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De¤erli Su Dünyas› Okurlar›;
Dergimizin 92. sayısıyla yeniden huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu sayımızda Mart ayında hoş bir tesadüfle peş peşe gelen, birbirlerini ve insan hayatını
zincirleme olarak etkileyen orman, su ve havanın günlerini sizler için özetledik.
DSİ yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Konya, Diyarbakır ve Urfa'da temeli atılan yıllık
250 milyon TL'nin üzerinde net gelir artışı sağlayacak tesisleri sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Deprem ve Barajlar konulu yazı dizimizin devamına ve ayrıca sizler için araştırdığımız çeşitli
çevre konularına yer verdiğimiz bu ayki sayımızı da keyifle okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…
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,
Dünya nüfusunun hızlı artışı, sanayileşme ve şehirleşme neticesinde su
kaynakları ve enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Yeryüzünde 2030
yılına kadar mevcut nüfusa 2 milyar kişinin ekleneceği ve enerji talebinin,
büyük kısmı gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmak üzere, bugüne
göre %60 daha fazla olacağı öngörülmektedir.
Bu sebeple su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci, yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir. Suyun giderek artan
öneminden dolayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 1992 yılında Brezilya'da
düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda her yıl 22 Mart tarihinin
“Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar vermiştir. 1995 yılından
bu yana her yıl farklı bir tema vurgusu ile kutlanmakta olan Dünya Su
Günü'nün 2011 yılı teması “Şehir Sularının Yönetimi” olarak belirlenmiştir.
Bu tema çerçevesinde 2011 Dünya Su Gününün hedefi hızlı kentsel nüfus
artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği, çatışma ve kentsel su sistemleri,
doğal afetlerin yol açtığı belirsizliklerin etkisinde uluslararası ilgiyi su
konusuna çekebilmektir.
Bu küresel gelişmeler ışığında, gerek ülkemizde gerekse bütün dünyada
sürdürülebilir su kaynakları yönetimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Artan nüfusa karşın tabii kaynakların, zaman ve konuma göre arzu
edilen miktar ve kalitede bulunmaması, su ve toprak kaynaklarının
bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek en akılcı şekilde
kullanılması yönünde çevreyle uyumlu pek çok projenin geliştirilmesini
gerekli hale getirmektedir.

Bu gereklilikler doğrultusunda 1954 yılından beri çalışmalarını sürdüren
DSİ Genel Müdürlüğü bir yandan tamamladığı projeleri hızla ülkemiz
ekonomisine kazandırırken, diğer taraftan da, yeni yatırımları gündemine
alarak başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Geçmiş 8 yıla göz attığımızda
her birisi ülkemiz için hayati değer taşıyan 177 adet baraj ve gölet, 145
adet sulama, 34 adet içme, kullanma ve sanayi suyu temin, 549 adet
çevre ve taşkın koruma ve 15 adet sosyal tesis ve ulaşım maksatlı tesisten
oluşan, 920 adet tesis milletimizin hizmetine sunulmuştur. Hayata
geçirdiğimiz bu projeler, su ve toprak kaynaklarımızın bilim ve tekniğe
uygun, milli menfaatleri gözeten bir yaklaşımla geliştirilmesine verdiğimiz
önemin en büyük göstergesidir.
22 Mart Dünya Su günü, Türkiye'de de konusunda lider kuruluş olan
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 2011 yılı için belirlenen “Şehir
Sularının Yönetimi” teması ile Afiş, Fotoğraf, Resim, Kompozisyon
yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Düzenlenecek bu etkinlikler
su kaynaklarının yönetimi ve etkin kullanımı konularının öneminin tekrar
vurgulanması ve bu konulara genç neslin dikkatinin çekilmesi açısından
son derece anlamlı olacaktır. Bu etkinliklerde yer alan herkese şimdiden
şükranlarımı sunuyor, bu vesileyle siz değerli “Su Dünyası” okurlarının
da Dünya Su Gününü kutluyorum.
Haydar Koçaker
DSİ Genel Müdürü
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K I SA Aday Memurların Yetiştirilmesi Eğitimi İzmir’de Yapıldı.
DSİ Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin
Y ö n e t m e l i k h ü k ü m l e r i n e g ö r e, G e n e l
Müdürlüğümüz Merkez ünitelerine ve Bölge
Müdürlüklerine 2010 yılında ataması yapılmış
elemanlara; kuruluş hizmetlerinin gerektirdiği bilgi
ve becerilerin kazandırılması, hizmetlerin zaman
ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli
şekilde yerine getirilmesi maksadıyla Aday Memurların
Yetiştirilmesi Eğitimi 21 Şubat - 05 Mart 2011 tarihleri arasında
DSİ 2.Bölge Müdürlüğü (İzmir) Gümüldür Eğitim
Tesislerinde gerçekleştirildi.
Aday Memurların Eğitimi 21-26 Şubat 2011 tarihleri
arasında yapılan Temel Eğitim ve 28 Şubat - 05 Mart 2011
tarihler arasında gerçekleştirilen Hazırlayıcı Eğitim
olmak üzere iki bölüm halinde düzenlenmiş olup
her bir eğitim sonunda ayrı ayrı sınav yapılmıştır.
Genel Müdür Haydar Koçaker video-konferans
yöntemiyle eğitimin açılışını yaparak aday memur
eğitiminin DSİ için öneminden bahsederek eğitimin
başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Eğitimin ilk haftasını oluşturan Temel Eğitim
bölümünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
ve bu kanunla ilgili güncel değişikliklerle ilgili
k o nu l a rd a D ev l e t Pe r s o n e l B a ş k a n l ı ğ ı

Uzmanlarından İsmail Oral ve Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı elemanlarından Personel Şube
Müdürü Hatice Yıldız katılımcıları bilgilendirdi.
Aynı hafta içerisinde Milli Prodüktivite Merkezi
(MPM) dış eğitmenlerinden Ankara Üniversitesi
öğretim üyesi Dr. Serpil Samur tarafından Halkla
İlişkiler, Haberleşme (İletişim), Hacettepe
Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç Dr. Seyfi
Yıldırım tarafından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Dosyalama Usulleri, Gazi Üniversitesi öğretim
üyelerinden Yrd. Doç Dr. Fahri Temizyürek
tarafından ise Türkçe Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma
Kuralları konularında aday memurlara bilgiler
aktarıldı.
Eğitimin ikinci haftasında ise Genel Müdürlük
merkez birimlerince görevlendirilen konusunda
uzman elemanlar tarafından Daire Başkanlıklarını
tanıtan sunumlar yapıldı. Ayrıca eğitime ev sahipliği
yapan DSİ 2.Bölge Müdürlüğü (İzmir) elemanları
tarafından da Bölge Müdürlüğü faaliyetleri
konusunda bilgiler verildi.
Toplam 134 kişinin katıldığı eğitim sonunda yapılan
sınavlarda katılımcıların tümü başarılı oldu.
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Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı Yapıldı
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmekte
olan Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları
kapsamında, standart gereği her yıl belgelendirme
kuruluşunun yapacağı tetkik faaliyeti öncesinde
yapılan “Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini
Gözden Geçirme Toplantısı”(YGG) gerçekleştirildi.
23 Şubat 2011 tarihinde Namık Kiper Toplantı
Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya DSİ Genel
Müdürü Sayın Haydar KOÇAKER, Genel Müdür
Yardımcıları İsmail Uğur, İsmail GÜNEŞ, Güven
KARAÇUHA, Daire Başkanları, merkez süreç
sahipleri, süreç koordinatörleri ile video konferans
aracılığı ile tüm Bölge Müdürlükleri iştirak ettiler.

Genel Müdür Haydar Koçaker'in “Kurumumuzun
çekilmiş bir fotoğrafını ortaya koymak ve iyileştirme
maksadıyla tartışılması bakımından önemli
olduğunu” dile getirdiği toplantıda 2010 yılı İç
Tetkik Faaliyetleri sonuçları, süreç performans ve
hizmetlerin durumu, çalışanlar ile hizmet verilenlerin
geri beslemeleri, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin
durumu, “Yönetim Bilgi Destek Sistemi” yazılımı
hakkında bilgiler verilerek 2011 yılına ilişkin kararlar
alındı.
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K I SA Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü Spor ve Kondisyon Merkezi Hizmete Girdi
DSİ ailelesine spor yapma imkânı sağlamak ve
sosyal etkinlikler düzenlemek gayesiyle faaliyetlerini
sürdüren Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü,
gelecekte toplumda farklı roller üstlenecek sağlıklı
bireylerin yetişmesine katkı sağlamak maksadıyla,

altyapı etkinliklerini sürdürüyor.
Sporun insanlar arasındaki ilişkilerin gelişmesine
katkısını, hoşgörüyü, sevgi bağlarını güçlendireceğini
ve sağlıklı bir toplumu sağlıklı insanların
oluşturacağını her zaman vurgulayan DSİ Genel
Müdürü Haydar Koçaker'in
desteği ile Ankara DSİ Gençlik ve
Spor Kulübü takım sporlarında
altyapıda ve amatör seviyede
devam eden faaliyetlerine ve DSİ
çalışanlarının ailece spor
yapmalarına imkân sağlayacak,
yeni Spor ve Kondisyon Merkezi
01 Şubat 2011 tarihinde hizmet
vermeye başladı.
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Bakan Eroğlu
Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Faaliyetlerini De¤erlendirdi
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlığın 2010
yılı çalışmaları ve 2011 yılı yatırım programında yer alan projelere
ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
bu hükümetin gelmiş geçmiş en çevreci hükümet
olduğunu ifade ederek, önceki dönemlerde
yapılanları 3 ila 10'a katladıklarını bildirdi.
Bakanlığının 11 milyar lira bütçeye sahip Türkiye'nin
en büyük yatırımcı kurumlarından olduğunu
hatırlatan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel

Eroğlu günübirlik çözümler üretmek yerine 30-40
yıl sonrasını planladıklarını söyledi.
Zamanında kuraklığa rağmen Ankara, İstanbul,
İzmir'e su verdiklerini, yangınla mücadelede
Türkiye'nin Dünyanın en başarılı ülkesi haline
geldiğini anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, pek çok
ülkenin bu konuda Türkiye'den yardım istediğini
belirtirken ''Artık Türkiye teknoloji alan değil,
teknoloji ihraç eden ülke konumunda. Bir zamanlar
2 cent'e muhtaçken şimdi başka ülkelere yardım
ediyoruz'' dedi.
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Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında her yıl
belirlenen hedeflerin üzerine çıkıldığını da anlatan
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
bu çerçevede sadece 53 milyon fidanın vatandaşlara
bedelsiz verildiğini söyledi.
DSİ'nin çok önemli çalışmalara imza attığını belirten
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 8 yılda 177'si baraj ve gölet
920 tesis açtıklarını, 1 milyon hektar arazinin suya
kavuştuğunu ifade etti.

HES'lerin sera gazı salımına sebep olmayan, bunun
yanında taşkınları da önleyen tesisler olduğunu
belirtti. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yaklaşık bin 500
tesisten 10-15 tanesinin çevreye zarar verecek şekilde
hareket ettiğini ve bunlara büyük cezalar
uyguladıklarını, hatta kapattıklarını ifade etti. Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ''Çevreyle
uyumlu çalışan herkese saygımız var ama çevreye
zarar verenin de cezasını veririz. Çünkü biz Çevre
ve Orman Bakanlığıyız'' dedi.

Hidroelektrik Santrallerine (HES) ilişkin bilgi veren
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ''HES'ler en temiz, en ucuz
yenilenebilir kaynaklar ama nedense çok büyük
itiraz var, bunu anlamakta zorlanıyorum'' diye
konuştu. Sadece uygun HES projelerine onay
verdiklerini dile getiren Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yaban hayatını tehdit ettiği
gerekçesiyle 3 tane başvuruyu reddettiklerini söyledi.
HES'lerin olmaması durumunda enerjinin dışarıdan
alınacağını ya da kömür santrallerinine
yönelineceğini anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

İstanbul'un yıllarca süren su sorununu çözdüklerini,
İzmir'e suyu kendilerinin götürdüğünü anlatan Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, geçen yıl yapılan tesislerle 4
milyon 300 bin kişiye ilave su götürdüklerini belirtti.
GAP ve KOP gibi projelere de değinen Çevre ve
Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, göreve
geldiklerinde GAP'ın ''kaplumbağa hızıyla ilerleyen''
bir proje olduğunu, kendilerinin 7-10 misli ödenek
ayırarak çalışmaları hızlandırdıklarını vurgularken,
KOP için inşa edilecek 17 kilometrelik tünelin de
12 kilometresinin tamamlandığını ifade etti. Prof.
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Dr. Veysel Eroğlu, bu sene 355 tesisin
tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.
KKTC'ye su götürecek projeyi de anlatan Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, projeyle
yılda 75 milyon metreküp su taşınacağını söyledi.
Dünyada ilk kez uygulanacak yöntemle dev boruları
denizden askıda taşıyarak adaya su götürüleceğini
ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu fikrin kendisine
ait olduğunu ancak başkaları tarafından patent
başvurusu yapıldığını dile getirdi.
''1000 Günde 1000 Gölet'' projesi hakkında da bilgi
veren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu kapsamda 209
projenin tamamlandığını, buralarda 445 milyon
metreküp su depolandığını ve 80 bin hektar alanın
buralar sayesinde sulanabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ''İddia ediyorum gelmiş
geçmiş en çevreci hükümet biziz. Geçmişte
yapılanları 3 ila 10'a katladık'' diye konuştu.
Atıksu arıtımında yüzde 36'dan yüzde 70'lere
gelindiğini anlatan Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, yüzde 36'lık kısmın da büyük
bölümünü İSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde
İstanbul için gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, katı atık bertaraf tesislerinin hizmet
verdiği nüfusun ise yüzde 58'e geldiğini belirtti.
Lisanslı toplama ayırma tesisi sayısının 15'ten 241'e
geri dönüşüm tesislerinin 13'ten 188'e yükseldiğinin
altını çizen Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, ''Rakamlara bakın, kim daha çevreci?'' diye
sordu.
Milli Parklar ve Tabiat Parklarının artırıldığını da
anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Uludağ ile alakalı,
''Uludağ'ı gecekondu olmaktan kurtaracağız. Davos
ne ki? Uludağ yapacağız'' dedi.
Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı'na
değinen Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, tabiatı korumanın Çevre ve Orman

Bakanlığının işi olduğunu söyledi. Bu konudaki
bütün uzmanların bakanlık bünyesinde yer aldığını
belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kültür varlıklarını
Kültür ve Turizm Bakanlığının, tabiat varlıklarını
da Çevre ve Orman Bakanlığının koruyacağını dile
getirdi.
Sulak alanlara ilişkin çalışmaları da anlatan
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu konuda basında olumsuz
haberler yer almasını eleştirirken, sulak alanları
kendilerinin kurtardığını, sulak alanların
azalmadığını, aksine arttığını söyledi.
Canlıları korumanın bütün insanlığın görevi
olduğunu belirten Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, onlara eziyet etmeye
kimsenin hakkı olmadığını, bu tür kişilere en ağır
cezaları verdiklerini ifade etti.
Hayvan barınakları için artık yer sıkıntısı da
yaşanmadığına işaret eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
gerektiğinde aşıları da bakanlığın gönderdiğini
kaydetti.

HABER
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2. ‹STANBUL ULUSLARARASI
SU FORUMU HAZIRLIKLARI
DEVAM ED‹YOR.
3-5 Mayıs'ta düzenlenecek
2. İstanbul Uluslararası Su Forumu
(2. IUSF) hem ülkemizden, hem de
dünyadan su ilgililerini buluşturacak.
Forum tarihi gittikçe yaklaşırken,
hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

tamamlanmıştır. Türkiye'nin su konusunda
dünyanın söz sahibi ülkeleri arasında ön sıralarda
yer aldığını bir kez daha ortaya çıkaran İstanbul
5. Dünya Su Forumu'nda elde edilen başarının

5. Dünya Su Forumu Dünyanın farklı bölgelerinden
çok geniş bir katılımcı yelpazesi altında 16-22 Mart
2009 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Ana
teması 'farklılıkların suda yakınlaşması' olarak çok
başarıyla gerçekleşen bu büyük etkinlik, hedeflendiği
gibi çok önemli siyasi ve tematik çıktılarla

sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla 3-5 Mayıs
2011 tarihlerinde 5. Dünya Su Forumu'na da ev
sahipliği yapan İstanbul Sütlüce'deki Haliç Kültür
ve Kongre Merkezinde 2. İstanbul Uluslararası Su
Forumu düzenlenecektir.
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Forum Ana Teması

Forum Programı

Birincisi 14-15 Şubat 2009 tarihinde düzenlenen
İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun bu yılki ana
teması “Su İçin Bölgesel İşbirliği-Bölgesel Su
Konularına İstanbul Bakışı”dır.
Bu doğrultuda, 2. İstanbul Uluslararası Su Forumu
yenilikçi bir yaklaşımla, Orta Doğu ve Kuzey Afrika,
Orta Asya ve Doğu Avrupa olarak belirlenen
bölgelere odaklı, gündemdeki su sorunlarına çözüm
bulmak üzere önemli uluslararası ve yerel su
paydaşları arasında daha fazla koordinasyon ve
işbirliği için bir platform sağlayarak, bölgesel su
sorunlarının derinlemesine ele alınarak,
sürdürülebilir ortak çözümler bulunmasını
amaçlayacaktır. Forum'un sonuçlarının 2012 yılında
Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenecek olan 6.
Dünya Su Forumu'nun muhteviyatına da önemli
girdiler oluşturması beklenmektedir.

2. İstanbul Uluslararası Su Forumu, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Türkiye
bölgelerinin su ile ilgili sorunlarına odaklanacaktır.
Forumun odak bölgeleri, 5. Dünya Su Forumu
Türkiye ve Çevresi alt bölgesinin çerçevesine uygun
olarak seçilmiştir. Türkiye ve Çevresi alt bölgesi
çalışmaları çerçevesinde Orta Doğu, Balkanlar,
Orta Asya, Akdeniz ve Türkiye'de bir dizi hazırlık
toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar ile Türkiye
ve Çevresi alt bölgesi, bölgeye özgü su sorunlarının
çözümünde bölgesel paydaşlar için bir platform
oluşturmuş ve 5. Dünya Su Forumu'na bu bölgeden
sağlanacak katkıları arttırmak için paydaşlar arası
işbirliğini geliştirmiştir. 2. İstanbul Uluslararası Su
Forumu, Türkiye ve Çevresi alt bölgesi sayesinde
kazanılan bu ivmeyi devam ettirmeyi, bölgenin
alanını genişletmeyi ve gelecek Dünya Su
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Forumu'nda Türkiye ve Çevresi bölgesinin su
sorunlarını en iyi şekilde yansıtmayı hedeflemektedir.
Geleneksel olan yukarıdan aşağıya bir yaklaşım
yerine, İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun
programı, Forum'dan önce düzenlenecek olan
Bölgesel Hazırlık Toplantıları ile paydaşlardan
edinilecek tavsiyeler doğ rultusunda
şekillendirilmektedir
Bölgesel Hazırlık Toplantıları, uluslararası ve bölgesel
su uzmanları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum
örgütleri temsilcilerden oluşan bir grup önemli
uzmanı bir araya getirerek, 2. İstanbul Uluslararası
Su Forumu'nda kendi bölgeleri kapsamında
tartışılmasını gerekli gördükleri en önemli su
sorunları hakkındaki düşüncelerini ve tavsiyelerini
elde etmeyi hedeflemektedir. Forum'un her odak
bölgesi için ayrı ayrı düzenlenen Bölgesel Hazırlık
Toplantılarının sonuçları, Forum içeriğinin
şekillenmesi sürecinde çok önemli katkılar
sağlamaktadır.

2. İSTANBUL ULUSLARARASI SU
FORUMU BÖLGESEL HAZIRLIK
TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Forum içeriğinin şekillenmesine yönelik olarak
düzenlenen Bölgesel Hazırlık Toplantıları, 26 Ocak
- 3 Şubat tarihleri arasında Forum Sekreteryası'nda
gerçekleştirildi. "Orta Asya", "Doğu Avrupa" ve
"Orta Doğu ve Kuzey Afrika" bölgelerinin su
sorunları, bölgeden gelen uzmanlarla istişare edildi
ve ortak çözümler ve işbirliği olanakları arandı.
Türkiye'nin çevresinde bulunan bölgelerin su
sorunlarının derinlemesine incelendiği bu toplantılar
sonucunda öne çıkan konuların, 2. İstanbul
Uluslararası Su Forumu'nda daha detaylı bir şekilde
konuşulması ve tartışılması amaçlanıyor.
Bölgesel hazırlık toplantılarına ilgili bölgelerden
gelen hükümet temsilcilerinin, uluslararası kuruluş
çalışanlarının ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin
katılımları sağlanarak, bölgesel su konularının
kapsamlı bir biçimde ele alınması sağlandı.
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Toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı temsilcisi ve Devlet Su İşleri temsilcileri
de gözlemci olarak hazır bulundu.
İlk toplantı olan "Orta Asya Bölgesel Hazırlık
Toplantısı" 26 Ocak tarihinde yapıldı. Bilgi
Üniversitesi eski rektörü ve Siyaset Bilimi Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. İlter Turan'ın başkanlığını
yaptığı toplantıya, Tacikistan Su Mühendisliği ve
Toprak Islahı Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden
Prof. Yarash E. Pulatov ve Tacikistan'da kurulmuş
bir STK olan Su Danışmanlığı'ndan Ali Karaev
iştirak etti. Kırgızistan'daki su yönetiminin en üst
düzey yetkililerinden Su Ekonomisi ve Islahı Devlet
Komitesi Bilgi ve Analiz Birimi Başkanı Ekaterina
Pavlovna Sahvaeva, Kırgız STK'lar Ekolojik Hareket
Konseyi BIOM Direktör Vekili Ilia Domashov ve
Bağımsız Ekolojik Ekspertiz Başkanı Oleg Pechenıuk
da toplantıya katıldı. Özbekistan'dan katılım ise
uluslararası kurumların önde gelen temsilcisi Küresel
Su Ortaklığı Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel
Direktörü, Devletlerarası Su Koordinasyonu
Komitesi-Bilimsel Enformasyon Merkezi Direktör
Vekili Dr. Vadim Sokolov tarafından gerçekleştirildi.
Tarımsal sulama konusunun ön plana çıktığı
toplantıda bölgenin alt yapı, teknik donanım ve
eğitim ihtiyaçları ele alındı. Bütün katılımcılar
bölgede su konusunda finansman yetersizliğini
vurgularken, siyasi irade eksikliği de öne çıkan
sorunlardan biri oldu.
"Doğu Avrupa Bölgesel Hazırlık Toplantısı" 2 Şubat
tarihinde gerçekleştirildi. Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Başvekili Büyükelçi
Sumru Noyan başkanlığında yapılan toplantıya,
Yunanistan Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği
Bakanlığı'na bağlı Özel Su Sekretaryası'ndan Su
Kaynakları Geliştirme ve Destekleme Müdürü
Maria Gkini ve Bosna Hersek Federal HidroMeteoroloji Enstitüsü'nden Hidroloji Daire Başkanı
Esena Kupusovic katıldı. Bölgesel bir uluslararası
kurum olan Karadeniz Komisyonu Daimi
Sekreteryası'nda Proje Uzmanı olarak görev yapan

Volodymyr Myroshnychenko, Bulgaristan'da görev
yapan "Earth Forever" STK'sında yönetim kurulu
üyesi olan Diana Iskreva ve Merkezi Hollanda
Lahey'de bulunan "Women for Water Partnership"
STK'sında yönlendirme kurulu üyesi olan Lesha
Witmer'de toplantıya iştirak ettiler. Doğu Avrupa'da
altyapı eksikliği, atıksu yönetimi zaafları ve veri
paylaşımı eksikliği öne çıkan sorunlar olarak dikkat
çekti. Bölgedeki devletlerarası işbirliği olanakları
da toplantıda üzerinde durulan çözüm önerileri
arasındaydı.
Mısır'daki son gelişmeler nedeniyle iki Mısırlı
bölgesel uzmanın katılımı sağlanamadıysa da,
hazırlık toplantılarının sonuncusu olan "Orta Doğu
ve Kuzey Afrika" toplantısı 3 Şubat tarihinde
gerçekleştirildi. Toplantıya eski Çevre ve Orman
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya
başkanlık etti. Ürdün Su ve Sulama Bakanı
Danışmanı Waleed Ahmad Sukkar, İslam
Konferansı Örgütü'ne bağlı olarak çalışan Su
Kaynakları'nın Geliştirilmesi ve Yönetimi İslami
Ülkeler Ağı (INWRDAM) yönetici müdürü Dr.
Murad Jabay Bino, İbrahim Abd El Al Arkadaşları
Ortaklığı'ndan, aynı zamanda Dünya Su Konseyi
Guvernörü olan Imane ABD EL AL ve UNHABITAT Küresel Su Operatörleri Ortaklığı
Programı Direktörü Dr. Faraj El-Awar toplantıya
katıldılar. Toplantıda en büyük vurgu bölgesel
işbirliğinin gerekliliği üzerine yapıldı. Kapasite
geliştirme konusunda teknik işbirliği ihtiyacı ve
ulusal su stratejilerinin rasyonelleştirilmesi öne çıkan
konulardandı.
Forum Sekreteryası uhdesinde gerçekleştirilen üç
toplantı sonucunda, Türkiye'nin çevre bölgelerinin
su sorunları ve katılımcılardan gelen çözüm önerileri
kapsamlı bir biçimde görüşülüp, Forum için hazırlık
sürecinde önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.
Buna benzer özel konu odaklı toplantıların Forum
sırasında da düzenlenmesi planlanmakta ve çözüme
yönelik sonuçların üretilmesi amaçlanmaktadır.
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2. İSTANBUL ULUSLARARASI SU
F O RU M U T E M AT İ K S Ü R E C İ
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

İSTANBUL ULUSL ARARASI SU

“2. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun” tematik
süreci ile ilgili Başlangıç Toplantıları 12 Ocak 2011
ve 20 Ocak 2011 tarihlerinde yapılmıştır. Çevre ve
Orman Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın
Mustafa Eldemir'in başkanlığında gerçekleştirilen
toplantılarda, DSİ Genel Müdürlüğü, Dışişleri
Bakanlığı, Forum Sekretaryası, akademik eşgüdümde
bulunan öğretim üyeleri, idari eşgüdümde bulunan
yöneticiler, ayrıca destek çalışmalarında görev alan
uzmanlar tarafından katılım sağlanmıştır.
Tematik süreçte; yurtiçinden ve yurtdışından
konuşmacı olarak katılımların belirlenmesi; oturum
taleplerinin değerlendirilmesi ve Orta Asya, Doğu
Avrupa, Orta Doğu-Kuzey Afrika olmak üzere
Türkiye civarındaki üç Bölgenin süreç çıktıları da
dikkate alınarak Forum'un genel programının
şekillendirilmesi öngörülmektedir.
Tematik Sürecin ana teması "Su İçin Bölgesel
İşbirliği- İstanbul Bakışı" olarak belirlenmiş olup
bu tema altında altı başlık bulunmaktadır. Söz
konusu temalar altındaki alt başlıklar ilgili gruplar
tarafından belirlenmekte ve güncellenerek İstanbul
Uluslararası Su Forumu Web sayfasında
(http://www.iusf.org.tr) duyurulmaktadır.

İstanbul Uluslararası Su Forumu, bölgesel ve uluslararası su

FORUMU

uzmanlarını, uygulayıcıları, bilim insanlarını, işadamlarını, sivil
toplumu, Birleşmiş Milletler örgütlerini ve karar vericileri, çok
paydaşlı bir diyalogda bulunarak fikirlerini tartışmak ve söz
konusu bölgesel su sorunlarına ortak çözümler aramak amacıyla
bir araya getirmeyi amaçlayan uluslararası bir üst düzey su
etkinliğidir.
İstanbul Uluslararası Su Forumu sonuçlarının, ardından gelen
bir sonraki Dünya Su Forumu için de önemli teknik ve fikri
girdiler oluşturması beklenmektedir.
İstanbul Uluslararası Su Forumu, bir sonraki Dünya Su
Forumundan bir yıl önce olmak üzere, her üç yılda bir düzenlenir.
İstanbul Su Forumu'nun ilk toplantısı, 5. Dünya Su Forumu'ndan
bir ay önce, 14-15 Şubat 2009 tarihlerinde, bir hazırlık toplantısı
niteliğinde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren bu etkinlik boyunca,
katılımcılar Forum'un tematik süreci ve bu süreçte nasıl daha
fazla yer alabilecekleri konusunda bilgilendirilmiştir.
5. Dünya Su Forumu'nun bölgesel koordinatörleri bölgesel
hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vermişlerdir.

•
•
•
•
•
•
•

Su Konusunda Bölgesel Teknik İşbirliği
Su Enerjisinin Geliştirilmesi
Tarımsal Su Yönetimi
Küresel İklim Değişikliği
Kentsel Su Yönetimi
Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kültürü
5. Dünya Su Forumu'ndan Bugüne

Ayrıca, Türkiye'den çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri 1.
İstanbul Su Forumu'nda bir araya gelerek, 5. Dünya Su
Forumu'nda nasıl bir yol izleyeceklerine dair görüş alışverişinde
bulunmuşlardır.
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DSİ’den Şanlıurfa’ya

5 DEV TES‹S
Tamamlandıklarında 26 300 hektar tarım araziyi
sulayacak, 2 beldeyi taşkından koruyacak,
52 500 kişiye istihdam imkânı sağlayacak ve yıllık
67 milyon TL net gelir artışı temin edecek 5 adet
tesisin temeli, 20 Şubat 2011 tarihinde Şanlıurfa'da
gerçekleştirilen merasim ile atıldı.
Temel atma merasimi için Şanlıurfa'ya gelen Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, törenden
önce Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su
aktaracak olan Suruç Tüneli inşaatında
incelemelerde bulundu.
İnşaat şantiyesinde tünele ilişkin açıklamalarda
bulunan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel

Eroğ lu, inşaatın Türkiye'nin en büyük
şantiyelerinden biri olduğunu belirterek tünelin
yapım aşamalarını anlatan bu boyutta tünelleri
inşa etmenin kolay olmadığını ifade etti.
Tünelin Türk müteahhitlerce inşa edildiğini anlatan
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
''Önceden bu tünelleri yabancılar açıyordu, artık
kendi müteahhitlerimiz açıyor. Türk müteahhitleri
Dünyada ABD'yi de geçerek Çin'den sonra ikinci
sırada yer alıyor. Bu hızla Çin'i de geçeceklerini
düşünüyorum'' diye konuştu.
Tünelin, 17 kilometre uzunluğunda olacağını ve
2100 metresinin bittiğini belirten Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, tünelin açılması için özel bir makineyle
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çalışıldığını ve günde 30 metre ilerlendiğini ifade
ederek, ''Eski dönemde olsa 40 yılda yapılırdı. Biz
geçmişte 15 yılda bitmeyen yerleri şimdi beşte bir
maliyetle onda bir zamanda bitiriyoruz. Geçmiş
iktidarlar oy için buraya göstermelik borular getirip
bıraktılar, sonra da unuttular. Biz boru getirmeyiz,
biz gelip inşaatı bitiririz, bizim farkımız bu'' dedi.
Tünelle aktarılacak suyun 94 bin hektarlık alanı
sulayacağını anlatan Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, bu çapta bir sulama tünelinin
dünyada ilk 4'te yer aldığını söyledi.
Suruç Ovası'ndaki incelemelerin ardından
gerçekleştirilen 5 adet tesisin temel atma merasimine
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU,
Şanlıurfa Valisi Nuri OKUTAN, DSİ Genel
Müdürü Haydar KOÇAKER, milletvekilleri,
belediye başkanları, basın mensupları ve çok sayıda
vatandaş iştirak etti.

Buğdayhöyük Sulaması:
5 540 kişi istihdam edilecek olup, 16 Milyon TL/Yıl
net gelir artışı olacaktır.

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Temeli Atılan Tesisler:
Şanlıurfa Taşkın Koruma 3. Kısım:
Proje ile Karaköprü beldesi taşkından korunmuş
olacaktır.

Bozova 2. Kısım Anakanalı:
Proje ile 7 000 hektar arazinin sulanması sağlanacak
olup 14 000 kişi istihdam edilecek ve 5 250 000
TL/Yıl net gelir artışı olacaktır.

Yaylak Beldesi Taşkın Koruma:
Proje ile Yaylak beldesi taşkın zararlarından
korunmuş olacaktır.

Bozova Pompaj Sulaması Günışık
Anakanalı:
Projede 33 000 kişi istihdam edilecek olup,
36 Milyon TL/Yıl net gelir artışı olacaktır.

Şanlıurfa'da düzenlenen Şanlıurfa Taşkın Koruma
3. Kısım, Bozova 2. Kısım Ana Kanalı, Yaylak
Beldesi Taşkın Koruma, Bozova pompaj sulama
Günışık ana kanalı ve Buğday Höyük sulaması
tesislerinin temel atma merasimine iştirak etti.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Konuşmasına yapılan yatırımlardan bahsederek
başlayan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu ''Sadece Devlet Su İşleri Şanlıurfa'ya 2003'ten
bu yana 2.1 milyar lira yatırım yaptı. Bakanlığımın
yaptığı toplam yatırım ise 2.5 milyar liraya ulaştı.
Bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz''
dedi.
AK Parti Hükümetinin çalışmalarını anlatan Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ''Yüzde
100 enflasyonun yaşandığı günleri gördük. Bugün
enflasyon tek haneli rakamlara indi.
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Bu Başbakanımızın yazdığı bir destandır. Tarih
bunu milat olarak yazacak'' dedi.
Türkiye'nin her yerinde devasa yatırımlara imza
attıklarını ifade eden Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, IMF borçlarının
bitirildiğini, Merkez Bankası'nın
kasasının doldurulduğunu, bütün ülkenin
şantiye haline geldiğini kaydetti.
Çevre yatırımlarına da değinen Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, şunları söyledi:
''DSİ Genel Müdürlüğümüz gerçekten
destan yazıyor. 2003'ten bu yana 900'den
fazla tesis açtık. Bir milyon hektardan
fazla alanı modern sulamaya açtık. 2530 milyon nüfusa içme suyu getirdik.
Başkalarının hayal edemeyeceği projeleri
hayata geçirdik. Şanlıurfa için de önemli
yatırımlar yaptık. Peygamberler şehri
güzel Şanlıurfa'yı geleceğe hazırlamak
boynumuzun borcu. Harran Ovası'nda, bu güzel
topraklarda su olmadan verim alınamıyor. Su ile
tarım yapıldığında verim 6-13 kata kadar artıyor.
Bu üretim demek, refah demek.''
GAP'ın göreve geldiklerinde gereken hızda
yürümediğini anlatan Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, GAP'ta kendilerinden önce
sulamaya sadece 188 milyon TL ayrıldığını,
kendilerinin ise bu sene 1 milyar 400 milyon liralık
bütçe ayırdıklarını bildirdi.
''Şanlıurfa'nın gönlümüzde ayrı bir yeri var'' diyen
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Şanlıurfa ovalarını yaptıkları tesislerle oya gibi
işlediklerini ifade etti.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Şanlıurfa'da temeli atılan 5 tesise ilişkin, ''Tesislerin
peygamberler şehri Şanlıurfa'ya bereket getirmesini
diliyorum. Bu tesisler 26 bin 300 hektar alana su

getirecek. Yıllık 67 milyon lira net gelir artışı
sağlanacak'' dedi.

Şanlıurfa Valisi Nuri OKUTAN

Peygamberler şehri Şanlıurfa GAP Eylem Planının
merkezidir. Türkiye'de üretilen pamuğun ve
mercimeğin yüzde 40'ının, fıstığın yüzde 52'sinin
Şanlıurfa'da üretildiğini belirten Okutan, ''GAP ile
sulanan arazi 3 kata çıkacak. 2 milyar dolar olan
tarım gelirinin 10 milyar dolara yaklaşması içten
bile değil. Bu yatırımlarla Urfamız ve Ülkemiz şaha
kalkacak, milli gelirden aldığımız pay artacak.”
dedi.

DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker
Konuşmasına Bugün Şanlıurfa'mızda DSİ Genel
Müdürlüğümüz tarafından inşa edilecek, 5 adet
tesisin temel atma merasimi için bir araya gelmiş
bu l u n m a k t ay ı z d i ye b a ş l aya n Ko ç a k e r
“Şanlıurfa, ülkemizin en büyük kalkınma projesi
olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en önemli
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şehirlerinden biridir. GAP bünyesinde şu ana kadar
sulanan yaklaşık 3 milyon dekarlık alanın 2 milyon
dekarı Şanlıurfa şehrimiz sınırları içerisindedir.”dedi.
Bilindiği gibi Güneydoğu Anadolu Projesi yani
GAP, Bölgenin verimli tarım arazilerinin suya

Bu çerçevede GAP Eylem Planıyla yatırımların
önünü açan bu büyük projelerin tamamlanmasına
desteklerini esirgemeyen başta Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN'a ve Çevre ve Orman
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'na,
Bakanlarımıza, milletvekillerimize huzurlarınızda
şükranlarımı sunuyorum.
Konuşmalarının ardından yüklenicisi
olan müteahhitleri sahneye çağırarak
temeli atılan tesislerin bitiş tarihi
konusunda pazarlık yaptı. Çevre ve
Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
2013 yılının Ağustos ayında bitirilmesi
planlanan tesislerin ''12.12.2012
tarihinde saat 12.12'de bitirilmesini
istedi.

hasretine son vererek, ekonomik ve sosyal hayatın
büyük ölçüde değişmesini sağlayacak entegre bir
kalkınma projesidir. Sulama, hidroelektrik enerji,
tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim
ve sağlık gibi sektörleri kapsayan GAP, dünyanın
sosyoekonomik gelişmesine yapacağı katkılar
konusunda ülke sınırlarını da aşan ilgi çekici bir
model oluşturmaktadır.
Sayın Başbakanımız tarafından açıklanan GAP
Eylem Planı, Bölge gelişmesinin temel bileşeni olan
üretimin çeşitlendirilmesi ve buna bağlı olarak
tarımsal sanayinin geliştirilmesi sulama yatırımlarının
gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu sebeple
sulama altyapısının öncelikle ve kısa sürede
tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Bu da
uygulamakta olan Eylem Planı'nın Şanlıurfa
şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.

Protokol, bu tarih üzerinden imzalandı.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu ve beraberindekiler
tesislerin bulunduğu bölgelere canlı
bağlantılar gerçekleştirerek salondan butonlarla
temel atma işlemini gerçekleştirdi.
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DSİ’den Diyarbakıra

4 Dev Tesis
Diyarbakır şehrinde inşa edilecek ve 57 000 hektar
tarım alanını suya kavuşturacak, 73 000 kişiye
istihdam sağlayacak ve yıllık ilave 130 milyon TL
milli gelir temin edecek 4 adet tesisin temel atma
merasimi 19 şubatta Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Temeli Atılan Tesisler
Pamukçay Barajı
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım Anakanal
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Anakanal
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Anakanal

1) Pamukçay Barajı
Faydası: 5 134 hektar
Maksadı: Sulama
Rezervuar Hacmi: 44,82 hm3
Gövde Yüksekliği:37,50 m
İşin Maliyeti: 15 950 000 TL

2) Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması
2. Kısım Anakanal
Maksadı: Sulama
İşin Maliyeti: 122 424 500 TL
Anakanal Uzunluğu: 26 980 m
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3) Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması
3. Kısım Anakanal
Maksadı: Sulama
İşin Maliyeti: 104 775 000 TL
Anakanal Uzunluğu: 61 170 m

4) Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması
4. Kısım Anakanal
Maksadı: Sulama
İşin Maliyeti: 70 128 300 TL
Anakanal Uzunluğu: 68 310 m
Temel atma merasimine; Tarım ve Köyişleri Bakanı
Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Milletvekilleri, Diyarbakır
Valisi Osman Toprak, DSİ Genel Müdürü Haydar
Koçaker, basın mensupları ve vatandaşlarımız iştirak
etti.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet
Mehdi EKER
Temel atma merasiminde bir konuşma yapan Tarım
ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER “Bugün
sizlerle birlikte Çevre ve Orman Bakanımızı
Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Kendisine şahşım ve
sizlerin adına hoş geldiniz diyorum. Bundan 2,5 yıl
önce Sayın Başbakanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN ve 8 Bakanımızla birlikte bu salonda
bir tören düzenlenmişti. GAP Eylem Planı o gün
bu salonda açıklanmıştı. GAP Eylem Planı
çerçevesinde 2012 yılı sonuna kadar harcanacak
olan para ve yapılacak olan 74 faaliyetin programı
ortaya konmuştu. O günden bugüne kadar GAP
Eylem Planıyla öngörülen hizmetler, yatırımlar birer
birer hayata geçiyor. Diyarbakır'da Tarım Reformu
Bölge Müdürlüğü açılışı gerçekleştirildi. Tarım

Refor mu Bölge Müdürlüğü Diyarbakır'da
toplulaştırma hizmetlerini yürütecek olan birimdir.
Birazdan temelini atacağımız 4 tane tesisin 3 tanesi
sulama bir tanesi de barajdır. Pamukçay Barajı çok
kısa bir süre içinde 2 yıl bile olmadan tamamlanacak
ve faaliyete geçmesi ile birlikte işsiz kardeşlerimize
iş imkanı yaratacak, bereket aratacak, tarıma dayalı
sanayinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Tarım
Bakanlığı olarak önemli faaliyet içindeyiz.
Diyarbakır'da 79 tane tarıma dayalı sanayi tesisi
tamamlandı. Biz bu tesislerle Diyarbakır'ın istihdam
sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yine bu
çerçevede Diyarbakır'da 100 civarında Tarımsal
Kalkınma Kooparatifi kurdurduk. Burada bir
Kalkınma Ajansı yine GAP Eylem Planı
Çerçevesinde faaliyete geçti. Diyarbakır ve Şanlıurfa
ilinde hizmet veren Karacadağ Ajansı da Bölgenin
kalkınmasına destek veriyor ve kredi sağlıyor. 58
tane proje bu kapsamda programa alındı,
sözleşmeleri imzalandı. Keza yine Bakanlığımızın
burada kurduğu kırsal kalkınmayı Destekleme
Kurumu da bölgenin kalkınmasına destek
sağlayacaktır. Bütün bunlar aslında bölgenin
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sosyoekonomik kalkınmasında GAP eylem planı ile
birlikte başlayan faaliyetlerdir.
Bugün burada temeli atılan bütün tesislerin
Diyarbakır'a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni
ediyorum.”

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, merasimde yaptığı
konuşmada, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın, selamlarını ileterek;
Başbakanın kendisine Diyarbakır için
ne gerekiyorsa yapılması talimatını
verdiğini söyledi. Temeli atılan tesisler
hakkında açıklamalarda bulunan Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, tesislerin uç uca eklendiğinde
156 kilometreyi bularak Diyarbakır'dan
Şanlıurfa'ya ulaşacak uzunlukta
olduğunu bildirdi. Tesislerin GAP
Eylem Planı kapsamında yapıldığını
ifade eden Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu ''Bu proje
Diyarbakır Ovası'na hayat verecek, can verecek;
yaptığımız diğer yatırımlarla, inşallah, Diyarbakır
beş yıldızlı bir kent haline gelecek. Diyarbakır halkı
her şeyin en iyisine layıktır'' dedi.
GAP Eylem Planı'nın, 27 Mayıs 2008'de Başbakan
Erdoğan tarafından aynı salonda açıklandığını
hatırlatan, Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, şunları söyledi:
“2003 senesinde, DSİ Genel Müdürlüğü görevine
geldiğimde 82 katrilyonluk bir yatırım paketini
kucağımızda bulduk. Ayrılan bütçe ise 2 katrilyondu.
Bu rakamlar ile GAP ancak 41 yılda
tamamlanabilecekti; fakat o dönem artık kapandı.
Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla GAP'ı

tamamlayacağız ve inşallah Diyarbakır üretim ve
ihracat üssü haline gelecek. Zaten böylelikle yapılan
tarım ürünü ihracatı daha da artacak.
Sayın Başbakanımızın talimatı ile 2023 yılına kadar
ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına
sokacağız. Diyarbakır'ı da bölgenin parlayan yıldızı
haline getireceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşliğimizi
daha da pekiştirmek suretiyle bunu yapacağız" dedi.
Kendilerinden önce GAP'a sulama yatırımları için
sadece 188 milyon lira ayrıldığını ifade eden Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu

rakamın kendi dönemlerinde
1 milyar 400 milyon liraya ulaştığını söyledi. Bölgede
hidroelektrik santrallerin büyük kısmının
tamamlandığını, içme suyu sorununun şimdiden
2040-2050 yılına kadar yüzde 90 oranında
çözüldüğünü belirten Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, bölgeye en büyük yatırımların
AK Parti döneminde yapıldığının da altını çizdi.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
daha sonra bölgeye yapılan çevre yatırımları ve
diğer Bakanlıkların yatırımları hakkında bilgiler
aktardı.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
konuşmasının sonunda yüklenici firmaların

Su Dünyası Mar t 2011

müteahhitlerini sahneye çağırdı ve temeli atılan
tesislerin normalde 2013 yılında tamamlanmasının
öngörüldüğünü, bunu bir yıl önce çekmek
istediklerini söyledi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, temel attıklarında tesisin
tamamlanma tarihini de verdiklerini ifade ederek,
tesislerin 12.12.2012 saat 12.12'de tamamlanmasını
istedi ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temennisiyle
sözleşmeleri imzaladı.
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Diyarbakır için büyük önem arz eden Silvan
Barajı'nın ihalesinin 9 Mart'ta yeniden yapılacağını,
temelinin de bu sene içerisinde atılacağını sözlerine
ekledi.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak
Yapılan yatırımlarla Diyarbakır'ın kendini yeniden
bulduğunu ve kentin yeniden canlandığını söyledi.
Bunda GAP Eylem Planı'nın büyük etkisi olduğunu
ifade eden Toprak, Diyarbakır'ın önemli, verimli
topraklar barındırdığını; ama suyla buluşamadığında
bundan faydalanılamadığını dile getirdi. Toprak,
''Bu projeler ile vatandaşın, çiftçinin yüzü gülecek''
dedi.

DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker
Koçaker şöyle konuştu “Ülkemizde su denildiğinde,
akla ilk gelen kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, suya adanmış 57 yıl boyunca ülkemiz
su kaynaklarından faydalanmak, zararlarından
korunmak, bilim ve tekniğe uygun olarak, milli
menfaatleri gözeten bir yaklaşımla su ve toprak
kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak adına var
gücüyle çalışmaktadır.
Bu hedef doğrultusunda özellikle 2003 yılından
itibaren başta Sayın Başbakanımızın ve Çevre ve
Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel

EROĞLU'nun vermiş oldukları büyük desteklerle
başarılı çalışmalara imza atılmış, belirlenen yeni
yatırım stratejileri ivedilikle uygulamaya konulmuş
ve yatırımlar, hızla ülkemiz ekonomisine
kazandırılırken, bugün olduğu gibi yeni yatırımların
temelleri atılmış ve atılmaya devam edilmektedir.
İşte bugün zatı-Âlinizin uğurlu elleriyle temelini
atacağımız 4 adet tesisin 1 adedi baraj, 3 adedi ise
sulama tesisidir.

25

26 Su Dünyası Mar t 2011

Bunlar;
Pamukçay Barajı,
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım,
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım,
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım
Ana kanal inşaatlarıdır.
GAP Eylem Planı çerçevesinde 11 Kasım 2011
tarihinde 13 milyon Türk Lirasına ihale edilen ve
51.340 dekar tarım alanının sulanmasını sağlayacak
olan Pamukçay Barajı, Temelden 37,5 m
yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa
edilecektir.
156 km ana kanalın inşa edileceği Kralkızı-Dicle
Cazibe Sulaması 2., 3., ve 4. Kısım İnşaatları ile
birlikte bu yıl fiyatlarıyla 310 milyon Türk Lirasına
mal olacak bu 4 proje tamamlandığında çiftçilerimiz
daha az su ile daha bol ürün elde edecek, Diyarbakır
genelinde 565.000 dekar arazi suya kavuşturulmuş
olacaktır.
Diyarbakır şehrimizin sulama suyu ihtiyacını önemli
ölçüde giderecek bu tesisler halkımızın ekonomik
ve sosyal hayatı açısından çok büyük önem
taşımaktadır.

Projenin tamamlanması ile birlikte,
130 Milyon Türk Lirası yıllık net gelir artışı
sağlanacak ve 73 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
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, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın
Mehmet Mehdi EKER'e, Çevre ve Orman
Bakanımız Sayın Prof. Dr.Veysel EROĞLU'na,
Sayın Valimize, Milletvekillerimize, DSİ mensubu
kıymetli mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmaların
değerli yönetici ve çalışanlarına, aziz milletimize ve
emeği geçen herkese şimdiden şükran ve
teşekkürlerimi sunuyor, Temelini atacağımız bu
tesislerin Ülkemize ve siz saygıdeğer Diyarbakırlılara
hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı ve sevgiyle
selamlıyorum.”
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DSİ’den

Konya’ya
‹ki Tesis Daha
Tamamlandıklarında 48 000 kişiye istihdam imkânı
sağlayacak ve yıllık 60 milyon TL net gelir artışı
temin edecek 2 adet tesisin temeli, 25 Şubat 2011
tarihinde Konya'da gerçekleştirilen merasim ile
atıldı.
Merasime Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, DSİ
Genel Müdürü Haydar Koçaker, milletvekilleri,
Konya Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe belediye
başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş
iştirak etti.

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Konuşmasına Türkiye'nin artık küresel bir güç
olduğunu ifade ederek başlayan Eroğlu “Hakikaten
Başbakanımızın liderliğinde hükümetimiz gece
gündüz çalışıyor. Hakikaten baktığımız zaman
dünyadaki itibarımız arttı. Türkiye artık küresel bir
güç. Ekonomik krizi hakikaten çok fazla etkisi
olmadan atlattık.
Şimdi sadece benim Bakanlığımın, 3500 tane
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şantiyede çalışmaları devam ediyor. Bu gerçekten
muhteşem bir destandır. İnşallah bu çalışmalara
devam edeceğiz. Çünkü bizim çok büyük bir
hedefimiz var. 2023 yılından önce ülkemizi dünyanın
en büyük on ekonomisi arasına taşımak bizim en
büyük idealimizdir. Bu hedefe hep birlikte kilitlendik.
Çevre ve Orman Bakanlığı olarak, 2003 yılından
bugüne kadar 900'den fazla tesisi açarak milletimizin
hizmetine sunduk. Bu tesislerin 194 adedi barajdır.
Bunların içinde ta 141 yıldan beri hayal edilen
Adnan Menderes Çine Barajı'ndan tutun da hemen
burnumuzun dibindeki Ermenek Barajı'na kadar
tam 194 tane baraj var. 25 milyon vatandaşımıza
Konya'mız dahil olmak üzere içme suyu götürdük,
1 milyon hektarlık araziyi modern sulama
sistemleriyle suladık, taşkın koruma tesisleri inşa
ettik, ağaçlandırmada dünyanın en büyük
seferberliğini yapıyoruz. 2012 yılı sonuna kadar 23
milyon dekarlık alandı ağaçlandırmış olacağız.
Nitekim Konya'mız ağaçlandırma konusunda büyük
başarı göstererek bu alanda Türkiye'de ilk üçe girdi.
Konya'mızı, Seydişehir'imizi ve tabi diğer ilçelerimizi

yemyeşil yapacağız.
Konya'mızın kalkınmasına ve gelişmesine büyük
katkı sağlayacak KOP'la alakalı kısa bir bilgi
vereceğim. KOP tozlu raflarda unutulmuş, dev bir
projeydi. 2003 yılında Sayın Başbakanımızın talimatı
ile bu proje yeniden ele alındı. Konya'mız için ne
gerekiyorsa yapın, derhal projeleri yeniden ele alın,
kısa sürede tamamlayın, bununla ilgili ödenekleri
ayırın diye talimat verdi. Neticede biz hemen KOP'la
ilgili projelere başladık. Tam 117 yıldır hayal edilen
Mavi Tüneli sayın Başbakanımızın talimatıyla ele
aldık. Bağbaşı Barajı'nın projesini yeniden yaptık.
Bizzat projenin hazırlanmasına da ben nezaret
ettim. 17 032 metre uzunluğunda, çapı 4 metre 20
santim olan Mavi Tünel adıyla bilinen dev bir tüneli
inşa ediyoruz. 13 km'si tamamlandı. İnşallah projeyi
17 Aralık 2011 günü saat 12:59'da tamamlayacağız.
KOP ile 1 milyon 100 bin hektarlık yani, 11 milyon
dekarlık alan modern sulama sistemi ile sulanacaktır.
Yıllık 1 milyar 800 milyon dolarlık getirisi olan
devasa bir projedir. KOP, GAP'la yarışmaktadır.
Nasıl bir GAP'ı tamamlayacaksak, KOP'u da
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tamamlayacağız. Sadece baraj, gölet, sulama tesisleri
değil aynı zamanda içme suyu temini ile ilgili
projelerimiz var. Misal olarak Konya'mızın
gelecekteki su ihtiyacını da Mavi Tünel'den temin
edeceğiz. Oraya bir de temiz enerji üretecek HES
kuracağız.
Bir diğer proje de BSA kanalıdır. Yaklaşık 68 km
uzunluğundaki kanalı yakında bitireceğiz. Mayıs
ayında inşallah Başbakanımız bu tesisi açacak.
DSİ Konya'ya, geçen yılın sonuna kadar 964 milyon
439 bin 848 TL'lik bir yatırım yaptı. Yani eski
parayla 1 katrilyonluk yatırım. Bakanlığımız da
Konya'ya yaklaşık 1 katrilyon 300 milyar TL yani,
1 milyar 300 milyon TL'lik yatırım yaptı.
Ağaçlandırmadan çevre desteğine pek çok yatırım
yapıldı Konya'mıza. Ağaçlandırmaya özel önem
veriyoruz. Konya'da hükümetimiz döneminde 815
bin 420 dekar alanda orman ağaçlandırıldı.
Konya'ya diğer Bakanlıklar da ciddi yatırımlar
yapmaktadır. Sadece biz yatırım yapmıyoruz. Sağlık
Bakanlığımız 5 tane Devlet Hastanesi, 56 adet sağlık
tesisini hizmete sundu. Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığımız 2 milyar 299 milyon TL tarımsal
destek verdi. Milli Eğitim Bakanlığımız burada
üniversiteler yanında 6 bin 48 derslik inşa etti.
Ücretsiz kitaplar dağıtıldı. Ulaştırma Bakanlığı 1
milyar 269 milyon 170 bin TL'lik yatırım yaptı.
2002 yılına kadar 167 km bölünmüş yol varken,
yılsonuna kadar 629 km bölünmüş yol yapıldı.
TOKİ 13 bin 226 adet konut inşa etti.
Netice olarak Konya'mıza dev hizmetler yapıyoruz.
Yaklaşık 100 trilyon maliyeti olan 2 dev tesisin
temelini atacağız. Toplam 167 bin 320 dekar araziyi
modern sulamaya açacağız. Seydişehir Suğla Cazibe
Sulaması'nı 5 Mayıs 2013 tarihinde saat 13:13'te,
Seydişehir Cazibe Sulaması 13 Ekim 2013 saat
13:13'te bitireceğiz. İnşallah bu tesisler hayırlara
vesile olur. Başta Başbakanımız açık destek veriyor.
Ben buradan sayın Başbakanımıza çok teşekkür
ediyorum. Sağolsun varolsun. Ayrıca değerli
Milletvekillerimizin çok büyük katkısı var. Mavi

Tünel projesi için ne kadar büyük mücadele
verdiklerini ben biliyorum. Bir de DSİ'nin başta
Genel Müdürü olmak üzere herkese teşekkür
ediyorum. Firmalarımıza ve çalışanlarına da teşekkür
ediyorum.

Konya Valisi Sayın Aydın Nezih
Doğan
Konuşmasına yapılan yatırımların Ülke ekonomisi
adına öneminden bahsederek başlayan Doğan “Bir
ülkenin milli gelir seviyesini belirleyen temel unsur
o ülkedeki özel sektör ve kamu sektörü yatırımları
kadar, devletin hazırladığı temel altyapı hizmetleridir.
Şöyle 2000'li yıllara değin gittiğimizde bu ülkede
fert başına düşen milli gelir 2000 dolar civarındaydı.
Bu rakam Konya'da yaklaşık 1600 dolardı. Bu
aslında hem özel sektörümüzün gücünü hem de
hazırladığımız devlet imkanlarını gösteriyordu bize.
Ama o tarihten bu yana değişen şey şu oldu. Bugün
artık fert başına düşen milli gelirimiz 10 bin dolar
seviyesinde. Bu nasıl sağlandı? Bugüne kadar üretim
hizmetine veremediğimiz temel altyapı hizmetlerinin
getirilmesiyle sağlandı.
İşte bugün bu altyapı hizmetlerinden iki tanesini
daha Seydişehir'e kazandırmak için buradayız.
Şüphesiz Konya'nın kendisini geleceğe hazırlamak
için üç tane temel dayanağı vardır. Bunlardan bir
tanesi ve en önemlisi tarım, diğerleri sanayi ve
turizmdir. Tarım susuz olmuyor. Çağdaş anlamda,
tarım yapabilmek için suya ihtiyaç var. Ama maalesef
Konya Ovası Türkiye'nin ortalama yağışının çok
altında yağışa sahip bir yer. Mecbursunuz bu ovaya
başka kaynaklardan su aktarmaya. Dolayısıyla böyle
önemli bir sektörde yapacağınız bütün faaliyetleri
kontrol edeceğiniz en önemli kuruluş DSİ'dir. Şunu
açıkça ifade etmemiz gerekir ki, DSİ Genel
Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü Konya'da son
derece başarılı hizmetler yapmıştır ve bundan sonra
da görülüyor ki; onların başarılı hizmetleriyle Konya
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ekonomisi kalkınmaya devam edecektir.

DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker
Konuşmasına Konya ile alakalı bilgiler vererek
başlayan Koçaker “Konya, M.Ö. yedi binli yıllardan
itibaren, insanlık tarihi açısından önemli
medeniyetlere sahne olmuş, bağrında oldukça zengin
bir kültürün izlerini taşıyan, Mevlana gibi yetiştirdiği
İslam büyükleri ile gönülleri fetheden, tarihi ipek
yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta
bir müze şehir kimliğine sahip olan istisna bir
şehirdir. Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini
sînesinde barındıran Konya, ayrıca bir gönül
diyârıdır.
Ülkemizde su denildiğinde, akla ilk gelen kuruluş
olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suya
adanmış 57 yıl boyunca ülkemiz su kaynaklarından
faydalanmak, zararlarından korunmak, bilim ve
tekniğe uygun olarak, milli menfaatleri gözeten bir
yaklaşımla su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesini
sağlamak adına var gücüyle çalışmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda özellikle 2003 yılından
itibaren başta Sayın Başbakanımızın ve Çevre ve
Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel
EROĞLU'nun vermiş oldukları büyük desteklerle
bir yandan belirlenen yeni yatırım stratejileri
çerçevesinde yatırımlar hızla ülkemiz ekonomisine
kazandırılırken, diğer taraftan da, bugün olduğu
gibi, yeni yatırımların temelleri atılıyor ve atılmaya
devam edilecektir.
25 Ağustos 2009 tarihinde 36 milyon Türk Lirasına
ihale edilen ve 72 bin dekar arazinin sulanmasını
sağlayacak olan Seydişehir Ovası Cazibe Sulaması
ile, 13 Ağustos 2009 tarihinde 28 milyon Türk
Lirasına İhale edilen ve 95 300 dekar arazinin
sulanmasını sağlayacak olan Suğla Ovası Cazibe
Sulaması'nın temelini atacağız.
Tamamlandığında bu 2 sulama tesisi ile 167 bin
320 dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 48 bin
vatandaşımıza istihdam yaratılacak ve yıllık ilave
60 milyon Türk Lirası milli gelir artışı sağlanacaktır.
DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle 2003 yılından
bu yana Konya şehrimize önemli yatırımlar
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gerçekleştirmekteyiz.
2 adedi baraj, 3 adedi sulama tesisi 7 adedi gölet,
7 adet taşkın koruma ve taşkın rusubat kontrol tesisi
olmak üzere toplam 19 adet proje tamamlanmıştır.
Bu projelere 965 milyon Türk Lirası harcanmıştır.
Bu yıl devam eden projeler içinde sene başı ödeneği
olarak 210 milyon Türk Lirası ödenek ayrılmış
bulunmaktadır.
Bu netice Sayın Başbakanımızın ve Çevre ve Orman
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun
KOP projesine ve Konya şehrimize verdikleri
önemin açık bir göstergesidir.
KOP projeleri tamamlandığında; 11 milyon dekar
tarım arazisi sulama suyuna kavuşacak, 164 milyon
m3 içme ve kullanma suyu temin edilecek, 2,9
milyar kWh/yıl hidroelektrik enerji üretilecek, 100
000 vatandaşımıza doğrudan istihdam imkanı
sağlanacak, Milli Ekonomiye yılda 1 milyar 700
milyon Türk Lirası katkı sağlanacaktır.
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
sağlamak adına 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
Bakanlarımıza, Sayın Valimize, Saygıdeğer
Milletvekillerimize, DSİ mensubu kıymetli mesai
arkadaşlarıma, Yüklenici firmaların değerli yönetici
ve çalışanlarına, Aziz milletimize ve emeği geçen
herkese şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, temelini
atacağımız bu tesislerin Ülkemize ve siz saygıdeğer
Konyalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyor,
sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”
Konuşmaların ardından temel atma merasimi
gerçekleştirildi.
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Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

HABER

Konya’da Bas›n Toplant›s›
Düzenledi

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlediği basın
toplantısında, Konya'ya yapılacak yatırımlar
hakkında bilgi verdi.
Konya'ya güzel müjdeler vermek için geldiklerini
bildiren Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Eroğlu,
bugün Seydişehir Ovası Sulaması ve Suğla Ovası
Sulaması gibi iki dev tesisin temelini de atacaklarını
belirterek şöyle konuştu: ''Konya hakikaten bu ana
kadar görülmemiş bir yatırımla karşı karşıya olacak.
Bu yatırımları kısa sürede gerçekleştireceğiz. Dün
Bakanlığımızın yatırım programını onaylamıştık.
Buradan bütün Konya'ya, Konya'da 2011 yılını
yatırımlarda seferberlik yılı ilan ettiğimiz müjdesini

vermek istiyorum''.
Konya'da yer altı suyunun aşırı kullanımı sebebiyle
su eksikliği olduğunu vurgulayan Çevre ve Orman
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:
''Yer altı suyunun fazla kullanılmasından dolayı
sürekli su seviyeleri düşüyor. Dolayısıyla masraflar
çok artıyor ve toprak kuraklaşıyor. Bizim burada
Konya Ovası'nda yapacağımız iki şey var. İlk olarak
buradaki sulamaları modern hale getireceğiz. Sadece
Konya için bu yıl 76 milyon TL ayırdık. Sırf bu
sulama şebekelerini modernize etmek için. Bu
yatırımla buradaki şebekelerin büyük bir kısmını
hızla yenileyeceğiz ve çok önemli miktarda su ve
enerji tasarrufu olacak. Daha önce burada sulama
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şebekeleri için 2-3 milyon TL ayrılırken, şimdi 76
milyon TL ayrılması Konya'ya verdiğimiz önemin
açık göstergesidir.''

Konya Ovası Projesi
Konya Ovası Projesi (KOP) hakkında da bilgiler
veren Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, DSİ'nin raflarında bekleyen projeyi raflardan
çıkararak tamamen yenilediklerini söyledi.
Birinci adım olan sulama şebekelerinin
yenilenmesinin ardından ikinci adımın başka
havzalardan Konya Ovası'na su taşınması olduğunu
anlatan Prof. Dr. Eroğlu, şöyle konuştu:
''İşte biz burada ikisini de gerçekleştiriyoruz.
Özellikle Derebucak ve Suğla'da başka boşa akan
sular vardı. İlk olarak Suğla Depolaması'nı
gerçekleştirdik. Konya Ovası'na gidecek kanala su
verilmesini sağladık. Bunun açılışını bizzat Sayın
Başbakanımız yapmıştı. Buradan yılda 100 milyon
metreküp suyu kazandık. İkinci adımda Derebucak
civarında çok kıymetli bir bilim adamı olan Prof.

Dr. Yılmaz Muslu'nun ismini verdiğimiz barajı inşa
ettik. Bu su normalde Akdeniz'e akıyor. Arada dağ
var. Dağı geçmek için de 3 bin 500 metre
uzunluğunda dev bir tünel inşa ettik. Ve bu tünelle
suyu Beyşehir Gölü'ne aktarıyoruz. Buradan
ortalama 135 milyon metreküp suyu BSA kanalıyla
Konya Ovası'na iletiyoruz. Hem Beyşehir Gölü'nü
kurtardık hem de fazla suların Konya Ovası'na
iletilmesini sağladık.''
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, yine
1800'lü yıllardan beri hayal edilen, asırlık bir rüya
olan Mavi Tünel Projesi'nin de Konya Ovası için
önemine dikkati çekerek, projenin geçmişte ''hatalı''
diye yatırım programından kaldırıldığını belirtti.
Böylesine muazzam bir projenin yatırım
programından kaldırmasına anlam veremediğini
ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, Mavi Tünel Projesi'nin
milletvekillerinin büyük gayretleriyle tekrar yatırım
programına alındığını, tünel ve baraj projelerinin
tamamen yenilendiğini vurguladı.
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Mavi Tünel'de Son Durum
Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
17 bin 34 metre uzunluğundaki tüneli ve Bağbaşı
Barajı'nı 94 milyon Avro'ya ihale ettiklerini
hatırlatarak, şöyle devam etti:
''5'te biri maliyetle bitirdik. Eski projelerle yapılsaydı
41 yılda bitmezdi. Şu anda Bağbaşı Barajı'ndan
205 milyon metreküp su toplanacak. Bu sene yatırım
programına aldığımız Avşar Barajı'ndan 386 milyon
metreküp su var. Ayrıca 361 milyon metreküp suyu
depolayacak Bozkır Barajı'nı da yaparak buradan
da suyu Mavi Tünel'e vereceğiz. Mavi Tünel'in
kapasitesi buradaki üç barajın suyunu akıtacak
durumda. Netice olarak buradan yılda 414 milyon
metreküp suyu Konya Ovası'na iletmenin
mutluluğunu yaşayacağız.''
Tünelde çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Bakan
Prof. Dr. Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
''Konya Ovası'na bir gram su iletilmemişken, sadece
hükümetimiz 135 milyonu Derebucak'tan 100
milyon metreküpü belki daha fazlası Suğla
Depolaması'ndan ve 414 milyon metreküpü de
Mavi Tünel'den olmak üzere yılda yaklaşık 700750 milyon metreküp suyu Konya Ovası'na akıtacak.
GAP gibi çok büyük olan KOP'u 2013 yılına kadar
bitirmek için Sayın Başbakanımız bize talimat verdi.
Buradaki en zor projelerden bir tanesi Mavi
Tünel'di. '17 Aralık 2011 saat 13.59'da
tamamlayacağız' diye Sayın Başbakanımıza söz
verdik. Dün akşam itibariyle 17 bin 34 metrelik
Mavi Tünel'in 12 bin 775 metrelik kısmının
tamamlandığını ifade etmek istiyorum. Gerçekten
çok hızlı devam ediyor. İlk suyu Aralık ayında Şebi Arus ile buraya kavuşturmayı temenni ediyoruz.
Yani Ferhat'ın Şirin'e kavuştuğu gibi biz dağları
deliyoruz. Gerçekten müthiş bir proje.''

''Konya Tarihinde Görülmemiş
Yatırım''
Beyşehir Suğla Apa Kanalı'nın da hemen hemen
tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu bu
barajı da Nisanda tamamlama talimatı verdiklerini
ve Mayısta açılmasını arzu ettiklerini bildirdi.
Konya Ovası'nda yaklaşık 1 milyon hektarlık alanı
sulama hedeflerinin bulunduğunu anlatan Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, ''Şu müjdeyi
vermek istiyorum. Konya için gerçekten tarihi bir
gün. Sadece bu yıl ihalesini yapacağımız işlerin
toplam keşif bedeli 950 milyon TL, yani yaklaşık
1 milyar TL. Bu sırf bu sene ihalesini yapacağımız
işler. 950 milyon TL, 76 milyon TL'yi de (Sulama
Şebekesi Yatırımı) ilave edersek 1 milyar TL'yi
aşıyor. Konya'ya bu yıl itibariyle 1 milyar TL'lik
tarihinde görülmemiş bir yatırımın müjdesini vermek
için geldik'' dedi.
Konya'ya menba suyu getirmek için de çalışmaların
başladığını belirten Çevre ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, ''1000 Günde 1000 Gölet
Projesi''ni de başlattıklarını ifade etti.
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M A K AL E

Yeniden Yerleşimde
Ilısu Köyü Modeli

Dr. Ali Kılıç ÖZBEK
Emlak ve

1- GİRİŞ

Kamulaştırma Dairesi
Başkan Yardımcısı

Sosyo-ekonomik ve endüstriyel gelişim açısından
son derece önemli olan enerjinin, küreselleşen
dünyada doğal kaynaklardan sürdürülebilir olarak
elde edilmesi hayati önem arz etmektedir. Kalkınma
projelerinin hayata geçirilmesi ile ülke insanının
refah seviyesi artmakta, sanayinin ihtiyacı olan
enerji sağlanmakta, içme suyu projeleri ile büyük
şehirlerimize içme ve kullanma suyu temin
edilmektedir.
Ancak, birçok insanının yararı düşünülerek yapılan
bu projelerden o yörede yaşayan insanlar gerekli
önlemler alınmadığı takdirde olumsuz etkilenmekte
ve uzun yıllar yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda
kalmaktadırlar. Uygulanan ana projelerin
günümüzde kabul edilen sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultusunda yeniden yerleşim projeleri ile
desteklenerek ana projenin sebep olduğu olumsuz
etkiler en aza indirilmelidir. Büyük barajlar,
insanlığın su ve elektrik ihtiyacının karşılanması
için etkili bir yoldur. Küreselleşme bilinci içerisinde
son yıllarda özellikle büyük barajlarla ilgili
problemler vurgunlamıştır. Barajlar hidroelektrik,
sulama ve sel kontrolü sağlayabilirler. Bunlar
gelişmeyle ilgili faydalardır. Ancak gerekli önlemler
alınmadığı takdirde sosyal, çevresel ve iktisadi
anlamda ödenecek bedeller de vardır.

Yeniden yerleşim uygulama planı insan odaklı olması
gerektiği ve etkilenen bütün hane halkını
kapsamalıdır. Gerçekçi olarak uygulanan ve izlenen
yeniden yerleşim uygulama planları ile projenin
etkilenen nüfus üzerindeki olumsuz etkileri minimize
edilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü son yıllarda bu
prensiplerden hareketle baraj projelerini inşa
etmektedir.

2- GENEL DEĞERLENDİRME
Özellikle bu denli önemli yatırım projelerinin
faydalarının yanı sıra etkilenen kırsal nüfus
üzerindeki olumsuz etkileri minimize etmek ve/veya
başka bir ifadeyle yapılan yatırım projesinin olumsuz
etkilerini en aza indirmek için projenin mutlak
suretle bir kırsal kalkınma projesi haline
dönüştürülmesi faydalı olacaktır. Yeniden yerleşim
uygulamalarında; etkilenen tarımsal nüfusun
sürdürülebilir toprak-su yönetim prensiplerine göre;
tarımsal gelir seviyelerini yükseltmek için
hazırlanması gerekli en önemli uygulamalardan bir
diğeri de gelir iyileştirme planlarıdır. Yatırım
projesinin etkilediği nüfusun yeni yerleşim
yerlerindeki gelir seviyelerinin neler olacağı ve yaşam
standartlarının nasıl yükseltileceğini planlamak için
proje kapsamında gelir iyileştirme eylem planları
hazırlanmalıdır.
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2.1- Yeniden Yerleşim (İskân) Nedir?
Kalkınma projelerinden doğrudan (taşınmazları su
altında kalan insanlar gibi) ya da dolaylı olarak
etkilenen kişilerin fiziksel ve/veya ekonomik olarak
yer değiştirerek sosyo-ekonomik bakımdan en az
eskisi kadar iyi duruma getirilmeleri olarak
tanımlanmaktadır. Yerel mevzuata göre, yeniden
yerleşim ile yakın anlamda kullanılan “iskân”
teriminin ise “bir aileye, ihtiyacına göre oturacak
ev veya ev yeri, sanatkârlara ve tüccarlara dükkân
veya mağaza yahut bu gibi yapı veya yeri ve
mütedavil sermaye; çiftçilere de ayrıca yeteri kadar

toprak ile çiftlik hayvanı, alet ve edevatı, tohumluk,
ahır ve samanlık veya yeri verilmesini düzenleyen
işlemler.” Olarak tanımlanmaktadır. Büyük
barajların toplum üzerindeki etkilerini minimize
etmek için iskan çalışmalarında yapılması gerekenleri
doğru ve zamanında planlamak için yeniden
yerleşim eylem planları yapılmalıdır. Genel

Müdürlüğümüz son yıllarda yürüttüğü büyük baraj
projelerinde yeniden yerleşimin zamanında
planlanması için yeniden yerleşim eylem planlarını
dikkate alarak barajlarını inşa etmektedir. Bunlara
en iyi örnek; Ilısu barajı, Yusufeli barajı ve Alaköprü
barajıdır.

2.2-Yeniden Yerleşim Eylem Planı
Nedir?
Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP), bir yatırım
projesinin olumsuz etkilerini önlemek, sebep olduğu

fiziksel kayıpları tazmin etmek ve projeden etkilenen
insanlara gelişme olanakları sağlamak için proje
sahibinin uygulayacağı yöntem ve eylemlerin
belirlendiği bir rapordur. Yeniden Yerleşim Eylem
Planı projeden etkilenen halkın karşılaşabileceği
maddi ve manevi sıkıntıları en aza indirmek ve/veya
önlemek, varsa kültürel varlıkların zarar
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığının sorumluluğunda
ancak Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda
gerçekleştirilmektedir.
Projelerimizden etkilenen tüm ailelerin planlı olarak
yeniden yerleşimlerinin sağlanması ve sosyoekonomik bakımdan mağduriyetlerinin önlenmesi
politikası benimsendiğinden, ana projenin sahibi
olan DSİ'nin bu faaliyetlerle ilgili planlama,
koordinasyon ve izleme hizmetleri vermesi zorunlu
hale gelmiştir. DSİ'ce yürütülen projelerden dolayı
yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan
vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerin
incelenerek, gerçekleşmesi muhtemel
olumsuzlukların en aza indirilmesi büyük bir titizlikle
planlanmaktadır.
Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüz; baraj
projelerimiz ister dış kredili olsun ister milli bütçeyle
yapılacak olsun etkilenen nüfusun tümünü kapsayan
Yeniden Yerleşim Eylem Planları yapılması, bu
planlar doğrultusunda iskanın koordine edilmesi,
izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını
sürdürmektedir.

3- ILISU BARAJI VE HES PROJESİ
YENİDEN YERLEŞİM ÇALIŞMALARI
görmemesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir
plandır. Bu plan kapsamında halkın durumunu
eskisinden daha iyi hale getirmek de ana amaçlardan
birisidir.

2.3-DSİ Genel Müdürlüğünün Baraj
Projelerindeki Yeniden Yerleşim
Stratejisi
Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü baraj
projelerinde etkilenen ailelerin yeniden yerleşimi
ile ilgili işlemler 5543 sayılı İskân Kanunu'na göre

3.1- Projenin Tanımı
Ilısu Barajı ve HES Projesi, Dicle Nehri'nin su ve
toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının
sağlanması maksadıyla; Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nde, Dicle Nehri üzerinde yapılması
planlanmıştır. İnşaat çalışmaları 6 Ağustos 2006
yılında başlamış olup aralıksız devam etmektedir.
Ilısu Barajı Türkiye sınırına yaklaşık 45 km, Mardin
İli Midyat İlçesine 65 km ve Şırnak İli Cizre İlçesine
35 km mesafededir. Ön yüzü beton kaplamalı kaya
dolgu tipinde, nehir tabanından 135 metre
yükseklikte olacak şekilde inşa edilen Ilısu Barajı ile
her yıl 3 833 GWh elektrik enerjisi üretilecektir.
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3.2-Ilısu Köyü Yeniden Yerleşim ve
Gelir İyileştirme çalışmaları
Baraj projesi ile yerlerini terk etmek zorunda kalan
ailelerin mağduriyetlerini gidermek ve baraj
projesinden yöre insanın nasıl etkileneceği ve ne
şekilde yeni yerlerine iskan edilmelerinin
gerçekleştirileceğini planlamak için DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından 2005 Ilısu Barajı ve HES
Projesi Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanmış
ve www.dsi.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
Ilısu Barajı ve HES projesi proje alanında temel
olarak iki farklı etki kategorisi bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi inşaat faaliyetleri ve ek
yapılardan kaynaklı etkilerdir. İkinci kategori ise su
tutulmasından kaynaklı etkilerdir. Yapılan etüt
çalışmalarında Ilısu köyünün mevcut nüfusunun
286 kişi, toplam etkilenen ev sayısın 65, mevcuttaki
toplam hane sayısının ise 44 olduğu tespit edilmiştir.
İskan Komisyonunca Ilısu Köyünde, 5543 Sayılı
İskan Kanununun ilgili maddelerine göre 48 hane
yeniden yerleşim için hak sahibi olarak belirlenmiştir.
Yapılan nüfus sayımı ve sosyo-ekonomik anket
çalışmasının sonucunda belirlenen hanelerin
etkilenme düzeylerinin tespit edilmesine yönelik
yapılan çalışmalar ışığında Ilısu Köyünün yerleşim
yerinin projenin inşaat çalışmalarından birinci
derece etkilendiği belirlenmiştir. Ilısu Köyünün
toplam köy alanının 6 229 da olduğu ve bu alanın
5 528 da'ının (% 88'i) ve mevcut hanelerin tamamen
etkilendiği tespit edilen parametreler arasındadır.

3.3- Ilısu Köyü Yeniden Yerleşimi
Yeniden yerleşim eylem planı ve sahada belirlenen
parametreler ışında 36.4 ha'lık alan Ilısu Köyünün
yeni yerleşim yeri olarak belirlenmiş; 48 hak sahibi
için köy yerleşim planı yapılarak ve gerekli
çalışmalara başlanılmıştır. Yeniden yerleşim
faaliyetleri DSİ Genel Müdürlüğü Emlak ve

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda;
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma Genel
Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
(TOKİ) Başkanlığı, Başbakanlık GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, yerel
yöneticiler ile DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Ilısu Barajı ve HES Projesi yeniden
yerleşim çalışmaları Genel Müdürlüğümüz, TOKİ
Başkanlığı ve Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü
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olmuş ve uluslar arası yeniden yerleşim
standartlarının üzerinde etkilenen insanları mağdur
etmeyecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

3.4- Ilısu Köyü Gelir İyileştirme
Çalışmaları

arasında 15.01.2008 tarihinde imzalanan üçlü
p ro t o k o l k a p s a m ı n d a y ü r ü t ü l m e k t e d i r.
Söz konusu bu protokol kapsamında yerleri
kamulaştırılan Ilısu Köylündeki hak sahipleri için
daha iyi yaşam standardı sağlamak maksadıyla
yapılan en önemli uygulama 48 hak sahibi için
yapılan Yeni Ilısu Köyüdür.
Yeni Ilısu Köyünde; yöre halkı için daha modern,
sağlıklı ve altyapısı tamamen tekniğine uygun olacak
şekilde; 48 konut, köy konağı ve camii inşaatlarını
kapsayan köy yerleşimi inşa edilerek 22.08.2010
tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni Ilısu Köyünde; 48 hak sahibi için 125 m2 konut
alanı, 40 m2 avlu, 134 m2 teras alanı, 23 m2 ahırdan
oluşan konutlar ile 241 m2 2 katlı Köy Konağı ve
377 m2 alana sahip 100 kişilik Cami inşaatları
tamamlanmıştır. Yeni Ilısu Köyünde gelir iyileştirme
çalışmaları kapsamında toplu ahır inşaatı çalışmaları
da devam etmektedir.
Konutların ödeme Şekli; 5 yıl geri ödemesiz toplam 25 yılda
faizsiz ve aylık taksitleri 291 TL olacak şekilde belirlenmiş
ve hak sahipleri sözleşmelerini imzalayarak
31.10.2010 tarihinde konutlarına taşınmışlardır.
Yeni Ilısu köyü Ülkemizde gerçekleştirilen yeniden
yerleşim çalışmaları kapsamında örnek bir çalışma

Yeni Ilısu köyünde etkilenen vatandaşların
gelirlerinin artırılması maksadıyla hazırlanan gelir
iyileştirme eylem planı doğrultusunda Nisan 2009
yılında projeden birinci derecede etkilenen Temelli,
Kartalkaya, Karabayır, Düğünyurdu, Koçtepe ve
Ilısu köyleri için Yeni Ilısu köyünde örnek seralar
yapılmıştır. İnşası tamamlanan 500 m 2
büyüklüğündeki iki ayrı serada; 8600 kg'lık ortalama
verime sahip Sırık Domates (yıllık geliri 2 500 TL)
ve 3500 kg'lık ortalama verime sahip (yıllık geliri
5250 TL) Kırmızı Biber üretimi yapılmaktadır.
Yöre halkına gelir getirici faaliyetlere örnek teşkil
etmek ve gelecek nesillere ağaç sevgisi bilincini
kazandırmak amacıyla yaklaşık 10 da'lık alana
1 750 adet zeytin fidanı ve 1 000 meyve fidanı
dikilmiştir.
Neticede; Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz
tarafından gerçekleştirilen Türkiye de ilk ve Dünyaya
örnek yeniden yerleşim projesi olarak Ilısu Köyünün
İskânı tamamlanmıştır. 48 konut, hak sahiplerine
31.10.2010 tarihinde Sayın Başbakanımızın da
teşrifleri ile dağıtılmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğü olarak yapacağımız tüm
baraj projelerinde, etkilenen nüfusun mağduriyetini
önlemek için gerekli yeniden yerleşim çalışmalarında
ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve izleme
faaliyetleri büyük bir titizlikle yürütülmeye devam
edecektir.
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M AK AL E

BARAJLARIN
DEPREM ETKİSİ ALTINDA DAVRANIŞLARI
Türkiye'de ve dünyanın diğer deprem bölgelerinde
inşa edilen barajların deprem sırasında şiddetli
sarsıntılara maruz kalmaları beklenir. Ülkemizde
yapılacak barajların tasarımında ve inşaatında bunu
göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak
icap eder. Ancak deprem riskini abartmak,
lüzumundan çok fazla emniyetli barajlar yapmaya
kalkışmak da yanlış olur. Unutulmamalıdır ki, aktif

bir fay üzerine bile baraj yapılabilir ve yapılmıştır
(Örneğin Fransa'da kemer-ağırlık Bort-les-Orgues
barajı (Şekil 16), (27)). Dünyanın birçok ülkesinde
pek çok baraj çok büyük deprem kuvvetlerine mâruz
kalmış ve az veya çok hasar görmekle beraber
yıkılmamışlardır. Gözlemlenmiş bazı örnekler
aşağıda verilmektedir:

Şekil 16. Bort - Les - Orgues Barajı, Fransa
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DOLGU BARAJLAR
Dolgu barajların deprem davranışları genellikle
tatminkâr olmuştur. Bu barajlarda, hele yüksek
olanlarında, yer ivmesi ile kretteki ivme arasındaki
amplifikasyon zayıf olur. Bunun sebebi dolgu
barajların deprem esnasında elastik-plastik
defor masyon yaparak esnek bir davranış
göstermeleridir.
Dolgu barajların deprem yüzünden yıkılma riskleri
aşağıdaki senaryolarla sınırlıdır:
•
Sismik titreşimler sebebiyle baraj
gövdesinde ve temelde bulunan koheziyonsuz, ince
ve doygun malzemenin sıvılaşması (liquefaction).
Malzeme sıkıştırılmamışsa sıvılaşma riski daha da
fazladır.
•
Barajda deprem etkisiyle meydana gelen
kalıcı oturma hava payından daha büyük olursa,
rezervuardaki sular baraj kretinin üstünden aşar ve
baraj yıkılır.
•t
Kil Çekirdekli Dolgu Barajlarda deprem
etkisiyle meydana gelen yatay deplasman kum filtre
tabakasının kalınlığından fazla olursa, kil çekirdek
bazı seviyelerde filtre ve transisyon tabakalarının
korumasından mahrum kalabilir. Bu durumda kil
çekirdek malzemesi sızıntı suyuyla mansaba doğru
göç eder, borulanma (piping) sebebiyle baraj
yıkılabilir.
Kil Çekirdekli Dolgu Barajlarda deprem yükleriyle
yapılan şev stabilite hesaplarında bâzı hallerde
emniyet katsayısını 1.0'den küçük bularak “baraj
yıkılır” demek yanlıştır. O durumda dinamik analiz
yaparak, düşey ve yatay deformasyonları gerçekci
bir şekilde tâyin etmek ve barajın stabilitesi hakkında
ona göre hüküm vermek gerekir. Ayrıca, şev stabilite
hesabında Newmark'ın bir yüzey üzerinde kayan
rijid blok kabulü toprak barajlar için geçerli olabilir
ama kaya dolgu öyle davranmıyor. Üstelik, barajda
bir şev kayması olsa bile, bu baraj yıkılacak anlamına
gelmez.
Dünyada deprem yüzünden yıkılan dolgu barajlar

genellikle “hydraulic fill” metoduyla yapılmış eski
barajlar ve nisbeten küçük, çok eski toprak
barajlardır. Büyük bir ihtimalle bu çok eski barajların
tasarımı ve inşaatı pek de iyi değildi. Depremde
yıkılan yenice dolgu barajlar da Atık Barajları
olmuştur.
Japonya'da 6.9 büyüklüğünde 1995 Kobe
denkleminde büyük ölçüde can ve mal kaybı
olmuştur. Bu deprem 15'ten fazla dolgu ve 20'den
fazla beton barajı etkilemiştir. Bunlardan yalnız
“epicentre” da bulunan küçük Niketo Toprak Barajı
yıkılmıştır. Deprem merkezinde bulunan diğer
3 küçük toprak dolgu baraj ağır hasar görmüş, ama
yıkılmamışlardır. Merkezden 7 km mesafede, 33 m
yüksekliğindeki Tokiwa Toprak Barajının kret
üstündeki yol kaplamasında, yamaçlara yakın
bölgelerde, bazı çatlaklar oluşmuş. Merkezden
31 km mesafede, 24 m yüksekliğinde Kitamaya
Toprak Barajının menba yüzünde sığ bir şev kayması
gözlenmiş. Diğer barajlarda herhangi bir hasar
olmamıştır.
A.B.D.'de 1994'te vuku bulan 6.7 büyüklüğündeki
Northridge Depremi merkezinden 75 km'lik bir
yarıçap içinde bulunan 105 barajı etkilemişti.
Bazılarına gelen yer ivmeleri bayağı şiddetli idi.
Bunlardan, bir kısmı Toprak, bir kısmı Kaya Dolgu
olan 11 tanesinde bazı çatlaklar veya şev hareketleri
oldu, yıkılma tehlikesi olmadan. Kalan 94 barajda
hiçbir hasar olmadı. Üstelik, bu barajların ezici bir
çoğunluğu 1971'de aynı bölgede meydana gelen
6.5 büyüklüğündeki San Fernando Depremini de
yaşamışlardı. O depremde, 1918'de “hydraulic fill”
metoduyla inşa edilmiş olan 42 m yüksekliğindeki
Lower San Fernando Barajı ağır hasar gördü. Dolgu
malzemesinde sıvılaşma ve önemli şev kaymaları
oluştu. Baraj yıkılsaydı hemen mansapta yaşayan
70,000 kişinin hayatı tehlikede olacaktı. Kıl payı
kurtuldular. Depremden sonra barajın sahibi olan
Los Angeles Belediyesi rezervuarı boş tutarak barajı
sadece taşkın kontrolü amacıyla kullanmaya karar
verdi. 1994 Northridge Depremi olduğunda Lower
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San Fernando Barajının rezervuarı boştu. Bu misal
de “hydraulic fill” metodunun deprem bölgelerinde
ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha gösteriyor.
Meksika'da 1963'te inşa edilen 148 m yüksekliğinde
El İnfiernillo Barajı (Kil Çekirdekli Kaya Dolgu),
Ekim 1975'te (5.9, 79km), Kasım 1975'te (7.2,
23km), Mart 1979'da (7.6, 110km), Eylül 1985'te
(8.1, 75km) ve (7.5, 80km) ve Ekim 1985'te (7.3,
55km) gibi çeşitli depremlerle tekrar tekrar sarsılmış,
yalnız 1979 (7.6) ve 1985 (8.1) depremlerinde
önemsiz hasar görmüştür (28).

Cogoti Barajı - Şili:
85 m yüksekliğinde Önyüzü Beton Kaplı Kaya
Dolgu baraj. 1938 yılında eski teknoloji ile yapılan
bu barajın kaya dolgusu, andezitik breccia,
sıkıştırılmamıştır (dumped rockfill). 1943 Nisanında
merkezi baraj yerinden 95 km mesafede, Nazca

Plağı ile Güney Amerika Plağının birleştiği yerde
meydana gelen çok büyük bir deprem barajı
etkilemiştir. Depremin büyüklüğü o zaman
8.3 olarak tahmin edilmiş, sonradan 7.9'a daha
yakın olduğu söylenmiştir. Maamafih, Pasifik
kıyısında vuku bulan bu deprem kıt'anın öbür
tarafında, Atlantik kıyısında hissedilmiş, Buenos
Ayres'te tabaklar kırılmış, mürekkep şişeleri devrilmiş.
Baraj yerindeki deprem ivmesi 0.19 g olarak tahmin
edilmiş. Depremin etkisiyle baraj kreti 40 cm
oturmuş. Kaya dolgu sıkıştırılmadığı için zaten uzun
vâdede baraj kretinin 3.5 feet (105 cm) oturacağı
hesaplanmış. İnşaatın bitiminden depreme kadar
geçen 4.5 senede kret 40 cm oturmuş. Depremden
sonra da yavaş yavaş oturmasına devam etmiş ve
1985 yılına kadar 25 cm daha oturarak toplam 105
cm oturmasını tamamlamış (Şekil 17). Barajın önyüz
betonunda hiçbir hasar meydana gelmemiş.

Şekil 17. Cogoti Barajı Oturma Kayıtları
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Bu depremden sonra Cogoti Barajı 3 büyük deprem
daha yaşamış: 1965'te 7.1, 1971'de 7.5 ve 1981'de
7.7 büyüklüğünde. Yalnız 1971 depreminde krette
boyuna bir çatlak gözlenmiş, hepsi o kadar.
İlki dahil bu depremlerin hiç birinde barajın yıkılma
tehlikesi bahis konusu olmamış, eski teknoloji ile
inşa edildiği halde barajın davranışı fevkâlade
emniyetli olmuştur (28).

Santa Juana Barajı - Şili:
106 m yüksekliğinde yeni nesil Önyüzü Beton Kaplı
Çakıl Dolgu Baraj (Fotoğraf 1). 1995 yılında
tamamlanan bu barajın dolgusu silindirle

sıkıştırılmıştır. Barajın en büyük özelliği 30 m
derinliğinde bir alüvyon tabakası üstünde oturuyor
olmasıdır. Dünyada bu şekilde inşa edilen ilk yüksek
barajdır. (Daha önceleri bu şekilde yapılmış alçak
barajlar mevcut.) Projesi yapılırken, MCE'nin
büyüklüğü 8.4, merkezinin baraj yerinden uzaklığı
58 km, PGA 0.56 g, deprem süresi 2.5 - 3 dk, şiddetli
sarsıntı süresi 59 sn, hâkim periyod 0.2 sn alınmış.
Bu deprem olursa krette önemli hasar olacağı, ama
barajın yıkılmayacağı kabul edilmiş.
Baraj tamamlandıktan 2 sene sonra, 1997'de merkezi
baraj yerine 250 km mesafede 6.8 büyüklüğünde
bir deprem oldu. Baraj hiçbir hasar görmedi. Krette
sadece 9.7 cm'lik bir oturma ölçüldü (29), (30).

Fotoğraf 1. Santa Juana Barajı, Şili
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Zipingpu Barajı - Çin:
156 m yüksekliğinde Önyüzü Beton Kaplı Kaya
Dolgu Baraj. 2006 yılında tamamlanan bu barajın
kaya dolgusu silindirle sıkıştırılmıştır. Rezervuar
hacmi 1.1 milyar m 3 , santralin kurulu gücü
760 MW'tır. Mayıs 2008'te vuku bulan Wenchuan
depreminin merkezi Zipingpu Barajına sadece
17 km mesafede idi. 270 km'lik bir fay segmentinin
kırılması ile meydana gelen bu depremin büyüklüğü
8.0 magnitüdünde idi. Deprem anında rezervuarda
su seviyesi Normal İşletme kotundaydı. Baraj
kretinde ölçülen deprem ivmesi 2.0 g oldu. Buna
göre hesaplanan baraj temelindeki deprem yer
ivmesi (PGA) 0.50 g'den büyüktü. Oysa proje

yapılırken alınan deprem yer ivmesi 0.26 g idi.
Baraj yıkılmadı. Bu deprem esnasında barajın
emniyeti hiçbir zaman tehlikede olmadı. Baraj
kretinde toplam 74.4 cm'lik bir oturma gözlendi.
Kretin menba-mansap istikametinde yatay
deformasyonu 20.0 cm oldu. Mansap yüzünde
herhangi bir şev kayması olmadı. Önyüz betonunda
bazı çatlaklar ve kırıklar oldu. Bazı bölgelerde önyüz
betonu kaya dolgudan ayrıldı. Beton ile kaya dolgu
arasında meydana gelen maksimum açıklık sol
yamaçta 23 cm'yi, sağ yamaçta 7 cm'yi buldu. Nehir
yatağının üstüne rastlayan kısımda parapet duvarının
betonunda da kırıklar görüldü (Fotoğraf 2, 3, 4 ve
5). Depremden önce 10.4 lt/sn olan toplam kaçak,
depremden sonra 19 lt/sn'ye çıktı (31)

Fotoğraf 2 ve 3. Zipingpu Barajı, Çin

Fotoğraf 4 ve 5. Zipingpu Barajı, Çin
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Yukarıdaki örnekler hem deprem yüzünden dolgu
barajlarda lüzumundan fazla korkmamak gerektiğini
gösteriyorlar, hem de Önyüzü Beton Kaplı Dolgu
Barajların depreme karşı en dayanıklı baraj tipi
olduğunu bir kere daha kanıtlıyorlar. Bunu ilk defa
Barry Cook ve James Sherard 25 sene önce
söylemişlerdi (32).
Şubat 2010'da Şili'de vuku bulan 8.8 büyüklüğündeki
Cauquenes Depreminin merkezine yakın 12 büyük
baraj vardı. Hiçbiri yıkılmadı, hiçbirinde önemli
hasar olmadı. Yalnız “epicentre”a 100 km mesafede,
68 m kalınlığında bir alüvyon tabakası üzerinde
inşa edilmiş, 116 m yüksekliğinde, eğimli kil
çekirdekli çakıl dolgu Colbun Barajının kretinde 10
cm oturma ve 10 cm yatay deplasman oldu, kretin
mansap kenarındaki korkuluk yolun bir bölümünde
mansaba doğru kayarak yoldan ayrıldı. Ayrıca kretin
her iki yamaca yakın kısmında 1.0 cm genişliğinde
ve yaklaşık 3.0 m derinliğinde birer enine çatlak
gözlendi(33).
Swaisgood 1923'ten 2001 yılına kadar büyük deprem
kuvvetlerine mâruz kalmış barajlardan 69 örnek
vermiş(34). Bu depremlerin büyüklüğü 5.3 ile 8.3
arasında değişmektedir. 45 durumda oturmalar 0.0
ile 10.0 cm arasında, 10 depremde 11.0 ile 20.0 cm
arasında, kalanlar da 21.0 ile 50.0 cm arasındadır.
5 örnekte oturmaların metre boyutunda oldukları
görünüyor: 0.85, 0.91, 1.06, 1.10 ve 1.69 m. Bu
barajların beşi de özeldir. 1.69 m oturma gösteren
(yüksekliğin % 4.8'i) Hebgen Barajı A.B.D. de
1915'te 10 m alüvyon üzerine inşa edilmiş 25 m
yüksekliğinde çok eski bir toprak barajdır. 1959
yılında 7.6 büyüklüğünde bir deprem barajın tam
altında vuku bulmuştur (deprem merkezinin baraja
uzaklığı 0.0 km). Deprem esnasında rezervuar
tabanında 6.7 m'lik bir çökme olmuş, çökmenin
oluşturduğu büyük dalgalar sebebiyle su defalarca
baraj kreti üzerinden aşmıştır. Ayrıca, geçirimsiz
çekirdeğin beton olması barajın rijiditesini artırmış

ve deprem yer ivmesinin baraj kretine daha büyük
bir amplifikasyonla ulaşmasına sebep olmuştur (34).
Hebgen Barajının deprem davranışı kesinlikle
modern barajlar için bir örnek olamaz. Yüksek
oturma gösteren diğerleri de, ya bugün tamamen
terkedilmiş olan “hydraulic fill” metoduyla inşa
edilmiş, ya da çok eski toprak barajlardır. Bu tip
barajların yüksek oturma göstermesi beklenir zaten.
Swaisgood'un bunları tablosuna dâhil etmesi doğru
olmamıştır. Onları ayrıca ve detaylı izahatla birlikte
vermeliydi.

BETON BARAJLAR
2001 yılına kadar 100'den fazla beton baraj önemli
deprem yüklerine mâruz kalmışlardır. İçlerinde her
türlü beton baraj tipi vardır: Ağırlık, Kemer, Çoklu
Kemer ve Payandalı Barajlar. Bunların içersinde
deprem yüzünden yıkılan beton baraj yoktur (26).
Çin'de 2008 yılındaki 8.0 büyüklüğünde Wenchuan
Depreminde, yukarda anlatılan Zipingpu CFRD
barajına ilâveten, deprem merkezine yakın yüksek
RCC beton barajlar da vardı. Hiç biri yıkılmadı.
Beton Ağırlık Barajlarında (buna Payandalı Barajlar
ve Boşluklu Ağırlık “Hollow Gravity“ Barajlar da
dâhil) korkulacak en önemli şey, deprem yükleri
altında barajın Kayma Emniyetinin azalmasıdır.
Korkulacak diğer şey, deprem sarsıntısından dolayı
barajın emniyetini tehdit edecek mertebede büyük
çatlakların oluşması riskidir. Bu endişe Ağırlık ve
Kemer, bütün beton barajlar için geçerlidir. Ayrıca
Ağırlık Barajları, bilhassa Payandalı Barajlar, baraj
aksına paralel gelen deprem ivmelerine karşı çok
daha hassastırlar. Bu sebeple deprem bölgelerinde
yapılacak beton barajların tasarımında deprem
ivmeleri doğru olarak nazar-ı itibare alınmalı ve
inşaat îtina ile yapılmalıdır.
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Sefid Rud Barajı - İran:
105 m yüksekliğinde Payandalı Beton Baraj, 1962'de
yapılmış. Rezervuar hacmi 1.8 milyar m3, kurulu
gücü 87.5 MW. İran'ın çeltik üretimi büyük ölçüde
bu baraj rezervuarında biriken sulama suyuna bağlı.
Payandaların tasarımında psödo-statik metod
kullanılmış ve deprem ivmesi ka = 0.10 g - 0.25 g
alınmış.
1990 Haziranında merkezi baraja 32 km, büyüklüğü
7.5 olan Manjil Depremi vuku buldu. Depremde
ölenlerin sayısı 40,000'den fazla, yaralı sayısı 100,000
civarında. Deprem 600,000 km2'lik bir alanda
hissedildi. Rezervuar alanının sol yamacında 70 cm
genişliğinde, 120 cm derinliğinde çatlaklar oluştu.
Baraj yerinde tahmin edilen maksimum yer ivmesi
(PGA) 0.70 g. Hem de bu yer ivmesi baraj aksına
paralel (cross canyon) idi. Baraj hasar gördü.
Payandaların hepsinde, krete yakın kısımlarında

önemli çatlaklar oldu (Şekil 18), ama baraj yıkılmadı.
Hasarın tâmiri 8.5 ayda tamamlandı (28).
Sefid Rud örneği baraj mühendisleri için çok önemli,
zira Manjil Depremi, uzmanların kanaatine göre,
o bölgede olabilecek İnanılır Enbüyük Depreme
(MCE) tekabül ediyordu.
Hindistan'da 102.4 m yüksekliğindeki Koyna Barajı
1967'de merkezi 3 km mesafede 6.5 büyüklüğünde,
Çin'de 104.2 m yüksekliğindeki Hsinfengkiang
Barajı 1962'de merkezi 1.1 km mesafede 6.1
büyüklüğünde depremlere mâruz kalmışlardır. İkisi
de Beton Ağırlık tipinde olan bu barajlar ciddî hasar
görmüşler, ama yıkılmamışlardır. Romanya'da
!977'de vuku bulan 7.2 büyüklüğündeki depremin
merkezi 126 m yüksekliğindeki İzvorul Montelvi
Ağırlık Barajından 100 km ve 80 m yüksekliğindeki
Poiana Usului Payandalı Barajından 60 km mesafede
idi. İki baraj da bu depremden hiç hasar görmediler.
A.B.D.'de 38.5 m yüksekliğindeki Lower Crystal
Springs Ağırlık Barajı 1906'daki 8.3
büyüklüğündeki San Francisco Depreminin
merkezinden sadece 400 m mesafede idi. Hiç
hasar görmedi. Depremden bir miktar hasar
görüp yıkılmayan Ağırlık Barajlarından biri
İngiltere'de 1906'da inşa edilmiş, 30.3 m
yüksekliğindeki Blackbrook Barajıdır. 1957'de
merkezi 6 km mesafede 5.6 büyüklüğünde bir
depreme mâruz kalmıştır. Japonya'da 1995'te
yaşanan 7.2 büyüklüğündeki Kobe Depreminin
merkezine 1.5 ilâ 50 km mesafede, yükseklikleri
29 m ilâ 76 m arasında değişen Aono. Aigaeri,
Ayuyagawa, Dainichigawa, Dondo, Eiraku,
Hatsuogawa, Hitokura, Hokkawa, Honjogawa,
Karasubara, Nariaiike, Nunobiki, Okawase,
Sangari, Takihata, Tenno, Tottoriike ve
Yuzuruha Ağırlık Barajlarında hiç hasar
olmamıştır.
Şimdiye kadar depremden önemli hasar gören
bir Kemer Baraj yoktur(28).

Şekil 18. Sefid Rud Barajı, İran
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Pacoima Barajı - A.B.D.:
113 m yüksekliğinde Kemer Baraj. 1929'da yapılmış.
1971 yılında merkezi 5 km mesafede, büyüklüğü
6.5 olan San Fernando depremine mâruz kalmış.
Temelde yer ivmesi 0.50 g olmuş, ama baraj
herhangi bir hasar görmemiştir. Aynı baraj 1994'te
merkezi 18 km mesafede, büyüklüğü 6.7 olan
Northridge depremini de yaşamış ve çok az hasar
görmüştür.

Önemli deprem kuvvetlerine mâruz kalan Kemer
Barajlar arasında A.B.D. Santa Anita (1927,
H=69m) ve Big Tujunga (1931, H=63m), Zambia'da
Kariba (1959, H=128m) (Fotoğraf 6), Fransa'da
Monteynard (1962, H=155m) ve Grandval (1959,
H=88m), Japonya'da Kurobe (1956, H=186m) gibi
barajlar vardır. Bunlara tesir eden depremlerin
büyüklükleri 4.9 ile 6.6 arasında olup, merkezleri
barajlara 50 km'den yakındı. Hiç birisinde herhangi
bir hasar görülmedi.

Ambiesta Barajı - İtalya:
59 m yüksekliğinde Çift Eğrilikli Kemer Baraj.
İtalyan Alplerinde 1956 yılında yapılmış. Tasarım
safhasında 1:75 ölçekli bir model üzerinde deprem
testleri yapılmış ve barajın 0.75 g yatay ve 0.76 g
düşey ivmelere kadar emniyetli olacağı görülmüş.
Mayıs 1976'de merkezi barajdan 22 km mesafede,
büyüklüğü 6.5 olan Friuli Depremi vuku bulmuş.
Depremde ölü sayısı 965, yaralı 2286 ve maddi
hasar 2.8 milyar US $. Baraj yerinde ölçülen
maksimum yer ivmesi 0.33 g. Ambiesta Barajı bu
depremden hiçbir hasar görmedi.
Depremin etkilediği alanda 13 tane daha beton
kemer baraj bulunuyordu. Hiç biri hasar görmedi.
Bunların arasında 50 m yüksekliğinde Barcis ve her
ikisi de 136 m yüksekliğinde Lumiei ve Maina di
Sauris İnce Kemer Barajları da var. Depremin
merkezi Maina di Sauris Barajına 43 km mesafede
idi.

Honenike Barajı - Japonya:
32.1 m yüksekliğinde Çoklu Kemer Baraj. Aralık
1946 yılında merkezi 50 km mesafede, büyüklüğü
8.0 olan Nankai Depremine mâruz kalmış.
Kemerlerden birinde payandaya yakın bir yerde
büyücek bir çatlak oluşmuş ve bu çatlak depremden
sonra enjeksiyonla kapatılmıştır.

Fotograf 6. Kariba Barajı, Zambia
Nisan 2010'da Çin'in Tibet hududuna yakın bir
bölgesinde 7.1 büyüklüğünde Yushu Depremi vuku
buldu. Depremin etkilediği alanda, 7 tanesi 100
m'den yüksek, 45 adet baraj vardı. Hiç biri yıkılmadı.
Sadece 4 küçük barajda bazı hasarlar görüldü. İnşa
halinde olan 250 m yüksekliğindeki Laxiwa İnce
Kemer Barajında hiçbir hasar görülmedi(36).
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HABER

MART AYINDA
DÜNYA SU, METEOROLOJİ VE
ORMANCILIK
GÜNLERİ KUTLANACAK…
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
Bilindiği gibi su, bireylerin en temel ihtiyacı olma
ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme
özelliği ile ülkelerin devamlılığı için vazgeçilmez bir
kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi,
büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya
bağlıdır. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda
“su” bir insanlık hakkı olarak kabul edilmekte olup,
bu hak Birleşmiş Milletler tarafından da kabul
görmüştür. Sürdürülebilir kalkınma politikası
doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma

bilinci, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her
düzeyde geliştirilmelidir. Suyun giderek artan
öneminden dolayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;
1992 yılında Brezilya'da düzenlenen Çevre ve
Kalkınma Konferansı'nda her yıl 22 Mart tarihinin
“Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar
vermiştir. Kaynağını Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Konferansı'nın sonuç metni olan
Gündem21'insu kaynaklarının gelişimi ile ilgili 18.
Bölümünün oluşturduğu Dünya Su Günü'nde
bilinçlendirme çalışmaları kapsamında konferans,
seminer, sergiler düzenlenmekte, ilgili yayın, materyal
ve doküman dağıtımı gibi etkinlikler yapılmaktadır.
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Uluslararası sorumluluğu ve koordinasyonu,
Birleşmiş Milletler tarafından Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'ne (UNDESA)
verilen Dünya Su Günü kutlamalarında Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) ile (UNESCO) teşkilatlarının
da etkin olarak katılımları öngörülmektedir.
Türkiye'de ise Dünya Su Günü kutlamalarında lider
kuruluş Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüdür.
1995 yılından bu yana Dünya Su Günü her yıl farklı
bir tema vurgusu ile kutlanmaktadır

23 MART DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ
Günümüzde, pek çok faaliyet her türlü risk ihtimali
göz önünde bulundurularak yapılmasına rağmen,
hemen hemen tüm insan faaliyetleri hava, iklim ve

1995: Kadınlar ve Su
1996: Kirli Şehirlere Su
1997: Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli mi?
1998: Yeraltı suyu ve Görünmez Kaynaklar
1999: Su Kaynakları Etrafında Hayat
2000: 21. yüzyılda Su
2001: Su ve Sağlık
2002: Kalkınma İçin Su
2003: Gelecek İçin Su
2004: Su ve Afetler
2005: Hayat İçin Su
2006: Su ve Kültür
2007: Su Kıtlığı ile Mücadele
2008: Sanitasyon
2009: Suda Farklılıkların Yakınlaşması
2010: Su Kalitesi
Her yıl bir temanın belirlendiği bu anlamlı gün için
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2011 yılının
konusunu ise "Şehir Sularının Yönetimi" olarak
belirlemiştir. 2011 Dünya Su Gününün hedefi hızlı
kentsel nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği,
çatışma ve kentsel su sistemleri, doğal afetlerin yol
açtığı belirsizliklerin etkisinde uluslararası ilgiyi su
konusuna çekebilmektir.
Bu yılın teması Şehirler için Su: kentsel sorunlara
cevaplar, kentsel su yönetimini ele alan hükümetleri,
kuruluşları, toplulukları ve bireyleri teşvik etmeyi
hedeflemektedir.

su şartlarından etkilenmektedir. Bu durum, su, enerji
ve diğer kaynakların kullanımı, sağlık, ulaşım,
şehirleşme, gıda güvenliği, turizm ve boş zaman
etkinliklerinin planlaması gibi birçok alanda,
meteorolojik hizmetlere ihtiyacı ortaya
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çıkarmaktadır. Dünya ekonomisinin hava olayları
ve iklime karşı duyarlılığının gün geçtikçe daha iyi
anlaşılması, Meteoroloji bilimine olan ilgiyi ve
beklentileri artırmıştır.
Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan
Dünya Meteoroloji Teşkilatı (World Meteorological
Organisation-WMO) ana sözleşmesi 23 Mart 1950
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, her yılın
23 Mart günü “Dünya Meteoroloji Günü” olarak
kutlanmaktadır. Aralarında Türkiye'nin de
bulunduğu ve 186 ülkenin üye olduğu Dünya
Meteoroloji Teşkilatı, her yıl güncel bir konu
belirlemekte ve ülkelerin meteoroloji teşkilatlarınca
bu konu çerçevesinde düzenlenen konferanslar;
basın, radyo, televizyonlar tarafından sunulan
konuyla ilgili haber, konuşma ve diğer etkinliklerle
meteorolojinin halka daha iyi tanıtılması, halkın ve
kurumların meteorolojik bilgi ve hizmetlerden daha
fazla yararlanması, üniversiteler, kurum ve
kuruluşlarla meteoroloji teşkilatı arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ
Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal
kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin
verilmediğini, insan tahribatının ormanların
geleceğini tehlikeye sokacağını gören, Avrupa Tarım
Federasyonu (CEA); 21 Mart gününü Kuzey yarım
küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de
sonbaharın başlangıç günü olarak kabul etmiş ve
Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) kanalı ile
bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmesini
sağlamıştır. O günden bu yana 21 Mart, “Dünya
Ormancılık Günü”, 21 Mart'ı içerisine alan hafta
da “Orman Haftası”olarak kutlanmaktadır.
Dünyada 21 Mart 1971, ülkemizde de 1975 yılından
beri Dünya Ormancılık Günü çeşitli etkinliklerle
birlikte kutlanmaktadır.
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Manyas Gölü
HABER

Art›k Bir Baﬂka Güzel

Asya, Avrupa, Afrika kıtaları arasında kuş göç yolları
üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından
uluslararası düzeyde öneme sahip olan Manyas Kuş
Cenneti, subasar söğüt ve dişbudak ağaç topluluğu,
tatlı su gölü, sulak çayırlar ve sazlık alanlardan
oluşan önemli karakterdeki ekosistemleri bünyesinde
taşımaktadır.
Manyas Kuş Cenneti, bünyesinde barındırdığı 266
kuş türü, 118 bitki türü ve göldeki 23 balık türü
ile çeşitli sürüngen türleri için hayati önem
taşımaktadır.

Göle eski canlılığı kazandırmak için Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuatlar
çerçevesinde, Kuşcenneti Milli Parkı'nın ornitolojik
değerlerini iyileştirmek için yapılan çalışmalar tüm
hızıyla devam ediyor.
Avrupa Konseyinin 2006 yılında yaptığı
denetlemenin ardından kolları sıvıyan Çevre ve
Orman Bakanlığı, Manyas Gölünün korunması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması ve kirliğinin önlenmesi
konusunda önemli çalışmalara imzasını attı;
Kuşcenneti Milli Parkı'nda mevcut kuş türlerinin
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Parkı'nda yaklaşık 4.000 adet Aksöğüt fidanı ile
tamamlama dikimleri yapıldı.
Kuşcenneti Milli Parkı'nda 2002 yılında tesis edilmiş
olan kameralı canlı izleme ve kayıt sistemi, daha
iyi görüntü alabilmek ve izleyebilmek amacıyla 2010
yılında yeni sistem kameralar ve kayıt cihazlarıyla
yenilendi.
Diğer taraftan Manyas Kuş Cenneti'nde bu yıl
yapılan gözlemlerde, üreyen kuş türlerinde önemli
artışlar olduğu görülmüştür. Bunlardan ilki üreyen
Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus) sayısındaki artış
olup, önceki yıllarda ortalama 115 çift olarak üreyen
Tepeli Pelikan'ın bu yıl Sığırcı Deltasında 133 çift
ürediği tespit edildi.
Üreyen türler içerisinde diğer önemli bir artış ise
Küçük Karabatak (Phalacrocorax pygmaeus)
sayılarında oldu. Önceki yıllarda giderek artma
eğiliminde olan ve en fazla 352 çift ürediği gözlenmiş
olan Küçük Karabatağın bu yılki sayımlarda üreyen
çift sayısı 1088 olarak açıklandı.

sayımı Kuş Araştırmaları Derneğince hizmet alımı
ile Veteriner ve Ornitologlardan oluşan konunun
uzmanı kişilere yaptırılmış ve çalışmalar halen
devam ediyor.
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü denetimleri sonucu,
tavukçuluk tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önüne
geçilebilmesi için, üreticilerin yumurta
tavukçuluğunda bantlı sisteme geçmeleri sağlandı.
2006-2010 yılları arasında, Kuşcenneti Milli

2006 yılında 2500 çift olarak üreyen Karabatak
sayısı 2007 yılında 1050 çifte kadar düşmüştü. Bu
tarihten sonra giderek artan üreme başarısı sayesinde
Karabatakların bu yıl 2470 çift ürediği belirlendi.
Gölde gözlemlenen diğer önemli gelişme de Sığırcı
Deltasındaki söğüt ağaçlarının gelişimine bağlı
olarak kuş kolonilerinin genişlemesidir. Özellikle
Çeltikçi Kuşu (Plegadis falcinellus) ile ilgili olarak
önceki yıllarda alanda çalışmış araştırmacılarla
konuşulduğunda bu kuşların, söz konusu türün yeni
alanlarda koloniler oluşturmaya başladığının
gözlemlendiği belirlenmiştir.
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Çanakkale
‹çinde...
TARİH

TARİH

Kenan
Zenginsoy

Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.
Mehmet Akif Ersoy
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18 Mart size ne hatırlatır? Ya da
soruyu cevabının birazı içinde olacak
şekilde bir daha sorarsak: Neden
Çanakkale Savaşları 18 Mart ile
anılır? Çanakkale Savaşları,
yüzyılımızın en büyük savaşlarından
birisidir. Birinci Dünya Savaşı'nı galip
bitirmek isteyen İtilaf devletleri,
gemileriyle Çanakkale Boğazını
geçip İstanbul'u almak istediler.
Osmanlı ordusu, İngiliz ve Fransız
donanmalarına karşı Çanakkale
Boğazı'nda aylar süren bir dizi deniz
ve kara savaşı yaptı. 300.000
askerimizin şehit olduğu bu savaşlar
sonucunda, düşman donanmaları
ağır kayıplar vererek geri çekildiler.
Çanakkale Savaşlarının denizle ilgili
bölümü, 18 Mart 1915 tarihinde,
düşman gemilerinin geri
çekilmeleriyle sonuçlanmış oldu. Bu
nedenle, her 18 Mart günü,
Çanakkale Savaşlarını, aziz
şehitlerimizi anmaktayız.
Savaş Nasıl Başladı?
Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil
yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından

biridir. Çanakkale Boğazı'nı savaş gemileriyle
zorlayarak aşma, böylece İstanbul'a kavuşma isteği
Avrupa büyük devletlerinin öteden beri özlemidir.
1914 yılında I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İtilaf
devletleri bu isteklerini gerçekleştirme fırsatının
doğduğuna inandılar. Bu inançla İngiltere ve Fransa
işbirliği yaparak 3 Kasım 1914 günü alacakaranlıkta
Bozcaada'dan Boğaz'ın ağzına doğru yaklaştılar.
Buradan istihkamlarımıza doğru ateş açtılar,
İngilizler Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını,
Fransızlar da Anadolu yakasında Kumkale ve
Orhaniye tabyalarını havantopu ile dövdüler.
Cephaneliğimize isabet eden top mermisiyle on bir
ton barut havaya uçtu, subay ve erlerimiz şehit
düştü, İngiliz Donanma Komutanı Amiral Carden
Çanakkale önlerinde gösteriler yaptı, düşman
denizaltıları boğ azı geçmeye kalktılar.
24 Kasım 1914 günü bir Fransız denizaltısı Boğaz
sularında görüldü. bu denizaltıyı gören topçularımız
düşman üstüne ateş yağdırmaya başladı. 2 Aralık
günü İngiliz denizaltısı da bir deneme yaptı.
Derinden engelleri aşarak Boğaz'a girdi. Yediyüzelli
metre ilerde bulunan Mesudiye zırhlısına torpil
atarak bu gemimizi batırdı. Zırhlımızda bulunan
subaylardan on'u ve erlerimizden yirmi dördü şehit
düştü.
19 Şubat 1915 günü düşman savaş gemileri öğleye
kadar uzun menzilli bir bombardımana girişti.
Boğaz'a iyice sokuldular. Tabyalarımız akşama
doğru düşman savaş gemilerine karşılık verdi.
Ertuğrul ve Orhaniye tabyalarından atılan ateş
karşısında düşman oldukça bocaladı.
İtilaf devletleri gemileri diledikleri gibi ilerleyemiyor,
amaçlarına ulaşamıyordu. Lodos fırtınasını
başarısızlıklarının nedeni olarak görüyorlardı.
Havalar düzelince yeni saldırılar düzenlendi. Yine
sonuç alınamayınca düşman gemilerine komuta
eden Amiral Carden görevden alındı. Yerine
17 Mart 1915 günü Robeck atandı. Yeni komutan
18 Mart 1915 günü donanmayla Boğaz'a
saldıracağını, yakında İstanbul'da olacağını
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Londra'ya bildirdi.
Bu arada Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı
Albay Cevat Çobanlı 17/18 Mart gecesi boğaz'a
mayın hattı döşenmesi emrini verdi. Aldığı emir
gereği Binbaşı Nazmi Bey Nusret Mayın gemisi ile
o gece yirmi altı mayın, Boğaz'a on birinci hat
olarak döşendi. Boğaz'daki mayın sayısı on bir hat
olarak 400'ü aşmıştı.

18 Mart 1915
İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan, o
dönemin en büyük deniz gücü, üç filo olarak
sabahleyin Çanakkale Boğ azı'na girdi.
Bu donanmanın ilk grubunu oluşturan filoda,
İngilizlerin Queen Elizabeth zırhlısı ile İnflexible,
Lord Nelson ve Agamemnon savaş gemileri
bulunuyordu.
İkinci grupta İngiliz Kalyon Kaptanı komutasında
Ocean, İrresistible, Wengeance Majestic gibi savaş
gemileri yer almıştı. Üçüncü filo ise Prince, Bouvet,
Suffren gibi Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu.
İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını
kolayca susturarak Boğaz'ı kolayca geçebileceklerim
umuyorlardı. Bu umut ve güvenle 18 Mart 1915
günü düşman savaş gemileri şiddetli bir ateşe
başladılar. Rumeli Mecidiyesiyle merkez bataryaları
şiddetli bir ateşe tutuldu. Boğazdaki düşman gemileri
Hamidiye istihkamlarına yüklendi. Bunu gören
Dardanos bataryaları ateşi üzerlerine çekmeye çalıştı.
Az sonra, tüm gemiler, Dardanos'a saldırdı.
Dardanos tabyamız saldırılara şiddetle karşı koydu.
Bu arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştı.
Mesudiye üzerine ateş açılınca Hamidiye onun
yardımına koştu. Bu arada kıyı bataryalarımız
düşman üstüne ateş yağdırmaya başladılar. Bunalan
düşman kaçmak isterken topçu atışlarıyla
karşılaşıyordu. Düşman gemilerine göz
açtırılmıyordu. Karşılıklı bu korkunç bombardıman
bir saat kadar sürdü. Bu karşılıklı bombardımanı

bir yabancı yazar şöyle anlatıyor:
«insan manzarayı gözlerinin önünde canlandırabilir.
Kaleler, toz duman bulutları içinde kaybolmuşlarda
Yıkıntıların arasından arada bir alevler yükseliyordu.
Gemiler, çevrelerinde fışkıran sayısız su sütun¬ları
arasında yavaş yavaş hareket ediyorlar, bazen duman
ve serpintiler arasında iyice görünmez oluyorlardı.
Tepelerden ateş eden havan toplarının alevleri
görülüyor, ağır toplar yer sarsıntıları gibi
gümbürdüyordu.»
Bombardıman sırasında Türk tabya ve bataryaları
büyük zarar görmüştü. Amiral Robeck Fransız
gemilerini geri çekerek İngiliz savaş gemilerini ileri
sürdü. Tam bu sırada müthiş patlamalar oldu.
Bouvet ve Suffren savaş gemileri mayına çarparak
sarsıldılar, manevra kabiliyetini kaybettiler. Bir gece
önce Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar
görevlerini yapmışlardı. Boğazın berrak sulan
üzerinde bir dev gibi yatan Bouvet ve Suffren'e
tarihi Hamidiye bataryamızın keskin nişancıları
ateş açtılar. Çanakkale Geçilmez kitabının yazarı
Alan Moorehead olayı şöyle anlatıyor.
«Saat 13.45'de Suffren'in az gerisindeki Bouvet
müthiş bir patlamayla sarsıldı. Güverteden göğe
kesif bir duman yükseldi. Gittikçe hızlanarak yana
yattı, devrilip gözden kayboldu. Olayı görenlerden
birinin ifadesine göre «Bir tabak, suda nasıl kayıp
giderse o da öylece kayıp gitti.»
Türk tabyaları, Boğaz'ı geçmeye çalışan düşman
gemilerine durmadan ateş ettiler. Bu arada düşman
Boğazdaki mayınları temizlemek için mayın
tarayıcılarını boğaza soktu. Tabyalarımız mayın
tarayıcılarına ateş açtılar. Açılan ateş yağmur gibi
yağmaya başlayınca düşmanlar panik içinde kaçtılar.
Bu arada düşman savaş gemilerinden İnflexible,
İrressitible büyük hasar gördü. Batanlar oldu. Daha
sonra Queen Elisabeth ve Agamemnon yaralandı.
İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı denizden
aşamadılar. Büyük kayıplar vererek : Çanakkale
Boğ azı'nın geçilemeyeceğini öğ rendiler.
İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nın savaş gemileri
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ile aşamayınca bu kez çıkarma yapmayı planladılar.
Artık Çanakkale kara savaşları başlıyordu. Kara
savaşında düşmanın nereden çıkarma yapabileceği
tartışıldı. Mustafa Kemal Kabatepe ve
Seddülbahir'den, Alman komutan Von Sanders ise
Bolayır ve Anadolu yakasından çıkar ma
yapılabileceği görüşündeydi. Alman komutanı Von
Sanders'in görüşü ağır bastı, ve askerler o yöreye
yerleştirildi.
Düşman güçleri 25 Nisan 1918 sabahı Mustafa
Kemal'in düşündüğü noktadan saldırdı. Tarihin bu
en büyük siper savaşı başlamıştı. Siperler arası
uzaklık sekiz on metre kadardı. Türk siperlerinden
hiçbir asker ayrılmıyordu. Şehit düşenlerin yeri
hemen dolduruluyordu. Her adım başına bir mermi
düşüyor; toprak adeta tüterek kaynıyordu. Düşman
dalgalar halinde Conkbayır'a doğru ilerliyordu. Bu
arada Mustafa Kemal, Anafartalar Grup
Komutanlığına atandı. Anafartalar Savaşı'nda
düşmanın attığı şarapnel misketi Mustafa Kemal'in
göğsüne isabet etti. Ancak cebindeki saate
çarptığından bir şey olmadı.
Kısa sürede Türk ordusu her yerde büyük başarılar
kazandı. Düşman şaşkına döndü, bozguna uğradı.
Çanakkale kara savaşlarının en önemli cepheleri;
Kumkale, Beşike, Bolayır, Seddülbahir, Anbumu,
Kabatepe, Conkbayırı ve Anafartalar'dır. 19 - 20
Aralıkta Anafartalar ve Arıburnu cephesi, 8-9
Ocak'ta Seddülbahir düşmanlar tarafından
boşaltıldı. Böylece 1915 baharında parlak umutlarla
karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 1916
kışında bozguna uğ rayarak çekip gitti.
Çanakkale savaşlarında 250 binin üzerinde askerimiz
şehit düştü. Düşman kayıpları ise bu rakamın
üstündedir.
Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı,
Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in
başarısı ilerde başlayacak Ulusal Kurtuluş
Savaşı'mızın kaynağı oldu.
Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı
korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale,

Ulusal Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara
birer örnektir

Savaşın Kilit Noktaları
Kilitbahir: Denizin kilidi,: anlamına gelen bu kaleyi,
ve Çimenlik kalesini Fatih Sultan Mehmet
Avrupa'nın tekrar İstanbul'u almak için geleceğini
düşünerek, Çanakkale boğazının en dar ve akıntılı
kısmına planını ve mimarisini de bizzat kendisi
çizerek 1461 yılında kalelerin yapımına başlanmış
ve sekiz aylık kısa bir zamanda bu ihtişamlı yapılar
1462 yılında tamamlanarak, Osmanlı devletinin
deniz gücüyle merkezine batılılar tarafından bir
saldırı düzenlenemeyeceğini göstermiş olur.
Diğer yanda Çanakkale savaşının kazanılmasında
büyük öneme sahip olan bu tabyalar düşmanın dört
buçuk ay yeri göğü inletip ortalığı toz duman ettiği
bir dönemde Mehmetçiklerimize sığınak ve tünel
olmuştur. Sultan ikinci Abdülhamit Han'ın
“Atalarımın ve benim yaptırdığım Kale ve tabyalar
eğer hala ayakta ise düşmanlar boğazı geçemez
dediği tabyalar bunlardır. Kilit bahir Kalesinin
hemen yakınındaki 22 tabyayı Sultan ikinci
Abdülhamit Han onun biraz daha ilerisinde ve
dokuz bölümden oluşan diğer tabyaları da
Abdülmecit Han yaptırmıştır. Bu iki tabyada da
çok ince mühendislik hesapları yapılmış üst tarafları
kubbe şeklinde örülerek üzerlerine toprak
döşenmiştir. Bu şekilde düşmanın attığı 450-750 kg
ağırlığındaki topların yaptığı basıncın toprak yüzeye
eşit şekilde yayılması sağlanarak günümüze kadar
korunmuştur. Ama savaş sonrasında yüzüne bile
bakılmayıp koyun ağılı olarak kullanılan bu yapılar,
2005 yılında hiçbir koruyucu önlem alınmadan
Çanakkale'deki askerler tarafından temizlenmiştir.
Bu kadarına da şükür eder daha da iyiye gitmesini
temenni ederiz.
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Cevat Paşa
Cevat Paşa ( ÇOBANLI ); 18 Mart kahramanı
olarakta bilinen Cevat Paşa, Çanakkale boğazındaki
tüm istihkâmların komutanıdır. Mahiyetinde
bulunan istihkâmların stratejilerini, sahte
istihkamların ve projektörlerin yerlerini, seyyar
projektör yerlerini, (ki bunun icadı kendisine aittir)
deniz mayınların yerlerini ve derinliklerini, Nusret
mayın gemisinin hareketini ve mayınları dökeceği
bölgenin tayinini, en iyi şekilde sağlayan komutandır.
Apaçık zaferin en büyük payı kendisine aittir.
Çanakkale Boğazı Mayın Grup Komutanı ve
kılavuzu Hafız Nazmi bey; Boğaza döşenen mayın
tertibatını en iyi bilen kişi, Nusret mayın gemisinin
kılavuz kaptanı, ayrıca, 12-13 Mayıs gecesi İngiliz
Goliath gemisini batıran muaveneti-milliye
muhbirimizin kılavuz kaptanı.

Nazmi Bey

Savaşın Adı Az Bilinen Kahramanları
Çanakkale savaş bölgesini gezmeye giden bir kişi,
kara savaşlarının kazanılmasında büyük rolleri olan
bir Mustafa Kemal, bir Yahya Çavuş, bir Mehmet
çavuş gibi isimleri rehber hocalarınızdan ayrıntısıyla
sıkça duyar. Ancak Çanakkale savaşların da yeterince
bahislere konu olamayan bir bölge vardır orası da,
18 Mart deniz savaşının yapıldığı bölge. 18 Mart
1915'te ve bu bölgede savaşın kazanılmasında büyük
rolleri olan insanlara, istemeden haksızlık yapıldığı
kanaatindeyim.
Bu şahıslardan yani, 18 Mart deniz savaşı
kahramanlarından bir kaçını analım.

Çanakkale Boğazı Mayın Grup Komutanı ve
kılavuzu Hafız Nazmi bey; Boğaza döşenen mayın
tertibatını en iyi bilen kişi, Nusret mayın gemisinin
kılavuz kaptanı, ayrıca, 12-13 Mayıs gecesi İngiliz
Goliath gemisini batıran muaveneti-milliye
muhbirimizin kılavuz kaptanı.

Hakkı Bey
Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey; Nusret mayın gemisi
kaptanı olan Hakkı Bey, 07, 08 Mart gecesi ( bir
rivayete göre de 17, 18 Mart gecesi)
komutanlarından aldığı 26 tane mayını istenilen
mevkilere ve istenen derinliklere dökerek düşman
donanmasının boğazdan geçmesini engellemiş ve
üç dev savaş gemisinin batmasına sebeb olmuştur.
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Üst Teğmen Kilitbahir'li Hasan Bey
ve Teğmen Libyalı Mevsuf Bey
Üst Teğmen Kilitbahir'li Hasan Bey ve Teğmen
Libyalı Mevsuf Bey; Dardanos tabya komutanı
Hasan Bey ve Takım komutanı Mevsuf Bey'ler, 18
Mart deniz savaşında göstermiş oldukları üstün
mukavemet karşısında, düşman zırhlılarının tüm
dikkatini çekmiş ve yalnız bu tabya ya savaşta
Türk'lerin attığı top mermilerinden daha çok top
mermisi atmışlardır. Neticesinde Hasan Bey ve
Mevsuf Bey, diğer tabya personeli ile beraber şehitlik
makamına ilhak olmuşlardır. Dardanos tabyası
savaşın akabinde ismi, Hasan-Mevsuf tabyası olarak
değiştirilmiştir.

Yüzbaşı Ramazan Ağa
Yüzbaşı Ramazan Ağa; Çanakkale Çimenlik
kalesinde bulunan yerden 15 metre yüksekliğindeki
burcu üzerinden 35,5 lik en az yüz ton ağılığındaki
eski topu, yaptığı basit düzenekle ve herkesin şaşkın
bakışları arasında burçtan indirip, yüzlerce metre
ilerideki Anadolu Hamidiye Tabyasına nakleder.
Orada bulunan diğer toplarla entegreli bir şekilde
kullanılmak üzere yerine monte etmeyi başarır.
Selahattin ADİL Paşa, hatıralarında bahsetmiş
olduğu 65 yaşındaki Ramazan Ağa, fazla
bilinmemekle beraber gerçek bir Çanakkale
kahramanıdır.

Cideli Mahmut Çavuş
Cideli Mahmut Çavuş; Bouvet savaş zırhlısının
batmasına sebep olanlardan birisidir. Bakınız, Nihat
ÖZBİLEN yedi düvele karşı koyan Mehmetçik ”
Hayat tarih mecmuası” 1 Mart 1977, adlı eserde
Mahmut çavuş ile ilgili neler yazıyor;
Çanakkale savunmasının önemli noktalarından

birini teşkil eden Hamidiye Tabyaları 1.Tabur
Kumandanı Selim Sırrı Kayaalp anlatıyor:
"Bouvet Fransız zırhlısına mermi isabet ettiren top
çavuşu Cideli Mahmut Çavuş'un ayaklarının ikisi
de kopmuştu. Sargı mahallinde, mağrur düşmanların
en büyük zırhlılarından biri olan Bouvet'in batmakta
olduğu haberi gelince:
"Beni top başına götürün " diye haykırmış ve top
başına sedye ile çıkarılarak zırhlının Çanakkale'nin
serin sularında batışını seyretmiş, sonra vazifesini
hakkıyla yapmanın verdiği gönül huzuru ile bu
Dünya'ya gözlerini kapamıştır.

Balıkesir Havranlı Koca Seyit
Balıkesir Havranlı Koca Seyit; Koca İngiliz savaş
gemisi Ocean'ı batıran Seyit Onbaşı dendiğinde,
elbette tanımayan insan çıkabilir. Ancak Allah'a
şükür ki bugüne kadar benim karşıma tanımayan
bir insan çıkmadı. İnsanlar tarafından kimi zaman
Badırmalı, kimi zaman Eskişehirli, kimi zaman
Erzurumlu olmuştur, ama mutabık bir nokta vardır,
oda Çanakkale savaşlarını kazanmamızdaki en
önemli kahramanlardan birisidir. Seyit Onbaşının
gerek askerlik hayatı, gerekse askerden sonraki hayatı
son derece takdire şayandır.
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Yusuf Baydal

HAL‹Ç'TE
B‹R Ö⁄LEN
VAKT‹
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Antik çağdan beri Altın boynuz olarak adlandırılan
Haliç'e bir ikindi vakti yolunuz hiç düştümü?
Güneşin batmaya durduğu, ortalığın sakinleştiği
bir zaman diliminde tarihin aktığı Haliç'e bir
uğrayın. Dillere destan güzelliği, binlerce yıl öncesine
dayanan Haliç bugün hala canlı. İsanbullular onun
kenarında dinleniyor; kışın yürüyor, rahatlıyor, yazın
oturup, serinliyor.
Haliç ne demek? Ya da Haliç'in geçmişi ne?
İsterseniz önce balıkla başlayalım. Bugün inanmak
zor olsa da, yaklaşık 2500 yıl önce Haliç balık
yuvasıymış. Neredeyse elle tutulacak kadar çok
balığın bulunduğu Altın Boynuz, kent halkının
yegane geçim kaynağı haline gelmiş. Boğaziçi'nin
tabii bir uzantısı olan bu sakin deniz parçası,
çevresinde yaşayan insanlara güvenilir bir liman
sağlamakta ve etrafındaki verimli topraklardan gelen
ürünler kadar, balıkçılık imkanlarından ve bu

emniyetli limanın desteklediği deniz ticaretinden
de çevresinde yaşayan insanlara çok geniş olanaklar
sunmaktaymış. Dünyanın en güvenli tabii
limanlarından biri olan Haliç, tarih boyunca
bolluğun ve bereketin simgesi olmuş. İlk çağda yapı
itibariyle altın boynuza benzetildiği için Altın Boynuz
adını alan Haliç, Osmanlı döneminde kıyılarındaki
yemyeşil düzlükler ile dünyanın en verimli toprakları,
her türlü balığın bulunduğu suları ve en nadide
deniz ürünleriyle bereketiyle ün yapmış. Bu
dönemde, dünyanın dört bir yanından ticari gemiler
Haliç'in masmavi sularına girerler ve bambaşka bir
görüntü oluştururlarmış. Bu gemilerin her türlü
liman hizmeti ve tamir işleri Haliç Tersanelerinde
yapılır, Çin'den, Mağrip ve Meşrik'ten gelen insanlar
Haliç kıyılarında buluşurlarmış. Özellikle Lale
Devrinde Kâğıthane eğlenceleri dillere destan olmuş.
Bizans döneminde ise kentin savunmasında büyük
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rol oynayacak bu yerin farkına varılmış. Dünyanın
en gözde kenti olan İstanbul, doğal bir limana da
sahipmiş. Burada gemiler rahatlıkla düşman
saldırılarından korunabiliyormuş. Haliç'in girişini
Bizanslıların zincirle kapatmalarından sonra
Istanbul, alınamayan kent olarak addedilmeye
başlanmış. Ancak Bizanslıların önem vermediği,
henüz 21 yaşında olan Osmanlı padişahı Fatih
Sultan Mehmet, bu zinciri azmi ve zekasıyla geçmeyi
başarmış. Gemileri kızaklarla karadan yürüterek
Haliç'e indirmiş. Böylece Altın Boynuz için yeni bir
dönem başlamış. Osmanlı döneminde de
donanmaya barınaklık eden Haliç'e tersaneler inşa
edilmiş. Galata çevresindeki gayrimüslimlerin burada
kalarak ticaret etmelerine devam etme izni
verilmemiş ve burası zamanla büyük bir ticaret
merkezi haline gelmiş. Haliç kıyıları, sayfiye yeri
olarak rağbet görmeye başlamış. Lale Devrinde bu
cennet köşesi, büyük bir ihtişama sahne
olmuş.Sadabat ve Alibey derelerinde şiirlere, şarkılara
konu olmuş pek çok eğlence düzenlenmiş. İşte Haliç
böyle bir yermiş. Kısacası tarih boyunca pek çok
macera geçmiş başından Altın Boynuz'un. Çağlar
boyu güzelliğini koruyagelen Haliç, sadece bir
yüzyılda çok şey yitir miş kendisinden.
Haliç eskiden nasıldı diye kitapları karıştırıyoruz?

Bulduklarımız şöyle: “1900'lü yıllarda suları
tertemizdi. Rüzgar estiğinde küçük dalgalar beyaz,
gemi gittiğinde pervanelerin köpükleri beyazdı.
Eyüp Iskelesinden kalkan şirket vapurları Kağıthane
Iskelesine yanaşırdı. Az mevsiminde Kağıthane
köprüsünden sefere başlayan vapurların son
iskeleleriydi. Ayrıca çatana denilen küçük tekneler
de işlerdi. Fakat halk sefalı olsun diye tenteli
sandalları, kayıklarıçifteleri, açık pazar kayıklarını
yeğlerlerdi. Eyüp Iskelesi terminal görünümündeydi.
Ski yanında Defterdar, Akarçeşme, Tabakhane;
öteki yanında Bahariye,Gümüşsuyu, karşıda sütlüce,
Karaağaç sırtları da yemyeşildi…” diye uzayıp
gidiyor sanki bir masal gibi.
1955'lerde Bahariye ve Bostan İskelesi kıyılarında
da kıyı piyasası yapılırmış. Eyüp-Tersane-Defterdar
arasında cadde piyasası yapılırken eski kışlanın
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bulunduğu iplikhane meydanında gezilir, koşulur,
kız çocukları ip atlarmış. Eyüp ve Bostan iskelesi
saçakları ahşap, tabanları tahta döşemeli
çayhanelerde kuzeyden püfür püfür esen rüzgara
karşı kahve içilirmiş. Vapurla köprüden gelen ve
vapura binerek Eyüp'ten köprüye gidecek sular o
kadar temizmiş ki yüzme ve yağlı direk yarışları
yapılır, teknenon yağlı direğinden denize düşenler
heyecan kasırgası estirirmiş.1920'li yıllarda Reşadiye
İlkokulu rıhtımlarından (şimdi Eyüp Lisesi) Haliç
sularına balıklama dalınırmış. Haliç kıyılarına hem
halk, hem belediyece titizlikle bakılırmış. Denizde
biri Kasımpaşa-Cibali, öteki Hasköy-Balat ve daha
ilerisinde duran sık sık alan değiştiren döner kavalı
“tarak gemileri” varmış. Bunlar aralıksız Haliç'i
tararlar, toplanan çamurları yanlardaki mavnalara
doldurur ve Marmara açıklarına boşaltırlarmış.
Bazı meraklılar, çamur içinde öteberi, antik eşya
bulunduğunu söylerlermiş. Tabii söylentiymiş.
1940'lardan sonra giderek artan gemileri görünmez

olmuş. Kıyılar, aralıklar kaybolmuş. 1950'lerde
sanayi ruhsatları, atölyeleri, fabrikaları, kalafatları,
tezgahları üstüste, boylu boyunca çevreyi doldurmuş.
Tuğla harmanları, taşocakları Bahariye ile
Kağıthane'ye kadar uzanmış. Rami'den Oluklu
Bayır'dan, Kırkağaç'tan, yamaçlardan çeşitli atıklar
Haliç sularına akmış, akmış ve suların altı gibi üstü
de görünmez olmuş.
Sonrasında Haliç bütün bu kirinden, pasından,
atığından en önemlisi de kötü kokusundan arınmış.
Eskisi kadar temiz olmuş mu bilinmez ama zamane
insanlarının eski zamanlardakiler gibi gezdiği bir
yer olmuş.
Haliç'e bir ikindi vakti yolunuz hiç düştümü diye
sormuştuk başta. Bizce yolunuzu bir kere daha
Haliç'in kıyısına bir düşürün ve yeninin renk ve
deseninde eskiyi farklı bir gözle seyredin. Ne dersiniz?
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Yusuf Baydal

Erciyes’in
Eteklerinde
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Yolumuz Kayseri'ye düştü. Kışın her haliyle kendini
hissettirdiği bir gün şehre merhaba dedik. Orta
Anadolu'nun tarihi eski, insanı köklü ve kültürü
zengin bu şehrine girerken gece başlamış olan kar
hafif hafif yağıyordu...Düz bir zeminde kurulu
şehrin kenarlarında uzun binaların olduğu uzun
yollarından geçtik. Oldukça gelişmiş, kalkınmış ama
bir o kadar da “kayserili olmak” ruhundan birşey
kaybetmemiş bir şehir bulduk. “Kayserili olmak
ruhu da nedir?” diye soranlarınız olabilir; “kayserili
olmak” mazisi köklü bir şehirde yaşadığını asla
unutmadan, şehrine ve insanına sürekli bir vefa
duygu ile yaklaşmak şeklinde tarif edilebilir
sanıyorum. Bu yüzden şehrin her tarafında varlıklı
ve hayırsever Kayserililerin yaptırmış oldukları yurt,
okul, üniversite daha pekçok vakıf müessesine şahit
olduk.. sevindik ve en az bir Kayserili kadar iftihar
ettik. Gezimiz eski ve yeni Kayseri'yi içine alan,

Erciyes'e uzanan bir yol sergiledi. Şehrin her yanında
engin bir misafirperverlik gördük. Fırında
pastırmanın tadına baktık..çayların yanında hiç
eksik olmayan kuru yemişlerin tadı hala
damağımızda. Umarım bu tadı bir parça sizlere de
taşıyabiliriz.
Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri
(eski Mazaka, Kaisareia), klasik çağlarda Kapadokya
adı verilen bölgede. Kızılırmağın güneyinde bulunan
bu bölge, Tuz gölünden Fırat nehrine kadar
uzanıyor. İpek yolu buradan geçiyor. Bu nedenle
her çağda tüm ulusların ilgisini çekmiş ve pek çok
uygarlıkların beşiği olmuş. Bugün için de Kayseri
büyük bir şehir; 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi Veri Tabanına göre ilin nüfusu 1.234.651.
Nüfusun 1.064.164 şehirde, 170.487 de kırsal alanda
yaşamakta. İlin 16 ilçesi bulunmakta. İl merkezi
büyükşehir statüsünde olup, 23 Temmuz 2004
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tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyeleri Kanunu ile Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin sınırları yeniden düzenlenmiş. Daha
önce iki metropol ilçeden oluşan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi yeni yasa ile beş ilçe (Kocasinan,
Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Talas) belediyesinden
oluşmaktadır. Her biri birbirinden güzel olan bu
ilçelerden Talas gönlümüzde ayrı bir tad bıraktı.
Yazları Kayserililerin serinlemek için taşındığı Talas,
sakin ve mimari yapılarıyla daha rahat bir izlenim
bırakıyor insanda.
Şehrin tarihi çok eski. Kayseri, başta Paleolitik ve
Prehistorik çağlara ait olmak üzere Kültepe KanişKarum'un da ortaya çıkan katlar ve diğer yörelerde
yapılan tespitlere göre Eski Tunç, Hitit, Frig

Helenistik, Roma Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerden oluşan
zengin bir kültürel mirasa sahip. Anadolu'nun, doğu
ve batı (Yunan-Roma) medeniyetleri arasında bir
köprü vazifesi görmesi bu bölgede, Anadolu
Medeniyetleri denilen muazzam bir medeniyetin
doğmasına neden olmuş. Bu nedenle tarih boyunca
Kayseri, bu medeniyetlerin bir bölümünün
gözüktüğü ve Kızılırmak Havzası ile Tuzgölü
arasında kalan Kapadokya'nın, önemli bir yerleşim
yeri olma özelliğini korumuş. Bu bölgede bulunan
yüzlerce “Höyük” ve “Tümülüs”ler , “Anadolu
Medeniyetleri”nin önemli bulgularını, günümüze
kadar taşımış. Hititler'den Osmanlılar'a kadar bu
bölgede yerleşen bütün kavimler, kısa bir zaman
içerisinde mutlaka bir siyâsi birlik kurmuş ve bir
güç olarak, tarih sahnesine çıkmış.
Kayseri çevresinde bilinen en eski yerleşim yeri,
bugün ki şehre yaklaşık 20 kilometre mesafede
bulunan “Kültepe Höyüğü”. Bu höyükte bulunan
Kaniş, o günkü Kayseri'nin başşehri olup M.Ö
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2800 senesinden Helenistik Devirlere kadar önemini
korumuş. Kaniş'in önemini kaybetmesi üzerine o
dönemlerin kutsal dağı olan Argaios'un (Erciyes)
kuzey eteğinde bulunan Mazaka'nın ön plana
çıktığını ve şehrin merkezi olduğunu görmekteyiz.
İsminin nereden geldiği tartışılan ve M.Ö XII-IX.
yüzyıllar arasında iskan görmeye başladığı tahmin
edilen Mazaka, bir süre sonra Tabal Devleti'nin
başşehri olmuş. Bu devletin yıkılması üzerine
Frigler'in eline geçmiş ve daha sonra da
Kimmerler'in sınırları içerisinde kalmış (M.Ö 676).
Kimmerler, Asur ve Lidyalılar tarafından
Anadolu'dan atılınca (M.Ö 650) Mazaka, Asur
egemenliğine girmiş ve daha sonra Lidya ve Medler
arasında sınır olmuş. Persler'in, Lidayalılar'ı yenmesi

üzerine bütün Anadolu gibi Mazaka da bu devletin
hakimiyetine girmiş. Pers hakimiyeti ile birlikte
İran'dan bu bölgeye çok insan gelmiş, kendi
ülkelerine benzettikleri bu bölgelerde, “Ateşgede
Kültürü” nü yerleştirmiş. Ve bu “Kültür” yüzyıllarca
bu bölgede egemen olmuş. Hatta bağımsız
Kabadokya Kralları bile bu “kültün” yani “dini
çerçevenin” dışına çıkamamış. Kabadokya
krallarından IV. Ariarathes Eusebias, babası III.
Ariarathes tarafından kurulan “Ariarathia” şehrinde
bir müddet kalmış ve sonra sarayını Mazaka'ya
taşımıştır. Bunun oğlu V. Ariarathes ise babasının
adına izafeten şehre, “Eusebia” adını vermiş (M.Ö.
163-130). Mazaka'nın yanında yeni bir Helen şehri
olarak doğan Eusebia, Kabadokya Kralı Archelaos
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(M.Ö. 36, M.S. 17) zamanında Roma İmparatoru
“Caisar Avgustus” adına izafeten “Kaisaria” adı
verilmiştir. M.Ö 12-8 tarihlerinde basılan bütün
sikkelerde (paralarda) Kaisaria ismine rastlamaktayız.
İlginç değil mi? Bu dönemi Roma dönemi takip
etmiş. Kapadokya'yı, M.S. 17 tarihinden itibaren
Roma İmparatorluğu'nun bir şehri olarak tarih
sahnesinde görmekteyiz. Kaisaria, “Konion” denilen
bir eyalet meclisi ve bir vali tarafından yönetilmekte
imiş. İmparator III. Gordianus zamanında şehir
surları yaptırılmış (M.S. 238-244), surlara rağmen
İmparator Valerian zamanında Kaisaria Pers Kralı
“Şapor” tarafından işgal edilmiş. Bu sırada şehrin
nüfusunun 400 bin civarında olduğu tarihi
kaynaklarca belirtilmekte. İmparator Julianus
Apostota'nın altı yıl sürgün kaldığı Kaisaria, bu

dönem “Hristiyanlık Kültü”nün, neşet ettiği önemli
bir merkez konumundadır. Nitekim, Büyük Busilius,
Aziz Gregorius, Nuziandoslu Gregorius ve Nysalı
Gregorius burada yetişen Hıristiyan din büyükleridir.
Doğu Roma (Bizans) toprakları içerisinde bulunan
Anadolu, daha Hicret'in ilk asırlarından itibaren
İslam Orduları'nın ilgisini çekmiş. İstanbul'un fethi
için yapılan birçok sefer, Orta Anadolu ve özellikle
Kayseri üzerinden yapılmış. Kayseri, ayrıca
İmparator Phokas (M.S. 602-610) zamanında İran
Hükümdarı II. Hüsrev tarafından işgal edilmiştir
(M.S. 605). Altı sene Pers işgalinde kalan şehir,
İmparator Heraklios (M.S. 610-640) tarafından geri
alınmış.
Şehrin Türk hakimiyetine girmesi deyince aklımıza
çok aşina olduğumuz bir tarih geliyor: 1071. Doğu
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tarihçilerine göre Orta Anadolu'ya yayılmaya
başlayan Türkler, Afşin Bey komutasında, 1067
tarihlerinde Kayseri'yi fethettiler. 1071 Malazgirt
Savaşı ile bütün gücü kırılan Bizans bu bölgeyi
koruyamaz hale geldi ve çekilmeye ve bu çekilmeyi
tâkiben de Anadolu'ya büyük bir Türk göçü gelmeye
başladı. 1085'lerden itibaren Kayseri tamamen
Türk hakimiyetine girdiğini söylüyor tarih kitapları.
Danişmendliler Dönemi Alpaslan'ın oğlu
Melikşah'ın yeğeni Danişmendli Melik Ahmet
(Taylu) Kızılırmak ve Yeşilırmak bölgelerinde
“Danişmedli Beyliği”ni kurmuş, Süleyman Şaha'a
tâbi olmuş. Danişmendliler döneminde bu bölgelerin
Türkleştirilmesi için çok önemli adımlar atılmış ve
Anadolu bir Türk Yurdu haline gelmiş. Ebul Gazi
Hasan Bey'i (Turasan) Orta Anadolu'ya vali tayin

eden Danişmendoğlu Sabartia, Kayseri ve Pontus'ta
hüküm sürüyordu. Kayseri'nin ilk valisi olan Hasan
Bey, vazifeye başladığı 1082 tarihinden itibaren
ölünceye kadar valilik yapmış ve bir çok fetihte
bulunmuş. Danişmend Ahmet Gazi'den sonra Emir
Melik Gazi (Pazarören/Pınarbaşı'nda türbesi ve
mumyası var) , saltanata geçmiş. Daha sonra
Kayseri'yi bir çok eserle imar eden ve Ulu Cami'yi
yaptıran Emir Mehmet ve Zünnun bu bölgeyi idare
etmişler.
Kayseri, Cumhuriyetle birlikte 1924 Anayasası
gereği vilayet olmuş.
1924 Anayasası ile il statüsüne kavuşan Kayseri'nin
1928'de Merkez, İncesu, Bünyan, Develi ve
Aziziye(Pınarbaşı) olmak üzere, 5 kazası (İlçe),
21 nahiyesi (bucak) ve 314 köyü varmış. Bugün ise
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Kayseri'nin;
16 ilçesi (Akkışla, Bünyan,
Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu,
Kocasinan, Melikgazi, Özvatan,
Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza,
Yahyalı ve Yeşilhisar), 68 belediyesi ve 406 köyü
bulunmakta.1935 nüfus sayımında Ürgüp'ün
Kayseri'ye bağlı olduğunu görmekteyiz. Ürgüp daha
sonra, il olan Nevşehir'e bağlanmış.
Kayseri, İç Anadolu'nun güney bölümü ile Toros
Dağlarının birbirine yaklaştığı bir yerde Orta
Kızılırmak bölümünde yer alıyor. İl yüzölçümü
16.917 km2. Kayseri İlinin birçok yerinde bozkır
iklimi özellikleri var. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar

soğuk
ve kar yağışlı.
Yüksek yerlerde ise
yayla iklimi hüküm sürüyor. Biz
gittiğimizde kuru ve sert bit soğuk
görmedik ama şehrin eskileri iklimin son on
yıldır ciddi bir değişiklik gösterdiğini ve artık eskisi
kadar kar yağmadığını söylediler. İlin en önemli ve
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en yüksek dağı 3.916 metre yüksekliğindeki Erciyes
Dağı. Erciyes Dağı, göğsünde ve eteklerinde birçok
tali volkan tepelerinin bulunduğu sönmüş bir küme
volkan. Dağcılık sporu ve kış turizmi açısından
önemli bir yeri var. Diğer önemli dağlar, Aladağ
(3.735 m), Dumanlı Dağları (3.024 m), Binboğa
Dağı (2.856 m), Hınzır Dağı (2.500 m), Bakırdağ
(2.462 m), Tahtalı Dağı (2.100 m), Soğanlı Dağı
(2.100 m), Rostan Dağı (2.100 m), Beydağı (2.054
m), Kızılviran Dağı (1.950 m), Aygörmez Dağı
(1.950 m), Hodul Dağı (1.937 m) ve Koramaz (1.900
m) Dağları. İlin önemli gölleri Camız Gölü, Çöl
Gölü, Sarıgöl, Yay Gölü ve Tuzla Gölleri. Bunların
yanısıra çeşitli büyüklüklerde barajlar ve göletler
var. Bunlar Ağcaşar Barajı, Akköy, Kovalı, Sarımsaklı
ve Selkapanı Barajları ile Efkere, Karakuyu, Şıhlı,
Tekir ve Zincidere göletleri. İlin önemli akarsularının
başında Kızılırmak gelmekte. Kızılırmak Nehrinin
128 kilometrelik bölümü Kayseri il sınırları içerisinde
yer almakta. Kızılırmağın kolları olarak Sarımsaklı
Suyu (55 km), Kestuvan Suyu (48 km) ve
Değirmendere Suyu (32 km) bulunmakta. Diğer
önemli akarsuları Zamantı (250 km) ve Sarız Çayı
(60 km) Seyhan Nehrinin kolu durumunda. İlin
önemli ovaları ise Develi Ovası (1.050 km 2 ),
Sarımsaklı Ovası (300 km2), Karasaz Ovası (80

km2) ve Palas Ovaları 50 km2). Kayseri deyince
Erciyes akla geliyor. 3.916 metre yüksekliğe sahip
Erciyes Dağı, bulutları delen zirvesi, tepesinden
eksik olmayan karı ve insana ilahi duygular sunan
azametiyle, Kayseri'nin sembolü. Sönmüş bir “küme
volkan” olan dağın, volkanik patlamaları
günümüzden 30 milyon yıl önce başlamış.
Erciyesden çıkan küller, rüzgarla kilometrelerce
uzaklara taşınmış ve Hasan Dağı ile birlikte,
Nevşehir, Ürgüp etrafındaki peri bacalarını
oluşturmuş, Yüksek kısımları her mevsim karla kaplı
olan Erciyes'in kuzeyinde bir kilometre uzunluğunda
bir dağ buzulu vardır. Ayrıca dağın doruğunda
bulunan Bizans rahiplerinin inzivaya çekildiği
mağaralar, aynı zamanda kötü hava koşullarında
dağcılar için de birer sığınak. Dağcılık ve Kış Sporları
alanında Türkiye'nin belli başlı merkezlerinden biri
olan Erciyes, Kayseri'nin 30 Km. Güneyinde yer
almaktadır. Erciyes kayak pisti dünyanın en iyi kayak
pistlerinden birisi. Türkiye'nin en yüksek dağlarından
olan Erciyes, Kayseri İli'nin güneybatısında tek bir
kütle durumunda yükselmektedir. Erciyes'in doruğu
genel görünümü ile bir kubbeyi andırmakta. Dağın
sel yatakları ile derin biçimde yarılmış, yer yer üst
üste kubbelerden ve sırtlardan oluşmuş doruklarında,
kabaca doğu-batı doğrultulu bir sağrı uzanmakta
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ve bu sağrı üzerinde iki tepe bulunmakta. Bunlardan
biri olan 3917 m. yükseklikteki Büyük Erciyes, aynı
zamanda dağın doruğunu oluşturur. İkinci tepeyse

bunun batısında yer alan Safrakaya tepesi ya da
Küçük Erciyes. (2700 m.) Kayak mevsimi 1 Kasım1 Mayıs tarihleri arasında beş aylık oldukça uzun
bir süreyi kapsamakta. Kar kalitesi iyi. Kayak pistleri
yüzde 30-10 arasında değişiklik gösteren eğime
sahipmiş. Çeşitli disiplinlerde kayak yarışmalarına
imkan tanımaktaymış.
Efendim, Kayseri deyince et ve hamur temelli bir
mutfak göze çarpıyor. Doya doya mantı yedik. O
küçücük mantılar nasıl hazırlanıyor, o küçük hamur
bohçalarında nasıl bir emek var.. insan düşünmeden
edemiyor. Evet, Kayseri' nin zengin bir mutfak
kültürü var. Kayseri adıyla adeta özdeşleşmiş olan
pastırma ve sucuğun ünü yurtdışına taşmış. Nefis
yemek çeşitleri arasında mantı' nın özel bir yeri var
demiştik. Günlük sofraların dışında, ziyafetlerde ve
düğünlerde çok özel yemekler hazırlanıyormuş.
Geleneksel yaşam tarzının sürdürüldüğü
dönemlerde, beslenme ve tüketim alışkanlıkları
günümüzden farklıymış. Şehir yaşamının insanlara
sunduğu olanaklar şüphesizki bu alışkanlıkları ve
beslenme biçimini değişime uğratmış. Ancak
Kayseri'nin yöresel yemekleri bu değişimden
etkilenmeden geleneksel tad ve lezzetlerle sofraları
süslemeye devam etmekte gibi.
Kayseri mutfağı ağırlıklı olara unlu ve etli besinlerden
oluşuyor. Ünü herkesçe bilinen ve mantı bunların
en gözdeleri. Araştırmalara göre 36 değişik çeşit
mantı pişirilmekte. Bunların arasında en yaygın
olanı etli mantı. Üzerine sarmısaklı yoğurt ve sumak
ekilerek nefis bir yemek halini alıyor...
Evlerde en çok tüketilen ve halk arasında
"aşmakarna " tabir edilen yiyecek türü kesme çorba,
erişte ve makarnadan oluşuyor. Pişirilirken baharatla
zenginleştirilen çorba çok lezzetli. Makarnası da
mantıya benzer yöntemle pişiriliyormuş. Unlu
yiyeceklerden bir diğeri su böreği. Şu bildiğiniz su
böreği ama biz size su böreğini bir de Kayseri'de
yemenizi tavsiye etmekteyiz. Arabaşı ise hem
yapılması hemde yenilmesi marifet isteyen bir yemek.
Oldukça fazla biber ve limonlu olarak hazırlanmış
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olan tavuk etli çorba, belirli bir kıvamda hazırlanmış
ve soğutulmuş hamur ile içiliyor..nefis…
Pastırma ve sucuk sofralarda aranan ve sevilen
lezzetli ve Kayseriyle özdeşleşmiş gıda maddeleri.
Ünleri Türkiye sınırlarını aşmış Dünyaca
bilinmekteler. Pastırmanın adının bastırma olduğu
söyleniyor. Bu isim Hun Türkleri'ne dayanmakta
imiş. Hun Türkleri sefere çıkarken tuzlanıp güneşte
kurutulan etleri, sucuğun bağırsak içinde korunduğu
gibi ince bir deri ya da zar içinde atın eğerinin iki
yanına bağlar, sarkıtırlarmış. Binicinin bacakları
altında sıkışıp kıvama gelen etler uzun süre dayanır,
gerektiğinde bir parça kesip bu etten yerlermiş. Bu
gelenek yüz yıllar boyunca devam etmiş. "Etler
kemiğinden ayrılır, basdırma olacak kısımlar çıkarılır.
Bastırmalık etler bıçakla delinip buralara kaya tuzu
yerleştirilip leğenlere istif edilir. Ertesi gün çıkan su
dökülüp etler bir güzel yıkanır. Tuzu iyice
temizlenince üst üste dizilir üzerine ağırlık konur
ve suyunun çıkması sağlanır. Buna denge koyma
denir. Bu durum "Yekte yavrum yekte, bastırmalar
denkte" şeklinde türkülere de girmiş. 2-3 gün sonra
etler yine yıkanır ve sergilere asılıp güneşte kurutulur
ve çemene yatırılarak hazır hale gelirmiş. Tek bir
çeşit pastırma da yok; sırt, kuşgömü, kenar mehle,
eğrice, omuz, dilme, şekerpare, kürek, kapak, döş,
etek, bacak, ortabez, kavrama, meme, kelle, kanlıbez,
arkabas ve tütünlük bunlardan bazıları. Bu çeşitli
pastırmalardan sırt öncelikli sırada yer alıyor.
Ardından kuşgömü ve sonra da kenar (dilme) geliyor.
Sırtın uç kısmı olan tütünlük denilen yerinden
yapılanın beylere layık olduğu söyleniyor. Bir
hayvandan 1 kilo tütünlük ya çıkıyor ya
çıkmıyormuş... Şekil olarak gösterişsiz olan Kuşgömü
tüm pastırmaların tadını taşırmış; dil ile damak
arasında eriyormuş yerken. “Eriyormuş…” diyorum
çünkü biz tadına bakma fırsatı bulamadık. Pehli,
sulu köfte, pirinçli köfte saç kebabı, fırınağzı, karın
mumbar, yağbari, pöç, kovalama, üzüm yemeği etli
ve yumurtalı yemeklerin en ünlülerinden olduğunu

öğreniyoruz. Tatlılara gelince; tatlılar ise zengin bir
çeşide sahip. Açma baklava, oklava baklava, güllü
baklava, kamış baklava, fincan ağzı, nevzine,un
helvası, telteli,dut pekmezi, aside, incir dolması
Kayseri sofralarını süsleyen tatlılar.
Kayseri'de gezilecek yerler o kadar çok ki...KayseriSivas Karayolunun 20. kilometresinde bulunan
Karahöyük Köyü yakınında Kültepe-Kaniş örenyeri
var. M.Ö 2500 yılından itibaren iskan gördüğü bu
bölge Eski Tunç Devrinin ve Asur ticaret kolonileri
devrinde önemli bir şehri olduğu söyleniyor. Çivi
yazılı tabletleri ve resmi yapı kalıntıları ile ünlü.
Diger yanda Develi ve Hisarcık'ta yer alan kaya

79

80 Su Dünyası Mar t 2011

anıtları var. Develi ilçesinde bulunanlardan Hititlere
ait olanı Fraktin Kaya Anıtları olarak bilinmekte.
Kayseri merkezine 78 km uzaklıkta. Büyük bir kaya
üzerinde hiyeroglif yazı ve kabartma resimlerle
ünlü. Diğeri Şimşek Kaya olarak adlandırılmakta
ve Fraktin Kaya Anıtının bir benzeri. Develi'nin
İmamkulu Köyü yakınlarında. Hisarcık'taki kaya
anıtı da hiyeroglif yazı ve kabartma resimlerden
Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri arasında kalan geniş
bir sulak alan. Yaklaşık 13 bin hektar alanı kapsayan
bu sulak alanın büyüklüğü mevsimlere göre değişiklik
göstermekte. Erciyes Dağının güney eteğinde saz
kamış, kafa otu, kındıra, nilüfer ve süsen bitkilerinin
bulunduğu büyük tatlı su bataklığı görünümünde.
Yapılan araştırmalara göre Sultansazlığı 301 çeşit
kuşa barınaklık etmekte.
Kayseri merkezde dikkarimizi kaleler çekiyor.
Merkezde Kayseri ve Asarcık Kaleleri, Develi'de
Develi ve Öksüt Kalesi, Akkışla ilçesinde Akkışla
Kalesi, Pınarbaşı İlçesinde Viranşehir Zamantı
Kalesi, Yeşilhisar İlçesinde Yeşilhisar ve Zengibar
Kalesi ile Felahiye İlçesinde Zırha Kalesi görülmeye
değer önemli kalelerden.
Kayseri'de dolaşılacak daha pekçok yer, kaplıca,
müze var. Ama biz gelmişken Seyyid Burhaneddin
Türbesi'ni görmeden gitmeyelim diyoruz. Seyyid
Burhaneddin Türbesi, Kayseri'de kendi adıyla
anılan mezarlığın içerisindedir. Türbe, ortası kubbeli,
giriş hariç üç tarafı kubbeye bağlı kısa tonozlu,
girişte kapı önü revakı bulunan bir binadır. Çok
sayıda ziyaretçinin uğradığı bir türbedir.
Kayseri'nin camileri içinde de oldukça eski olanlar
var. Danişmendli, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde yapılan çeşitli camiler bulunmakta.
Bunlardan il merkezinde yer alan Ulucami, 1134

yılında Danişmendliler zamanında Melik Gazi
tarafından yaptırılmış. Selçuklular zamanında
yaptırılan camilerden Gülük Camii 1210 yılında,
Hunat Hatun Camii 1237 yılında ve Hacıkılıç Camii
ise 1249 yılında inşa edilmiş. Osmanlılar döneminde
yapılan camilerden en önemlileri Kale, Katıroğlu
ve Mimarsinan Camileri. Bünyan, Develi ve
Yeşilhisar Ulu Camileri ile Bünyan İlçesine bağlı
Büyükbürüngüz Köyündeki Daniş Ali Bey Camii
ile Alaüddevle Mescidi diğer önemli tarihi
camilerden.
Kayseri gönlümüzde, aklımızda ve tabii ki
damağımızda hoş ama unutulmaz bir tad bıraktı.
Bir Kayseri akşamında huzurlu ama buruk bir
şekilde Anadolu'muzun bu güzel şehrinden ayrıldık.

