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ENERJI PROJELERiMiZ YATIRIM 

Kur ulu Güç: 21 MW • Yıllı k Toplam Eneıji: 70 GWh 

Toplam Kurulu Güç: 750 MW • Yıl lık Toplam Enerj i: 2456 GWh, Toplam Kurulu Güç: 640 MW · Yıl lık Toplam Eneıj i : 2305 GWh 
* Bu pi'Qjeler Özeltın'ın %50 tıisseslna sahip olduğu ortakhk tarafınden yap-Işlet-devrat modeliyle gerçekleştirilmektedir. 

Kurulu Güç: 39 MW • Yıllık Toplam Enerji: 154 GWh, Kurulu Güç: 24,6 MW · Yı l lık Toplam Eneıj i: 97 GWh 

* Bu pr<ıJe ler Özaltın'ın %50 hissesine sahip oldugu ortakirk tarafından yap-Işlet-devrat modeliyle tamamlanmıştır. 
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Sen yüceden çıkorsın olçok yere okorsın 
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Yunus Em re 

Yeniden bulu~tuğumuz bu soyıda siz değerli okuyuwlorımızo Yunus Emre'nin bu güzel 
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Değerli Okurlar, 
Dünya'da sanııyi~me va naticasinde ortaya çıkan ~irleşme va ah yapı faaliyatleri 
~evrenin gün be gün zarar görmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda ~evrenin 
korunması maksad ı ile 1972 yılında lsve~'in Stockholm kentinde Birl~mi~ Milletler 
(evre Konferansı toplanmı~, bu toplantıda çevre sorunları ele alınmı~, çevre 
kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yolları aramı~lardır. Birle~mi~ Milletler 
Çevre Konferansında S Haziran gününün •Dünya (evre Günüw olması 
kararlaştırılmıştır. Her yıl Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde S Haziran, Dünya 
Çevre Günü olarak kutlanmoktadır. 

Her yıl çevre ile ilgili bir ana konunun belidendiği etkinliklerio bu yıl ki teması 
'Ormanlar. Tabial Hizmatinizde' olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde aÇevrew terimi ilk olarak 1982 Anayasası'nın 56. maddesinde yer al mı~ 
ve 1983 yılında Çevre Kanunu hazırlanarak yürürlüğe girmi~tir. Bunu müteakip, 
Çevre Kanunu'nun 31. maddesi uyannm pek çok yönehilelik hazırlanarak yürürlüğe 
girmiştir. fönetmelikler içinde DSi görev ve sorumluluklan apsından en önemlileri 
•su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğiw, •çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği• 
ve •sulak Alanların Korunması Y"ônetmeliğiwdir. 

Kalkınma çabası içerisinde olan ülkemizde tabii kaynaklanmızdan azami şekilde 
yararlanmak ve bu kaynaklarımızı gelecak nesillar için korumak en önemli 
görevlerimizdendir. Su vetoprak kaynaklarının •sürdürülebilir Kalkınma• ilkelari 
çerçevesinde, ülkemizin imkanları göz önünde bulundurulorak geliştirilmesi ve 
okıltı yönetilmesi yolunda Genel Müdürlüğümuz büyük çaba göstermektedir. 

DSi Genel Müdürlüğii, geliştirdiği projelerde (llısu Barajı, Yortanlı Barajı, Deriner 
Barajı vb.] tarihi ve arkeolajik kültürel mirasın gün ışığına pkarılması, kurtanlması 
ve belgelenerek gelecek nesillere aktarılmasına büyük hassasiyet göstermekte ve 
bu konuda ilgili bütün kurum va kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu tür çalışmalara 
teknik ve maddi dastak sağlamaktadır. 

Sulak alan yönetim planlarının hazırlanmasında ve koruma bölgalerinin tespiti 
çalışmalarında da ilgitı kurum ve kuruluşlarla ortakla~ çolı~olar yürütülmektedir. 
Aynı mmonda 2011-201S yılı •ulusal Sulak Alan StratePsi• ile birlikte Ulusal Sulak 
Alan Strutejisi Eylem Planının hazırlanmasında görev alan DSi, sulak alanların 
sürdürülebilirliliğinin sağlanmasında üzerine düşeni yerine getirmektedir. 

DSi iklim değişikliği ile ilgili yürütülen projelere de kurumsal olarak katkı 
sağlamaktadır. DSi tarafından hazırlanmış olan Havza Master Planlannın ravizyonu 

çalışmaları kopsamında ihale edilerek yeniden hazırlanmaya başlayan Seyhan 
Havzası Mastar Planı'nda havza su kirliliği de ortaya konulmaya ~alışılmaktadır. 

Balıkesir'de Edremit Projesi Havran Barajı inşa ah esnosında Bab Anadolu yaroso 
topluluklannın önemli bir yaşam alanı olan, in bağazı olarak adlandı rılan ve baraj 
göl alanında bulunan mağarada su tuhılduktan sonra yarasaların kış uykusunda 
buğulmaya maruz kalmaması için aynı mağaranın daha üst kollarında aynı 
ebatlarda yeni bir mağara açılmıştır. Dergimizin bu sayısında sizlere anlataaığımız 
bu proje doğal hayatın korunması adına atılmış an önemli adımlardan biridir. 

Diğer kuruluşlarla bidikta kidilik araştırma projeleri ve havza bazında su kidanmasi 
atlasları hazırlanmakta, çevre ile ilgili ulusal ve uludararası kuruluşlarca yapılan 
~alışmalar (Barajlar ve Kalkınma Projesi, Çiilleşme ile Mücadele Siizl~mesi, Ramsar 
Sözleşmesi vb.] izlenmekte, talep edilen bilgi, veri ve raporlar hazırlanarak ülke 
~apında yerüstü ve yeraltı su kaynakları kalitelerinin sürekli olarak izlenmesine 
yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. 

Su kalitesi bozulmakta olan nehir havzalarında Su Kalitesi Yönetim Planları 
hazırlanarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir. Büyük Menderes, 
Ergane, Susurluk Havzaları Su Kalitesi Yönetimi Rapodan bunlara örnek olarak 
verilebilir. 

AB uyum sürecinde ~evre sektöründeki direktiRerin meri mevzuata uyumlaştınna 
çalışmalanna başlanılmış olup, bu kapsamda özellikle AB Su Çerçeve Direktifi'nin 
ııyumlaştınlması ve uygulanmasına odaklanan 'Tiiıidye'de Su Sektörü i~in Kapasile 
Geliştirilmesi• başlıklı eşle~tirme projesi yürütülmüş ve bu proje 28 Şubat2010 
tarihinde tamamlanmıştır. AB çevre sektöründeki uyum ~alışma lan kapsamında; 

Su Çerçeve Direktift, Yer altı sularının Kirlenmeye ve Bomlmaya Karşı Korunması 
Direktifi, Taşkın Risklarinin Değerlendirilmesi va Yönetimi Direktift, Nitrat Direklifine 
yönelik çalışmalar ile Avrupa Çevre Ajansına yönelik faaliyetlar yürütülmektedir. 

DSi Genel Müdürlüğü yasal çerçmde su yönetiminde görev alan etkin bir kuruluş 
olarak çevre konusunda daima duyarlı bir yaklaşım içerisinde olmuştur. Bu 
~e~e toprak ve su kaynaklarının geli~n1mesine yönelik çolı~alann sürekliliğini 
sağlamak ve etkinliğini arttırmak bakımından çevrenin korunması her zaman ön 
planda tutulmuştur. 

DSi Genel Müdürü 
ismail UGUR 
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Haydar Ko~aker Yeni Görevine Başlad1 
24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak 

maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden 10 

Mart 20 ll tarihinde ayrılan Haydar KOÇAKER, Çevre 

ve Orman Bakanlığı Müstetar Yarduncılığı görevine 

vekaleten atandı. 

Azersu Baskam , 

Gorkhmaz HUSEYNOV 
Genel Müdürümüzü Ziyaret EHi. 
20 Haziran 2011 taribinde Azerbaycan Cwnhuriyeti Başba.ka.nhğına bağlı Azersu Bqkanı Sayın Gorlilimaz 

Huseynov ile Türkiye'den Lotus firması yı::tkilileri Enver Taner Baltacı ve Ali Albn, ülkemizdeki içmesuyu 

ve atık su arıtma tesislerini görmek, bilgi ve tecrübe teatisinde bulunmak üzere Devlet Su İ§leri Genel Müdürii 

Sayın İsmail Uğlıtu makamında ziyaret etti. 
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Birimlerorasi Geleneksel Futbol Turnuvasi Tamamlandi 

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çah§an 

personeller arasındaki birlik ve beraberliği artmnak, 

kuruma yeni katılan personellezin kayna§m.asını 

sağl.ama.k ma.ksadıyla geleneksel olarak düzenlenen 

"Birimler Arası Gelenebel Futbol Turnuvası" 21 
Haziran 20 ll tarihinde oynanan final müsabakası 

ile sonuçlandı. 

13 takımın katılımıyla 16 Mayıs tarihinde başlayan 

ve DSİ camiasına ~ır bir biçimde tamamlanan 
turnuvada 44 müsabaka oynanmış, turnuvayı spomı 

ve izleyici olarak yak:la§ık 3 000 kifi takip etmittir. 

Final günüjeoteknik İ§letme- İdari ve Mali İ§ler 

Dairesi arasında oynanan 3.-4-.lük maçı ile 

ba§lamıttır. Maçı kazanan Jeoteknik İ§letme 

3.olurken, İdari ve Mali İşler Dairesi ise 4. olarak 

turnuvayı tarnamlamıştır. 3.-4-Jük maçından sonra 

oynanan DSİ ailesi-Veteranlar Mücadelesini de 

Yeteranlar ekibi kaza.nmı.§tır. 

Izleyen herkesin büyük bir keyif aldığı final 

müsabakası ise İçmesuyu ve K.analiza.syon Dairesi 

B~kanlığı ile Etüd ve 

Plan Dairesi arasında 

oynanmı§tır. Penaltı 

atııları neticesinde 

rakibine üstünlük 

sağlayan İçme suyu ve 

K.analizasyon Dairesi 

geçen sene olduğu gibi 

bu senede turnuvanın 

§ampiyonu olmuştur. 

"Birimler Arası 

Geleneksel Futbol 

Turn u va sı •• nın 

kapanıtında bir 

kon~ma yapan DSİ Genel Müdürü İsmail Uğur 

DSrtilik ruhu içerisinde, DSİ ~a ~ 

bir turnuvanın gerçekleşti~ olmasının vermiş 

olduğumuduluğu ifade ederek, DSİ'de her alanda 

birliğin, da~mamn ve sevgi bağlannın ne kadar 

güçlü olduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu 

ve bunun devamı için herkesin üzerine düşeni 

yapacağından emin olduğunu belirterek, bir sonraki 

turnuvada bulu§mak üzere diyerek sözlerini 

tamamladı. 

Maçiann tamamlanmasının ardından tumuvaya 

katılan ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi. 
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D Si Türk Halk Müziği Korosu "Bu Toprağın Türkü leri" Konserini Gerçekleştirdi. 

1 H aziran 20 ll tarihinde Şef K enan ŞELE 

yönetiminde düıenlenen konserde farklı yöreleriu 

türküleri seslendixiimiş olup, konsere DSl Genel 

Müdür Yardımcısı Sn. Akif özkaldı, daire 

başkanlan, başkan yardımcılan, şube müdürleri ve 

D St personeli iştirak etti. 

DSt T ürk H alk Müziği Korosu, T ürk H alk 

Müziğlııiu gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, 

geçmişten gtınümüze bütün türkülerimizi doğru bir 

biçimde ok-uyarak türkülerimizin yozlaşmasını 

önlemek ve Halk Müziğinıizi daha geniş kitlelere 

duyurmak maksadıyla 25 Kasım 1994 tarihinde 

Genel Müdürlük Makamının katkılarıyla 

kurulmuştur. Koro DS1 personeli ve yakınlan ile 

diğer kurumlardan gelen ve hepsi Türk Halk 

Müziğ1ne yürekten bağlı üyelerden oluşmaktadır. 

DSt T ürk Halk Müıiği Korosu, her yıl Ankara'da 

periyodik konserlerin dışında Eskişehir ve Balıkesir 

illerinde de konserler vermektedir. Bu faaliyetlerin 

yanı sıra sosyal projelere; Ankara'da Huzurevleri, 

Bakıın evleri ve Rehabilitasyon Merkezleri gibi 

kurumlarda, verdiği konserlerle katkıda 

bulunmaktadır. 
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Yil Sonu Sergi Aç1hş1 

GcndMiidiidiiğiimim~5. ~ Müdürlüğümüzün 

destekleriyle, DSİ Lojmanlan site yönetimi ve 

Çankaya Halk Eğitimi Merkezi ve Aıqam Sanat 

okulu itbirliğiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da, 

emeği göz nuru eserleri 8-9 Haziran tarihleri 

arasında Lojman sakinleri için Bölge Müdürlüğü 

sosyal tesislerinde sergileıuniJtir. 

Lojman sakinlerinin taleplerine istinaden, giyim, Sergi açılışı, kurs1ann düzenlenmesinde emeği geçen 

mefru§at, el rıakıfı, tala tasarum, ebru sanatı, aerobilc birim temsilcileri ve lojman sakinlerinin kablımıyla 

ve fitness alanlannda kurslar düzenlenmiştir. 08.06.20 ll tarihinde Genel Müdür Yardımcısı 

Başanlı bir kurs dönemi neticesinde, el nakıp, takı 

tasanmı ve ebru sanab. alanlannda, kursiyerlerin el 

Döndü Tadıdil tarafindan gerçeklettirilmittir. 
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Sulama Birlikleri Toplantası gerçekleştirildi ... 

DSİ ı9 . .Bölge Müdürlüğünde 07.06.20ı ı tarihinde 

Sulama Birlikleri ile bir toplan1ı ga-çeldeştiıilmiftir. 
Toplan1ıya DSİ ı 9. Bölge Müdürü Ali Rıza Diniz, 

Bölge Müdür yardımcılan, §Ube müdürleri ile 

8 adet Sulama Birliği Ba1kanı ve Müdürleri 

ka~ 

Toplantının açılı§ konupnasını yapan DSİ ı9. Bölge 

Müdürü Ali Rıza Diniz, "DSİ olarak sulamalara 

çok önem ~riymuz. Sulamaların istenilen seviyelere 

gdmesi iQn sürekli eğitimler~ lnplantılar yapıyoruz. 

Yeni Sulama Birliği Yasası ile tesislerimiz daha 

verimli ve etkin işletileceğine inanıyorum. 

Yapacağımız bugünkü toplantının da faydalı 

olacağım dügünüyorum. Toplantıya katılan tüm 

arkadallara te§ekkür ederim" demiştir. 

Toplan1ıda, ıa.05.20ı ı tarihinde Bakan oluru ile 

yürürlüğe giren i41etmeye açılmış olan sulama 

tesislerinde, rehabilitasyon ~ iyilqtirme ça1ışma1an 

hakkında bilgi verilmiştir. Aynca 20 ll yılında 

sulamala.rda uygulanacak ücret tarifeleri, sulama 

oranlan ve sulama randımanlan ile Birli1derin çqitli 

sorunlan ve çözüm önerileri görüşülmü§tür. 

DSİ ı9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Sulama 

Birliklerine 201 1 yılında daha verimli nasıl sulama 

yapılacağı konusunda bilgiler aktarmışlardır. 
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DEVLET SU iSLERi SiiRT SUBE MÜDÜRLÜGÜ HiZMETE GiRDi , , 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır 

1 O. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şube Müdürlüğü, 

Sürt'te gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. 

Törene; Siirt Valisi Musa Çolak, DSİ Bölge Müdür 

Yardımcısı Hasan Kılıç, Siirt Şube Müdürü Yusuf 

Korkutata, kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri, basın mensuplan ve vatanda.§la.r katıldı. 

Siirt Volisi Musa Colok , 

DSİ'nin Siirt için önemini ifade ederek konuşmasına 

başlayan Çolak "Ülkemizin en önemli 

kurumlanndan biri olan DSİ"yi uzun zamandan 

beri şehrimizde görmek istiyor, DS! şubesinin 

şehrimizde kurulmasını talep ediyorduk. İlimizin 

sosyal-ekonomik yapısının gelişimi noktasında, 

belirlenen ihtiyaçlan karşılamak üzere böyle bir 

birimin kurulması gerekliydi. İlimiz sınırlan içinde 

yenilenebilir enerji kaynaklanmn yani barajların 

yapım çalışmaları ve yatırımları hızla devam 

etmektedir, dolayısıyla DSİ görev alaruna giren bu 

yatırımların çevresel etki değerlendirilmesi gibi 

önemli görev ve sorumluluklar da 

bulunmaktadır. "dedi. 

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 

destekleri ile yaptığımız girişimler sonucu bu şubenin 

kurulması sağlandı . Su taşkınlanmn önlenmesi 

dahil, ilimizin tarımsal potansiyelini harekete 

geçirilmesi; kurak toprakların sulanması ve 

insanlarımızın sağlıklı içme suyuna kavuşmalannda 

önemli görevler üsteleneceğine inandığımız ve 

DSİ'nin ilimizde yaptığı projelerin daha kısa sürede 

gerçekleşmesini sağlayacak olan bu şubenin İliınize 

ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasım diliyor, İliınizde 

yapılan yatınmlarda bizlere her zaman destek olan 

başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 

Çevre ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu'na emeği geçen herkese, şükranlanını 

sunuyorum. 

D Si 1 O. Bölge Müdür Yardımcısı 
Hasan Kılıc 

; 

Siirt'e yapılan DSİ hizmetlerinin takibi balamından 

bu tesisin önemini vurgulayan Hasan Kılıç " Sayın 

Başbakanımızın, Bakanımızın ve Valimizin büyük 

destekleri ile kurulan Şube Müdürlüğü ile ilimize 

yapılan yatınnılar bu günden itibaren daha yakından 

takip edilecek ve vatandaşlarımızın taleplerinin 

karşılanması sağlanacaktır. " dedi. 

Konuşmaların ardından Diyarbakır 1 O. Bölge 

Müdür Yardımcısı Hasan Kılıç ve Siirt Şube 

Müdürü Yusuf Korkutata tarafından Vali Musa 

Çolak'a Siirt'te DSİ tarafindan yapılan yatınmlarla 

ve çalışmalarla alakalı bilgi verildi. 
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Dünya 
Çevre Günü 
Kutlandı 

Doğal Çevrenin korunması maksadı ile 1972 yılında 

İsveç'in Stockholm kentinde Birle§mİ§ Milletler 

Çevre Konferansı topl.anm.ış, bu toplantıda çevre 

sorunları ele alınmıştır. Bu toplantıda çevre 

kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yollan 

aramıglardır. Birleşmi§ Milletler Çevre 

Konferansında 5 Haziran gününün Dünya Çevre 

Günü olması kararla§tınlmıştır. Her yıl Birle§mİ§ 

Milletler'e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre 

Günü olarak lrutla.nmaktadır. 

Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak 

sorunudur. Çevre kirlerunesi hepimizin günlük 

~ayşm etkileyen bir olaydır. Uygarlığın ~mesi, 

endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne 

gereksinim arttruştır. Kırlarda, köylerde, doğal 

çevrede y~ayan insanlar kentlere göçmüJ, kent 

nüfusu önemli ölçüde artnu§tır. Kentlerde nüfusun 

artışı ve endüstrile§llle beraberinde çevre sorunlaıma 

da sebep olmuştur. Bu sorunun en önemlisi çevre 

kirlerunesidir. 
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Dünya Çevre Günü dolayıııryla Ankara Büyülqehir 

Bclecliyesi ile Çevre Omıan Bakaıilığ:ı. 22 ilköğretim 
okulundan 2 bin öğrencinin katılumyla Harikalar 

Diyan Nejat Uygur Anfi Tiyatrosu'nda ortakl3.§a 

bir etkinlik gerçekle§~tir. 

Etkinliğin açılışnda konugan Çevre ve Orman 

Bakanlığı Mü.ste~an Prof. Dr. Lütfi Akca, Dünya 

Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen §enliğe, ülkenin 

ve insanlığın geleceği olan çocuklann özellikle davet 

edildiğini ifade ederek, "Çevreyi severek ve çevre 
duyarlılığıyla yeti~en çocuklar ile çok daha güzel 

bir dünyada ve çevrede ya§ama imkanına sahip 

olunur" dedi. 

Dünya Çevre Günü'nün önemine i§aret eden Akca, 

"Hava, su ve toprak bizim temel hayat 

kaynaklanmız. Sağbklı ya§amamız için bunların 

terniz olması ve temiz kalrn.ası lazım. Sadece bizim 

için değil, gelecek nesiller için de bunların temiz 

olması lazım. Çünkü çevre, bizim çocuklara 

bırakacağımız miras değil, onlardan aldığımız 

emanettir. Bu emaneti, sizlere temiz bırakmak 

zorundayız siz de sizden sonraki nesillere temiz 

b:ırakacaksınızn diye konuştu. 

Çocuklann evlerinde ve okullannda çevre bilinciyle 

hareket etmelerini isteyen Müstepr Akca, çevreyi 

koruma konusunda çocuklann etraflanna örnek 

olması gerektiğini söyledi. 

Gençlerin ve çocuklann bazı 'eyleri büyüklerden 

daha iyi yaptıklanru dile getiren Akca, "Sizlere 

güveniyoruz, sizler için çalışıyoruz, sizlerle daha 

güzel günlerde daha temiz çevrede ya§amak 

ümidiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi. 

Konuşmalann ardından "Çevre Eğitim Projesi"nde 

dereceye giren okullara ödülleri, Çevre ve Orman 

Bakanlığı Mü.ste§an Prof. Dr Lütfi Akca, Ankara 

Vali Yardımcısı Mehmet Kurt, Çevre ve Orman 

Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Cumali 

Kınacı ile Ankara lı Milli Eğitim Müdürü Kamil 

Aydoğan tarafindan verildi. 

Öğrenciler tarafindan sunulan "atık defilesi", seğmen 

ve halk oyunlan gösterilerinin ardından Yusuf 

Güney konser verdi. 



Yoğun programı sebebiyle merasiıne katılamayan 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

yayımladığı bir mesajla Dünya Çevre Günü'nü 

kutla.Illl§tır. 

Mesajda şöyle denilmektedir: 

"Tabü ve tarihi güzellikleri ile yeryüzünde başka 

bir yerde görülmeyen bir çevre çeşitliliğine sahip 

olan ülkemizde, çevre kalitesini artırmak; havasıyla, 

suyuyla, yeşil alanlarıyla, katı atık ve atıksu problemi 

olmayan bir çevre oluşturmak temel hedefımizdir. 

Masmavi gökyüzü, yemyeşil tabiatı ile insanlığa 

örnek teşkil edecek "yaşanabilir çevre ve şehirlere" 

sahip olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Yürüttüğümüz projelerle atık yönetiminden temiz 

enerjiye, kaliteli içmesuyu temininden 

ağaçlandırmaya her alanda yoğunlaştırdığımız 

çalışmalanmız neticesinde, vahşi çöp dağlarından 

elektrik üretilen modern atık hertaraf tesislerine 

geçtik. Vatanda§lanmıza nefes alabilecekleri, tabiatla 

iç içe olabilecekleri alanlar tesis ettik. Cumhuriyet 

tarihimizin en büyük Ağaçlandırma Seferberliğini 

başlattık. Bu çalışmalarımızdaki gayemiz, daha 

yaşanılabilir sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmaktı:r. 

1972'den beri her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanan 

Dünya Çevre Günü, insanlık için Dünya'nın ve 

çevrenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. 

Her yıl çevre ile ilgili bir ana konunun belirlendiği 

etkinliklerin bu yıl teması 20 ı ı yılının Ormancılık 

Yılı olarak seçilmesine destek verilmesi maksadıyla 

"Ormanlar: Tabiat Hizmetinizde" olarak 

belirlenmiştir. 

Oksijen kadar elzem olan ormanlarımıza ve 

çevremize sahip çıkmak ve özenle korumak 

hepimizin asli vazifesidir. 5 Haziran Dünya Çevre 

Günü'nün bu şuurun artırılarak geliştirilmesine 

vesile olmasını temenııi ediyorum. 

Dünya Çevre Günü'nüz kutlu olsun. 

Çevre ve Orman Bakanlığı 
Calısmaları , , 

Hayatın kaynakları hava, su, ağaç ve toprağı kısaca 

çevreyi korumak ve geliştirmekle mesul olan Çevre 

ve Orman Bakanlığı bütün gayretini sağlıklı bir 

çevrede yaşama hakkının gerçekleştirilmesi yönünde 

göstermektedir. 

Tabü güzelliklerimizin ve tarihi kaynaklarımızın 

korunarak, çevre ile barışık kalkınmanın sağlanması 

çabalarının ivme kazandığı çalışmalanmızda; 

koruma-kullanma dengesinin hassasiyetle takip 

edilmesi, kaynaklann işletilmesinde verimlilik ve 

kalitenin arttırılması, tabiata uygun orman 

işletmeciliği anlayışının geliştirilmesi temel 

önceliklerimizdir. 

Bu çerçevede içme suyu, sulama, atıksu antma, 

taşkın koruma, katı atık, ağaçlandırma, tabiatı 

koruma gibi çevre ile alakah pek çok alanda önemli 

çalışmalan başlatarak, eylem planlan uygulamaya 

konulmuştur. 

Bütün şehirlerimizin içmesuyu meselesi uzun vadeli 

olarak çözülmüştür. Tamamlanan içmesuyu tesisleri 

ile 32 milyon vatandaşınnza ilave içme suyu temin 

edilmiştir. Bütün şehirlerimizin 2040, 2050 hatta 

2060 yılına kadar içmesuyu mevcuttur. 

Önemli sulama projelerini tamamlanarak, 1 O milyon 

dekar arazi suyla buluşturulmuştur ve toplam 

sulanan alan 5,5 milyon hektara ulaştırılmıştır. 

Temiz ve çevreci bir eneıji kaynağı olan hidroelektrik 

konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Ülkemiz 

enerji üretimi alanında maalesef dışa bağımlı 

konumdadır. Her yıl enerji ithalatı sebebiyle 

milyarlarca dolar yurt ~ma çıkmaktadır. Bu sebeple 

ülkemizin ihtiyacı olan yatırımlara aktarılacak 
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kaynaklar ülke dışına akrnaktadıı: 

Bu tabioyu değ-iştirmek adına sadece %37 'sini 

değerlendirebildiğimiz hidroelektrik enerj i 

potansiyelinlizi geliştirmeye büyük önem 

verilmektedir. 

ülkemizin kullarulamayan hidroelektılk potansiyelini 

daha kısa sürede devreye alınabilmesi için kamu 

yatırımlan yanında özel sektörün çalışmalarına da 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple lıidı·oelektrik 

eneıj i üretiminde milat olarak kabul edilen ve 

2003 yılında 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanumı 

Çerçevesinde Yürürlüğe g-iren "Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması Yönetmeliği" ile özel sektörün 

hidroelektrik enerji yatırımlarında önünü açtık. 

Böylelikle ülkemizin hidroelektrik enerji 

potansiyelinin tamamından faydalanabilmesi adına 

topyeh"in bir seferberlik başlatılmıştır. 

Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği 

çerçevesinde bugüne kadar özel sektör tarafından 

1.526 Hidroelektı·ik santral projesine başvuruda 

bulunulmuştur. özel sehör tarafından müracaat 

edilen HES'lerin b.'Ululu gücü 28.499 megavattır. 

Bu projeler için özel sektörün yatııun tutan yaklaşık 

50 milyar $ olacaktıı: 

Daha sağlıklı şehirlerin tesisi maksadıyla katı atık 

yönetimi eylem planı uygulamaya konulmuştıu·. Bu 

çerçevede 7 56 belediyede 41 milyon nüfusun katı 

atıklaıuıı düzenli depolama tesislerinde hertaraf 

edilmektedir. Sadece katı atıklar bertaı·af edilmiyor 

aynı zanıanda Belediyeleı'inıiz, İstanbul, Ankaı-a ve 

Gaziantep'te çöp depolama tesisinden elektrik de 

üretiyor. 

Gemilerin oluşturduğu atıkları toplamak için 

limanlaıda 198 adet atık kabul merkezi h.'Ululmuştıu: 

Çevreye hizmet ederken aynı zamanda tıu·izme de 

hizmet edilmektedir. Şu anda 341 adet plaj ve 

maı1nanuz mavi bayrağa salıiptir. 
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Denizlerimiz, bugün 208 istasyondan sürekli takip Deniz koruma ala m 1050 km2 geni~letilmiştir. 

edilmektedir. Bunun neticesinde Türkiye, Akdeniz•de en ge~ 

deniz koruma alanına sahip ülke konumuna 

Artık vatandaşlanmızın solueluğu havanın kalitesini 

~tir. 117 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu 

ile illerimizin hava kalitesi anlık olarak takip 

edilmektedir. 

111 OO.OOO'lik Çevre Düzeni Planlan geçmiş yıllarda 

%5.5 iken, §U an itibanyla ülkemizin% 65'inin 

1 1 1 OO.OOO'lik planlarını tamamlanmı~tır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, koruma-kullanma 

dengesini gözeterek korunan alanlara her geçen 

gün yenilerini ilave etmektedir. 

Bu çerçevede 2003'te 33 olan Milli Parlc sayısı 4 ı •e, 

17 olan tabiat parkı sayısı 42'ye yükse~tir. 2004 

yilindan itibaren Kent Ormanları uygulamasım 

bll§latılmı§tır. Bugüne kadar toplam 93 adet Kent 

Ormanı kurulnuq, §ehirlerimize ya§am alanlan 

lw:andınlıru§tır. 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın 

uhdesinde ı 4 adet özel çevre koruma bölgesi 

bulunmakta iken, buna Saros .Köıfezi de ilave edilmi§ 

ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sayısuu 15'e 

yükselmiştir. 

Cumhuriyetimizin en büyük ağaçlaııdırma hamlesi 

Ba§bakanımızın talimatıyla 2008 yılında 

ba§la~tır. Seferberliğin ilk 3 yılında 820 milyon 

fidanı toprakla bul~turulmUf1:Uı: Türlıiyt; uyguladığı 

çevreci çalı§lllalarla 2009 yılında dünyada en çok 

ağaçtandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer~ 

Bu hakh gurur Ülkemizindir. 

Bu ça1ışmalar neticesinde Türkiye, orman varlığını 

arttıran nadir ülkelerdendir. 

ı 972 envanter sonuçlanna göre 20,2 milyon hektar 

olan orman varlığımız, bugün 21,6 milyon hektara 

ul.a§t:ırılını§br. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafindan yürütülen 

ağaçlandırma ~malan diğer ülkeler tarafindan 

örnek a1ınmakt.a olup, bazı. iilkeler Türkiye'ye iJbirliği 

teklifinde bulunmaktadır. 
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Orman yangınlanyla mücadelede Türkiye, Akdeniz 

havzasındaki en bil§lUlh ülke olup, Yangın Yönetim 

Sistemi'ne birçok ülkeden talep gelmektedir. Ülkemiz 

ve bakanlığımız "orm.anlan dünyamızın akciğerleri" 

olarak nitelendirmekte ve bu konuda üzerine dii§eni 

yapmaktadır. Bu noktadan hareketle bugüne kadar 

Suriye, Gürcistan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi, Yunanistan, Rusya ve Balkan ülkeleri ile 

son olarak İsrail'e orman yangınları konusunda 

ciddi yardımlar yapılınıştır. 

Bilindiği gibi son yıllarda Dünya kamuoyunu Ine§gUİ 

eden önemli bir husus da iklim değişikliğidiı: Türlciye, 

iklim değişikliği ile mücadele hususunda alınan 

kararlarda daha etkin söz sahibi olabilmek 

maksadıyla 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto 

Protokolü'ne resmen taraf olmuştur. Kyoto 

Protokolü'nün uygulama dönemi 2008-2012 yıllan 

arası olup, Türkiye'nin 2012 yılı sonuna kadar 

herhangi bir emisyon azaltım veya sınırlama 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ülkemiz, Kyoto 

Protokolü'ne taraf olarak, 2012 sonrası için söz 

sahibi olmuştur. Şu anda iklim değişikliği ile alakalı 

çalışmalara ülke çıkarlarını koruyacak şekilde aktif 

katılım sağlamaktadır. 

Avrupa Birliği (AB) Çevre Faslı, 12. Fasıl olarak 

2 1 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılmıştır. 

Önümüzdeki döneme ili§kin hedefierimize gelince; 

• Hedefimiz 2023 yılında ülkemizin ekonomik 

sulanabilir 8,5 milyon hektar arazisinin tamamını 

sulamaya açmaktır. 

• 2023 yılına kadar HES projelerinin %90'ını 

i§letmeye almayı, Türkiye'ye yılda 1 25 milyar 

kilowatt.saat, temiz hidroelektrik enerji 

kazandırmayı hedefliyoruz. 

• 2023 yılında çevreye atılan hiçbir atık 

kalmayacak, atıklar çöp olmaktan çıkarılarak, 

geri dönüşüm ve eneıji üretimi gibi yollarla ülke 

ekonomisine kazandırılarak hem çevre hem de 

tabii kaynaklar korunacaktır. 

2023'ün Türkiye'sinde hiçbir atıksu antılmadan 

çevreye verilmeyecek. 

2023 yılında, hacasında hava kirliliğine karşı 

tedbir almayan tesis kalmayacaktır. 

• Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında 

orman alanlarımızı ülke topraklarımızın 

%30'una (23,34 milyon hektar) ulaştırmaktır. 
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SURUCUN RUYASI 
1.., •• •• • • 

GERCEGE DONUSUYOR 
1 

"Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi" GAP 

Eylem Planında 2008-2012 yıllan arasında 

5 yıllık süre içerisinde büyük ölçüde 

tamamlanacak olan en önemli bir projelerden 

biridir. 

Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi ile; Atatürk 

Baraj Gölünden almacak saniyede 90 metreküp 

su, 60 metre terfi edilerek, Suruç .Ilçe merkezi 

ve 105 yerleprn yerine ait toplam 94 bin 814 

hektar tarun arazisinin basınçlı borulu sulama 

§ebekesi ile yağmurlama ve damlama sistemiyle 

ııulanm.aııı. sağlanacaktır. 

1 
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Ekonomisitanma dayalı olan Suruç'ta GAP devreye 

girmeden önce köylüler tarafindan kazılan kuyular 

vasıtasıyla sulu tanm yapılmaktaydı. Ancak 

bilinçsizce açılan kuyular yeraltı su kaynaklann:ın 

kuruma.mıa sebep olurken aynı zamanda içme myu 

sıkıntısı da ortaya çıkmaktaydı. 

Yöre halkı böylesine zorlu ve çetin şart1.ar sebebiyle 

su özlemlerini dağlara ta§lara yazarak ifade etmeye 

çalı§ıyordu. Bu özlem Suruç Ovası Po~ Sulaması 

Projesinin tamamlanmasıyla tarihe kan§acaktır. 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi!nin tanmsal 

verimliliği ve ürün ~tliliğini arttırınası, bu artı§Jarla 

ve çiftçilik faaliyetlerinin çe§itlendirilmesi yoluyla 

kırsal ve kent>el bö)gcleı:deki gelir düzeyini arttımı.ası, 

tanmsal sanayilere girdi sağlaması, istihdam 

olanaklanın arttırarak kırsal ve kentsel nüfusun dışa 

göç etme eğilimini en aza indirmesi, ihraç edilebilir 

ürünlerin üretilmesine katkı sağlanacaktır. 

Yörenin ekonomik, sosyal ve kültürel gellgimine 

büyük katkı sağlayacak bu proje ile Suruç'un 

bereketli topraklan, Fırat'ın aziz suyuna kavu§acaktu: 

Proienin Maksadı 

Proje ile Atatürk Baraj Gölünden saniyede 90 m3 

su 60 metre pompalanarak Suruç nçe Merkezi ve 

Köylerine ait toplam 94 814 hektar tarun arazisinin 

bamı.çlı olarak yağmurlama ve damlama sistemiyle 

sulanacaktır. 

Proienin Gelişme Durumu 

GAP Eylem Plarunda bulunan Suruç Pompaj 

Sulaması I. Merhale olan 57 927 hektar sahanın 

damlama ve yağmurlama sulama sistemiyle 

sulanmasına ait tesisleri inşa etmek için 

8 ünitenin ilk 4 ünitesinde çalışmalar hızla devam 

etmektedir. Geriye kalan 4 İ! ihale sürecindedir. 
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1-Suruç Ovası Pompai Sulaması Ana 
iletim Kanah 1. Kısım: 

İ~ kapsammda Pompa İstasyonu, basma havuzu, 

cebri boru ve 29 150 metre iletim kanalırun inp.atı 

projesinde bugüne kadar 25 km ana kanal İn§aatı 

ve pompa istasyonunun %90'ı tamamlanmıştır. 

Fiziki gerçekle§me % 70 seviyesindedir. Şu ana 

kadar toplam 65 000 000 TL harcanmı§tır. 

2- Suru~ Ovası Pompai Sulaması Ana 
iletim Kanah ll. Kısım: 

Toplam 17 200 metre uzunluğunda 7.80 metre kazı 

çapında ve 7 metre iç çapında dairesel Jresitli, Tünel 

Açma Makine& vasıtasıyla açılacak Tünel Dünyanın 

5. büyük su iletim tüneli olacaktır. Tünelin 

devanunda I 101 metre galeri bulunmaktadır. 

Bugüne kadar 801 metre galeri İn§aatı, 3 680 metre 

tünel İn§aatı tarnaınlanım§tı İşin fiziki gerçeklqmesi 

% 21 seviyesindediı: 20 ll yılında 9 km tünel imalatı. 

heddlenmiştiı: İş için bu güne kadar 60 000 000 n 
~tır 

3- Taşbasan Depolaması: 

Tünelden sonra günlük regülasyon sağlayacak olan 

ve 6 milyon m3 suyu depolayacak Taşbasan 

depolaması proje yapınu tamamlanmış, 15 Nisan 

20 ll tarihinde inşaat ihale& Bölge Müdürlüğümüzce 

yapllrmıjtıı: DSİ (Şanhurfa) 15. Bölge Müdürlüğünce 

30.06.201 1 tarihinde i§in ön mali kontrolü yapilmı§ 

olup sözlC§!DeSi iınzalanacaktı.r. 
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4- Suruç Ovası Pompai Sulaması Sol 
Sahil Ana Kanal: 

Yakla§ık 34 000 hektar alanm su1anmamnı sağlayacak 

olan 45 830 metre ana kanal in§aatı yapılacaktır. 

05.04.201 1 tarihinde i§e ba§lanmı§tır. Arazi 

aplikasyon ve proje çalışmalan devam etmektedir. 

5- Suruç Ovası Pompai Sulaması Sağ 
Sahil Ana Kanal: 

23 180 hektar aiarun sulanmasını sağlayacak olan 

24 730 metre ana kanal in§aatı projesinde; Sözlqme 

imzalanarak I 7.12.2010 tarihinde İ§e b~lanmıştır. 

6- Tasbasan Sol Sahil Sulaması , 

1. Kısım, 2. Kısım ve Sağ Sahil 
Sulaması Sebeke: , 

Suruç Sol Sahil 2. Kısım ve Suruç Sağ Sahil §ebeke 

in§aatlan 17.05.2011 de ön yeterlilikleri yapılrru§ 

olup ihale süreci devam etmektedir. 

Anakanal 

24 73.0 m 
Sol Sa!ıil 

1. kısım 

13 000 ha 

Proienin Faydası 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesinin 

tamamlanmasıyla sosyal ve kültürel gelişmenin yanı 

sıra yıllık 267 Milyon TL gelir artı§l sağlanacak, 

yaklaşık 190 000 ~iye istihdam ~ doğacak 

ve bu sayede Suruç orta ve uzun vadede göç veren 

bir ilçe konumundan çıkacaktır. Projeye bu güne 

kadar 125 000 000 TL han::arumştı.t. 

Sulu tanma geçilmesi ile birim alandan elde edilen 

verim yakla§ık 2 kat artma.k:tadıL Mevcut durumda 

ilçede buğday verimi dekara ortalama 300 kg iken, 

aym dönemde sulamaya a.çılıru§ Harran Ovası'nda 

dekar ba§ına 600 kg ürün alın~tır. Dolayısıyla 

Suruç Ovası'nda sulama ile birlikte dekar başına 

buğdaydan elde edilen verim 2 katma çıkacaktır. 
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2006-2009 üretim yılında Hanan Ovası'nda% 50 

buğday, % 48 pamuk, % 2 orawnda da sebze, 

meyve, baklagil, susam, üzüm ve zeytin 

yeti~tirilmi~tir. Yılda bir ürün alınamayan ovada 

sulama ile birlikte yılda iki ürün yetiştirilmeye 

~ve % 27 oranında ikinci ürün olarak rrwnr 

DS i 

tanmı yapılmı§ ve çiftçiler 

sulamadan önceki döneme göre 

net iki kat gelir elde etmi§lerdiı: 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması 

tamamlandığında ayw ürün 

çe~itliliğinin ve gelirin elde 

edilmesi son derece doğaldır. 

Ürün çeşitliliğinin artması bu 

ürünleri i§leyecek fabrikaların 

da artmasına sebep olacaktır. 

Sulama ile birlikte tanmsal 

üretim artacak ve bu üretim 

hayvancılık için gerekli olan 

yem bitkilerinin bölgede 

yet:i§tirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu da ilçenin 

hayvancılıkta da söz sahibi olması anlamına 

gelmektedir. 





Ulusol Eylem Plom Tomomlond1. .. 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 

koordinasyonunda hazırlanan İklim Deği§i.kliği 

Ulusal Eylem Planı (İDEP) tamamlandı. 

Eylem Plaru ile enerji verimliliğine yönelik teşvi1derin 

yüzde ı 00 artınlması, sanayi sektöründe üretilen 

GSYH ba1ına e1değer C02 yoğunluğunun 

azaltılması, kamu binalannda eneıji tüketiminin 

yüzde 20 azaltılması, karayolu~ demir ve deniz 

yol1anna ağlrlık verilmesi, afetler için tatbikat yapma 

düzeyine çıkılmaaı kararlan alındı. 

İklim Değipkliği tnusal Eylem Planı (İDEP) ilgili 
tüm Bakanhklar, kamu kurum ve kuruluşlan, sivil 

toplum kurulu~, özel sektör, akademisyenler ile 

uluslararası örgütlerin katılımı ile hazırlandı. 

lDEP ile eneıji, binalar, ulaşbnna, sanayi, atık, 

tanm, arnzi kullanımı ve ormanalık başlıklan al.1mda 

iklim deği§ikliğinin etkileriyle mücadele için alınacak 

önlemler belirlendi. İDEP ile belirlenen hedefler 

§ÖYle: 

ENERJi VERiMLiliGi TEŞViKLERi 
YÜZDE 100 ARTACAK 

- Yürütülen ve planlanan çalqmalar kapsammda 

birina1 eneıji yoğunluğunun, 20 ı 5 yılmda 2008 

yılına göre yüzde ı O oranında azaltılması. 

- Eneıji verimliliği konusunda Ar-Ge için aynlan 

mali olanakların, 201 5 yılına kadar 2009 yılına 

göre yüzde ı 00 artmlması. 

- Eneıji verimliliği uygulamalan için verilen te~ 

miktanın 20 ı 5 yıhna kadar yüzde ı 00 artıninıası. 

- 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım 

kayıplannın yüzde 8'e indirilmesi. 
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- 20 ı 5 yılına kadar Türkiye'de karbon piyas:agın.ın 

kurulmasına yönelik çah§malann yapılması. 

SANAYiDE KiŞi BAŞINA C02 
AZALTlLACAK 

- Sanayi sektöründe ene:ıji kullanımından (elektrik 

enerjisi payı dahil) kaynaklanan sera gazı 

emisyoıılarırun sırurlandırılması. 

- 2023 yılına kadar sanayi sektöründe üretilen 

GSYH başma eşdeğer C02 yoğunluğunun 

azaltılması. 

KAMU BiNALARlNDA ENERJi 
TÜKETiMi AZALTlLACAK 

- Kamu kurulU§lanrun bina ve tesislerinde, yıllık 

enerji tüketiminin 20 ı 5 yılına kadar yüzde ı O 

ve 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltılması. 

- 2017 yılından itibaren yeni binalann yıllık enerji 

ihtiyaaıun en az yüzde 20'sinin yenilenebilir 

enerji kaynaklarından temin edilmesi. 

- 2023 yılına kadar yeni yerle§melerde yerle§me 

ölçeğinde sera gazı emisyonunun (pilot olarak 

seçilen ve sera gazı emisyon miktan 20 ı 5 yılına 

kadar belirlenen) mevcut yerleşmelere göre en 

az yüzde 1 O azaltılması. 
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KARAYOLU YERiNE DEMiR VE DENiZ 
YOLLARI 

- 2023 yılı itibariyle demiryollannın yük 

taşımacılığında (2009 yılında yüzde 5 olan) 

payının yüzde 15'e, yolcu ta§lmaclığmda (2009 

yılında yüzde 2 olan) payının yüzde 1 O'a 

çıkanlması. 

- 2023 yılı itibariyle denizyollarının kabotaj yük 

t~ımacılığındaki (2009 yılmda ton-km olarak 

yüzde 2,66 olan) paynun yüzde lO'a, 

yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında 

yolcu-km olarak yüzde 0,37 olan) 

payının yüzde 4'e çıkarılması. 

- 2023 yılı itı'bariyle karayollannın yük 

ta§liilacılığındaki (2009 yılında ton

km olarak yüzde 60,63 olan) payının 

yüzde 60'ın altına, yolcu 

taşımacılığındaki (2009 yılında yolcu

km olarak yüzde 89,59 olan) payının 

yüzde 72'ye diqürülmesi. 

AFETLERE KARŞI TATBiKAT 
YAPILACAK 

- İklim de~ikliğine bağlı sel, ~. çığ, heyelan 

vb. doğal afet risklerinin tespit edilmesi. 

- İklim değişikliğine bağlı doğal afetiere 

müdahalede taşra teşkilat kapasitelerinin 

güçlendirilmesi ve tatbikat yapabilme düzeyine 

erqtirihnesi. 

- 2005 yılı baz alınarak düzenli depolama 

tesislerine kabul edilecek biyobozunur atık 

miktarının, 2015 yılına kadar ağırlılı:ça yüzde 

75'ine, 2018 yılına kadar yüzde 50'sine, 2025 

yılına kadar yüzde 35'ine indirilmesi. 

VAHSi CÖPLÜKLERiN TAMAMI 
~ , 

KAPATILACAK 

- 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde entegre 

katı. atık hertaraf tesislerinin kurulması ve 

belediye a1lklanmn yüzde 1 OO'ünün bu tesisleı:de 

hertaraf edilmesi. 

- 2023 yılına kadar vahşi depolama sahalannın 

yüzde lOO'ünün kapatılması ve bölgenin yepi 

alan haline getirilmesi. 

- Orman alanlannda tutulan karbon stok 

rm1r.tanm 2020 yılına kadar 2007'dekine (2007'de 

14.500 Gg, 2020'de 16.700 Gg) göre yüzde 15 

artırılması.. 

- Onnansızfa§ma ve onnan zararl.annı 2020 yıhna 

kadar 2007 yılı değerlerine göre yüzde 20 

azaltılması. 
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SUTA İnşaat ve Mühendislik Limited Şirketi 

> Altyapı tesisleri 
> Barajlar 
> Hidroelektrrik 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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TURKIVE 
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SULAK ALANLAR KONGRESI 
Birincisi 2009 yılında Bursa'da gerçekle§tirilen 

Türlı:iye Sulak A1anlar Kongresi'nin ikincisi K.:ııJehir 

tt Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Kır§ellir Ahi 

Evran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kıl"§ehir 

Belediyesi, Coca Cola Hayata Artı Vakfi ve Bozkır 

Çevre Derneği'nin değerli katkılanyla, 22-24 

Haziran 2011 tarihleri arasında Kır§ehir'de 

gerçekleştirildi. 

Ülkemizdeki çe§itli üniversitelerden öğretim 

görevlilerince, sulak alan çalıgmalanyla alakalı 

sunumlann yapıldığı kongrenin açılış merasimine, 

Kıl'§ehir Vafui Sn. Mehmet Ufuk Erden, Doğa 

Koruma ve .Milli Parklar Genel Müdürü Sn. Yaşar 

Dostbil, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. 

Dr. Kudret Saylam ve Kıqehir Belediye Bıi§kanı 

Sn. Yaşar Bahçeci katıldı. 

Türkiye'deki sulak alanlarla ilgili bilgi bi.ri.kiminin 

artınlması., sorwılara çözüm önerisi swıulması ve 

tartı§ılması gayesi ta§ıyan kongrenin açılışında 

konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürü Y34ar Dostbil, "sulak alanlann, gerek 

ekolojik dengenin sağlanmasında, gerekse biyolojik 

çeşitliliğin korunmasmda büyük önem taşımasının 

yanı sıra, yöre ve ülke ekonomisine de çok büyük 

katkılan bulunan ekasistemler olduğunu" kaydetti. 

"2l'inci yüzyılda ya§anacağı tahmin edilen büyük 

krizierin ve çatı.şmalann su kaynaklan ve sulak 

alanlar üzerinde yoğunla§acağı gerçeği dikkate 

alındığında bu alaniann ne kadar önemli olduğu 

daha iyi anla§ılmaktadır'' diyen DOSTBIL, §öyle 

devam etti. 11Küresel ısınmarun kendini iyice 

hissettirmesinin, iklim değişikliğinin gözle görülür 

etkilerinin yli§anmasının yanı sıra, §Uursuzca ve 

dikkatsiz kullanımlar sebebi ile tath su kaynaklan 

günümüzde luzla tükenmekte ve kirlenmektedir. 

Sucul ekasistemler ve sulak alanlar, su kaynaklan 

ve su ürünlerinin korunması ve devamlılığının 

sağlanması açısından önemli alanlardır. Bu 

bakımdan sulak. alanlann korurunası. ve sağlıklı bir 

§ekilde gelecek kll§aldara aktanlması hepimiz için 

mukaddes bir görevdir. Bu mirasa sahip çıkmak, 

milli güvenliğimiz açısından da en önemli 

sorumluluklanmızdan birisidir." 
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aym zamanda Ramsar Alanlarımız içinde yer 

almaktadır. 

SULAK ALAN NEDiR? 

Sulak alanlar, yeryüzünün en zengin ve en üretken 

ekasistemlerini oltı§tumıaktadır. Bu alanlar yöre 

insanianna ve ülkenin geneline genif yelpazede 

hizmet veren oldukça .k.a.rmatık doğal sistemlerdir 

ve yeryüzündeki ba§ka hiçbir ekasistemle 

karşıla§tırılmayacak ölçüde ~ev ve değerlere sahiptiı: 

Sulak alaılların önemini ~ ağıdaki şekilde özetlemek 

mümkündür. 

1. Yeralb suyu re§aıjı ve de§arjt, ta§kın kontrolü, 

taban suyunun dengelenmesi gibi işlemleri ile 

bulunduklan bölgenin su rejiminin dengelewnes:i.ne 

katkı sağlarlar. 

2. Bulunduklan çevrenin nem oranını yükselterek 

üzerine olumlu etki yaparlar. 

3. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ve besin 

maddelerini kullanarak suyu temizlerler. Özellikle 

sulann yoğun olduğu sulak alanlar, atık sulardaki 

organik ve inorganik maddelerin anblma.sında 

önemli rol oynarlar. 

4. Tropikal omıanlarla birlikte yeryüzünün en fazla 

biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. 

5. Sulak alanlar yüz binlerce yıllık doğal süreçler 

sonucu meydana gelmiş ve ortama karakterize olmuş 

zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğwı organizma 

Irolekııiyonuna sahip yeryüzünün en önemli genetik 

rezervuarlardır. 

6. Sulak alanlar ba~ta balıkçılık olmak üzere, 

hayvancıhk, saz kesimi ve rekreasyonel faaliyedere 

sağladığı irakanlar nedeniyle yüksek bir ekonomik 

değere sahip olup, bölge ve ülke ekonomisine katlı:ı 

sağlar lar. 



, ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ~ 
Su Dünyası Temmuz 2011 ~ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Bütün bu özellikler; sulak alaniann mutlak surette 

gelecek için korunması gerekli alanlar olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Sulak alanlar, farklı insan kullanımlan nedeniyle 

tehdit altındadır. Tür kaybına ve habitat tahribatma 

yol açan faktörler şöyle sıralanabilir. 

• Tarımsal, evsel ve endüstriyel atıklardan 

kaynaklanan kirlenme sonucu su kalitesinin 

bozulması; 

• Tanmsal alanlar ve yerleşim bölgeleri açmak 

amacıyla sulak alanların kurutulması ve 

doldurulması; Günümüzde artık hu tür 

uygulamalardan kaçınılmaktadır. 

• Yasadışı ve aşın balık avlanması; 

• Kıı§ların, sürüngenlerin ve bunların yavrulannın 

yasadı§l olarak avlanması veya yumurtalarının 

toplanması; 

• Aıjın otlatma; 

Su bitkilerinin sökülmesi sazların yakılması ve 

kontrolsüz saz kesimi; 

• Lagünlerin yavru balık yeti§tirme alanlan olarak 

kullanılması; 

• Yabancı türlerin ortama katılması; 

• tkincil konut ve turizm; 

Sedimantasyon. 

Toplam 45 7 kuş türünün bulunduğu ülkemizdeki 

sulak alanlar özellikle göçmen türler için yaşamsal 

öneme sahiptir. Ülkemizdeki sulak alanların 

uluslararası düzeyde önem taşımasının asıl nedeni; 

Batı Palearktik Bölgedeki ku§ göç yollanndan en 

önemli ikisinin Türkiye üzerinden geçmesidir. 

Ülkemiz sulak alanlar açısından Avrupa ve Ortadoğu 

ülkelerine göre zengin sayılabilecek bir konumdadır. 

Bu nedenle ülkemiz, sulak alaniann korunması ve 

akılcı kullanımını sağlamak üzere geliştirilen ve 

I 97 I yılında İran'ın Ramsar kentinde imzaya açılan 

Ramsar Sözleşmesine 30 Aralık 1993 tarihinde 

taraf olmuş, Sözleşme 94/5434 sayılı Bakanlar 

Kurulu karanyla 17 .05.1994 tarihi ve 21937 sayılı 

Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin ülkemizde uygulanmasını sağlamak 

amacı ile 30.01.2002 tarihinde Sulak Alaniann 

Korunması Yönetmeliği 24656 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 

sonrasında görülen ihtiyaç üzerine 17.05.2005 tarih 

ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak revize 

edilmiştir. Yönetmelik sulak alanların korunması 

ile ilgili doğrudan çalışan tek mevzuattır. 

Sulak Alanlarm Korunması Yönetmeliği ile sulak 

alanlarla ilgili konuların görüşülerek karara 

bağlandığı, koruma bölgelerinin ve Yönetim 

Planlanmn onaylandığı ve uygulamalarının takip 

edildiği, ulusal ve uluslararası gerekli işbirliği ve 

koordinasyonun sağlanması konusunda çalışmalann 

yapıldığı illusal Sulak Alan Komisyonu kurulmuş 

ve çalışmalarını sürdürmektedir. 

2006 yılı sonu itiban ile Manyas Gölü, Göksu 

Deltası, illuabat Gölü ve Gediz Deltası'nda Sulak 

Alan Yönetim Planlan uygulanmakta olup, Burdur 

Gölü, Akşehir ve Eber Gölleri, Kızılırmak Deltası, 

Adıyaman Gölbaşı Gölleri, Yumurtalık Lagünü, 

Erzincan Ekşisu Sazlıkları, İğneada Longozu, 

Afyonkarahisar Acıgöl, Sultansazlığı Sulak 

Alanlarında çalışmalara başlanılmış olup, hızlı bir 

şekilde devam edilmektedir. 

Su la k Alanlardaki Tür Zenginliği ve 
Endemizm 

Türkiye'nin coğrafi yapısı çok kompleks olması ve 

nehirlerin dağlık bölgelerle birbirinden ayrılmış 

olmasının türlerin yayılmasım büyük ölçüde 

engellemesinden dolayı, yüksek endemizm ve genetik 

çeşitliliğe neden olmuştur. Akarsu ekasistemlerinde 

yaşayan omurgasızlann büyük çoğunluğu bu nedenle 

endemiktir. Köyceğiz-Dalyan bölgesindeki suların 

tuzluluk oranları sıfırdan aşırı tuzluya kadar 

değişkenlik gösterdiğinden habitat ve tür çeşitliliği 

arasındaki ilişki açısından iyi bir örnek teşkil eder. 

Lindenia tetraphylla Türkiye'de yeni bir türdür ve 

bu türün nesiinin Yugoslavya'da tükenmek üzere 
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2011 Yılı 
Takdim ToplantiSI Gerçekleştirildi. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ve üç gün 

süren "201 1 Yılı Bölge Müdürlükleri Takdim 

Toplantısı" DSİ Genel Müdürlüğü Konferans 

Salonu'nda gerçekleJ1irildi. 

Toplantıya; DSl Genel Müdürü İsmail Uğw; DSl 

Genel Müdür Yardımcılan, Daire~. Daire 

BaŞkan Yardımcılan, Bölge Müdürleri, Bölge Müdür 

Yardımcıları, Şube Müdürleri katıldı. 

1. Planlama ve proje yapımlannın, 

2. Devam eden Büyük Su İfleri Projelerinin, 

3. 2012 Yılı Programına Teklif Edilen Yeni 

Projelerin, 

4. GOL-SU Projeleri ve özellik arz eden diğer 

.Kii.çük Su İfleri Projelerinin ve 

5. Daı:boğaz ve Onerilerin ana gündemi olUftW.'dıığu 

toplanıı; Toplantının ilk gününe yoğun programı 

sebebiyle katılamayan Çevre ve Orman Bakanım:ız 

Prof: Dr. Veysel Eroğlu takdim toplantısuun ikinci 

gününe iştirak etmip. 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu: 

Kon~ma.sına DSİ'nin Ulkerniz ve milletimiz için 

önemine değinerek başlayan Eroğlu " DSİ demek 

kalkınma demek, istihdam demek, bereket demektiı:. 

DSİ'nin her yerde imzası. vaı: Yaptığımız yatınmlar 

milletimiz için vazgeçilmez ve hayati. öneme haizdir. 

Hedefimiz yükselttiğimiz bu ba§<m grafiğini daha 

da yukan çekmektir. Dikkat etmemiz gereken önemli 

konu sene batında çok zorlanarak aldığımız 

ödenekierin tamamını kullanmak olmalıdır. Bu 

kormda Bölge Müdürlüklerimizin son dere<:e dikkatli 



davranınası lazım. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. 

Sene sonunu beklemeden harekete geçmeliyiz. Bu 

sene bu konuda çok kararlıyız. 

Bir başka önemli konu ise proje tasdiklerinin çok 

uzun sürmesidir. Çok fazla zaman kaybediyoruz. 

Projeye b3.§lanmasından yapınıma kadar geçen süre 

2-3 seneyi buluyor. Ülke olarak kaybedecek bu 

kadar zamarumız yok. Proje İ§İnİ kökünden çözmek 

lazım. "1000 günde 1000 gölet'' projesi çerçevesinde 

yapılacak yatırunlann çok daha hızlı bir şekilde 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Çok hızlı hareket 

ederek milletimizin bizden beklediği önemli projeleri 

hayata geçirmeli ve hızla kalkınan Ülkemizin önünü 

açmalıyız. Her zaman söylediğim gibi zaman bizim 

en büyük rakibimiz olmalı. 

Dikkat etmemiz gereken önemli bir konu daha var. 

Bir baraj veya gölet inşaatı yapılırken sulama 

projeleri depolama tesislerine paralel olarak hızla 

yapılmalıdır. Barajda su tutulduğunda sulamanın 

% 20-25'lik bölümü açılacak şekilde bir planlama 

yapılması gerekir. Barajı tamamladıktan sonra 

zaman kaybediyoruz. Vatandaş bizden sulama 

bekliyor, enerji bekliyor. Bunları da zaman 

kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. Yoksa tek başına 

baraj sulama, enerji veya içme suyu alt yapısı 

olmadan sadece su tutmaya yarar. 

Projeleri yerinde incelemekte son derece önemli. 

Projeyi görmeyen, her safhasını sahada incelemeyen 

proje hakkında bilgi alamaz. Her projeyi yerinde 

inceleyeceğiz. Her an sahada olacağız. Bölge 

Müdürlerimizin her projeyi yerinde ve yakından 

takip edecek. Gece gündüz çalışmalıyız. Masa 

başında olmakla sahada olmak arasında dağlar 

kadar fark var. Takip olmayan iş tamamlanamaz. 

Bu kesindir. Biz bitmez denilen, uzun süren işleri 

takip sayesinde kısa zamanda tamamladık. Takip 

ettiğinizi işi yapan firma da bilsin çalışanlar da 

bilsin. 

Eroğlu sözlerini "dikkat edilmesi gereken 3 önemli 

husus var. " Bu üç husus iş takibi, acil ve öncelikli 

işlerin biran öce tamamlanması, suyu hazır olan 5 

Yıldızlı sulama projelerinin sulamasının 

tamamlanmasıdır. Bunun dışındaki hususlar da çok 

önemli ama bu 3 hususa özel önem verelim." diyerek 

tamamladı. 

DSi Genel Müdürü ismail Uğur 
Konuşmasına Ülkemizin seçim maratonundan 

çıktığını ve bu dönemde DSİ'nin başarılı olduğu 

ifade ederek başlayan Uğur "Bu dönemde DSİ 

olarak Ülkemizin dört bir tarafinda 4Q'a yakın tesisin 

açılış ve temel atma merasimini gerçekleştirdik. 

Bölge Müdürlüklerimizin % 80'ini bu vesile ile 

görmüş oldum. Bu törenler bizim vatandaşımızia 

buluşmamızı sağladı. Bu vesile ile DSİ çalışmalarının 

Ülkemizin dört bir tarafinda ne kadar beğenildiğini 

ve takdir edildiğini bir kez daha gördük. Gittiğimiz 

her yerde vatandaşlanmızın DSİ'ye olağanüstü 

ilgisine şahit olduk. Bu bizim için büyük muduluk 

ve gururdur. "dedi 

Bundan önceki senelerde takdim toplantılanmızı 

mutabakadardan sonra gerçekleştirirdik. Seçim 

sebebiyle takdim toplantımızı bugüne erteledik. 

Takdim toplantılarımızın temel gayesi 

"vatanda§lanmıza nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, 

işlerimizi nasıl daha hızlı tamamlarız" olmalıdır. 

Sözlerime son verirken gerçekleştirdiğimiz ve çok 

önemsediğim bu toplantıdan azami faydanın 

sağlanması hususunda siz değerli personelimden 

gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyorum. 

Bugün başiattığımız ve 3 gün sürecek bu toplantının, 

Ülkemiz ve Kuruluşumuz için hayırlı olmasını 

diliyor, başarı dileklerimle sizleri sevgi ile 

selamlıyorum. 

Genel Müdürümüz İsmail Uğur'un açılış 

konuşmasının ardından Bölge Müdürlerimiz sırasıyla 

sunumlanm gerçekleştirdiler. 

Bakanımızın kon u şmasının Bölge 

Müdürlüklerimizin sunumları devam etti. 



38 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 
Su Dünyası Temmuz 2011 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

YARASALAR 
YENI MACARALARINI 

S EDI 

1995 yılında yapuruna ba.§lanan Havran Barajı'nın 

göl alanında Bab Anadolu'daki yarasa topluluklan 

için büyük önem cuz eden İnboğazı. Mağaramı.d.aki 

yaxasalan su altında kalmaktan kurtarmak için 

alternatif hahitat ol~turma ça1şna1an kapsamında 2008-2009 yıllannda olu~turulm~tur. Olu§turulan 

eski mağaramn hemen üst ko tu nda, su seviyesinin yeni mağaraya ekasistem bütünlüğü açısından önem 

üzerinde eski mağaraya paralel uzanan bir mağara arz eden eski. mağaradaki makro omurgaınzlar ve 
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yarasa gübreleri f.a§IIlnllŞ, sıcaklik ve nem değerlerini 

eski mağara ile uyumlu olacak şekilde ayarlamak 

için koruyucu ve düzenleyici yapılarta benzer 

ekosistem yapay mağarada da oluşturulmaya 

çah§llın.ı§tır. Projenin b3§1angıcmdan itibaren DSİ 

Genel Müdürlüğü, Kınkkale Üniversitesi, MI'A, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

ile Ta.nm Bakanlığı'ndan uzmanlann yer aldığı 

izleme komitesi hem in~aat sürecini, hem yeni 

mağararun ekolojik olarak teçhiz edilmesini hem 

de yarasalann yeni mağaraya geçiŞ ile popiiiasyon 

barekederini düzenli periyorlarda takip etmişlerdir. 

Barajda su tutma i§leminden önce, 2009 yılının 

ekim ayı sonunda, eski mağaradaki. yaraııal.ar akşam 

saatinde beslenmek için mağarayı terk ettikten sonra 

girlgieri engellenmek suretiyle tamamnun yeni 

mağaraya yönlendirilmesi sağlaıuru§tır. Bu çıkarma 

esnasında ses ve ~ık gibi biçbir taciz edici unsur ve 

işlem kullawlmanuştır. Barajda su tutulmaya 

baŞ.arulmadan önce hopltılan eski mağaradaki 

yarasalann tarnanuna yakım yeni mağaraya 

geçmiştir. Yaklaşık bir aylık zaman içerisinde 

yarasalar daha önceki senelerde de olduğu gibi 

1aşlam.ak üzere Kaz Dağlarına ve yalın civardaki 

diğer mağara ve kı~laklarına yönelmi§lerdir. 

l.nwıal ve l.nusla.raraaı. bilim camiası ve sivil toplwn 

örgütleri tarafından titizlikle ve merakla izlenen 

proje, Avrupa Komisyonu 6. Alt Komite tarafindan 

da izlemneye alınmıştır. 2010 yılı Ocak aymda 

Brüksel'de yapılan tüm çalışmalar fılm ve 
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fotoğraflardan olu§<m bir sunumla konuyla ilgili AB 

uzmanlarına anlatilarak havaların :ıııırunasıyla birlik:ı:e 

yarasaların çiftle§me üreme ve yavru ba.Jww için 

uygun olan bu mağaraya tekrar döneeelderi ifade 

edilmi§tir. Söz konusu proje çalı§malan AB 

Komisyonunun ilgili uzmanlannca takdirle 

ka.t'yılannu§tır. 

Gerek eski mağarada daha önce çe§itli bilim 

adamlannca gerçeklqtirilen ~malar gerekse m 

tutma i§lemine baılanılmadan önce İzleme 

Komitesince mağarada yapılan incelemeler 

esnasında, mağaranın özellikle yazhkçı yarasalar 

tarafindan kullanıldığı, sadece yakl.a§ık I 00 kadar 

yarasanın mağarada kı§ladığını göstermd.tedir. Yeni 

mağarada yapılan izleme çalışınalarında da buna 

benzer bir durum beklentiıri. içerisinde olunm~tur. 

Nitekim 22.05.2010 tarihinde Proje izleme 

Komisyonu tarafindan yerinde yapılan inceleme ve 

sayunlar sonucunda yeni mağaramn çqitli yerlerinde 

bireysel ve koloni halinde 5 türe ait yaklaşık 1950 

yarasanın bulunduğu göriilmü§tiir. Havaların daha 

da ısındığı Haziran 20 I O' da Mahkeme heyetine 

yaptınlan tespitte ise çok sayıda soliter (bireysel) 

yaıayan ya.ra.sala.rla birlikte 5 adet de büyük .kolonin 

tespit edildiği zabıtlara geç~tir. Toplam yarasa 

sayısının bu aylarda yakla§ık 5000 civannda olduğu 

izleme komitesince de belirlenıniştir. 

Bir yıl içerisinde bu miktarda yazhkçı yarasarun 

mağarayı tercih etmesi kış sayımlannda da belli bir 

popiilasyonun burada kı§layacağımn habercisi 

olm~tur. Nitekim 18 Şubat 201 I tarihinde İzleme 

Komisyonu üyelerince mağarada yapılan incelemede 

yaklaşık 80 civannda yarasanın yeni mağarayı kış 

banuağı olarak da kullandığı tespit edilmiştir. 

Bir mağarada ekasistemin çok uzun yıllar içerisinde 

oluştuğu ve geliştiği düşünülürse, ciw.rdaki su altında 

kalmayan irili ufaklı çok sayıda mağarada herhangi 

bir popülasyon artışı olmamasına~' açılan yeni 

mağaraya bu nispette bir yönelmenin olması ve 

yarasalann yapaymağarayı tercih etmeleri projenin 

bqarısuun da bir göstergesiclir. 



Mağara içerisinde ve yakın çevresinde alınan koruma 

ve kontrol önlemleriyle birlikte mağaraya yapay 

yarasa evlerinin de konulmasuun ardından 20 ll 

yılı yaz aylannda 20 lO yılı yaz sayımlarına göre çok 

daha büyük yarasa topluluklannın yeni mağarayı 

benimseyeceği beklenilmektedir. Nitekim 20 ı ı yılı 

Mayıs ayından itibaren mağaradaki ses ve 

hareketlerden bir yoğunluğun olduğu bilinmektedir. 

İzleme progrann gereğince 25.06.2011 tarihinde 

Proje Danışnanı Kınkkale Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi'nden Prof. Dr. İrfan Albayrak ve Proje 

İzleme Komisyonu tarafindan Mağara ve civarında 

gerçekleştirilen sayım ve incelemeler neticesinde 

yarasa sayısının 8 bine ulaştığı tespit edilmiştir. 

Netice olarak Edremit-Havran Projesinde doğa

insan-ekonomi dengesi gözetilerek inşa edilen 

Havran Barajı'nda, yarasalar zarar görmeden su 

tutulabilmiştir. Böylelikle hem yarasalar için yeni 

bir habitat oluşturulmuş hem de yöre çiftçisi baraj 

sayesinde taşkın zararlanndan korunmuş ve ihtiyaç 

duyduklan mevsimde sulama suyuna kavuşmuştur. 

Bununla birlikte düşmekte olan yeraltı suyu seviyesi 

ve rezervleri korunmuştur. Gerçekleştirilen bu 

çalışmalarda hem vatanda§lanmızın hem de doğal 

yaşamın hassasiyetleri dikkate alınarak müspet 

neticeler elde edilmesi sevindiricidir. Sevindirici 

olan başka bir nokta da bu projenin benzer projelere 

örnek teşkil edecek olmasıdır. 

HAYRAN BARAJI 

Havran Barajı, Balıkesir İli, Havran ilçesi sınırlan 

içinde, Havran çayı üzerinde inşa edilmiştir. Doğal 

hayata desteğin yanı sıra barajdan alınacak su ile 

Edremit, Havran ovalannda 3 330 ha alan sulamaya 

açılacaktır. 

Havran barajı kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup, 

talvegden yüksekliği 63,5 m, temelden yüksekliği 

79,5 m, kret uzunluğu 140 m, depolama hacmi 

66,5 hm3, gövde hacmi l ,05 hm3, dolusavak yeri 

ve tipi sol sahilde kar§ıdan alışlı, radyal kapaklı, 

deşaıj kapasitesi Qı.ooo= 1 406 m3 1 s dir. Derivasyon 

yeri ve tipi; sol sahilde, atnalı kesitli, 4 m net iç çaplı, 

uzunluğu 300 m, maksimum su seviyesinde 

ı48,5 m3/s (Q25) deşaıj kapasitelidir. 

Projenin tamamlanması ile dekar başına 1 7611../yıl, 

toplamda 5 860 800 TL/yıl gelir artışı elde 

edilecektir. 
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COGRAFI BILGI 
SISTEM ÇALIŞMALARI 

ı 
ı 

ı 
ı 

~Dahili (LAN) Verilletimi 
~Harici Verici Iletimi 

(1) Hidromelrik + AWOS Verileri 

(2) Tahmin Edilen Zaman Serilerı 

----------------~ ı 

ı DMi 

L------------------------ ı- - ---- ----- - ----

Teknolojinin büyük bir hızla ileriediği günümüz 

dünyasında, bilgiye hızlı eri§im ve elde edilen 

bilgilerin etkin ve doğru bir~ kullanabilmesi 

kaynak yönetiminde büyük önem~ Bu 

da, yaşadığımız dönemde ileti§im, uydu ile bilgi 

teknolojilerinin etkin olarak kullanılması ile 

gerçekle§tirilınekte olup, son yıllarda özellikle bilgi 
teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiş ve günlük ya§3Iltmnzm hemen hemen 

her alanında kullanılmaya ba§lanmıştır. 

Bilgi teknolojileri alanında yapılan uygulamalar 

incelendiğinde, söz konusu uygulamaların büyük 

bir çoğunluğunun mekanla ili§kili olduğu 

gözlemlenmektedlı: Bu bağlamda, çoğu mühendislik 

çalı§malannda olduğu üzere DSİ'nin ana çalı§ma 

konusu olan su kaynaklannın planlanması ve 

yönetimi için de yoğun bir biçimde mekansal bilgiye 

ihtiyaç duyulmaktadır. MeUnsal. hilgilerin ise uzun 

yıllar boyunca sadece kitap, rapoı; üretim sonuçlan, 

b<Wlı harita gibi kağıt ortamda bulunması veya 

ki§isel veri taba.nlannda muhafaza edilmesinden 

dolayı ihtiyaç duyulan verilere zamanında ve 

istenilen kapsamda eri§il.mesinde büyük problemler 

ya~anmış, elde edilen verilerin analizleri ise 

arzulanan hızda gerçekleştirilememi§tir. 

Son yıllarda yapılan bilgi i§lem uygulamalan ile 

mevcut mekansal verilerin organize bir §ekilde 

sayısalla§tırılarak bilgisayar ortamma aktarılması, 
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ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi (RDBMS) 

ortammda yeniden derlenerek saklanılması ile 

birlikte söz konusu bu verilere hızlı ve doğru bir 

şekilde ulaşım sağlanmaya başlanmış, inceleme ve 

uygulama alanında daha detaylı ve rasyonel 

çalışmalann yapılması imkanı ~tır. Özellikle, 

"belli bir amaçla yeryüzüne ait verilerin toplanması, 

depolanması, sorgulanması, transferi ve 

görüntülenmesi, işlevlerini yerine getiren araçlann 

tümü" olarak kısaca tanımlanan Coğrafi Bilgi 

Sisteminin kullanımı gittikçe vazgeçilmez bir araç 

olarak önem kazanmıştır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki su 

kaynaklannın pianlanrnası, yönetimi, geliştirilmesi 

ve işletilmesinden sorumlu yatınmcı bir kuruluş 

olup kanunlarla kendisine verilen tarımsal 

sularnalann geliştirilmesi, içme kullanma suyu 

temini, taşkın kontrolü, çevresel çalışmalar, baraj 

ve Hidroelektrik Santral (HES) yapımı ile diğer 

faaliyetleri yerini getirirken yoğun bir şekilde coğrafi 

veri kullanmaktadır. 

Mevcut su ve toprak kaynaklarının etkin ve 

ekonomik olarak geliştirilmesini sağlamak için ön 

inceleme, etüd, planlama aşamalannda 1/25.000; 

daha küçük ölçekli harita ve harita bilgileri 

kullanılırken yapılması uygun görülen projeler için 

ise, ll 1.000, ll 5.000 ölçekli projeler hazırlanmakta 

ve inşaat aşamasında ihtiyaca bağlı olarak 1 1500 

ölçeğe kadar çalışmalar yapılmaktadır. 

Projelerin yapımı sırasında ihtiyaç duyulan ölçekteki 

harita ve harita bilgilerinin diğer kurumlardan 

(HGK, TKGM vb .. ) temin edilernemesi durumunda 

DSİ tarafindan 1/500 ölçeğinden 1/1.000.000 

ölçeğine kadar farklı ölçeklerde ve hassasiyetlerdeki 

haritalar, yersel ölçümler fotogrametrik alımlar veya 

uydu görüntülerinden elde edilmektedir. Aynva 

baraJ göl alanlannın ise belli periyodlarda batimetrik 

haritaları, DSİ tarafından üretilmektedir. 

Bu bağlamda, doğal kaynak planlaması ve 

yönetiminde tüm gelişmiş ülkelerin yoğun bir şekilde 

kullandığı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin kurumumuzda da kullanılması büyük 

önem arz etmektedir. Bu bağlamda, DSİ Genel 

Müdürlüğünde Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalanna 

1990'lı yıllarda ba~lanılmış olup yapılan muhtelif 

araştırmalardan sonra 1998 yılında "Etüd ve 

Planlama Dairesi Başkanlığına" bağlı olarak 

"Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi" 

kurulmuştur. 

2003 yılında Bilgi Teknolojilerinden (BT) daha etkin 

şekilde faydalanılması ve kurum bazında yürütülen 

çalışmalann bilgisayar ortamında yürütülmesi 

amacıyla Teknoloji Dairesi Başkanlığı, kurumun 

BT altyapısını kuracak ve yönetiminden sorumlu 

olacak şekilde yeniden kurulmuştur. Teknoloji Dairesi 

Başkanlığının kurulması ile birlikte, DSİ Genel 

Müdürlüğünün tüm bilgisayar ağı (Netwoık) yapısı 

yeniden gözden geçirilmiş ve Bölge Müdürlüklerini 

de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

kapasiteleri artınlmış ve çağdaş BT uygulamalannın 

gerçekleştirilebileceği bir altyapı kurulmuştur. DSİ 

Genel Müdürlüğü, halihazırda BT altyapısı üzerine, 

telekonferans, IP telefon hizmetleri altyapısı 

oluşturulmuş olup Kamu Kurumlan arasında BT 

kullamını alanında öncü rolünde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan ise kurumun ihtiyaç duyduğu 

uygulama programlan ile veritabanı uygulamalan 

hazırlanarak işletmeye alınımş veya geliştirilmeye 

başlanılmıştır. MISNET programı ile DSİ Genel 

Müdürlüğünün "Yönetim Bilgi Sistemi" altyapısı 

kurulmuş, "Su Veritabanı Projesi-SVf" ile ise kurum 

tarafindan yıllardan beri toparlanan hidrolik ve 

hidrolojik veriler tek bir veritabanı ortamında 

toparianarak WEB üzerinden kullanıma sunulmuş, 

"Elektronik Doküman Yönetim Sistemi-EDYS" ile 

kurumdaki tüm yazışmalar kururnurndaki yerel 

bilgisayar ağı ortamında "Elektronik-İmza" 
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kullamlarak yapılmaya başlarulmı~tlr. 

DSİ Genel Müdürlüğünün BT altyapısının 

tamamlanmasına müteakip Coğrafi Bilgi Sistemi 

çalışmalannın da etlrinleştirilerek kurum bazmda 

daha aktif bir §elillde kullanıhnaya baflanılmasuu 

sağlamak üzere ilk etapta "Etüd ve Plan Dairesi 

Başkanılığında yeralan "Uzaktan Algılama ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi", 25. 10.2005 tarihli 

Genel Müdürlük Oluru ile "CBS Şube Müdürlüğü" 

olarak yeniden düzenlenmiş ve daha Genel 

Müdürlük çapında yi.iriitülen tüm bilgi teknolojileri 

çalı§rnalarındaki koordinasyonun daha rasyonel 

gerçeldqtirilmesi amacıyla 12.02.2009 tarihli Genel 

Müdürlük Olur'u ile "Etüd ve Plan Dairesi 

B~kanlığı" bünyesinde yer alan "Coğrafi Bilgi 

Sistemi Şube Müdürlüğü" "Teknoloji Dairesi 

Başkanlığı" bünyesinde yeniden yapı.landınlmı§llr. 

Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalanmn Kurum 

bazında yayguıla§tınlması, DSİ faaliyetlerinde aktif 

bir araç olarak lwllawlmasuu temin etmek amacıyla 

2005 yılından itıbaren Daire Başkanlıklan ile Diğer 

Bölge Müdürlüklerini de kapsamak üzere altlık 

coğrafi verilerin temin edilinesi, eğitim ve ortak 

CBS projelerinin yapılması feklinde değigik 

faaliyetler uygulanmaya başlanılmıştır. 

a) CBS konusunda Eğitim Faaliyetleri 

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapwnm kurulması, 
ku.nımlar arasında üretilen verilerin işbirliği içinde 

kullanılması ve ulusal bazda standartlarm 

oluJtUrulma:n için yi.iriitülen tüm çalışmalara etkin 

§e.kil.de katılım sağlanarak DSİ Genel Müdürlüğü 

en iyi ıekilde temsil edilmiştir. Bu kapsamda, DSİ 

Genel Müdürlüğü, günümüze kadar çqitli kamu 

geliştirilmesine ve bundan sonra yapılacak ~lerin 

değerlendirilmesine yönelik olarak O I Temmuz 

2003 tarihinde DSİ Konferans Salonunda 

"COÖRAFl BILGI SISTEMI SEMINERI" 

düzenlemiştir. 

Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurum bazında 

yaygınla§tınlmasının en önemli adımlanndan biri 

ku§kusuz DSİ personelinin temin edilen yazılımlann 

kullanması için eğitilmesiclir. Bu kapsamda, 

eğitimierin daha düzenli verilebilmesi amacıyla 

Personel ve Eğitim Dairesi Ba§kanlığı ile 

koordinasyon kurulmuş ve Etlik'te bulunan DSİ 

Tesislerinde bilgisayar donarumh bir eğitim salonu 

olarak düzenle~Ul'li§tir. 

Ayrıca, 20 I 1 yılı Temmuz ayına kadar ''Temel ve 

İleri Düzey Coğrafi Bilgi Sistemi ile ArcGIS 

kullanuru Eğitimi" kurslannda 961 kigiye eğitim 

verilmiştir. 

b) Veri Temini ve Altyapı Çalişmaları 

GenelMüdürlüğünde yürütülen CBS çalı§malaruun 

düzenlenmesine yönelik olarak; 

kurumlannca gerçekleştirmiş CBS çalı§malan • DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 

hakkında diğer kurwnlann bilgilendirilmesine, 

mevcut dururnun değerlendirilmesine, qgiidüm ve 

i§birliği ortarnının sağlanarak ortak politikaların 

tüm projelerin CBS)re altlık oluşturacak şekilde 

ulusal koordinat sistemine uygun olarak sayısal 

ortamda üretilmesi ve idareye teslim edilmesi için 
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16/07/2003 tarih ve 2003113 sayılı Genel 

Müdürlük Genelgesi, 

2003/13 sayılı Genelgenin uygulanmasında 

karşılaşılan aksaklıklar göz önüne alınarak 

31/07/2006 tarih ve 2006/7 sayılı Genel Müdürlük 

Genelgesi, 

• 2006/7 Sayılı Genelgeye Ek olarak, 31.12.2010 

tarih ve 2010/27 sayılı Genel Müdürlük Genelgesi 

yayımlanmıştır. 

Bu genelge doğrultusunda kesin ve geçici kabulü 

yapılacak i§lere ait tüm projelerin vaziyet planlan 

idare tarafından teslim alırup kontrolü genelge 

doğrultusunda yapılmaktadır. Dolayısıyla, bu 

projelere ait CBS katmanları DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafindan hazırlanılan CBS veri tabanına kolaylıkla 

entegre edileceği için yeniden toplanılarak 

üretilmesine gerek kalmayacaktır. Bu kapsamda, 

360 projeye ait detaylar CBS ortamında 

hazırlanmıştır .. 

Ülkemizde, yapılan birçok çah§maya rağmen ulusal 

bazda coğrafi bilgi sistemlerinin hangi kamu 

kurumlarınca, ne şekilde kurulacağı, bu sistemlere 

hangi kurumlarm ne tür bilgiler aktarması gerektiğini 

belirleyen herhangi bir mevzuat veya yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Başbakanlık, 

Harita Genel Komutanlığı ve DPT'nin 

koordinasyonunda yürütülmüş olan veya halen 

yürütülmekte olan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sistemi", "E-Devlet" ve "E-Dönü§üm Türkiye ile 

bu kapsamda yürütülen Eylem-47, Eylem-36 ve 

Eylem-7 5: CBS Altyapımı Kurulumu" çah§malanna 

göz attığımız zaman; DSİ Genel Müdürlüğünün 

aşağıda yer alan katmanların üretiminde veya 

kontrolünde ana sorumlu kuruluş olarak ortaya 

çıktığı görülmektedir. 

• Su Kaynakları, 

• Akarsular, 

• Akarsu Havzaları, 

• Doğal Göller, Göletler ve Baraj Gölleri, 

• Sulama Kanallan, 

• Yeraltısuyu Kuyuları, 

• Hidroelektrik Santralleri, 

• Hidrojeoloji Haritaları 

Yukanda belirtilen ve DSİ'nin kendi sorumluluk 

alanında olan CBS katmanları ile bunlara ait diğer 

öznitelik bilgileri 1/100.000-171.000.000 ölçek 

bazında Genel Müdürlüğümüzce muhtelif 

çalışmalar kapsamında ilgili kurum veya 

kurulu§lardan temin edilmi§ veya üretilmi§tir. 

Bilindiği üzere, CBS çalışmalarında sayısal altlık 

haritaların ve öznitelik verilerinin temin edilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Özellikle Harita Genel 

Komutanlığı tarafından üretilmekte olan 1/25000-

1/500000 ölçekli topoğrafık haritalar ana veri 

kaynağı olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ana veri 

kaynağı ve temel altlık haritalar olarak 

kullanılmaktadır. Bu kapsamda, DSİ Genel 

Müdürlüğünde, "Temel CBS Veri Altyapısı"nın 

kurulması amacıyla Hizmete Özel Statüsünde 

bulunan 1/25.000 - 11100.000 ölçekli raster 

haritalar (1:aranmı§ ve koordinatlandınlmış topoğrafik 

haritalar) ile sayısal vektör haritalar ve tasnif dışı 

1/250.000 ölçekli raster ve sayısal vektör haritalar, 

Harita Genel Komutanlığından, Genel 

Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere 

temin edilmiştir. 

1:100.000 ölçekli vektör verilerden "hidroloji" 

katmanı, Harita Genel Komutanlığı ile vanlan 

mutabakat çerçevesinde sadece Genel 

Müdürlüğümüz çalı§malarında kullanılmak ve işin 

tamamlanmasına müteakip telif hakları da Harita 

Genel Komutanlığında olmak üzere Genel 

Müdürlüğümüz tarafından CBS ortamında 

sayısallaştırılmıştır. 



Diğer taraftan, yapılan protokoller ile mülga 

KHGM'den "Toprak Tasnif Haritalan" ve MTA 

Genel Müdürlüğünden ise proje bazlı olarak ':Jeoloji 

Haritalan" temin edilmiştir. 

Mevcut olan 1/25.000 ölçekli münhani verileri ile 

taranmış ve koordinat dönüşümü yapılmış raster 

verilerinin temin edilerek kullanılması ile birlikte, 

DSİ Genel Müdürlüğünün tüm ön inceleme, master 

plan ve planlama çalışmalan ile temel CBS 

uygulamalarının kurum bazında bilgisayar 

ortamında yapılması için temel veri ihtiyacı çözilierek 

"Temel Elektronik-Harita Arşivi" tamamlanmış 

bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, DSİ tarafından inşa edilen tesisler 

"Bölge Vaziyet Plam" adı altında 18 ana katman 

olarak tasanmlanmı§ ve bu tasarıma bağlı olarak 

Baraj ve Göletler 
Sulama Alanlan 

da DSİ Merkez ve T<l§I<l Teşkilatlan tamamen kendi 

imkanlan ile CBS verilerini toplamıştır. Bu CBS 

verileri, yıllardır farklı kaynaklar ku1lanılara.k üretilen, 

farklı formatlardaki, farklı arşivlerdeki dosyalar 

elden geçirilerek toplanmış ve sayısal ortama 

aktarılmıştır. 

"Bölge Vaziyet Planı" çalışması kapsamında 

günümüze kadaryaklaşık 13 237 adet tesise ait CBS 

verileri girilmiş olup öznitelik verilerinin % 90'ı 

tamamlanmı§tır. Diğer bir değişle, Genel 

Müdürlüğümüzce hazırlanan grafik verilerin yaklaşık 

% 95'ine ula§ılmı§ olup, proje karakteristiklerine 

bağlı olarak öznitelik verilerinin girilmesi süreci 

devam etmektedir. Bölge Vaziyet Planlannın CBS 

ortamında yapılması çall§masında kullanılan CBS 

veri tabanında yer alan katmanlar ile açıklamalar 

aııağıda verilmektedir; 

Aslidama 

legülatiirler 
t-H~E~S ----------1 Günümüze kadar yapılan tesislerin yakla~k% 951i 
~H;;;;E.;...S i-=-let-im-K-an~al=-ı -------1 (13237 tesis) CBS veri tabanına girilm iştir. 

Sulama Kanallan 
i~mesuyu Tesisleri 

. içmesuyu sanat yapıları 
c. içmesuyu antma tesisleri 

Ta,lun Tesisleri 
d. ta n koruma tesisi 
e. yukan havza yapısı 

13237 adet tesise ait öznitetık verilerinin tamamlanma 
oranı " 90'dır . 

... '-· _ıli""""ıa-:-er_tesi_·sı_e_r -------ı 7534 adet tesise ait iiznitelik verilerinin tamamlanma 
~-:1:--· __ ııe-'-ç~:....:ya--=p':-ısı _____ ---ı oranı yaklaşık % 77'dir. 

h. servis yalu 
i. sel kapanı 
j. drenaj alanı 
Erozyon Rusubat Tesisleri Çalışınalan yeni başlamış olup veri toplama süreci 

devam etmektedir. 
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DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerinde ihtiyaç 

duyulan CBS verilerinin üretiminde ve temlıı 

edilinesinde belli bir ~ama kaydedilmesine bağlı 

olarak söz konusu verilerin daha verimli 

kullarulnıasım teminen halihazırda mevcut CBS 

donanım, yazılım ve veri sederinin analizi yapılarak 

kurumdaki tüm CBS çalı§malannı kapsayacak 

şekilde CBS veri tabanı tasanmı yapılmı§br. 

c) CBS Uygulama Yazdım Çalışmalan 

Genel Müdürlüğümüz çalı~malannda ihtiyaç 

duyulan verilerin temin edilmesi ile birlikte söz 

konusu verilerin gerek personel gerekse kurum 

dı§ında kullanıcılara sunulması ihtiyacı ortaya 

çıkmı,ur. Özellikle, DSİ Genel Müdürlük 

faaliyetlerini içeren veri tabam tasanınının 

neticelenmeıll ile birlikte ilk önce DSİ yerel ağı 

içinde WEB tabanlı olaxak çalışmakta olan CBS 

Uygulama yazılımlan hazırlannu§ ve lrullanıcdara 

açılmışbr. 

.. c--

11 DSi-CBS Kurumsal Sunum ve 
Paylaşım Katmanı" 

4628 ııayı1ı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullamm 

Hakkı Anla§ması çerçevesinde yer alan 

"Hidroelektrik Eneıji-HES" Tesisleri Bilgilerini 

CBS ortamında WEB üzerinden belirlenen Kul1anıcı 

Hakianna göre veri eri§im, sorgulama ve raporlama 

araçlannı içeren "Enerji.NET Uygulaması 

Geli§ti.rilmesi" yap~br. 

DSİ-İBP Projesi kapsamında; (DSİ) Genel 

Müdürlüğü faaliyetlerine ait istatistik bilgileri bir 

bütün olarak içeren ve kurulu~un önemli bir 

ihti:yacuu kar§ılay.uı "Haritah Bülten" ile "İstatistik" 

olaxak iki. kısım halinde ve 20 bölüm olarak 1967 

yılından beri yayımlananan Haritalı İstatistik 

Billteninin (HİB) CBS ortamında hazırlanacak bir 

WEB tabanh arayüz ile tanımlanan kullanıcı 

yetkilerine göre veri erlfim, sorgulama ve raporlama 

araçlarını içeren Uygulama Programının 

Geli§ti.rilmesi hedeflennıi§tir. 

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce değişik 

uygu1amalannda üretilen ve elde edilen verilerin, 

devlet kurulU§lan ile paylaşılması., mevcut ve kısıtlı 

kaynaklann etkin bir şekilde lrullaruJrnası açısından 

zaruri ve kaçınılmazdır. Söz konusu verileı; Genel 

Müdürlüğümüze verilen görevler çerçevesinde 

ülkemize ait kaynaldar kullanılarak üretilmekte ve 

ilgili tüm kamu ve tüzel kişiliklerle internet ortarnında 

payla§ılm.ası gerekli görülmektedir. Bu kapsamda 

b~latılan ·~ Tabanlı CBS Harita Uygulaması" 

çalı~ması, a~ağıdaki katmanlardan meydana 

gelmektedir. 



1-DSIIölge Müdü~üğü 
2-DSi Şube MOdU~DtO 
ı.Hidrolojl 

a.llmalar 
b.Aithmalar 
LGili 
d.Akarsular ölçek : 1 :500.000 
e.Akarsular ölçek : 250.000 
Ukarsular ölçek: 100.000 
g.Depalama 
h.llelim hattı 

4-Taşbı Eraıyon Sedıment 
a.Taflcın erozyon sediment 
b.Taflcın tesisleri 

Slanıj Santral 

lt-Sulama 

a.Banıj glilat 
b.Santnıl ragDiatlir 

a.Sulama alanı 

HEDEFLER 

DSİ Genel Müdürlüğü çalışmalarının sayısal ortama aktarılarak 

veri altyapısını oluşturulmasında gerekli olan a:jağıda belirtilen 

haritalann temin edilerek ''Temel Elektronik-Harita Arşivi"nin 

oluşturulması temel hedefimizdir. 

Diğer taraftan ikinci temel hedef olarak ise "CBS Eğitimlerinin" 

sürmesi ve ileri düzey kurslar düzenlenmesidir. 

Temel CBS katmanı ve haritalarının temin edilmesi ve buna 

paralel gerekli CBS eğitimlerinin verilmesine bağlı olarak DSİ 

Genel Müdürlüğünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması 

ve çah§maların sayısal ortaında yapılması alanında büyük bir 

ilerleme sağlanmış olacaktır. 



.. .. . 
KOPRUBAŞI BARAll VE HES INŞAATI 

AK-ELİ + NVS + ŞAL 
ORTAK GİRİŞİMİ 
UGUR MUMCU CAD. KJZKULESİ SOK. 20/1 06700 
GAZiOSMANPAŞA 1 ANKARA 
Tel : 0312 40S 60 SS 
Fax : 0312 40S 60 S6 
e-mail : info@ koprubasibaraji.com 



Ataköy Barajı ve 
Köklüce HES 
Yukarı Ye§ilırmak, Ataköy Barajı lle Köklüce HES 

Projesi, yurdumuzda havzalar arası su aktanlması 

yönü ile gerçekle§tirihnit olan ilk projelerden biridir. 

Projede Ye§ilırmak'ın ana kolu, kendisine paralel 

diğer bir vadide akmakta olan Kdkit Imıağı vadisine 

bir tünelle birleştirilmekte ve iki vadi arasındaki 

435 m 'lik düşü kullanılmalı:ta \\mlumuzun inşaata 

en zor projelerinden olan bu projeye 1975 yılında 

ba§laru.lmı.§ \'e bazı jeolojik nedenlerle projenin 

bitimi 1989 yılına kadar sürmüştür. 

Yüzölçümü 365 .km2 dir. 

Proje, Yeşilırmak'ın Tozanlı kolu üzerinde İn§a 

edilen A1mus Barajırun 3.5 km mansabmdaki. Alaköy 

Barajı ve HES ile Nıksar-Kclkit vadisindeki Köklüce 

HES'ten ibarettir. Enerji amaçlı projelerimizden 

biri olan Yukan Yeşilırmak U. Merhale (Ataköy 

Barajı ve Köklüce HES) projesi Tokat il sınırlan 

içerisinde yer alm.akıa.dıı: 

1966 yılında DSİ 7. Bölge Planlama Grup 

YUkarı Ye§ilırmak Projesi, Yetilırmak'm yukan .A:m.irliğince hazırlanan ''Yukarı Ye§ilırmak Projesi, 

havzasını içine ahr. Manaapta 520 m kotundaki Kölı:lüce HES Planlama Raporu" Ataköy Barajını 

Kuruçay kavşağından ba§lar, membada 2750 m \'e Yeraltı Santrali olarak Köklüce HES'in in§aatını 

kotundaki Kösedağ yaylalarına kadar vanr. teklif etmiştir. Fakatyapılan incelerneler sonucunda 
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sağlam zemin bulunamamı§ ve santralin yerüstü 

santrali olarak yapılması uygun görülmü§tiir. 

Köklüce HES'run yapuru ile Almus Barajı rantabl 

i§ler duruma g~tir. 

Yeşilırmak üzerinde Almus ilçesi yakınında 1966 

yılında ingaatı bitirilip i§letmeye açilmı§ bulunan 

Almus Barajı'nın regüle ettiği su Almus HES'de 

türbinlendikten sonra Almus Barajı mansabındaki 

Ataköy Barajı vasıtasıyla ı 60 m 'lik tünel, 200 m 'lik 

viyadük, 6500 m 'lik 3.80 m çapmda Kuvvet Tüneli 

ve 2000 m 'ik bir cebri boru ile Y~ vadisinden 

Kelkit Irmağı vadisindeki Köklüce HES'e 

aktanlacaktır. 

Basınç dalgalan sönümlqtiren denge hacası ~ 

kelebek vananın ı 00 m üzerine tesis e~ olup, 

en kesit tipi daire, hafriyat çapı 13. 4() m, beton çapı 

12.00 m, lresit alanı 14().00 m2, yüksekliği 45.16 m 

dir. 

Bu projede Yqilırmak ve Kelki.t vadileri arasındaki 

dü§ü farkından yararlarularak 435 m brüt ve 418 

m net dii§ü elde edilmektedir. Ancak, projenin 

kuvvet tüneli ve cebri boru güzergahı, dünyamızın 

aktif fay zoruarından biriBi olan Kuzey Anadolu 

Fayı'mn çok yakınında ve etki alanı içerinde kalması 
nedeni ile yapımda güçlüklerle kaqılqılmı,br. 

Köklüce HES Tokat iline bağlı Niksar ilçesine 

15 km mesafede Kuzey Doğu yönünde ve E24 

karayolu önünde tesis edilmiştir. Projenin 

gerçekleşmesi ile Köklüce HES'de 2x45 MW=90 

MW kurulu güç, yılda ortalama 588 milyon KWh 

eneıji üretilmesi hedefieııın4tir. 

Proje sahası, İç Anadolu ile Karadeniz ikliminin 

geçit bölgesindedir. Yazları ıturak geçer. 

Köklüce HES'i A1mus ve Ataköy Barajlannda regüle 

edi.lırüf Yefilırmak'ın suyunu türbinlemektedir. 

Almus Barajı yerinde Ye~'m yıllık ortalama 

akımı 765,5 x ı o m''tüL Bu akımm 537,7 x ı o mS'ü 

Köklüce HES 'ne derive edilecektir. 

Ataköy Barajının kuvvet Tüneline su aktarmak için 
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ayrışmalıdıı: Tünelin bu kesimiıı.ck çoğımlukla 1 m 

ara ile NPI 160'lık çelik iba kullarulnu§ ve ön 

betonlama yapılmıştır. 

Cebri boru güzergahmda, kuvvet tüneli çıla§Jntian 

itibaren santral yerine kadar sırasıyla volkanik breş, 

kil, §istikilta§ı, yamaç rnolozu ve ofiolitli kayaçlar 

yer alıı: Santral ofiolitli. seriye dahil kumtaşında ~a 

edilmi§tiı: Kıızey Anadolu Fay zonu içerisinde kaldığı 

için cebri boru güzergahındaki kayaçlar ezilmi§, 

paral.arırnış ve aynlmı§tır. Cebri boru güzergahı 

Kuzey Anadolu Fayına paralel olarak geli§en ikincil 

faylarla kesil.miş ve hasarnaklı bir topoğrafik yapı 

kazanmı§tır. 

Cebri boru güzergalunda 7 + 600- 8 + 100 km'ler 

arasında heyelan meydana gelmi§tir. Heyelan 

alanında, doğal olarak yüzeyde k.alınlığı 8 - 1 O m 

olan yamaç molozu ve albnda 15 - 20 m derinliğe 

kadar ayn§llll§ ve kille'ıni!j §i!tlikiltaşı. van:hı: Cebri 

boru hendeğinin kazısından çıkarılan malzeme, 

hattın her iki yamaç üzerine yığılnuştır. Cebri boru 

hattma ulaşım için yol kazılan yapılmıştıı:. Böylece 

ilk bagta doğal denge dwıımwıu koruyan küde, 

ilavelerle yük dağılımırun değ4mesi, sızan sulada 

tabii neminin deği§mesi ve yapılan kazılarta 

topoğrafik ~elliklerinin değqmesi aonucu harekete 

geçmigtir. Jeolojik, jeofizik ve zemin mekaniği 

incelemeleri sonucwıda heyelanlı bölümü ~ ve 

tüneUe geçilmi§tir. 

KUWET TÜ N ELi KARAKTERiSTiKLERi 

Bııyu 

Çapı 

Eğimi 

Kaplama Kalıniıiı 

:6500m 
:3.80 m 
: 0.0005- 0.0036 
:40cm 

DENGE BACASI KARAKTERiSTiKLERi 

En Kesit Tıpi 
Hafriyat ,apı 
lletan ~apı 
lesifalanı 

Yuksekiiii 

:Daire 
: 13.40m 
: 12.00m 
: 140.00m2 
:45.16 m 
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ATAKÖY HES 

Ataköy Barajı mansalıında bulunan HES inşaatına 

1.5.1986 tarihinde başlanmıştır. Tokat sulaması 

(Omala, Kazova, Turhal Ovala.n) için bırakılacak 

su santralda türbinlendikten sonra yatağa 

bırakılacaktır. 

ATAKÖY HES KARAKTERiSTiKLERi 

-KuMu 6Dc0 :5.4MW 
-Maksimum su laıtu :736.92 m 
-lionnal su kotu :733.50 m 
-Minimum su katu :729.75 m 
-llonnallıurnık suyu :715.00 m 
-Minimum kuyruk suyu :713.00 m 
-•blmum dilşii :23.30m 
-Minimum do~u :16.20 m 
-llrbinl111111 maksimum debi :27 ml/sn 
-Tiirbinlenen ortalama debi :11 m3/sn 
-llrbfnl111111 Slllllik taplam su :118 x 106 m3 
-Yıllık enerp :7.65 x 106 Kwh 
-Turbin tipi :Kaplan 
-TUrbin adedi :1 
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Avrupa Komisyonu'ndan Ülkemize 
Girişimcilik Ruhu 
•• 

Odülü 

Çevre ve Orman Bakanı Prof: Dr. Veysel Eroğlu'nun 

talirnatı.yla, Orman Gend Müdürlüğü tarafindan 

geliştirilerek hayata geçirilen Bal Ornıan1an Projesi 

kapaanunda ülke genelinde 35 ilde 97 adet bal 

ormanı kurulmu§tur. Bu çerçevede olu§tunılan 

ve KOSGEB tarafindan Türkiye'de birinci seçilen 

proje, Avrupa Kurumsal Ödülü için gönderildiği 

Macaristan'ın Budape§te §ehrinde Macar Ulusal 

Galerisinde de ödüle layık görülmü§tür. 

Bolu Yığılca Bal Ormanı, "Avrupa G~imcilik İş Dürıyaııı, Hükümet ve Akad~nle:rden oluşan 

Ödülü" nün salıibi olmuştur. fuıt düzey jüri tarafindan büyük beğeni toplayan 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi 

ve Sivil Toplum Örgütlerinin ortak1a§a yürüttükleri 

proje, 29 ülkenin 399 proje ile i§tirak ettiği ödül 

merasiminde, "Giri§imcilik Ruhunu Te§vik 

Kategorisi Avrupa Ödülü" aldı. 
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Ödül getiren proje, Bolu ve Düzce'deki arı 

üreticilerinin de büyük menmuniyetini. kazamnı§tır. 

Düzce'deki projedeki ~malan, belli bir merkezde 

yürütmek için 2 yıl önce Düzce Üniversitesi Arı.cıhk 

Araştırma Geli§tirme ve Uygulama Merkezi 

(DAGEM) kurulmu§tur. Daha sonra uygulama 

sahalan belirlenip proje bll§latılnu§tır. Planlama 

yapilirken farklı aylarda çiçek açan ve aniann 6-7 

ay yararlanabileceği türler seç~tir. Yığılca'nın 

doğal bitki örtüsü ile uywnlu ıhlamur, kestane, 

a.kasya, kiraz, erik, sofora gibi 15'e yakın tür fidan 

ve böği.irtlen gibi çalıhktar dik:itmi§tir. Aynca, polen 

ve nektar bakımından zengin kekik, faselya gıbi otru 

bitkilerin yeti§mesi için tohumlama çalı§malan 

yapılmıştır. 

İlk~ Akçaören ve Ahrn.etçiler köylerinde 50 

he.ldaı; Ho§afoğlu köyünde ise 5 he.ldarlik. bir alan 

bal üretim ormam olarak belirlenmiştir. Dikim 

çalı§masına sonradan Tuğrul köyündeki I O hektarlık 

alan da eklen~tir. Daha sonra bu alaniann 

geni§letihnesi ile toplam 255 hektar büyüklüğündeki 

orman içi açıkhk alanlar bal üretim ormaru olarak 

ağaçlan~tır. Yığılca'da ancılığı geliştirmek 

için, bir yandan gerekli olan altyapı hazu-lanm.ı§, 

bir yandan da onu işieyecek kişilerin eğitim 

çalışmalan yapılmıştır. Ana an üretimi 

kursuna katilan 27 kişiye sertifika verilmiJtir. 
Devlet, yerel yönetim, üniversite ve üretici 

bi.rliğin:in bir araya gelmesiyle örnek bir 

proje olu§turulmuştur. Verilen bu 

eğitimierin neticesinde Yığılcalılar balın 

yanı sıra polen, an sütü, an zeh:ci ve propolis 

de üxetebilecek seviyeye ula§nu§lardır. 

B3§1angıçta baldan yılda yakl~ 1 milyon 

TL 'lik bir gelir elde edileceği hesapl.anırlren, 

bu rakam kısa zamanda öngörülenin çok 

üstüne çıkacaktır. 

Proje ile Yığılca'da 255 hektarlık orman, 

yöre halkı için bal üretimi sağlayacak ~de 

tahsis edilip ağaçlandınlırn§tu: Aynca Yığılca Omıan 

İ§letme Müdürlüğü tarafından Bal Üretim 

Orma.nlaruun kurulmasında İŞKUR'a sunulan 

proje ile 22 ~ize Yığılca'da iş imkanı s~tır. 

Ancıhk faaliyetlerinin öneminin furlanda olan Çevre 

ve Onnan Bakanlığı, hayata geçirdiği bal ormanı 

projesi ile vata.nda§lara yeni bir istihdam alam 

sağlamarun yaru sıra böyle bir ödülü kazanmı~ 

olmanın da haklı gururunu ya§amaktadır. 

BAL ÜRETiM ORMANLARI 

Aneılığın Ülkemiz için önemini ve y~dığmuz 

coğraiyanm arıcılık için son derece uygun olduğunu 

bilen Çevre ve Onnan Bakanlığı ülkenin dört bir 

y.uıında bal üretimine yönelik ormanların kurulması 

için çalıpnalanna hız vermi§tir. 

Çevre ve Onnan Bakaıu Prof Dr. Veysel Eroğlu'nun 

da bizzat takibiyle bugüne kadar yapılan çalı§malar 

elden geçirilmiş ve sektör temsilcileri ile 

göri.i§ülmii§tii.r. Ayrıca ancıların artık ormanm kalıc. 

konuklan olduğu kabul edilmi§ ve bu çerçevede 

ülkemizin dört bir yanında bal üretimine yönelik 

ormanların kuruluşu için çalı§malar baŞI.atılnwjtır. 

Arıcılık faaliyetinin desteklenmesi ve bunun için 
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gerekli çalışmaların yapılması için Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından 12.03.2009 tarihinde bir 

genelge yayunlanarak bütün teşkilata gönderilmiştir. 

Türkiye'nin ilk bal ormanı projesi AfYonkarahisar 

ili Şuhut ilçesi Ağzıkara Göleti Bal Üretim Ormanı 

oluşturularak hayata geçirilmiştir. Şu ana kadar 

35 ilimizde 7.977 hektar alanda 97 adet bal ormanı 

kurulmuştur. 

Bu proje ile ormanlık alanlarda ancılık faaliyetine 

uygun olarak yalancı akasya, söğüt, akçaağaç, 

badem, safara türleri ile ağaçlandırmanın yanında 

korunga, deve dikeni, karaçalı, gibi bal verimi için 

önemli olan otsu ve çalımsı bitkilere yer verilerek 

ancılann ekonomik olarak kalkınmalarına hizmet 

edilmektedir. 

Bu ormanlarda nektar ve polen bakunından zengin 

olan ve yöreye uygun yaklaşık 5 milyon ı O ı bin 

adet ıhlamur, akasya, kestane, badem, akçaağaç, 

ceviz gibi türlerde fidanlar dikilmiştir. Ayrıca polen 

ve nektar bakımından zengin olan 1 7 5 kg o ts u 

tohumu ekimi yapılmıştır. Bu çalışmalarla "Bal 

Üretim Ormanı Projesi"ne 7.491.000 TL yatırım 

yapılmıştır. Söz konusu projeler de bölgelerin tabii 

özellikleri dikkate alınmaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, ormanlarımızın çağın 

gelişen bilimsel ve teknik esaslarına uygun bir şekilde 

işletilmesine yön vermeyi temel hedef olarak 

belirlemiş tir. 

Bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel yapılar bir arada 

düşünüldüğünde, ormanlardan planlı olarak 

faydalanmak ve geliştirmek Bakanlığımızın ana 

misyonu teşkil etmekte olup, bunun için günün 

şartlarına ve teknolojisine uygun çalışmalar kesintisiz 

ve bölge ayınmı yapmadan devam etmektedir. 

An[ılığın Ülkemize Faydaları 

l.Arı[ılığın Aile Ekonomisindeki Yeri 

Ancılık diğer tanmsal faaliyetlere göre daha az 

sermaye ile yapılabilen ve kısa sürede kazanç 

sağlayan bir faaliyettir. Ancılık yapmak için kapalı 

bir alan yapımına veya arazi satın alınmasına gerek 

yoktur. İyi planlandığı veya diğer ancılarla işbirliği 

yapıldığı takdirde ikinci bir meslek olarak boş 

zamanlarda bile yapılabilir. Ayrıca, aile fertlerinden 

herhangi birisinin kolaylıkla yapabileceği bir 

faaliyettir. Bu yönüyle, aile ekonomisi için asıl veya 

yan gelir kaynağı olabilir. Özellikle kırsal kesimde 

aile bütçesine önemli katkılar sağlar. 

2. An[ılığın Tanm işletmelerindeki 
Yeri 

Ancılık tarla, bağ-bahçe ve hayvancılık gibi tanm 

işletmeleri içinde ikinci üretim dalı olarak yapılabilir. 

Bu yolla işletmenin kazancı artırılmı§ olur. Aslında, 

tarla ve bağ-bahçe ürünleri üreten işletmelerde bal 

arılanna ihtiyaç da vardır. Bilindiği üzere, arılar 

bitkisel üretimde bitkilerin tohum ve meyve 

üretebilmeleri için ihtiyaç duyduklan tozlaşmayı 

sağlayarak ürün miktan ve kalitesinde çok büyük 

artışlara neden olurlar. Sadece bu nedenle bile tarım 

işletınderinde ancılığa yer verilebilir. Özellikle, 

çevrelerinde zengin bitki örtüsü bulunan işletmelerde 

arıcılığa da yer verilmesi hem işletmenin kazancında 

artışlara neden olur hem de bal veya diğer an 

ürünleri üretiminden dolayı işletme bütçesine katkı 

sağlar. 
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3. Anc1lığm Bitkisel Üretimdeki Yeri 

Yukanda da bahsedildiği üzere, bitkilerin tohwn ve 

meyve üretebilmeleri için çiçeklerin yeterli miktarda 

tozl~malan gerekmektedir. Bal anlan, özellikle açık 

alanlarda tozlaşmayı (polinasyon) en iyi yapan 

böceklerdir. Bal arılarının değişik evrim 

~amalanndan geçerek nektar ve polenle beslenme 

sistemine geçmeleri ve bu amaca uygun organlannın 

oluşumu bitkilerin tozlaşma ihtiyaçlarının 

karşılanması ile bağlannlı olduğu düşünülmektedir. 

Bu nedenle vücut yapıları ve beslenme tarzlan 

gereği çok iyi tozlayıcı olan anlar, nektar salgılamalan 

ile çiçekler tarafindan cezbedilirler. N eletar ve polenin 

arılar tarafindan toplanması sırasında da tozlaşırlar. 

Bitkilerin tozlaşma ihtiyaçlannı, tozlaşmada bal 

arılannın önemini ve bu yolla sağlanacak ürün 

artışını iyi bilen dış ülkelerdeki üreticiler bitkilerin 

çiçeklenme dönemlerinde an kolonisi kiralayarak 

daha fazla ve daha kaliteli ürün elde ederler. Bu 

konu maalesef ülkemizde yeterince billnınernekte 

ve büyük miktarlarda ürün kayıplan meydana 

gelmektedir. 

Arılada sağlanan tozl~madan; başta badem, elma, 

kiraz, şeftali, armut, kayısı, erik ve çilek gibi meyve 

türleri; pamuk, ayçiçeği ve anason gibi tarla bitkileri; 

kavun ve karpuz gibi bahçe bitkileri; fığ, üçgül, 

yonca ve korunga gibi yem bitkileri olmak üzere 

hemen hemen tüm bitki türleri fayda sağlar. Bunun 

yanında, bazı bitki türlerinin tozlaşması sadece 

arılar aracılığı ile gerçekleşir ve bitkinin sürekliliği 

aniann varlığına bağlıdır. Bitkisel üretimde bulunan 

üreticiler; bitkilerin tozlaşma istekleri, bitkiye has 

tozlayıcılar, tozlaşma etkinliğinin artınlınası ve bu 

amaçla bal arılannın kullanılması konulannda bir 

uzmanın görüş ve önerilerini alarak üretim 

miktarlarını ve ürün kalitesini artırabilirler. 

4. Ancıhğm Ülke Ekonomisine Katkısı 

Aneılığın ülke ekonomisine katkısı, tanmsal bir 

faaliyet olması sonucu doğrudan ve gerek sosyo

ekonomik bir konu olması gerekse bitkisel üretime 

katkısı nedeniyle dalaylı olarak da olmaktadır. 

Ancılık toprağa bağımlı olmayıp, topraksız veya az 

topraklı aileler için tek başına bir geçim kaynağı 

olabilmektedir. Aynı zamanda en ucuz ve en kolay 

istihdam yaratan tek tanmsal faaliyettir. Aynca, 

aneılığın çevreye ve doğaya doğrudan veya dalaylı 

hiçbir zararlı etkisi yoktur. Daha da önemlisi doğal 

denge için mutlak surette arılara ve dolayısıyla 

arıcılığa ihtiyaç vardır. Ü lkemizde çok geniş 

alanlarda an tozlaşmasına ihtiyaç duyan ürünler 

yetiştirilmekte ve arıcılıktan bu yönde de 

faydalanılmaktadır. Çoğu kişilerce fark edilmeyen 

bu katkı arı ürünlerinden çok daha fazladır. 

Kısaca, aneılığın bir üretim dalı olarak bal ve 

balmumu üretimiyle ülke ekonomisine doğrudan 

katkısı 1 60 milyon TL. civarındadır. Aneılığın 

tozlaşma yolu ile ekonomiye olan katkısının bal ve 

balmumu ile sağlanan katkının en az 1 0-15 katı 

olduğu dikkate alındığında ancılık bu yolla ülke 

ekonomisine 1.6-2.4 milyar TL. katkı sağlamaktadır. 

Aynca, büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan ve 

yeterli toprağı olmayan 150.000 dolayındaki kişi 

için istihdam kaynağı olması aneılığın ülkemiz 

ekonomisi yönünden önemini ortaya koymaktadır. 



Bu saymuzda sizleri hat ve ebru sanatı ~ığı., pek 

çok ba§anlı. ve önemli çalı§maya imza aıan, 'Ollreoüzi 
yurt dı§ında da başan ile temsil eden DSİ mensubu 

Murat Şenel ile ~tıracağız. 

1966 yılında Samsun'da doğan Murat Şenel ilk, 

orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. D.k 
resim sergisini Atatürk'ün 100. Doğum Yılı 

münasebetiyle Samsun Namık Kemal Lisesi 

tarafuıdan düzenlenen e1kinlilder kaps:amında açan 

Şenel'in "Atatürk ve TB:MM" adlı tablosu ödül 

kazandı. 

1982-1986 yıllannda İstanbul Teknik Üniversitesi 

İn§aat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 

ok:u:yan Ş enel, İstanbul'da öğrencilik yıllannda hat 

ve ebru sanatına merak gösterdi. Özel sektör ve 19 

Mayıs Üniversitesinde çalıştıktan sonra Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü 

(Samsun) bünyesinde çalışmaya başladı. 

Evli ve 2 çocuk babası olan Şenel halen Planlama 

Şube Müdürlüğü görevine devam etmektedir: Resim, 
müzik ve fotoğraf sanatlanyla ilgilenen ve 2000-

2003 yillan arasında Samsun Bü:yiik§ehir Belediyesi 

Konservaruan Resim Bölümüne devam eden Şenel 

bu sürede 4 adet karma resim sergisine i§tirak etti. 

Kurutulmu§ Yaprak. üzerine desen ve minyatür 

~malanna yurtdı§Ulda ~yan ve ressam olan 

lozkarde§inin desteğiyle başlayan Şenel, 2001 yılı 

Ağustos ayında Türk Hava Yollannın Skylife 
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dergisinde Türkiye1de yaprak üzerine ç~alar 

yapan Nıck Merdenyan ile ilgili makaleyi görelükten 

sonra tamamen kendine has usul ve malzemelerle 

her türlü yaprağı kurutınaya ve terbiye etmeye 

başladı. Özellikle kauçuk, difenbahya., asma, ıhlamur 

ve kavak yapraldan kuruttu. Kurutuhnuş yaprak 

üzerine hat ça1ışmalarını Samsun1da 2 karma sergi 

ile san.atseverlere sundu. 

Çalıtmaları birçok karma sergide amatörce 

sergilendikten sonra Kamuran Özdemir 

hanımefendi tarafindan davet alan Şenel, 6-23 

Haziran 20 ll taribieri arasında İstanbul Basm 

Müzesinde gerçeklettirilen, yerli ve yabancı 

sanatçılann eserverdiği Wınds Art (Sanat Riizgarlan) 

I am in ISTANBUL adlı sergiye 5 adet eserle i§tirak 

etti. 

Son dönemde ülkemizde çok az sayıda kişinin yaptığı 

yaprak üzeri hat çalışmasına yönelen Şenel bu hat 

ça1şnasının insanı dinlendirdiğini ve böylece hayata 

olumlu baktığıru ifade etmektedir. 

Yapraklann özelliği: Bu ~malarda kullanılan 

yapraldar özellilde ilkbabarda ve Mart ayı sonunda 

toplarunaktadır. Kauçuk yapraklan dalında ana 

gövde ile birle§im yerinden özel bir §ekilde kesilip 

öz suyunun büyük bir bölümünün boşaltılması 

suretiyle kurotulmaya ba§lanır. Bir kaç gün sonra 

yaprak sararmaya batlayınca gövdeden özenle 

aynlır. Daha sonra özel kurutma sistemine alınır ve 

preslenir. Bu esnada yapraklann alt ve üst yüzeyleri 

özel ve tamamen doğal malzemeler ile kaplanır. 

Yapraldar 7 günde bir presten alınarak ters yüz 

edilir, küflemneye karşı elden geçirilir. Yapraklarm 

kurutulması zor ve sıkıntılı bir süreçtir. Yapraklarm 

kurutulmasmda mükemmel kuruma oranı olarak 

en iyi şartlarda %60-70 civarına ula§ılmı§tır. 

Yaprağın i§lem yapılacak hale gelmesi mevsimine 

göre (kışın daha uzun ancak küf ve deformasyon 

en az bu mevsimde oluyor) 2 ila 6 ay almaktadır. 

•• 

Kauçuk yapraklan için bazen bu süre 1 yıla 

yakla§maktadır. 

Kurutulan yapraklar yine pres ve tutkal kullanmak 

suretiyle üzeri kadife kaplı kağıtlara 

yapıştınlmaktadır. Bu yapı§tırma ve kuruma i§lerni 

1 hafta sürmektedir. Daha sonra yaprak, üzerinde 

çalı§maya müsait bir hale gelir. 

Yaprak üzerine çab§ılacak desen ve hat çokyumuşdc 

grafit kalem ile i§lenir. Dq hatlan ile belirleımıiş hat 
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veya desen üzerine ince uçlu firçalar kullamlarak 

ve yağlı is vasıtasıyla i§leme yapılır. Bazı hat 

çalı§ma.larında yaldız boya, bazı çah§rnalarda kumaş 

boyası ve yağlı boya veya mürekkep kullamlır. 

Kwnaş boyasının lrurwnası yaprağın tavma bağh 

olarak 2-3 gün sürerken, yağlı boya en zor kuruyan 
boya türü olarak 1 haftayı. bulabilmektedir. 

Hat ve desen ~emfikten sonra sprey vernik ile mat 

veya parlak seçimi yapılarak 3 kat verniklenir. 

Yaprakların işlenmesi ve verniklenmesi 

tamamlandık:tan sonra kesme ~ve suni parlak 

ta§lar ile liislenme safhasına geçilir. Ta§lar tamamen 

fon olarak kullanılan kadifenin rengine, hattın ~e 

uygun olarak seçilmektedir. 

Yaprakların altında fon olarak kullanılan kadife 

kağıtlar 4 ana renkte mevcuttur. Genellikle siyah 

fon daha estetik durmaktadır. Diğer renkler olarak 

mavi, bordo ve yep! kullanılmaktadır. 

Ç~malar tamamlanınca ithal çerçeve ve mat cam 

kullanılarak eserler çerçevelenmektedir. 

İstanbul Basın Müzesinde yer alan serginin devamı 
olarak Küçük Çekmece Belediyesi Cennet 

Salonunda 15 Temmuz-30 Temmuz 2011 tarihleri 

arasında düzenlenecek s~ için de davet alan Ş enel 

yeni çalı§malannı burada da sanatseverlerle 

bulu§turacak. Samsun ilinde Kültür Müdürlüğü 

Sergi Salonunda ise Eylül ayı sonunda 45 eserden 

ol~an özel bir sergi ile eserlerini sanatsevedere 

sunacak. 



................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ~ 
Su Dünyası Temmuz 2011 :UO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Hat Sanati ile Alakah Bilgi 

Hat sanatı Arap harfleri çevresinde olu§lllU§ güzel 

yazı saoatr.dır. Bu sanat Arap harfierinin 6. yüzyıl 

ve 10. yüzyıl arasında geçirdiği bir geli§me 

döneminden sonra ortaya çıkmı§tır. Hat Arapça 

çizgi demektir. 

Türkler Müslüman olduktan ve Arap alfabesini 

benimsedikten sonra uzun bir süre hat sanatına 

herhangi bir katkıda bulunmamı§lardrı:. Tüıkler hat 

sanatıyla Anadolu'ya geldikten sonra ilgilenmeye 

ba§laclılar ve bu alanda en parlak dönemlerini de 

Osmanlılar zamarnnda ya§adılar. 

Yakut-ı Mustasımi'nin Anadolu'daki etkisi I 3. yüzyıl 

ortalanndan baJlayıp 15. yüzyıl ortalanna kadar 

sürdü. Bu yüzyılda yeti§en Şeyh Hamdullah (1429-

1520) Yakut-ı Mustasımi'nin koyduğu kurallarda 

bazı deği§iklikler yaparak Arap yazısına daha sıcak, 

daha ywnu§alı.: bir görünüm kazandırdı. Türk bat 

sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullab'ın üslup 

ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürdü. Hafiz Osman 

( 1 642-98) Arap yazısına estetik balamdan en olgwı 

biçimini kazandırdı. Bu tarihten sonra yeti§en 

hattatlann hepsi Hafız Osman'ı izlemişlerdir. 

Türlder alıı tür yazı ( aklim-ı sitte) dı§lnda İranlılar'm 

bulduğu talik yazıda da yeni bir üslup ortaya 

koydular. Önceleri İran etkisinde olan t3lik yazı 18. 

yüzyılda Meluned Esad Yesari (ölümü I 798) ile 

oğlu Yesarizade Mustafa İzzet'in (ölümü 1849) elinde 

yepyeni bir görünüm kazandı. Türk hat sanatı 19. 

yüzyılda ve 20. yüzyıl ba§lannda da parlaklığını 

sürdürdü ama 1928'de Arap alfabesinden Latin 

alfabesine geçilince yaygın bir sanat o1.ınak:tan çıkıp 

yalnızca belirli eğitim kurumlannda öğretilen 

geleneksel bir sanat durumuna geldi. 

www::yaprakbat.tr.gg 
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DSİ'den 
33 Milyon fidan 
DSİ tarafindan 2003-2010 yıllan arasında toplam 

25 485 hektar sahada 33 833 000 adet fidan dikimi 

ya~tır. Bu çalışmalan için toplam 47 719 732 

TI. harcama yapılnuytır. 

DSİ Genel Müdürlüğü kurulu§undan bu yana 

erozyonu önlemek ve rüsubatı kontrol etmek 

maksadıyla, derderin yukan havzalannda hem 

mecralarda hem de yamaç arazilerde ıslah 

çah§malan yapmaktadır. 

Yamaç arazi :ıslahmın önemli unsurlarmdan birini 

olUfturan ağaçlanduma çalı§malan, KnrulUfUDlUZ 

bünyesinde 2002 yılından itibaren ivme kazanmış 

ve özellikle enerji üretimine yönelik baraj 

rezeıvuarlannın. ağaçlandınlması maksadıyla, DSİ 

Yatınm Progranuna Barajlar ve HES Dairesi 

Ba§kanlığı altında "Baraj Rezervuarlarının 

Ağaçlandırılması Projesi" i~i konmu~tur. 

Aynca bu projeye katkı sağlamak üzere, 2003 ve 

2008 yıllannda Orman Genel Müdürlüğü ve 

Ağaçtandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 

Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında~ 

birliği protokolleri imzalaıuru§tır. Bu protokollerle 
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Orman Genel Müdürlüğü'nün özellikle 

ağaçlandınlacak sahalann tahaisinde, Ağaçlandııma 

ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü'nün ise 

hazırlanacak projelerde teknik yardmıda bulunma.u 

heddleıunittir. 

DSİ Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılmakadaryapılan 

ağaçlandırma çalıfmalan, daha çok erozyon ve 

rüsubat kontrolü raporlan muhtevasında ele 

alınmıttır. Ancak 2003 yılı DSİ ağaçlandırma 

çalıtmalan bakımından bir dönüm noktaaı olmut 

ve söz konusu çalqmalar bu tarihten itibaren farldı 

isim altında ciddi bir kaynakta uygulama 

program1anna ahıınnftu: 
Bu kapsamda yapılan çal'fl"alada Kwı.ıhıfumuzca 

Türkiye genelinde 2003-2007 yıllan arasında 16 

000 hektar saha ağaçlandınlarak muhtelif türlerle 

21 500 000 adet fidan dikimi gerçeklqtiıilmiJt 

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2008-2012 yıDaruu 

'~dırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği'' 

ilan etmesine paralel olarak, Kuruluşumuzca 15 

000 hektar sahada ağaçlanduma yapılacağı 

kamuoyuna dekiare ~tir. Bu maksatla ilk iki 

yılda 7 000 hektar, ııonralı:i iki yılda 8 000 hektar 

olmak üzere toplam I 5 000 hektar sahada 

Kııruluşumuzca ağaçlandırma çalışmalannın 

yapılııwı heddlenmittiı: Bu kapsamda 2008 yılmda 

4 403 hektar sahada 6 525 000 adet, 2009 yılında 

3 326 hektar sahada 3 407 000 adet, 2010 yılında 

ise 1 7 56 hektar sahada 2 400 000 adet fidan dikimi 

gerçeklefli.rilırıiştir. Sonuç olarak 2003-2010 yıllan 

aramıda toplam 25 485 hektar sahada 33 833 000 

adet fidan dikimi yapılmıttır. Bahsi geçen 

ağaçlandırma çalı~malan için 2003-2010 yıllan 

aıunda toplam 47 719 7321Lharcama ~ 

Onemli ağaçlandırma projeleri arasında; Beydağ. 

AfJa.ı; Kapulukaya, Kesikköprü, Akyar, Güzelce, 

Yedikır, Derinöz, Karaidemir, Süloğlu, Kayalıkö), 

Albnyazı, Sultanköy, Keban, Batman, Söğüt, 

4 Eylül, Karacalar, Atatürk, Ayvah, Kllavuzlu, 

Çamgazi, Çetintepc, Birecik, Bayburt, Çaygören 

ve Manyas barajları havzalarında yapılan 

ağaçlandı.rma çah§malannı belirtmek mümkündür. 



eraltısuyuna 

07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yüriirlüğe giren yönetmelik ile tahsis 

edilen yeralusuyu çekiminin elektrik sayacı veya su 

sayacı ile kontrol edilmesi hedeflenıni§tir. Böylece 

tahsis edilen miktarda suyun çekilmesi sağlanarak 

seviye dü§ümlerinin önüne geçilecektir. 

Ülkemizde yeralusuyu ile ilgili çall§malar iki ana 

kanun çerçevesinde sürdüriilmektedir. Bunlar 6200 

sayılı Devlet Su İ§leri Umum Müdürlüğü Te§kilat 

Ve Vazifeleri Hakkında Kanun ve 167 sayılı Yeralu 

Sulan Hakkında Kanun'lardır. 

1 6 Aralık 1960 tarih ve 167 sayılı "Yeralusulan 

Hakkında Kanun" esaslanna göre, yeralusulan 

Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Yeraltısulannın 

araş1ınlması, kullanılması, korunması ve tescili 167 

sayılı yasanın hükümlerinden olup, i§lemler Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 

yapılmaktadır. Kanunun daha etkin şekilde 

uygulanabilmesi için "Yeralusulan Tüzüğü" ile 

"Yeralusulan Teknik Yönetmeliği" hazırlanmJ.§Ur. 

167 sayılı yasanın birinci maddesi yeralusulannın 

korunmasına amirdir. Bu kapsamda yeralusuyu 

temini maksadı ile inşa edilecek belirli derinlikteki 

kuyu, tünel ve galeri gibi yeralusuyu yapılan için 

"Belge" alma mecburiyeti getirilmi§tir. Verilen 

kullaruna belgeleri su siciline kayıt edilerek envanter 

tutulmakta, ova bazında yapılmı§ olan tahsisler 

ovanın emniyetli yeralusuyu i§letme potansiyeli ile 

kar§ılaşunlmakta ve tahsisler potansiyele eriştiği 

takdirde tahsis yapılması durdurulmaktadır. Böylece 

yeraltısuyu miktannın kontrolü yapılmaktadır. 

Yüzey sulanrun ihtiyaçlara tam anlamı ile cevap 

verememesi ve yağışlarda görülen azalmalar 

sebebiyle yeralusuyuna talep çağalmakta ve bu 

nedenle yasal olmayan yeraltısuyu kullanımı 

artmaktadır. Gerek kaçak kuyular ile yeterince 

mücadele edilernemesi ve gerekse belgeli kuyularda 

su sayacı olmaması sebebiyle yeraltısuları, emniyetli 

rezerv değerlerinin üzerinde bir çekime maruz 

kalmış ve yeralusuyu seviyelerinde aşın d~ümler 

gözlenmiştir. 



Halbuki gerek nükleer gerekse çevresel etkilerden 

en az etkilenen sınırlı bir kaynak durumundaki 

yeraltısuları üzerindeki baskıyı azaltmak ve bu 

kaynağı sürdürülebilir ve tasarruflu bir §ekilde 

kullarunak zorundayız. 

Bu sebeplerle 25.02.201 1 tarihinde yürürlüğe giren 

6 ll 1 sayılı Kanunun 126. Maddesi ile 16/ 1211960 

tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Sulan Hakkında Kanunun 

1 O uncu maddesine bir fıkra eklenerek "Kuyu, 

galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyu 

miktannın tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri 

kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm 

sistemlerinin özellikleri yönetmelikle belirlenir." 

hükmü getirilmiştir. 

Ayrıca 167 sayılı kanuna eklenen bir geçici madde 

ile kanunun yayımı tarihinden önce yeraltı suyu 

temini maksadıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri 

için kullanma belgesi al.mı§ olan kimselerin, iki yıl 

içerisinde ölçüm sistemini kurması, bu süre içerisinde 

ölçüm sistemi kurmayanların kullanına belgelerinin 

Devlet Su İ§leri Genel Müdürlüğü tarafindan iptal 

edilmesi ve belge konusu yerin kapatılarak kapatma 

masraflarının sahibinden alınması hükmü de 

getirilmİ§tir. 

Kanunun bu konuda öngördüğü yönetmelik 

07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yasa ile tahsis 

edilen yeraltısuyu çekiminin elektrik sayacı veya su 

sayacı ile kontrol edilmesi hedeflenmiştir. Böylece 

tahsis edilen miktarda suyun çekilmesi sağlanarak 

seviye düşümlerinin önüne geçilecektir. 
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~.--PikeıDiziin özellikle belli bölgelerinde ~mız 

-ır;.ınJı:lık, yağmuru ve karı her zamankinden daha 

deFrli hale getirdi. En genel anlamıyla yağı§ bu 

bdar önemli olunca, gözlerimiz gökyüzünde bulut 

bekler oldu. Hatta bu, güneşli havalara olan doğal 

bağmıhlığımızı bile bize unutturd.u; yağmurla dolu 

bulutlu bir gökyüzü arbk en büyük özl.emimiz. Bu 

yazumzda birazcık gökyüzüne çıkalım ve bulutlara 

daha yakından bakalım istedik. 

Bulutlar en basit tanımla gökyüzündeki farklı 

p:illerdeki. buhar kütlelericik İklim bilimcilere göre, 

sadece yağmurun karın habercisi değiller, 

dünyamızın iklim ayarlayıcılan olarak büyük öneme 

sahiplerdir. Yükseklik, §Ckil ve yapılan bakımından 

on bulut çeşidi vardır. Belki pekçoğwnuz bulutlann 

sadece yağı§ ta§ıdığını düşünür ama bulutlar, yerden 

atmosfere, oradan tekrar yer köreye eneıji de taşuiar, 

yeryüzünü ısıtırlar veya gölgeleriyle soğuturl.ar. Bu 

açıdan bulutlar, sıcaklık denetimi yapan termost.atlar 

olarak da nitelendirilir. 

Çok farklı şekil ve yoğwılukta olabilen bu pamuksu 

buhar kütlelerinin etkilerini anlamak için, pek çok 

deği§kenin gözönünde bulundurulması gerekir. 

Karmapk görünü§lü buhar kütlelerinin meydana 

gelişi gerçekten ilginçtir. Çünkü bunlar, içinde su 

buhan olmayan sıcak havanın, atmosferin daha 

soğuk tabakalanyla karşılaşması sonucunda ortaya 

çıkarlar. Dolayısıyla, dağlarm tepesinde meydana 

geldikleri gibi, soğuk ve yoğun hava kütlesinin, yere 

yakın sıcak ve daha hafif hava tabakalarını yukarı 

itmesi veya denizin üzerindeki nemli havanın soğuk 

havayla buluşması sonucunda da meydana 

gele bilirler. 
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NASIL OLUSUR? 
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Gökyüzünde gözle görülemeyen, fakat serbestçe 

dol.a§a.n gaz halindeki su mol.ekiilleri, belli §artlarda 

bir top teklinde birle§ir ve puslu hava akımlanııı 

ol11§1:ururlar. Bu dmıım, ısıtiliın çayda.nlıktan çıkan 

su buhanmn bulunduğu ortamın soğuk havasında 

yükselmesine benzetilebilir. Bulut oluşumunda, 

küçük zerrecikler halinde serbest dolaşan 

toprak, kum ve deniz tuzu gibi parçacıklann 

etkisi büyiiktüL Yüzde yüz ını buharına doymuş bile 

olsa, bu parçacıklar olmadan, hiçbir bulut kendi 

bapna meydana gelemez. 

DOGAL TERMOSTATLAR 

Suyun buz, sıvı, gaz gibi halleri aslında bulutlannın 

sıcaklık dengeleyici olmasının temelini oluşturur. 

Buharlaşan su molekülleri, sıvı halden gaz haline 

geçerken, çevreden bir miktar enerji alır. 

Teriediğimizde hafifçe Ü§Üinemiz bu yüzdendir. 

Derimizin üstündeki ter buharlaşırken, 

vücudumuzdan bir miktar eneıji alır. Daha büyük 

ölçekte düşünürsek, yeryüzündeki daha nemli 

alanlardaki su da buharla§ITken bulunduğu yerin 

enerjisinin bir kısnwu alır. Bu eneıji ısı olarak, su 

buhan tarafindan, yükselen havayla beraber daha 

yüksekteki hava tabakaianna taşınır. Su buhan 

yoğunlaşıp yağmur haline geldiğinde ise bu eneıji 

tekrar ısı olarak açığa çıkmış ve serbest k.alnuş olur. 

Bu yüzden, kalın bulut kütlelerinin düzgün bir 

şekilde üst üste yığıldığı dağlık bölgelerde sıcak ve 

kuru iklim hakim olur. 

Bulutlar çok farklı bölgelerde sık sık olu§tuğu için, 

sıcaklık dalgalan yerküre üzerinde uzun yollar alır. 

Diğer bir deyi§le, doğal termostat olan bulutlar, 

kavurucu sıcaklann etkisindeki alanları soğuturken, 

ısı fazlasını daha soğuk bölgelere kaydırır. Böylece 

bir taraf kavrulmaktan, diger taraf da donmaktan 

kurtulur. 

BULUTLARlN GÖLGESINDE 

Ara§tırmacılar, her gün suyu ısıtan Güneş' e rağmen, 

tropik ozon örtüsünün tabakalanndaki sıcaklığın 

niçin hiçbir zamarı 28 °C'nin üzerine çıkmadığı 

sorusunun cevabmı aramışlar. Sonuç ilginç: 

Buharlaşan su lle sadece yerküre soğumamakta, 

aynı zamanda bulutlann gölgesi de, özellikle sıcak 

bölgelerde ozon tabakasının iyice ısınmasına engel 

olmakta. Sonuçta bulut kümelerinin gölgesindeki 

~erde sıcaklık birden dii§üyor: Bu da a.t'3§tınnacıla 

tarafindan ''yeryüzünün ısınmasını engelleyen tabii 

kalkan" olarak nitelendirilmiş. Her zamarı yer 

kürenin yansından faziamu örten bulutlar olmasaydı, 

yer küremiz yakla§ık I 1 °C daha sıcak olacaktı. 

Bulutlar gökyüzündeki aynalardır dersek ne 

düşünürsünüz? O zaman hemen bulutların üst 

yüzeyinin l§ığı yansıttığını söyleyelim. Bulutun üstü 

ne kadar parlaksa, altı da o kadar karanlık 

oluyormuş. Uçakla seyahat ettiğinizde siz de bu 

"ayna etkisini" farkebnişsinizdir. Sadece çok az bir 

ı~ık kümesi bulut kütlesinden sızabilir. Bulutlar, 

güneş enerjisinin tamamen dağıldığı yüzeylerde 

daha da soğutucu bir etki gösterir. Aynı etki, ısı 

birikiminin önlendiği ve su buhan hareketinin her 

an olabildiği derin denizlerde de görülür. İşte su 

buhanna bağlı olarak tabii sera etkisiyle olmasaydı, 

yerküremiz yaklaşık 35 oc daha soğuk olacaktı. 

Özetle, atmosferdeki suyun gaz ve damlacık halleri 

arasında bu değişim, dünyamızın iklimini düzenlenıiş 

olur. Hava ısındığuıda daha fazla su buharlB§Ir ve 

bulutlar meydana gelir, sıcaklık azaldığında ise daha 

az su buhartaşır ve bulutlar çözülür. Böylece 

evimizdeki otomatik termostatlı klimalann yaptığı 

gibi dünyamızın iklimi ayarlanmış olur. Ama son 

yıllarda 3§lfl artan sıcaklıklarla kimi zamarı bu ince 

sistem de işlemez hale gelebilmekte. Kısaca bir daha 

hatırlatırsak; sıcaklıktaki artış, her zamarı artan 

buha.rla§mayla sonuçlaruı: Yeryüzünde tutulan eneıji 

arttıkça, havadaki su miktarı ile sahip olduğu "gizli 

ısı" ve bunların yeniden yaydığı enerji miktan da 



çıkması da güç ve hız kazanmış olur. Son 

yıllarda Amerika başta olmak çok sayıda büyük 

firtına ve kasırganın meydana gelmesi bu yüzdendir. 

Cu mu 

Yaklaşan soğuk hava cepbeliDin sürüklediği hava 

kütleleri, daha ~ ııu:ak wı lU buhanna doymll§ 

yere yakın hava kütleleriDi altlaııllklftırank hızla 

yukanya kaldırmaaıyla, tipik firtuıa bulutlan 

meydana geli& Bunlaım içeıiaindeki ')'Oğunlapnıf 

su, iri kabaraldar teklinde yukan Ç1kar. Yakl8flk 50 
km/ s hızındaki rüzgiriarla daha çok nemli mcak 

hava da bu bulut kümelerine katılır. Böylece bulutun 

daha hızlı yükselmesi sağlanır. Yükselirken de 

yakınlarda bir ba§ka hava tabakasıyla karşılaşır ve 

bu dev oluşumdan dı1anya doğru ince, buzsu 

bulutların meydana getirdiği bir fıskiyenin 

uzanmasıyla, çok geçmeden dolu ve yağmı.u' getiren 

sağanaklar baş gösterir. 

us 

Güzel havalarda da gökyüziDie buhıdar olm; çünkü 
aiiD liferin yübcldcrdcki nbahJan, Günqin ısıttığı 

yakın olan tabakalara göre daha soğuktur. 

iJpllllllıbuı humulis türünden olankabank küme 

bulutlıır bu olaya ~t ededer. Yeryüzünde ısınan 

hava, sıkışık paketler gibi yukanlara yükselir ve 

orada soğur. Belli bir yükseklikten sonra ısı o kadar 

d~r ki, nemli kütle birdenbire yoğunlaşarak bulut 

kümesini meydana getiriı: Sahainn erken vakitlerinde 

görülen bu bulut kümeleri, günün ilerleyen 

saatlerindeki güçlü sağanak yağmurlarm habercisidiı:. 

BubWınblı~rl~~~~

aşağıya göre daha fazla ısı akin olduğwı.da 

gelir. Bu ısı atlaması, iki farklı hava kütlesinin 

buluşmasıyla oluşur. Sıcak hava kütlesi içindcld. 

nem, daha soğuk havaya geçerken, küçük buz 

tanecilderi halinde kristallqir. Daha sıcak olan bir 

cephe, beraberinde çok su buhar, getirdiğinde de 

bu buz kristallerinden yeniden bulut kümeleri 

:mcydıma gdcbiliı: 

otu s 

Sıcak hava cephesi yaklaştığında, daha hafif olan 

hava kütlesi, yere yakın olan soğuk havaya solruluı:, 

soğur ve beraberinde getirdiği su bobarı ince bir 

bulut tabakası, örtü §dilinde yoğunlaşır. Yedi bin 

metreyi aşan yüksekliklerde meydana gelen 

Sirrostratüs örtüsü farkettirmeden Güneş'in önünü 

kapatır ve gittikçe daha da yoğunla§ır. Sonra da 

gözle görünür derecede daha kalın ve alçakta asılı 

duran bulut tabakası Altostratüs'e dönüşebilir. Bu 



kapatır ancak yağmur getirmez. 

Gökyüzünün en yüksek noktalaruu kaplayan 1ifimııi 

•'tüy bulutlar'• (cirrwı), sera etkisini yalıtır. Bunlann 

iıçıerilinde daha az buz kristali olduğundan, çok 

miktarda güneş ışığı ve enerji yeryüzüne ulaşır. 

Diğer yandan yükselen ısı, bilhassa yükselmesi 

engellenıni§ bir babı misali, cirrus tabakalanndan 

geri)'e yanm. Kızıl öB l§IDlar (~yayılan 
•) tüy bulutlaım çok solak ohm !lll tlbablanndan 

pek geçemez. Bulutlu gecele~ bu ısıtma etkisi 

daha iyi hiuedilir. 

Hava dej~kliklerinde, bulutlarm ah§ıhnadık şekillere 

girdikleri görülür. Düz, küçük daire veya küçük 

dikdörtgen şeklinde Altocumulus lenticularis 

bulutları vardır. Bu tip bulutlar sıradağlar nemli 

hava tabaka1annı yükselıneye zorladığı zaman oluşur. 

Dağın rüzgar alan kısmında kalın bulutlar yükselir. 

Rüzgıiraltı ~erinde ise aşağı inen firtınayla. beraber 

bulutlar ısınır ve çözülür. 

uçsuz 

ıriiıülcri 

mullus'Ler güzel ve ferah 
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