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Su Dünyası Dergisi, Devlet Su işleri Vakfı'nın 
aylık üaelsiz yayınıdır. 

Para ile SalıimaL 

Değerli Su Dünyası Okurları; 

Me 

Suya Koside 

Gezerken gurbet elde, ova benim, dağ senin, 
Duymuşum dersem yolan hasretini kimsenin. 

Sular koplar içinde eksilenin yerini, 
Ne insanı özlerim, ne insan eserini. 

Sular, yanan ruh için en iyi orkodoştır. 
Kon(O yüzünde ind, bülbül gözünde yoştır ... 
Sular her gün değişen bir eser ufkumuzdo: 
Kumsolda musikidir, manzorodır havuzda! 

Sular var, bir yamaçton süzülür in(e in(e, 
Sular var, koplar ufku hülya genişliğin(e, 

Sular var, (eylon olmuş kayalıklardon otlar, 
Sular var, aynasında gözle gönül ro hatlar. 

Sular var, okşor yüzü çiğ gibi damla damla, 
Sular var, kohromon(o boy ölçüşür adamla, 
Bohordo bülbül olup (Oşa n, taşan sular var, 
Kışın rüzgar görün(e kartollaşan sular var ... 

Severim nerde olsa, sulorlo dertleşmeyi: 
Pınoro dert anlatır, söyletirim çeşmeyi. 

Bir su boşında geçsin, rozıyım günüm ge(em, 
Sulorlo konuşmayı bono öğretmiş Kerem. 

Faruk Nofiz Çomlıbel 

DSi Genel Müdürlüğü olarak hizmetle geçen bir ayı daha geride bıraktık. Mayıs ayında 
Ülkemizin dört bir tarafında pek çok tesisi hizmete aldık, birçok tesisin de temelini 
ottık. Ege'nin GAP' ı olarak nitelendirilen Akköprü Barajı'nı hizmete aldık. 10 yılda bir 
düzenlenen ve bu yıl Ülkemizde gerçekleştirilen "BM En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısı" nı 
soyfolorımızo toşıdık. Ülkemiz sınırları dışındaki tek vatan toprağı olon Süleyman Şah 
Türbesi de gene dergimiz soyfalarında yer olon hoberlerdendir. Çeşitli konuların yer 
aldığı bu soyımızı do keyifle okuyo(oğınız ümit ediyoruz. 
Yeni soyımııda görüşmek dileğiyle... 

Su Dünyası 

www.su-dunyosi.(om.tr 
sudunyosi@dsi.gov.tr 
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Atatürk Barajı 19 yılın rekorunu kırdı. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatınmlanndan 

olan GAP kapsamında inşa edilen ve gövde dolgu 

hacmi büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük, 

dünyada inşa edilmiş barajlar arasında ise 6. sırada 

yer alan Atatürk Barajı'nda su kotu, geçen yıl mayıs 

ayında 535,86 metre olarak ölçüldü. 

Bölgeye kış ve özellikle ilkbahar aylannda yeterli 

miktarda yağışın düşmesiyle birlikte bu yılın aynı 

döneminde yapılan ölçümde su kotu 537,35 metre 

olarak belirlendi. 

Geçen yıl mayıs döneminde 44 milyar 383 milyon 

metreküp toplam su hacmine sahip olan Atatürk 

Barajı'nda, bu yılın aynı döneminde toplam su 

hacmi 45 milyar 465 milyon metreküp, doluluk 

oranı ise yüzde 90 olarak ölçüldü. Atatürk Barajı'nın 

faaliyete girdiği 1992 yılından bu yana ölçülen en 

yüksek kot oranının daha önce 2004 yılında 53 7,27 

metre olduğunu belirten yetkililer, bu yıl ölçülen 

537,35 metrelik değerin 2004 yılımda geçerek, en 

yüksek rakam olarak kayda geçtiğini belirtti. 





PROJE ÜRETiM MERKEZiNiN KURULMASI VE BU MERKEZDE DÜZENLENEN 
PLANLAMA RAPORU HAZlRLAMA iLE PROJE YAPIM CALISMALARINA iLiSKiN 
EGiTiMLER ' ' ' 

DSİ Genel Müdürlüğü ve 

Bölge teşkilatında görev 

yapmakta olan mühendislerin 

uzmaniaşması maksadıyla 

planlama raporundan ihale 

aşamasına kadar teorik ve 

uygulamalı çalışmalarının 

planlanması, projelendirilmesi 

ve koordinasyonu maksadıyla 

Etlik Eğitim Merkezi 

Tesislerinde "Proje Üretim 

Merkezi" 08/03/20 ll tarihinde Genel Müdürlük 

Makam OLUR'u ile kurulmuştur. 

Proje Üretim Merkezinde yapılacak çalışmaların 

tanıtılması ve izlenecek yöntemler konusunda geniş 

kapsamlı bilgilendirme yapmak ve görüş alışverişinde 

bulunmak maksadıyla ll /03/20 ll tarihinde Etlik 

Eğitim Merkezi Tesisleri Toplantı Salonu'nda bir 

günlük "Proje Üretim Merkezi Çalışmalarına İlişkin 

Toplantı" yapılmıştır. Söz konusu toplantıya 

Planlama ve Proje Şube Müdürleri, Planlama ve 

Proje Şube Müdürlükleri bulunmayan Bölge 

Müdürlüklerimizde ise Etüd ve Plan Şube Müdürleri 

ile Proje ve İnşaat Şube Müdürleri katılmıştır. 

Proje Üretim Merkezi koordinasyonunda 

yürütülecek gölet ve sulaması projelerinin planlama 

ve projelerinin hazırlanması ile ilgili olarak; 

1- Bölge Müdürlüklerimizce ana doneleri hazır 

olan en az bir projenin planlaması ve projesi 

Sı ro Eğitimin Adı 

yapılmak üzere belirlenmesi, 

2- Planlaması belli bir aşamaya gelmiş ve kısa 

süre içerisinde tamamlanabilecek durumda olan 

işlerin seçilmesi halinde ise nihai planlama 

raporu Proje Üretim Merkezi gözetiminde 

tamamlanarak proje aşamasına geçilmesi, 

3- Görevlendirilecek teknik elemanların bir 

haftalık ortak temel eğitime tabi tutulduktan 

sonra planlama ve proje yapımı çalışmalarına 

geçilmesi, uygun görülerek Bölge 

Müdürlüklerincieki teknik elemanlanmn isimleri 

ile önerilen projeler ele alınarak 04-08 Nisan 

20 ı ı tarihleri arasında DSİ 5.Bölge Müdürlüğü 

Gölköy Eğitim Tesislerinde "Proje Üretim 

Çalışmalarına İlişkin Temel Eğitim" ile eğitimiere 

başlanılmış ve aşamalar halinde aşağıdaki 

eğitimler düzenlenmiştir. 

Boşlama Tarihi Bitiş Tarihi 

1 Proje Üretim Merkezi Çolışmolorıno ilişkin Temel Eğitim 04.04.2011 08.04.2011 
2 Planioma Raporu Hazırloma Çolışmolorı 
3 Proje Yopım Colısmolorı 
4 Proje Yopım Colısmolorı -2 
5 Proje Yopım Çalışmaları -3 
6 Planioma Raporu Hazırloma Çolışmolorı -2 

Eğitimlere, 20-29 Haziran 20 ı ı tarihleri arasında 

Proje Yapım Çalışmaları 4. aşaması ile Planlama 

18.04.2011 27.04.2011 
18.04.2011 27.04.2011 
09.05.2011 13.05.2011 
23.05.2011 01.06.2011 
23.05.2011 01.06.2011 

Raporu Hazırlama Çalışmaları'nın 3. aşaması ile 

devam edilecektir. 







Su Dün sı Haziran 2011 

2. Uluslararası 
istanbul Su Forumu Gerceklestirildi. 

Ana teması "Bölgesel Su Sorunlan ve Çözüm 

Arayı§lan - İstanbul Ba.kı§ı" olan 2. İstanbul 
Uluslara.rası. Su Forumu, 3-5 Mayıs 201 1 günlerinde 

1229'u yurtdış, 3402'si yurtiçi olmak üzere toplam 

4631 katılımla, gerçekle~tirildi. 

, , 

Forum süresince, 6 tema, 26 tematik oturum, 3 Üst 

Düzey Panel, 4 bölgesel odak toplanbsı., DSİ Genel 

Müdürlüğünün özel oturumu, 19 yan etkinlik, 

konserler, sergiler düzenlenmiştir. 



Bunun yanında Türkiye ve çevresinden katılan 

Sayın BakaDlarla da 3 Mayıs günü Çevre ve Orman 

Ba.kanımız Prof: Veysel Eroğlu'nun ba,ıkanlığmda, 

"Su Alarunda Bölgesel İ§bmiği.>' konulu bir Bakanlar 

Toplantısı oturumu yap~tır. 

Uluslararası Su Forwnu tematik, bölgesel ve siyasi 

ohnak üzere üç ana süreçten o~ Fbrwnun 

çekirdeğini olU§turan tematik süreçte ana b3§lıklar 

a~ğıdaki §ekilde s:ıral~tır: 

1. Su konusunda bölgesel teknik igbirliği, 

2. Su eneıjisinin ge}4tirihnesi, 

3. Tanmsal su yönetimi, 

4. Küresel iklim değişikliği, 

5. Kentllel su yönetimi, 

6. Su kaynakları yönetimi ve su kültürü 

İçeriği Forum öncesinde yapilim payda§lar arasında 

yapılan toplantılarla §ekillenen Forum çok verimli 

geçmi§tir. Gerek tema toplantılannda gerek diğer 

etkinliklerde su ve suyla ilgili problemierin etkili bir 

§ekilde her seviyede katılırn1a, (Hükümet temsilcileri, 

akadernisyenler, §irket temsilcileri, sivil toplum 

kurulu§u temsilcileri), açık, §efl'af bir ortamda, 

TURKEY 

tartı§ılıp sürdürillebilir çözümler üretilmeye 

çalışılmıştır. 

(evre ve Orman Bokam , 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

Forumun açılışında konuşan Çevre ve Orman 

Bakarn Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl ikincisi 

gerçekle§tirüen forumun, 2012 yilinda Fransa.1da 

yapılacak 6. Dünya Su Foromu'na önemli katkılar 

sağlayacağını kaydetti. 

İstanbul'da 2009 yılında gerçekle~tirüen 5. Dünya 

Su Forumu•na I 92 ülkeden 33 bin ki§inin bizzat, 

18 bin kİ§inin de internet üzerinden katıldığını ve 

bunun rekor olduğımu vwgulayan Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, forumun yeni köprüler kurulmasına, su 

değerlerinin bütün insanlara ula§masına vesile 

olduğunu ifade etti. Mevlana'nın "Sevgide güneş 

gibi ol, dostluk ve kardq1ikıe aka:rsu gibi ol11 sözüne 

vurgu yapan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Türkiye 
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olarak, suyun, banş, istikrar ve kard~ elçisi olması 

için büyük çaba gösteriyoruz" dedi. 

Türkiye'nin ve bulunduğu bölgenin su durumu 

hakkında bilgi veren Çevre ve Omıan Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu Türkiye•mn su kaynaklan 

açısından zengin olmadığım, ancak fakir de 

sayılamayacağını belirterek, bu suyun akıllı bir 

§ekilde tek elden yönetildiği takdirde yeterli olacağını 

söyledi. 

Bütün Dünyada kıt olan tatlı su kaynaklannın 

ülkemiz ve bölge açısından da çok değerli olduğunu 

ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'nin yan 

kurak bir iklime sahip olduğunu,~ dağilımının 

oldukça düzensiz olduğunu bu sebeple yağı§lı 

mevsimlerde suyun biriktirilmesinin ve kurak 

zamanlarda kullanılabilmesi için baraj ve göletlerin 

yapılmasının zorunlu olduğunu anlattı. 

İstanbul Büyükgehir Belediye Daıkanı olan 

Erdoğan'ın B~bakan olmasından sonra §ehrin, 

2060 yılına kadarki su meselesinin çözüldüğünü 

anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, §ehirlerde su 

sorununun kahcı olarak çözülebileceğine en güzel 

örneğin İstanbul olduğunu ifade etti. 

Bütün köylerin içme suyu meselesinin çözülmesi 

için 5 milyar dolarlık bir fon aynldığıru anlatan 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Tiirkiye'de suyu olmayan 

köy hemen hemen kalmadı. Suyu olm.ayan fclıir 

yok. Su medeniyettir. Susuzluğun maliyeti suyu 

temin etme konusunda yaptığıruz çalı§malardan 

daha fazladır. Hedefimiz bütün ııehirlerin ve köyterin 

2060 yılına kadar olan su meselesini kökünden 

çözmektir. Bu konuda son derece kararlıyız." dedi 

Sulamanın modern teknikleıle yapılınasımn önemini 

vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Dünyadaki su 

talebinin yakla§ık yüzde 70'inin sulamada 

kullanıldığını, bütün Dünyada sulamada 

yağmurlama, damla sulama gibi ileri teknolojilerin 

kullanılması durumunda önemli ölçüde su 

tasarrufunun sağlanacağına dikkat çekti. Tiirkiye'de 

bu hususta çok hızlı adımlar atıldığını belirten Prot: 
Dr. Veysel Eroğlu, sulama sistemlerinin tamamen 

ıslah edildiğini böylece yüzde 40 nispetinde bir su 
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tasarrufunun sağlandığını söyledi. 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Türkiye'de her yıl sulama için 42 milyar metreküp 

su sarfiyatı olduğunu bunun 30-32 milyar 

metreküpünün sulamada kullanıldığını ifade ederek, 

sadece yüzde 20'lik bir tasam.ıf neticesinde neredeyse 

bütün Türkiye'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak 

olan 6 milyar metreküp rakamına ulaşılacağını dile 

getirdi. 

İstanbul'un şu anda Dünyanın en ileri içme suyu 

arıtma tesislerine ve ileri biyolojik arıtma tesislerine 

sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Türkiye'de içme suyu teknolojisinde çok büyük 

gelişmenin olduğunu vurguladı. 

Suyun komşu ülkeler arasında dostlukların 

gelişmesine de vesile olması gerektiğinin altını çizen 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Dicle ve Fırat 

için Suriye ile çok büyük ilişki içinde olduğunu, 

suyun dosduğun pekişınesine vesile olduğunu bizzat 

gösterdiğini kaydetti. 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Türkiye ve Suriye sınırında inşa edilecek Dostluk 

Barajı ile iki ülke arasındaki dostluğun daha da 

pekiştirileceğini ifade etti. "Su meselesini çözmek 

istiyorsanız mudakabüyük düşünmeniz gerekiyor" 

diyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'nin özellikle 

Afrika ülkelerinin su meselelerini çözmelerinde 

büyük destek verdiğini belirtti. 

Küresel iklim değişikliği ve sıcaklık artışının da 

önemli olduğunu ve bununla mücadele edilmesi 

gerektiğini anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu 

hususta yapılacak en önemli adımın ağaçlandırma 

olduğunu söyledi. 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Türkiye'nin bu çerçevede, 2008 yılında büyük bir 

ağaçlandırma seferberliği başıattığını ve 20 1 2 yılı 

sonuna kadar 2,3 milyon hektarlık alanda 

ağaçlanduma ve bozuk alanların ıslahının 

yapılacağını söyledi. 

Fidan üretimi konusunda komşu ülkelere destek 

verildiğini kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

forumdaki her katılımcı için İstanbul'da bir fıdan 

dikileceğini ifade etti. 

Bakanımızın konuşmasının ardından 6 tema, 

26 temacik oturum, 3 Üst Düzey Panel, 4 bölgesel 

odak toplantısı, DSİ Genel Müdürlüğünün özel 

oturumu, 19 yan etkinlik, konserler, sergiler 

düzenlenmiş, 

3 Mayıs günü Çevre ve Orman Bakanımız Prof. 

Veysel Eroğlu'nun başkanlığında, "Su Alanında 

Bölgesel İşbirliği" konulu bir Bakanlar Toplantısı 

oturumu yapılmıştır. 



(jr 
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4. Birlesmis Milletler En Az , .. , 
Gelismis Ulkeler Konferansi , , 

FOURTH UNITED NATIONS CONFERENCE 
ON THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES 

9· 13 Moy 2011 ISTANBUl 

9-13 Mayıs 201 1 tarihlerinde Birlq~ Milletler 

(BM} En Az Gelqmiş Ülkeler (FAGÜ) Konkıansımn 

Dördüncüsü, İstanbul'da Lütfi Kırdar lnuslararası 

Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. 

10 yılda bir düzenlenen zirveye Konferansa, 

T.C Cumhurba~kam Abdullah Gül, Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, Dışi§leri Bakanı Ahmed 

Davudoğlu, Tanm ve Köy İşleri Bakanı Mehdi 

Eker, Avrupa Komisyonu Bll§kanı Jose Manuel 

Barroso, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM 

Genel Kurul Bıqkaru Joseph Deiss'in yam sıra 

aralannda Afganistan Devlet Başkanı Hamid 
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K.arzai, Arnavutluk Devlet Başkanı Bamir Topi, 

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 

Etiyopya Başbakanı Meles Zenawi, Belçika 

Başbakanı Yves Leterne, Bangladeş Başbakanı 

Sheikh Hasina, Gürcistan Başbakanı Nika 

Gilauri'nin de bulunduğu 50 civannda devlet ve 

hükümet başkanı, 1 O başkan yardımcısı, 94 bakan 

ve 47 uluslararası örgüt başkanı iştirak etti. 

9-13 Mayıs 20 ll tarihlerinde Birleşmiş Milletler 

(BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAG()) Konferansının 

Dördüncüsü, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası 

Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. 1 O yılda bir 

düzenlenen zirveye 50 yakın devlet başkanı 

katılmıştır. Toplantı koordinatörlüğünü Dışişleri 

Bakanlığımız üstlenmiştir. 

ay 2011, 1 T 

Konferans, Türkiye'nin katılımcı ülkelerle ekonomik 

ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, uluslararası 

platformlardaki itiban açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

BM sistemi içinde genel kuruldan sonraki en geniş 

katılımlı toplantı olma özelliği taşıyan konferans 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kısa 

konuşmasıyla başladı. 

BM Genel Sekreteri 
Bon Ki-MUN 

Konuşmasına bu toplantının öneminden bahsederek 

ba§layan Mun "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 

Ban Ki-Moon yaptığı konu§mada; en son 2001 
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yılında Brüksel'de düzenlenen konferanstan bu 

yana, son 1 O yıl içerisinde, i§ dünyasının en az 

gcli§ınif ülkelere olan ilgisinin önemli oranda arttJğwı 

ifade etti. 

Barı Ki-Moon sözlerini ''Tedarik tara6nda, Birleşmiş 

Milletler gibi ulus1ararası topluluklaı; özel sektörün, 

en az gcli§mi§ illkelerde sürdürülebilir bir geli§meyi 

sağlaması için öneminin farkına vardı. Talep 

tarafindaysa; son on yıl içerisinde özelsektörün en 

az geli§mi§ ü1kelere olan ilgi ve yatınounm arttığı 

gözlendi. Bugün burada toplannu§ olan onlarca 

şirket tenuilcisi, bu talebi göz önüne alarak kendi 

İ§ stratejilerini ve kar hedeflerini oluşturuyor." diyerek 
tamamladı. 

T.C. Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül 

Basın toplantuımda konferansmilkinin 1981 yılında 

Paris'te, ikincisinin 1990 yılında Paris'te, 

üçüncüsünün ise 2001 yılında Brüksel'de yapıldığını 

hatırlatan Cumhurba§kam Gül, konferansın 

dördüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan 

duyduklan memnuniyeti. dile getirdi. 

Cwnhur~ Gül, konferansa sadett hükümetler 

seviyesinde değil, aym zamanda özel sektör, sivil 

toplum kurulu§ları, ülkelerin aydınları ve 

akademisyenlerin de kabldığıru belirterek, yakl.a§ık 

10 bin katılııncınm yer aldığı konferans dolayısıyla, 

200'ün üzerinde çqitli toplantı yapılacağun kaydetti. 

Konferansm sonunda "İstanbul Eylem Plam" ve 

"Siyasi Bildiri" kabul edileceğini belirterek, 201 ı-

2020 yıllan arasında en az geli~miJ ülkelerin 

stratejileri ve kalkınmasıyla ilgili önemli görii§lerin 

payiaşılacağını bildiren Cumhurba§kam Gül, 

İstanbul Eylem Planı'nın geleceğe dönük, 

uygulanabilir ve alınan kararların, tavsiyelerin takip 

edilebilir olmasına özen gösterdiklerini ifade etti.. 

Cumhurba§karu Gül sözlerini §()yle sürdürdü: "En 

az geli§mi§ ülkelerin nüfusu, ı milyara 

~makıadır. ı 97 ı yılından bu yana bakıldığında 

maalesef geli§meler de iyi değildir. 1971 yılında 25 

ülke en az geli§miş ülke sınıfmdayken, bu geçen 

süre içinde sayıları azalmadı, tam tersine arttı ve 
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48'e çıktı. Bugün, nüfusu 1 milyara ula§an 48 illkede 

insanların bir doların altında geliri vardır. Bu 

ülkelerin içinde de sadece 3 tanesi en az gelişmiş 

ülkeler sınıfı üzerine çıkmıştır. Bu, şunu 

göstermektedir: Dünyada büyük bir tehlike vardır. 

Bu yapısal bir meseledir. Dünya, bugün birçok siyasi 

problemle karşı karşıyadır. Bu siyasi problemler 

gelip geçicidir, halledilebilir ama böyle yapısal bir 

problem, açlık, hastalık, bu yapısal problemdir ve 

bunlarla ciddi şekilde mücadele edilmezse ve 

önümüzdeki 1 O yıl içinde bu ülkelerin sayısı 

azaltılmazsa, buralarda yaşayan insanların hayat 

standardı yükseltilmezse dünya siyasi ve güvenlik 

açılanndan ve başka alanlarda çok büyük tehlike 

ile kar§l kar§lya kalacak demektir." 

Cumhurbaşkanı Gül, eski yıllarda dünyanın bir 

köşesinde olandan, dünyanın başka köşesinde olanın 

haberinin olmadığını ancak bugünkü haberleşme 

teknolojisinin dünyayı şeffaf hale getirdiğini, 

dünyanın en fakirlerinin, dünyanın en zenginlerinin 

hayat standartlarını yakinen bildiğini ifade ederek, 

"Dolayısıyla bu ahlaki açıdan da çok büyük bir 

yanlıştır, devam ettirilemeyecek bir konudur. Siyasi 

ve güvenlik açısından da devam ettirilmesi mümkün 

değildir. Bu bakımdan sadece konferanslarda 

konuşma ve iyi tavsiyeler değil, kararların alınması 

ve bunların takip edilmesi gerekmektedir" diye 

konuştu. 

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye olarak dünyanın 

böyle bir sorunu ile ilgili konuda ev sahipliği 

yapmaktan, organizasyonu üstlenmekten ve 

dünyanın birçok ülkesini Türkiye'de ağırlamaktan 

büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. 

Son yıllarda kendi üzerine d~eni yapma açısından 

da önemli bir faaliyet içinde olan Türkiye'nin Türk 

sivil toplum örgüderiyle insani yardımının yıllık 2 

milyar dolara ulaştığını, bununla açıkça gurur 

duyduğumuzu, yardım eden ülkeler sınıfında 

bulunmanın gurur verici olduğunu söyleyen 

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin bu konudaki 

hassasiyetinin devam edeceğini, ülkemizin Asya ve 

Mrika'nın bazı ülkelerindeki açılımlannın bir 

boyutunu da bu hususun oluşturduğunu vurguladı. 

Cumhurba§kanı Gül, konu§masını en az geli§mi§ 

ülkelerin kalkınması sadece onlara yardım yapmakla 

sağlanamaz. Yatırımın yanı sıra bu ülkelerle ticaret 

yapmanın, en az gelişmiş ülkelere ya1lnm yapmanın, 

teknoloji transfer etmenin ve buralarda meslek 

eğitimi ile ilgili okullar açmanın gerekliliğine de 

işaret ederek tamamladı. 

1971 yılında 25 en az gelişmiş ülke varken bugün 

bu rakamın 48'e çıktığı ifade edilerek 1 O yılda bir 

düzenlenen konferansa, bu yıl BM'ye üye 192 

ülkeden, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, 

parlamenterler, özel sektör temsilcileri, 

akademisyenler ile sivil toplum örgütü 

temsilcilerinden oluşan, yaklaşık 1 O bin kişi katıldığı 

belirtilrniştir. Anadolu Audotorium'da yapılan Genel 

oturuma Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 

ba§kanlık etmiş ve ü1ke başkanları 1 ba§bakanlannın 

sırayla konuşmalan gerçekleşmiştir. 

Tarımsal Sürdürülebilirlik konusunda UNEP 

Oturumu, FAO'nun Az gelişmiş Ülkelerde Su 

konulan özel etkinliği, Tarım ve Köy İşleri Bakanı 

Mehdi Eker'in başkanlığını yaptığı Tarımsal 

Finansman/Yatırım Oturumu ile DPT'nin 

Kalkınma boyııdu oturumu, Yeşil Kalkınma ve 

İklim Değişikliği vb etkinlikler izlenmiştir. 

Bilindiği üzere, Anılan Konferanslardan ikincisi 

1990 yılında Paris'te, üçüncüsü ise AB ev sahipliğinde 

14-21 Mayıs 2001 tarihleri arasında Brüksel'de 

yapıldı. 

İkinci Konferans'ta uluslararası toplum EAGÜ'lerin 

ekonomik ve sosyal alanda kötüye gidişini 

durduracak ve durumu tersine çevirecek önlemleri 

alma yükümlülüğünü üsdenilmişti. Bu çerçevede, 

EAG Ü'ler ekonomik reformlara girmeyi, diğer 

ülkeler de dış yardımlarını arttırınayı 

kararlaştırınışlardı. Yardım veren ülkelerin kendileri 

için aşağıdaki hedefleri belirlemişlerdir. 

GSYİH7lannın % 0,2'sinden fazla kalkınma 



yardımı sağlayan ülkeler için: bu çabalarını 

sürdürmek ve arttırmak 

GSYİH'larının %0.15'ini kalkınma yardımına 

ayıran ülkeler için:2000 yılına kadar bu oranı 

%20'ye çıkarmak. 

GSYİH'lerin %0.15'ini kalkınma yardımına 

ayırınayı yüklenıniş ülkeler için: bu hedefe beş 

yıl içinde varmak. 

- Yardım veren diğer ülkeler için: katkılannı 

hissedilir biçimde arttırmaya gayret etmek. 

Bir ülkenin EAGÜ sayılabilmesi için üç kıstasa 

uygunluk koşulu aranmaktadır. Bunlar; 

a) gelir düşüklüğü kıstası: ki§i basma yıllık milli 

gelirin üç senelik ortalamasının 900 Dolar'ın 

altında olması (ortalama 1035'i aştığında bu 

gruptan çıkılmakta) 

b) insan kaynaklarında zayıflık kıstası: beslenme, 

sağlık, ömür beklentisi eğitim ve yetişkin 

okuryazarlığı düzeylerim dikkate alan yaşam 

kalınıısı göstergesine uygunluk. 

c) ekonomide çeşitlilik eksikliği kıstası: tanm 

üretimindeki istikrarsızlık, mal ve hizmet 

ihracatındaki istikrarsızlık, geleneksel olmayan 

faaliyetlerin (imalat ve hizmet sektörünün) 

ekonomideki ağırlığı, mal ihracatındaki sınırlı 

sayıda üründe yoğunlaşma ve ekonomik 

boyutların yetersizle unsurlarını kapsayan bir 

göstergeye uygunluk. Aynca ülke nüfusunun 

7 5 milyonu ~ımırnası koşulu da bulunmaktadır. 

Konferans Sonunda Yayımlanan 
Basın Bildirisi 

BM Istanbul Konferansında EAGÜ'lere 

yardımlarının arttırılması ve ürünlerinin 

önündeki engellerin kaldırılmasİ kararlaştınldı. 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoglu, İstanbul'da 

düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş 

Ülkeler (EAGÜ) Dördüncü Konferansı kapsamında 

mutabakata varılan ve önümüzdeki on yılı 

kapsayacak eylem planının detaylarını açıkladı. 

Konferansta, EAGÜ ürünlerinin dı§ pazarlara daha 

kolay erişimini sağlamak amacıyla gümrük vergisi 

gibi ticaretin önüne engel olarak çıkan haksız 

uygulamaların kaldırılmasına ve hafifletilmesine 

karar verildi. 

Türkiye'nin evsahipliginde 9-13 Mayıs tarihlerinde 

Istanbul'da düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az 

Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Dördüncü Konferansında., 

kalkınmış ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarının 

(GSMH) yüzde 0,15 ila 0,20'sini resmi kalkınma 

yardımları için ayıracakianna dair verilen 

taahhütlerin yerine getirilmesi yönündeki kararlılık 

vurgulandı. 

Bu sayede, EAGÜ'lere giden ve donor ülkelerin 

GSMH'lalarının sadece yüzde O, l'ine denk gelen 

Resmi Kalkınma Yardımı miktarinda da artış olması 

bekleniyor. 

Aylar süren müzakereleri takiben Istanbul 

Konferansında bir anla§maya varıldı. BM Genel 

Sekreteri Ban Ki-moon konferansın açılı§ında yaptığı 

konuşmada EAGÜ'lerin "sürdürülebilir ekonomik 

büyüme sağlayabilecekleri kapsamlı ve iddiali bir 

Eylem Programının kabul edilmesi" çağnsında 

bulunmuştu. 

Üretim ka pasilesi ve altyapı 

Altyapının insasi, beşeri sermaye ve yönetim 

kapasitesinin güçlendirilmesini kapsayacak şekilde 

üretim kapasitesinin aıttınlması eylem programında 

öne çıkan hususlar arasında bulunuyor. Son yıllarda 

EAGÜ'lerde gerçekiestirilen reforııılar, iş hayatını 

ilgilendiren alanlardaki iyileşme ve emtia 

fiyatiarindaki hızlı yükseliş sayesinde EAGÜ'lerin 



büyüme oranı hem dünya hem de ge~mekte olan 

ülkeler ortalamasrmn üzerine çıktı. 

Ancak, EAGÜ Grubu Haskanlığını yürüten Nepal 

Ba§bakanıjhala N atlı Khanal'in da belirttiği üzere 

her EAGÜ bu büyümeden e§it pay alamadı, Ya§aiD 

standartında tatmin edici bir iyileşme görülemedi. 

EAGÜ'lerden sorumlu Yüksek Temsilci ve Genel 

Sekreter Yardımcısı Cheick Diarra da "EAGÜ 

ülkeleri, ekonomileri modernleştirdiği ve 

çeşitlendirdiği, istihdam yarattığı ve yoksulluğu 

sürdürülebilir bir şekilde azalttığı için üretim 

kapasitesine vurgu yapılmasını istediler" dedi. 

Dışişleri Bakanı Alunet Davutoglu, Türkiye'nin 

EAGÜ'lere yönelik yatırımlannın 2020 yılına kadar 

1 O milyar ABD Dolarİ seviyesine çıkmasının 

beklendiğini belirtti. 

Gıda fıyatlarının yükseldiği günümüzde eylem 

planında öncelik gıda ve tarım güvenliğinin 

sağlanmasına veriliyor. Programda ayrıca iklim 

değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele edilmesi 

gerektiğine vurgu yapılıyor. 

Kalkınma ortaklan ve EAG Ü'ler iyi yönetim, 

hukukun üstünlügü, insan hakları, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, kadınların toplumsal konumlarının 

güçlendirilmesi ve demokratik katılım ilkelerine 

bağlı kalacaklarını programda ifade ediyor. 

Konferansa yüksek katilim 

Konferansa, hükümet, parlamenterler, STK ve iş 

dünyasını temsilen 7 bin kadar delege katıldı. 

İstanbul Eylem Programının onaylanmasını takiben 

konferans tamamlandı. 
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Yatırımlar Son Sürat
Devam Ediyor…
Nisan ayında ülkemizin dört bir tarafında yapılan

temel atma ve açılış merasimlerine Mayıs ayında

da devam edildi.

Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Edirne,

Antalya, Siirt, Bursa, Muğla, Eskişehir, Ankara,

Trabzon, Afyonkarahisar, Manisa, Çanakkale,

Balıkesir, Kars, Erzurum, Muğla, Gümüşhane

şehirlerinde gerçekleştiri len temel atma

merasimleriyle çok sayıda tesisin açılış yapıldı, temeli

atıldı.

Açılışı Yapılan Tesisler:

Gökırmak Karadere Sulaması
(Kastamonu):

Proje ile Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde

6.213 hektarı cazibe, 639 ha pompaj olmak üzere

toplam 6.852 ha arazinin sulanması sağlanacaktır.

Sulama sahasında; hububat, şekerpancarı, sarımsak,

patates, sebze, fasulye, mısır, yonca, meyve, ayçiçeği

tarımı yapılmaktadır. Dekar başına ziraî gelir artışı

236,84 TL olup, yıllık toplam fayda ise 14.714.869

TL'dir.

İhsangazi İlçe Merkezi Ilgaz Çayı
2.Kısım (Kastamonu):

Proje ile 1 ilçe taşkından korunacaktır.

Kılavuzlu Barajı ve HES İkmali
(Kahramanmaraş):

323 milyon TL maliyeti olan baraj ile; 94 191 hektar

tarım arazisi sulanacak ve dekar başına 470.62 TL

gelir artışı sağlanacaktır. Sulama sahasında hububat,

pamuk, şeker pancarı, kırmızı biber, sebze, mısır

tarımı öncelikli olarak yer almakta olup ikinci ürün

ekimi olarak soya fasulyesi, mısır ve sebze ekimi
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Kılavuzlu BarajıÜlke kalkınmasının
öncü kuruluşu olan
DSİ, Mayıs ayında da
Ülkemizin
dört bir yanında
temel atma ve
açılış merasimleri
gerçekleştirdi.



yapılacaktır. Ayrıca tarımdan dolayı projenin yıllık

net gelir artışı 32.100.000 TL olacaktır.

Altıntaş-Beşkarış Barajı (Kütahya)
45 milyon TL maliyeti olan baraj Beşkarış köyünün

6 km güney batısında Kokarçay üzerinde yer

almaktadır. Beşkarış Barajı ile 10 183 ha tarım

arazisi sulamaya açılacaktır.

Edirne'de gerçekleştirilen
merasimde;

1. Hamzadere Barajı,

2. Enez Karaincirli Göleti,

3. Keşan Mahmutköy Göleti ve Sulaması ile

4. Uzunköprü-Elmalı Göleti ve Sulaması'nın açılışı

   yapıldı.

263 milyon TL'ye mal olan Hamzadere Barajı ile

Edirne İli Keşan, İpsala ve Enez ilçe sınırlarında

bulunan 1 belde ve 28 köye ait 33.564 hektar tarım

arazisi sulanması sağlanacaktır. Tesis ile sağlanacak

milli gelir artışı 86 595 120 TL/yıl olup,

6 139 aileye (11 206 kişi) istihdam sağlanacaktır.

Enez Karaincirli Göleti ile 172 hektar tarım arazisi

sulanacak ve dekar başına 454 TL net gelir artışı

sağlanacaktır. Sulama sahasında; şeker pancarı,

ayçiçeği, mısır, buğday, yonca, bostan, sebze

yapılacaktır. Tesis ile sağlanacak milli gelir artışı

780 980 TL/yıl olup, 98 aileye (235 kişi) istihdam

sağlanacaktır.

Keşan Mahmutköy Göleti ve Sulaması ile 114 hektar

tarım arazisi sulanacak ve dekar başına 166 TL net

gelir artışı sağlanacaktır. Sulama sahasında; şeker

pancarı, mısır, fasulye, domates, buğday, ayçiçeği,

biber, yonca ekimi yapılacaktır. Tesis ile sağlanacak

milli gelir artışı 189 240 TL/yıl olup, 66 aileye

(158 kişi) istihdam sağlanacaktır.

Uzunköprü-Elmalı Göleti ve Sulaması ile 53 hektar

tarım arazisi sulanacak ve dekar başına 428 TL net

gelir artışı sağlanacaktır. Sulama sahasında; şeker

pancarı, mısır, fasulye, buğday, ayçiçeği, yonca,
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Hamzadere Barajı
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sebze, meyvecilik yapılacaktır. Tesis ile sağlanacak

milli gelir artışı 226 840 TL/yıl olup, 56 aileye

(134 kişi) istihdam sağlanacaktır.

Antalya'da gerçekleştirilen açılış
merasimi ile;

1. Dim HES,

2. Aksu II. Merhale Sulaması Yenileme 2. Kısım,

3. Manavgat Taşağıl Karabekir Göleti ve Sulaması,

4. Alanya Merkez Obaçayı Taşkın Koruma İkmali,

5. Aksu II. Merhale Sol Sahil P2 Pompa İstasyonu

   İkmali,

6. Kaş Demre Ovası Sulaması Su Alma Yapısı

   İkmali,

7. 13. Bölge Müdürlüğü Tesisleri İkmali,

8. Elmalı Eskihisar Yılmazlı Köyleri Taşkın

   Rusubat Kontrolü,

9. Korkuteli Bingeçit Kocantı Derivasyon Tesisleri,

10. Boğaçay Sulaması Su Alma Yapısı İkmali,

11. Alanya Alara Sol Sahil Pompaj Sulaması Su

   Alma Yapısı İkmali,

12. Aksu Çayı Islahı 1. Kısım,

13. Kaş Üzümlü Pompaj Sulaması İkmali ve

14. Kumluca Toptaş Göleti Sulaması İkmalinin

   açılış gerçekleştirildi.

Hizmete alınan tesislerle; Yılda 123 milyon kWh

hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirilecek,

257 hektar tarım arazisi sulanacak, daha önce

sulanan 7772 hektar tarım alanını sulanmasını

sağlayan tesislerin rehabilitasyonu yapılacak, 2 köy

ve 60 hektar tarım alanı taşkından korunacaktır.

Dim Barajı



Siirt'te gerçekleştirilen merasimle;

1. Siirt İçmesuyu Arıtma Tesisi

2. Siirt İçmesuyu 3. Kısım İsale Hattı ve

3. Siirt İçmesuyu 2. Kısımın (Kurtalan-Kayabağlar

  Atabağı-Aydınlar) açılışı gerçekleştirildi.

Hizmete alınan tesislerle; 55 220 000 m3 içme

kullanma ve sanayi suyu temin edilmiş olacaktır.

Bursa'da gerçekleştirilen merasimde;

1. Boğazköy Barajı,

2. Karıncalı Göleti ve Sulaması ve

3. Hisardere Göleti hizmete alındı.

240 milyon TL'ye mal olan Boğazköy Barajı ile

11 645 ha tarım arazisinin sulanması, yılda 20 GWh

enerji üretimi sağlanacaktır.

2 8  M a y ı s ' t a  E s k i ş e h i r ' d e
gerçekleştirilen açılış merasiminde;

Beylikova Depolama Tesisi,

Keskin Göleti Sulaması,

Mihalıççık-Dinek Gürleyik Köyleri Arazileri

Sulaması İkmali ve

Sivrihisar Okçu Göleti'nin açılışı gerçekleştirildi.

110 milyon TL maliyeti olan tesislerle 13 527 hektar

tarım alanı sulamaya açılmıştır.

29 Mayıs'ta Ankara'da

Peçenek Barajı hizmete alındı. Baraj ile 1 410 hektar

tarım arazisi sulanacak ve dekar başına 3 133 TL

net gelir artışı sağlanacaktır. Sulama sahasında;

Şekerpancarı, sebze, kavun, mısır, hububat, yonca

ve meyve yer almaktadır. Ayrıca tesis ile

Şereflikoçhisar ilçesine yılda 7,41 hm3 içme suyu
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temin edilecektir. Tesis ile sağlanacak milli gelir

3 856 807 TL ve istihdam 4 022 kişi olmaktadır.

31 Mayıs tarihinde Trabzon'da
Atasu Barajı hizmete alındı. 45 MW kurulu güç ile

yılda 150 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilmesi

planlanmaktadır.

Temeli Atılan Tesisler:

Kızılören Göleti ve Sulaması
(Afyonkarahisar):
Afyonkarahisar ili Kızılören İlçesi' nin 2 km

kuzeybatısında bulunan Darıova Deresi üzerine

inşaa edilecektir. 0,621 hm3 su tutma kapasitesine

sahip olacak olan gölet ile 1 440 dekar tarım arazisi

sulanacaktır.

İhsaniye Bozhüyük Göleti ve
Sulaması  (Afyonkarahisar) :

Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük

beldesinin Kızıközü Deresi üzerinde inşa edilecek

0,211 hm3 depolama kapasiteli gölet ile Bozhüyük

Kasabası'na ait 350 dekar tarım arazisinin sulanması

hedeflenmektedir.

Güneşli Barajı (Manisa):

Manisa ili dahilinde, Gördes ilçesinin yaklaşık

22  km.uzaklıktaki Güneşli bucağının 6 km

kuzeybatısında,  İnderesi üzerinde yer almaktadır.

Baraj sulama maksatlı olup, Gördes İlçesine bağlı;

Ulgar,  Deliçoban, Benlieli, Şeyhyayla ve Dargıl

köyleri  ile Güneşli Beldesinde  toplam 16 290 dekar

 tarım arazisini sulayacaktır. Projenin uygulanması

ile 2011 yılı fiyatlarıyla dekar başına 503 TL olmak

üzere, 16 290 da' lık  alanda toplam  8 200 000 TL

yıllık net gelir artışı sağlanacak ve yaklaşık

Boğazköy Barajı



1300 kişiye istihdam sağlanmış olacaktır. Aile

gelirlerinde 3,8 kat artışla yıllık 6 835 TL artış

sağlanacaktır.

Doğanpınar Göleti (Manisa):

Manisa ili sınırları içinde, Gördes ilçesine 22 km

uzakl ıkta Doğanpınar Köyünün1,5 km

kuzeydoğusunda Geçtin Deresi üzerinde yer

almaktadır. Manisa ili Gördes ilçesinde Geçtin

Deresi üzerinde sulama maksadı ile inşa edilecek

Doğanpınar Göleti ile Gördes İlçesine bağlı

Doğanpınar Köyü ile Güneşli Beldesine ait 4 230

dekar  tarım arazisi sulanacaktır. Projenin devreye

alınmasıyla mevcut ürünlerde verim, üretim artışı

sağlanacaktır. Projenin uygulanması ile yılda 700

kişiye ilave iş istihdamı ve 2011 yılı fiyatlarıyla dekar

başına 565 TL, toplamda 2 400 000 TL yıllık net

gelir artışı sağlanacaktır.

Pelitalan Göleti (Manisa):

Manisa ili Merkez ilçesine 43 km uzaklıkta Pelitalan

köyünün 2 km kuzeydoğusunda Taşaltı Deresi

üzerinde sulama maksadı ile inşa edilecek olan

Pelitalan Göleti ile Merkez İlçeye bağlı Pelitalan,

Sakallı köylerine ait 1710 dekar tarım arazisi

sulanacaktır. Halihazırda sulama sahasında kuru

şartlarda tütün, hububat, mısır, nohut, bağ ve  zeytin

tarımı yapılırken, projenin devreye alınmasıyla sulu

tarıma geçilecek, mevcut ürünlerde verim, üretim

ve istihdam artışı sağlanacaktır. Projenin

uygulanması ile yılda 240 kişiye ilave iş istihdamı

ve 2011 yılı fiyatlarıyla dekar başına 544 TL,

toplamda 930 240 TL yıllık net gelir artışı

sağlanacaktır.

Çaltıcak Göleti (Manisa):

Gölet sulama maksatlı olup,  Kırkağaç İlçesine bağlı;

 Gelembe beldesi ve Çaltıcak köyüne ait kuru tarımın
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yapıldığı sulama ile entansif  tarımın yapılacağı

toplam 1 300 dekar tarım arazisini sulayacaktır.

Halihazırda sulama sahasında kuru şartlarda tütün,

hububat, pamuk, bostan mısır tarımı yapılırken,

projenin devreye alınmasıyla sulu tarıma geçilecek,

mevcut ürünlerde verim, üretim ve istihdam artışı

sağlanacaktır. Projenin uygulanması ile yılda

175 kişiye ilave iş istihdamı ve 2011 yılı fiyatlarıyla

dekar başına 443 TL, toplamda 575 900 TL yıllık

net gelir artışı sağlanacaktır.

Çanakkale'de gerçekleştirilen temel
atma merasimi ile;

1. Biga - Taşoluk Sulaması İletim Tüneli

2. Merkez Sarp Deresi

3. Ayvacık Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Çayı

4. Yenice Hamdibey Kurtlar Mahallesi Eci Deresi

5. Biga Danişment Köyü Köyiçi Deresi

6. Çan Semedeli Köyü Köyiçi Deresi projelerinin

   temeli atıldı.

Taşoluk barajında depolanacak 88 milyon m3 su

ile Biga ovasında ve Biga çayının sağ sahilinde

9 352 ha alanın sulanması için, ana kanallara

verilecek suyun iletilmesi planlanmıştır. 6 mahalle

taşkından korunmuş olacaktır.

Balıkesir'de temeli atılan Ergili
Pompaj Sulaması ile;

Aksakal Beldesi ve Ergili Köyüne ait 3 411 ha

arazinin sulanması sağlanacaktır.

Kars'ta gerçekleştirilen temel atma
merasimi ile

1. Kars Barajı

2. Kars İçmesuyu Projesi Arıtma Tesisi'nin temeli

   atıldı.

Temeli atılan bu 2 tesisin
tamamlanması ile;

Kars İl merkezinin 2050 yılına kadar kaliteli ve

temiz İçme ve Kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak,

baraj ile toplam 47 578 ha (26 003 ha Kars

Ovasında, 18 575 ha Digor Ovasında) tarım

arazisinin borulu şebeke sistemiyle cazibeli sulanması

sağlanacak, kurulacak Çatma HES ile ise yıllık

9.76 GWh Enerji Üretimi sağlanacaktır.

Erzurum'da temeli atılan Sakalıkesik
Ovası Sulaması ile;

Sakalıkesik Ovası Sulaması İnşaatının işletmeye

alınması ile Erzurum merkez Aziziye ilçesine bağlı

8 adet; Palandöken İlçesine bağlı 8 adet olmak

üzere toplam 16 adet köye ait toplam 114 080 dekar

tarım arazileri sulanacaktır. Sakalıkesik Ovası

Sulamasının işletmeye alınması ile 2011yılı birim

fiyatları ile yılda 14 417 818  TL net  gelir

sağlanacaktır. Proje bölge ve yurt ekonomisine

olumlu katkıda bulunacak olup, projenin tamamının

işletmeye açılması ile yörede ziraat ve hayvancılığın

büyük ölçüde gelişmesi mümkün olacaktır.



Gümüşhane'de temeli atılan ve
30 milyon TL'ye ihale edilen Sadak
Barajı ile;

52 000 dekar arazi sulanacak, Kelkit ilçesi taşkından

korunmuş olacaktır. Sulanan arazilerde üretilen

tarım ürünlerinin ekin alanları, ürün çeşitliliği ve

çiftçinin geliri artacaktır.

Muğla'da gerçekleştirilen tören ile;
Derince Barajı'nın temeli atıldı. Baraj ile Selimeye

Ovasında 14 700 dekar tarım arazisi sulanacak ve

dekar başına 476 TL net gelir artışı sağlanacaktır.

Sulama sahasında; zeytin, meyve, sebze, hububat,

yonca ve bakliyat tarımı öncelikli olarak yer alacak

olup, ikinci ürün olarak sebze ve silaj mısır tarımı

yapılacaktır. Baraj ile birlikte sulama tesislerinin de

tamamlanması ile yılda 7.000.000 TL tarımsal gelir

artışı ve 500 kişilik istihdam artışı sağlanacaktır.

22 Mayıs'ta Adana'da
gerçekleştirilen tören ile:

1. Adana-Çatalan Sağ Sahil Kırıklı Sulaması

2. Aşağı Seyhan  4.Merhale Sulaması ve Drenajı

   Projesi 7YP2 Sahası Sulaması Tesisleri (2. ünite)

3. Adana-Çatalan Çiçekli Sulaması'nın temeli

  atıldı.

2011 yılı fiyatlarıyla 41 milyon TL'ye mal olacak

bu projeler tamamlandığında yaklaşık 100 bin dekar

tarım arazisi sulanacak, yılda 27 milyon

620 bin 860 TL ülke ekonomisine katkı sağlanacak

ve 2 bin 690 kişiye istihdam sağlanacaktır.

26 Mayıs'ta Uşak'ta gerçekleştirilen
tören ile;

Kızılcasöğüt Göleti Sulaması'nın temeli atıldı.

1 milyon TL'ye ihale edi len bu proje

tamamlandığında 2 bin 620 dekar tarım alanı yüksek

basınçlı borulu sulama şebekesi ile sulanacak,

1 milyon 530 bin 000 TL yıllık net gelir artışı ve

yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacaktır.

2 9  M a y ı s  P a z a r  g ü n ü
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde
gerçekleştirilen merasim ile;

Karaadilli İçme Suyu Tesisleri

Karaadilli Kasabası Taşkın Rusubat Kontrolü

YAS Sulama Şebekesi Yapımı 5. Kısım tesisleri

hizmete alındı.

Hizmete alınan tesislerle: Afyonkarahisar Karaadilli

Kasabası' na yılda 410.000 m3 içme ve kullanma

suyu temin edilmiş, Karaadilli Kasabası, Çatak ve

Kızılkaya derelerinin taşkınlarından korunmuş,

1 750 dekar arazi, basınçlı borulu olarak sulanması

sağlanmıştır.
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• 
DEV BIR BARAJ DAHA TAMAMLANDI. 
Dalaman Akköprü Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali ACILDI. , 

Yılda 343 GWh hidroelektrik enerji üretimi 

sağlayacak, ı 41 920 dekarsaharun su1amnasını temin 

edecek, ta§kın ile mücadelede önemli fayda 

sağlayacak. Ege Bölgesi'nin GAPı olarak adlandınlan 

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali 27 Ma}'lll 

20 ı ı tarihinde bizmete alındı. 



Açılı§ merasimine; Çevre ve Orman Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, Muğla Valisi Fatih Şen, 

milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü İsmail Uğur, 

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Döndü Tatlıdil> 

Belediye ba§kanlan, basın mensupları ve çok sayıda 

vatandaş i§tirak etti. 

AKKÖPRÜ BARAJI VE HES 

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde in§a edilen barnj> 

Muğla iline bağlı Köyceğiz ilçesinin 24 km 

doğusunda Dalaman çayı üzerinde bulunmaktadır. 

23.06.1995 tarihinde ihale edilen baraj da 

depolanacak 384 milyon m3 su ile 141 920 da 

arazinin sulanması, 118,6 MW kurulu gücündeki 

santralı ile yılda 343 GWh enerji üretilmesi 

sağlanacaktır. Aynca baraj rezervuannda tutulacak 

34,71 milyon m3 ta§km hacmi ile Dalaman ovası, 

Köyceğiz ve Ortaca ilçe meıkezleri ve köyleri, turistik 

tesisler ta§kın zararından konmacaktı.r. Turistik tesis 

ve yerleşim birimlerinin ~ faydası 40 000 000 

TL/YIL, arazinin uygun §artlarda sulanmasıyla 

tarımsal gelir a~mda yılda 65 000 000 TL artı§ 

olacaktır. Eneıji geliri de yılda 31 000 000 TL 

olacaktır. Tesis ile sağlanacak yıllık milli gelir 

136 000 000 TL'dir. 

Temelden 162,5 m yüksekliğinde, gövde hacmi 

13 250 000 m S ve depolama hacmi 384 500 000 

m3 olan, ket kotu 207,5 m olan baraj m gövde 

yüksekliği talvegden 1 12,5 m'dir. Dolusavak sol 

sahilde olup kapaklı, ka.rşıdan alı.§lı ve 5730 m3 /s 

de§aıj kapa.sitesindedir. 

(evre ve Orman Bakom Prof. Dr. , 

Veysel Eroğlu 

Konu§masına bugünün sadece Muğla için değil, 

Ege Bölgesi ve Ülkemiz için de çok önemli olduğunu 

ifade ederek bil§layan Çevre ve Orman Bakanı Prof: 

Dr. Veysel Eroğlu "Muğla'nın Dalaman ilçesinde 
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yapımı tamamlanan, bu baraj Türkiye'nin altıncı, 

Ege Bölgesi'nin en büyük barajıdır. Bu baraj ve 

hidroelektrik santral Dalaman'a, Muğla'ya ve 

ülkemize hayırlı olsun; bu dev projede emeği 

geçeniere te~ekkür ediyorum. Bölgenin uzun 

zamandır hayali olan çok önemli bir projeyi hayata 

geçiriyoruz. Muğla'da çok sayıda dev projeye imza 

atbk. Dalaman Çayı üzerinde yer alan barajın, 

13 milyon 250 bin metreküp gövde hacmi bulumıyor. 

Gövde yük.<ıddiği 207 metre olan Dalaman-Akköprü 

Barajı, bünyesindeki Hidroelektrik S antrali kanalıyla 

da yılda 343 milyon kilovat/saat elektrik eneıjisi 

üretecek. Baraj aynı zamanda Dalaman ve Ortaca 

ovalanyla yöredeki yerle§im yerlerini, twistik 

merkezleri ve Dalaman Havalimanını su 

ta§kınlanndan koruyacak." dedi. 

DSİ güçlü bir kurum ve dev projelere imza atıyor. 

DSİ §U ana kadar bine yalan dev tesisi ülkemizin 

hizmetine sundu. Bunlardan 212 tanesi dev baraj 

tesisi inşa ettik. Bodrum'un ikinci kısım isale hattı. 

da bitiyor ve 29 bin 650 metre uzunluğunda. Bunun 

yanı sıra Muğla'da 13 tane dereyi ıslah ettik. Sayın 

B3.§bakanımız özellikle Muğla için, 'Bin günde bin 

gölet projesi' kapsanunda 3 bin dekarlık alam 

sulayacak olan birtakım projeler için bize talimat 

verdi. 

Muğla'da pek çok projemiz daha var. Bunun 

içerisinde Yatağan Projesi var. Girme B~ı yatınrn. 

progranuna alınacak. Milas-Bodrum Projesi ile 

Gökçeler Barajı, Yeniköy B~ı ve sulaması, E§ence 

Barajı ve sulaması, Yukarı E§en Projesi, Datça 

Bölgesi su tablllini de Bodrwn gibi biz yapacağız. 

Marmaris'te Hisarönü ~ını yapmayı planlıyoruz. 

Namnam Barajı ve Sanöz sulaması, Köyceğiz Projesi 

ve Döğü§belen Barajı ... Yatağan Projesi ve Gevenes 

Barajı olmak üzere 1 O tane büyük proje ile Muğla'yı 

ihya edeceğiz. 

ve gölet. Bugün açılı§ını yapacağımız dev tesiste 

213 adet baraj ve göleti tama.mlarnıJ oluyoruz. Biz Muğla Valisi Fatih Şen: 
bunlarla şunu kazandık; biz yapılan bu barajtarla 

tam I O milyon dekar araziyi suluyoruz. 32 milyon 

vatand~ımıza, İstanbul'dan Ankara'ya, Kars'tan 

İzmir'e kadar bütün ülke vatanda§lannm 2040-

2050 yilina kadaı; §ehirlerimizin içme ve kullaruna 

suyunu tamamen karşıladık. Daha önce su akıyor 

bizler ise bala.yorduk. ADah'a §üküıfer olsun şu anda 

artık bütün sulan değerlendirmek üzere 1600 adet 

hidroelektrik santrali in§aatı. için müracaat yapıldı. 

Bununla 1 1 O milyar kilovat/ saat elektrik üretimi 

sağlanacak. Bunun manası dı§anya her yıl 

ödediğimiz 20-25 milyar dolarm büyük bir kısmını 

sudan elde edeceğiz. Dolayısıyla hidroelektrik 

santraller ucuz eneıji, terniz eneıji ve yerli enerji 

olması açunndan fevkalade önemlidir. 

Bodrum içme suyu ile alakah da çah§malar 

yapmaktayız. Bodrum. dahil dokuz tane yerleşim 

yeri, yani bütün Bodrum Yanmadası'nın içme suyu 

meselesi kökünden halloldu. 145 kilometre olan ilk 

bat bitti Bodrum'a muhtqem bir içme suyu antma 

Sözlerine böyle bir projenin hayata geçirilmesi 

sebebiyle büyük muduluk duyduğunu ifade ederek 

ba§layan Şen "Bu proje Muğla'mızın ve 

Dalamannnzm rüyasıydı. Bu rüyanın gerçekle§tiğini 

görmek, burada bulunmak, vatandaşımızın 

yüzündeki sevinci görmek, tarif edilemez bir 

muduluk. Bu baraj ile hem sulama yapacağız, hem 

eneıji üreteceğiz, hem de ta§kın koruma ile mücadde 

edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorwn." dedi. 
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DSi Genel Müdürü ismoil Uğur kil çekirdekli kaya dolgu tipinde bir barajdır. 

Sözlerine ~yapılacak Akköprü Barajı ile alakah 

olarak bilgi vererek bıt§layan Uğur "Eneıji, sulama 

ve ~ koruma maksatlı İn§a edilen Akköprii 

Barajı, Köyceğiz ilçemizde Dalaman Çayı 

üzerindedir. Barajın temelden yükseJı:liği ı 62,5 metre 

olup, 384 milyon metreküp depolama hacminde 

Toplam ı milyar 400 milyon TL'sına mal olan 

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali yılda 343 

milyon kilovatsaat eneıji üretimi sağlayacaktır. 

Ayrıca ı 42 bin dekar tarım arazisini sulayacak 

mümbit topraklar suya kavu§acak ve yıllık ı 45 

milyon TL'sı Milli Gelir Artı§ı sağlayacaktır. 

KonU§malarm ardından butona basılarak açılı§ 

merasimi gerçekle§tirildi. 
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ERGENE HAVZA KORUMA 
EYLEM PLANI TAMAMLANDI 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Ergene Havzası. Koruma Eylem Plaru'ru, Çerlrezköy 

Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda 

düzenlenen toplantı ile açıkladı. 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplantıda yaptığı 

konu§mada, bugünün Ergene Nehri için 11§afak 

harekatının ba~latıldığı gün" olduğunu bildirdi. 

Çevre ve Orman Bak:a:nlığın.ın görevleri arasında 

yer almamasına rağmen, Baıbakan Recep Tayyip 

Erdoğan'ın kendisine Ergene'nin ıslahı için yetki 

verdiğini belirten Prof. Dr. Eroğlu, talimat 

doğrultusunda çalqmaya b~adıklanru ve Ergene 

Nehri'nin ısiaiu için 1 milyar TL bütçe ayrıldığım 

nehrindeki kirliliğin Trakya Bölgesi'ne yakı§madığını 

ve nehrin herkesin sağlayacağı katkı ile 

kurtarılacağını ifade etti. 

Nehrin temizliği konusunda Belediye ve sanayicilere 

de büyük görev diiftüğünü anlatan Prof: Dı: Veysel 

Eroğlu, ~yle konuştu: 

"Sanayiciler antma tesislerini, belediyeler de 

kanalizasyon atık su arıtma tesislerini kurmalı: 

durumunda. Biz de bu tesislerin kurulması için 

destek vereceğiz. 2015'e kadar su kalitesini 

iyile§tireceğiz. Haliç'i iyile§tirdik. Bence Ergene 

nehrini temizlemek, Haliç'e göre çok daha kolay." 

dedi. 

Kirlenmede bazı sanayi tesislerinde arıtma 
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tesislerinin bulwunamasının etkili olduğımu ifade 

eden Prof. Dr. Eroğlu, bazı tesislerin de antina tesisi 
bulunmasına rağmen çalı~tırmadığım kaydetti. 

Katı atık tesislerinin kurulması. için kanun değişikliği 

yapıldığuu anlatan Çevre ve Orman Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, "Katı atık tesisleri için yer 

veriyoruz. Katı atık dereler için önemli kirlilik sebebi. 

Çünkü dereye giden pet ~i§e gibi maddeler çevreyi 
daha fazla kirletiyor. Ergene nehrini kurtarmamız 

lazım. Herkes elini ta~ın altına koyacak" dedi. 

Trakya'wn susuz kalmaması için ~acaklarıru 

belirten Prof. Dr. Eroğlu, ancak Ergene Havza 

Eylem Plam'na harfiyen uyulması gerektiğini söyledi. 

Çevre ve Orman Bak:aru Prof: Dr. Veysel Eroğlu, 

sanayicilerden bazı talepleri olduğunu belirterek 

§öyle devam etti: 

"Sanayicileı; suyu çok iyi k:uii.amp bilhassa sanayideki 

kı:ıllanımı azaltacak. Tedbirlerin uygulanması. lazım. 

Suyu geri kazanma yollan aranmalı. Çevre dostu 

üretimler ön plana çıktı. Gerekiyorsa fabrikayı 

birkaç revizyonla çevre dostu fabrika haline 

getirebiliriz. Aynca fabrikalarda mti§terek antma 

yapılmasım öneriyorum. Mü§terek antma çok 

faydalı. Bu konuda her türlü teknik desteği 

vereceğiz." dedi. 

Zirai mücadelede kullanılan ilaçlar için de toprak 

tahlilleri yaptıklannı anlatan Prof. Dr. Eroğlu, 

"Trakya Bölgesinde 2004 ydından itibaren sünede, 

2006 yılından ibbaren de bütün ürünlerde havadan 

ilaçlamalar yasaktanmı§tır. Bölgede zirai ilaç 

kullarumı 2002 Yılında 3.103 toniken 2010 yılında 

1.265 ton'a dii§ürülmü§tiir" dedi. 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

bölgeye çok sayıda baraj ve gölet yapılacağını 

söyleyerek, "Trakya'da ne kadar baraj, gölet varsa 

tamamıw yapacağız. Erozyon kontrolü çalı§Jll8ları. 

yapacağız. Yol kenan ağaçlandırma çalı§malan 

yap~.Sana~igüzelçalı~yo~a,onute~ 

etmemiz gerekiyor. Bir hedefe ~mak için önce 

niyet etmek gerekiyor. Zamanla yal'l§acak ve i§i. 
biti.receğiz. Ergene1yi kurtarmaya hazınz" diye 

konu§tu. 
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Prof. Dr. Eroğlu, sözlerini "Çevre ve Orman 

Bakanlığının sadece ceza kesme yetkisi var. Bu 

§ekilde dere llllalu yapma çalışmalan belediyelere 

ait. Ancak belediyelerin hiçbirinin antma. tesisi yok. 

İstanbul'da atık su ç~malan tamamlandı. Haliç 

temizlendi, pJajlar açılınaya başladı. Türkiye'de ilk 

defa tıbbi atıklar yönetmeliğini ben hazırladım. İlk 

uygulayan da biz olduk. Çünkü vatandaıtan 

aldığırrnzı, hizmet olarak sunduk.lstmbul'u geçrnl§te 

bize kötü §ekilde teslim eden zihniyet §imdi kalkıp 

kon~masın." diyerek tamamladı. 

Ergene Nehri Islah Çalışmalan 

Ergene, Trakya için hayati ehemmiyete sahip bir 

su kaynağıdır. Yıldız Dağlan'ndan Meriç Nehri'ne 

uzanan 283 km'lik bir akarsudur. 12 000 km 

büyüklüğündeki Ergene Havzcuı 68 Belediyeye ev 

sahipliği yapmakta ve I milyon 50 bin insanı 

barındırmaktadır. 

Fakat Trakya'nın hayat kaynağı olan Eıgene Nehri, 

yıllann biriktirdiği problemierin neticesi ile kirlilikten 

adeta ölü bir nehir haline gelınİ§tir. 

Geçmitteki çarpık tehirle§me ve sanayil.e§me, 

bilinçsiz gübre ve zirai mücadele ilaçlan kullanımı 

sebebiyle Ergene Havzası'ndaki çevre-kalkınma 

dengesi 1995'ten itibaren bozulmu~tur. 

Ergene Havzası; bir dalı Çorlu, Velime~e, Veliköy, 

Çerkezköy; bir başka dah Çorlu- Mamı.aracık. Ulaş, 

Vaklflaı; Misiıili, Biiyükkanştıran, Lüleburgaz arası, 

diğer bir dalı Büyükkangtıran, Mw-atlı arasmda 

filizlenmi§ bir sanayi alanıdır. 

Havza'da 2 037 adet sanayi tesisi bulunmak:tadır. 

Sanayi tesislerinin yüzde 76'sı Tekirdağ, yüzde 12'si. 

Kırklareli, yüzde 12'si Edirne'dedir. 



1995 yılından itibaren sanayinin Ergene Havzaın1na 

gelmesi neticesinde at:ıksu debileri yü.kselmi§tir. 

Bunun neticesinde Ergene Nehri'ne, tabii debisinin 

üç katı kadar atıksu de§arjı yapılmaktadır. 

Sanayi tesislerinin sayısı gün geçtikçe artnu§tır. 

Günde 330 bin metreküp atıbu de§<Uj eden sanayi 

tesislerinin büyük çoğımluğunun atıkını antma tes:is:i. 

olmasına rağmen kirliliği önlemede yeterli 

obnama.ktadır. 

Ergene Havzası'nda günlük toplam 560 bin 

metreküp atıksu ortaya çıkmaktadır. Hiçbir 

yerle§imin abksu anbna tesisi bulunmadığından, 

Ergene Nehri'ne günlük 230 bin metreküp evsel 

atıksu antılmadan verilmekte& Sanayinin önemli 

bir bölümü su kullanım ihtiyacını, yer altı su 

kaynaklanndan karşıladığı için yer altı su seviyesinde 

20-60 metrelik düşümler görülmektedir. 

SU KALiTESi iYiLEŞMEYE BAŞLADI 

Ergene1de iyilqtirme çalı§malan çerçevesinde ilk 

adımlar izleme ve denetim çalışmalanyla atılm:ıştı.ı:. 

Bir süredir devam eden ve Ergene Nehri'ndelci 

olumlu etkileri ortaya çıkmaya b2:§layan izleme ve 

denetim çah§IDalanna hız verilecektir. 2007-2010 

döneminde gerçelde§tirilen izleme çalışmalan 

neticesinde bazı kirlilik parametrelerinde üçte iki 

oranında iyile§me sağlanmıştır. 

Havza genelinde Çevre ve Orman Bakanlığı 1ı 

Müdürlüklerince 2008 yılında 1281 adet, 2009 

yılında 1892 adet ve 201 O yılında 3085 adet denetim 

yap:ılmı§tır. Bakanhk merkez te§kilatımızın entegre 

denetimleri de bu süreci tamamlanmı§tır. 

Sayın B3§bakanımızın "Ergene için ne gerekiyorsa 

yapın" talimatı üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı 

harekete geçmi§ti.r. 
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- TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu 

Ergene Havzasına Ait Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri Raporu (2003), 

- Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı 

(2008), 

- Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 

(2008), 

- Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu 

Yönetimi Ana Plan Çalı§ması (2010) 

- İzleme ve denetim çalı§malan 

~ne için gösterilen gayrederin neticesinde alınan 

meyvelerinin sadece birkaçıdır. 

Ergene için çalı§M Bakanlığımız birimleri, Ergene 

Havzası'nda yerel yönetimler; sanayici ve sivil toplum 

kurul~ ba§ta olmak üzere ilgili kesimlerle sayısız 

kez bir araya ~tir. İzleme, inceleme, denetim 

faaliyederinden elde edilen veriler; ilgili kw'um ve 

kuruluşlaruı katkılanyla birle§tİrilmiştir. Tüm bu 

çabalar, bilimsel bir çerçevede Ergene Havzası 

Koruma Eylem Planı'nı doğurmuftur. 

-

EYLEM PLANI iLE NELER YAPILACAK 

- Çevre dostu üretime geçilecek, 

- Islah organize sanayi bölgeleri kurulacak, 

- Belediyeler atıksu arıtma tesislerini kuracak, 

- Dere yatağı temizlenecek, 

- Çevre koruma yatırımları için destek sağlanacak, 

- Atıksu anbmmda yüzde 50'ye kadar elektrik 

te§Viği verilecek, 

- Kirleticiliği. yüksek sanayilere izin verilmeyecek, 

- Ergene Havzası'nda erozyonla mücadele 

edilecek, 

- Planlama problemi çözüierek Trakya'nın düzenli 

gelişınesi sağlanacak, 

- Katt atık işleme geri kazaıwn ve hertaraf tesisleri 

kunıtacak, 

- Tarımsal kaynaklı kirlilik kontrol edilecek, 

- Ergene Nelui gerçek zamanlı sürekli izlenecek. 

Ergene Nehri için yapılan çalıfmalar, ülke geneti 

için uygulanacak yeni bir standardı çevre 
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geri ödenmesi sağlanacak ve ilk teşvik geri ödemeleri 

yıl içinde yapılacaktır. Ergene Nehrimizin 

54 kilometrelik kısmında, 1985-2002 yıllan arasında 

ıslah çalışmalan yapılmıştı. Bu bölümde yeniden 

temizlik ihtiyacı doğduğu için 20 1 O yılında yeniden 

ıslah çalışmalanna başlanmıştır. 201 O yılında 

gerçekleştirilen toplu makine çalı§IDası kapsamında, 

20 kilometrelik bölüm ıslah edilerek 1 milyon 

metreküp kazı yapılmıştır. Geriye kalan 

32 kilometrelik kısmın ıslah çalışması en kısa sürede 

tamamlanacaktır. Hayrabolu Deresi'nin ıslahı 

yapılmayan 24 kilometrelik kısmı en kısa sürede 

kadar tamamlanacaktır. 

135.946 hektar alanda Ergene Havzası'nda 

ağaçlandırma erozyonla mücadele ve ıslah çalışması 

yapılmıştır. 

ÖNÜMÜZDEKi 5 YILDA YAPILACAKLAR 

1 .800 hektar alanda ağaçlandırma yapılacaktır. 

25.000 hektar bozuk orman alanı rehabilite 

edilecektir. 900 kilometre uzunluğundaki yan 

derelerde dere rehabilitasyonu çalı§IDası yapılacaktır. 

5 yılda 1 1.000 hektar alanda özel ağaçlandırmaya 

destek sağlanması planlanmaktadır. 

Ergene Nehri çayı ana mecrası ve yan kollannda 

stabilizasyon sağlamak maksadıyla Orman Genel 

Müdürlüğü ve Hazine'ye ait arazilerde kavak, söğüt, 

ceviz ve benzeri türler ile plan kapsamında 5 yılda 

500 hektar alanda galeri ağaçlandırması yapılacaktır. 

150 kilometre uzunluğunda rüzgar perdesi tesis 

edilecektir. 1.000 hektar mera ıslahı çalışması 

yapılacaktır. 

1.500 kilometre yol kenan ağaçtandırması 

yapılacaktır. 

1 ll 00.000 ölçekli Trakya alt bölgesi Ergene Havzası 

revizyon çevre düzeni Bakanlığımızca 24 Ağustos 

2009 tarihinde onaylanmıştır. Edirne bi 1125.000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Kındareli İli 1 / 25.000 

ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmıştır. 

Tekirdağ İlinde henüz 1 / 25.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı onaylanmadığından, 1/25.000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı onaylanana kadar: 

24 Ağustos 2009 tarihinde onaylanmış olan 

11100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, 2004 

tarihinde onaylı (eski) 1125.000 ölçekli Muratlı

Lüleburgaz-Çorlu-B.karı§tıra-Çerkezköy aksı 

planlama Altbölgesi ÇDP'de ve imar planlarında 

(yani her üç planda da aynı kullanımda kalan 

faaliyetler) sanayi kullanım alanında kalan ve yasaklı 

(kirletici) olmayan sanayiler, su kullanım izinlerini 

almak kaydı ile iş ve işlenılerini yürütebileceklerdir. 

KiRLETiCiLiGi YÜKSEK SANAYiLERE . . . 
IZIN VERILMEYECEK 

-1 1 100.000 ölçekli Trakya alt bölgesi Ergene Havzası 

Revizyon Çevre Düzeni Planında çevre kirleticiliği 

yüksek ve/veya yer altı suyu kullanım izni 

bulunmayan ve çevresel tahribe sebep olan 

sanayi türlerine kesinlikle izin verilmeyecektir. 

YERALTI SUYUNA KORUMA 

-Ergene 1-1 alt havzası, 5 Kasım 2009 tarih ve 

27397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ergene 

ve Meriç Havzalan Yeraltısuyu İşletme !lanı" ile 

her türlü yeraltısuyu tahsislerine kapatılmıştır.-

11 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plam ile yeraltı 

su kullanım düzeyinin kontrol ve tespiti gayesiyle; 

25 Ağustos 20 1 O tarihli Mahalli Çevre Kurulu 

Karan çerçevesinde günlük 20 metreküp ve üzeri 

sanayi maksatlı yeraltı suyu kuyulanna sayaç 

takılacak tır. 
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ARITMA CAMURLARlNI N BERTARAFI , 

Bölgede meydana gelen an tma çamurlan endüstriyel 

tesislerde yakıt olarak kullanılmaktadır. 

Tekirdağ İli, Çorlu nçesi, Hatip Mahallesi, Karatepe 

Mevkiinde kurulması planlanan "Karatepe 

Entegre Atık Hertaraf ve Enerji Üretim Tesisine" 

ait ÇED Raporu 29.06.20 ı O tarihinde onaylanrrn§tır. 

Söz konusu tesis bünyesinde tehlikeli atık, tıbbi atık, 

tehlikesiz endüstriyel atık, evsel atık, ambalaj atıklan, 

özel atıklar ile arıtma çamurları için ön işlem, geri 

kazanım, gaziaştırma ve düzenli depolama üniteleri 

kurulacaktır. İşletmelerin atıksu arıtma tesislerinden 

oluşan arıtma çamuru miktarının periyodik 

bildirimlerinin kontrol edilmesine devanı edilecektir. 

Trakya Bölgesinde 2004 yılından itibaren sünede, 

2006 yılından itibaren de tüm ürünlerde havadan 

ilaçlamalar yasaklanmı~tır. Bölgede zirai ilaç 

kullanımı 2002 Yılında 3.103 ton iken 20 ı O yılında 

ı .265 ton'a d~ürülmüştür. Sünede kimyasal süne 

ilaçlarının yerine faydalı böcek (Thrissolccus 

semitratus) kullanılarak biyolojik mücadele ile 2005 

yılından bu yana 8.650.000 adet süne parazitoiti 

faydalı böcek salımı yapılmıştır. Bu sayede her yıl 

500.000 dekar hububat alanı kimyasal mücadele 

dışı bırakılmıştır. Böylece yaklll§ık 50 ton zirai ilaç 

kullanımı azaltılmı~tır. 

Havzada toplam 446 milyon m3 /yıl (yıllık 

hektometreküp) su tutma kapasiteli 4 adet baraj ve 

23 adet gölet bulunmaktadır. Toplam 60.5 milyon 

m3 /yıl su tutma kapasiteli 6 adet baraj ve gölet 

çalışması ise planlanma safhasındadır. Bu kapsamda; 

Tekirdağ içme suyu maksatlı N aipköy Barajı, 

Tekirdağ Saray Yoncalı Barajı, Tekirdağ İncecik 

Dedcik Barajı, Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti, 

Tekirdağ Çetirezköy Ambardere Regilatörü ve yaraltı 

suyu besleme tesisi, Lüleburgaz Ahmetbey Göleti 

ve sulaması projeleri hayata geçirilecek. Kuzey 

Marmara Havzasında yer alan Armağan Bara:iından 

Ergene Havzası'ndaki Kırklareli Barajı'na 26 milyon 

m3 /yıl su aktarılmaktadır. Bu çalışmaların 

sonucunda Ergene Havzası'nda içme, kullanma ve 

sulama maksadıyla yerüstü suyu olarak 927 milyon 

m 3 su kullanılacaktır. 

Ergene ve Meriç Nehirlerine gerçek zamanlı sürekli 

izleme istasyonları kurularak, söz konusu 

nehirlerin kirlilik seviyeleri anlık olarak izlenecektir. 

Debisi ıo.OOO m3J gün den büyük tesisiere gerçek 

zamanlı sürekli ölçüm istasyonlan 20 ı 1 Ekim ayına 

kadar kurulacaktır. 

HEDEF DAHA iYi KALiTE SU 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın 

uygulanması ile 3 yıl içinde kirlilik parametrelerinde 

gözle görülür iyileşmeler ba§layacak 5 yıl içinde 

2'inci Sınıf Su Kalitesi'ne geçilecektir. 



Büyük fikirler 
inşa ediyoruz. 

SUTA İnşaat ve Mühendisl i k Limited Şirketi 

> Altyapı tesisleri 
> Barajlar 
> Hidroelektrik santralleri 
> Sulama yapı ve sistemleri 
> Atık ve içme suyu tesisleri 
> Yollar 
> Tünel ve köprüler 
> Boru hatları 

> Limanlar 
> Kamu binaları 
> Askeri yapılar 
> Ticari ve endüstriyel yapılar 
> Sanayi tesisleri 
> Konut kompleksleri 
> Sosyal ve kültürel tesisler 
> Maden istihracı ve dekapaj 
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1 71 Sıkıştırmalı 
Katı Atık Toplama Aracı, 
Katı Atık Birlikleri ve 
Belediyelere Dağıtıldı. 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafmdan, 171 

sıkıJıırmalı katı atık toplama aracı, Gölbaş Çevre 
Referans Laboratuvarmda düzenlenen merasimle 

katı atık birlikleri ve belediyelere dağıtıldı. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan YardimCISI Cemil Çiçek 

Merasimde konuşan Devlet Bakanı ve Batbakan 

Yardımcısı Cemil Çiçek, Çevre ve Orman 

Bakanlığının ba§anh ~malar gerçekle§tirdiğini, 

Türkiye'nin bu çalqmalarla daha farklı bir noktaya 

geldiğini belirtti 

Çevreye gösterilecek duyarlılığın, ülkenin geleceği 

açısından taşdığı öneme İ§aret eden Çiçek, çevrenin, 

dünyaıun en öncelikli meselelerinden biri olduğunu, 

bu sebeple dünya ölçeğinde bir ~t gerektiğini 

dile getirdi. 

Ülke olarak bu konuda daha farkh gayretler içinde 

olunması gerektiğini belirten Çiçek, aksi halde 

Türkiye'nin bwıun bedelini çok ağır ödediğini 

söyledi. 

Çiçek, "Çevre konularına duyarsızlık. ilgisizlik hatta 

çevreye yönelik kasıtlı davranl§lar, bizim kar§ınuza 

bazen kurakl.ık, bazen afet, bazen heyelan, ta§kın, 
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kaybettiğim a:rwnsatan Çevre ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, katı atık toplamanın 

önemine işaret etti. 

Bqbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 

çevreye büyük önem verdiklerini dile getiren Prof. 

ili Veysel Eroğlu, ge1ıni§ geçmiş hükümeder içinde 

çevreye en fazla önem veren hükümetin kendileri 

olduğunu söyledi. 

Çevreye yapılan bazı. yatınmlan anlatan Prof. Dr. 

Eroğlu, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakınalan 

gerektiğini, bu konuda belediyelere her türlü desteği 

vereceklerini ifade etti. 

Çevre ve Orman Bakanı Prof: Dr. Veysel Eroğlu, 

bütün belediyeleri sahiplendiklerini belirterek, parti 

ÇEVRE VI GRIIAN 

aynmı yapmaksızın hepsine destek verdiklerini 

sözlerine ekledi. 

Konuşnaların ardından sıkıştır:mah katı atık toplama 

araçlan, belediye bagkanianna teslim edildi. 

TARAF 

HIEEDI 
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ARAZI TOPLULAŞTlRMASI 
VE fAYDALARI 
Arazi Topl~tınnası; çeşitli sebeplerle parçalailiill§ 

arazilerin birleştirilmesi ve tarla içi hizmetleri ile 

birlikte yeniden düzgün işletmeler olu§turmak 

§eklinde tarif edilebilir. 

Bilindiği üzere ülkemizde miras hukuku, istimlak, 

ifraz v. b. nedenlerle arazilerimiz çok parçalanmış 

ve makinalı tarıma imkan vermeyecek kadar 

küçülmüştür. Çiftçinin çok sayıda küçük parselleri 

mevruttuı: Türkiye ortalaması 7 parsel ve 6 hektardır. 

Ancak GAP Bölgesi ve Konya ovasının bazı 

bölümleri dı§ında kalan bölgelerirnizde parsel sayısı 

çok daha fazla ve parseller çok daha küçüktür. 

Arazi parçaldığının dezavantajları ülkemizde 

küçülmüş ve dağınık olan arazilerin yaklaşık %50 

sinin yolu yoktur. Dolayısı ile ula§lm hem zor hem 

masraflıdır. Ayrıca komşu tarlalar çiğneoerek 

geçildiğinden ekili ürüne zarar verilmekte ve 

komşular arasında sorunlar çıkmaktadır. 

Arazilerin birçoğunun §clrilleri de bozuk olduğundan 

tarımsal faaliyetler zor ve masraflı olmaktadır. 

Devletçe yapılmış sulama tesisleri her parselin 

sınınndan geçemediğinden su iletim kayıpları çok 

fazladır. Bu nedenle bugüne kadar yapılmış büyük 

sulama tesislerinde sulama randımanı %50-60 

civarındadır. Böyle olunca da Ülkemizin en kıt 

kaynaklanndan biri olan suyun sulamaya ayrılan 

kısınımn yarısı boşa gitmekte, bu fazla akan sular 

arazinin çoraklaşmasına da sebep olmaktadır. 

Böylece fazla masrafla az arazi sulanmakta, sulanan 

yerlerde de çoraktaşmaya sebep olunmaktadır. 

Arazilerin dağınık, küçük parçalı olmaları, 

§ekill.erinin bozuk olması, sulama tesisinden yeterince 

yararlanmaması gibi nedenlerden dolayı tarınısal 

faaliyetler çok masraflı olmakta, ancak dde edilen 

ürün ve gelir tam tersine az olmaktadır. Gerek yolu 

bulunmayan arazilere gidiş gelişlerde gerekse küçük 

ve §ekilsiz arazilerdeki ekim ve hasat esnasında 

komşulardan tohum karışıını nedeniyle de elde 

edilen ürün kan§ık ve kalitesiz olmaktadır. 

TOPLULASTIRMANIN FAYDALARI , 

A- Kamu Yatirimlarmdaki Faydaları 

Araziler büyük ve düzgün şekilli hale getirildiğinden 

sulama tesisi yatırımlarında % 40'a varan tasarruf 

sağlanmaktadır. 

Örneğin: Karaman İlinde Gödet Barajı sulama 

sahasında bulunan Bölükyazı ve Çiğdemli 

Köylerinde 198 6-88 yıllarında yapılan 

toplulaştırmada DSİ ile Köy Hizmetleri birlikte 

koordineli çalışmış, DSİ'nin sulama projesinde 

tadilat yapılarak uygulama yapılması neticesi Kanal 

boylarında %32 sanat yapılannda da %61 oranında 

tasarruf sağlanmıştır. 

Yıne 2009-2010 yıllarında DSİ ile Tarım Reformu 

Eskişehir-İnönü/ Aşağıkuzfındık Baraj sulama 

alanında işbirliği yaparak DSİ'nin uygulama 

projesinde kısmi tadilat yapılmış ve önemli ölçüde 

tasarruf sağlanmıştır. Bu projenin sulanan 

bölümünde (18 000 da) yapılan bu tasarrufun 

(istimlak tasarrufu dahil) 5 000 000 TL civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Oysaki aym alamn 

toplula§tırma maliyeti 800 000 TL'dir. 



• Bir şohsm 3 köydeki toplam 98 parseli, sulu ve kuru dikkate alınorak 
1 S porsel e düşürülmüştür. 
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Verilen örnekler ve genel hesaplamalardan da 

görüldüğü üzere arazi toplula§tırrnası ile birlikte 

sulama yapılmasımn sulama tesisindeki tasarruf 

bedeli 3000TL/ha civarındadır. Aynca sulama 

tesisi, tahliyeler ve i§lebne yollan için hektar başna 

ortalama 0.5 dekar istiınlak yapılmaktadır. Bunun 

bedeli de 25 OOOTL/ da. dır. 

Görüldüğü üzere Arazi toplulaştırması neticesi 

sadece sulama tesisi yapımı ve istimla1ı: bedelinden 

devletin tasarrufu 50 000-60 OOO'TI../ da olmaktadıı: 

Oysa ki çiftçiye büyük yarar sağlayan arazi 

toplulaştırması, arazi yollarının i.n§ası ile stabilize 

yapılması ve diğer tarla içi ge]4tirme hizmetleri 

neticesi yapılan yatınm bedeli ortalama 5 OOO'IL/ da 

dan daha azdır. 

Devlet arazi toplulaştırması yaparak çiftçiye büyük 

bir hizmet sunarken sadece sulama yatırımlarmda 

toplulaştırma maliyetinin ı o katından fazla tasarruf 

sağlanmaktadır. 

Eskişe h ir ili Gü nd üıJer A.T Projesi 
( Gilkdere Dyii) 

B-Çiftçiye Sağladığı Faydalar; 

I-Arazi sayısının azalması ve yolların kalitesinin 

artması ve kısa hale gelmesi nedeniyle ul.cqımdaki 

yakıt tasarrufu 45LT /Ha (135TL/Ha/yıl) 

2-Parsellerin büyümesi ve §eklinin düzelmesi 

nedeniyle sürüm, hasat gıbi ~erdeki yakıt tasarrufu 

25LT/Ha. (75TL/Ha!yıl) 

3-Yolu olmayan parsellere~ kaın§ularla 
olan ihtilaflar ortadan kalkar. 

4-Kom§U tarlalar çiğnenmediğinden tohum 

karı§ması. yapnınaz. 

5-Herparsel sulama tesisine de sımr hale gcldiğinden 

sulama randımanı yükselmektedir. 

6-Küçük parsellere su götürmek ve sulama tesisi 

kurmak pek mümkün olamazken büyük ve §ekli 

düzgün parseller için su ve sulama sistemi temini 
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mümkün hale gehnektediı: 

7-Hisseler ayrıkbğından heıkes kendi. tarlasına daha 

iyi sahip olmakta ve ortaklık sorunları 

kalmamaktadır. 

8-Arazi sııur ihtilafları ortadan kalkmaktadır. 

9-Yol ve kanal güzergahlan için tüm arazilerden 

kesinti yapıldığından külfet azalmakta ve e~it 

payla§ılmalctadır. 

10-Toplulafbnnamn; hesabı net olarak yapılmaınış 

o1an zaman tasarrufu, makine ekipnwı amortimıan 

masrafının azalması ve benzeri daha pek çok 

faydalarını saymak mümkündÜL 

NETiCE VE ÖNERiLER 

Arazi Toplulaştınrıası neticesinde çiftçilerin arazi 

ile ilgili sosyal problemlerinin çok büyük bir bölümü 

ortadan k.aldırılınakta çiftçilik giderleri azalırken 

gelirlerin ve kalitenin yükselmesi sağlanmaktadır. 

Çiftçi giderleri asgari her yıl2 000-2 500 TL/ da. 

azahnaktadır. Bu da hektar batma yakla§ık 500 kg 
buğdaya e§değer bir gelir artıtJ.dır. Görillüyor ki 

çiftçinin ölçülemeyen gelir ve kolaylıklan dı§mda 

sadece akaryakıt tasarrufu olan bu artı§ 2 yılda 

toplulaJtırma yatırımını amorti etmektedir. 

Sulama tesisi yapılan toplulaştırma alanlannda 

devletin sulama tesisi ve istimlak tasarrufu ise asgari 
50 000 TL/ da dır. Devlet toplula~tırma yaparak 

çiftçiye büyük ve çok değerli bir hizmet ve yatırun 

yaparken yaptığı yatırımın 1 O katı tasarruf 

sağlanmaktadır. 

Tüm bu analizlerde göstermektedir ki; 

TOPLULAŞTIRMA SONRASI 

Tüm sulama tesisi yatınmları mutlak surette 

toplula§tırmayla birlikte yapılmalıdır. Böylece hem 

çiftçiye çok büyük bir hizmet götüriilmekte hem de 

devlet ciddi bir tasarruf sağlamaktadır. 

Muzaffer ULU 

Yüksek Ziraat Mühendisi 

Tarım Reformu Ankara Bölge Müdürü 
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MALİ SAYDAMLIK KAVRAMININ GENEL OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ

I-GİRİŞ

Demokratik sistemlerde vatandaşlık bilincinin

artmasıyla beraber halklar parlamentoları aracılığıyla

kullandıkları bütçe hakkı vasıtasıyla devlete verdikleri

vergilerin hesabını sorabilecekleri gibi kamu

kaynaklarının israf  edilip edilmediğini veya bu

kaynakların hangi yetkililer tarafından ne şekilde

kullanıldığını takip edebilecekleri sistemlere ihtiyaç

duymaktadırlar. Bu sebeple; yapılan mali kökenli

reformların merkez noktasında bütçe hakkından

kaynaklı hesap verme sorumluluğu ve mali

saydamlık öne çıkan temel kavramlar olmuştur.

Ülkemizde de bu gereksinimleri karşılamak amacı

ile yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

ve Kontrol Kanununun da (makalemizde bundan

sonra KMYKK olarak yer verilecektir) temelleri

kamu kaynaklarının etkililik, ekonomiklilik ve

verimlilik esasları çerçevesinde mali saydamlık ve

hesap verilebilirlik prensiplerine uygun bir şekilde

kullanımı temeline dayanmaktadır.

 KMYKK'nin “Kamu Kaynağının Kullanılmasının

Genel Esasları” başlığı altında yer alan 7.

maddesinde belirtildiği üzere, mali saydamlığın

temini için her türlü kamu kaynağının elde edilmesi

ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla

kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi esastır.

Bu hususta KMYKK, mali saydamlığın

sağlanmasından, gerekli  düzenlemelerin

yapılmasından ve önlemlerin alınmasından kamu

idarelerini sorumlu tutar. Mali saydamlıkta, mali

yönetime ilişkin bütün bilgilerin geleceğe yönelik

mali politika ve hedefleri de kapsayacak şekilde

kamuoyuna açıklanması baz alındığında; bu

bilgilerin güvenilir, doğru, tutarlı, ilgili, zamanlı ve

ulaşılabilir olması zorunlu görülmektedir. Bu

özellikleri taşımayan bilgilerin ise kamuoyunun

idarelere olan güvenini sarsacak nitelikte olacağı

açıktır. Bu bilgilerin teminatı da idarelerce kurulacak

etkin bir iç kontrol sistemi ile mümkün olacaktır.

İdarelerde iç kontrol sisteminin kurulmasından ve

gözetlenmesinden üst yöneticiler ( kurumumuzda

DSİ Genel Müdürü ) sorumludur. Üst yöneticiler

bu sorumluluğun gereklerini; harcama yetkilileri,

mali hizmetler birimleri ve yine KMYKK' nin 63.

ve devam maddelerinde de açıkça görüleceği üzere

kaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik esaslarında

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

rehberlik etmek amacıyla yapılan, bağımsız nesnel

güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini

yürüten ve iç denetim birim başkanlığı vasıtasıyla

doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak çalışan iç

denetçilerce getirilir.

Bu bilgiler ışığında çalışmamızda KMYKK'nin

yapı taşlarından olan mali saydamlık kavramı ele

alınacak olup öncelikle mali saydamlığın anlamı,

nasıl algılanması gerektiği ve ne için önem arz ettiği

üzerinde durulacaktır.  Ülkemizde mali saydamlık

kavramı ve bu kavramın nasıl değerlendirildiği, mali

saydamlığa verilen önem ve uygulamalar bazında

değerlendirilecektir.
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Aslı SARIGÖLİdarelerin işlemlerinin
daha gözetlenilebilir
hale gelmesi olarak
algılanan saydamlık,
devleti topluma karşı
daha sorumlu ve
hesap verir bir hale
getirmenin önemli
araçlarından biri
olarak görülmektedir.



II- MALİ SAYDAMLIK KAVRAMI

Ekonomi tarihinin en ağır ve etkileri günümüzde

hala hissedilebilen krizlerinden birisi olarak

nitelendirilen ve 1997 yılından itibaren Güneydoğu

Asya'dan yola çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan

küresel krizin ana sebepleri irdelendiğinde, uzmanlar,

bu nedenlerden birisi olarak piyasalarda yeterli

açıkl ığın ve saydamlığın bulunmadığını

göstermektedirler. Bu yetersizlikten dolayı,

ekonomilerin gidişatları öngörülememiş ve önceden

tedbirler alınamamış olup bu durum, kriz ortaya

çıktıktan sonra krizin hemen sonlandırılamamasına

ve yayılmasına sebep olmuştur. Bu ve benzeri

süreçler ise kamu maliyesinde ve ekonomisinde

saydamlık kavramının önemini ve gerekliliğini ön

plana çıkarmıştır.

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında,

makroekonomik istikrar en temel şartlardan birisidir.

Bunu gerçekleştirebilecek bir yönetimde, temsil

edenlerin temsil edilenler adına yaptığı faaliyetlerin

kamuoyunca tüm unsurlarıyla bilinmesi esastır.

Yönetimde, mali bilgilerin güvenilirliğini ve bu

bilgilere ulaşılabilirliği sağlamanın temel aracı ise

mali saydamlıktır. “Devletin, özellikle kamu

kaynaklarının tahsis aracı olması beklenen

bütçelerinde ve buna ilişkin diğer mali mevzuatında

saydaml ığ ın  gerçek le ş t i r i lmes i ,  bugün

makroekonomik istikrarın sağlanması, yönetme

kapasitesi yüksek devlete ulaşılması açısından çok

önemli bir ön şart olarak görünmektedir.”

(Uzunali Kızıltaş; 2008)

İdarelerin işlemlerinin daha gözetlenilebilir hale

gelmesi olarak algılanan saydamlık, devleti topluma

karşı daha sorumlu ve hesap verir bir hale getirmenin

önemli araçlarından biri olarak görülmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde devlet faaliyetlerinde

saydamlık eksikliği kendisini çeşitli yollarla

göstermektedir. Örneğin; idarede gizlilik, bütçedeki

büyük giderleri hiç göstermeden ya da bu giderlerin

nasıl yapıldığını açıkça göstermeden ulusal

kaynakların gizli harcanması ve hükümet

görevlilerini kamu giderlerinden sorumlu tutmama

gibi. Bu gibi durumlarda saydamlık eksikliğinin

hem devlet hem de vatandaşlar üzerine yüklediği

bazı maliyetler vardır. Devlet açısından; bir yandan

devlete olan güven azaldığından devletin borçlanma

maliyeti yükselirken diğer yandan devletin iç

işleyişindeki bilgi akışının azalması ve doğru bilginin

temin edilmesinde karşılaşılacak olan problemler

kontrolleri zayıflatır, bunun doğal sonucu ise

dolandırıcılık, rüşvet gibi yolsuzlukların artması ve

kaynakların israf  edilmesi olacaktır. (Şalcı; 2007:85)

 Bu sebeplerle mali saydamlık; dünyada sadece

devletlerin değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler

Kalkınma Fonu (UNDP), İktisadi İşbirliği ve

Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası Para Fonu

(IMF), Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Uluslararası

Şeffaflık Örgütü (Transparency International) gibi

bir çok uluslararası örgütün de global öncelikleri

arasında yer almaktadır

Mali saydamlık; mali yönetime ilişkin bütün bilgilerin

geleceğe yönelik mali politika ve hedefleri de

kapsayacak şekilde kamuoyuna açıklanmasıdır. Bu

hususta en önemli belge devletin belli bir dönemde

hangi kaynaklardan gelir temin edeceği ve bunların

nerelerde, nasıl ve kimler tarafından kullanılacağını

gösteren bütçelerdir.

( Bozkurt; 2010: 132)

Bütçeler, hükümetlerin eğitimden sağlığa birçok

konuda öncelik ve hedeflerini somut olarak bir

araya getirip uyguladıkları en önemli ve temel siyasi

dokümandır. Bu nedenle bütçeler, vergiler yoluyla

alınan kaynaklarla ne yapıldığı hakkındaki tüm bilgi

ve belgeleri somut ve anlaşılır bir şekilde

vatandaşlarla paylaşılabilecek format ve altyapıda

hazırlanmalıdır.
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Aşağıdaki şekilde bu mantıktan hareketle hazırlanan kısa bir bütçe döngüsü örneği verilmiştir;

Dolayısıyla mali saydamlığın temelinde genel kabul

görmüş esaslar çerçevesinde, hazırlık döneminde

bütçe ve ek belgelerin her harcama kalemi için

ayrıntılı açıklama içermesi, bütçenin onaylanması

döneminde tüm bu süreçlerin saydam ve kamuya

açık olması ve her bütçe kaleminin meclis

incelemesine tabi olması; uygulama döneminde ise

idarelerin yaptığı harcamalara dair aylık, çeyrek-

yıl, yarı-yıl ve yıl-sonu raporları hazırlanması ve

bunları ,  kamuoyunun bilgis ine sunması

gerekmektedir. Tüm bunların doğal sonucu olarak

denetim sürecinde de aktif  bir iç mali kontrol

mekanizması ve iç denetim tesis edilmelidir.

Çalışmamızda ana hatları ile açıklanmaya çalışılan

mali saydamlık kavramının bu çerçevede

belirlenmesi ve uygulanması halinde doğuracağı

olumlu sonuçlar ise ;

- Mali politikaların zayıf  ve güçlü yanlarının

  belirlenmesinin kolaylaşması,

- Bu konuda bilinçli bir kamuoyunun oluşmasının

   sağlanması,

- Hükümete ve sisteme duyulan güvenin artması,

- Yolsuzluğun azalması ve zamanla engellenmesi,

- İstikrarın, üretkenliğin ve iç ve dış yatırımların

  artması,

- Güçlü bir kamu mali yönetiminin oluşmasının

  sağlanması, şeklinde kendisini gösterecektir.

III- TÜRKİYE'DE 5018 SAYILI KAMU
MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU
KAPSAMINDA MALİ SAYDAMLIK
KAVRAMI

Dünyada mali sistemlerde yaşanan köklü

değişimlerin yanı sıra bütçe uygulamalarının mali

yılla sınırlı olması, çok yıllı bütçeleme sisteminin

o l m a m a s ı ,   k a m u  h a r c a m a l a r ı n ı n

gerçekleştirilmesindeki sistemsizlik ve kesintiler,

kalkınma planları ve bütçeler arasında yeterli

bağlantının kurulamaması gibi sebeplerle Türk mali

sistemini düzenleyen ve 1927 yılından bu yana



yürürlükte bulunan 1050 sayılı Muhasebe-i

Umumiye Kanununun günün değişen ve gelişen

koşullarında yetersiz kalması gibi nedenler mali

yönetim ve kontrol sistemimizin yeniden

düzenlenmesini gerekli kılmıştır.

Ülkemizde, AB üyelik sürecinde yapılacak olan

reformlar veya değişiklikler çerçevesinde birçok

uyum yasası çıkarılmıştır. Bu çalışmalarda özellikle

Dünya Bankası, IMF, AB gibi uluslararası kuruluşlar

etkili olmuştur. Sonuç itibari ile 5018 sayılı KMYKK

bu süreç sonunda hazırlanıp yasalaşmıştır. KMYKK

ekonomik ve sosyal verimliliği sağlamak, maliyet-

fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli diğer ekonomik

ve sosyal analizleri yapmak, kamu kaynaklarının

etkili, ekonomik, verimli kullanılması için gerekli

önlemleri almak ve alt yapıyı hazırlamak gibi

hedefler doğrultusunda kamu maliyesine disiplin,

hesap verilebilirlik, mali saydamlık, etkinlik, iktisadi

ve sosyal politikalarla bütünlük ve analitik bir yapı

getirmiştir.( Kolçak;2006: 372)

Bu çerçevede yapılan mali kökenli reformların

merkez noktasında ise hesap verme

sorumluluğu ve mali saydamlık kavramlarının

ön plana çıktığı görülmektedir. Örneğin;

yürürlükten kalkan 1050 sayılı Kanun

kapsamında muhasebe sisteminde kurumlar

arası farklı uygulamalar mevcut iken 5018

sayılı Kanunla kamu idareleri arasında

muhasebe birliği sağlanmıştır.

Sonuç olarak, yeni bir muhasebe sisteminin

gerekliliğinin yeni kamu yönetimi anlayışının

gereklerinin en önemlilerinden biri olan mali

saydamlığın sağlanmasından ileri gelmekte

olduğu söylenebilir. Çünkü saydamlığı esas

alan bir muhasebe sistemi modernliğin ve

çağdaşlığın sembolüdür. (Pehlivan ve Gerekan,

2009: 61)

 Yasanın 1. Kısım 3. Bölümünde düzenlenen

“Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel

Esasları” başlığı altında kamu kaynaklarının

3 temel esasa dayanılarak kullanılabileceği

açıkça belirtilmiştir. Bu esaslar;

- 7. madde de düzenlenen mali saydamlık,

- 8. madde de düzenlenen hesap verme

   sorumluluğu,

- 9. madde de düzenlenen stratejik planlama ve

   performans esaslı bütçeleme, kavramlarıdır.

Bu genel esaslar arasında ilk sırada yer alan mali

saydamlık kavramı ile ilgili olarak kanunda her türlü

kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında

denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun

zamanında bilgilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

5018 sayılı KMYKK'nin 7. maddesinde;

“- Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak

   tanımlanmasının,

    - Hükümet politikaları, kalkınma planları,

   yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin

   hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi,

   uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların

   kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olmasının,

    - Genel yönetim kapsamındaki kamu
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  idareleri tarafından sağlanan teşvik ve

  desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli

   dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanmasının,

    - Kamu hesaplarının standart bir muhasebe

  sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe

   prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine

   göre oluşturulmasının” zorunlu olduğu

   belirtilmiştir.

Kanun bu hususta bir  yandan gerekl i

düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin

alınmasından kamu idarelerini sorumlu tutarken

diğer yandansa uygulamaların Maliye Bakanlığınca

da izleneceğini belirtmektedir.

Mali saydamlığın sağlanması adına bu çerçevede

reform niteliğinde sayılabilecek bir çok uygulama

da hayatımıza girmiştir. Örneğin;

- 5018 sayılı Kanun ile performans esaslı bütçe

  sistemine geçiş öngörülmüş ve kurumların

   performans programlarının bütçe görüşmeleri

   sırasında Plan Bütçe Komisyonu'nda     

tartışılmasına imkan verilmiştir.

- Kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek

    aktarmalarının kanunla yapılabileceği hükme

   bağ lanarak parlamentonun bütçenin

  uygulanması aşamasındaki gözetim ve denetim

   yetkisinin genişletilmesi yönünde bir ilerleme

  kaydedilmiştir.( Yılmaz ve Tosun, 2010:12)

- Mali süreçlerdeki harcama yetkilisi,

  gerçekleştirme görevlisi gibi önemli aktörler

  belirlenmiş ve bu aktörlerin görev tanımları ve

   sınırları net bir şekilde çizilmiştir. Ayrıca bütçe

    sürecinde meclisin etkinlik alanı genişletilerek

   daha fazla rol ve sorumluluk üstlenmesi

   sağlanmıştır.

- 1050 sayılı Kanunda nakit esaslı muhasebe

   sistemi benimsenirken 5018 sayılı Kanunda

   tahakkuk esaslı muhasebe sistemi benimsenmiş

   ve kamu idareleri arasında muhasebe birliği

  sağlanmıştır.

  - 5176 sayılı Kanunla Kamu Görevlileri Etik

   Kurulu Kurulması, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin

    Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

   hakkında yapılan düzenlemelerle kamuoyunun

  idareler ve çalışanlarına olan güvenlerini

   arttırmak adına adımlar atılmıştır.

- Mali saydamlığın temininde kamuoyunun

    güvenini sağlamak ve bu güveni sürekli taze

   tutmak adına sadece ulusal değil uluslararası

  düzeyde de düzenlemeler yapılmış olup Şubat

   2010'da yürürlüğe giren Milletlerarası Andlaşma

   kapsamında “Saydamlığın Artırılması ve

   Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi

   Stratejisi” (2010-2014) benimsenmiştir.

   ( 22 .02 .2010/27501 .  Resmi  Gaze te )

- Strateji belgesinde saydamlığın artırılması ve

   yolsuzlukla mücadelede başarının sağlanabilmesi

  için, önceden belirlenmiş tedbirler ve faaliyetler

  içeren stratejilerin önem taşıdığı belirtilmiş olup

   yolsuzluğun kamu kaynaklarının israf  edilmesine

   yol açtığı, kamu kurumlarına, yöneticilerine ve

  adalet sistemine duyulan güveni zedelediği ve

   toplumda ahlaki bozulmaya yol açtığı belirtilerek,

  yolsuzlukla mücadelede saydamlığın artırılması

  için stratejilerin belirlenmesinin önemi

   vurgulanmıştır. Yine aynı strateji belgesinde

  harcama birimlerine gerekli esnekliğin

  sağlanması ve bütün kamu gelir ve giderlerinin

   bütçede gösterilmesi ile kamu kaynaklarının

  kullanımında uluslararası standartlara uygun iç

   kontrol ve denetim mekanizmalarının

  oluşturulması ve malî saydamlık bakımından

   güvenilir ve periyodik malî verilerin üretilmesi

   amacıyla 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve

   Ko n t ro l  K a nu nu nu n  d ü ze n l e n d i ğ i

  belirtilmektedir.

Mali saydamlık adına son yıllarda yapılan

reformlarla ülkemizde bu hususta son derece önemli

adımlar atıldığı gibi eksikliklerin giderilmesi adına



da yoğun ve ciddi bir çalışma ortamının kurulduğu

görülmektedir. Ancak; KMYKK ile gelen

düzenlemelerle ilgili olarak tam manasıyla bir

farkındalık ortamının sağlandığını söylemek yine

de mümkün değildir. Uluslararası örgüt ve

kuruluşlarsa, Türkiye'deki gelişmeleri takdirle

karşılarken diğer yandan mali saydamlıkta

vardığımız noktayı da yakından takip etmektedirler.

Örneğin; Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nce her yıl

düzenli olarak  “Yolsuzluk Algılama Endeksi”

hazırlanmakta olup, bahse konu endeksle dünya

ülkeleri yolsuzluk dereceleri açısından sıfır ile on

puan arasında bir derecelendirmeye tabi

tutulmaktadır. Buna göre başarı sıralamasında

Danimarka, Yeni Zelanda ve Singapur 9,3 puan ile

ilk sırayı paylaşmaktadır. 2010 yılı raporuna göre

ülkemizde 178 ülke arasında 56. sırada yer

almaktadır. Ancak bu sıralamaya göre Türkiye'nin

İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya gibi bir

çok Avrupa Birliği'ne üye ülkeden daha iyi konumda

o l d u ğ u n u  b e l i r t m e k t e  y e r i n d e

olacaktır.(Transparency International, Coruption

Perceptions Indexs 2010 Results)

Yine; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

tarafından Eylül 2010 tarihinde yayınlanan Türkiye

Raporu'nda özetle, mali saydamlığın artırılması için

mali kurumların güçlendirilmesi gerektiği

belirtilirken saydamlığın iyileştirilmesine yönelik

girişimlerin ise “yaşamsal” olduğu vurgulanmıştır

(OECD, Economic Survey of  Turkey 2010).

Diğer yandan Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla

Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi Belgesi'nde

de açıkça görüleceği üzere mali saydamlığın temini

adına hem yasal hem de sosyal platformlarda her

türlü eksikliklerin tamamlanması ve toplum nezdinde

farkındalığın artması için gerekli çalışmaların

planlandığı görülmektedir

IV-SONUÇ

KMYKK hem mali disiplini sağlamak, hem de

dünyada süregelen değişime uyum sağlamak

amacıyla hazırlanıp kanunlaşan bir reform olarak

nitelendirilmektedir. 5018 sayılı Kanun ile, bütçe

sürecinde mali saydamlığın güçlendirilmesiyle

parlamentonun etkinliği artırılmıştır. Yasanın

getirdiği düzenlemelerle mali yönetim sisteminin

etkinleştirilmesi açısından önemli adımlar atılmış

olsa da uygulama sonuçlarının tam olarak beklenen

düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu sebeple devlet

ve toplum ilişkisinin sağlam bir güven ilişkisi

temelinde tesisi ve bu güvenin korunması adına

büyük önem arz eden mali saydamlık kavramının

gereklerinin yerine getirilmesinde idareler ve kamu

çalışanları üzerlerine düşen sorumlulukları yerine

getirmek konusunda daha hassas davranmak

zorundadır. Bilgilerin sağlıklı bir şekilde üretilip

doğru ve güvenil ir  bir şekilde sunulup

sunulmadığının teminatı olarak idarelerde aktif  bir

iç kontrol sistemi ve fonksiyonel olarak bağımsız bir

iç denetim sisteminin temin edilip desteklenmesi

ise mali saydamlığın tesisinde idarelerin en önemli

yardımcısı olacaktır.
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Türkiye'de Zirai Sulama

Ulusal gelirin %15'ini ve istihdamın %45'ini

oluşturan tarım sektörü; gıdaların üretimi ve

beslenme ile doğrudan alakası, aktif  nüfus ve

işgücünün yüksek değerler göstermesi, milli gelire

katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde ve

sermaye yanında, sağlıklı çevrenin oluşması ve

korunması, ekolojik dengenin kurulması ve

sürdürülebilirliği açısından ekonomik ve sosyal bir

sektör olma özelliğini korumaktadır.

Yarıkurak iklim kuşağında bulunan ülkemizde, gıda

güvenliği açısından tarımda sulama elzemdir.

Türkiye'nin kullanılabilir su miktarının %73'ü

tarımsal sulamada, %11'i sanayide, geri kalanı da

içme ve kullanma suyu olarak harcanıyor.

Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte

birini teşkil eden 28 milyon hektarlık kısmını ekilebilir

araziler teşkil etmekte ve bunun da 25,9 milyon

hektarlık kısmı sulanabilir arazilerden oluşmaktadır.

Ancak, yapılan etütler neticesinde bugünkü şartlarda

ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı 8,5 milyon

ha olarak belirlenmiştir.
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Türkiye'de bugüne kadar DSİ tarafından inşa

edilerek işletmeye açılan brüt 3.21 milyon ha sulama

alanının %11'ine tekabül eden yaklaşık brüt

300 bin hektarı DSİ tarafından, geriye kalan bölümü

ise devralan kuruluşlarca işletilmektedir. DSİ

tarafından işletilen sulama alanlarının % 64'ü cazibe

ile, % 36'sı pompaj ile sulanmaktayken, devredilen

sulama tesislerinde % 86'sı cazibe, %14'ü pompaj

ile sulanmaktadır. 2010 yılı itibariyle ülkemizde

sulamaya açılan toplam 5,5 milyon ha alanın %58'ini

teşkil eden 3,21 milyon ha DSİ projeleri marifetiyle

sulamaktayken, 2023 yılında DSİ tarafından sulama

suyu sağlanan alanın 6,21 milyon hektara

ulaşmasıyla bu oran %73'ya çıkacaktır.

DSİ'ce geliştirilen sulamalarda sulanan alandaki

bitki desenindeki gelişmeler incelendiğinde en dikkati

çekici nokta, sulamadan önce kuru tarım yapılan

alanlarda hububat ağırlıklı ekim yapılırken,

sulamadan sonra ürün çeşitliliği meydana gelmesidir.

Son yıl verilerine göre, DSİ'ce geliştirilen

sulamalarda bitki deseni; %15 pamuk, %19

hububat, %23 mısır, %7 şekerpancarı, %6 sebze,

%1 bakliyat, %6 meyve, %3 narenciye, %3 ayçiçeği,

%4 yem bitkisi, %3 bağ ve %10 diğer ürünler

şeklinde gelişmiştir.

Sulama şebekeleri; açık (yüzeysel sulama sistemleri)

ve kapalı borulu sulama şebekeleri ya da bunların

ikisinin bileşimi biçiminde tasarlanmaktadır. Açık

sulama şebekelerinde su iletimi ve dağıtımı; toprak

kanal, klâsik beton kaplamalı kanal ve kanalet ile

yapılmaktadır. Su iletiminin bu araçlarla

gerçekleştirilmesi su ve arazi kayıplarına, ziraî

sulamada çiftçinin istenilen biçimde su alamamasına

sebep olmaktadır.

Sulama metotlarının, su uygulama yöntemlerinin

ve şebeke türlerinin geliştirilmesinde; suyun sulama

dışında çeşitli maksatlar için kullanımı ve diğer

maksatlar için mevcut talebin devamlı artışı,

bitkilerin gelişmesi için gerekli olan toprak neminin

oluşmasında tabii olarak sağlanamayan suyu gereken

zamanda ölçülü, uygun ve tabii şartlara benzer bir

şekilde uygulamaya çalışma düşüncesi ile suyu



tasarruflu kullanma gerekliliği etken olmuştur.

Yüksek basınçlı sulamalar bugün dünyada ve

Türkiye'de en gelişmiş sulama metotlarından biri

olarak kabul edilmektedir.

2003 yılında Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun göreve

gelmesiyle projelerde modern sulama şebekeleri

uygulanmaya başlamıştır. Aynı yıl içinde DSİ Genel

Müdürlüğü'nce düzenlenen 1.Ulusal Sulama

Sempozyumu'nun neticesi doğrultusunda, yapımına

devam edilen işler dahil olmak üzere projeleri hazır

ve devam eden sulama projelerinde gerekli

görülenler açık sulama şebekelerinden basınçlı

borulu sulama şebekelerine dönüştürülmeye

başlanmıştır.

2003'e kadar işletmedeki sulama projelerinde %5

civarında olan borulu şebeke tipi, bugün %11

mertebesine ulaşmıştır. Halen inşa edilenlerin de

%60'ı borulu şebekedir.

Borulu şebekelerin tercih edilmesinin sebebi, su

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını, su israfının

önlenerek suyun korunmasını, sulama sistemlerinde

randımanın artırı lmasını,  su kalitesinin

iyileştirilmesini ve suyun gerektiği miktarda çevreye

zarar vermeden kullanımını sağlamasıdır. Bu

gereklilikten hareket eden DSİ sulama şebekelerinde,

mevcut su kaynaklarından maksimum fayda elde

etmek maksadıyla sulama suyu tasarrufu sağlayan

borulu şebekeleri günden güne arttırmaktadır.

     

Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya

ve Ege bölgelerinde tarıma uygun mevcut alanların

su kaynaklarının yetersiz olması sebebiyle sulu

tarıma kavuşturulma imkanları diğer bölgelere

kıyasla daha azdır. Bu yüzden DSİ öncelikle bu

bölgelerden başlamak üzere topoğrafik şartların

uygun olduğu yerlerde, aynı birim suyla daha fazla

tarım alanının sulanmasına imkan veren kapalı

borulu su iletim şebekelerini giderek artan oranda

kullanıma sokmaktadır. Ülkemizde mevcut

sulanabilir arazinin %10'dan daha azı basınçlı

sulama yöntemleri ile sulanmaktadır. Ancak İnşaatı

devam eden sulamalarda bu oran % 60'lara

ulaşmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin basınçlı sulama
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şebekelerinde büyük bir uygulama potansiyeli

sağlayan topoğrafik yapısı bu seviyenin yukarı

çekilmesinde avantaj olarak görünmektedir. Bunun

yanında DSİ'nin borulu şebekeleri  yaygınlaştırma

konusundaki kararlılığı şu an var olan ve gelecekte

daha da belirginleşecek olan suyun yeterliliği

sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır.

Kapalı Sulama Şebekeleri ile
Tamamlanan İşler:

Yaylak Ovası Sulaması

Bozova Pompaj Sulaması I. Kısım

Baklan Ovası Sulaması 4. Kısım

Afyonkarahisar Şuhut Ağzıkara Barajı ve Sulaması

İzmir Karaburun Mordoğan Barajı ve Sulaması

Şanlıurfa Paşabağı Sulaması

Kırşehir Karaova Sulaması

bunlardan bazılarıdır.

Basınçlı Borulu Sulama Sistemlerinin
Klasik Sisteme Göre Avantajları

Tava veya karık sulaması gibi klasik sulama

sistemlerinde çiftlik verimi % 60 civarında olup,

buna şebekedeki sızma, buharlaşma ve işletme

kayıpları da ilave edilirse verim % 50 civarında

olmaktadır. Bu durum, hem kıt olan su kaynaklarının

israfına sebep olmakta hem de dağıtım ve drenaj

şebekelerinin daha büyük kapasiteli olarak inşaatına

dolayısıyla pahalılaşmasına, şebekede pompaj varsa

ilave enerji kaybına sebep olmaktadır. Bütün bunlara

bir de kullanılacak suyun pahalı olması ilave edilirse

sulamada su tasarrufunun önemi daha kolay anlaşılır.

Sulamada, bitki ihtiyacında bir kısıntı yapılması söz

konusu olamayacağı için yapılacak su tasarrufunun

suyun isalesinde, dağıtımında, şebekenin

işletilmesinde ve araziye tatbikinde olması gerektiği

kolayca anlaşılır. Bunlar içinde en büyük miktarı,

çiftlik veriminin arttırılması sağlamaktadır. Zira

klasik sulama metotları yerine yağmurlama ve damla



sulama metotlarının kullanılması halinde verim

% 60'tan sırası ile % 80 ve % 90'a çıkarılabilmektedir.

Bu da % 20 ile % 30'luk bir su tasarrufu demektir.

Kapalı sistem borulu şebekede esas, şebekenin her

yerde kapalı olarak teşkil edilmesi ve su iletiminin

basınç altında yapılmasıdır.

•  Basınçlı borulu şebekelerle, salma sulama

    yöntemleriyle sulanamayan yüksek eğimli ve

  ondüleli araziler, yüksek basınçlı sulama

  şebekeleri sayesinde yağmurlama veya damla

   sulama sistemi ile hiç tesviyeye gerek

   duyulmadan veya çok az bir tesviye ile rahatlıkla

   sulanabilmekte, suyun bitkiye ulaşımı arklar

   vasıtasıyla olmadığından ve kontrollü

  olduğundan dolayı drenaj problemi olan

  arazilerde taban suyunun yükselmesi, tuzlanma

   veya kumlu çakıllı topraklarda aşırı su kaybı

   önlenmektedir.

• Eğimi yüksek tarım alanlarında yüzey sulama

   yöntemleri ile yapılan kontrolsüz sulama

   neticesinde oluşan yüzeysel akış, ciddi erozyon

   problemi meydana getirmekte ve erozyon

   k o n t ro l ü n d e  s ay ı s ı z  g ü ç l ü k l e r  i l e

  karşılaşılmaktadır. Yüksek basınçlı sulamalar,

   bu nitelikteki alanlarda erozyon problemi

  oluşmadan başarıyla uygulanabilmektedir.

• Yüksek basınçlı sulamalarda, parsel içi lateral

   sisteminin takılması, çalıştırılması ve sökülmesi

   konularında özel yetişmiş ve beceri sahibi kişilere

  ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca montaj ve

   demontaj işlemleri çok çabuk yapılabildiğinden,

   karık,  tava, dip açma gibi iş lemleri

   gerektirmediğinden işçilik ve zamandan tasarruf

   sağlamaktadır.

• Yüksek basınçlı sulamalarda, açık sulama

   kanallarına ve tarla içi arklara gerek

   olmadığından ekilebilen arazi alanının artması

   ile üretim de artacaktır. Ayrıca kanallarda ot

   temizleme ve yabancı otların yayılması gibi

   meseleler ortaya çıkmamaktadır.

• Yüksek basınçlı sulamalarda, suni gübreler

   sulama suyu ile birlikte, uygun teknik ile ikinci

   bir işçi l ik masrafı  olmadan bitki lere

   verilebilmektedir.

• Basınçlı borulu şebekeler otomasyona geçiş,

   uzaktan izleme ve kontrol, ölçülü su dağıtımı

   g ibi  konularda oldukça avantaj l ıdır.

• Basınçlı borulu sulamalara ekonomik açıdan

   bakıldığında, önceki yıllarda büyük çaplı boru

   üretiminin ülkemizde çok yaygın olmaması ve

   hususi üretim gerektirmesi sebebiyle ilk yatırım

   maliyetleri yüksek olabiliyordu. Ancak,

  günümüzde boru üretim teknolojisinin hızla

   ilerlemesi ve büyük çaplı boru fiyatlarının makul

   bir seviyeye gelmesi ile büyük kapasiteli iletim

   ve anakanal hatları da borulu olabilmekte ve

   böylece tamamı kapalı şebekeler teknik ve

   ekonomik açıdan uygulanabilir vaziyete

   gelmektedir. Ayrıca klasik şebekelerde kanalların

   proje gereği arazi münhanilerini takip etmesi

    neticesinde maliyeti artırabilecek palyeli kazılar,

   zemin problemi olan kesimlerde alınması

   gereken pahalı tedbirler, bazı noktalarda gerekli

   olan sanat yapıları (köprü, sel geçidi, vb),

   kamulaştırma problemleri ve benzeri hususlar

   göz önüne alındığında, çoğu kez tamamı borulu

   olan sulama şebekelerin ilk maliyetleri de

   ekonomik olmaktadır.
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Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Beylin dedesi 

Süleyman Şah'ın Suriye'de bulunan ve 2 kez sular 

altmda kalma tehlikesi geçiren türbesi, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 

çalı§lllalarla koruma altına alındı. 

Osmanlı Devletine adını veren Osman Gazi'nin 

dedesi Süleyman§ah, tarihi kaynaklara göre I ı 59 

yılında İran'da Horasan'ın Mühn §ehrinde 

doğmu.ştw:. Babası, Oğuz beylerinden Kayı Alp'tir. 

Sultan Keykubata destek sağlayarak sava§ı 

kazanmasına yarrluncı olmu§tur. Sultan Alaattİn 

Keykubat da bu yardıma kar§:ılık Bizans sınınnda, 

Es~ehir ve civarındaki bir bölgeyi uç beyi olarak 

Ertuğrul Gazi'ye ikıa. vermi§tir. Ertuğrul Gazi 1281 

yılında öldüğünde onun yerini alabilecek üç oğul 

bır~br. Bunlar; Savcı Bey, Gündüz Bey ve 

Osmanlı Devletine adım veren Osman Bey idi. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde, Caber Kalesi 

Doğu ve İç Anadolu bölgesinde bir süre kalan yanındaki Süleyman~ah'm mezanna "Türk 

Kayliann bir kısmı, Moğol tehlikesinin de 

belirmesiyle Güney Anadolu'ya yönelmiş, Urfa ve 

Mardin havallsine yerle§ro4tir. Kayılann artık 

ünlenıniş lideri Süleyman~ah da maiyetindekilerle 

beraber Halep civannda Caber Kalesi yakuılarına 

gelmi§, Fırat Nehri boylanna yerleşmiştir. Buradan 

yeni yurt ihtiyacı nedeniyle 1219 yılında Fırat'ı 

geçmeleri gerekm.iş, ancak nehrin kar§ı yakasına 

geçmeye çalışırken Süleyınan§ah ile muhafizlan 

boğulmuşlar ve Caber kalesi eteklerinde bulunan 

bir yere defholunmu§lardır. 

Süleymanşahm vefatım müteakip üç oğlundan birisi 

olan Ertuğrul Bey Anadolu içlerine yönelmiş ve 

burada Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Al.aattin 

Keykubat'ın Harzemph. Hakanı ile ~tiği sava.ıta 

Mezan" adı verilmi§ ve üzerine türbe yapılmıştır. 

Osma:rılılann atasının bulunduğu bir makam olarak 

daima hürmet görmüş olan türbe, Ra.kka Valisi 

Kadızade Hüseyin Pqa. tarafından ı 700 yılında 

onanlmı§, Osmanlı Sultanı ll.Abdülhamit Han 

tarafindan 1882 yılında yeniden yaptınlmı§ ve 191 O 

yılında da tamir ettirilıni~ 

TBMıvf Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında 

20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara 

.A:nla.pnası ile Caber Kalesi yakınında Süleymanşah 

Türbesi'nin bulunduğu küçük bir alan Türk toprağı. 

olarak kabul ~tir. 

Söz konusu anlaşma uyarınca, Süleyman~ah 

Türbesi'nde bulundurulan Saygı Kıtası için 30 

Mayıs 1938 tarihinde bir karakol yaptırılmı§, 1939 
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yılında ise tarihi önem ve özelliğine uygwı. olarak 

yeni bir türbe ~ ediJrn4tir. 
Suriye Hükümeti, Fırat Nehri üzerinde 1966 

tarihinde başlattığı Tabka barajının 1973 yılı 

içerisinde her türlü inşaatını bitireceğini ve barajm 

su toplamaya ba§lamasıyla Caber Kalesinin 

tamamen baraj sulan altında kalacağım ileri sürerek, 

Türk hükümetinden türbenin yerinin değiştirilmesi 

veya türbenin Türkiye'ye naklini talep etmi§tir. 

Yeni ortaya çıkan durum üzerine Türkiye ve Suriye 

hükümetleri arasında yaplan görüFıel.er sonucmıda 

imzalanan antlafmaya göre; Tiirbe, mi.iftemilatJ. ile 

birlikte 1973 yılında Halep - Hasseki yolu üzerinde 

bulunan Karakozak köyü yakınındaki yeni yerine 

nakled.ilrni§tir. 

1995 yllından itibaren Suriye tarafi bu kez Fırat 

Nehri'nin daha üst katlannda in§asına b~ladığı 

Te§rin Barajı nedeniyle Karakozak bölgesindeki 

Sül~ Türbesi'nin bölge dı§1Dda b~ka bir 
mevkiye ya da Türkiye'ye ta§mmruıı. hurusu yeniden 

gündeme gelmi.ttir 
Bunun üzerine, 

Türkiye ile Suriye 

arasında yapılan 

görüşmeler 

sonucunda, 

türbenin mevcut 

yerinin baraj 

gölünün olwnsuz 

etkilerinden 

korunmasını 

teminen tahkim 

edilmesine karar veıilmi'tir. Bu çerçevede, 22 Ocak 

2003 tarihinde Ankara'da imzalanan "Siileynwl§a.h 

Türbesi Ta.hkimat Projesinin Uygu1a.nmasma tıqkin 
Ana Tutanak" uyannca, Suriye'nin işbirliği ve 

katkısıy]a yürütülen nıii§terek çalqmalar 2007-201 o 
yıllan arasında gerçeklegtirilen iDfUt faaliyederi 

neticesinde I 0,096 m2 alaıundaki türbe arazisi 

sınırlan tahkim edilmiş, türbe binasının içi ve dışı 

onanlnu,, karakol binası yeniden infa edilmiş ve 

Sül~ah Türbesi yeniden ziyarete açılnu§tır. 

Sonuç o1arak Tahkimat Projesine ait ça1qmalar esas 

itibariyle Türbe arazisinin korunma.mıa yöneliktiL 

Ancak, ~enin tamamlanmasında aonra, Suriye'ye 

seyahat eden Türklerin sayısııun gün geçtikçe 

artması, Akçakale Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye 

geçecek vatanda§lamnızm çoğunluğunun Türbe 

yakınından geçen yolu kullanacak ohnalan haaebiyk; 

Süleyman Şah Türbesi'nin geçmige oranla daha 

fazla ilgiye mazhar olacağı, projenin 

tamamlanmasından sonra ziyaretçiler açısından 

esas dikkati çekecek olawn Süleyman Şah'ın 

lrendisinin ve iki mııbafizının m.ezannm bulunduğu 

Türbe Binası olacaktır. 

Dünyada konsolosluklar haricinde konumu 

bakınundan ender özeDikte bir -yer olması sebebiyle 

Ülkemizin yurtdı§ındaki prestiji açısındaıı özel önem 

ve anlam ta§lmakta olan Süleyman Şah Türbesi'nin 

yerinde kalması ve Teşrin Barajı sulanndan 

etkilenm.em.esi için gerekli proje ve teknik çalı§malar 

DSİ tarafindan gerçeklegtirilmiştir. 
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tek kubbeli camileri arasında en 

görkemlilerindendir. Son cemaat yeri sütwılu 

ve ayaklıdır. Mennerierden yapılmış caminin 

milirabmda görülmeye değer ve zengin bir 

ta§ ifçilik vardır. Uzunlamasına dikdörtgen 

biçimindeki iç mekAnı kubbe ve tonozlarla 

örtülüdür. Kubbesi 10.5 metre çapında ve 

ku§unla kapbdır. Eşsiz minaresi caminin sağ 

köteııinde yer abr. Gövdesi mavi ve yqil renkli 

çinilerle zikzaklı mozaik tekniğiyle bezen~. 
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