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Bu ırmakta ne ölmek var bize, 
bu ırmakta ne gam var, ne keder var, ne dert. 

Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, 
bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret.

Durma, çabuk gel, gelmem deme. 
Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır, dostum, 

senin şânına sadece gelmek yaraşır.
      
              Mevlana Celaleddin Rumi

Değerli Su Dünyası Okurları, 

Bu Ay Su Dünyası Dergisi’nin, 100. sayısında sizlerle yeniden buluşmasının mutluluğunu 
yaşıyoruz.  

İlk sayımızda evlere ışık, toprağa can, çatlamış dudaklara su ve felakete gem vuran 
Devlet Su İşleri’nin suyun ruhuna da tercüman olmasını istemiştik. Aradan geçen 
zamanda dergimizi yayına hazırlarken her zaman siz değerli su dünyası okurlarının 
engin hoşgörüsü ve katkılarıyla, SU’ ya dair tüm konulara değinerek gelişmelerden 
sizleri haberdar etmeye çalıştık. 

Bugün 100. Sayımızla karşınıza çıkarken, en başta içimizde taşıdığımız heyecanı, 
“eksik bıraktığımız konular oldu mu” endişesini yaşamaya devam ediyoruz.  Ama 
ilk günden itibaren unutmadığımız bir şey var. O da Su Dünyası Dergisi okurlarının 
hoşgörüsü, desteği ve her şeyden önemlisi bizlere olan güvenleri. Biliyoruz ki eksik 
kaldığımız noktalarda bizi tamamlayacak “Su Dostları” var.

Su Dünyası Dergimizin 100. Sayısını kutlarken, derginin hazırlanması ve basılmasında 
büyük katkıları olan, başta Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, DSİ Genel 
Müdürü ve DSİ Vakfı Başkanı Akif Özkaldı ve Yayın Danışma Kurulu olmak üzere, 
Dergimizin ilk sayısından bugüne emek veren tüm personele teşekkürü borç biliyor, 
desteklerinizden dolayı siz değerli okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz . 
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DÜNYADA VE TÜRKİYEDE SUYUN DURUMU VE KULLANIMI

Doğal kaynaklar içinde “su” ekolojik dengeyi sağlayan en önemli faktördür. 
Canlıların ve bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için suya ihtiyaçları vardır. 
İnsanoğlu ilk yerleşme merkezlerini ve kentlerini genellikle nehir, göl, deniz gibi 
su kaynaklarının kıyısına veya yakınına kurmuştur. Su kaynaklarına yakın yer-
leşmeler, medeniyetlerin gelişmesini hızlandırırken, tarihte yaşanan çok sayıda 
savaşın, çatışmanın da nedeni olmuştur.

Su ekonomik ve sosyal kalkınma için büyük önem arz etmektedir. Dünyadaki 
nüfusun hızlı gelişimi ve buna paralel olarak artan tarımsal, içme-kullanma 
ve sanayi suyu ihtiyaçları sebebiyle tatlı su kaynaklarına olan talep giderek 
artmaktadır. Dünyada tatlı su kaynaklarının sınırlı olması, gelecekte su 
kaynaklarının geliştirilmesi, yönetimi, uygulanacak politika ve stratejiler ile 
sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasını zorunlu hale getirmektedir. 

 “Sudan ucuz” diye bir Atasözümüz vardır. Son 50 yıla kadar belki insanların 
ihtiyaçlarını karşılayan su’dan ucuz çok az şey vardı. İnsanların ve diğer canlıların 
yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan hava ve su gibi en temel maddeler 
bedava bilinir ve bütün diğer maddelerden ucuz kabul edilirdi. İnsanoğlu son 
200 yıla kadar bozulmadan gelen ekolojik dengesini bozmaya başladığından, 
özellikle de hızlı bir sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme sürecine girdikten 
sonra, çevresini ve doğal kaynaklarını hızla kirletmiştir. Bunun sonucu olarak, 
yakın zamana kadar bedava sandığımız hava, su gibi doğal kaynakların, 
kirlenmesi halinde, en pahalı kaynaklar olduğunu anlamış bulunuyoruz

Yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan ve küresel iklim değişiminin bölgesel 
uzantılarından yoğun olarak etkilenmesi beklenen Doğu Akdeniz, Kuzey 
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya Ülkelerinin suya bağlı afetlerin etkilerini yakın 
bir gelecekte bugünkünden çok daha fazla hissedebileceği iddiaları giderek 
artmaktadır. Bu nedenle, su kaynakları yatırımlarının önemi Ülkemizin de dahil 
olduğu bu coğrafya için daha da artmaktadır. 

Diğer yandan, yağış rejiminin düzensiz olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde, 
sel oluşturan yağışların zamansal ve uzaysal değişkenliklerin daha çok artması 
beklenmektedir. Suyun artan önemi göz önünde bulundurularak, ilerideki 
yıllarda, suyun yeniden kullanımıyla ilgili sistemlerin geliştirilmesi ve modern 
sulama tekniklerinin kullanılması çabaları yoğunluk kazanacaktır.

Ülkemizdeki duruma gelince, Türkiye üzerine yılda yaklaşık 501 milyar m3 civarında 
yağış düşmekte, bunun 186 milyar m3’ü yüzeysel akış haline geçerek akarsuları 
oluştururken, 69 milyar m3’ü de yer altı sularını beslemektedir. Yüzeysel 
suyun ancak 98 milyar m3’ünden yer altı suyunun da 14 milyar m3’ünden 
yararlanılarak, böylece yıllık 112 milyar m3 kullanılabilir su potansiyelimiz 
mevcuttur.
 
Türkiye şu anda su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almamakla birlikte, 
Türkiye’de kişi başına düşen yıllık tatlı su miktarında hızlı düşüş gözlenmektedir. 
1955’de kişi başına düşen tatlı su miktarı 8500 m3 iken, 1990 yılında 3000 m3’e 
düşmüştür. Bu miktarın önümüzdeki on yıllarda daha da düşeceği bilinmektedir. 
Bu hızlı düşüşün en önemli nedeni nüfus artışı ile sanayi ve tarımın artan su 
tüketimidir.

Mevcut durumda Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir su ortalaması 
1 500 m3 olup, dünya ortalamasının (7 600 m3) oldukça altında seyretmekte, 
bu haliyle bile Türkiye su sıkıntısı olan ülkeler arasında yer almaktadır. Diğer 
taraftan, Türkiye’de su kaynakları yurt yüzeyine dengeli biçimde dağılmış 
değildir. Sözgelimi ülke çapındaki 25 havzadan yalnızca dördü (Fırat, Doğu 
Karadeniz, Antalya ve Batı Akdeniz) yıllık akışın %37’sini karşılamaktadır. Mevcut 
112 milyar m3 dolayındaki su potansiyelinin ancak 1/3’lük bir bölümünün 
değerlendirebildiği Türkiye’de baraj, gölet ve hidroelektrik santral yapımına da 
devam edilmektedir. 2023 yılında sözkonusu potansiyelin bütünün kullanılması 
hedefl enmiştir. Mevcut durumda kullanılan suyun %73’ü tarımda, %16’sı içme-
kullanmada, %11’i ise sanayi üretiminde tüketilmekte iken; bu oranların 2023 
yılında sırasıyla %64, %16 ve %20 olması öngörülmektedir.
     
Suya olan ihtiyacın giderek artması sebebiyle günümüzde ülke yönetimleri su 
kaynaklarını nasıl en iyi şekilde kullanacağını düşünürken bir yandan da bu 
kaynaklara yenilerini eklemenin çabası içindedir. Ülkemizde 58 yıllık geçmişiyle 
tarım, enerji, içme suyu temini ve çevre sektörlerinde önemli projeleri ülkemize 
kazandıran DSİ Genel Müdürlüğü gelecekte de ülke kalkınması adına hayati 
projelere imza atmayı sürdürecektir.
                                                                                                                      

Akif Özkaldı 
DSİ Genel Müdürü

Değerli Okurlar,
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2011 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı, 

6 Ekim 2011 tarihinde, Namık Kiper Top-

lantı Salonunda DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 26 

adet Bölge Müdürlüğünün video konferans 

yöntemiyle katılarak planlama ve proje faali-

yetleri ile değerlendirme sunumlarını gerçek-

leştirdikleri toplantıya; Genel Müdür Yardım-

cıları Döndü Tatlıdil, A. Cüneyt Gerek, Güven 

Karaçuha, Ömer Özdemir ile Daire Başkanla-

rı ve Şube Müdürleri katılım sağladı.

 

Yapılan sunumlarda Bölge Müdürleri tarafın-

dan, bugüne kadar tamamlanan devam eden 

projeler ile 2011 yılı son çeyreğinde ihalesi ya-

pılacak projeler ve 2011 yılı ödenek ve harca-

ma durumu özetleri ile ilgili bilgi verildi.

 

2011 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı YapıldıK I S A
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Barajların deprem güvenliği konusunda kul-

lanılan birçok metodun geliştirilmesi ve dep-

rem mühendisliğine katkıları ile dünya ça-

pında tanınan Prof. Dr. Anıl K. Chopra DSİ 

Genel Müdürlüğü’nde bir seminer verdi.

Prof. Dr. Chopra, DSİ´de verdiği seminerde 

kemer ve beton ağırlık barajlarının tasarım 

ve deprem güvenliği analizlerinin zaman için-

deki gelişimi ve bu sistemlerde mevcut analiz 

pratiğinden örnekler verdi. Prof. Dr. Chopra 

bu tip pahalı sistemler için en gerçekçi ana-

lizlerin yapılmasının önemini vurguladı. Ana-

lizlerin gerçekçi yapılmaması durumunda 

ekonomik tasarımlar yapılamayacağını, gü-

venliğinde doğru olarak belirlenemeyeceğini 

belirten Prof. Dr. Chopra yaptığı sunumda 

California Üniversitesi’ndeki 40 yılı aşkın ka-

riyerinde geliştirdiği programlardan örnekler 

vererek, genel amaçlı ticari programlarla bu 

programların içerdiği önemli analiz faktörle-

rinin modellenemediğini ifade etti. 

Sunumdan sonra DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’yı makamında ziyaret eden Prof. Dr. 

Chopra’ya, yaptığı sunum ve Genel Müdürlü-

ğümüzü ziyareti sebebiyle günün anısına pl a-

ket verildi. 

Baraj güvenliği konusundaki çalışmalarıyla 

dünyaca tanınan Prof. Dr. Chopra, California 

Üniversitesi Berkeley Kampüsü’nde çalışma-

larını devam ettirmektedir. Kariyeri süresin-

ce bu konuda 300´ü aşkın yayını ve 2 kitabı 

bulunan Prof. Dr. Chopra, deprem ve baraj 

mühendisliği alanında çeşitli komite başkan-

lıkları dışında, uluslararası dergilerde de baş 

editörlük görevini sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Anıl K. Chopra’dan Deprem Güvenliği SemineriK I S A

K
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A
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü “2011 Yılı 

İç Tetkik Faaliyetleri Açılış Toplantısı” Genel 

Müdür Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcı-

ları; Güven Karaçuha, A. Cüneyt Gerek, Ömer 

Özdemir, Döndü Tatlıdil, Daire Başkanları ile 

İç Tetkik birimlerinin katılımı ile 31.10.2011 

tarihinde gerçekleştirildi. 

Toplantıda bir konuşma yapan Özkaldı “Geçti-

ğimiz yıl 19 Aralık’ta çıkan 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu, klasik denetim yapısını değiştirmiş-

tir. Daha önce denetimler yargı esaslı olması-

na rağmen, artık bütün kamu kuruluşlarının 

yıllık denetim raporları TBMM’ye sunulacak-

tır. Bunun yanında, daha önce kurumlar sade-

ce mali yönden incelenmesine rağmen, artık 

idari yönden de denetime tabi tutulacaktır. Sa-

dece saymanlık bazında değil kurumsal bazda 

da iç kontrol ve performansa dayalı denetim 

yapılacaktır” dedi. Özkaldı Stratejik Planda 

öngörülen hedefl erin gerçekleşmelerinin ta-

kip edilmesini sağlamak adına, Süreç izleme 

kartlarının iyi takip edilmesi hususunu özellik-

le vurguladı.

10-26 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşti-

rilen Bölge Müdürlükleri Tetkiklerinin ardın-

dan başlayan DSİ Genel Müdürlüğü Merkez 

Teşkilatı 2011 yılı iç tetkikleri, 02.11.2011 tari-

hinde yapılan kapanış toplantısı ile sona erdi.  

2011 Yılı İç Tetkik Faaliyetleri Açılış Toplantısı GerçekleştirildiK I S A

K
IS

A
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 DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı   30.09.2011 

tarihinde DSİ 23. Bölge Müdürü Bayram Tir-

yaki, DSİ 23. Bölge Müdür Yardımcısı M. Mef-

tun Çağlar, DSİ   23. Bölge Müdürlüğü Proje 

ve İnşaat Şube Müdürü Celal Tokalak, DSİ 23. 

Bölge Etüd-Plan Şube Müdürü Gökhan Gün-

doğan ve DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Emlak ve 

Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Kuru’ dan 

oluşan bir heyetle Bartın Kirazlıköprü Barajı 

ve HES İnşaatı işini ziyaret ederek inceleme-

lerde bulundu.

Genel Müdür Akif Özkaldı’ya bu ziyaret sıra-

sında kontrol mühendisi tarafından Kirazlı-

köprü Barajı ve HES İnşaatının genel durumu 

hakkında bilgi verildi.

1998 yılında ihale edilen, 1999 yılında ima-

lata başlanılan bir baraj inşaatının daha ileri 

seviyede olması gerektiğini belirten Özkaldı, 

yol inşaatından dolayı sadece derivasyon tü-

neli yapılan barajın yol inşaatının 2012 yılın-

da tamamlanarak diğer imalatlara geçilmesi 

gerektiğini vurguladı. İncirlidere Viyadüğü-

nün 2011 yılında tamamlanması, daha sonra 

gerekirse Karayolları Genel Müdürlüğü ile 

görüşülerek Bartın Safranbolu yolunun geçi-

ci servis yolu olarak 2012 yılı başında açılması 

ile gövde inşaatı ve diğer imalatlara geçilmesi 

konusunda talimat verdi. Özkaldı ayrıca işin 

ivedilikle tamamlanması için üzerine düşen 

ne varsa yapacağının sözünü verdi.

Gökırmak Çayı üzerinde bulunan ve yapımı-

na devam edilen Kirazlıköprü Barajı ve HES 

Projesi taşkın koruma (1 il), sulama (2113 

ha) enerji (12,3 MW) maksatlıdır.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı  Kirazlıköprü Barajı’nda İncelemelerde BulunduK I S A

K
IS

A
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DSİ 9.  Bölge Müdürlüğü (Elazığ) sınırları 

dâhilindeki Malatya şehrimizde inşa edi-

len Kapıkaya Barajı’nda su tutma işlemi 

gerçekleştirildi. 

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edi-

len Kapıkaya Barajı temelden 81 metre 

yüksekliğinde, 4,7 milyon m3 dolgu hac-

minde, sulama maksatlı bir barajdır. 2012 

yılında bitirilmesi planlanan baraj inşaatı 

sözleşmeye göre iş bitim tarihinden yaklaşık 

16 ay önce tamamlandı. 40 000 dönüm 

tarım alanının yüksek basınçlı ve damlama-

yağmurlama sistemiyle sulanmasını sağlayacak 

Kapıkaya Barajı Sulama Tesislerinin ihalesi de 

gerçekleştirilmiştir.

Kapıkaya Barajı Proje sahasına yılda orta-

lama 301,4 mm yağış düşmekte olduğundan 

yörenin su kaynaklarının yaz aylarında ihtiyacı 

karşılayamaması sebebiyle depolama tesisi 

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Tarımsal 

üretimi artırmak, artan nüfusa iş imkânları 

yaratmak ve bu artışları karşılamanın yanında 

ihracatı ve döviz gelirlerini artırmak, köylünün 

refah seviyesini yükseltmek maksadıyla planla-

nan Kapıkaya projesinin işletmeye açılması ile 

4000 hektar alan sulu tarıma açılmış olacak. 

Tarım arazilerinin sulanması ile verim önemli 

ölçüde artacak ve milli ekonomiye yılda 22 

856 746 TL katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca 

baraj gölünde gerçekleştirilecek balıkçılık 

faaliyetleri de yöre halkının geçimine katkıda 

bulunacak. Barajın etrafındaki arazinin 

ağaçlandırılması neticesinde avcılık ve turiz-

min de gelişeceği tahmin ediliyor. 

Sulama Projesinin hayata geçmesiyle sulama 

alanında 4000 kişi istihdam edilecektir.

KAPIKAYA BARAJINDA SU TUTULDU 



11Su  Dünya s ı  Ka s ım  2011
 

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Güven Karaçu-

ha Kestel Barajı’nda incelemelerde bulundu. 

Projeyi yerinde inceleyen ve DSİ 18. Bölge 

Müdürü Recep Özbal’dan bilgi alan Karaçu-

ha “Bu proje Afyonkarahisar şehri için çok 

önemli. Genel Müdürlük olarak bu projeyi 

çok önemsiyoruz. Kestel Çayı üzerine yapılan 

barajın inşaatında bugüne kadar % 60 oranın-

da fi ziki gerçekleşme sağlandı. 9,90 milyon 

metreküp su depolama hacmine sahip olacak 

baraj, Sandıklı İlçesi’ne bağlı Sorkun Beldesi 

ve Kızılca Köyü’ne ait 20.910 dekar tarım ara-

zisine hayat verecek. Söz konusu tarım ara-

zisinin sulu tarıma açılması ile birlikte ülke 

ekonomisine ve bölge çiftçisine yıllık toplam 

6 milyon TL katkı sağlanacak” dedi. 

Baraj inşaatı ile birlikte sulama projesine de 

başlandığını ifade eden Karaçuha “Baraj in-

şaatına paralel olarak Kestel Barajı Sulaması 

Projesi’nin de yapımına başlandı. Barajda de-

polanan suyun toprak ile buluşmasını sağlaya-

cak olan proje en son teknoloji kullanılarak 

tamamen kapalı sistem, basınçlı ve borulu şe-

beke olacak. 

14 milyon TL’ye mal olacak olan proje kap-

samında 20.086 metre ana kanal ile birlikte 

toplam şebeke uzunluğu 120.000 metreye ula-

şacak” diye konuştu.

Sözleşmeye göre 2013 yılında tamamlanması 

planlanan proje, Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof Dr. Veysel Eroğlu’ nun yüklenici fi rma ile 

yapmış olduğu pazarlıklar neticesinde 2012 

yılı içinde tamamlanarak hizmete açılacak. 

Sandıklı Kestel Barajında Sona Yaklaşılıyor… K I S A

K
IS

A
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Sulak alanların korunması ve gelecek nesille-

re en sağlıklı şekliyle iletilebilmesi için Seyfe 

Gölü’ndeki çalışmalar devam ediyor. 

Kırşehir’de bulunan Türkiye’nin önemli su-

lak alanlarından Seyfe Gölü, kurak geçen yaz 

aylarına rağmen başta fl amingolar olmak üze-

re birçok kuş türünü misafi r etmeye başladı. 

Türkiye’de toplam alanı 1 milyon hektarı aşan 

300’den fazla sulak alan bulunmakta olup, bu 

alanların 135’i milletlerarası öneme sahiptir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Seyfe Gölü’nün 

karşı karşıya kaldığı problemlerin belirlenme-

si ve çözüm önerilerinin geliştirilerek ekolojik 

işleyişinin ve peyzaj bütünlüğünün korunarak 

akılcı kullanımının sağlanmasını hedefl emek-

te. Bu çerçevede, Seyfe Gölü’nde bozulan eko-

lojikdengenin yeniden tesis edilmesi ve alanın 

uygun bir şekilde yönetilmesinin sağlanması 

maksadıyla Yönetim Planı çalışması yapılması-

na karar verildi. 2008 yılında Çevre ve Orman 

Bakanlığı yatırım programından sağlanan 

ödenekle Seyfe Gölü Sulak Alan Yönetim Pla-

nının tamamlanmasıyla gölün birçok kuş tü-

rünün uğrak mekânı haline gelmesi sağlandı. 

Yazın gölün su seviyesinin yüksek olmasının 

sebeplerinden biri de sulama pompalarının 

kapatılarak gölün beslenmesinin sağlanması-

dır. Ayrıca Seyfe Pınarı’ndan oluşan tatlı su 

göleti, balıkların yetişmesi, sazlıkların oluşma-

sı, su kuşlarının üremesi ve yaşaması için kay-

nak oluşturuyor. 

Çevresel Maksatlı Tarımsal Arazilerin Korun-

ması Projesi ile yöredeki mevcut bitki türünün 

değiştirilerek; sulama, toprak işleme, ilaçlama 

ve gübreleme metotlarının tabiata vermiş ol-

duğu zararın en düşük seviyeye indirilmesi 

hedefl enmiştir.   

2015 yılı Nisan ayı sonu itibariyle, su seviyesi-

nin 1.114 m kotunda olması planlanan Seyfe 

Gölü’nde 2015 yılı sonuna kadar alanda tarım, 

hayvancılık, rekreasyon gibi sosyo-ekonomik 

faaliyetlerin alanla uyumlu ve biyolojik çeşit-

liliği koruyacak şekilde yapılması planlanmak-

tadır. Seyfe Gölü sulak alan ekosistemindeki 

kuş çeşitliliğinin, popülâsyonunun ve yaşam 

ortamlarının sürekliliğinin sağlanmasının ya-

nında alanın ulusal ve uluslararası ortamda 

tanınır bir yer haline gelmesi de hedefl eri-

miz arasında yer almaktadır. Birçok göçmen 

kuş grubunun akın ettiği Seyfe Gölü’nde bir 

zamanlar nesli tükenmekle karşı karşıya kalan 

fl amingolarla birlikte 187 kuş türü barınıyor. 

Geçtiğimiz yıllarda düzensiz su kullanımı ve 

kurak geçen mevsimler neticesinde kuruyan 

Seyfe Gölü, canlanan haliyle muhteşem bir ta-

bii manzara sunuyor. 

Seyfe Gölü, çevresindeki sulak alan ekosistem-

leri ile birlikte kendine özgü yaban hayatını 

yeniden dünya çapında dikkat çeken zengin 

bir sulak alan haline getirmek için faaliyetlere 

devam edilecektir. 

 Seyfe Gölü Yeniden Kuşların Uğrak Mekânı Haline Geldi
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TİKA ve DSİ işbirliği ile gerçekleştirilen So-

mali Temiz İçme suyuna Ulaşım Projesi kap-

samında, DSİ araştırma ekibi, 5-29 Eylül tarih-

leri arasında Somali’nin başkenti Mogadişu’ya 

yaptıkları ziyarette çeşitli incelemelerde bu-

lundu. 

Ziyaretin ardından 12 Ekim 2011 tarihinde 

Proje Çalışmalarının anlatıldığı bir toplan-

tı gerçekleştirildi. DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın başkanlığında gerçekleştirilen 

“Somali Temiz İçme suyuna Ulaşım Projesi 

Çalışmaları” ile ilgili toplantıya, Genel Müdür 

Yardımcıları, ilgili Daire Başkanları ve Şube 

Müdürleri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda Somali’ye acil 

içme suyu kapsamında yapılan jeofi zik çalış-

malara yer verildi. Sunumu gerçekleştiren 

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkan 

Yardımcısı Kemal Karakuş, 2,5 milyon nüfus-

lu Başkent Mogadişu halkının 1 milyonunun 

çadırda yaşamakta olduğunu, halkın içme ve 

kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile 

çeşitli yerlerde incelemelerde bulunduklarını 

bildirdi. Şehir içindeki kampların içme ve kul-

lanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile ilk 

etapta 4 kuyu açmayı planladıklarını belirten 

Karakuş, 12 Eylül’den bu yana Erzurum Son-

daj Şube Müdü rü İsmail Sevim’in başkanlığın-

da 11 kişilik sondaj ekibinin halen bölgede 

çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Somali’ye Temiz İçme suyu DSİ’den K I S A
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Ankara’da düzenlenen Su Kalitesi İz-

lenmesine İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi 

Açılış Toplantısı’na iştirak etti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplantıda yaptığı 

konuşmada, Türkiye’nin, 21 Aralık 2009’da 

Belçika’nın Brüksel kentinde, Avrupa 

Birliği’ne üyelik süreci kapsamında ‘’çevre’’ 

faslını açtığını anımsattı.      

Daha önce, Avrupa Birliği’ne üye olan ülke-

lerin, çevre faslını zor olduğu için en son aç-

tıklarına işaret eden Prof. Dr. Eroğlu, ‘’Ama 

biz zor olduğunu bildiğimiz halde cesaretle 

çevre faslını açmıştık. Türkiye, çevre ve su 

konusunda çok büyük mesafeler katetmiştir. 

Hükümetimizden önce ülkemizde su prob-

lemleri, içme suyu, arıtma problemleri vardı. 

Biz İstanbul da dahil bütün illerde halkımıza 

tertemiz içme suyu sunuyoruz. İstanbul’da 

halkımıza Dünya Sağlık Örgütü standartları-

nı sağlayan su veriyoruz’’ diye konuştu. 

Çevre ve Orman Bakanlığı yaptığı dönem-

de, havzaları kurtarmak için de atık su arıt-

ma tesisleri inşa ettiklerini anlatan Orman 

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

Türkiye’de daha önce oluşan atık suyun sade-

ce yüzde 33’ünün arıtıldığını, bugün bu ora-

nı yüzde 70’e çıkardıklarını ifade etti. 

Geçmişte denizlerde de çok az sayıda ölçüm 

yapıldığını, bugün 198 noktada ölçümün 

gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, ‘’Mavi Bayrak sayısı, arzu edilenin 

üzerinde artış gösterdi. Antalya, Dünyada 

mavi bayrak sayısı sıralamasında ilk üçe gir-

miştir’’ dedi.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak da bun-

dan sonra havza ve nehirleri kurtarma çalış-

malarını yöneteceklerini bildiren Prof. Dr. 

Eroğlu, şunları kaydetti: ‘’Orman ve su İşleri 

Bakanlığınca yürütülecek proje kapsamında 

Büyük Menderes, Sakarya, Susurluk, Meriç, 

Ergene ve Konya Kapalı Havzaları’nda izleme 

noktaları ve parametreleri belirlenecek ve iz-

leme altyapısı oluşturulacak. Trakya Ergene 

Havzasında katı atık bertaraf tesisi ve atık su 

arıtma gibi 11 tane paket yürüteceğiz. 

Konya Kapalı Havza’da da su eksikliği var. De-

nizlere akan bazı nehirler var, onları da Kon-

ya Ovası’na yönlendirilecek projelere el atmış 

durumdayız.’’ 

Hollanda, İspanya, Fransa ve Türkiye ile bir-

likte yürüttükleri Su Kalitesi İzlenmesine İliş-

kin Kapasite Geliştirme Projesi’nin önemine 

işaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, ‘’Bu projeyle su yönetimi, 

su kullanımının organize edilmesi daha etkin 

olacak ve su daha kullanılabilir hale gelecek’’ 

dedi.  

Su Kalitesi İzlenmesine İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi 
Açılış Toplantısı Düzenlendi 

K I S A
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DSİ’nin kullandığı her türlü su kaynağına ait 

ölçme, değerlendirme ve modelleme çalışma-

ları neticesinde elde edilen verilerin saklan-

masının, raporlanmasının hedefl endiği “DSİ 

Su Veri Tabanı” toplantısı 25 Ekim 2011 tari-

hinde Genel Müdür Akif Özkaldı’nın başkan-

lığında gerçekleştirildi. 

Genel Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha 

ve Cüneyt Gerek’in de katıldığı toplantıda 

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, Proje ve İnşa-

at Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Hizmetler ve 

YAS  Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Bakım Da-

iresi Başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Dai-

resi Başkanlığı ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı 

konu ile alakalı birer sunum yaptılar. 

Türkiye’nin yer altı ve yüzey su kaynakların-

dan toplanan su ile alakalı bütün verilerin 

(miktar, kalite, vb) bir merkezde depolanması 

ve paylaşılmasının hedefl endiği Su Veri Taba-

nı çalışmaları 01.02.2006 tarihinde başladı. 

Ayrıca bu verilerin  uydu, GPRS, GSM, net-

work üzerinden, merkezdeki su veri tabanın-

da tutularak hidrolik, hidrolojik, su miktarı ve 

kalitesi yönünden değ erlendirilmesi, hızlı ve 

doğru bilgiye ulaşılması hedefl eniyor. 

Su Veri Tabanı Toplantısı Gerçekleştirildi.K I S A
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 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. 

Dr. Lütfi  Akca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-

rım Örgütü (FAO) Genel Müdürü Dr. Jacques 

Diouf’u kabul etti. Görüşmede, iki taraf ara-

sında yapılacak ormancılık anlaşmasının yanı 

sıra, orman yangınlarıyla mücadelede küresel 

bir sistem kurulması için de işbirliğine gidil-

mesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Müsteşar Akca, kabulde yaptığı konuşmada, 

Türkiye’nin ormancılık alanında kendini ge-

liştirirken, bir yandan da ormancılık alanında 

uluslararası ilişkilerini geliştirdiğini söyledi. 

Orman ve Su İleri Bakanlığı’nın ormancılık 

konusundaki birikimlerini diğer ülkelerle de 

paylaştığını kaydeden Akca, Antalya’da kuru-

lan merkezde Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Bal-

kan ülkelerinin ilgili kurumlarına eğitim veril-

meye başlanacağını belirtti.

Ormancılığın küresel iklim değişikliği açıdan 

öneminin farkında olduklarını belirten Akca, 

Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Eylem 

Planı kapsamında çalışmaların yapılmakta ol-

duğunu ifade etti. Akca, bu eylemler içinde 

özel ağaçlandırmanın da olduğunu bildirdi. 

Bazı sanayicilerin karbon ticareti ile bağlantılı 

olarak ağaçlandırma yapmak istediklerini gör-

düklerini kaydeden Akca, “Özel sektör de or-

mancılığın önemini kavramış durumda” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile FAO arada 

imzalanacak olan ormancılık anlaşması üze-

rinde çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Akca, 

yakın bir gelecekte sürecin tamamlanmasını 

beklediğini söyledi.

Türkiye Güçlü Ortak

FAO Genel Müdürü Dr. Jacques Diouf da, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nı işbirliğinin 

ötesinde güçlü bir ortak olarak gördüklerini 

belirtti. “Türkiye’nin uzun yıllara dayanan bil-

gi ve tecrübesini organizasyonumuz içinde de-

ğerlendirmek bizim için son derece önemli” 

diyen Diouf, ormancılığın küresel iklim deği-

şikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkın-

ma açısından dünyada daha da önemli hale 

geldiğini vurguladı. Türkiye’nin birikiminin 

diğer ülkelerle paylaşılmasının önemine dik-

kat çeken Diouf, Kuzey ve Güney Yarımkürede 

yangın mevsimlerinin birbiriyle ters durumda 

olmasından yola çıkarak, iki yarımküre ara-

sında küresel bir yangınla mücadele sistemi 

kurulabileceğini anlattı. FAO Genel Müdürü, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzalayacak-

ları ormancılık anlaşmasına da önem verdile-

rinin altını çizdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akca 

da, iki yarımküre arasında bir yangınla mü-

cadele sistemi kurmanın ilgi çekici bir fi kir 

olduğunu, Türkiye’nin de bu konuda katkıda 

bulunabileceğini ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile FAO, Yangınla Mücadelede Küresel Sistem İçin 
Birlikte Çalışacak

K
IS
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“Su duadır, yakarış, ayna, berraklık, saffet
Onu madeni gökte altınlar gibi sarfet”

Evet şairin dizelerine bir ekleme yapacak olursak; 
Su medeniyettir, özgürlüktür, ruhun dışa yansımasıdır.

Değerli SU DÜNYASI okurları,
Evlere ışık, toprağa can, çatlamış dudaklara su ve felakete gem vuran Devlet Su İşleri ,

Suyun ruhuna da tercüman olsun istedik.
Her ne kadar su kaynaklarının ekonomik değerlendirilmesinden mesul isek de,

Su Medeniyetinin mimarları olan bir ecdadın nesli olarak,
suyun kültürel boyutunun irdelenmesine küçük bir zemin hazırladık.

Bir su sofrası kurduk, istedik ki bütün misafi rler beraberinde getirdiklerini orada sunsunlar
Suya dair söyleyeceklerim var diyenlerin kürsüsü olsun. 
“Aradığımı bulamıyorum” diyenlerin kırkambarı olsun.

İstedik ki SU DÜNYASI, gezenlerin, görenlerin ve araştıranların not defteri olsun.
Su sporunun eğitim kitabı, su sanatının tuvali olsun.

SU DÜNYASI;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Vakfıʼnın aylık yayın organı olan bu çalışmayla ülkemizde

ve uluslararası camiada meydana gelen su ile alakalı etkinlikler okuyucusuna ulaştırılacaktır.
Bu dergide, Devlet Su İşlerinin yatırımları, su ile alakalı spor, kültürel etkinler, bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler ve daha birçok konu 

işlenecektir.
Su Kaynaklarının etkin kullanımını hedefl eyen bu yayın organında ülkemizdeki tabii güzellikler, bilimsel araştırmalar ve zaman içerisinde 

unutulmaya başlanmış su sanatını yansıtan çalışmalara da yer verilecektir. Okuyucular fayda mülahaza ettikleri araştırmalarını yayın kuruluna 
ulaştırarak katkıda bulunabilirler.

Fazla sözü uzatmadan sizleri SU DÜNYAMIZIN kütüğüne kaydetmek üzere dergimizin sayfalarıyla baş başa bırakarak, daha güzele ve mükem-
mele doğru ise beraberce yelken açmak ümidiyle…

Saygılar sunuyoruz….  

Böyle Merhaba demiştik ilk sayımızla…
Suya dair üç beş kelimeyle yola çıkmıştık. Eksikliklerimizi okuyucularımızın engin 

hoşgörüsü ve katkılarıyla tamamlayacağı inancıyla... 
Evet değerli Su Dünyası dostları, Sizlerin katkıları ve 

destekleriyle birbirinden ilginç konuları gündeme getirdik. 
100 sayılık serüvenimizde; DSİʼnin temiz içmesuyu müjdesi verdiği illerden, suyla 

buluşturduğu çorak topraklara, felaketlerin önüne çekilen setlerden, fabrikalara, evlere 
aydınlık getiren HES l̓ere, 

Su konusunda söyleyecek sözü olanlarla yaptığımız röportajlardan ve makalelere, ülkemi-
zin doğal ve tarihi zenginliklerine 
birçok konuyla sizlerle buluştuk.

Bu serüvende öne çıkan kapaklarla çıktığımız bu nostaljik 
yolculukla sizleri baş başa bırakıyoruz.

b

Su kk

S U  D Ü N YA S I  1 0 0 .  S AY I S I N DA



Su ve Medeniyet, Dünden Bugüne Suda Ulaşım, Dünya ve Türkiyeʼde Nükleer Enerji, Türkiyeʼde Tarım, Eğitimle Gelen Su Tasarrufu,   Türkiyeʼnin Kılcal Damarları 
Akarsularımız, Türkiyeʼde Sulak Alanlar, Çevre Bilinci, Taşkınlar, Yenilenebilir Enerji gibi Su ile ilgili pek çok konuyu dosya olarak kaleme aldık…
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Asya ile Avrupaʼyı suyolu ile birbirine bağlayan 
Boğaz Geçiş Tüneli, 141 Yıllık Rüyaʼyı 

gerçeğe dönüştüren Çine Adnan Menderes Barajı,  
Konya Ovasıʼnın 100 yıllık rüyası Mavi Tünel, 

Dünyanın En Yüksek 3. Barajı Deriner, 
Türkiyeʼnin En Uzun Su Tüneliʼni 

içinde barındıran Gerede Sistemi, 
GAPʼın Kilit Tesisi Ilısu Barajı ve 

HES gibi ülkemiz için hayati önemi olan su yapılarını, 
tüm aşamalarında sizlerle buluşturduk.
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DSİʼnin 50. ve 55. Yaşlarını olduğu gibi, Dergimizin ilk yaşını da sizlerle birlikte kutlarken, uluslararası platformda su konusunda ülkemiz için önemli 
bir kilometre taşı olan 5. Dünya Su Forumuʼ nun İstanbulʼda yapılması sürecini yine bu sayfalardan sizlere aktardık.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 15-23 Ekim 

2011 tarihlerinde İran Tahran’da yapılan ICID 

21. Sulama ve Drenaj Kongresi ve 62. Uluslarara-

sı İcra Kurulu (IEC) toplantısı bünyesinde, Dev-

let Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organi-

ze edilen “Türk Gecesi” ne katıldı. 

2013 yılının Ekim ayında Mardin’de gerçekleşti-

rilmesi planlanan Uluslararası Sulama ve Drenaj 

Komisyonu (ICID), 8. Asya Bölgesel Konferan-

sı (ARC) ve 64. Uluslararası İcra Kurulu (IEC) 

Toplantısının tanıtımına yönelik olarak 20 Ekim 

2011 akşamı,  Laleh International Hotel’de ger-

çekleştirilen geceye, ağırlıklı olarak 21. Kongre-

nin yabancı konukları iştirak etti. 300’den fazla 

kişinin katılım sağladığı gecede konuklar, Türk 

Heyeti tarafından karşılanarak salona alındı. 

Türkiye tanıtım fi lmi ile başlayan organizas-

yonda, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, ICID 

Başkanı Prof. Dr. Chandra A. Madramootoo ile 

İran’daki Türk Büyükelçiliği Müsteşarı Mehmet 

Küçüksakallı’nın konuşmalarının ardından ye-

meğe geçildi. Türk mutfağından lezzetlerin su-

nulduğu yemek esnasında katılımcılara Mardin 

tanıtım fi lmi gösterildi.

Genel Müdür Özkaldı, Ülkemizin ve 2013 yılın-

da bahse konu toplantılara ev sahipliği yapacak 

olan Mardin’in tanıtımının yapıldığı gecede 

yaptığı konuşmada, 61. İcra Komitesi üyelerine 

ve ICID Sekretaryasına teşekkür ederek, “Ülke-

DSİ 

Genel 

Müdürü 

Akif 

Özkaldı 
Mardin’de Yapılacak 
Toplantıların Tanıtımı 
İçin İran’da

ICID 8. Asya Bölge-
sel Konferansı ve 
64. Uluslararası İcra 
Kurulu Toplantısı, 
2013 yılı Ekim 
ayında Mardin’de 
yapılacak.
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mizin daha önce gerçekleştirdiği başarılı organizas-

yonlar gibi bu önemli organizasyonu da başarı ile 

tamamlayacağına inancım tamdır” dedi.2013 yılında 

Mardin’de yapılacak olan 8. Asya Bölgesel Konferan-

sının ana temasının; güneşin ve verimli toprakların 

bol olduğu ancak sulama suyu sıkıntısı çeken Mardin 

yöresinin durumuna uygun olarak “Kurak Koşullarda 

Sulama Yönetimi” olarak belirlendiğini belirten  Öz-

kaldı,  “2013 yılında dünyanın en eski medeniyetlerine 

ev sahipliği yapmış, susuzluktan kavrulmuş Yukarı Me-

zopotamya ovalarına bakan bir tepe üzerine kurulu ta-

rihi bir şehir olan Mardin’e sürdürülebilir tarımın ge-

lişimi için en önemli girdi olan zirai suyun yönetimi ve 

karşılaşılan problemlere çözüm yollarının aranacağı, 

Dünyadan birçok uzmanın bir araya geleceği önemli 

bir platform olacaktır. Konferansa bütün üye ülkeleri 

davet ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu “Canlı hayatın kesinlikle kaybolmasına müsa-

ade etmeyeceğiz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, inceleme-

lerde bulunmak ve il koordinasyon toplantıları-

na katılmak üzere Zonguldak, Bartın ve Karabük 

şehirlerini ziyaret etti.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol 

üyeleri tarafından karşılanan Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ilk olarak Zonguldak Valiliği’ni ziyaret 

etti. Burada kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Zonguldak’ta inşa edilen ve yatı-

rım programında olan işlerle alakalı bilgiler ve-

rerek “Bu bölgeyi ve meseleleri biliyoruz. Çalış-

malarımızı bu yönde yaptık, yapmaya da devam 

edeceğiz. Zonguldak’ta dereler çok problemli, 

bu bakımdan biz şu ana kadar 26 dereyi ıslah et-

tik, kentte bulunan 21 dere ıslahını yatırım prog-

ramına aldık. Bu projelerle alakalı herhangi bir 

ödenek sıkıntısı da bulunmamaktadır. Bu bölge 

için Batı Karadeniz Kalkınma Projesi (BAKAP) 

büyük önem taşımakta ve Başbakanımız Recep 

Tayyip Erdoğan da konuyu yakından takip et-

mektedir. ‘’BAKAP, bu bölgeye hayat verecektir, 

çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. ‘’dedi.    

      

Zonguldak’ın dünyanın en güzel cennet köşele-

rinden biri olduğunu ve turizme açılması gerek-

tiğini ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu “ Bu ko-

nuda da her türlü hazırlığa varız. Zonguldak’ta 

yayla ve doğa turizmini canlandırmak için pro-

BAKAP 

Bölgeye Hayat Verecek

H
A

B
E

R

HABER

Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu 
“Zonguldak’ta 
yayla ve doğa 
turizmini 
canlandırmak 
için projeler 
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jeler yapacağız. Yaban hayatıyla alakalı da çalışmalar 

var. Burada taşkınlar çok oluyor ve risk taşıyor. Bakan 

olunca otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurul-

ması talimatını verdim. Burada 5 otomatik ölçüm is-

tasyonu kuruldu. Kente çok sayıda katı atık bertaraf 

tesisi için destek de verdik. Özel sıkıştırmalı atık kam-

yonları gönderdik.’’ diye konuştu.     

   

KÖYDES kapsamında geçen yılın sonuna kadar köyle-

re su ve yol getirebilmek için 62 milyon liralık kaynak 

aktarıldığını anlatan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, “ Zonguldak’a gelişimin en önem-

li sebebi yatırımları hızlandırmaktır. Bu şehri sadece 

kömüre bağlı kalan bir yerleşim yeri olmaktan kurtar-

mak gerekir. Biz hem kömürü ihmal etmeyeceğiz hem 

de ilin her bakımdan 

gelişmesini sağlaya-

cağız.” dedi    

Zonguldak İl Koordi-

nasyon Kurulu Top-

lantısının ardından 

Bartın iline geçile-

rek, öncelikle Bar-

tın Valisi İsa Küçük 

makamında ziyaret 

edildi. 

Bir gazetecinin sorusu üzerine HES’lerle alakalı açık-

lamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu ‘’Santraller, taşkından koruyan, su-

yun gücünden istifade ederek temiz ve yenilenebilir 

enerji veren, ülkemizin kaynaklarını enerjiye dönüş-

türen, suyun zararlarını önleyen yapılardır. Bunu 

özellikle vurguluyorum. Buna karşı tepkiler neden? 

Çünkü biz enerjide yurt dışına bağlıyız. Enerjimizin 

yüzde 73’ünü dışarıdan alıyoruz, enerji için 40 milyar 

dolar para ödüyoruz. Bu büyük bir pasta. HES’ler ya-

pıldıkça bu pastadan bazılarının payı azalıyor. Dolayı-

sıyla bir takım sivil toplum kuruluşları harekete geçi-

yor. Bunların bir kısmı konuyu bilmediği için samimi 

ama bazıları da maalesef piyon olarak görev görüyor. 

Hatta o kadar saçma sapan şeyler söylüyorlar ki ‘Efen-

dim türbinden geçen sular var ya o zehirli, sizin her 

şeyinizi kurutur’ diyorlar. Su değirmeninden geçen su 

nasıl tekrar dereye akıyorsa bu da enerjisinden istifa-

de edildikten sonra dereye akıyor.’’ Canlı hayatın ke-

sinlikle kaybolmasına müsaade etmeyeceklerini de ifa-

de eden  Prof. Dr. Eroğlu, ‘’Can suyu dediğimiz suyu 

da bırakıyoruz. Burada barajlar ve göletler yapılmazsa 

çok daha büyük taşkın riski olur. Bu barajları onun 

için yapıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen birilerinin gazı-

na gelmesin’’ diye konuştu. 

Bartın’dan sonra Karabük’e giden heyet Karabük’te, 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Efl ani ilçesinde 

yaptırılan Bostancı Göleti Seyir Terası ile özel bir fi r-

maya ait tarım mer-

kezinde incelemeler-

de bulundu. Daha 

sonra Karabük Valisi 

İzzettin Küçük’ü de 

makamında ziyaret 

edildi. 

Burada Karabük’e 

yapılan yatırımlar 

ile alakalı açıklama-

lar yapan Prof. Dr. 

Eroğlu ‘’İktidar oldu-

ğumuzda Karabük ve Safranbolu su sıkıntısı yaşamak-

taydı. Bu problemi hemen çözdük. Bu su biraz sert ol-

duğu için şimdi sertlik gidermeye yönelik en modern 

tesisi buraya kuruyoruz. Bu tesis bize 20 milyon liraya 

mal olacak. Karabük’te 16 adet taşkın koruma projesi 

devam ediyor. 5 adet gölet yapılacak. Safranbolu ilçe-

sine orman işletme müdürlüğü açacağız. Milli park-

lar şube müdürlüğü de kurulacak. Katı atık bertaraf 

tesisine 1 milyon 400 bin lira destek verdik. Karabük 

Üniversitesi hızla büyüyor. Yeni açılmasına rağmen 17 

bin öğrenciye ulaşmış. Bu sayı 30 yıllık üniversiteler-

de yok. Çok önemli bölünmüş yollar da yapıldı.’’ diye 

konuştu
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Ülke kalkınmasına büyük katkılar veren baraj-

lar, yıkılmaları halinde büyük can ve mal ka-

yıplarına sebep olabiliyor.

11 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen kon-

feransa DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Ge-

nel Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha ve 

Cüneyt Gerek, Baraj Emniyeti konulu sunu-

muyla Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dekanı ve Baraj Güvenliği Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Hasan TOSUN, Baraj Emniyeti Uy-

gulamaları kapsamında Atatürk Barajı konulu 

sunumuyla Su Vakfı Üyesi Selami Oğuz, İTÜ 

Öğretim Üyesi Yunus Kalkan ve DSİ personeli 

iştirak etti.

Konferansın açılışında bir konuşma yapan 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı “Baraj Em-

niyeti ve Atatürk Barajı ve HES konulu bu 

önemli etkinliğin tüm katılımcılar ve ülkemiz 

adına hayırlara vesile olması diliyorum. Bilin-

diği gibi toplumların kalkınmasında ve refah 

düzeyinin yükseltilmesinde önemli rol oyna-

yan barajlar, yıkılmaları durumunda büyük 

can ve mal kayıplarına sebep olabilmektedir. 

Bu sebeple, barajlarımızda da emniyet takibi-

nin yapılması hayati önem taşımaktadır.   Ül-

kemizdeki büyük barajlar içerisinde emniyeti 

en ciddi şekilde takip edilen barajımız Atatürk 

Barajı ve HES’tir. Gövde hacmi ve kurulu güç 

Baraj Emniyeti - Atatürk Barajı ve 
HES Konferansı Gerçekleştirildi 
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bakımından Türkiye’nin işletmede olan en büyük 

dolgu barajı Atatürk Barajı ve HES’tir.”dedi.

Su Vakfı Üyesi Selami Oğuz tarafından hazırlanan 

“Altın Dağın Doğuşu” adlı kitaba da değinen Öz-

kaldı “ Bu kitap Ülkemizin en büyük mühendislik 

harikalarından biri olan Atatürk Barajı’nı anlatıyor. 

Bu tarihi bir kitap, bu kitabı bütün mühendisler 

alıp okumalı ve bu eser hakkında bütün bilgileri 

öğrenmeli. Bu kitap sebebiyle Selami Oğuz beyfen-

diye teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Genel Müdür Özkaldı ‘Ülkemizde ‘Baraj Emniyeti’ 

kavramının pekiştirilmesi ve işlerlik kazanmasında 

önemli katkıları olacağını düşündüğüm, bu gibi 

konferans ve organizasyonların düzenlemesinde 

emeği geçenlere ve konferansımıza yaptıkları kat-

kıdan dolayı Baraj Güvenliği Derneği Başkanı Prof. 

Dr. Hasan Tosun’a ve Su Vakfı Üyesi Selami Oğuz’a 

teşekkürlerimi sunuyor, konferansımızın ülkemiz 

ve siz değerli katılımcılar için faydalı ve hayırlı ol-

masını diliyorum.” Diyerek konuşmasını sonlan-

dırdı. Özkaldı konuşmasının ardından konferan-

sa katkı veren Prof. Dr. Hasan Tosun’a ve Selami 

Oğuz’a birer plaket verdi.

Daha sonra Prof. Dr. Hasan Tosun, Selami Oğuz ve 

Yunus Kalkan da baraj emniyeti ve Atatürk Barajı 

özelinde baraj güvenliği konularında birer sunum 

yaptılar.  
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Bursa Karacabeyde düzenlenen merasim ile 

Bursa tarımını canlandıracak 3 adet sulama 

tesisi ile yaklaşık 26 bin dekar arazinin 

sulanması sağlanacak. Merasim ile ayrıca 

ülkemizin ilk yaban hayatı kurtarma ve 

rehabilitasyon merkezi de hizmete alındı.

Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma 

ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı ile 

25 930 dekar tarım arazisini sulayacak ve 

milli gelirimize dekar başına 2 bin 650 TL 

ilave katkı sağlayacak olan Hisardere Göleti 

Sulaması, Büyükorhan Kınık Göleti Sulaması 

ve Çayırköy Ovası Sulaması’nın temeli atma 

merasimi, 5 Ekim 2011 tarihinde Bursa’da 

gerçekleştirildi. 

Merasime; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Bursa Valisi Şehabettin Harput, 

milletvekilleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı, Bakanlığa bağlı 

kuruluşların Genel Müdürleri, belediye 

başkanları, basın mensupları ve çok sayıda 

vatandaş iştirak etti.

Merasimde bir konuşma yapan ve sözlerine 

Uludağ’ın geleceği ile alakalı bilgiler vererek 

başlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu “Bursa’da Uludağ Milli Parkı 

I. Gelişim Bölgesi sınırlarında yer alan ve 

onaylı imar planına göre aykırılık teşkil eden 

DSİ Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve 

Bursa’nın 
Sulama’ya 

Özlemi Bitecek
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Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne 

ait 2 binanın yıkım işini başlattık. Kısa 

zamanda yıkım yerlerinin temizlenmesi 

işini tamamlayacağız. Uludağ’ı Dünyanın en 

önemli merkezlerinden biri yapacağız. Yayla 

ve kongre turizmi ile hem Uludağ’ı hem de 

Bursa’yı şaha kaldıracağız.”dedi.      

4 Ekim gününün 1931 yılından bu yana 

“Dünya Hayvanları Koruma Günü” olarak 

kutlandığını ifade eden Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ‘’Dün 

gerçekleştirdiğimiz merasim sebebiyle, 

Hayvanları Koruma Günü’nü bugün 

kutluyoruz. Bu vesileyle burada Karacabey 

Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve 

Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını 

gerçekleştireceğiz. Merkezimize, 2009’da 

kaybettiğimiz Av Yönetimi Şube Müdürümüz 

merhum Celal Acar’ın adını vererek 

hatırasını yaşatmak istedik, rahmetle yâd 

ediyoruz. 2008’de yapımına başlanan 

tesisimiz ülkemizde bu maksatla yapılan tek 

tesis olma özelliğine de sahiptir. Uluslararası 

standartlarda olan bu merkezimizde, 

özellikle yasa dışı yollardan ülkemize sokulan 

yaban hayvanları ile ülkemizde 

tabiatta zor durumda bulunan 

yaban hayvanlarının tedavi ve 

rehabilitasyonu yapılmaktadır’’ 

dedi.         

Bu merkezin ülkemiz için büyük 

önem taşıdığını ifade eden Prof. 

Dr. Eroğlu, “Ülke yaban hayatı 

açısından örnek çalışmaların 

yapılacağı bu merkez için 

bugüne kadar 800 bin lira 

ödenek ayrıldı. Merkezin bazı 

ünitelerinin yapımı ve açılış 

sonrasında merkezin işletilmesi 

maksadıyla Bakü-Tifl is-Ceyhan 

Boru Hattı Şirketi, Kuzey Doğa Derneği, 

Uludağ Üniversitesi ve İkinci Şans Derneği 

ile 2010 yılının Kasım ayında bir protokol 

imzaladık. Bu çalışmamız devlet, sivil toplum 

kuruluşları ve üniversite işbirliğine iyi bir 

örnek teşkil etmektedir. Bu merkezimizde 

halihazırda 62 ayı, etrafında elektroşok 

tesisatı bulunan 200 dekar ormanlık arazide 

tabii şartlarda yaşamaktadır. Tabiatta bulunan 

yavru ve yaralı ayılar da bu merkezde tedavi 

edilerek barındırılmaktadır.’’ diye konuştu.        

Orman mevzuatında yeni düzeleme ile 

hayvan barınaklarına ormanlık alanlardan yer 

tahsisi imkânı sağlandığını belirten Orman 

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

“Hedefi miz, bütün illerimizde sahipsiz 

veya güçten düşmüş hayvanlar için mahalli 

idarelerce hayvan bakımevleri oluşturulması 

ve kısırlaştırmanın sağlanmasıdır. Bakanlık 

olarak uygun görülen miktarlarda mali 

destek sağlamaktayız. Bu çerçevede son üç 

yıl içerisinde toplam 5,5 milyon lira mali 

yardımda bulunduk’’ dedi.     

Bursa’ya önemli yatırımlar yaptıklarını dile 

getiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bugün 
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temeli atılacak sulama tesisleri yaklaşık 12 

milyon liraya mal olacak ve bu projelerle 

toplam 25 bin 930 dekar arazi sulanacaktır. 

Projeleri önümüzdeki yıl hizmete alacağız. 

DSİ zamanla yarışıyor ve kaybedecek 

zamanımız yok.” dedi

Eroğlu konuşmasını “Karacabey’e müjdem 

var.’ Görecik Barajı ve Sulaması, Karacabey 

için 37 yıldan beri konuşulan, yapılamayan 

bir tesis. Bu barajı yatırım programına 

alacağız. Projenin yapılması talimatını DSİ 

Genel Müdürüme verdim. Bu benim için 

de sürpriz oldu. Hesapta yoktu, burada 

kararlaştırdık. Barajla 45 bin dekar alan 

cazibeli olarak sulanacak.’’ diyerek noktaladı.      

Daha sonra söz alarak konuşmasına 

Bursa’nın su, yeşil ve Uludağ şehri olduğunu 

ifade ederek başlayan Bursa Valisi Şahabettin 

Harput “Bursa mübarek bir şehirdir. 

Bakanımız bu güzel şehre hizmet etmek 

adına güçlü bir kadro ile Bursa’ya geldi. 

Bursa Osmanlı’yı kuran şehir. Bursa ilkler 

şehri. İlk hastaneyi kuran, ilk parayı basan, 

ilk hayvan hastanesini inşa eden şehir. Bugün 

de burada bir ilki yaşıyoruz. Burada Yaban 

Hayatı Koruma, Kurtarma ve Rehabilitasyon 

Merkezi’nin açılışını yapıyoruz. Bu merkez 

için Bursalılar adına teşekkür ediyoruz.” 

dedi.

DSİ tarafından temeli atılacak tesislerle 

alakalı da bilgi veren Harput “ Bugün 

temeli atılacak 3 tesis Bursa şehrimiz için 

çok önemlidir. Bursa tarım, hayvancılık ve 

özellikle dondurulmuş gıda sektöründe çok 

büyük potansiyele sahip. Bu sayılan sektörler 

için sulamanın önemi tartışılmaz. Bu tesisler 

Bursa’da halen ihtiyaç duyulan sulama 

özlemini giderecek.”diye konuştu.
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Akif ÖZKALDI “Bursa’nın 
Sulama’ya Özlemi Bitecek”

Vali Harput’un ardından DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı bir konuşma yaptı. Konuşmasına 

son yıllarda DSİ’nin büyük hamle yaptığını 

ifade ederek başlayan Özkaldı “Ülkemizin su 

kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda 

yoğun faaliyetlerde bulunan Kuruluşumuz 

özellikle 2003 yılından itibaren çok başarılı 

çalışmalara imza atmıştır. O dönemdeki 

Genel Müdürümüz ve şimdiki Orman ve 

Su İşleri Bakanımız Prof. Dr.  Sayın Veysel 

Eroğlu’nun öncülüğünde yeni yatırım 

stratejileri belirlenmiş, ivedilikle uygulamaya 

konulmuş ve yarım kalan yatırımların 

ülkemiz ekonomisine kazandırılması adına 

çok önemli neticeler elde edilmiştir. Geçmiş 

8 yıla göz attığımızda her birisi ülkemiz için 

hayati önem taşıyan 991 adet tesisi hizmete 

aldığımızı görüyoruz. Bu tesislerin 214 adedi 

baraj ve HES, 156 adedi sulama, 37 adedi 

içme suyu temini, 565 adedi taşkın koruma 

ve 19 adedi ise ulaşım ve sosyal maksatlıdır. 

Yaptığımız bu hizmetler gösteriyor ki; 

kaynaklar akıllıca kullanıldığında başarı 

kendiliğinden gelmektedir.” dedi.

Temeli atılacak 3 adet tesis ile alakalı da 

bilgi veren Özkaldı “Temelini atacağımız 

ve 720 bin TL’ye mal olan Hisardere Göleti 

Sulaması ile Hisardere köyüne ait 1 800 

dekar sahanın sulanması sağlanacaktır. Su 

alma yapısı Hisardere Göleti olan bu sulama 

projesi tamamlandığında dekar başına 

1024 TL gelir artışı sağlanacaktır. Temelini 

atacağımız diğer bir tesis ise 700 bin TL’ye 

mal olan Büyükorhan Kınık Göleti Sulaması’ 

dır. Su alma yapısı Kınık Göleti olan bu 

proje ile; Kınık köyüne ait 1 890 dekar 

sahanın sulanması sağlanacak olup, dekar 

başına 1100 TL gelir artışı sağlanacaktır.   

Temeli atılacak son tesis ise Çayırköy Ovası 

Sulaması’dır. 10 milyon 500 bin TL’ye 
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mal olan ve Çayırköy Ovası’nın 22 bin 240 

dekarlık kesiminin sulama suyu ihtiyacının 

teminine yönelik olarak inşa edilecek bu 

proje tamamlandığında dekar başına 567 TL 

gelir artışı sağlanacaktır.” diye konuştu. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak 

Ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi 

Bursa ilimize de son 8 yılda önemli hizmetler 

yapıldığını ifade eden Özkaldı “ 414 milyon 

maliyetli 17 adet iş tamamlanmış, bu tesislerle 

368 740 dekar tarım alanı suya kavuşmuş, 

422 milyon kilowatt saat hidroelektrik 

enerji üretimi gerçekleştirilmiş, Çınarcık 

ve Nilüfer barajları ile yılda 205 milyon 

m3 içme-kullanma ve sanayi suyu temin 

edilmiştir. Suya sevdalı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü çalışanları, suyun önemini 

bilmekte, bir damla suyumuzu bile israf 

etmeyecek şekilde, Halkımızın ihtiyacı olan 

suyu ihtiyacı olduğu zamanda sağlamak 

için çalışmalarına şevk ve heyecanla devam 

etmektedir.”dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı konuşmasını 

“Sözlerime son verirken, destekleri ile bizlere 

her zaman güç veren başta Başbakanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri 

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na, 

Sayın Valimize, Milletvekillerimize, DSİ men-

subu kıymetli mesai arkadaşlarıma, yüklenici 

fi rmanın değerli yönetici ve çalışanlarına, aziz 

milletimize ve emeği geçen herkese şimdiden 

şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, temelini ata-

cağımız bu tesisin Ülkemize ve siz saygıdeğer 

Bursalılara hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgi 

ve saygıyla selamlıyorum.” diyerek tamamladı. 

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, İznik’teki Hisardere Göleti Sulaması, 

Büyükorhan’daki Kınık Göleti Sulaması 

ve Çayırköy Ovası Sulaması’nın müteahhit 

fi rması yetkilileriyle teslimat tarihi için 

pazarlık yaparak 3 tesisin temelini canlı 

bağlantıyla attı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Koruma 

ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de açılışını 

gerçekleştirdi.
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23 Ekim 2011 tarihinde Van şehir merkezinin 

yaklaşık 20 km. kuzeyinde Erçek gölünün batı-

sında Kasımoğlu köyü civarlarında kuvvetli bir 

deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi’nin 7. 2 şiddetinde oldu-

ğunu duyurduğu deprem; Erzurum, Batman, 

Bitlis, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Siirt, Iğdır ve 

Hakkâri ile Irak’ın kuzeyindeki Duhok böl-

gesinde hissedildi. 29 saniye süren depremin 

ardından onlarca artçı sarsıntı meydana geldi.

23 Ekim 2011 Van-Merkez depremi her yö-

nüyle ilginç bir depremdi. Ülkemizde hiçbir 

depremde çok kısa bir zaman aralığında art-

çı deprem değerleri bu kadar büyük ve çok 

sayıda olmadı. Depremin birinci haftasında 

bölgede büyüklüğü 4.0-4.9 arasında değişen 

114, büyüklüğü 5.0’dan büyük olan 7 deprem 

meydana geldi.

Deprem bölgesi mevcut fay haritalarına göre 

tektonik açıdan oldukça aktif bir bölge görü-

nümünde olup çok sayıda kırıklı/faylı bir ya-

pıya sahiptir. Deprem artçılarının bu kadar yo-

ğun olması, odak mekanizmalarının çeşitlilik 

göstermesi bu tektonik yapıyla ilişkilidir. Ge-

nel tanımlama itibariyle bölgede daha derinde 

meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremle 

bu sistem harekete geçti. Süreç içinde küçük 

faylar birbirini tetikleyerek deprem aktivitesi-

ni yoğunlaştırdı. Tüm kamu kurum ve kuru-

luşları, bölgedeki hizmetlerin aksamaması için 

Van’a personel takviyesi yaptı. 23 Ekim 2011 

tarihinde gerçekleşen depremin ardından ilk 

24 saatte 2 binin üzerinde arama-kurtarma, 

sağlık ve Kızılay personeli bölgedeki çalışma-

lara katıldı.

Van Depremiyle 
Sarsıldık
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Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 
depremle b irlikte 
çok hızlı hareket 
ederek afet bölges-
ine ilk ulaşan kamu 
kurumlarından biri 
oldu.
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T.C. Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığından 
alınan verilere göre 

Türkiye’nin farklı illerinden;

5.267 arama-kurtarma, 

2.976 sağlık personeli, 

34 arama köpeği, 

732 iş makinesi ve araç, 

18’i hava ambulansı olmak üzere 201 ambu-

lans,

6 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 

72.597 çadır (28.140’ı yurtdışı), 480 genel 

maksat çadırı (28’i yurtdışı),

200 çadır brandası, 

260 prefabrik ev (200’ü yurtdışı),

2.711 yaşam konteyneri (128’i yurtdışı), 

3.794 Mevlana evi, 

335.019 battaniye (94.470’i yurtdışı), 1.940 

yorgan, 1.825 yatak (1.000’i yurtdışı), 

37 seyyar mutfak, 3.149 mutfak seti, 

146 jeneratör (40’ı yurtdışı), 79 projektör, 

151 wc-duş konteyneri, 

25.315 katalitik soba/ısıtıcı (684’ü yurtdışı),

6.192 uyku tulumu, 1.536 kampet (536’sı 

yurtdışı) ve

1 mobil fırın gönderildi.

DSİ Makina Parkıyla Van’da

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü depremle 

birlikte çok hızlı hareket ederek afet bölgesi-

ne ilk ulaşan kamu kurumlarından biri oldu.

 23 Ekim 2011 Pazar günü Van’da meydana 

gelen deprem felaketinin yaşandığı gün DSİ 

Genel Müdürlüğünce 7 kişilik bir komisyon 

oluşturuldu. Komisyonda Makina, İmalat ve 

Donatım, Barajlar ve HES, Jeoteknik Hiz-

metler ve YAS Daire Başkanları ile birlikte 

Daire Başkan Yardımcıları aynı günün gece 

yarısı Erzurum’a intikal etti, sabahın erken 

saatlerinde de Van’ın Erciş İlçesine ulaştılar.

Heyetin gidiş maksadı; “Can kurtarma çalış-

maları için ihtiyaç duyulacak muhtelif cins 

makine ve ekipmanın gerek DSİ Van Böl-

ge müdürlüğü ve gerekse yakın DSİ Bölge 

Müdürlüklerindeki makine parkından sevk 

edilerek kurtarma çalışmaları için hazır hale 

getirilmesi ve kriz merkezinin ihtiyaç duya-

cağı enkaza sevk edilmesi, Van İli sınırları 

dahilinde İşletmede bulunan ve deprem 

merkezine yakın olan Koçköprü, Sarımeh-

met ve Zernek Barajlarının deprem sonrası 

durumlarının incelenmesi, Van merkez ve 

Erciş ilçelerinde bulunan DSİ’ye ait hizmet 

binaları, lojmanlar ve diğer tesislerin dep-

remden etkilenme durumunun yerinde gö-

rülmesi” idi. 

Van, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıur-

fa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlükle-

rinden Dozer, Ekskavatör, Yükleyici, Vinç, 

Kamyon, Treyler, Forklift ve diğer yardımcı 

ekipmanlardan oluşan 98 adet ekipman dep-

remin ilk saatinden itibaren sevk edilerek 24 

Ekim 2011 günü öğlen saatlerinde Erciş ilçe-

sine ulaştırıldı. Kızılay; çadır, battaniye ve di-

ğer ihtiyaç maddelerinin deprem bölgesine 

ulaştırılması için Erzurum, Elazığ ve Diyarba-

kır’daki Bölge Müdürlüklerinden Kamyon 

ve Treylerler talep etti, söz konusu ekipman-

lar Kızılay’ın emrinde görevlendirildi. Bun-

larla beraber Van Ferit Melen Havaalanına 

gelen yardım malzemelerinin de deprem 

bölgesine ulaştırılması için gerek Van Böl-

ge Müdürlüğü makine parkı ve gerekse DSİ  

Van Bölge Müdürlüğünde iş yapan fi rmalara 

ait şantiyede çalışan Kamyonlar ve Forklift-

ler Kızılay’ın emrinde görevlendirildi. Ayrıca 

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden (Elazığ) 5 kişi-

lik arama ve kurtarma ekibi kriz komisyonu 

emrinde görevlendirildi. 
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Barajlarda Hasar Yok

Kontrolleri uzman heyet tarafından yapılan Koçköprü, Sarımehmet ve Zernek Barajlarının 

depremden olumsuz etkilenmediği incelemeler neticesinde tespit edildi. Van Merkez ve Erciş 

İlçesinde bulunan DSİ’ye ait hizmet binaları, lojmanlar ve sosyal tesislerin, sıva, boya, tesisat 

vb. küçük hasarlar dışında ciddi olarak etkilenmediği, 1975 yılında inşa edilen 6 daireli bir 

adet lojman binasının köşe kolonlarında kılcal çatlakların oluştuğu tespit edildi.

Bölgeye tahsis edilen makineler ve adetleri:

VİNÇ 7

EKSKAVATÖR 13

YÜKLEYİCİ 7

KAMYON 39

TREYLER ÇEKİCİ 4

TAŞIT 10

YATAKHANE TREYLERİ 19

GREYDER 1

TOPLAM: 100
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’ nın 
Van Bölge Müdürlüğünü ziyareti:

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve bera-

berindeki Heyet, deprem nedeniyle oluşan 

hasarları mahallinde tetkik etmek üzere DSİ 

Van Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlk 

olarak Bölge Müdürlüğüne ait idari binalar, 

sosyal tesisler ve ilgili diğer yapılarda gerekli 

incelemeler yapıldı, akabinde konferans sa-

lonunda personel ile toplantı düzenlenerek 

personelin talepleri dinlendi. Ortak talep-

ler ve bireysel talepler ayrı ayrı değerlendi-

rilerek sorunlara çözüm arandı. Öncelikle 

olarak barınma sorunu ele alınıp, tesislerin 

ivedilikle kış şartlarına uygun hale getirile-

bilmesine karar verildi.

Genel Müdür Özkaldı Van depremi ile ala-

kalı olarak şu mesajı verdi: “23.10.2011 günü 

yerel saat ile 13:41’de merkez üssü Van ili Er-

ciş ilçesinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem 

meydana gelmiş olup, depremin Bitlis, Ağrı, 

Kars, Diyarbakır, Muş, Siirt ve Erzurum ille-

rinde de hissedildiğini üzüntüyle öğrenmiş 

bulunmaktayız. 

Yaşanan bu depremin hemen ardından Dev-

let Su İşleri Genel Müdürlüğü, vakit kaybet-

meden koordine olmuş ve Erzurum, Şanlı-

urfa, Kahramanmaraş, Elazığ, Diyarbakır ve 

Kars Bölge Müdürlüklerinden olay yerine 58 

adet muhtelif cinste iş makinası ve yardımcı 

ekipman gönderilmiştir. DSİ 17. Bölge Mü-

dürlüğümüz (Van) ekipmanları ile birlikte 

toplamda 100 adet iş makinası ve 300 perso-

nel ile deprem bölgesinde halkımızın hizme-

tine sunulmuştur.

Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve 

HES Daire Başkanı, Makine İkmal Daire Baş-

kanı, Yeraltısuları ve Jeoteknik Hizmetler Da-

ire Başkanı ve   Deprem konusunda uzman 

bir ekip ile birlikte toplam 7 kişilik heyet ko-

ordinasyonu ve barajlarımızın durumunun 

tespitini sağlamak amacıyla Van ilinde görev-

lendirilmiştir. Yapılan incelemede; deprem 

mahalline çok yakın olan Koçköprü Barajı 

ve diğer barajlarımızda herhangi bir hasar 

olmadığı tespit edilmiştir. Depremde haya-

tını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 

rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı 

diliyorum.”
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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamın-

da bulunan hidroelektrik santraller işletmeye 

alınışlarından 2010 yılı sonuna kadar toplam 

337 milyar kWh enerji ürettiler. Bu üretim 

miktarının parasal karşılığı 20,3 ABD Doları. 

Başkanlığını Kalkınma Bakanı Cevdet 

Yılmaz’ın yaptığı “GAP Eylem Planı İzleme, 

Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantı-

sı” 2 Kasım 2011 tarihinde Türkiye İstatistik 

Kurumu’nda yapıldı. Toplantıya DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcı-

sı Cüneyt Gerek, Emlak Kamulaştırma Dairesi 

Başkanı Mustafa Karataş, Proje ve İnşaat Dai-

resi Başkanı Ali Kılıç ile DSİ 10. Bölge Müdürü 

Turkay Özgür, DSİ 20. Bölge Müdürü Mevlüt 

Aydın katıldı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz GAP enerji 

projelerinde %74’lük bir gerçekleşme sağlan-

dığını bunun neticesinde hidroelektrik sant-

rallerden toplam 337 milyar kWh’lik bir üre-

tim gerçekleştirildiğini kaydetti. GAP Eylem 

Planı ile sulama projelerinde de bu seviyeye 

gelmek üzere çalışmalara süratle devam edil-

diğini ifade eden Yılmaz  “GAP Eylem Planı ile 

bölgede, tarımsal desteklerden kırsal kalkın-

maya, bitkisel üretimden hayvancılığa kadar 

Işık 
Doğudan Yükseldi
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GAP Eylem Projesi 
İle Ekonomik 
Gelişmenin 
Yanı Sıra 
Sosyal Hizmetlerin 
Etkin Bir Şekilde 
Yürütülmesini 
Sağlamak ve Daha 
Çok Vatandaşımıza 
Ulaşabilmek 
Amacıyla Yatırımlar 
Hızlandırılmıştır.
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tarımın her alanında değişim ve dönüşüm 

dönemi başladı” dedi

GAP’ın sadece Güneydoğu Anadolu için de-

ğil tüm Türkiye için başarı, kalkınma ve zen-

ginlik sağladığını, insanların refah seviyesini 

arttırarak sosyal barışı, huzuru tesis etmek 

açısından da son derece önemli bir proje 

olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, GAP 

Eylem Planı ile çalışmalara hız verilen pro-

jede gelinen son noktayı detaylarıyla anlattı. 

Toplantıda ön plan çıkan konuların satırbaş-

ları şöyle:

Finansal Gerçekleşme:

GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip 

olduğu kaynakları değerlendirerek yöre in-

sanının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yük-

seltmeyi, bölgelerarası farklılıkları giderme-

yi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal 

istikrar hedefl erine katkıda bulunmayı amaç-

layan çok kapsamlı bir projedir. GAP Master 

Planı’nın belirlediği hedef ve büyüklüklere 

ulaşabilmek için öngörülen kamu yatırımla-

rının fi nansman ihtiyacı 2010 yılı fi yatlarıyla 

42 milyar TL’dir. Proje genelinde 2010 yılı 

sonuna kadar 33,7 milyar TL harcama ya-

pılmış ve nakdi gerçekleşme % 80 düzeyine 

ulaşmıştır.

Hidroelektrik Enerji ve Sulama 
Projeleri

GAP kapsamında 2011 yılı itibariyle 10 hid-

roelektrik santrali tamamlanmış; GAP ener-

ji yatırımlarının % 74’ü gerçekleştirilmiştir. 

Hidroelektrik santrallerinin işletmeye alını-

şından 2010 yılı sonuna kadar 337,7 milyar 

kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmiş ve ül-

kemizin hidrolik enerji ihtiyacının önemli 

bir bölümü GAP’tan karşılanmıştır. Üretilen 

bu enerjinin parasal değeri 20,3 milyar ABD 

Doları’dır (1 kWh=6 cent).
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GAP’ta tamamlanan barajların sayısı ise 

15’tir. Bu barajlarda 1 milyon hektar alanı su-

layacak su depolanmış durumdadır. 2010 yılı 

sonu itibariyle toplam 308.535 hektar alan 

sulamaya açılmış, 63.955 hektar alanda inşa 

çalışmalarına devam edilmektedir. TİGEM 

tarafından Ceylanpınar’da sulamaya açı-

lan 32.000 hektar alan da ilave edildiğinde 

GAP’ta sulamaya açılan alan 340.535 hektara 

ulaşmaktadır.

İstihdam

Son yıllarda Bölge’deki yatırımların artması 

ile birlikte ekonomik ve sosyal göstergelerde 

de olumlu değişiklikler görülmektedir. Hane 

halkı işgücü araştırması yıllık sonuçlarına göre 

GAP Bölgesi’nde 2009’da 1 milyon 329 bin 

olan istihdam edilen kişi sayısı, 2010 yılında 

218 bin kişi artarak 1 milyon 547 bin’e 

çıkmıştır.  Türkiye toplamında 2009’da 

21 milyon 277 bin olan sayı, 2010 yılın-

da 1 milyon 317 bin kişi artarak 22 milyon 

594 bin kişi olmuştur. 2010 yılında gerçek-

leşen istihdam rakamlarındaki artıştan 

GAP Bölgesi % 16,5’lik oranda pay almış-

tır. Bölgede işsizlik oranı % 17,4’ten % 

12,4’e düşmüş, istihdama katılma oranı 

%30’dan %33,2’ye yükselmiştir. İşgücüne 

katılma oranına baktığımızda GAP Bölgesi 

Türkiye ortalamasının altındadır. Ancak bu 

istatistiklerde bir miktar düzelme göze çarp-

maktadır. 

 % 36,3’ten % 37,9’a yükselmiştir.

İhracat

Son açıklanan ihracat rakamları da Bölge-

deki gelişmeyi göstermektedir. 2010 yılında, 

GAP Bölgesi 5 milyar 183 milyon dolarlık 

ihracatı ile 113 milyar dolarlık Türkiye ihra-

catının yaklaşık % 4,5’ini gerçekleştirmiştir. 

2009 yılında 4 milyar 443 milyon dolar olarak 

gerçekleşen GAP Bölgesi ihracat rakamları 

Mardin Ceylanpınar 3. Kısım Çalışmaları
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2010 yılında 740 milyon dolarlık bir artış gös-

termiştir. 2011 yılında ise Eylül sonu itibariy-

le GAP Bölgesi’nden gerçekleştirilen ihracat 

4,4 milyar dolar olmuş ve aynı dönemde 88,7 

milyar dolar olan ülke ihracatının yaklaşık 

% 5’ini (4,97) oluşturmuştur.

GAP Eylem Planı

GAP’ın büyük bir bölümünün 2012 yılı sonu-

na kadar tamamlanması amacıyla hazırlanan 

GAP Eylem Planı 2008 yılında uygulamaya 

konulmuştur. Plan’da 4 gelişme ekseni altın-

da 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 

300’ün üzerinde proje ve faaliyet yer almak-

tadır. Söz konusu eylemlerin gerçekleştiril-

mesi için 2008-2012 döneminde, 2008 yılı fi -

yatlarıyla, toplam 26,7 milyar TL’lik kaynağa 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tutarın 4,9 milyar 

TL’lik kısmının merkezi bütçe dışından, geri 

kalanının ise merkezi bütçe kapsamında fi -

nanse edilmesi öngörülmüştür.

1990-2007 dönemi itibariyle GAP Bölge-

si’ndeki yatırımlara kamu kaynaklarından 

yılda ortalama % 7,0 düzeyinde pay ayrıl-

mıştır. Daha Planın ilk uygulama yılı olan 

2008 yılında sağlanan ek kaynakla bu oran 

% 12’ye yükselmiştir. 2009 yılında Bölge’de-

ki yatırımlara 3,1 milyar TL, 2010 yılında 4 

milyar TL, 2011 yılında 4,3 milyar TL kaynak 

aktarılmış; GAP’ın toplam kamu yatırımları 

içindeki payı da % 14’e ulaşmıştır.

Eylem Planı kapsamındaki yatırımlara 2010 

yılında 3,2 milyar TL tahsis edilmiş, yıl içeri-

sinde sağlanan ek ödeneklerle 2010 yılı revi-

ze ödeneği 3,8 milyar TL olmuştur. 2011 yı-

lında GAP Bölgesi’ndeki yatırımlara ayrılan 

kaynak ise yaklaşık 4,3 milyar TL’dir. Bunun 

3,3 milyar TL’si GAP Eylem Planı yatırımları 

için ayrılmıştır.
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Sulama Projelerine İvme 
Kazandırıldı

Bugün Atatürk Barajı ile birlikte toplam 15 

baraj inşaatı bitirilmiştir. Bu barajlarda depo-

lanan suyu ovalara, tarlalara taşıyacak olan 

ana kanalların inşaatına GAP Eylem Planı 

kapsamında başlanmıştır. Toplamda 1649 

kilometreyi bulan ana kanalların yapımının 

büyük bölümü Eylem Planı döneminde ger-

çekleştirilecektir.

Eylem Planı ile gerekli fi nansman sağlanarak 

yapımı devam eden sulama şebekeleri hızla 

tamamlanmaktadır. 2008 – 2011 döneminde 

Çamgazi Ovası Sulaması, Samsat Pompa İs-

tasyonu, Harran Ana Kanalı (86 km), Yukarı 

Harran Ovası Şebeke İnşaatı, Harran Ovası 

VI. Kısım Sulaması ve Kralkızı – Dicle Cazibe 

Sulaması İsale Kanalı inşaatı tamamlanmış-

tır. Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması birinci 

kısım inşaatında fi ziki gerçekleşme % 56,8 

düzeyindedir. Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 

birinci kısım inşaatının fi ziki gerçekleşmesi 

ise % 87 oranındadır.

Toplam uzunluğu 639 km olan ve 498.728 

hektar alana hizmet edecek yedi ana kanalın 

inşaatına başlanmış olup, çalışmalar aralık-

sız olarak sürdürülmektedir. 211.075 hektar 

alanın sulanmasına hizmet edecek 136 km 

uzunluğundaki Aşağı Mardin Ana Kanalı in-

şaatında fi ziki gerçekleşme birinci kısımda 

% 91, ikinci kısımda % 86, üçüncü kısımda 

ise % 65’e ulaşmıştır.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kana-

lı 94.814 ha alanın sulanmasını sağlayacak 

olup, 48 km uzunluğundadır. 2008 yılı so-

nunda iki kısım halinde ihale edilen Ana 

Kanalın fi ziki gerçekleşmesi birinci kısım in-
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şaatında % 76, ikinci kısım inşaatında ise % 

45 düzeyinde olup, tünel kazısı 6. km’ye yak-

laşmıştır. Yine Suruç Ovası Pompaj Sulaması 

kapsamında toplam 70,1 km uzunluğundaki 

Sol Sahil ve Sağ Sahil Ana Kanal inşaatlarına 

başlanmıştır.

Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması Ana Kana-

lı 97.893 hektar alana hizmet edecektir. 202 

km uzunluğundaki ana kanal üç kısım ha-

linde ihale edilmiştir. İnşaatın fi ziki gerçek-

leşmesi birinci kısımda % 73,2 düzeyinde, 

ikinci kısımda % 59,3 düzeyinde, üçüncü 

kısımda ise % 17,6 düzeyindedir. 

Toplam 20.319 hektar alana hizmet edecek 

182,8 km uzunluğundaki Bozova Pompaj 

Sulaması Ana Kanalı iki kısım halinde iha-

le edilmiş ve inşaatlara başlanmıştır. GAP’ın 

önemli bileşenlerinden biri olan ve toplam 

193.000 hektar alana hizmet edecek Silvan 

Barajı’nda sözleşme imzalanarak inşaat başla-

mıştır (Temmuz 2011). Silvan Projesi İletim 

Kanalı II. kısım inşaatı için (Silvan Tüneli) 

01.10.2011 tarihinde mali teklifl er alınmış-

tır. İhale süreci devam etmektedir. Silvan I. 

Kısım ile ilgili 29.11.2011’de ön yeterlilik 

ihalesi yapılacaktır (Babakaya Tüneli+Açık 

Kanal). Bu proje kapsamında ihale edilen 

Pamukçay Barajı sulamasına ait projeler Ara-

lık 2011’de tamamlanacak ve müteakiben 

inşaatı ihale edilecektir. Anbar Barajında 

20.10.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış-

tır. Pamukçay Barajı inşaatı devam etmek-

tedir.  Adıyaman-Göksu-Araban Projesi kap-

samında yer alan Çetintepe Barajı’nın ÇED 

raporu hazırlanmaktadır. Koçali Barajı’nın 

proje yapımı ihale edilecektir. 

Batman Sağ Sahil Sulaması inşaatında fi ziki 

gerçekleşme % 65,2, Sol Sahil Sulaması inşa-

atında ise % 71,6 düzeyindedir. Belkıs-Nizip 
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Pompaj Sulaması inşaatında % 79 düzeyinde 

fi ziki gerçekleşme sağlanmıştır. Kayacık Su-

laması inşaatı  % 84 oranında tamamlanmış 

olup, 2011 yılı sonunda toplam 12.000 hek-

tar alanın işletmeye açılması planlanmakta-

dır. Kılavuzlu Sulaması birinci kısım inşaatı-

nın fi ziki gerçekleşmesi % 44’tür. Deveboynu 

sulama kanalı ve sulama şebekesinin tamamı 

yapılarak 2829 hektar alanın yılsonuna ka-

dar işletmeye hazır hale getirilmesi hedef-

lenmektedir.

GAP Eylem Planı projeleri, yalnızca suyu 

çiftçilere ulaştırmakla kalmamaktadır. Artık 

tarlalarda damlama ve yağmurlama sulama 

teknikleri uygulanmakta; ürünlerin verimi 

arttırılırken sudan tasarruf edilmektedir. 

Toplulaştırma

Sulama projeleriyle eş zamanlı yürütülen 

toplulaştırma projeleri ile tarlalar modern 

tarıma uygun olarak şekillendirilmektedir. 

Eylem Planı ile 75 proje kapsamında 2 mil-

yon 61 bin hektar alanda yapılacak toplu-

laştırma gerek ülkemizin gerekse dünyanın 

tek seferde yapılan en büyük toplulaştırma 

çalışmasıdır. Özellikle bir yüzyıl boyunca ya-

pılmış olan 1 milyon hektarlık toplulaştırma 

projeleriyle kıyaslandığında oldukça etkileyi-

cidir. Bugün ihale edilmiş olan toplulaştırma 

alanı Eylem Planı hedefi nin çok üstündedir. 

Ayrıca toplulaştırma yapılan her yerde tar-

lalar ve köyler sulama, kanalizasyon sistemi 

ve yola kavuşmaktadır. Bu alanlarda toprak 

etüt ve haritalama çalışmaları tamamlanmış-

tır. Programa alınan 905 köyden 819’unun 

kanalizasyonu, 70 köyden 21’inin içmesuyu 

şebekesi revizyonu, 4.8 km tarla içi yolu ya-

pılmıştır. Toplulaştırma hizmetleri için 1 mil-

yar TL’ye yakın harcama yapılacaktır. Eğer 

toplulaştırma yapılmazsa kamulaştırma ya-

pılması gerektiğinden sadece kamulaştırma 

bedelleriyle kıyaslandığında 2,4 milyar TL 

tasarruf edilmektedir. 

Ilısu Yeniden Yerleşim - Eski Hali 
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Tarım ve Hayvancılık

Şanlıurfa’da Sulama Eğitim Merkezi ile 

Diyarbakır’da Ortadoğu ve Afrika ülkeleri-

ne de hizmet verecek olan GAP Uluslararası 

Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin ihaleleri ya-

pılmış ve inşaatlarına başlanmıştır.

Çiftçilere; tarımsal kooperatifl erin kurulma-

sına, ekipman, sulama sistemleri ve hayvancı-

lıkta hibe destekleri verilmektedir. Tarımsal 

Örgütlenme Projeleri kapsamında 2008 - Ey-

lül 2011 döneminde 86 kooperatif programa 

alınmış, bunlardan 69 adedine 138,9 milyon 

kredi kullandırılmıştır. Kredi tahsisi yapı-

lan kooperatifl erden 41 tanesi tamamlan-

mış olup, bu kooperatifl ere üye 1220 aileye 

7.580 büyükbaş,  200 aileye 10.400 küçükbaş 

olmak üzere toplam 9.240 baş hayvan dağı-

tılmıştır. Ayrıca 225 aileye 112,5 dekar sera 

yapılmıştır.

Uygulanan projelerle yıllık 19.500 ton süt 

ve 475 ton et üretimine katkı sağlanmakta-

dır. Programa alınan kooperatifl erin tama-

mının projeleri gerçekleştirildiği takdirde 

3.132 kişinin istihdam edilmesi, 13.240 bü-

yükbaş, 12.500 küçükbaş olmak üzere 25.740 

baş hayvan dağıtımı yapılması, 1.670 ton et 

üretilmesi, 61.340 ton süt üretilmesi planlan-

maktadır.

Organik tarımı teşvik etmek, organik üreti-

mi geliştirmek amacıyla tüm demonstrasyon-

lar kurulmakta, üreticilere yönelik eğitim ve 

yayım çalışmaları yapılmaktadır. GAP illerin-

de 3.710 da organik meyve bahçesi (nar, an-

tepfıstığı, bağ, zeytin) ve ayrıca sebze, meyve, 

yem bitkisi tesis edilmiş, organik bal üretimi 

için 880 adet kovan dağıtılmıştır. Bir adet 

kompost üretim tesisi kurulmuştur. 370 çift-

çiyle eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleşti-

rilmiştir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklen-

mesi Programı kapsamında 2008-2010 dö-

neminde 426 adet proje programa alınmış, 

toplam 135 milyon TL ödeme yapılmıştır. 

Projelerin 411 adedi tamamlanmış, 4719 kişi 

Ilısu Yeniden Yerleşim - Yeni Hali 
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istihdam edilmiştir. Kalan projelerin 2’si de-

vam etmekte olup, 13 adedi feshedilmiştir. 

2011 yılında programa alınan 237 adet proje 

ile hibe sözleşmesi imzalanma aşamasında-

dır.

Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 50 baş 

ve üzeri süt sığırcılığı işletmeleri desteklen-

mektedir. 2009-2010 yıllarında 250 yatırım-

cının 22.823 baş gebe düve ve 165 adet süt 

sağım ünitesi için hibe talebi uygun bulun-

muştur. Bu yatırımcılardan 88’ine 11.190 baş 

düve, 88 adet sağım ünitesi, soğutma tankı 

ve 64 adet inşaat için 38,4 milyon TL ödeme 

yapılmıştır. Ödemeler halen devam etmekte-

dir. 2011 yılında hibe desteğinden yararlana-

bilmek için başvuran yatırımcıların 66 işlet-

me kuracağı (veya kurulmuş işletmelerden 

66’sına hayvan desteği verileceği) ve bu iş-

letmelerde 7105 baş süt ineği ile süt üretimi 

yapılacağı öngörülmektedir. Bu işletmelerle 

yılda 49.735 ton süt ve 1.918 ton et üretimi 

öngörülmekte olup, bölgenin süt üretimine 

% 13 ve et üretimine % 5 katkı sağlanacaktır. 

Doğal kaynakların korunması amacıyla or-

man varlığının artırılmasına ve erozyonun 

önlenmesine yönelik faaliyetler etkin bir 

şekilde yürütülmektedir. 2008 – Eylül 2011 

döneminde 7.324 hektar alanda ağaçlan-

dırma, 5.503 hektar alanda rehabilitasyon, 

22.264 hektar alanda erozyon kontrolü, 450 

hektar alanda mera ıslahı çalışması yapılmış 

ve 37.181.000 adet fi dan üretimi gerçekleş-

tirilmiştir. Böylece ağaçlandırma faaliyetle-

rinde % 74, fi dan üretiminde ise % 92 fi ziki 

gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca, Eylem Pla-

nında sadece 1.650 hektar alanda orman ka-

dastrosu yapılması öngörülmüşken, 26.828 

hektar alanda kadastro çalışmaları tamam-

lanmıştır.

Sulama alanları dışında yaşayan insanlarımız 

için gelir düzeyini artıran uygulamalar baş-

latılmıştır. Seçilen pilot bölgelerde yabani 

ağaç aşılamasından arıcılığa, mantar üreti-

minden gül üretimine, yem bitkisi üretimin-

den, ipekböcekçiliğine uzanan çok çeşitli 

alternatifl er geliştirilmiştir.

GAP Bölgesi’nde sulamaya açılmış ve açılacak 
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alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetle-

rinin etkinliğinin artırılması ve bu konuda 

hizmet veren başta çiftçi örgütleri ve diğer 

yararlanıcılar olmak üzere kapasitelerin ar-

tırılmasına katkıda bulunmayı sağlayacak 

ihtiyaç ve sorunlara yönelik çözüm önerile-

rini içeren GAP TEYAP (Tarımsal Eğitim ve 

Yayım Projesi) Aksiyon Planı hazırlanmıştır. 

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 

Mardin ve Şanlıurfa’da proje ofi sleri oluştu-

rulmuş, bu bölgelerdeki sulama alanlarında 

çalışmalar devam etmektedir.  ‘‘Sulama’’ ve 

‘‘Tarımsal Eğitim Yayım ve Danışmanlık’’ 

konulu eğitimler düzenlenmiş, ilgili kurum 

kuruluşlardaki teknik personelin katıldığı 

çalıştay ve toplantılar yapılmıştır. Bu faaliyet-

lerle eş zamanlı olarak GAP illerinde saha 

çalışmaları yürütülmüştür.

Ulaştırma

Ulaştırma alanında karayolu yatırımlarına 

hızla devam edilmektedir. Eylem Planı döne-

minde 1.466 km il ve devlet yolu yapılmıştır. 

Bunun 58 km’si otoyol, 833 km’si bölünmüş 

yol, 575 km’si tek platformlu yoldur. Ayrıca, 

2,2 km uzunluğunda karayolu köprüsü ya-

pılmıştır. Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu trafi -

ğe açılmıştır. 351 km uzunluğundaki Şanlı-

urfa-Kızıltepe-Silopi yolunun tamamı sathi 

kaplama seviyesinde bitirilmiş olup, genel 

fi ziki gerçekleşmesi % 80 düzeyine ulaşmış-

tır. Batman (Silvan-Kozluk) Ayr. yolu (28 km 

BY)  bitirilerek trafi ğe açılmıştır. Diyarbakır-

Mardin yolu 91 km olup, tamamı sathi kap-

lamalı olarak bitirilerek trafi ğe açılmıştır. Yo-

lun tamamının üst yapısının BSK kaplamaya 

dönüştürülmesinin 2013’de tamamlanması 

planlanmaktadır.

Diyarbakır-Ergani (54 km BY) yolunun tama-

mı bitirilerek trafi ğe açılmıştır. 2011 yılında 

kavşak düzenlemeleri, eksik sanat yapıları 

ve drenaj çalışmaları sürdürülmektedir. Di-

yarbakır-Siverek-Şanlıurfa yolu 187 km olup, 

2003-2010 döneminde 155 km’si, 2011 yı-

lında ise 24,5 km’si tamamlanarak trafi ğe 

açılmıştır. Ergani-8.Bl.Hd.yolu ile Diyarba-

kır-Bismil Ayr. yolu tamamlanarak trafi ğe 

açılmıştır.

Gaziantep-Kilis (Hava alanı-Oğuzeli BD)  

yolunun tamamı (57 km) trafi ğe açılmıştır. 

2011 yılında 17 km’lik kısmın aşınması ve 

bazı kesimlerde kavşak düzenlemesi yapıl-

mıştır. Osmaniye-Nurdağı yolunun tamamı 

52 km’dir. 2010 yılı sonuna kadar 19,5 km’lik 

kesim, 2011 yılında ise 6 km’lik kesim BY ola-

rak tamamlanmış ve trafi ğe açılmıştır. Siirt-

Eruh yolu 53 km olup, proje genelinde % 75 

fi ziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tamamı 53 

km olan Cizre-Şırnak yolunun 23 km’lik ke-

simi bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafi ğe 

açılmıştır. 2011 yılında 15 km BY yapılması 

hedefl enmiş olup bunun 14 km’si tamam-

lanmıştır. Programa alınan Gölbaşı - Adıya-

man – Kahta yolunun uzunluğu 98 km’dir.  

Bölgedeki illerin hemen hepsinde havaalanı 

bulunmaktadır. Türkiye’nin en modern ter-

minallerinden olan Batman Havaalanı ter-

minal binası GAP Eylem Planıyla tamamlan-

mıştır. Şırnak Havaalanı inşaatına başlanmış; 

altyapıda % 58,5 düzeyinde, üstyapı ise % 15 

düzeyinde fi ziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Sağlık

2010 yılı itibariyle Bölge’deki toplam sağlık 

personeli sayısında 2007 yılına göre % 21 

artış; uzman hekim sayısında ise % 65 artış 

sağlanmıştır. Sağlık sektöründe yatak sayısı-

nın artırılmasının yanı sıra sağlık hizmetleri 

kalitesinin yükseltilmesine önem verilmekte; 

bu çerçevede öncelikle 2 kişilik, banyo ve 
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tuvaleti olan nitelikli oda sistemine geçil-

mektedir. Eylem Planında devam edenlerin 

yanı sıra 3580 ek yatak kapasitesinin oluş-

turulması hedefl enmiştir. 2008 - Eylül 2011 

döneminde 1500 adet yatak tamamlanmış,  

3.938 yatak kapasitesi oluşturulacak projeler 

devam etmektedir. Ayrıca, kurulması planla-

nan Entegre Sağlık Tesisleri kapsamındaki 

hastaneler ile GAP illerinde toplam 5.050 

adet ek yatak kapasitesi oluşturulacaktır. Dic-

le Üniversitesi bünyesinde yapılmakta olan 

170 yataklı Kardiyoloji Merkezi’nin inşaatı 

bitmiş olup, 2011 yılı sonunda hizmete hazır 

hale getirilecektir. Bölgenin bütün illerinde 

aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir. 

Eğitim

Bölgedeki okuryazarlık oranı kadınlarda % 

68’e; genel nüfusta %76,4’e yükselmiştir. 

Hedef Türkiye ortalaması oranlarına ulaş-

maktır. Bu nedenle eğitim alanındaki proje-

ler sürekli artırılmaktadır. GAP Eylem Planı 

kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar sonu-

cu Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Şanlıurfa’da oku-

löncesi eğitimde okullaşma oranları Türkiye 

ortalaması olan % 38,5’in üzerine çıkmıştır. 

İlköğretimde öngörülen 8699 derslikten 

2908’i açılmış ve hedefi n % 33,4’ü gerçekleş-

tirilmiştir. Ortaöğretimde 2.930 derslik yapıl-

ması hedefl enmiştir. Eylül 2011 tarihi itiba-

riyle 720 derslik tamamlanmış, 1.732 derslik 

yapımı devam etmektedir. 

Ayrıca, 2008 – Eylül 2011 dönemi itibariyle 

lise ve dengi okullar bünyesinde yapılan pan-

siyonlar da dahil olmak üzere 2.090 öğrenci-

lik pansiyon tamamlanmış, 7.872 öğrencilik 

pansiyon yapımı devam etmekte; toplamda 

9.962 öğrencilik kapasite artışı sağlanmakta-

dır.

Bölgede kurulan yeni üniversitelerin fi ziki 

altyapılarının hızla tamamlanmasını sağla-

mak amacıyla gerekli ödenekler tahsis edil-

mektedir. 

Eylem Planı’nda 4.000 öğrencilik 5 yurt inşa-

atının tamamlanması hedefl enmiştir. 1.000 

kişilik Adıyaman Öğrenci Yurdu tamamlan-

mış ve hizmete açılmıştır. Halen 6250 öğ-

renci kapasiteli 9 adet öğrenci yurdu inşaatı 

devam etmektedir. 

Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı faaliye-

te geçmiştir. Dicle Üniversitesi Teknopar-

kı % 95 oranında tamamlanmış, Harran 

Üniversitesi’nde ise Yönetici Şirket kurulma-

sı çalışması tamamlanmıştır.

 
Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

Eylem Planı kapsamında 2 adet Toplum Mer-

kezi, 3 adet Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi, 2 adet Engelsiz Yaşam Merkezi ta-

mamlanmıştır. Ayrıca, kadın ve genç kızların 

toplumsal kalkınmaya katılımını sağlamaya 

yönelik olarak Eylem Planı döneminde top-

lam 12 adet yeni Çok Amaçlı Toplum Merke-
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zi (ÇATOM) açılmış, bölgedeki ÇATOM sa-

yısı 40’a ulaşmıştır. 2011 yılı sonuna kadar 3 

adet daha hizmete alınacaktır. Risk altındaki 

çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi-

ne yönelik olarak Bölge’de halen 1 adet Ço-

cuk ve Gençlik Merkezi, 1 adet Çocuk Sosyal 

Rehabilitasyon Merkezi, toplam 240 kişilik 

4 adet Sevgi Evleri Sitesi ve toplam 200 ki-

şilik 5 adet Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 

Merkezi yapılmaktadır. Ayrıca, 240 kişilik 4 

adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 7 adet Gençlik 

Merkezi ve 11 adet Toplum Merkezi yapımı 

programdadır.

Bölgede 1 adet Kadın Konukevi açılmıştır. 

2011 yılında Gaziantep-Nizip ve Şanlıurfa 

Huzurevleri Yatırım Programı’na alınmış-

tır. Adıyaman-Kahta, Batman, Diyarbakır ve 

Kilis Kültür Merkezleri hizmete açılmıştır. 

Mardin-Ömerli Kültür Merkezi’nin inşaatı 

devam etmektedir. Şanlıurfa Kültür Merkezi 

Yatırım Programı’na alınmış olup, proje ça-

lışmaları devam etmektedir.

Bölgede 5 adet spor salonu (4’ü 500 seyirci-

lik, 1’i 250 seyircilik) tamamlanmış, 6 tanesi 

devam etmektedir. Beş bin seyirci kapasiteli 

olan Diyarbakır Merkez Spor Salonu % 95 

oranında tamamlanmış, Şanlıurfa Merkez 

Spor Salonu inşaatı devam etmektedir.  Adı-

yaman Merkez Spor Salonu 2.500 seyircilik 

olup, proje çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca, Bölge üniversiteleri bünyesinde de 

açık ve kapalı spor salonları yapılmaktadır.  

Harran Üniversitesindeki tesisler tamamlan-

mış, Dicle Üniversitesi spor tesislerinde ise 

fi ziki gerçekleşme % 99’dur.

Kültür varlıklarının korunması kapsamında 

ise toplam 73 adet eski eser onarımı öngö-

rülmüştür. 2008 - Eylül 2011 dönemi itibariy-

le 47 adet kültür varlığı eski eserin onarımı 

tamamlanmış, 11 adet eserin onarım çalış-

maları devam etmektedir. 2011 yılında 51 

eski eser onarımı programa alınmıştır. 

Sanayi

Geçmişte tarım ve hayvancılıkla adı anı-

lan Güneydoğu Anadolu Bölgemiz bugün 

sunulan istihdam arttırıcı teşviklerle, her 

geçen gün sayıları artan ve tam kapasiteyle 

çalışan modern fabrikalarıyla, Ortadoğu, 

Avrupa, Afrika ve Uzakdoğu ülkelerine yö-

nelik geniş yelpazede üretim yapan sanayi-

siyle, üretime paralel gelişen yan sanayisiyle 

anılmaya başlanmıştır. Ülkemizin makine 

halısı ihracatının yüzde 85’ini yapan Gazi-

antep, Avrupa’nın enbüyük, dünyanın 5. 

büyük alçı-profi l fabrikasına sahip olan Di-

yarbakır, AB desteğiyle dünyanın en büyük 

fıstık işleme tesisisin yapımına hazırlanan 

Siirt, Ortadoğu’nun en büyük iplik fabrika-

sının yer aldığı Adıyaman, ülkemizin tekstil 

kenti olmaya doğru hızla ilerleyen Batman 

Güneydoğu’nun sanayileşmede yakaladığı 

ivmeyi ispatlamaktadır. 

Yatırım alanlarına olan yüksek talebin karşı-

lanmaya çalışıldığı, yeni OSB’lerin inşaatla-

rının hızla yapıldığı Bölge’de, üretim tesisle-

rindeki istihdam rakamları dikkat çekicidir. 

Bölge’de sanayi kolunda çalışan kadın işçile-

rimizin de çok sayıda olduğu göz önüne alı-

nırsa, sosyal kalkınmada da Güneydoğu’nun 

önemli bir aşama kaydettiği, feodal yapının 

kırılmaya başlandığı gözlemlenebilir. 

Yeni GAP ekonomisi, toplum için artan iş 

olanakları ve daha yüksek bir yaşam standar-

dı sağlayabilen; sürdürülebilir tarım, üret-

ken ve ‘temiz’ bir teknolojik üretim ve yeni-

likçi hizmet sanayinin bir karışımı olacaktır. 

Organik tarımın da ana kaynaklarından biri 

olan Bölge, dünya çapında gıda ve ihracat 

üssü olacak, işlenmiş gıda kümelenmesinin 

merkezi haline gelecek, yenilenebilir enerji 

endüstrisinin gelişmesi ile çevre dostu bir 

Bölge olarak dünyada lanse edilecektir.  
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Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği 

çerçevesinde özel sektör tarafından inşa edil-

mekte olan HES Projelerindeki meselelerin 

tartışıldığı ve çözüm önerilerinin ortaya kon-

duğu toplantı 27 Ekim 2011 tarihinde DSİ 

konferans salonunda yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman 

ve Su İşleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından; enerji alanında faaliyette bulunan 

fi rmaların hidroelektrik santral yatırımlarında 

karşılaştıkları meseleleri çözmek maksadıyla 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün ev sa-

hipliğinde düzenlenen toplantıya;

Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-

ner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, Orman ve Su 

işleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Mustafa 

Eldemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müs-

teşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, İNTES Yönetim Kurulu 

Başkanı Şükrü Koçoğlu,  DSİ yetkilileri, 3 fark-

lı Bakanlığa bağlı Kurum ve Kuruluşların Üst 

Düzey  Yöneticileri ile özel sektör temsilcileri 

ve basın mensupları iştirak etti

Toplantıda “Elektrik Piyasasında Üretim Faa-

liyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hak-

kı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde   

mevcut durum, uygulamada karşılaşılan aksak-

lıklar ve çözüm önerileri görüşülerek çözüm 

yolları arandı. 

“Dereler Milletindir”
HABER

H
A

B
E

R Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız 
“Ortak dili ortak 
akılla beraber 
yakalamalıyız.”
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu: “Dereler Milletindir”

Düzenlenmekte olan toplantıyı çok önemse-

diğini ifade ederek sözlerine başlayan Eroğlu

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Ta-

bii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı olarak buradayız. Özel sektö-

rümüzle birlikte hayati bir konuyu masaya 

yatıracak, çözümleri gene birlikte bulacağız. 

Şunu söylemekte büyük fayda var. HES’ler 

olmazsa olmazdır. Biz bu konuda geç kaldık 

ama 2003 yılından bu yana uyguladığımız 

projelerle HES’ler konusunda önemli mesa-

fe kat ettik. Suyun gücünden istifade etme-

miz lazım. Dünya bu kaynağı kullanıyor, bi-

zim de zaman kaybetmeden potansiyelimizi 

kullanıp, enerjide dışa olan bağımlılığımızı 

en aza indirmemiz lazım. Ülkemizde baraj-

lara ve HES’lere karşı anlamsız bir tepki var. 

Bunu anlamak mümkün değil. Ülkemizde 

yazın artan enerji ihtiyacını HES’ler olma-

sa karşılayamayız. HES’ler ülkemizin sigor-

tasıdır. Bu sebeple özel sektör imkânlarını 

enerji sektörüne kanalize etmemiz lazım. 

Şu anda büyük bir mutlulukla ifade etmek 

isterim ki; özel sektör 1 500 adet projeye 

müracaat etti. Bu tesislerin kurulu gücü 

30 000 MW olup, yıllık üretimleri 110 000 

GWh olacaktır. 30 000 MW kurulu gücün 12 

000 MW’ı işletme ve inşa halinde, bizim ka-

lan 18 000 MW kurulu gücün inşaatına bir 

an önce başlamamız lazım. Zaman en büyük 

rakibimiz. Avrupa Birliği ülkeleri yenilenebi-

lir enerjiye büyük önem veriyor ve bu oranı 

% 20’ye çıkarmak adına çalışıyor. Dünyanın 

her tarafında yenilenebilir enerji kaynakla-

rına büyük ilgi var. Bunu görmek gerekir. 

Dikkat etmemiz gereken önemli bir konu 

da yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatama-

mamızdır. Yapılan bir hata birçok projenin 

birden hedef tahtası haline getirilmesine 

sebep olmaktadır. Onun için vatandaşımızın 

yanlış bilgilendirilmesini önlemek maksadıy-

la HES’lerin faydalarını bıkıp tükenmeden 

anlatmalıyız. Proje yapılacak yerlerde ‘proje 

önceden böyleydi, biz bu hale getireceğiz’ 

demeli ve onu gerçekleştirmeliyiz. 1 ağaç ke-

serseniz 5 ağaç dikmelisiniz. Çevreye hassas 

olacağız. Unutulmasın ki; dereler, sular mil-

letindir. Hafriyatın dere yataklarına atılma-

masına dikkat edeceğiz, daha fazla tanıtım 

yapacağız, mansaba bırakılan su konusunda 

hassasiyetimizi aynen devam ettireceğiz, her 

proje için gerekmeyen balık geçitlerine dik-

kat edeceğiz.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız: “Ortak dili ortak akıl-
la beraber yakalamalıyız.”

Yaklaşık bir yıl önce aynı konu başlığıyla dü-

zenlenen toplantıyı hatırlatarak sözlerine 

başlayan Yıldız “Bu toplantıda İNTES’in 26 
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adet talebi olmuştu. Bunların 11 tanesi ener-

ji ile alakalıydı. Biz bu konu üzerine dikkatli 

bir şekilde eğildik ve 7 konuyu kesin olarak 

çözüme kavuşturduk. Kalan 4 konu ise hala 

tartışılmaya devam ediyor. Bunlar içinde ya-

pısal değişikliği gerektirenler vardı, idari de-

ğişikliği gerektirenler vardı. Bütün kurum ve 

kuruluşlarla beraber iyi bir çalışma yapıp işi 

çözdük. Bu toplantıların en önemli vasfı or-

tak dil oluşturarak özel sektörün önündeki 

engelleri kaldırmaktır. Bazı konular var. Me-

sela şöyle deniyor; yalnızca bir lisansa bağlı 

izin olsun, diğerleri kaldırılsın. Bunu yapmış 

olmamız işin bitimini kolaylaştırmıyor. Evet, 

işe hemen başlarız ama hemen tamamlaya-

mayız. Bugünkü durumu değerlendirmemiz 

için geçmişe bakmamız lazım. 2002 yılında 

özel sektörün üretimdeki payı % 34’tü, şu 

anda % 50, 2014 sonuna kadar % 75’lere çık-

masını istiyoruz. Bu kamunun özel sektöre 

verdiği imtiyazdır. Tabii Devlet imtiyazından 

vazgeçiyor ama bunun vatandaşa etkisini de-

ğerlendirir. Makul kar hedefi miz olmalı, özel 

sektöre verelim de hangi kritere göre vere-

lim. Kamu-özel sektör birbirini iyi anlarsa 

bu işler çözülür. Biz özel sektörün hiçbir ta-

lebine kayıtsız değiliz. Büyüyen Türkiye’nin 

büyümeyen enerji sektörü olmaz, bizde bu 

değişime ayak uydurmalıyız. İstekler yapı-

lanların önünde gidiyor. Şu an itibariyle özel 

sektörün ortaya koyduğu performans başa-

rılıdır. Aksaklıklar olabilir. Rakamlar orta-

ya kondu. Şu an Ülkemizin 50 000 MW’lık 

enerjinin özel sektör tarafından satın alındı-

ğını görüyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. 

Görmemiz gereken bir nokta daha var. Ger-

çek yatırımcı ile yatırımcı olmayanı ayırma-

mız lazım. Yatırımcılar için her şeyi yaparız 

ama yatırımcı olmayan spekülatörler hem 

bize hem size zarar veriyor, ayak bağı oluyor, 

bunu ayırmamız lazım. Ortak dili ortak akıl-

la beraber yakalamalıyız.” dedi.

Yenilenebilir enerjiye Dünyanın büyük ilgi 

gösterdiğini ifade eden Yıldız “Katıldığımız 

uluslararası toplantılarda görüyoruz ki; ye-

nilenebilir enerji kaynakları dünyanın her 

tarafında büyük bilgi görüyor. Aslında her 

ülke enerji kaynaklarını çeşitlendirme konu-

sunda faaliyet içinde. Bunun içinde nükleer 

enerjide var, su kaynaklarını kullanmak da 

var. Bizim olmazsa olmazımız yerli kaynak-

ların tamamından faydalanmaktır. Bu ülke-

nin enerji varlığı da bu ülkenin kaynağıdır. 

Bu kaynağı 

k u l l a n m a 

konusunda 

son derece 

kararlıyız. 

Önemli bir 

konu ile 

alakalı da 

görüş be-

lirtmek isti-

yorum. Pro-

jede oluşan 

katkı payla-

rının bele-

diyelere verilmesini destekliyorum. Bu spe-

külatif davranışlardan kurtulmak adına çok 

iyi olacaktır. “diye konuştu.

Yıldız “Bizim yenilenebilir enerji kaynak-

larını kullanma oranımız Avrupa’dan ve 

Dünya’dan daha yukarıdadır. Bizim ülkemiz-

de bu oran % 26’dır ve bu başarıdır. Hede-

fi miz bu oranı yükseltmektir. Biz ülkemizin 

kalkınmasını yenilenebilir enerji kaynakla-

rında görüyoruz. Bu konuda geri adım atma-

mız mümkün değildir ve bu sektöre yatırım 

yapan herkes bizim için son derece önemli-

dir” diyerek konuşmasını tamamladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu

HES’lerin ülkemiz adına çok önemli oldu-

ğunu ifade eden Kadıoğlu “Bakanlıklar ola-

rak bu HES projelerine çok önem veriyoruz. 

Çevre ve kullanım konularını birlikte ele 

alıyoruz. Hem çevre hassasiyetimizi üst sevi-

yede tutacağız hem de ülke kalkınmasının 

lokomotifi  olan projeleri hayata geçireceğiz. 

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde hare-

ket etmeliyiz. Çevreyi projelerimiz için feda 

etmeyeceğiz. HES’ler çev-

re dostu, yerli enerji kay-

nağıdır. Ciddi bir emisyon 

indirimi sağlamaktadır 

hidroelektrik santraller. 

Gelişmekte olan Ülke-

mizin hem enerji ihtiya-

cını karşılayacağız hem 

de çevreye olan özeni-

mizi ortaya koyacağız. 

Yapılan bunca çalışmaya 

rağmen bazı sıkıntılar 

yaşadığımızı gördük. Bu 

sıkıntıları kamu-özel sek-

tör işbirliği çerçevesinde 

çözeceğiz. Buna olan inancım tamdır. Biz 

HES’leri havza bazında değerlendireceğiz. 

ÇED konusuna son derece önem veriyoruz. 

Çevreye duyarlı hareket etmek mecburiye-

timiz var. Ayrıca bir önemli konu vatandaş-

larımızı bilinçlendirmektir.  Vatandaşımıza 

şunu söylemeliyiz. ‘Sen kullandığın suyu 

aynen kullanmaya devam edeceksin. Sula-

manı yapacaksın, gelir elde etmeye devam 

edeceksin.’ Bunu vatandaşa hissettirmeliyiz. 

Hafriyat konusu da son derece önemlidir. 

ÇED’de verilen taahhütlerin harfi yen yerine 

getirilmesi gerekir. Bunu yaparsak eleştirile-

rin neredeyse tamamını bertaraf etmiş olu-

ruz. Çünkü bir hata, yapılan yüzlerce güzel-

liği ortadan kaldırıyor. Devamlı o proje ön 

planda tutularak HES’ler hedef haline geti-

riliyor. Bu konu da hassasiyet gerektiren bir 

konudur. Balık geçitleri konusunda da kısa 

zamanda çözüme ulaşmalı, projelerin sosyal 

yönlerini ihmal etmemeliyiz. “dedi.

KADIOĞLU konuşmasını “Biz kamu ve özel 

sektör olarak ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 

bu projelerde vatandaş hassasiyetini olabil-

diğince dikkate almalı ve bilinçlendirme ile 

alakalı çalışmaları aksatmadan devam ettir-

meliyiz.” diyerek sonlandırdı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

DSİ olarak hedefl erinin Cumhuriyetimizin 

100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına 

kadar 216 milyar kwh olarak hesaplanan 

teknik hidroelektrik potansiyelimizin çev-

resel, teknik ve ekonomik olarak yapılabilir 

kısmının tamamının özel sektör iş birliğiyle 

ülke ekonomisine kazandırılması olduğunu 

ifade ederek konuşmasına başlayan Özkal-

dı “Ülke olarak teorik hidroelektrik enerji 

potansiyelimiz 433 milyar kWh, teknik hid-

roelektrik enerji potansiyelimiz ise 216 mil-

yar kWh’dir. Bunun ise 160 milyar kWh’sini 
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ekonomik olarak kullanabilir durumdayız. 

Ülkemiz Dünya hidroelektrik potansiyeli 

içinde % 1’lik orana, Avrupa hidroelektrik 

potansiyeli içinde ise Norveç ve Rusya’dan 

sonra % 15’lik oran ile 3. sıradadır.  Ülkemiz 

Avrupa ülkeleri içerisinde hidroelektrik po-

tansiyelini en düşük oranda geliştiren ülke 

konumundadır. 2030 Yılına Kadar Elektrik 

Enerjisine talep konusunda Ülkemiz Dünya 

ortalamasının üzerinde bir artış gösterecek-

tir. 2010 yılında % 8,20 olarak gerçekleşen 

talep artışını karşılayabilmek için her yıl yak-

laşık 5 milyar $ tutarında enerji yatırımı ya-

pılması gerekmektedir.” dedi.

Ülkemizin 2010 yılında yılda 210 milyar 

kWh enerji tüketimi gerçekleştirdiğini ifade 

eden Özkaldı “Ülkemiz 2010 yılında enerji 

ihtiyacının yaklaşık %75 ini petrol, doğalgaz 

ve kömür gibi fosil yakıtlardan karşılamıştır. 

Tüketilen petrolün % 92’si, doğal gazın ise 

%99’u ithal edilmektedir. Bu miktar ülkemiz 

toplam ithalatının % 22’sine karşılık gel-

mektedir. 2010 yılında 30 milyar dolar olan 

2011 yılında ise 40 milyar dolar olan enerji 

hammaddeleri ithalat tutarı cari açığımızın 

% 80’ini meydana getirmektedir. Enerji eko-

nomik yönü olduğu kadar çevre ile alakalı da 

bir konudur. Bugüne kadar işletmeye alınan 

17 040 MW toplam kurulu gücündeki 290 

adet HES’in üretimiyle yılda yaklaşık 25 mil-

yon ton karbondioksit (CO2) salınımı engel-

lenmekte olup bir başka deyişle tesisler yılda 

yaklaşık 1,5 milyar ağacın sağladığı temiz 

havaya eşdeğer bir katkıda bulunmaktadır.” 

diye konuştu. 

Değerlendirilmeyen potansiyelin biran önce 

hayata geçirilmesinin Ülkemiz için hayati 

önem taşıdığını ifade eden Özkaldı “ Bu po-

tansiyeli biran önce hayata geçirmek adına 

26.06.2003 tarihinde “Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması Yönetmeliği” çıkarılmış ve özel 

sektörün elektrik üretim faaliyetinde bulun-

masına imkan tanınmıştır. Şu an itibariyle 

özel sektörümüz tarafından 1 479 adet hid-

roelektrik santrale başvuru yapılmış olup, bu 

tesislerin kurulu gücü 30 000 MW’ı geçmiştir. 

Kanun kapsamında işletmeye alınan 3 710 

MW toplam kurulu güce haiz 156 adet proje 

hayata geçirilmiştir. 8000 MW kurulu gücü 

hayata geçirecek tesislerin inşaatı ise devam 

etmektedir. Bu Yönetmelikle hedefi miz özel 

Sektörün önünü açmak, Boşa akan su kay-

naklarını milli ekonomiye kazandırmak, re-

kabet ortamı tesis ederek, ucuz enerji temin 

etmek, Sanayicimizin kendi işletmesinde 

daha ekonomik enerji kullanma imkanına 

kavuşmasını sağlamak, gelecekte muhtemel 

enerji açığının yerli kaynaklar ile karşılan-
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masını sağlamak,   özel sektör yatırımlarıyla 

projeleri daha kısa sürede tamamlamak, çev-

reye uyumlu enerji kaynakları hızla devreye 

almak olarak özetleyebiliriz.” dedi.

HES’lerin denetiminin, izlenmesinin ve 

kontrolünün de son derece önemli olduğu-

nu ifade eden Özkaldı “ ÇED Olumlu” veya  

“ÇED Gerekli Değildir”   kararı verilen pro-

jeler için; DSİ Bölge Müdürlükleri, Orman 

Bölge Müdürlükleri ve il Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüklerinden oluşan bir kontrol siste-

mi oluşturulmakta ve dere yatağına yapılan 

müdahaleler, doğal hayat suyunun bırakılıp 

bırakılmadığı, derede yaşayan balıkların et-

kilenip etkilenmediğinin kontrol edilmesi 

sağlanmaktadır. Doğal hayatın devamı için 

mansaba bırakılması gereken suyun şirketler 

tarafından bırakılmaması durumunda Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlükleri koordinasyo-

nunda yapılan denetimlerde tutulan tuta-

naklar sonucu şirkete 2 kere ceza verilme-

sinin ardından söz konusu eylemin 3’üncü 

defa tekrarlandığının tespiti durumunda 

projenin iptali yoluna gidilecektir. Doğal ha-

yatın devamlılığı açısından, son on yılın or-

talama akımlarının en az %10 unun mutlaka 

dere yatağına bırakılması sağlanmakta ayrıca 

endemik türlerle ilgili veya balık göçleriyle 

ilgili gerek görüldüğü takdirde bu oranın 

arttırılması sağlanmaktadır. Tespit edilen su 

miktarına havzadaki diğer ihtiyaçların tespi-

ti amacıyla hazırlatılan mansap su hakların-

da tespit edilen su miktarı ayrıca ilave edil-

mektedir. HES projelerinde mansap suyu 

miktarının kontrolü maksadıyla kurulan, 

AGİ (debi ölçerlerin) cihazlarının, on-line 

olarak DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından 

kurdurulması ve anlık izlenmesi sağlanmak-

ta, sistemin kurulmaması ve cihazların ça-

lıştırılmaması durumunda anlaşmalardan 

kaynaklanan cezalar verilmektedir. Bütün 

projelerde özelliğine göre balık geçitlerinin 

yapılması sağlanmakta, balık geçidi olmayan 

projelerin kabulü yapılmamaktadır. Özel 

sektörce yapılan HES’ ler ile devlet yatırı-

mı yapılmadan ülke ekonomisine ciddi kat-

kı sağlandığını ifade eden Özkaldı “Çoklu 

Müracaat edilen ve 2011 yılı Eylül ayı sonu-

na kadar 586 adeti için katkı payı toplantısı 

yapılan HES projelerinden işletmeye geç-

tikten sonra kaynak katkı payı olarak yılda 

1,42 milyar TL hazineye gelir sağlanacaktır. 

2010 yılı üretim değerlerine göre işletmeye 

geçen projelerden katkı payı ve havza hid-

rolojik gözlem değerlendirme bedeli olarak 

toplamda 29,5 milyon TL tahsilat yapılmıştır. 

2011 yılı için bu rakam 60 milyon TL olarak 

öngörülmektedir.” diye konuştu.

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı 
Şükrü Koçoğlu

Gerçekleştirilen toplantının çok önemli bir 

konuya açıklık getireceğini söyleyen Koçoğlu 

“ Bu toplantıyı düzenleyenlere çok teşekkür 

ediyorum. Çok önemli bir toplantı bugün 

gerçekleştirilen. 2003 yılında başlayan kamu-

özel sektör işbirliği bugün önemli bir aşama-

ya geldi. Bu yatırımlar Devletin yatırımları-

dır. Beraber çalışmalıyız. Ülkemiz için bu 

kadar önemli olan bu projelerin faydalarını 

hep birlikte anlatacağız. Çok hızlı hareket 

etmeli, bu projeler biran önce hayata geçi-

rilmeliyiz. Bütün bürokrasinin aynı hızda 

yürümesi lazım. Bu projeler Devletin projesi, 

dolayısıyla beraber sahip çıkmalı, Ülke kal-

kınması için ortak hareket etmeliyiz.” dedi.

Konuşmaların ardından toplantının ikinci 

bölümünde özel sektör temsilcilerinin proje-

lerin daha işler şekilde hayata geçirilebilmesi 

yönündeki talepleri dinlendi ve soruları ce-

vaplandı. 
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ÖZET

Koca kâinatın varlık sebebi olan insanoğlunun, ilk günden beri beslenme ihtiyacı artarak süre-

gelmiştir. Beslenmenin temel ögesini bitkisel gıdalar oluşturmaktadır. Dünyada yaşayan insan 

nüfusunun, hızla arttığı son yüz yılda beslenme ihtiyaçlarının artmasından dolayı tarıma duyulan 

ihtiyaç- özellikle sulu tarıma duyulan ihtiyaç en üst düzeylere ulaşmıştır. Dünya nüfusunun artı-

şına paralel olarak, ülkeler tarıma elverişli topraklarında sulu tarım imkânlarını araştırmışlardır. 

Su kaynağı yanında veya uzağında büyük boyutlu iletim kanalları, tüneller ve pompajlı sistemler 

ile sulama şebekelerini inşa etmişlerdir.

İlk çağlara göre büyük gelişme gösteren tarımsal sulama yöntem ve yönetimleri;  kendisini revize 

ederek,  gelecek nesillerin kusur istemeyen mirası suyu daha itinalı kullanma mecburiyetindedir. 

Salma sulama yönteminde aşırı su israfı, aşırı toprak erozyonu ve hızlı toprak değer kaybı ile 

bitkilerde büyük verimsizliklere neden olunmaktadır. Kapalı sulama sisteminde Su israfı, toprak 

erozyonu, toprak değer kaybı kısmen azaltılarak, bitkilerde verimsizlikler biraz aşağı seviyelere 

çekilmektedir. Mevcut sulama yöntemleri her ne kadar genç ise de gelecek nesiller için sakın-

caları beraberinde ihtiva etmektedir. Gelecek nesillerin daha mutlu, barış içinde dengeli besle-

nerek hayatlarını devam ettirmeleri bugünden yarınların planlanmasından geçmektedir. Her 

yeniliğin, her yeni sistemin bir bedeli vardır ve bu bedel pahalı olabilir. Ancak Gelecek nesillerin 

mirası Su da pek ucuz değildir. 

Her geçen yıl su kullanımında duyarsız kalarak birkaç tane Beyşehir gölü büyüklüğünde suyu 

israf ederek üretimin azalmasına sebep olmak da, daha dikkatli ve duyarlı davranarak birkaç 

tane Beyşehir gölü büyüklüğünde suyu tasarruf ederek daha fazla üretime sebep olmak da bizim 

elimizdedir. Bunun için suyun daha akılcı ve ekonomik olarak kullanıldığı, insan hatalarının en 

aza indirildiği sistemler üzerinde ısrarcı olmak gerekmektedir.

I. GİRİŞ

Koca kâinatın varlık sebebi olan insanoğlunun, ilk günden beri beslenme ihtiyacı artarak süre-

gelmiştir. Beslenmenin temel öğesini bitkisel gıdalar oluşturmaktadır. İlk çağlarda sulu tarım ve 

sulama çok iyi bilinmez iken nehir kenarlarında bulunan bitkilerin verimliliği, ilk önceleri nehir 

Osman ERTÜRK
DSİ 18 Bölge 

Müdürlüğü, Bölge 
Müdür Yardımcısı 

DÜN, BUGÜN VE YARIN
TARIMSAL SULAMANIN GELİŞİMİ 
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kenarlarında ekim-dikimin gelişmesine ne-

den olmuştur. Tarımsal sulamanın gelişimi 

çok uzun asırlar alarak bugünlere kadar gel-

miştir. Ekseriyetle kuru tarımın yapılması ve 

sadece nehir kenarlarında cazibe şartlarında 

sulanabilecek araziler üzerinde ilkel sulama 

yöntemlerinin kullanılması çok uzun yıllar 

almıştır. İnsan nüfusunun az, teknolojinin 

yetersiz olduğu asırlarda cazibeli sulamanın 

ötesine geçilememiştir.

Bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel 

olarak, tıbbın geliştiği ve insan ölümlerinin 

azaldığı, dünyadaki ilkel savaşların en aza 

indiği, Dünyada yaşayan insan nüfusunun 

hızla arttığı son yüz yılda beslenme ihtiyaç-

larının artmasından dolayı tarıma duyulan 

ihtiyaç- özellikle sulu tarıma duyulan ihtiyaç 

en üst düzeylere ulaşmıştır. Tarıma duyulan 

bu ihtiyaç karşısında;  mevcut nehirlerden 

daha fazla yararlanma, denizlere akıp-giden 

nehirler önüne muhtelif su yapıları inşa ede-

rek arazi kotunun kurtardığı alanlara iletim 

kanalları ile su taşıyarak daha fazla alanların 

sulanmasını sağlama, uygun olan alanlarda 

baraj-gölet-depolama tesisleri inşa ederek 

suyu daha fazla ve etkin kullanma gereklili-

ğini ortaya koymuştur.

Dünyanın nüfus artışına paralel olarak ül-

keler tarıma elverişli topraklarında sulu ta-

rım imkânlarını araştırmışlar ve su kaynağı 

yanında veya uzağında olsun büyük boyutlu 

iletim kanalları, tüneller ve pompajlı sistem-

ler ile sulama şebekelerini inşa etmişlerdir. 

21. yüzyılın başlarında azalma sinyallerini 

veren su kaynaklarının iyi yönetilmesi ve 

korunması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. İlk 

çağlara göre büyük gelişme gösteren tarım-

sal sulama yöntem ve yönetimleri kendisini 

revize ederek gelecek nesillerin kusur iste-

meyen mirası suyu daha itinalı kullanmak ve 

büyük su israfl arının adeta su adına cinayet-

lerin işlendiği sulama yöntemlerini bıraka-

rak suyun azami tasarruf edildiği yöntemleri 

bulup yönetmek zorundadır.

II. TARIMSAL SULAMANIN GELİŞİMİ

İnsan nüfusunun az, teknolojinin yetersiz 

olduğu asırlarda cazibeli sulamanın ötesine 

geçilememiştir. Belki de cazibeli sulamanın 

dışında başka bir sulama yöntemine ihtiyaç 

duyulmamıştır. Su kaynakları bugünlere 

göre kat kat fazla olmasına karşılık insan 

nüfusuna bağlı olarak beslenme ihtiyacı o 

denli az idi. Bilim ve teknolojinin gelişme-

sine paralel olarak, tıbbın geliştiği ve insan 

ölümlerinin azaldığı, dünyadaki ilkel savaşla-

rın en aza indiği, dünyada yaşayan insan nü-

fusunun hızla arttığı son yüz yılda beslenme 

ihtiyaçlarının artmasından dolayı tarıma du-

yulan ihtiyaç- özellikle sulu tarıma duyulan 

ihtiyaç en üst düzeylere ulaşmıştır.

İnsanların sulu tarım yapılan nehir kenarla-

rında verimliliği gözlemesi ile birlikte sulu 

tarıma uygun olan bitkiler araştırılıp gelişti-

rilmeye başlanmıştır. Nehirlerdeki sulardan 

daha fazla yararlanmak için muhtelif su ya-

pıları inşa edilerek sürekli tarımsal sulama 

geliştirilerek bugünlere gelinmiştir. Tarımsal 

sulamanın gelişimini aşağıdaki bölümler ha-

linde inceleyebiliriz.

II.1 TARIMSAL SULAMANIN DÜNÜ

İlk çağlarda sulu tarım ve sulama çok iyi bi-

linmez iken nehir kenarlarında bulunan 

bitkilerin verimliliği ilk önceleri nehir ke-

narlarında ekim-dikimin gelişmesine neden 

olmuştur. Nüfusun azlığının etkisiyle de 

mevcut su kaynaklarının tamamı kullanılma-
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mıştır. Nehir kenarlarındaki toprak kaynak-

larının yeterli olması insanları daha modern 

yöntem ve yönetim arayışlarına fazla gerek 

hissettirmemiştir.

İhtiyaçtan fazla su ve toprak kaynağının ol-

ması, nüfusun azlığı nedeniyle besin mad-

delerine fazla ihtiyaç duyulmaması çok uzun 

asırlar salma sulama yöntemlerinin kullanıl-

masına neden olmuştur. Aşırı su tüketimine 

neden olan bu salma sulama yönteminin 

kullanılmasına daha fazla maliyet gerektiren 

pompajlı sulama tesislerinde de bu yüzyılın 

ilk yıllarında bile devam edilmiş ve sulama 

adına cinayetler işlenmiştir. Salma sulama 

yönteminde esas olan yüksek kotlarda inşa 

edilen kanallardan bırakılan su fazla toprak 

hazırlığı yapılmamış arazilere bırakılarak aşı-

rı su israfı, aşırı toprak erozyonu hızlı toprak 

değer kaybı ile bitkilerde büyük verimsizlik-

lere neden olmaktadır.

Salma sulama yöntemine göre inşa edilen su-

lama tesislerinde devasa pompa istasyonları, 

büyük kesitli kanallar bulunmaktadır. İşlet-

me faaliyetlerinde planlama esasları tutturu-

lamamaktadır. Kullanılan su ve enerjiler tut-

turulamadığı için sulama faaliyeti ekonomik 

ve sürdürülebilir olmaktan uzak kalmakta-

dır. Birim alana maliyetlerin çok yüksek ger-

çekleştiği bu sulama yöntemlerinde yatırım-

lar bir bir geri dönmemekte sulama oranları 

düşük gerçekleşmektedir. Düzenli ve yüksek 

oranda tarımın yapılmadığı bu sulama yön-

temlerinin uygulandığı bölgelerde çiftçi üre-

tim-pazarlama zincirinde ciddi aksaklıklar 

ve verimsizlikler mevcuttur. Salma Sulama 

Yönteminde Bitkilerin 1 hm3 gerçek su ihti-

yacı için çiftlik randımanından kaynaklanan 

kayıplar ile iletim sistemindeki kabul edilen 

kayıplar toplanarak minimum 1,71 hm3 suya 

ihtiyacı var kabul edilir. (Çiftlik randımanı: 

% 65, İletim randımanı: % 90 kabul edilmesi 

halinde.) Oysa teorikteki bu hesaplamalara 

tatbikatta uyulmamakta ve 1 hm3 gerçek su 

ihtiyacı için ortalama 2 hm3 ün çok üzerinde 

su harcanmaktadır.

Tablo 1. Brüt Sulama Suyu İhtiyacı ( Salma sulama yöntemi için )

           Bitki Sulama Suyu İhtiyacı u-r (mm)

% 5 6 7 8 9 10 TOPLAM
Net sulama suyu ihtiyacı 

(hm³)
0,765 2,878 5,670 4,467 2,057 0,060 15,898

Çiftlik su 
ihtiyacı (hm³) 
Çiftlik randımanı

65 1,177 4,428 8,724 6,872 3,165 0,092 24,459

Brüt sulama suyu       
ihtiyacı(hm³)   

İletim randımanı
90 1,308 4,920 9,693 7,636 3,517 0,102 27,177

Fiiliyatta kullanılan su miktarı (Salma sulama yöntemi için) 
Uygulama Değerleri ( Her bölge için farklılık arz edebilir. )

Isparta ortalaması Uygulama Randımanı*(1) % 69    (%31 daha ilave kayıp) 39,018
Atabey ortalaması Uygulama Randımanı % 50    (%50 daha ilave kayıp) 53,268

Bitki Net sulama suyu ihtiyacı ile kayıplar sonrası kullanılan su miktarları[2]. 
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Resim 1.a- Salma sulama yönteminden görüntüler-Aşırı su tü-
ketimi / Tarımsal sulamanın dünü

Resim 1.b Salma sulama yönteminden görüntüler
Aşırı su tüketimi / Tarımsal sulamanın dünü

II.2 TARIMSAL SULAMANIN 
BUGÜNÜ

Tarımsal sulamanın gelişimi çok uzun asırlar 

alarak bugünlere kadar gelmiştir. Ekseriyetle 

kuru tarımın yapılması ve sadece nehir ke-

narlarında cazibe şartlarında sulanabilecek 

araziler üzerinde ilkel sulama yöntemlerinin 

kullanılması çok uzun yıllar almıştır. Dün-

yanın nüfus artışına paralel olarak ülkeler 

tarıma elverişli topraklarında sulu tarım 

imkânlarını araştırmışlar ve su kaynağı ya-

nında veya uzağında olsun büyük boyutlu ile-

tim kanalları, tüneller ve pompajlı sistemler 

ile sulama şebekelerini inşa etmişlerdir. Su-

yun daha dikkatli kullanılması gerekliliğine 

inanan ve su kıtlığı çeken ülkeler 20. yüzyılın 

sonlarında daha tasarrufl u sulama yöntemle-

rini araştırıp uygulamaya koymuşlardır.

Salma sulama yöntemlerinde kullanılan ve 

uygulanan yöntemlerle tabiat tahrif edilir-

ken, daha modern yöntemlerde tabiat daha 

az tahrif edilmeye ve görüntü kirlilikleri azal-

tılmaya çalışılmıştır. Salma sulama yöntemle-

rine göre daha az su ve enerji tüketilen bu 

yöntemlerle çiftçilerin tarıma yaklaşımı ve 

sürdürülebilirlik biraz daha arttırılmış olup 

sulama oranları yükseltilmiştir. Ülkemiz-

de de 20. yüzyılın sonlarında salma sulama 

yöntemlerinin proje ve inşası bırakılarak 21. 

yüzyılın başında daha tasarrufl u sulama yön-

temlerinin proje ve inşasına geçilmiştir.

Daha tasarrufl u sulama yönteminde esas 

olan yüksek kotlarda inşa edilen kanallardan 

veya direk pompa veya su kaynağından ka-

palı sistemde basınçlı borulara bırakılan su 

yine fazla toprak hazırlığı yapılmamış ara-

zilere bırakılarak aşırı su israfı kısmen azal-

tılmış,  toprak erozyonu azaltılmış toprak 

değer kaybı ile bitkilerde verimsizlikler mini-

muma çekilmiştir.

Ancak ülkemiz su zengini bir ülke değildir, 

tüm dünyada olduğu gibi gelecekteki su 

kaygısı bizi de düşündürmelidir. Su kaynak-

larının azaldığı, kuraklığın tedbir almaya 

davet çıkardığı bu günlerde yeni kullanıl-

maya başlanmış genç sulama yöntemleri de 

yeterli değildir. Salma sulama yönteminde 

1,71 hm3 su gerektiren aynı büyüklükteki bir 

bahçe damla sulama yöntemine göre 1 hm3 

su ile sulanabilmektedir. Daha az zaman ve 

iş gücü ile halledilen meşguliyette teorik su 

tüketimi ile pratikte kullanılan su miktarları 

aynı olmaktadır. Damla sulamada kayıpların 

ortadan kaldırılması ile salma sulamaya göre 

minimum % 70 daha fazla alan sulanabil-
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mektedir. Bununla Birlikte damla sulama sisteminin yönetimi insan hatalarına açık bir şekilde 

bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte yine uygulama hatalarını içinde barındırmak-

tadır. Toprak yapısı, bitki kök sitemi ve su ihtiyacı ile damlama borularının teknik özellikleri 

hakkında bilgi yetersizlikleri, damla sulama ile birlikte hatalı sulama ve verim kayıplarına 

neden olabilmektedir.

Resim 2. Damla sulama yönteminden görüntüler / Asgari su tasarrufu/ Tarımsal sulamanın bugünü

II.3 TARIMSAL SULAMANIN YARINI

21. yüzyılın başlarında azalma sinyallerini 

veren su kaynaklarının iyi yönetilmesi ve 

korunması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. İlk 

çağlara göre büyük gelişme gösteren tarım-

sal sulama yöntem ve yönetimleri kendisini 

revize ederek gelecek nesillerin kusur iste-

meyen mirası suyu daha itinalı kullanmak ve 

büyük su israfl arının adeta su adına cinayet-

lerin işlendiği sulama yöntemlerini bıraka-

rak suyun azami tasarruf edildiği yöntemleri 

bulup yönetmek zorundadır.

Bugünkü yöntem ve yönetim anlayışı ile ya-

rınlara kusursuz miras bırakmak mümkün 

gözükmemektedir. Suyun en kıymetli hazine 

olacağı günler çok yakındır. Hayatta alterna-

tifi  olmayan tek madde sudur. Hayatımızın 

kaynağı olduğu gibi tüm canlıların hayat 

kaynağı sudur. Sulama yöntemleri israftan 

uzak, sulama yönetimleri hissiyattan ve adam 

kayırmaktan uzak tutulmak zorundadır. Su-

lama yöntemindeki her türlü kayıplar iyi 

araştırılmalı ve bitkinin hayatını sürdürecek 

yüksek verimin sağlandığı en az su miktarları 

tespit edilmelidir.

Sulama faaliyetlerinin yürütülmesi esnasın-

da her türlü insan zafi yetleri, yöntem ve yö-

netim zafi yetleri yok edilmelidir. Konu su ve 

su yönetimi olduğuna göre maliyet 2. planda 

tutulup, uygulanabilir tasarrufl u yöntemle-

rin araştırılması ve uygulanmasına ciddi kay-

naklar ayrılmalıdır.

İnsan, yöntem ve yönetim zafi yetlerinden 

arındırılmış yüksek tasarrufl u modern-oto-

masyonlu sulama  yönteminde esas olan 

Sulama alanlarının uygun  olan değişik kot-

larında inşa edilen kapalı sistemde basınçlı 

borulara bırakılan su yine fazla toprak ha-

zırlığı yapılmamış arazilerde damla sulama 

yöntemiyle bırakılarak toprak içindeki nem 

sensorlarıyla aşırı su israfı yüksek oranda 
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azaltılmış,  toprak erozyonu tamamen ortadan kaldırılmış,   toprak değer kaybı ile bitkiler-

de  verimsizliklerin tamamen yok edilmesidir. Modern – Otomasyonlu sulama yönteminde su 

bitki ihtiyacı kadar kullanılmakta, insanın göz ve alışkanlıkları yerine bölgeden bölgeye farklı 

farklı uygulama ve hatalar yerine bilimsel kabul görmüş yöntem ve değerlerin otomasyona 

bağlanmasıyla hatalar minimuma indirilmiş olmaktadır. 

Tablo 2. Modern Sulama ile Klasik sulama yöntemlerindeki Karşılaştırmalar

Bölge
İşletme

Sulanan
Alan
Ha

Sulama Sefer 
Sayısı

Kullanılan Su Miktarı

Total m3         1 Dekar   m3

Kullanılan Enerji Miktarı

Total Kwh      1 Dekar Kwh
Eyüpler*Damla Sulama 

Sistemi 189 120 709.020 375 210.188 111
Eğirdir P 435 5 6.280.030 1.444 864.827 199

Senirkent P 3.923 4 37.161.990 947 6.317.774 161
Atabey P 3.866 5 56.412.720 1.459 11.151.585 288
Bölge P 13.866 4 166.577.344 1.201 27.911.893 201

*Eyüpler sulama kooperatifi nde 120 ayrı seferde günlük ihtiyaç kadar su verilmiştir. Günlük 

en az su verme süresi 1 saat ile en çok su verme süresi 4 saat olarak tatbik edilmiştir [4].

 Cazibe sulanan alan: 3817 ha,    cazibe sulama oranı %53

 Pompaj sulanan alan: 13866 ha,  pompaj sulama Oranı %30

 Toplam sulanan alan: 17683 ha,  toplam sulama oranı %33 dür [5].

Resim 3. Modern sulama yönteminden görüntüler / Azami su tasarrufu / Tarımsal sulamanın yarını
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III. SONUÇ

Dünyada su kaynakları hızla azalmakta,  top-

rak kaynakları hızla değer kaybına uğramak-

ta ve insan nüfusundaki artışa paralel olarak 

beslenme ihtiyacı hızla artmaktadır. 

Mevcut sulama yöntemleri her ne kadar genç 

ise de gelecek nesiller için büyük tehlike arz 

etmektedir.

Ülkeler suyun tüm canlılar için hayati öne-

mini hızla kavrayarak sulama yöntemlerinin 

araştırılmasına ve uygulanmasına büyük kay-

nak ayırmak zorundadır. Suyun öneminin 

kavranmaması halinde dünyanın başına ge-

lecek en büyük felaket su temelli olacaktır. 

Gelecek nesillerin daha mutlu, barış içinde 

dengeli beslenerek hayatlarını devam ettir-

meleri bugünden yarınların planlanmasın-

dan geçmektedir.    
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Evlerin ya da işyerlerinin bir köşesinde, 
içinde küçük ve renkli balıkların 
oynaştığı, yeşil yosunların arasında 
dolaştığı, bazen bir anda ortaya çıkan 
su kabarcıklarının bu fonu hem sesi 
hem de görüntüsüyle tamamladığı 
akvaryumlar suyun evlerdeki estetik 
yansımlarından biridir. “Suyun” diyoruz, 
çünkü sözcük Latince’den gelmektedir ve 
kökü “su”dur; “-ryum” belli bir boyuta 
sahip yaşam alanı demektir. Öyleyse ister 
küçük bir kavanoz, ister büyük bir cam 
hazne, isterse duvardan duvara yapılıp 
kocaman binalara adını vermiş olsun, her 
akvaryum daha çok kapalı alanlardaki 
estetize edilmiş su ekosistemidir.
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Biyolojik dengesi oturmuş bir akvaryum, ba-

lığı, bitkisi, bakterileri ve diğer mikrobik can-

lılarıyla birlikte, unsurları biribirleriyle uyum 

içinde çalışan tek bir organizma ya da eko-

sistem gibi düşünülebilir. Bu uyum boulursa 

kötü sonuçları şaşılacak kadar çabuk görülür. 

Örneğin akvaryuma bilinçsizce atılan bir ila-

cın nitrobacter grubu bakterileri öldürdüğü-

nü, böylece nitriti nitrata dönüştüren dönü-

şüm zincirinin kırıldığını varsayalım. Böyle 

bir durumda nitrit konsantrasyonu 6-12 saat 

içinde sıfırdan balıklar için zehirli olacak dü-

zeylere (0.5 mg/litre üzeri) çıkabilir.

Akvaryum çok zor ve zahmetli bir iş değil ama 

zemininden başlayarak, içindeki bitkilere ve 

balıklara kadar bakım istiyor. Bizde öncelikle 

akvaryum zemini ile başlayalım:

Akvaryuma kalınlığı en fazla 2 cm olacak 

şekilde akvaryum gübresi ile doldurmayı ve 

bunu 5 cm kalınlığında yeni yıkanmış ince 

taneli akvaryum kumuyla örtemeyi tavsi-

ye ediyor uzmanlar. İlk safhada, akvaryum 

gübresi bitkilerin güçlü köklere ve yeşil 

yapraklara sahip olabilmesi için ihtiyaç duy-

dukları besinleri sağlar. Zemin – kelimenin 

tam anlamıyla – balık ve bitkilere başarılı 

bir şekilde bakılabilmesi için gerekli temeli 

oluşturuyor. Kirliliği gideren yararlı bakter-

ileri temin eder, bitkilere destek sağladığı 

gibi oldukça fazla yerleşim yeri sağlar. “Üst ta-

baka” olarak ince taneli (2-4 mm) akvaryum 

çakılı ya da 1.5 mm boyunda tanelere sahip 

olan dere kumu kullanılır. Eşelemeyi seven 

zırhlı kedibalığı gibi balıkların yaralanmasını 

önlemek için keskin kenarlı çakılları (bazalt 

kırıntısı ya da seramik kırıntısı gibi) kullan-

maktan kaçınılması da bir başka önemli tavsi-

ye.

Akvaryum kumu koyu renkli olmalı, her 

koşulda açık beyaz renkli olmamalıdır. Parlak 

çakıl balıkları rahatsız eder ve strese neden 

olur. Ayrıca süs balıklarının muhteşem ren-

kleri koyu renkli çakıl üzerinde daha canlı 

görünür. Çakılı her zaman akvaryum 

malzemesi satan dükkanlardan satın 

alın ve asla yapı malzemesi satan 

dükkanlara ya da benzeri dükkan-

lara rağbet etmeyin. Akvaryum 

malzemesi satan dükkanlardan 

alınan çakılın akvaryum suyunu 

kirletmeyeceğinden emin ola-

bilirsiniz. Kullanmadan önce 

çakılı musluk suyunun altına 

tutarak iyice temizleyin. 

Akvaryum gübresi gerekli 

besinleri, çok değerli 

hümik asitleri ve eser 

elementleri içerir 

ve kök salmanın ilk 

safhasında (4 - 6 

hafta) bitkilerin 

kuvvetli köklere 

ve koyu yeşil 

yapraklara sahip 

olmaları için ger-

ekli olan her şeyi 

sağlar. Tabi ki 

akvaryum gübresi 

nitrat ve fosfat 

içermez.

 

Akvaryumun dekorasyo 

ve donanımına gelince; artık da-

hili (iç) fi ltreyi ve akvaryum ısıtıcısını 

yerleştirebilirsiniz. Akvaryumcunuzdan 

almış olduğunuz, kaynar su ile yıkayıp 

temizlediğiniz kaya ve köklerle küçük bir su 

altı dekorasyonu oluşturunuz. Bu dekora-

syon balıkların bölgelerini oluşturmalarına 

ve saklanmalarına olanak sağlar.

Akvaryum suyuna gelince, suyu akvaryuma 

eklerken çakılın suyun oluşturacağı girdap-

tan karışmasını önlemek için, öncelikle 

çakılın üzerine düz bir tabak yerleştiriniz. 
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Daha sonra akvaryumun 2/3’ü dolana kadar 

tabağın üzerine ılık suyu (24 - 26 °C) dökün.

Balıkların gereklilikleri doğrultusunda 

hazırlanmadığı sürece musluk suyu 

akvaryum için uygun değildir. Musluk suyu 

içinde bulunan klor ve diğer dezenfektanlar, 

metal iyonları ve çeşitli tuzlar balıklara, bit-

kilere ve mikroorganizmalara zarar verebil-

ir. Sudaki karbonat sertliği (KH) ve pH 

değeri en önemli temel su parametreleridir. 

Satıcınız beslemek istediğiniz balıklar için 

hangi pH değerlerinin uygun olduğunu size 

söyleyecektir.

 

Ve her akvaryumun olmazsa olmazlarından 

bitkiler de bir diğer önemli konu.  Akvaryum 

bitkilerini ekmeden önce keskin bir makas-

la kökleri hafi fçe kısaltın ve çürük ya da 

kurumuş yaprakları temizleyin diyor uz-

manlar. Akvaryum gübresi ile hazırlanmış 

olan çakıl tabakasına parmağınızla bitkilerin 

yerleştirileceği çukurlar açın. Kökleri dik-

katlice çukurlara yerleştirin ve üzerlerini 

çakılla örtün. Çakılı dikkatlice bastırın, 

köklerin tekrar aşağı doğru olmasını 

sağlamak için bitkiyi hafi fçe çekin. İlk 4 - 

6 hafta boyunca sera fl oreplus ürününü 

büyüme hızlandırıcı olarak kullanabilir-

siniz. Bitkileriniz ne kadar çabuk büyürse 

biyolojik su arıtımına ve balıklara oksijen 

sağlanmaya o kadar çabuk katkıda bulunur. 

Bundan sonra olarak düzenli gübrelemeye 

başlayabilirsiniz. Bazı bitkiler (örneğin Ka-

bomba) besinlerini yaprakları vasıtasıyla alır. 

Bu bitkiler akvaryumcuda satılan sıvı gübre 

ile gübrelenir.

 Anubias ve Kriptokorin türleri gibi bit-

kiler besinlerini büyük ölçüde kökleri 

vasıtasıyla alır. Bu bitkilerin en iyi şekilde 

bakılabilmeleri için sıvı gübre kullanılır. 

gübreleme tabletleri, besinleri uzun sürede 

iyi ayarlanmış miktarlarda serbest bırakır. 

Karbondioksit (CO2) tüm bitkiler için 

önemli bir besindir. Ancak karbondioksit 

ihtiyacı bitkinin türüne bağlı olarak büyük 

farklılık gösterir. Yavaş gelişen bitkilerin (ör. 

Anubias) CO2 gereksinimi genelde çok az 

miktardadır. Hızlı gelişen bitkilerle (örneğin 

Kabomba, Myriophyllum) oldukça dekoratif 

olan kırmızı yapraklı (örneğin kaplan lotus, 

Nymphaea lotus) bitkiler için durum tam 

tersidir: Bu bitkilerinizin uzun süre sağlıklı 

kalması için karbondioksit gübrelemesi 

şarttır

Akvaryum deyince ilk aklımıza gelenlerden 

biri de ‘su’ tabii ki…Suyun akvaryum içinde-

ki öyküsü sadece durgun bir sudan ibaret 

değil. Biyolojik arınma: Başrolde bakteriler, 

yanrolde bitkiler 

Kum, fi ltre malzemesi, bitki 

yaprakları gibi yüzeylere yerleşen 

aerobik (oksijenle soluyan) ve 

anaerobik (oksijensiz soluyan) 

bakteriler akvaryumdaki çeşitli biy-

olojik dönüşümleri gerçekleştirirler. Bu 

dönüşümler sırasında sudaki balık dişkısı ve 

üresi, artık yemler, çürüyen bitki yaprakları 

gibi organik artıklar en küçük yapı taşlarına 

kadar ayrıştırılırlar. Bu ayrışım ürünlerinin 

bir kısmı bitkiler tarafından besin maddesi 

olarak değerlendirilir (örneğin nitrat NO3 ), 

bir kısmı gaz halinde havaya karışır (örneğin 

azot gazı N2 ), bir kısmı da suda birikir. 

Düzenli su değişimlerinin en önemli yararı 

bu biriken maddelerin konsantrasyonlarının 

belli sınırların altında tutulmasıdır. Aero-

bik (oksijenli soluyan) ve anaerobik (oksi-

jensiz soluyan) bakteri gruplarının uyumlu 

çalışmaları sonucu zamanla biyolojik denge 

kurulur. Bu uyumu sağlayabilmek için fi ltre 

malzemelerinin çoğu hem aerobik hem de 

anaerobik bakteri kolonilerine uygun or-

tamlar sağlayacak şekilde üretilir. Kumda ya 

da fi ltre malzemesi içinde su dolaşımının 
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hızlı olduğu bölgelerde yeterince oksijen 

bulunur ve buralarda anaerobik bakteriler 

yerleşir. Su dolaşımının yavaş olduğu bölgel-

erde ise oksijen azlığı nedeniyle daha çok 

anaerobik bakteriler kolonileşir.

Bir akvaryumdaki en temel biyolojik 

dönüşümlerden biri azot zinciri adı verilen 

azotlu bileşiklerin bakterilerce ayrıştırılması 

sürecidir. 

Uzman akvaryumcular etkin bir biyolojik fi l-

trasyon için gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

İyi havalandırma; suda yeterince oksijen 

bulunması. Oksijen sadece havalandırmadan 

değil bitkilerden de gelebilir.

Akvaryumda ve fi ltre malzemelerinde aero-

bik arıtım bakterilerinin yerleşebileceği 

yeterince yüzey bulunması (geniş fi ltre hac-

mi, kum). Birim hacim başına geniş yüzey-

lere sahip seramik köpüğü, cam köpüğü gibi 

biyolojik fi ltre malzemeleri.

Akvaryumda azot zincirinin dışında bir 

kısmı hala bilimsel olarak açıklanmamış 

birçok biyolojik dönüşüm süreci yer alır. 

Bitki köklerinin de karıştığı bu karmaşık 

dönüşümlerin yer aldığı akvaryum kumunda 

dengelerin tam anlamıyla kurulması 6 ay ile 

1 yıl arası bir zaman alabilir. 
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Yeni kurulmuş bir akvaryumda çok az sayıda 

bakteri olduğu için biyolojik dönüşümler 

başlangıçta çok yavaş olur. Özellikle den-

genin henüz kurulmamış olduğu bu kritik 

devrede akvaryum testleriyle suyun amonyak, 

nitrit ve nitrat değerlerini ölçmek yerinde 

olacaktır. Biyolojik dönüşüm zincirinin ku-

rulup kurulmadığını anlamak için ölçülebil-

ecek pratik bir indikatör (gösterge) sudaki 

nitrit konsantrasyonudur. Yeni kurulmuş bir 

akvaryumda ilk önce nitrit bir noktaya kadar 

artar, sonra nitriti nitrata dönüştüren nitro-

bacter bakterilerinin sayısı yeterli bir düzeye 

ulaştığı zaman düşmeye başlar; bir süre son-

ra da hemen hemen sıfıra iner. 

Bitkiler, güneş enerjisinin yardımıyla 

birtakım inorganik bileşikler ve mineral-

leri ham madde olarak kullanıp ihtiyaç 

duyduklarında kendileri için enerji kaynağı 

görevini yapacak glikoz, üzüm şekeri gibi 

organik bileşikleri sentezlerler. Böylece 

güneş enerjisini bu organik bileşikler içinde 

depolamış olurlar. Bu arada karbondioksit-

teki karbonu (C) kullanıp suya oksijen verirl-

er. Bitkilerin güneş enerjisini kullanarak 

gerçekleştirdikleri bu biyolojik dönüşüme 

fotosentez (asimilasyon) denir. 

Bitkiler fotosentezle solunumda 

kullandıklarından daha çok oksijen üre-

tirler. Gündüzleri (ya da ışık açık olduğu 

sürece) fotosentez yapan bitkiler, besin 

maddelerinde depolanmış enerjiyi açığa 

çıkarabilmek için balıklar ve aerobik bakter-

iler gibi hem gece hem gündüz oksijenli sol-

unum yaparlar. Solunumda fotosentezin ter-

sine oksijen kullanılır ve karbondioksit açığa 

verilir. Normal şartlar altında akvaryum bit-

kilerinin fotosentezle suya verdikleri oksijen, 
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kullandıklarından çok daha fazladır. Bu yüz-

den bitkiler akvaryumda önemli bir oksijen 

kaynağıdırlar. 

Geceleri balıkların çoğu (nokturnal -gece 

aktif- türler hariç) uyur veya haraketsiz 

kalırlar ve daha az oksijen tüketirler. Bu yüz-

den bitkilerin geceleri oksijen üretmemeleri 

bir sakınca yaratmaz.

Bitkilerin yeterince hızlı fotosentez yapa-

bilmesi için gerekli besin maddeleri ve 

minerallerin yanında suda yeterince kar-

bondioksit de olmalıdır. Sudaki karbond-

ioksit konsantrasyonu düşükse fotosentez, 

dolayısıyla oksijen üretimi de yavaş olacaktır. 

Bir akvaryumdaki en önemli doğal karbon-

dioksit kaynakları aerobik bakterilerin ve 

balıkların solunumları sonucu açığa çıkan 

karbondioksittir. Özellikle bitkilerinin iyi 

gelişmesini isteyenler için geliştirilmiş, suya 

karbondioksit veren sistemler geliştirilmiştir.

Akvaryumdaki canlılar dışında ışık ve su 

dolaşımı, karbondioksit-oksijen dengesini 

etkileyen iki önemli fi ziksel unsurdur:

Işık dab u denklemde önemli bir yer tutar. 

Çünkü, bitkilerin özellikle hızlı büyüyen 

bazı bazı türlerini yaşatmak bir bakıma 

balıklardan daha zordur. Çoğu yetişkin 

balık, bir, hatta iki hafta açlığa dayanabilir. 

Bitkiler ise ihtiyaç duydukları çeşitli be-

sin maddeleri ve minerallerden herhangi 

birinin dahi eksikliğinde hemen bozulup 

çürümeye başlarlar. Işık ne kadar güçlüyse 

fotosentez o kadar hızlı olur; dolayısıyla su-

daki besin maddeleri de o derece hızla tüke-

nir. Işıklandırması çok güçlü akvaryumlara 

bu yüzden daha sık bitki gübresi ve hatta 

karbondioksit eklemek gerekir. Çünkü güçlü 

ışıklandırmalı ve bol bitkili bir akvaryumda 
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balık ve bakterilerin açığa çıkarttıkları kar-

bondioksit çoğu zaman bitkiler için yeterli 

olmayacaktır. Daha doğal bir çözüm ise ışığı 

biraz daha zayıf ayarlayıp, balık ve bakterile-

rin karbondioksit üretimiyle bitkilerin tüket-

imi arasındaki dengeyi kurmaktır.

 

Akvaryumdaki su dolaşım (sirkülasyon) 

hızının etkisine gelince; oksijen akvaryuma 

iki yolla kazandırılır:

Havadan suya difüzyon. (Bu difüzyon su 

yüzeyinin hareketiyle hızlanır.)

Bitkilerin fotosentezi.

Akvaryumda fazla hızlı su dolaşımı 

Su çok hızlı havalandırılır ya da fi ltre edil-

irse bitkiler için gerekli olan karbondioksit 

havaya uçar. Zamanla bozulup çürüyecek bit-

kilerin fotosentezi, bunun sonucu olarak da 

ve oksijen üretimi durur.

Akvaryumda uygun hızda su dolaşımı 

Su uygun bir hızda fi ltre edilirse suda yeterli 

karbondioksit ve oksijen bulunacağından 

hem bitkiler, hem de balıklar sağlıkla 

yaşayabilecektir. Burada akvaryumdaki balık 

ve bitki miktarlarının dengesi de önemlidir.

Akvaryumda çok yavaş su dolaşımı 

Su dolaşımı çok yavaşsa sıcaklık, oksijen ve 

çeşitli besin maddeleri akvaryumun her 

köşesine eşit dağılamayacaktır. Bu da hem 

balık hem de bitki sağlığını olumsuz et-

kileyecektir.

Dozaj sorunu gözünüzü korkutmasın! 

Verilen bilgilerden anlaşılacağı gibi, ışık 

şiddeti kadar su dolaşımının da dozunu 

ayarlayabilmek akvaryumun biyolojik den-

gesi için önem taşır. Yanlız bu ayrıntılar 

gözünüzü korkutmasın. Uygun ışıklandırma 

ve fi ltrasyon çok hassas ayarları gerektir-

mez. Biraz tecrübe, okuma ve gözlemle bu 

zorlukların üstesinden gelebilirsiniz.

Balıklara oksijen, bitkilere karbondiok-

sit unutulmaması gereken bir kuraldır. 

Balıkların sağlıklı yaşamaları için suda 

yeterince oksijen olmalıdır. Buna karşılık 

bitkiler de karbondioksite gereksinim duyar-

lar. Unutmayalım ki sudaki karbondioksit 

miktarı fotosentez hızını, dolayısıyla oksijen 

üretim hızını etkiler.

 

İki önemli risk faktörüne değinmeden geç-

meyelim. Bunlar amonyum ve amonyak. 

Akvaryumda yaşayan balık, bitki ve diğer 

canlıların organik artıklarının parçalanması 

sonucu amonyum (NH4) ve amonyak 

(NH3) oluşur. Amonyak amonyuma göre 

çok daha zehirlidir. Sudaki amonyak konsan-

trasyonu 0.1 mg/litre ‘nin üzerine çıkarsa 

akvaryum canlıları için tehlike çanları çal-

maya başlar. Suyun pH değeri yükseldikçe, 

yani su alkalileştikçe, ve sıcaklık yüksel-

dikçe amonyumun amonyağa göre oranı 

yükselir. Yani, akvaryumda pH ve sıcaklık 

yükseldikçe etkin bir biyolojik fi ltrasyon 

daha da önem kazanır. Örneğin pH derece-

sinin yüksek olduğu (yaklaşık 8.3) deniz 

akvaryumlarında, bir de deniz canlılarının 

tatlı su balıklarına kıyasla amonyağa karşı 

daha hassas oldukları göz önüne alınırsa, 

amonyum/amonyak bileşiklerinin düşük 

konsantrasyonda tutulmasına daha da büyük 

özen göstermek gerekir.

İkinci aşamada aerobik nitrosomonas bak-

terileri amonyum ve amonyağı nitrite (NO2) 

dönüştürürler. Üçüncü aşamada da yine ok-

sijenli solunum yapan nitrobacter bakter-

ileri nitriti nitrata (NO2) çevirirler. Fazla 

miktarları balık sağlığını ve gelişimini olu-

muz etkilemekle birlikte, nitrat, nitrite göre 

çok daha az zehirli bir bileşiktir. Ayrıca ni-

trat birçok akvaryum bitkisi tarafından besin 

maddesi olarak kullanılabilir.Yüksek nitrat 

konsantrasyonu balıklarda bağışıklık sistemi-

nin zayıfl amasına ve büyümenin durmasına 
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neden olabilir. Bu yüzden, özellikle genç 

balıkların yetiştirildiği akvaryumlarda nitrat 

konsantrasyonunu düşük tutmak için bitki, 

etkin anaerobik biyolojik fi ltrasyon ve düzen-

li su değişimleri çok önemlidir.

Anaerobik fi ltrasyon derken: Bazı biyolojik 

fi ltre malzemelerinin hem aerobik (oksi-

jenle soluyan) hem de anaerobik (oksijensiz 

soluyan) bakteri kolonilerini barındırabilme 

özellikleri vardır. Genelde fi ltre malzemeleri 

arasında su dolaşımının hızlı olduğu oksijen-

ce zengin bölgelerde aerobik, su dolaşımının 

yavaş olduğu oksijence fakir olduğu bölgel-

erde ise anaerobik bakteriler kolonileşirler. 

Bu anaerobik bakteri gurupları nitratı da 

parçalayarak çoğu uçup havaya karışan 

azot gazına dönüştürürler. Son yıllarda su 

çıkışının özellikle çok yavaş ayarlandığı bazı 

nitrat fi ltreleri piyasaya çıkmıştır.

Sudaki amonyak konsantrasyonu 0,1 mg/

litre’yi aşarsa balıklarda olumsuz etkileri 

görülmeye başlanır. Nitrit konsantrasyonu 

0,5 mg/litre’nin üzerine çıkarsa balıklar 

için zehirlidir. Nitrat ise 25 mg/litre’yi 

aşmamalıdır.

Tehlikeli üst sınırlar:

Amonyak

0.1 mg/litre

Nitrit

0.5 mg/litre

Nitrat

25 mg/litre

Bu noktaya kadar akvaryumu oluşturan sizler, 

sıra balık seçmeye geldiğinde aşağıdaki tavsi-

yelere kulak verebilirsiniz. Eğer akvaryum-

da balıklar arasında huzur yok ise tahmin 

edemeyeceğiz ve önüne geçemeyeceğiniz 

sorunlar sizi bekliyor demektir. Beslediğiniz 

balıklar tatlı su balıkları olmasına rağmen, 

iyi bir seçim yapılmazsa kendi aralarında 

uyumsuzluklar görülür. Her tatlı su balığı 

aynı akvaryumda beslenemez. Balık seçim-

inde dikkat edeceğiniz en önemli ilk konu su 

şartlarıdır, önceki makalelerde okudugunuz 

gibi su değerleri besleyeceginiz ve bir arada 

tutacagınız balıklarla uyumlu olmalıdır. 

Akvaryum balıklarında davranışlar ve kend-

ilerini koruma farklılıkları nelerdir?

Tatlı su akvaryum balıkları, yaşadığı doğal 

alanın da verdiği kendilerine has karakterl-

ere sahiptirler. Bazı balıklar çiftleşmede çift 

tutarlar ve kendilerine bir bölge seçerler 

aynı zamanda orayı korurlar. Bir cok balık 

ise sakin davranışlarıyla kendi hayatlarını 

sürdürürler. Bazı balıklar ise çok heyecanlı 

ve korkak bir davraniş sergilleyerek saklan-

ma ihtiyacı duyarlar. Akvaryum balıklarında 

yüzme hızı ve yüzme seviyelerine gelince; 

her tatlı su balığı kendi yüzgeç ve gövde 

yapısının kendisine verdiği imkan içerisinde 

akvaryumda aynı hızda yüzmez. Ve aynı su 

seviyesinde yüzmezler. Eğer her balık aynı su 

seviyesinde yüzseydi akvaryumda bir kaos ve 

görsel bozukluk olurdu.

En az beşlik gruplar halinde tutulan 

balıkların bir çoğu sürüler halinde yüzerler, 

örneğin kardinal neon tetra balıkları gru-

plar halinde yüzerler. şunu da hatırlatayım 

akvaryumcudan kardinal tetra yerine, neon 

tetra almış iseniz; neon tetralar en az beşlik 

gruplar halinde tutulmalarına rağmen sürü 

halinde yüzmezler. Kardinal neon ile Tetra 

neon arasındaki fark budur. Fakat bunuda 

her akvaryumcu bilmez veya bilmek isteme-

zler.

 

Akvaryumunuzda huzur ve uyumluluk için 

aşağıdaki maddeleri uzmanlar önemle tavsi-

ye ediyorlar:

- Çok kalabalık bir akvaryumdan kaçınmak 

için, genellikle her üç su seviyesinde yaşayan 

balıklardan seçilmesi tavsiye edilir. Örneğin; 

lepistes, gromi, neon/cardinal tetra ve 



Su  Dünya s ı  Ka s ım  201176

zırhlı kedi balığı - veya plati, barblar,cüce 

çiklit ve zırhlı kedi balığı gibi grupların 

seçilmesi akvaryum içinde her alanın old-

ukça güzel kaplanmasını sağlar. Favori olan 

balıklarınızla beraber, bristlenose kedibalığı 

(Ancistrus dolichopterus) ve cüce vatoz 

(Otocinclus affi nis) gibi yosun yiyen balıkları 

da seçmenizi öneriyorlar.

Bu balıklar sürekli olarak akvaryum 

camındaki, taşlardaki ve bitkilerin 

yapraklarındaki yosunları kazıyarak yer. 

Lepistes, plati, siyah moli ve kılıç kuyruk 

gibi canlı doğuran balıklar da yosun yer. 

Süs balıklarının çoğu için sıcaklığı 25°C 

civarında ve pH değeri 6.5 - 7.5 arasında olan 

su uygundur.

- Canlı doğuranlar balıklar akvaryumun üst 

seviyelerinde yüzerler ve barışçıl balıklardır. 

Lepistes ile yaşayan balıklar başlığında da 

düşünebiliriz. Diğer yanda tetralar bir arada 

tutabileceğiniz en göz alıcı balık türlerinden 

biridir. Akvaryumun orta seviyelerinde mut-

lu olan bu tür uyumlu bir davranır sergiler. 

Ve canlı doguranlarla uyumludurlar.

Son olarak balıkların beslenme ve yem-

lerine gelirsek; balık yemleri en modern 

teknoloji ile, vitaminleri, mineralleri ve bit-

kilerin özünü koruyan dikkatli bir kurutma 

islemi ile üretilmiştir. Yemler parazitlerden 

tamamen arınmıştır. Tadı bunu kanıtlar – 

süs balıklarınız bunu sever. Süs balıkları, 

beslenme alışkanlıklarına göre doğada 

suyun farklı katmanlarında yaşar. Bu yüzden 

akvaryumunuzda bulunan süs balıklarının 

bazıları su yüzeyine yakın yüzer, dıgerlerı ise 

ortalarda dolaşmayı tercih eder ya da dipte 

yiyecek ararlar. Bütün balıkların yiyecekleri-

ni alabilmeleri için, bu grupların her biri 

için doğru besin çeşidini kullanmak son de-

rece önemlidir. Balıklar ne zaman ve nasıl 

beslenir?

Akvaryum balıklarınızı mümkünse günde iki 

veya üç kez, iki ile beş dakika arasında bitire-

bilecekleri küçük miktarlarda beslemeyi 

önermektedir uzmanlar. İkinci önemli tavsi-

ye, yemi suyun yüzeyine mümkün olduğunca 

eşit bir şekilde dağıtılmasıdır.

Şimdi beslenme ile ilgili pratik tavsiyelere 

kulak verelim:

-Besleme için özel bir kaşık ayırın. Bu sayede 

bölümleri eşit tutabilir ve kazara fazla bes-

leme ihtimalini önlersiniz. Ayrıca yemin 
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kokusu ve kalitesi de etkilenmemiş olur.

- Zaman zaman taze besinleri deneyin. 100 

veya 250 ml konservelerde, 2 – 3 degişik  

yemlerden oluşan çeşitli bir diyet uygulay-

in. Balıklarınızı aylarca aynı litrelik kaptan 

aynı yemle beslemek, canlılıklarını kay-

betmelerine, renklerinin solmasına, hatta 

hastalanmalarına neden olabilir. Konserve 

her açıldığında ışık ve hava vitaminleri ve 

hassas besinleri yok eder. Şeffaf plastik tor-

balarda taşınan yemlerde, ışık ve hava daha 

paket açılmadan besinleri yok eder.

- Fazla beslemeden kaçının.Yemler balıkları 

besledikten bir saat sonra hala akvaryumun 

tabanındaysa, aşırı beslemişsiniz demektir. 

Ne yapın? Arta kalan yemleri dip süpürgesi 

ile çıkarın. Ayrıca mümkünse akvaryum 

tabanından beslenen balıklar, örnegin zırhlı 

kedibalığı (her türden en az 5 balık) ekleyin.

-Yeni yeme dikkat edin. Süs balıklarınızın ço-

gunlukla bilinmeyen yemlerden şüphelenir 

ve girmiş olabilecek muhtemel bir düşman 

ararlar. Yine de kısa bir süre sonra yeni yeme 

alışırlar.

Bir akvaryum alıp, suyun ve balıkların ev 

ortamındaki bu hoş birlikteliğine başlamayı 

düşünenler için son olarak özet birkaç tavsiy-

emiz olabilir. Bunlar:

1) Akvaryum Suyunun düzenli değiştirilmesi 

gerekmektedir. Akvaryum suyunun kesin-

likle hepsinin değiştirilmemesi lazımdır. 

Akvaryum suyunda zamanla balıklarınıza 

yararlı olan bakteriler ürer. Bu bakterileri biz 

göremeyiz ancak balıklar için çok önemlidir. 

Siz bütün suyu değiştirdiğiniz taktirde bu 

bakteriler yok olur gider. Balıkların yeni suya 

adaptasyonu biraz daha gecikir. Bu yüzden 
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en kesin çözüm haftada bir kez akvaryum 

suyunun %30’nu dip çekim hortumları ile 

almaktır. Eğer dış motorunuz var ise 1-2 ay 

arası dış motor temizliğinin yapılması; iç 

motorunuz var ise haftada bir kez iç motor 

temizliğinin yapılması ve ikinci haftanın so-

nunda iç fi ltre süngerinin değiştirilmesi ge-

rekir. Akvaryum suyunu değiştirmek sahip 

olduğunuz balıkların daha sağlıklı ve mutlu 

olmasının yollarından biridir.

2) Akvaryum içinde oksijeni eksik etme-

memiz gerekmektedir. Balıkların en büyük 

yaşam kaynağı oksijendir. Oksijenin olmadığı 

bir suda balık yada oksijensiz yapamayan 

canlılar yaşayamazlar. Bu yüzden akvaryu-

munuzu boyutu ne olursa olsun bir hava 

motoru ve bir hava taşı alıp balıklarınıza ok-

sijeni sağlamanız gerekir. İç fi ltre ile de hava 

sağlanabilir ama ne kadar sağlıklı olduğuna 

dair farklı görüşler vardır. Hava motorunun 

günde en az 12 saat açık kalması gerekme-

ktedir. Hatta çok kaliteli bir hava motoru 

satın alarak 24 saat açık bırakmanız daha 

iyi olabilir. Balıklarınız büyüdükçe oksijen 

ihtiyaçları da artar. Tabi ki iç fi ltre yada dış 

motor için saat süresi verilmez. Onlar 24 saat 

açık kalmak zorundadırlar.

3) Akvaryumdaki balıklarına düzenli yem 

verilmesi gerekmektedir. 

4) Akvaryum ışıklandırması önemlidir. 

Akvaryum bitkileri de doğada bulunan bit-

kiler gibi fotosentez yaparlar bu yüzden ışığa 

ihtiyaçları vardır. Yalnız gün ışığı akvaryum 

bitkilerine zarar vermektedir. Bu yüzden 

suni aydınlatma sistemleri ile fotosente-

zlerinin sağlanması lazımdır. Ayrıca yapay 

aydınlatma akvaryum estetiğine de katkıda 

bulunur. Yalnız akvaryum boyutları ile ışık 

şiddetinin ayarı iyi yapılması gerekir. Ufak bir 

akvaryuma ışık şiddeti fazla olan lambalarla 

aydınlattığınızda akvaryum içinde ki canlılar 

için problem oluşturur. Genelde akvaryum-

larda grolux lambalar kullanılır. Günde 

10-12 saat arasında akvaryum ışığını açık 

tutmanız idealdir. Birde otomatik lambaları 

açıp kapatan sistemler vardır. Bunları da 

kullanırsanız balıklarınız düzene daha ça-

buk girer ve ışıktan korkup saklanmazlar.

Akvaryum balığın için en doğal ortamı 

sağlamak gerekmektedir. Önce bir 

akvaryum satın alarak işe başlamak ger-

ekmektedir. Standart boyutlarda,standart 

geometrik şekillerde akvaryumlar bulabilir-

siniz.İsterseniz kendi istediğiniz ölçülerde 

de akvaryum yaptırabilirsiniz. Başlangıçta 

80-100 litre su barındıran akvaryum ile 

başlamanızı öneririz.80*40*40cm (uzunluk 

* genişlik * yükseklik) bu boyutlar ideal-

dir. Akvaryumunuzun kalitesi çok önemli-

dir. Unutmayın akvaryumunuzun boyutları 

yüksek olursa suyun yaptığı basınçta o 

denli büyük olacaktır. Bu yüzden akvaryu-

munuzun cam kalınlığına dikkat etmenizi 

öneririz. Akvaryumun silikonlarının da 

sağlamlığı gereklidir.Cam kalınlığı ve si-

likondan dolayı sıkıntı yaşarsanız sonuçları 

feci olabilir (Örneğin, 100lt suyun bir anda 

evinize boşalması gibi). Sağlam bir akvaryum 

sahibi olduktan sonra akvaryumun yer-

inin şeçimi aşamasına gelirsiniz. Akvaryu-

mun direk güneş ışığı almaması gerekir. 

Çünkü yosunlanmaya yol açar. Odanızda 

rahat izleyebileceğiniz bir yerde olmasında 

fayda vardır. Fazla ayak altında olmaması 

iyidir, çünkü balıklar çok yakınlarında fa-

zla hareketten hoşlanmazlar; rahatsız olabil-

irler. Akvaryumun heryerden ışık almaması 

da önemlidir, balıklar çok fazla ışığı sevme-

zler. Bu yüzden duvara yaslamanızı idealdir. 

Akvaryumun tabanını balık seçimine göre 

ister kum isterse ufak çakılla doldurabilir-

siniz.Yalnız kumun quartz kum yada kireç-

siz dere kumu olmasına dikkat etmek ger-

ekmekteir. Genelde tanelerinin kalınlıkları 
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da 2-4mm arasında olursa daha iyi olur. 

Akvaryumunuza alacağınız canlıların geneli 

24-28 derece arası su sıcaklığını severler. Bu 

yüzden ısıtıcıya ihtiyaç duyulur. Günümüz-

de çok kaliteli ısıtıcılar ile suyun sıcaklığı 

sabit tutabilmektedir. Ani ısı kayıpları yada 

yükselmeleri balıklarınızın ölümüne sebep 

olmaktadır bu yüzden ısıtıcı ciddi öneme 

sahiptir.

Akvaryum balıklarınızın yemlenmesine dik-

kat etmeniz gerekmektedir. Piyasadan hazır 

yem de alabilir, evinizde kendiniz de yapabil-

irsiniz. Örneğin, Akvaryum balıklarını besle-

mede piyasada satılan çok çeşitli kuru yemler 

bulunmaktadır. Akvaryum balıkçılığına yeni 

başlamış olanların, kaliteli bir yemi devamlı 

satın alarak kullanmaları en emin ve kolay yol-

dur. Fazla miktarda balık bulunduran kişiler 

ise kendileri yem yapmak isteyebilirler. Bu 

konuda pek çok formül önermek mümkün 

ise de başarılı olduğu kanıtlanmış aşağıdaki 

karışımı tavsiye edebiliriz. Bu yem için ger-

ekli olan malzemeler şunlardır.   Karaciğer 

%13, pişirilmiş hububat (nişasta, un, vs.) 

%40, kıyılmış karides veya balık unu %24, 

ıspanak %17, tuz %2.   Önce karaciğer 

sinir ve zarlarından temizlenir. Küçük par-

çalar veya küpler halinde kesilir. Çok az bir 

su ile 20 dakika kadar kaynatılarak pişirilir. 

Ciğerler alınır ve aynı su içerisinde, eğer 

su yeterli bulunmazsa bir miktar daha su il-

ave edilerek diğer malzemelerle birlikte iy-

ice pişirilir. Böylece un parçalanmış ve lapa 

haline gelmiş olacaktır.   Soğuyan ciğer mik-

ser (karıştırıcı) içerisinde iyice küçük olacak 

şekilde parçalara ayrılır ve karışıma ilave ed-

ilir. Karışım ya et makinasınde (çok koyu ise) 

veya delikli kaptan geçirildikten sonra iyice 

ezilerek homojen bir hamur haline getiril-

ir. Diğer bir deyişle, hangi yöntemle olursa 

olsun karışımın homojen bir pelte haline 

gelmesi sağlanır. Pişirme işlemi bittikten son-

ra karışım, var ise kurutma dolabında, yok 

ise açık havada yayvan tepsilere ince şekilde 

yayılarak iyice kurutulur.   Kuruyan karışım 

öğütülüp toz haline getirildikten sonra artık 

hazır demektir. Bu yem elekten geçirilerek 

iri olan parçalar büyük balıklara, toz olanları 

ise yavru balıklara verilerek kullanılabilinir. 

Cam kaplara konan yem uzun süre sakla-

narak kullanılabilinir. 

  

Akvaryum severlik herhalde sonu olmayan 

bir uğraş. İnsan her gün yeni bir tecrübe 

kazanıyor. Suyun bize kazandırdığı böyle 

bir canlı yaşam alanını evlerimizin oturma 

odalarında görmek tabii büyük bir keyif. 

Diğer yanda yaşayan balıklarla yaşar olmak, 

onlar hasta olduklarında üzülmek, onlar 

suyun içinde süzüldükçe bakışlarımızla dahi 

olsa onlarla beraber yüzmek bize akvaryum 

sahibi olmanın bütün zorluğunu unutturan 

güzel anlar. Özetle, yaşamak, yaşatmak ve 

yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımızı 

bir küçük akvaryumun perspektifi nden de 

olsa canlı tutmak güzel. 
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