


Bir Yudum İnsan...
Denizin ve güneşin battığı yerde, 

Bilin ki yeni umutlar da yeşerir, 
Gündüzün bittiği, karanlığın bastığı yerde, 

Bekler durur gece bitmez. 

********* 
Her haliyle bitecek o gece, 

Yerini bırakacak, güne gündüze, 
Ağaçlar yemyeşil rengi besbell, 
Yaşıyorum hala bu yeni günle.
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aylık ücretsiz yayınıdır.

Para ile satılmaz.

Değerli Su Dünyası Okurları,

Dünyamız yörüngesindeki bir turunu daha tamamlıyor ve miladi takvime göre 2012. turuna 
hazırlanıyor, bir 365 gün daha ardımızda kalıyor. DSİ için projelerle, barajlarla, tünellerle, 
sulama kanallarıyla… hizmet yarışıyla geçen 365 gün. Bu sayımızda dünyamızın turunu bir 
kenara bırakıp DSİ’nin yurdun dört bir tarafındaki projelerinin turuna çıktık sayfalarımızda… 
Afyon Akarçay’dan Antalya Aksu’ya oradan Diyarbakır Silvan’a, … DSİ’nin yenilenen hu-
kuki mevzuatının, 11.11.2011 tarihinde hizmete alınan 111 tesisin ve DSİ’nin spora verdiği 
desteğin haberlerini de bulabilirsiniz sayfalarımızda… Keyifl e okumanız dileklerimizle.

Su Dünyası Ekibi 

    

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









Gelişmişlik ölçütlerinden biri olarak kabul edilen “kişi başına düşen elek-
trik tüketimi” konusunda Türkiye OECD ülkelerinin ve dünya ortalamasının 
altındadır. Kişi başına düşen elektrik tüketimimiz OECD ülkelerine ve Dünya 
ortalamasına kıyasla çok hızlı artmasına rağmen ülkemizin kat etmesi ger-
eken önemli bir mesafe bulunmaktadır.

Buna mukabil Türkiye OECD ülkeleri arasında enerji talebi en hızlı artan 
ülke konumundadır. Yine Ülkemiz Dünyada enerji talebi konusunda Çin’in 
ardından ikinci sıradadır. Hızlı kentleşme, sanayileşme ve yüksek ekonomik 
büyüme rakamları neticesinde gerçekleşen bu talep artışı %71 oranındaki 
enerji ithalatı yoluyla karşılanmaktadır. Anlaşılacağı üzere yıllık enerji tale-
bimizin %29’u yerli enerji üretimi neticesinde karşılanabilmektedir. Ülke-
mizin enerji talebindeki artış hızı yıllık %6-8 oranında gerçekleşmekte ve 
orta vadede bu artış hızının devam edeceği öngörülmektedir.     

Sürekli artan bu talebi karşılayabilmek için yerli ve yenilenebilir bütün 
kaynaklarımızı devreye sokmak, enerji kayıp kaçak oranlarını olabildiğince 
indirmek ve enerjinin verimli kullanımını sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Rezervleri sürekli azalan ve enerji ithalatımızın sebebi olan fosil yakıtlara 
olan bağımlılığımızı azaltacak her türlü enerji üretim metodunu devreye 
sokmamız gerekmektedir. Özellikle de karbon emisyonuna sebep olmayan 
yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelimizi harekete geçirmemiz, küre-
sel ısınmanın etkilerine maruz kalmamızın da önüne geçeceğinden büyük 
önem arz etmektedir. 

Hâlihazırda güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmek çok maliyetli 
görünmektedir. Coğrafi  konumu itibariyle güneş enerjisi potansiyeli yüksek 
olan ülkemiz için bu yöntem gelecek yıllarda karlı ve temiz bir üretim yolu 
olacaktır. 

Ülkemizin Rüzgar Enerjisi potansiyeli ise orta ve çok verimli olmak 
üzere yaklaşık 50 bin megavattır. Son yıllarda Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla rüzgar kurulu gücü-
müz arttırılmıştır. Özel sektör yatırımlarının önünün açılmasıyla bu gelişme 
ivme kazanmış ve rüzgar ülkemiz için önemli bir enerji üretim alternatifi  
haline gelmiştir.

Yine jeotermal kaynaklardan ve biokütle enerjisinden faydalanılarak ele-
ktrik üretme çalışmaları da devam etmektedir. Enerji üretimi sonucunda 
atmosfere yalnızca su ve su buharı salan hidrojen ile alakalı çalışmalarda 
ülkemizin gündemindedir ancak mevcut şartlarda bu kaynaktan enerji üret-
mek son derece pahalıdır.

Ülkemiz açısından gerek teknik şartlar gerek sahip olunan potansiyel ve 
deneyim dikkate alındığında yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 
en ekonomik olanı hidroelektrik enerjidir. Hidroelektrikte kurulu gücü-
müz 17 bin MW’ye enerji üretim kapasitemiz de yıllık 60 Milyar kilovat 
saate ulaşmış durumdadır. İnşası devam eden projelerimizin kurulu gücü 
10 bin 500 MW, enerji üretim kapasitesi ise yıllık 37 milyar kilovat saat-
tir. Şu anda inşaatları devam eden projeler tamamlandığında hidroelektrik 
potansiyelimizin %60’ını devreye sokmuş olacağız. Hedefi miz 2023 yılında 
potansiyelimizin tamamından faydalanmaktır.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması hususunda çevre ve doğal yaşam fak-
törü de gözetilerek enerji üretiminin çeşitlendirilmesi elzemdir. Bu açıdan 
nükleer enerji de büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Enerji Ajansının 
tahminlerine göre Nükleer enerjinin birincil enerji kaynakları içinde 
2009 yılında % 5,79 olan payının, 2035 yılında sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasının hedefl endiği senaryoya uyulması durumunda % 11,19’a 
çıkması beklenmektedir. Dolayısıyla nükleer enerjiye talebin artış trendine 
girdiği günümüzde ve gelecekte Türkiye’nin bu enerji üretim metoduna 
kayıtsız kalması da beklenemez.

Sonuç itibariyle ülkemizin enerji talebinin tamamını yine ülkemizin 
kaynaklarından üreteceğimiz enerji ile karşılayabilmemiz geleceğimiz adına 
büyük önem taşımaktadır. Zira enerji üretim metotlarını çeşitlendirerek    
enerji arz güvenliğini temin etmiş olan Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olma yolundaki yürüyüşü daha kararlı ve daha emin 
olacaktır

                                                                                                                     
Akif Özkaldı 

DSİ Genel Müdürü

Değerli Okurlar,
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 2 Kasım 2011 

tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-

rak yürürlüğe giren 662 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Teşkilat yapısı yenilenen Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün daha da güçlü bir 

Kurum olacağını söyledi.

Kurban Bayramı vesilesiyle DSİ Genel Müdürlü-

ğü Konferans salonunda gerçekleştirilen bayram-

laşma merasiminde konuşan Özkaldı: “Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün, merkez ve taşra teş-

kilatı ile birlikte görev ve faaliyetlerini 

daha kısa sürede ve daha dinamik 

bir şekilde yerine getirebilmesi ama-

cıyla DSİ’nin yeniden yapılandırıl-

masına gidilmiştir. 

Yeni dönemde yeniden yapılanma 

ile daha da güç kazanacağımıza 

yürekten inanıyorum. Bu kanunun 

Ülkemize ve Kuruluşumuza ve siz 

değeli çalışma arkadaşlarıma hayırlı 

olmasını diliyor, bu kanunun hazır-

lanmasında emeği geçenlere teşek-

kür ediyorum” dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans 

Salonunda; DSİ Genel Müdür Yar-

dımcıları Güven Karaçuha, Cüneyt 

Gerek, Ömer Özdemir ile Daire 

Başkanları, Başkan Yardımcıları, 

Şube Müdürleri ve personelin ka-

tılımıyla gerçekleştirilen bayramlaş-

ma merasiminde 11.11.2011 tari-

hinde yapılacak açılışa da değinen 

Özkaldı, Ankara Atatürk Kapalı 

Spor Salonu’nda aralarında Kuru-

mumuza ait çok sayıda tesisin de 

bulunduğu toplam 111 adet tesisin 

Başbakanımız, Bakanlarımız ve 

Milletvekillerimizin katılımıyla hiz-

mete alınacağını hatırlattı.

Özkaldı merasime katılanların bayramını kut-

layarak “bayramın bağlarımızı güçlendirip, da-

yanışma duygumuzu artırmasını, huzur ve mut-

luluğumuza vesile olmasını diliyorum” diyerek 

konuşmasını bitirdi.

K I S A

K
IS

A

“Daha Güçlü DSİ”
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18 Kasım 2011 tarihinde DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı ve beraberindeki Heyet, deprem sebebiy-

le 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 incelemeler 

de bulunan Özkaldı, ardından konferans salonun-

da düzenlenen toplantı da DSİ personelinin sorun 

ve taleplerini dinledi. Öncelikli olarak barınma so-

runu ele alınan toplantıda tesislerin ivedilikle  kış 

şartlarına uygun hale getirilmesine karar verildi. 

Bu maksatla ilk olarak mevcut Gevaş tesisleri dü-

şünülerek mevcut durumları mahallinde heyet 

tarafından etüt edildi. Tesiste en büyük proble-

min ısınma olduğuna ve acil olarak yetersiz olan 

elektrik ve kalorifer tesisatının yenilenmesine ka-

rar verildi. Söz konusu tadilatın tamamlanması-

nın ardından lojmanları hasar görerek barınma 

problemi yaşayan DSİ personelinin bu konutlara 

yerleştirilmesi kararlaştırıldı. 

Toplantıda ayrıca DSİ 17. (Van) Bölge 

Müdürlüğü’nün çalışmalarını yürütebilmesi için 

gerekli olan tüm ihtiyaçların Merkezden ihale ya-

pılmak suretiyle karşılanması kararlaştırıldı.

Diğer yandan depremde hasar gören DSİ 17. 

(Van) Bölge Müdürlüğü’nün Veri Merkezi, Tek-

noloji Daire Başkanlığı tarafından bir mobil veri 

merkezine taşınarak yeniden devreye sokuldu. 

Genel Müdür Özkaldı ve beraberindeki heyet Ge-

vaş ve Edremit’te bulunan DSİ tesislerinde de in-

celemelerde bulundu. Özkaldı burada yaptığı kısa 

konuşmada Van şehrinin yeniden inşası konusun-

da kurum olarak üzerlerine düşen görevlerin yeri-

ne getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını 

ifade etti.

DSİ Sosyal Tesisleri Depremzede Va-
tandaşlarımızın Hizmetinde

Van depreminin ardından çok kısa bir sürede tüm 

makine ve ekipman imkanlarını seferber ederek 

deprem bölgesine sevk eden DSİ Genel Müdür-

lüğü, sosyal tesislerini de depremzede vatandaşla-

rımızın hizmetine sundu. DSİ’nin 22 adet Bölge 

Müdürlüğünde bulunan 42 adet sosyal tesisinde 

depremzede vatandaşlarımız ağırlanıyor. Toplam 

1648 vatandaşımız yerleştirildikleri misafirhane ve 

sosyal tesisler de konaklıyor.  

Diğer taraftan DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nde 

(Van)  50 adet prefabrik kalıcı konutun yapılması-

na ilişkin yapım işi de 2 milyon 400 bin TL ile iha-

le edildi. Van Gevaş tesislerinde de kış aylarında 

depremzede vatandaşlarımızın konaklanmasının 

sağlanması maksadı ile kalorifer tesisatının yeni-

lenmesi işi 338 bin TL’ye ihale edildi.

K I S A

K
IS

A

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın Van Ziyareti
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 

73. yıldönümünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen merasimle saygı 

ve rahmetle anıldı. Atatürk’ün 73 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te, siren eşliğinde saygı 

duruşunda bulunuldu.

Anma merasimine DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha,  Cü-

neyt Gerek, Ömer Özdemir, Döndü Tatlıdil ile Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri 

ve DSİ Personeli katıldı.

Büyük Önderimizi Saygıyla Andık K I S A

K
IS

A
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’i makamında 

ziyaret etti.

Çiçek’e DSİ projeleri ile alakalı bilgi veren Genel 

Müdür Özkaldı, Yozgat şehrinde bulunan ve su 

tutma merasimi gerçekleştirilen Çekerek (Sürey-

yabey) Barajı ve yapımı devam eden Musabeyli 

Barajı ile alakalı son durumu Meclis Başkanımıza 

anlattı.

DSİ’nin projelerini yakından takip ettiğini ifade 

eden Çiçek ise “DSİ, Ülkemizin en büyük yatırım-

cı kamu kuruluşlarından biridir. Enerji, sulama, 

içmesuyu ve çevre sektörlerinde yaptığı yatırımlar-

la ülke kalkınmasının öncü kuruluşudur. 57 yıldır 

büyük gayretle çalışan Genel Müdürlüğümüzün 

bundan sonra da artan bir ivme ile çalışmalarını 

devam ettireceğine olan inancım tamdır.”dedi.

K I S A

K
IS

A

Akif Özkaldı TBMM Başkanımızı Ziyaret Etti
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel 

Eroğlu DSİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 

kurulan video-konferans bağlantısı ile Kasım 2011 

itibariyle DSİ projeleri ile alakalı Bölge Müdürle-

rinden bilgi aldı.

Namık Kiper Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 

toplantıya; Orman ve Su işleri Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Mustafa Eldemir, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları Dön-

dü Tatlıdil, A. Cüneyt Gerek, Güven Karaçuha, 

Ömer Özdemir ile Daire Başkanları ve Şube Mü-

dürleri katıldı.

Toplantıda Bölge Müdürlüklerine hitap eden 

Eroğlu; ödenek durumları ile   2011 yılı progra-

mında yer alan projelerin bir an önce bitirilmesi 

talimatını verdi.

29 Kasım Salı günü Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu başkanlığında baş-

layan koordinasyon toplantısına 30 Kasım Çar-

şamba günü DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 

başkanlığında devam edildi. 

Bölgelerin 2011 yılı projeleri kapsamında değer-

lendirmelerini alan Özkaldı, toplantı sonunda   

öngörülen ortak problemler ve yapılması gereken-

leri başlıklar altında değerlendirdi. Genel Müdür 

Özkaldı’nın Bölge Müdürlerine verdiği talimatla-

rın ardından toplantı sona erdi. 

K I S A

K
IS

A

Orman ve Su İşleri Bakanı DSİ’de
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür 

Yardımcısı Ömer Özdemir ve Daire Başkanları 

ile Musabeyli Barajı’nı yerinde inceleyerek, proje 

ile alakalı olarak 12. Bölge Müdüründen bilgi aldı. 

Yozgat’ın Musabeyli ilçesi Deliçayı Bişeközü De-

resi üzerinde inşa edilmekte olan Musabeyli Barajı 

tamamlandığında depolanacak su ile 18 500 dekar 

tarım arazisinin sulanmasını ve Yozgat iline içme 

suyu temin edilmesini sağlayacak. 

Baraj Kilçekirdekli Zonlu Toprak Dolgu tipinde 

inşa ediliyor. 

Baraj inşaatında konuşan Özkaldı Projele-

ri yerinde incelemenin önemine değinerek 

“Projeleri yerinde inceleyerek varsa sıkıntıla-

rı yerinde görüyor, yapılacak işleri planlıyoruz. 

Musabeyli Barajı’na yaptığımız bu inceleme ge-

zisi ile projeyi yakından görme fırsatına sahip 

olduk.”dedi.

DSİ Genel Müdürü Özkaldı Musabeyli Bara-

jı’ndaki incelemenin ardından Yozgat Valisi Ne-

cati Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

DSİ Genel Müdürü Musabeyli Barajı’nda İncelemelerde Bulundu. K I S A

K
IS

A
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) adına Harita ve Kadastro Mühen-

disleri odası tarafından 31 Ekim - 4 Kasım 2011 

tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezinde 

3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi düzenlendi. 

3. CBS Kongresinde yer alan DSİ Genel Müdür-

lüğü standında DSİ; Teknoloji Dairesi Başkanlığı, 

CBS Şube Müdürlüğü tarafından temsil edildi.

DSİ standında, Genel Müdürlüğün görev ve so-

rumluluk alanında yer alan faaliyetleri içeren vi-

deo görüntüleri sunuldu ve DSİ CBS veri tabanı 

çalışmaları, enerji.net uygulaması, bölge vaziyet.

net uygulamalarına ek olarak CBS konusunda 

gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara 

bilgi verildi. Ayrıca CBS Şube Müdürlüğü Faali-

yetlerini içeren broşürler dağıtıldı. Teknoloji Da-

ire Başkanı M.Fatih Mumcu 3. CBS Kongresine 

katılarak DSİ Standı ve yapılan faaliyetler hakkın-

da bilgi aldı.

Coğrafi  Bilgi Sistemleri KongresiK I S A

K
IS

A
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K I S A

K
IS

A

DSİ 2. (İzmir) Bölge Müdürlüğü girişine yerleştiri-

len 12m2’lik led ekran vasıtasıyla projelerin kamu-

oyuna duyurulması sağlanıyor. 

Bilindiği gibi DSİ Genel Müdürlüğü ülkemizin en 

büyük yatırımcı kamu kurumlarından biri olup 

gerçekleştirdiği yatırımlarla ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın öncü kuruluşlarından biri haline gel-

miş bulunuyor. 

Faaliyetlerini 26 adet bölge müdürlüğü aracılı-

ğıyla yürüten DSİ Genel Müdürlüğü’nün hayata 

geçirdiği projeleri kamuoyuna sağlıklı ve doğru 

aktarabilmesi, yapılan işler kadar önem taşıyor. 

Bu bağlamda İzmir Bölge Müdürlüğü girişine 

yerleştirilen “12 m2’lik, ve 6,5 m yüksekliğindeki 

LED Ekran uygulaması ile gündemdeki projeler 

ile alakalı gelişmeler vatandaşlarımıza aktarılıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdür-

lüğü ve DSİ 2. (İzmir) Bölge Müdürlüğü faaliyet-

lerinin kamuoyuna daha etkin duyurulmasının 

hedeflendiği bu sistem ile Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla 11.11.2011 tarihinde ger-

çekleştirilen açılış merasimi canlı olarak halkımıza 

ulaştırıldı. 

İzmir Bölge Müdürlüğü’nden LED Ekran Uygulaması
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tarihinde hizmete 
alınan 111 adet 
tesisin toplam 
maliyeti 8 milyar 
365 milyon TL.

Aralarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından tamamlanan 44 tesisin de bulunduğu 

111 adet tesisin açılışı Orman ve Su İşleri Bakan-

cılığınca gerçekleştirildi. 11.11.2011 tarihinde 

düzenlenen merasimle hizmete alınan tesisler-

den 47 adedini de Su Kullanım Hakkı Anlaşması            

Yönetmeliği kapsamında özel sektör tarafından 

inşa edilen Hidroelektrik santraller oluşturuyor. 

Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiri-

len merasime  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız, Milletvekilleri, Ankara Valisi Ala-

addin Yüksel, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkili-

leri, belediye başkanları, basın mensupları ve çok 

sayıda vatandaş iştirak etti. 

Hizmete alınan tesislerin dağılımı şu 
şekilde:

5 adet baraj,

5 adet gölet, 

11 adet sulama tesisi, 

10 adet içme suyu tesisi, 

48 adedi hidroelektrik santrali, (47 adedi özel sek-

tör tarafından)

12 adet dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi, 

3 adet meteoroloji radarı, 

5 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 

6 adet kent ormanı / mesire yeri, 

6 adet milli park projesi.

11.11.2011’de 

111 Tesis
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Hizmete Alınan 111 Adet Tesis İle

• Yılda 7 milyar 100  milyon kilowat.saat elektrik üretilecek, 

• 721.153 dekar tarım arazisi sulanacak, 

• 124 milyon m3 içme - kullanma suyu temin edilecek, 

• 2 il, 16 ilçe, 43 köy ve 23.350 dekar arazi taşkından 

   korunacak, 

• Meteorolojik tahminler daha isabetli olacak, 

• Vatandaşlarımız nefes alabilecekleri mekânlara kavuşacak, 

• Milli Park ve Tabiat Parklarımızda halkımıza daha kaliteli                                                         

hizmet sunulacak ve istiklalimizi kazandığımız topraklar hak 

ettiği değere kavuşacak.

DSİ’den Tam 44 Tesis

11.11.2011 tarihinde düzenlenen merasimde 

biri hidroelektrik santral 5’i baraj olmak üzere 

toplam 44 adet tesis DSİ tarafından açıldı.

Merasimde özel sektör tarafından tamamlanan 

Hidroelektrik santrallerin dışında DSİ tarafın-

dan tamamlanan Ermenek HES’in de açılışı 

gerçekleştirildi. 10 Ağustos 2009 tarihinde su 

tutulmaya başlanılan Ermenek Barajı, 2009 

yılında DSİ’nin 55. kuruluş yıldönümü vesile-

siyle gerçekleştirilen açılış merasiminde açıl-

mıştı. 11.11.2011 tarihinde Ermenek Barajı 

Hidroelektrik Santrali de açılarak test çalışma-

larına başladı. Ermenek HES ile yıllık 1 milyar                  

187 milyon kWh enerji üretilecek.

Ermenek Barajı ve HES/Karaman
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DSİ tarafından tamamlanan tesislerden 5 ade-

dini ise Tekirdağ, Karaman, Sinop, Çanakkale 

ve Çorum illerimizin tarımsal üretimine büyük 

katkılar sağlayacak barajlar oluşturuyor. 

Tekirdağ Çokal Barajı: 
Baraj ile 87 700 dekar tarım arazisi sulanacak ve 

dekar başına 248 TL net gelir artışı sağlanacak. 

Sulama sahasında kısmen çeltik; yamaç arazi-

lerde ise buğday, şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, 

yonca, bostan, sebze ve meyvecilik yapılabilecek. 

 

Tesis ile sağlanacak milli gelir artışı yıllık                  

31 637 360 TL seviyesinde ve 17000 kişiye istih-

dam sağlanacak.  

Karaman İbrala Barajı: 
Yeşildere Kasabasında İbrala Deresi üzerin-

de inşa edilen İbrala Barajı’nda depolanacak       

134 hm3 su ile 87 000 dekarlık arazi sulanacak 

ve Karaman Şehrine yılda 22,1 milyon m3 içme 

suyu temin edilecek. Tesisin ekonomiye katkısı 

yıllık 30 450 000 TL ve proje ile 9 000 kişiye 

istihdam sağlanacak.

Sinop Saraydüzü Barajı: 
Sinop-Saraydüzü ilçesi civarındaki 34 280 de-

kar tarım alanının sulayacak olan Baraj ile Sa-

raydüzü İlçesi ve Akbelen, Arım, Aşağıakpınar, 

Bahçeköy, Cumakayalı, Cumatabaklı, Çorman, 

Hanoğlu, Tepeköy, Uluköy, Yenice, Yukarı-

akpınar, Yukarıarım köyleri ve mahallelerinin 

yılda 568 000 m3 olan içme ve kullanma suyu 

ihtiyaçları karşılanacak.

Tesisin bitirilmesiyle 2011 fiyatları ile dekar 

başına 18,05 olan tarımsal net gelir 153,05 TL 

düzeyine yükselecek ve 135,00 TL tarımsal net 

gelir artışı sağlanacaktır.

Çanakkale Bayramdere Barajı: 
Bayramdere Barajı ile Lapseki ilçesi, Çardak 

beldesi, Hacıömerler ve Yeniadatepe köyleri-

ne ait  9 440 dekar tarım arazisinin sulanması,  

Lapseki ilçesi ve Çardak beldesinin 4,4 hm3/yıl 

içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanması he-

deflendi.
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Çorum Koçhisar Barajı: 
124 270 dekar tarım arazisini sulayacak suyu de-

polayacak olan Baraj ile Alaca ilçesi ve Çorum 

iline yılda 14,66 hm3/yıl içme ve kullanma suyu 

sağlanacak.

721 Bin Dekar Arazi Suyla 
Buluşuyor

Merasimde 11 adet sulama tesisi de hizmete 

alındı. Konya Ovası Projesi kapsamında yer 

alan Konya Çumra 2. Merhale Projesi BSA 

Kanalı 1. Kısım ile Gembos Derivasyonu ve 

Yeşildağ Sulaması hizmete alınarak ülkemizin 

tahıl ambarına su temin edecek tesisler hazır 

duruma getirildi. Hizmete alınan sulama tesis-

leriyle Adana’dan Edirne’ye; Gümüşhane’den 

Afyonkarahisar’a ülkemizin bereketli arazileri 

suyla buluşturuldu. DSİ tarafından hizmete alı-

nan bu tesislerle ülke genelinde toplam 721 bin 

dekar arazi sulanma imkânına kavuştu.

Muğla/Bodrum, Adıyaman, Isparta, Ağrı, 

Bayburt ve Çankırı ilerimizde tamamlanan 

isale hatları ve içme suyu arıtma tesisleri ile de 

bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza Av-

rupa Birliği standartlarında kaliteli içme suyu 

temin edildi. Yıllık temin edilecek su miktarı 

124 milyon m3. 

12 dere ıslahı ve taşkın koruma tesis ile de 2 il 16 

ilçe 43 köy ve 23 bin dekar arazinin taşkınların 

sebep olduğu can ve mal kayıplarına karşı ko-

runması temin edildi.

Yıllık 7 Milyar 100 Milyon Kilovat 
Saat Enerji Üretimi

11.11.2011 tarihinde düzenlenen merasim ile 

hizmete alınan hidroelektrik santrallerden yıllık 

7 milyar 100 milyon kWh elektrik enerjisi üre-

tilecek. DSİ tarafından tamamlanan Ermenek 

HES ile özel sektör tarafından tamamlanan      

Darıderesi Barajı/Isparta
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47 hidroelektrik santral ülkemizin enerjide dışa 

olan bağımlılığına bir darbe daha indirecek.

2003 yılında Enerji Piyasası Kanunu çerçeve-

sinde yürürlüğe giren Su Kullanım Hakkı An-

laşması Yönetmeliği kapsamında hizmete alınan 

47 HES ile yaklaşık yıllık 6 milyar kWh enerji 

üretimi gerçekleştirilecek.

Daha Yeşil Bir Türkiye... 

Merasimde Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü (DMİ), Orman Genel Müdürlüğü, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür-

lüğü tarafından tamamlanan tesislerin de açılışı 

gerçekleştirildi.  DMİ tarafından ülkemizin dört 

bir yanında hizmete alınan Meteoroloji Radar-

ları ve Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonla-

rı ile daha isabetli meteorolojik tahminler için alt 

yapı oluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Karabük, 

Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Si-

nop illerimizde oluşturulan Kent Ormanları ve 

Mesire Yerleri ile daha yeşil bir Türkiye’ye hiz-

met edecek alanlar hizmete alındı.

Açılışı gerçekleştirilen milli park ve tabiat parkla-

rıyla da hem doğal hayatı hem de sosyal ve kül-

türel yaşamı zenginleştirecek alanlar vatandaşla-

rımızın hizmetine sunuldu.   

Saraydüzü Barajı/Sinop
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan 

Merasimde konuşan Başbakan Erdoğan Hiz-

mete alınan 111 adet tesis hakkında da bilgiler 

verdi. Erdoğan “Tesislerin 5 adedi baraj, 5 adedi 

gölet, 11 adedi sulama tesisi, 10 adedi içmesuyu 

tesisi, 48 adedi hidroelektrik santrali, 12 adedi 

dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi, 3 adedi me-

teoroloji radarı, 5 adedi otomatik meteoroloji 

gözlem istasyonu, 6 adedi kent ormanı / mesire 

yeri, 6 adedi milli park projesidir. Yılda 7 mil-

yar 100  milyon kilowat.saat elektrik üretilecek, 

721.153 dekar tarım arazisi sulanacak, 124 mil-

yon m3 içme - kullanma suyu temin edilecek, 2 il, 

16 ilçe, 43 köy ve 23.350 dekar arazi taşkından 

korunacaktır. Yatırımlarımızı daha da arttıraca-

ğız. Bizden önceki dönemde 3 yılda 9 tesis açı-

lırken, biz 9 yılda 991 adet tesisi vatandaşımızın 

hizmetine sunduk. Bu çok önemli. Vatandaşa 

hizmet budur. İstanbul’un, İzmir’in içme suyu 

meselesini çözdük, Ankara’yı da çözeceğiz. Ku-

zey Kıbrıs’ın içme suyu meselesini dev bir proje 

ile sonlandıracağız ve 7 Mart 2014’te projeyi 

hizmete alacağız.”dedi.

Gelişmiş Ülkelerin ekonomik olarak kötü du-

rumda olduğunu ifade eden Erdoğan “Amerika, 

İspanya, İtalya… Bu ülkelerin durumu iyi değil. 

İşsizlik oranları çok yüksek, dünya ekonomik sı-

kıntılardan geçerken biz bu yatırımları yapıyo-

ruz. Ekonomik olarak tedbirlerimizi alıyoruz. 

Geleceği görüyor, vatandaşımızın sıkıntı çek-

memesi için çalışıyoruz. Yurt dışına gittiğimiz 

zaman takdir ediliyoruz. Bunları milletimizden 

aldığımız güç ile yapıyoruz.”dedi.

Terör olayları ile alakalı da bilgi veren Erdoğan 

“Terör örgütü iyice zıvanadan çıktı. Çoluk çocuk 

demeden saldırıyorlar. Huzurumuza, kardeşliği-

mize kast ediyorlar. 1000 yıllık kardeşliğimize 

zarar vereceklerini düşünenler yanıldıklarını gö-

recekler. Terör ile mücadeleden taviz yok, ama 

bunu yaparken demokrasiden de vazgeçmeyece-

ğiz. Terör örgütü uyguladığımız politikalar kar-



21

şısında köşeye sıkıştı. Terörün hedefi bölgenin 

fakirleşmesidir. Yatırımları engelliyorlar, okul, 

hastane yapılmasın diyorlar. Biz buna fırsat ver-

meyeceğiz. Batıda ne varsa Doğu’da o olacak. 

Aramıza kimse fitne, fesat sokamayacak” dedi.

Başbakan Erdoğan konuşmasını “Hizmete al-

dığımız tesisler Ülkemize, milletimize hayırlı 

olsun. Bu tesislerin hizmete alınmasında emeği 

geçen Orman ve Su İşleri  Bakanlığımıza, Dev-

let Su İşleri Genel Müdürlüğüne, özel sektörü-

müze, işçimize, mühendisimize teşekkürlerimi 

sunuyorum.”diyerek sonlandırdı. 

Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanlığı ola-

rak önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek 

başlayan Eroğlu“ Bugün çok mutlu bir gün. Ül-

kemizin dört bir tarafında Başbakanımızın uğur-

lu elleriyle 111 adet tesisi hizmete alıyoruz. Bu 

tesislerle yılda 7 milyar 100  milyon kilovat saat 

elektrik üretilecek, 721.153 dekar tarım arazisi 

sulanacak, 124 milyon m3 içme - kullanma suyu 

temin edilecek, 2 il, 16 ilçe, 43 köy ve 23.350 

dekar arazi taşkından korunacak, Meteorolojik 

tahminler daha isabetli olacak, Vatandaşlarımız 

nefes alabilecekleri mekânlara kavuşacak, Milli 

Park ve Tabiat Parklarımızda halkımıza daha 

kaliteli hizmet sunulacak ve istiklalimizi kazan-

dığımız topraklar hak ettiği değere kavuşacaktır. 

Orman Bakanlığı olarak çok kısa zamanda geri 

dönüşü olan projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün 

hizmete alacağımız tesisler çok kısa zamanda 

kendini amorti eden tesislerdir. 6 yılda Ülkemizi 

kara geçirecek yapılardır. 2003 yılından bu yana 

toplam 1035 adet tesisi Ülkemizin hizmetine 

sunulmuştur.”dedi

Yapılan konuşmaların ardından 111 Tesisin 

Toplu Açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, 

Karaman, Konya, Adıyaman ile yapılan canlı 

bağlantılarla gerçekleştirildi.  



 

662 Karar Sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnameyle 
6200 sayılı kanun 
düzenlenerek 
DSİ yeniden 
yapılandırıldı.
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1954 yılında teşkilatlanarak ülkemiz su kaynakla-

rının yönetimi konusunda en yetkili kuruluş olarak 

faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar sayısız 

eser inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine su-

nan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mev-

zuatı zamanın gereklerine uygun olarak yeniden 

düzenlendi.

1954 yılında Merkez ve 12 adet Bölge Müdürlü-

ğünde toplam 213 teknik personel ile çalışmala-

rına başlayan DSİ Genel Müdürlüğü bugün iti-

bariyle Merkez ve 26 adet Bölge Müdürlüğünde 

çalışan 20 bini aşkın personeli ile ülkemizin en bü-

yük kurumlarından birini teşkil ediyor. Bu büyük 

kurumsal yapı ve genişleyen faaliyet alanları 6200, 

167 ve 1053 sayılı Kanunlara göre faaliyetlerini 

yürütmekte olan DSİ Genel Müdürlüğü’nün hu-

kuki mevzuatında yeni bir düzenleme ihtiyacı do-

ğurdu. Bu çerçevede DSİ, genel bütçeli bir kuruluş 

iken kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir ku-

ruluş haline getirilerek daha hızlı hareket edebilen 

dinamik bir yapıya kavuşturuldu.

DSİ’nin yeniden yapılandırılmasına 662 Sayılı 

dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 2 Ka-

sım 2011 Tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazete’nin 

mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DSİ’nin yeniden yapılandırılması 662 Karar Sayılı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

me ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

Yeni Yapısıyla 
Daha Güçlü 
DSİ

DSİ Genel Müdürlük Binası /Ankara 
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namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararnameyle gerçekleştirildi.

DSİ’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dü-

zenlemeler KHK’nın 49 ila 59. maddeleri ara-

sında yer alıyor. 49. madde ile 6200 sayılı Devlet 

Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve   Vazi-

feleri Hakkında Kanunun adı “Devlet Su İşle-

ri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun” şeklinde değiştirildi.

6200 sayılı DSİ Genel
Müdürlüğü’nün Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkındaki Kanun;
Kabul Tarihi:18/12/1953

Yayım Tarihi: 25/12/1953

Yürürlük Tarihi:28/02/1954

Değişiklik Tarihi: 02/11/2011 

167 sayılı Yeraltı Suları 
Hakkında Kanun;
Kabul Tarihi:16/12/1960

Yayım Tarihi: 23/12/1960

1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan
Yerleşim Yerlerine İçme, 
Kullanma ve Endüstri Suyu 
Temini Hakkında Kanun;
Kabul Tarihi:03/07/1968

Yayım Tarihi:16/07/1968

Değişiklik Tarihi:26/04/2007

4373 sayılı Taşkın Sulara ve 
Su Baskınlarına Karşı 
Koruma Kanunu;
Kabul Tarihi:14/01/1943

Yayım Tarihi:21/01/1943
 

KHK ile getirilen önemli yenilikler:

1 – DSİ, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçe-

li kuruluş haline getirilerek, daha hızlı hareket 

etme kabiliyetine sahip dinamik bir yapıya ka-

vuşturuldu.

 2 – 6200 sayılı teşkilat kanununun 2. Maddesin-

de sayılan DSİ’nin mevcut görevlerine ilaveten 

kanuna eklenen aşağıdaki fıkralarla DSİ’ye yeni 

görevler verildi

 

Yeni Görevler

c) Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat 

kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yap-

mak veya yaptırmak, kendi tesislerini korumaya 

yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma 

çalışmaları yapmak,

p) Kullanılmış suları tekrar kazanmak maksadıy-

la gerekli tesisleri yapmak veya yaptırmak,

r) İşletmeye açılan hidroelektrik santrallerin su 

kullanım hakkı anlaşmalarına uygun olarak işle-

tilip işletilmediğini kontrol etmek, bunlarla ilgili 

her türlü hesap ve tahsilât işlemlerini yapmak,

s) Sınıraşan ve sınır oluşturan sular konusunda 

görev alanı ile ilgili çalışmalar yapmak,

t) Yardım mahiyetindeki uluslararası su sondajı 

veya diğer faaliyetler ile sulama tesislerinin işlet-

me ve bakım hizmetlerini devralan kuruluşlar 

hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve ya-

bancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt 

dışında ücreti karşılığında eğitim, etüt, planla-

ma, proje hazırlama, müşavirlik, laboratuvar ve 

kontrollük hizmeti vermek,

u) Yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden 
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izlemek, atıksular sebebiyle yerüstü ve yeraltı 

sularının kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu 

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bildirmek”

3 – Özel sektör tarafından yapılan HES’lerden 

alınacak kaynak katkı payları başta olmak üzere, 

gelirler yeniden belirlenmiştir.

4 – DSİ’nin projeleri için ihtiyaç duyacağı, Hazi-

nenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki taşınmazların talebimiz üze-

rine maliye bakanlığınca bedelsiz olarak DSİ’ye 

tahsis edileceği hükmü getirilmiştir. 

5 – Deprem, taşkın ve benzeri tabii afetlerde DSİ 

tarafından yapılacak her türlü müdahalede ihti-

yaç duyulacak malzemelerin temini maksadıyla 

DSİ’ye kamuya ait malzeme ocaklarından, izin 

almaksızın ve bedelsiz olarak acilen yararlanma 

imkânı sağlanmıştır.

 

6 – DSİ faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir 

şekilde sürdürülebilmesi için, Atıksu ve Hidroe-

lektrik Enerji olmak üzere iki yeni Daire Başkan-

lığı kurulmaktadır.

 

7 –   Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür-

lüğünün hidrometrik araştırma ve etüt çalışma-

ları, jeoloji ve sondaj çalışmaları, baraj ve nehir 

tipi hidroelektrik santral ile pompaj depolamalı 

hidroelektrik santral çalışmaları, bunlara ilişkin 

harita çalışmaları ve bu çalışmaların yürütül-

mesinde kullanılan makina teçhizat ile personeli 

DSİ’ye devredilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğünün Merkez 
Birimleri 662 Sayılı KHK’ya göre 
aşağıdaki gibi oluşturuldu.

a) Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

b) Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Dünyanın en büyük barajları arasına giren barajlar inşa eden DSİ yeni düzenlemeyle daha dinamik bir yapıya kavuşacak.
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c) Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi 

Başkanlığı

d) İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

e) Atıksu Dairesi Başkanlığı

f) Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

g) Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi 

Başkanlığı

h) Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkan-

lığı

ı) Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi 

Başkanlığı

j) İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı

k) Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı

l) Teftiş Kurulu Başkanlığı

m) Hukuk Müşavirliği

n) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

o) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

p) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

r) Teknoloji Dairesi Başkanlığı

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı:

DSİ’nin teşkilat yapısında köklü bir değişiklik ge-

tiren KHK ile alakalı olarak DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı’nın başkanlığında Genel Müdür 

Yardımcıları, daire başkanları ve bölge müdür-

lerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı ger-

çekleştirildi.

Toplantıda konu ile alakalı açıklama yapan 

Genel Müdürü Akif Özkaldı “Kanunun hayırlı 

olmasını diliyorum. Başta daha dinamik, yep-

yeni bir DSİ olmak üzere bu kanunun bizlere 

getireceği çok şey var. Son zamanlarda yenilen-

me sürecine girildi. Yeni bir bakanlık kuruldu, 

yeni düzenlemeler yapıldı, Genel Müdürlük-

ler meydana getirildi. Su Enstitüsü Kuruldu. 

1954 yılından itibaren su kaynaklarını yöneten 

DSİ’nin nasıl bir yapılanmaya gideceği bu ka-

nun ile neticelendi. Bildiğiniz 6200 Sayılı DSİ 
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Teşkilat Kanunu 18.12.1953 tarihinde çıkarıl-

mıştı. Bu kanun ile DSİ katma bütçeli bir kuruluş 

olarak kurulmuş ve görev yapısı oluşturulmuş-

tur. Aradan bu kadar zaman geçmiş. Bütün pro-

jelerimizi, GAP’ı, KOP’u bu kanunla yönettik. 

Daha sonra 1053 sayılı Kanun çıkarıldı. Bu ka-

nunların çıkarılmasında emeği olanları şükranla 

anıyorum. Günün şartlarına göre çok faydalı 

olan ve Ülkemiz kalkınmasına büyük hizmetleri 

olan bu kanun DSİ’nin genişleyen faaliyetleri ve 

bunlara paralel idari kararlar ve düzenlemelerle 

artık yeterli olmamaktadır. Bu sebeple Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerini daha 

hızlı ve dinamik bir biçimde yerine getirmesi 

için Kuruluşumuz Kamu-Tüzel kişiliğine haiz 

Özel Bütçeli bir kurum haline getirilmiştir. Özel 

bütçeli bir kurum olduktan sonra DSİ’nin Genel 

Bütçeden aldığı Hazine yardımlarından başka 

gelirleri de olacak. Bunlar kanunda ayrıca belir-

tilmiştir. Yayımlanan bu kanunun Ülkemize ve 

Kuruluşumuza hayırlı olmasını diliyor, bu kanu-

nun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür 

ediyorum.”dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Hukuki Mevzuatı

DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 6200, 167 ve 1053 sayılı 
Kanunlara göre yürütür. Bu kanunlar aşağıda özetlenmiştir:

28/02/1954 tarih ve 6200 sayılı Teşkilat ve Vazifeler Hakkın-
daki Kanun ile
• Baraj yapımı,
• Taşkın koruma,
• Sulama,
• Bataklık alanların ıslahı,
• Hidroelektrik enerji üretimi,
• Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elve-
rişli hale getirmek,
• Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak veya 
yaptırmak,
• Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını sağlamak,
02.11.2011/ tarih ve 662 Karar Sayılı KHK ile ilave yeni 
görevler.
 

16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 
ile

• Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya aç-
tırmak,
• Yeraltı suyu tahsisi yapmak,
• Yeraltı sularının korunması ve tescili,
• Arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek,

03/07/1968 tarih ve 1053 Sayılı Ankara, İstanbul ve Nüfusu 
100.000’den Büyük Şehirlere İçme Suyu Temini Hakkında 
Kanun ile

• Baraj ve isale hattı,
• Su tasfi ye tesisi,
• Su depoları inşaatlarını yapmak görevleri DSİ’ye verilmiş iken,
18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı Kanunun 
10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak 
belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve 
endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımın-
da DSİ yetkili kılınmıştır.
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Vatandaşlar 
tarafından 
Kokarçay olarak 
anılmaya başlanan 
Akarçay DSİ 
tarafından yepyeni 
bir görünüme 
kavuşturuldu.

Afyonkarahisar il merkezinde kötü bir görünü-

me ve rahatsız edici kokuların yayılmasına sebep 

olan Akarçay, DSİ tarafından hayata geçirilen ıs-

lah çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. 

1930’lu yıllardan bu yana beklenen Akarçay Islahı 

Projesi 11.11.2011 tarihi itibariyle hizmete alındı.

Akarçay Islahı Projesiyle birlikte çevredeki yerle-

şim yerlerinin ve tarım arazilerinin taşkın zararla-

rından etkilenmesinin de önüne geçildi.

11.11.2011 tarihinde Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara’da düzenlenen 

111 tesisin toplu açılış merasiminde hizmete alı-

nan Akarçay, kötü görünümü ve yaydığı rahatsız 

edici kokular sebebiyle kokarçay olarak anılmaya 

başlamıştı. Islah Projesinin hayata geçirilmesiyle 

hem halk sağlığını tehdit eden bu tablo ortadan 

kaldırıldı hem de vatandaşlarımızın can ve mal 

emniyeti temin edilmiş oldu. 

Projenin devamında taşkın koruma tesisinin et-

rafında yapılacak olan rekreasyon düzenlemesi 

ile şehrin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yapıl-

masına imkan verecek bir mekan hazırlanacak. 

Böylece Afyonkarahisar halkı spor ve piknik gibi 

çeşitli aktivitelerin yapılabileceği, sosyal ve kültü-

rel organizasyonların düzenlenebileceği bir alana 

kavuşacak.

1938’den Bu Yana Gündemde

Akarçay Islahının yapılması ilk olarak 1938 

yılında gündeme geldi. Dönemin Nafia Ve-

kili Ali Çetinkaya (Bayındırlık Bakanı) Afyon 

ziyaretinde vatandaşların Akarçay ile alaka-

lı yoğun talepleriyle karşılaştı. Ancak çalışma-

lar başlamadan Çetinkaya hayatını kaybetti. 

O tarihlerden bu yana ıslahın yapılması hep gün-

demde kaldı fakat çalışmalara bir türlü başlana-

madı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’nun göreve başlamasından kısa bir süre 

sonra proje tekrar gündeme geldi. Planlama çalış-

Kokarçaydı Kokarçaydı 
Akarçay OlduAkarçay Oldu
Akarçay Rüyası Akarçay Rüyası 
Gerçeğe DönüştüGerçeğe Dönüştü
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maları tamamlanan proje 29.09.2010 tarihinde 

ihale edildi, 01.11.2010 tarihinde ise sözleşme-

si imzalanarak işe başlandı. Sözleşmeye göre 

22.06.2012’de bitecek olan proje, Eroğlu’nun 

temel atma töreninde yüklenici firma ile yapmış 

olduğu pazarlıklar neticesinde 11.11.2011 tari-

hine çekildi ve o tarihte tamamlanarak Afyonka-

rahisarlıların hizmetine sunuldu.

Proje Çerçevesinde Yapılanlar:
     

5120 metre Islah Kesimi
49349 metre 80 cm donatısız kazık
100459 metre 80 cm donatılı kazık
4980 metre 100 cm donatılı kazık
2144 metre B.A istinat duvarı
609412 m3 Kanal Hafriyatı
160579 m3 Sedde Teşkili
3 adet köprü yapılması
1 adet çökeltim havuzu
1 adet ızgara tesisi
1 adet kapaklı taşkın koruma yapısı

Akarçay Islahı Projesi sadece taşkın koruma 

maksatlı değil, çok amaçlı olarak hayata geçiril-

di. Halen inşaat çalışmaları devam eden rekreas-

yon düzenlemeleri ile Afyonkarahisarlılar; top-

lam alanı 100 bin metrekareyi geçen ve içinde 

40 metre genişliğinde bir nehir olan; etrafında 

yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, kış bahçesi, sergi 

alanları, spor alanları, çocuk oyun bahçeleri ve 

benzeri aktivelerin yapılabileceği çok geniş bir 

mekana kavuşacak. Tesis için DSİ Genel Mü-

dürlüğü 36 milyon TL harcadı. 

Afyonkarahisar’da yayımlanan Haber Gazetesi’nin 3 Mart 1938 tarihli nüshası 
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Afyonkarahisar Belediyesi’nin de peyzaj çalış-

maları için 11 milyon TL harcaması bekleniyor. 

Böylece tesisin toplam maliyeti 47 milyon TL’ye 

ulaşacak.

11.11.2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 

111 tesisin açılış merasimi çerçevesinde açılışı 

yapılan tesis için Afyonkarahisar’a canlı bağlantı 

gerçekleştirildi. Afyonkarahisar’da düzenlenen 

merasime Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlı-

oğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, DSİ 

18. Bölge Müdürü Recep Özbal, basın mensup-

ları ve vatandaşlar katıldı.

 

Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi İrfan 

Balkanlıoğlu, şimdiye kadar bu tür yatırımla-

rı hep Avrupa’da gördüklerini ve özendiklerini 

söyledi. Tesisin sadece taşkın koruma değil, çok 

amaçlı olarak yapılacağını anlatan Vali Balkan-

lıoğlu, gezinti yolları, bisiklet parkurları, gezi ve 

oyun alanlarıyla çok güzel bir proje olduğunu 

ifade etti. Tesisin Afyonkarahisar’a sınıf atlataca-

ğını belirten Vali Balkanlıoğlu, “Burada herhan-

gi bir Avrupa ülkesinden farksız bir manzara gö-

receğiz. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere 

Sayın Bakanımıza, Belediye Başkanımıza, DSİ 

Bölge Müdürümüze ve çalışkan personeline ve 

müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise ya-

tırımın Afyonkarahisar’ı 2023’e taşıyacak çok 

önemli vizyon bir proje olduğunu ve projeyi 

DSİ’nin desteğiyle hayata geçirmenin bahtiyar-

lığını yaşadıklarını belirtti. Başkan Çoban, “Bu 

denli önemli bir yatırımın sadece projesinin ya-

pılması geçmişte belki bir, belki iki yıl sürüyordu. 

Ama DSİ’nin çok çalışkan elemanları hem pro-

jenin, hem de ihalesinin bitirilmesi noktasında 

Türkiye’de pek de alışık olmadığımız bir perfor-

mans ortaya koyarak sözlerini tuttular, kendile-

rine teşekkür ediyorum” dedi.

11.11.2011 tarihi itibariyle bu alanın Belediyeye 

teslim edildiğini bildiren Başkan Çoban, “Yine 

DSİ’nin destekleriyle hazırladığımız bir peyzaj 

Islahtan Önce
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projemiz var. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. 

Bu peyzaj düzenlemesini de hayata geçirdiğimiz 

zaman Akarçay bambaşka bir görünüme bürü-

necek” diye konuştu.

Afyonkarahisar’lıların, içinde 40 metre genişli-

ğinde bir nehri olan, etrafında yürüyüş, koşu ve 

bisiklet yolları, kış bahçesi, sergi alanları, spor 

alanları, çocuk oyun bahçeleri ve benzeri akti-

velerin yapılabileceği çok geniş bir alana kavu-

şacağını anlatan Başkan Çoban, şöyle konuştu: 

“100 bin metrekareyi geçen bir alanda nehrin 

sağında ya da solunda insanlarımız her türlü 

aktiviteyi yapabilecek. Bugün itibariyle DSİ’nin 

burası için harcadığı para ihale bedeli KDV 

dâhil 33 milyon TL. İlavelerle birlikte DSİ’nin 

harcadığı para 36 milyon TL’ye yaklaştı. Bi-

zim yağmur suyu projemiz ve diğer rekreasyon 

projelerimizin de yaklaşık 11 milyon TL’ye mal 

olacağını tahmin ediyoruz. 11 milyon TL de be-

lediyemizin harcayacağı para ile birlikte toplam 

47 milyon TL’ye  mal olacak olan tesisi inşallah 

halkımızın istifadesine sunacağız”

MUKAVELE BİLGİLERİ     
  Müteahhit Firma  : Özşa İnş. Haf. Nak. Tar.  
     San. Tic. Ltd. Şti.+ ENK  
     Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti  
İhale tarihi   : 21.09.2010 
Malzeme Dahil Maliyeti : 36.000.000,00 TL  
Sözleşme Tarihi     : 01.11.2010
İnşaat Süresi   : Yer tesliminden itibaren  
     600 takvim günüdür.
İş Bitim Tarihi  : 600 gün (22.06.2012)

Islahtan Sonra

Yapılan konuşmaların ardından Vali İrfan Bal-

kanlıoğlu, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 

DSİ 18.Bölge Müdürü Recep Özbal ve berabe-

rindekiler alanda incelemelerde bulundu.
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Silvan Barajı ve HES 
tamamlandığında 
318 bin 
vatandaşımız 
iş imkânına 
kavuşacak. GAP kapsamında Atatürk Barajı’ndan 

sonra en büyük sulama barajı olma 

özelliğini taşıyan Silvan Barajı ta-

mamlandığında üreteceği enerji ile de 

bölgeye ve ülkemize büyük fayda sağ-

layacak.

Silvan Barajı ve HES başlangıçta ta-

mamen enerji üretimi maksadına hiz-

met edecek. Daha sonra Silvan ovala-

rının gelişimine paralel olarak enerji 

üretiminde kullanılan su peyderpey su-

lamaya verilmeye başlanacak. 

Ovaların tam olarak sulamaya elve-

rişli hale getirilmesini takiben barajda 

depolanan su büyük ölçüde sulamaya 

verilerek 245 000 hektar alanın sulan-

ması sağlanacak. Baraj, hiçbir sulama 

tesisi bulunmayan Silvan ovasının suy-

la buluşmasına vesile olacak.

Silvan Barajı’nın inşaatına 

26.07.2011 tarihinde işyeri tes-

limi yapılarak başlandı. Baraj’ın 

5 yıllık süre zarfında inşa edilmesi 

planlanıyor. Baraj İnşaatı tamam-

landığında 7 Milyar m3’lük bir göl 

hacmi oluşacak ve gölalanı  177,44 

km2 olacak. Silvan Barajı’nın yapımı                

esnasında yaklaşık 500-600 kişi istih-

dam edilecek.

Sulama Devi 
Silvan

Silvan Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali

Silvan Barajı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarba-

kır) sınırları dâhilinde, Dicle havzasında bulunan 

Kulp Çayı üzerinde ve Kulp Çayı’nın Göderni 

(Taşköprü) çayı ile birleştiği noktanın yaklaşık 900 

metre mansabında Silvan ilçe merkezinin 18 km 
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kuzeyinde yer alıyor.

Baraj Önyüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu 

olarak inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 174,50 

metre, kret boyu 440 metre ve gövde hacmi 

8,5 hm³ olacak. Baraj inşaatı tamamlandığında 

7 308 hm³’lük bir göl hacmi oluşacak.

Silvan Barajı işletmeye alındığında sulama ve 

enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada iş-

letilecek. 1. Aşamada Silvan Barajı ve HES 

sadece enerji üretimi için çalıştırılacak ve yıl-

da ortalama 681,37 GWh enerji üretecek. 2. 

Aşamada Silvan Depolamalarından olan Baş-

lar, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajları 

ile cazibe ana kanalının 71,6 km’sinin devre-

ye girmesiyle 85 654 hektar arazi sulanacak 

ve Silvan HES’de toplam 465,11 GWh enerji 

üretilebilecek.  3. Aşamada bütün ova depola-

malarının; Ambar, Kuruçay, Pamukçay, Baş-

lar, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajla-

rı ile cazibe kanalının devreye girmesiyle 214 

350 hektar arazi sulanacak ve Silvan HES’de 

toplam 153,61 GWh enerji üretilebilecek.  

4. Aşamada ise 5 numaralı pompaj ana kanalı 

dâhil tüm sulama developmanının devreye gir-

mesiyle 245 372 hektar arazi sulanacak ve Silvan 

HES’de toplam 88,41 GWh enerji üretilebile-

cek.  Barajdan elde edilecek enerji üretiminin de 

yöre halkına ve ülke ekonomisine büyük katkıları 

olacak. 

Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan iş-

sizlik probleminin çözümü, bölgelerarası fark-

lılıkların giderilmesi ve köyden kente göçün 

azalması konusunda büyük mesafe kat edilecek. 

Silvan Barajı’nda depolanacak suların tarım 

arazileriyle buluşturulması neticesinde yılda 

735 milyon TL gelir elde edilecek. Hidroelekt-

rik santralde üretilecek enerjinin yıllık getirisi ise 

102 milyon TL olacak. Proje ile ülke ekonomisi-

ne yılda 837 milyon TL katkı sağlanacak. 

Silvan Projesinin hayata geçmesiyle pamuk, 

kışlık hububat, şeker pancarı, ayçiçeği, keten, 
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tütün, bostan, fasulye-bakliyat, patates, sebze, 

yonca, susam, soya ve mısır ekimleri yapılarak 

üretimleri gerçekleştirilebilecek. Tarımsal üreti-

min artmasıyla birlikte 318.000 kişi iş imkânına 

kavuşacak.

12.07.2011 tarihinde DSİ ile yüklenici Yüksel İn-

şaat A.Ş.  – İlci İnşaat San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 

arasında 168.304.163,12 TL bedel ile işin sözleş-

mesi imzalandı. 26.07.2011 tarihinde ise iş yeri 

teslimi yapılarak fiilen işe başlandı. Hâlihazırda 

geçici şantiye tesisleri ile ulaşım yolu inşaatı de-

vam ediyor. Baraj inşaatı için 5 yıl yapım süresi 

öngörülmüş olup, 29.06.2016 tarihinde tamam-

lanması planlanıyor. Baraj yapımı süresince 

baraj inşaatında yaklaşık 500-600 kişi istihdam 

edilecek. 

Projenin Kronolojisi

2001 yılında hazırlanan “GAP Batman-Silvan 

Projesi Planlama Raporu” kapsamında yapılan 

çalışmalar sonucu talvegden 166.5m yüksekli-

ğinde kaya dolgu tipine Silvan Barajı ve 160MW 

kurulu gücünde HES önerildi.

DSİ Genel Müdürlüğü’nce ele alınarak proje ile 

ilgili olarak hazırlanmış olan çalışmalar şunlar-

dır:

1-) GAP Batman-Silvan Projesi Planlama Rapo-

ru, SUİŞ+SİAL, 2001,

2-) GAP Batman-Silvan Projesi Master Plan Ra-

poru, SUİŞ+SİAL, 2000,

3-) Silvan Barajı Kamulaştırma Planlama Rapo-

ru, DSİ, 1992,

4-) Batman-Silvan Projesi İstikşaf Raporu, DSİ, 

1986,

5-) Batman Projesi Planlama Raporu, DSİ, 1983,

6-) Güneydoğu Anadolu Projesi, DSİ, 1980,

7-) Dicle Havzası İstikşaf Raporu, DSİ, 1971,

8-) Silvan Barajı Doğal Yapı Gereçleri Planlama 

İlave Raporu, DSİ 10.Bölge,1992,

9-) Batman-Silvan Projesi, Planlama Çalışması 

Özeti, DSİ 10. Bölge,1991,

10-) Batman-Silvan Projesi Silvan Barajı ve Su-

laması (Ön Planlama) Kayser Barajı ve Alterna-

tifleri ile Sason Barajı (İstikşaf) Mühendislik Jeo-

lojisi Raporu, DSİ 10. Bölge,1988,

11-) Silvan Barajı Sağ Sahil Jeofizik Raporu, 

DSİ 10. Bölge,1985,

12-) Batman-Silvan Projesi, Silvan Barajı Temel 

Sondaj Kuyuları, DSİ10. Bölge,1981-1985,

13-) Silvan Barajı Sulaması Su İletim Alternatif-

leri Mühendislik Jeolojisi Raporu DSİ 10.

Bölge,1984,

14-) Silvan, Kayser, Sason, Fırfırkaya Baraj ve 

Tünelleri Jeolojik Yapılırlık Ön Raporu, DSİ

10. Bölge,1977,

15-) GAP Batman-Silvan Projesi Silvan Barajı 

Revize Kamulaştırma Planlama Raporu, SUİŞ-

SİAL, 2000,

16-) GAP Batman-Silvan Projesi Tarımsal Eko-

nomi Planlama Raporu, SUİŞ-SİAL, 1999,

Silvan Barajı Tarımsal Ekonomi Planlama Ra-

poru, DSİ, 1991,
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Tesislerin Karakteristikleri

Amacı    : Enerji + Sulama
Hidroloji ve Su Kullanımı
Drenaj Alanı   : 2305 km2

Yıllık Regüle Edilen Su   : %92~%93

Göl
Minimum İşletme Kotu    : 790,00 m
Maksimum Su Kotu    : 820,00 m
Minimum İşletme Kotunda Göl Hacmi  : 2200,00 hm3

Maksimum İşletme Kotunda Göl Hacmi  : 7308,72 hm3

Minimum İşletme Kotunda Göl Alanı  : 93,74 km2

Maksimum İşletme Kotunda Göl Alanı  : 177,44 km2

 
Regülasyon Oranı
1. Aşama : % 92,6
2. Aşama : % 93,0
3. Aşama : % 92,3
4. Aşama : % 92,2
Sulamaya Verilen Su
1. Aşama : 0
2. Aşama : 653,66 hm3

3. Aşama : 1597,04 hm3

4. Aşama : 1791,24 hm3

Enerjiye Verilen Su 
1. Aşama : 2055,99 hm3

2. Aşama : 1409,86 hm3

3. Aşama : 450,29 hm3

4. Aşama : 254,03 hm3

Baraj
Tipi   : Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu
Talveg Kotu  : 664,00 m
Temel Kotu   : 648,00 m

Kret Kotu   : 822,50 m

Barajın Talvegden Yüksekliği   : 158,50 m
Barajın Temelden Yüksekliği   : 174,50 m
Alüvyon Kalınlığı    : ~ 16,00 m
Kret Uzunluğu    : 440,00 m
Kret Genişliği    : 12,00 m
Toplam Gövde Hacmi    : ~ 8,50 hm3

Memba Şevi    : 1,40/1,00
Mansap Şevi    : 1,50/1,00

Silvan HES
Su Alma Yapısı Giriş Taban Kotu   : 775,00 m
Enerji Tüneli Adedi    : 1
Enerji Tüneli Çapı    : 7,00 m
Enerji Tüneli Uzunluğu    : 718,00 m
Santral Hesap Debisi    : 137,00 m3/s
Santral Brüt Düşüsü (maks)   : 160,15 m
Santral Brüt Düşüsü (min)   : 130,15 m
Ünite Adedi    : 4
1 Ünite Gücü    : 40 MW
Yük Faktörü    : 0,45
Türbin Tip ve Adedi    : Francis, 4
Türbin Gücü    : 42 995 kW
Türbin Devir Hızı    : 300 devir/d
Jeneratör Adedi    : 4
Jeneratör Gücü    : 50 000 KVA
Güç Faktörü (Cos Ø)    : 0,90
Jeneratör Voltajı    : 13,8 kV
Trafo Adedi    : 4
Trafo Gücü     : 50 000 kVA
Trafo Gerilimi    : 13,8/154 kV
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Ülkemizin en 
önemli taşkın 
koruma projele-
rinden olan Aksu 
Taşkın Koruma 
Projesi 1350 günde 
tamamlanacakH

A
B

E
R

Aksu Taşkın Koruma Projesi ile Antalya’da he-

men her yıl meydana gelen ve turizm işletmeleri, 

yerleşim yerleri ve tarım arazilerine zarar veren 

Aksu Taşkınlarının önüne geçilecek. Ayrıca 2016 

yılında Antalya’da düzenlenecek olan EXPO 

2016 organizasyonun fuar alanı da muhtemel 

Aksu taşkınlarından korunmuş olacak.

Aksu Taşkın Koruma Projesi ile bugüne kadar ilk 

defa bir taşkın projesi için toplulaştırma yapılacak. 

Proje aynı zamanda bugüne kadar DSİ tarafın-

dan hayata geçirilen taşkın koruma projeleri için 

en yüksek keşif bedeline sahip iş olarak ön plana 

çıkıyor.

Aksu Çayı ve Taşkınları
Aksu Çayı Isparta ilinde doğarak Antalya ilinden 

denize dökülür. Eğirdir Gölünden başlayarak Ko-

vada Gölüne ulaşan Aksu daha sonra birçok yan 

dereleri aldıktan sonra Karacaören I ve Karacaö-

ren II Barajlarını besler.

Barajlardan çıkan su, Aksu Taşkın Koruma 

Projesi’nin başlangıç mahallini teşkil eden, DSİ 

Kargı regülâtörüne girmekte ve sonra da ovaya 

açılmaktadır. Aksu Çayı, ovada da birçok yan 

dereleri alıp, Aksu regülâtörünü geçtikten sonra, 

Aksu Artık 
Taşmayacak
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Antalya – Alanya Devlet Karayolunu keserek Tehnelli Çayı’nı da aldıktan sonra güneyde denize 

dökülmektedir.

Kargı Regülâtöründen sonra ovaya açılan Aksu Çayı’nın, Eğirdir Gölü dâhil yağış alanı 6 563 km2 

ve boyu da 140 km civarındadır.

Aksu Çayı’nın taşkın alanındaki en önemli kolları Kırkgeçit Deresi, Küçük Aksu Çayı, Kapuz Deresi, 

Kalabatlı (Tehnelli) Dere ile Soğucaksu Deredir. 

Aksu Çayı’nın geçtiği verimli topraklar üzerinde yoğun bir şekilde tarım faaliyeti sürdürülmektedir. 

Son yıllarda deniz kenarına yapılan turizm yatırımları sonucu yerleşim yerleri haline gelen kesimler ile 

tarım alanları için Aksu Çayı taşkınları büyük bir tehdit oluşturmaya başlamıştır.

AKSU ÇAYI TEKERRÜR DEBİLERİ

Tekerrür (Yıl)  2 5 10 25 50 100 500
Debi (m3/s)  504 776 1 039 1 413 1 723 2 060 2 766

AKSU ÇAYINDA GEÇMİŞ YILLARDA YAŞANAN TAŞKINLAR 

Taşkın Tarihleri

03.11.1995

05.12.2002

08.02.2010

Etkilenen Alan

(ha)

20 000

8 000

7 500

Etkilenen Yerleşim

Adedi

10

8

13

Taşkın 

Debileri (m3/s)

3 724

950 

920

Hemen her yıl meydana gelen ve 20 000 hektara yakın sahayı etkileyebilen taşkınlar nedeniyle can 

kayıpları yaşanmakta turizm işletmeleri ve tarım arazileri zarar görmekte ve büyük maddi kayıp mey-

dana gelmektedir.

08.02.2010 tarihinde Aksu Çayından 920 m3/s civarında su geçerek Aksu çayı ve kollarında taşkınla-

ra sebep olmuş ve yaşanan taşkın felaketinden 13 köy ve mahalle etkilenmiş, 7 500 hektar arazi sular 

altında kalmıştır. 

Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi

Aksu Çayı taşkınlarının önlenmesi amacıyla, 

DSİ tarafından Aksu Havzası içinde yapılan in-

celemelerde, depolama yapılabilecek yerler araş-

tırılmış ve taşkın önlemeye yönelik bir yer tespit 

edilememiştir. Bunun üzerine Aksu Çayı’nın 

seddeler içinde denize deşarjını sağlamaya yö-

nelik “Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi” adı 

altında 2 ayrı planlama raporu hazırlanmıştır.

Bu aşamadan sonra 07.02.2008 tarihinde Aksu 

Çayı Islahı Proje Yapımı adı altında söz konusu 

işin projelerinin yapımı için hizmet alımı ihalesi 

gerçekleştirilmiş ve ihaleyi kazanan Su-Pek Proje 

firması ile 11.04.2008 tarihinde sözleşme imza-

lanarak işe başlanmıştır. 2009 yılı sonu itibariyle 

Aksu Çayı ve yan kollarının ıslah projeleri ta-

mamlanmıştır.

Bu proje ile 500 yıllık taşkın tekerrür debisi-

nin (2790.00 m3/s) çevresine zarar vermeden 

Akdeniz’e deşarj olması sağlanacaktır
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Proje kapsamında yapılacak işler

1. Mendirek İnşaatı: Aksu Çayı’nın denize açıl-

dığı kısmında sağ ve sol sahilde olmak üzere iki 

adet mendirek inşaatı yapılması

2. Aksu Çayı Taşkın Koruma İnşaatı: Aksu 

Çayı’nın deniz ile DSİ Kargı Regülatörü ara-

sında kalan 52 km’lik kısmı ile Aksu Çayı’na 

birleşen yan derelerin yatak düzenlemesi ve şev 

seddeleme çalışmalarının yapılmasını kapsar. 

Yan kollarıyla birlikte Aksu Çayı’nda yapılma-

sı gereken ıslah çalışması yaklaşık 70 km’dir. 11 

adet köprü, 9 adet temizleme rampası ve 12 adet 

kavşut yapısı inşa edilecektir.

Mendirek İnşaatı

DSİ tarafından 22.01.2010 tarihinde Aksu Çayı 

Islahı 1. Kısım adı altında mendirek inşaatlarının 

ihalesi yapılmıştır. 08.07.2010 tarihinde 2 159 

788 TL bedelle işin sözleşmesi imzalanmıştır. İşe 

ait projelere istinaden imar planı hazırlanmış ve 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun 

bulunmuştur. İmar planın onaylanmasını müte-

akip DLH Genel Müdürlüğünce mendirek pro-

jeleri tasdik edilmiş ve 30.09.2011 tarihi itibari 

ile iş tamamlanmıştır. 

Mendireklerin yapılmasıyla birlikte taşkınların 

oluşumuna yol açan en önemli faktör olan lodos 

ve dalgalar ile kabaran deniz suyunun Aksu Ça-

yını membaya doğru şişirmesi önlenmiş ayrıca 

kıyı boyunca oluşan kum hareketinin Aksu Ça-

yının ağzını kapatması engellenmiştir.

08.02.2010 tarihinde 
meydana gelen 

Aksu Çayı taşkını 

30.09.2011 tarihinde tamamlanan Mendirek
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Aksu Çayı Taşkın Koruma İnşaatı

Aksu Çayı Islahı Proje yapımının tamamlanması 

ile 2011 yılı yatırım programında yer alan “Aksu 

Çayı Taşkın Koruma” işinin yapım ihalesinin 

ön yeterlilik oturumu 27.10.2011 tarihinde ya-

pılmış olup 03.01.2012 tarihinde işin ihalesi ya-

pılacaktır. 

19.02.2010 tarih ve 2010/5 sayılı Başbakanlık 

Genelgesinin 9. maddesinde, “DSİ tarafından 

yapılacak akarsu ve dere yatağı ıslahlarının pro-

jesine göre yapılabilmesi için; bu alanlardan be-

lediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan-

lar, ilgili belediyelerce DSİ’ye ihtilafsız olarak 

teslim edilecek, bu alanların dışında kalan yer-

lerin ise DSİ’ye tesliminin sağlanması hususunda 

gerekli çalışmalar valilerin koordinasyonunda 

yürütülecektir.” denilmektedir.

İşin proje çalışmaları sırasında ihale öncesinde, 

2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi de dikka-

te alınarak, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü toplantı 

salonunda 08.07.2010 tarihinde Antalya Valisi 

Başkanlığında, ilgili Belediye Başkanları ve ku-

rum Müdürlerinin katıldığı toplantılarda karşı-

lıklı koordinasyon sağlanarak iş ile ilgili darbo-

ğazlar ihale öncesi çözülmüştür.

“Aksu Çayı Taşkın Koruma” projesiyle DSİ ta-

rihinde ilk kez bir taşkın koruma işi kapsamında 

toplulaştırma yapılacak. Bu maksatla Bakanlar 

Kurulu yörede toplulaştırma yapılmasına yö-

nelik aldığı karar 28 Nisan.2011 tarih ve 27918 

sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  Böylelikle; 350 hektar hamdan açıla-

cak olan yeni Aksu Çayı Güzergâhı 1500 hektar 

hazine arazisinden (Eski Aksu yatağı) arazi top-

lulaştırması yöntemi ile kamulaştırmasız karşı-

lanmış olacaktır.

“Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi yine DSİ ta-

rihinde keşif bedeli en yüksek olan taşkın koruma 

projesidir. İnşaata 2012 yılı içerisinde başlanarak 

2015 yılı sonuna kadar 1350 günde tamamlan-

ması hedeflenmektedir.

08.02.2010 tarihinde meydana gelen Aksu Çayı taşkını 



Diğer taraftan Dünyanın en önemli organizas-

yonlarından biri olarak kabul edilen “Dünya 

Botanik Expo”su 2016 yılında “EXPO 2016 

Antalya” adıyla ve “Çiçek ve Çocuk” temasıyla 

ülkemizde düzenlenecek. EXPO 2016 fuarının 

yapılacağı 109 hektar alan, Aksu Çayı taşkın sa-

hası içinde yer alıyor. 

Bu açıdan projenin bir an önce tamamlanması, 

EXPO 2016 fuar alanının muhtemel Aksu Çayı 

Taşkınlarından korunması açısından önem arz 

ediyor

En düşük 

tahmin

8.000.000

14.000.000

Ziyaretçi 

Ziyaret

En Yüksek

Tahmin

10.000.000

20.000.000

Kabul Edilen

Ortalama Sayı

9.000.000

17.000.000
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EXPO 2016 

- Sergi altı ay boyunca açık kalacaktır.
- Sergi 16  Nisan 2016 Cumartesi günü açılacak, ve 15 Ekim 2016 Cumartesi                                                                          
  kapanacaktır. Toplam 183 gün sürecektir. 
- Pavyonlar her Expo günü sabah 10’dan gece 10’a kadar 12 saat açık olacaktır. 
- Gece Exposu akşam 8.00 ile gece 3:00 arasında açık olacaktır. 

NEDEN EXPO ANTALYA 2016

- Yerel ve küresel çevre sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, 
- Gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak, 
- Ekolojik ve organik tarımın önemini tüm dünyaya aktarmak, 
- Küresel ısınmaya karşı alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek.
- Dünyadaki en geniş tarım ve çevre müzesini oluşturmak

SEMPOZYUMLAR

- Şehir Dönüşümü ve Peyzaj 
- Gelecekte Ekolojik ve Organik Hayat 
- Dünya Çevre Sempozyumları
- Dünya Endemik Bitkiler Sempozyumları
- Alternatif Enerji Sempozyumları
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Expo 2016 Antalya’nın Türkiye 
Ekonomisine Sağlayacağı Katkılar
 

- Expo’yu 5 milyon yabancı turistin ziyaret et-

mesi ve bunun 2 milyonunun sadece Expo ama-

cıyla Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

 

- Her bir turistin ortalama 500€’ lık paket turlar 

ile Türkiye’ ye geleceği varsayılırsa ortaya çıkan 

rakam: 1 Milyar €       

- Expo’yu 3 milyon yerli turistin ziyaret etmesi 

ve bunun 500 bininin sadece Expo amacıyla An-

talya’ ya gelmesi bekleniyor.

- Expo’ya katılacak ülkelerin ve kuruluşların 

bahçelerini oluşturma maliyetleri ile expo süre-

cinde yapacakları yatırım ve giderlerinin ortala-

ma 750.000 € seviyesinde olacağı öngörülüyor.

- Bu durumda; 750.000€ x 130 ülke ve kuruluş 

= 97,5 milyon € iş hacmi oluşması bekleniyor.

- Expo 2016 Antalya’nın sonuna kadar pek çok 

sempozyum – kongre – forum – vb. etkinlik ya-

pılacak.       

- BIE ve AIPH Genel Kurulları Antalya’da ger-

çekleştirilecek.

- 6 aylık süreçte en az 20.000 sosyal – kültürel 

etkinlik yapılması planlanıyor.

- Tüm bu gelişmeler uluslararası arenada bü-

yük bir farkındalık yaratılmasını sağlayacak.

        

Planlanan süreç hem Antalya hem de hinterlan-

dında yer alan Isparta ve Burdur’u son derece 

olumlu şekilde etkileyecek.

Ülke tanıtımı ve ekonomisine önemli katkılar 

sağlayacak olan EXPO 2016’dan beklenilen 

faydanın sağlanması için Aksu Taşkın Koruma 

Projesi büyük önem taşıyor. EXPO 2016’nın 

fuar alanının Aksu Çayı taşkın sahasında yer 

alması organizasyonun taşkın riskiyle karşı kar-

şıya kalması sonucunu doğuruyor. Ancak DSİ 

tarihindeki en önemli Taşkın Koruma Projele-

rinden olan Aksu Taşkın Koruma Projesi’nin 

devreye alınması ile bu risk ortadan kaldırılacak. 

Proje’nin inşaatına 2012 yılında başlanacak ve 

2015 yılı sonunda proje hizmete alınarak hem 

vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin 

edilecek hem de Antalya gibi ülke turizminin 

önemli kentlerinden biri taşkın zararlarına karşı 

korunarak uluslar arası organizasyonların ya-

pılması için gerekli güvenli ortam hazırlanmış 

olacak. 
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495 milyon TL’ye 
mal olan bu 
Çekerek 
(Süreyyabey) 
Barajı ile dekar 
başına 345 TL gelir 
artışı sağlanacaktır.

6 Ocak 1998 tarihinde ihale edilen, Yozgat ili 

Çekerek İlçesinin 6 km güneydoğusunda Çekerek 

ırmağı üzerinde bulunan ve temelden 102,5 me-

tre yüksekliğinde olan Çekerek (Süreyyabey) 

Barajı’nda su tutma merasimi gerçekleştirildi. 

Yozgat, Çorum, Tokat ve Amasya illerinde toplam 

653 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanması ve 

yılda 50 milyon kWh hidroelektrik enerji üretilm-

esini sağlayacak Baraj ile bölge halkının büyük bir 

özlemi de gerçekleşmiş oldu. 

23 Kasımda gerçekleştirilen merasime; Yozgat 

Valisi Necati Şentürk, Bölge Milletvekilleri, DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdür 

Yardımcısı Ömer Özdemir, Belediye Başkanları, 

kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, daire 

başkanları, basın mensupları ve çok sayıda 

vatandaş iştirak etti. 

DSİ’den 
Dev Bir Baraj Daha 
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Aşağı Çekerek 
(Süreyyabey) Projesi
DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün (Samsun) en 

önemli projelerinden biri olan ve Amasya, 

Tokat, Çorum ile Yozgat illeri sınırları dâhilinde 

Yeşilırmak Havzasındaki Aşağı Çekerek Projesi 

kapsamında bulunan Süreyyabey Barajı’nda 

depolanacak 1 310 Milyon m3 su ile 65 323 

hektarlık alanın sulanması öngörülmektedir. 

Ayrıca 5 000 hektar alanın taşkından korunması 

ve 25 MW kurulu güçteki Çekerek HES ile 

İncesu HES’den yılda ortalama 98 milyon kWh 

enerji üretilmesi hedeflenmektedir. 

Aşağı Çekerek Projesi ile, Tokat ili sınırları 

içerisindeki Maşat-Reşadiye Ovası’nda 

9 005 hektar, Zile Ovası’nda 6 332 hektar, Yoz-

gat ili sınırları içerisindeki Mamure Ovası’nda 

5 080 hektar, Çekerek Ovası’nda 1 496 hek-

tar, Amasya ili sınırları içerisindeki Geldin-

gen Ovası’nda 20 114 hektar, Kazankaya 

Regülatörü’nden alınacak suyun Eraslan Tüneli 

ile Çekerek havzasından Merzifon havzasına 

aktarılması ile Merzifon Ovası’nda  23 296 hek-

tar olmak üzere toplam   65 323 hektar tarım 

alanının sulanmasını sağlayacak, ayrıca 14,4 

MW kurulu güce sahip Süreyyabey HES ile   

yaklaşık 50 GWh/yıl ve 13 MW kurulu güce 

sahip İncesu HES ile 48 GWh/yıl olmak üzere 

toplam 98 GWh/yıl enerji üretecek bir projedir. 

Ancak projede Merzifon Ovası Sulamasına 

ait 23 295 hektarlık bölümü projeden ayrı 

mütalaa  edilerek Aşağı Çekerek I. Merhale 

Projesi 42 027 hektar olarak revize edilmiştir. 

İncesu HES de 2005 yılında EPDK tarafından 

satışı gerçekleştirildiğinden projenin en-

erji üretim potansiyeli 50 GWh/yıl olarak 

gerçekleşecektir. 

Projedeki koşullar tam develope olduğunda 

Aşağı Çekerek Projesinden sağlanacak yıllık gelir 

artışı 90 Milyon TL’dir. Ülke istihdamına katkısı 

ise 116 391 kişidir.

Baraj İnşaatında 2011 Aralık Ayı 
itibariyle Yapılan İşler ;

- Derivasyon tüneli 465 m uzunluğunda 7,70 m kazı ve 6 m iç 
çapında olup bitirilmiştir.
- Membada 7545 m2 mansapta 3151 m2 olmak üzere to-
plam 10696 m2 slurry trench (geçirimsizlik perdesi) imalatı 
yapılmıştır
- Kadışehri-Çekerek yolu 12,7 km uzunluğunda olup kazı- dol-
gu ve sanat yapıları çalışmaları % 90 oranında tamamlanmıştır. 
- Çekerek –Sorgun yolu 8 km uzunluğunda olup kazı- dolgu 
ve sanat yapıları çalışmaları % 90 oranında tamamlanmıştır. 
- Sol ve Sağ sahil Grup köy yolları yaklaşık 43 km uzunluğunda 
olup kazı- dolgu ve sanat yapıları çalışmaları % 95 oranında 
tamamlanmıştır. 
- Şantiye içi ulaşım ve servis yolları tamamlanmıştır.
- Memba ve mansap batardoları tamamlanmıştır.
- Kapama seddesi 525 000 m3 lük dolgu yapılarak bitirilmiştir.
- Enerji tüneli 317 m uzunluğunda, 4 m iç çapında olup kazı ve 
beton kaplama ile cebri boru ve betonu tamamlanmıştır. 
- Sulama tüneli 297,82 m uzunluğunda 4,00 m çapında daire-
sel kesitli olup kazısı ve beton kaplaması bitirilmiştir.
- Sağ ve sol enjeksiyon galerileri  ile enjeksiyon ulaşım galer-
ilerinde bütün imalatlar tamamlanmıştır.
- Dolusavakta 92 000 m3 beton dökülerek  imalatlar 
tamamlanmıştır.  
- Gövde’de 7 450 000 m3 dolgu yapılarak imalat 
tamamlanmıştır.

Kalan işler :
- Çekerek-Kadışehri, Çekerek-Sorgun ve Grup Köy Yollarında 
üst yapı imalatları, 
- Derivasyon tünelindeki cebri boru, çelik mesnet ve çıkış yapısı 
imalatları,
- Sulama tünelinde branşman ve ayar vana odası imalatları,
- Gövde, Sulama ve derivasyon tüneli aydınlatma işleri,
- TCK yolu oto korkuluk işleri,
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Yozgat Valisi Necati Şentürk

Proje’nin yalnız Yozgat için değil, Amasya 

ve Tokat için de büyük önemi olduğunu ifade 

eden Şentürk “Uzun zamandır beklediğimiz 

bu dev projede sona geldik. Sulama ve enerji 

ihtiyacımızı karşılayacak bu dev barajda bugün 

itibariyle suyu tutuyoruz. Su bildiğiniz gibi be-

reketin adı. Sulama ve enerjide kalkınma de-

mek. Sulama ile ürünümüz bereketli, enerji ile 

de ışığımız aydınlık olacak.”dedi.  

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Temelden 102,5 metre yüksekliğinde kil çekird-

ekli kaya dolgu tipinde inşa edilen Çekerek 

(Süreyyabey) Barajı’nın 6 Ocak 1998 tarihinde 

ihale edildiğini kaydeden Özkaldı “Yozgat 

ili Çekerek İlçesinin 6 km güneydoğusunda 

Çekerek ırmağı üzerinde, inşa edilen baraj ile 

653 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanması 

sağlanacaktır. Barajımız sadece sulama 

maksatlı olmayıp, hidroelektrik enerji üretimi 

de sağlayacaktır. Yılda 50 milyon kilowatt saat 

enerji üretimi gerçekleştirilecektir. 495 milyon 

TL’ye mal olan bu baraj ile dekar başına 345 

TL gelir artışı sağlanacaktır. Sulama sahasında 

hububat, şeker pancarı, Ayçiçek, dane fasu-

lye, soğan, patates, sebze, domates, bostan, 

bağ, meyve, yonca ekimi yapılacaktır. Ayrıca 

tarımdan dolayı projenin yıllık net gelir artışı 

75,5 milyon TL olacaktır.”dedi.

Özkaldı şöyle konuştu “Çekerek (Süreyyabey)   

Barajı’nın tamamlanarak vatandaşlarımızın 

hizmete sunulması aşamasında bizlere her za-

man destekleri ile büyük güç veren ve projeyi 

yakından takip eden başta Başbakanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri 
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Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, 

Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize 

şükranlarımı sunuyor, Yüklenici firmanın değerli 

yönetici ve çalışanları ile DSİ mensubu kıymetli 

mesai arkadaşlarımı özverili çalışmalarından 

dolayı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür 

ediyor, açılışını gerçekleştireceğimiz bu tesisin 

ülkemize, Milletimize hayırlı olması temennisi-

yle, sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”
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   BARAJ  

Tipi    :Kil çekirdekli   

     kaya dolgu

Temelden yükseklik  :102.50 m

Talvegden yükseklik  :77.50 m

Temel kotu   :759.00 m

Kret kotu    :861.50 m

Kret genişliği   :12.00 m

Kret uzunluğu   :635.649 m  

Gövde hacmi   :7.450 hm3    

Memba şevi   :1.00/2.50

Mansap şevi   :1.00/2.00

Memba batardo kotu  :807.50 m

Mansap batardo kotu  :790.00 m

Ön batardo kret kotu  :791.00 m

GÖL  

Max.su seviyesi   :858.25 m

Nor.su seviyesi   :855.00 m

Min.su seviyesi   :820.00 m

Max.su seviyesinde göl hacmi :1310.00hm3

Max. su seviyesinde göl alanı  :44.50 km2

Nor..su seviyesinde göl hacmi  :1180.00hm3

Nor. su seviyesinde göl alanı  :41.33 km2

Min. Su seviyesinde göl hacmi :229.00 hm3

Min. Su seviyesinde göl alanı  :13.92 km2

Faydalı hacim   :1080.80 hm3

SANTRAL 

Yeri   : Sol Sahil

Ünite sayısı  : 4 adet

Ünite kurulu gücü  : 3.6 MW

Toplam kurulu güç  : 4x3.6 = 14.4 MW

Türbin tipi  : Düşey eksenli franci

Debi(toplam)  : 4x7.5 = 30 m3/s

Brüt ,max.düşü  : 72.46 m

Tünel tipi   : Dairesel

Tünel boyu ve çapı  : 317,73 m , φ 4,00 m

Santral tipi  : Yarı gömülü

Santral boyutu  : (32.35+6.15) x 22.80 m

Förm Enerji  : 35,36 x 106 KWh

Sekonder Enerji  : 14,39 x 106 KWh

Toplam Enerji  : 49,75 x 106 KWh

SÜREYYABEY (ÇEKEREK) BARAJI VE HES KARAKTERİSTİKLERİ

    kaya dolgu

Temelden yükseklik  :102.50 m

Tipi :Kil çekirdekli
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1960 yılından 
bu yana Türk 
sporuna hizmet 
eden ve yetiştirdiği 
sporcularla Ülkemiz 
sporuna büyük 
katkı veren DSİ’den 
spora bir büyük 
destek daha. 

Kuruluşundan bu yana spora büyük destek veren 

ve birçok başarılı sporcu yetiştiren DSİ Genel 

Müdürlüğü ülkemiz spor yaşamına çok önemli bir 

tesis armağan etti. 

DSİ Genel Müdürlüğü Etlik Tesislerinde bulunan 

Kapalı Spor Salonu, 22 Kasım 2011 tarihinde, 

Milletvekili Hakan Şükür, Basketbol Federasyonu 

Başkanı Turgay Demirel, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, Azerbeycan Basketbol Federasyonu 

Başkanı, eski milli basketbolcu Harun Erdenay, 

DSİ Spor Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Üzücek 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile vatandaşların 

katılımıyla hizmete alındı.

DSİ’den 
Spora 
Büyük 
Destek
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DSİ Spor 1960 yılında kurulmuş olup 8 branşta vatandaşlarımıza 

hizmet veriyor. DSİ Spor Klübünde Basketbol branşında                

A takım, Genç, Yıldız ve Küçük Erkekler kategorilerinde toplam 

54 lisanslı sporcu, Voleybol branşında Genç ve Yıldız katego-

rilerinde toplam 18 lisanslı sporcu, Futbol branşında A takım, 

U-19, U-17, U-15 ve U-14 kategorilerinde toplam 148 lisanslı 

sporcu, Tenis branşında 12 lisanslı sporcu, olmak üzere toplam 

aktif 232 lisanslı sporcu bulunuyor ve yarışmalara katılıyorlar. 

Taekwon-do branşında Yaz ve Kış Spor Okulu çalışmalarıyla 

çocuklarımıza spor yapma imkânı sağlanıyor.

Ayrıca, her yıl çeşitli branşlarda açılan Yaz Spor Okullarına 

350-400 çocuk, Kış Spor Okullarına 100-150 olmak üzere spor 

okullarına ortalama 500 çocuk katılım sağlıyor. DSİ camiasının 

dışından gelen çocuklar da DSİ ile bu sayede bütünleşiyor.

Amacı; sağlıklı, sporu, insanı ve ülkesini seven, topluma yararlı 

gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak olan Ankara DSİ 

Gençlik ve Spor Kulübü önümüzdeki yıllarda da gençlere spor 

sevgisini aşılamaya devam edecek. 

Milletvekili Hakan Şükür

Merasimde bir konuşma yapan Hakan Şükür 

“Ülkemizde spora önem verildiğini görmek, bu 

tesislerin hizmete alınışına şahit olmak son de-

rece gurur verici bir olay. Ülke olarak genç bir 

nüfusa sahibiz ve bu nüfusa spor yapmayı ve 

böylece sağlıklı olmayı aşılayabiliriz. Bu sebe-

ple bu tesisin inşasında emeği olan başta Genel 

Müdürümüz Akif Özkaldı’ya ve DSİ Spor yet-

kililerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

Basketbol Federasyonu Başkanı 
Turgay Demirel

Turgay Demirel “Basketbol Federasyonu 

başkanı olarak Ankaramıza önemli bir tesis daha 

kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen, 

önemli başarılar elde ettiğimiz basketbola bir 



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  2011 53

tesis daha kazandıran herkese, Federasyon 

Başkanı olarak sonsuz şükranlarımı sunuyor, 

başta DSİ Genel Müdürü olmak üzere herkese 

teşekkür ediyorum.”dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

DSİ Spor olarak yaklaşık 50 yıldır faaliyette 

bulunduklarını ifade eden Özkaldı “DSİ Genel 

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 

DSİ Spor Kulübümüz, 1960 yılından günü-

müze kadar; spor faaliyetlerini DSİ person-

elimize ve aynı zamanda personelimizin sosyal 

çevresine sevdirmek amacıyla; Kuruma yakışır 

bir şekilde ilkeli, tutarlı ve bilimsel anlayışla 

sürdürmektedir.”dedi.  

Ankara DSİ Spor olarak birçok branşta faaliy-

ette bulunduklarını ifade eden Özkaldı “Bugün 

DSİ Spor Basketbol, Voleybol, Futbol, Te-

nis, Masa Tenisi, Taekwon-do, Cimnastik 

ve Step-Aerobik olmak üzere 8 branşta aktif 

olarak hizmet vermektedir. Ayrıca kurumumuz 

çalışanlarının çocuklarının yaz tatillerinde ve 

eğitim-öğretim döneminde spor yapmalarını 

sağlamak maksadıyla Yaz ve Kış Spor Okulları 

açmakta, yine DSİ çalışanları arasında turnu-

valar düzenleyerek faaliyetini devam ettirme-

ktedir. Bugün itibariyle, Basketbol, Voleybol, 

Futbol ve Tenis branşlarında olmak üzere to-

plam aktif 232 lisanslı sporcu bulunmakta ve 

yarışmalara katılmaktadırlar. Ayrıca, her yıl 

çeşitli branşlarda açılan spor okullarına orta-

lama 500 çocuk katılmakta, DSİ camiasının 

dışından gelen çocuklarımız da DSİ ile bu sayede 

bütünleşmektedir.”diye konuştu.

Özkaldı konuşmasını “Spor camiasında bir mar-

ka olarak her zaman saygın bir yer edinen DSİ 

Spor Kulübümüzün bundan sonra da Türk spo-

runa, Türk gençliğine ve DSİ camiasına yakışır 

bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam 
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edeceği inancı ile spor kulübümüzün bugünlere 

gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 

yeni spor salonumuzun DSİ Ailesine ve gençliğe 

hayırlı olmasını diliyorum.”diyerek tamamladı.

                                                                                             

Harun Erdenay

Eski basketbolcu olarak yaşadığı mutluluğu if-

ade eden Erdenay “Geçmişte burada basketbol 

oynamış ve buranın eski halini bilen biri olarak 

bugün bu salonu bu şekilde görmekten dolayı 

son derece mutluyum. Ülkemiz ve Ankaramız 

yepyeni bir spor salonu daha kazandı. Buradan 

çıkacak gençler ileride çok daha iyi yerlere gel-

ecek. Buna eminim. Emeği geçen herkese sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

DSİ Spor Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergün Üzücek

DSİ Spor olarak yaklaşık 50 yıldır faaliyette 

bulunduklarını ifade eden DSİ Spor Yönetim 

Kurulu Başkanı Ergün Üzücek “1960 yılından 

beri Ülkemiz sporuna hizmet eden DSİ Spor 

olarak bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz. 

Ülkemize çok büyük tesisler kazandıran Ge-

nel Müdürlüğümüz spor faaliyetlerine verdiği 

önemle Ülkemizde pek çok sporcunun sporu-

muza kazandırılmasını sağlamış ve Ülke olarak 

elde ettiğimiz başarılara katkı sağlamıştır. “dedi.
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Pusat Özen Barajı 
ile bölgenin hem 
sulama suyu hem 
içme suyu ihtiyacı 
temin edilecek hem 
de bölge taşkın 
zararlarına karşı 
korunacak.

Pusat 

Özen 

Projesi
2009 yılında açılışı gerçekleştirilen Pusat Özen 

Barajı ile 110 bin dekar arazinin sulanması sağ-

lanacak. 2011 yılı fiyatlarıyla 57 milyon 357 bin 

TL’ye mal olan baraj, geçim kaynakları tarım ve 

hayvancılık olan Sivas kırsalındaki vatandaşları-

mızın yüzünü güldürecek. 

Sivas’ın kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşla-

rın geçim kaynakları tarım ve hayvancılık. Pusat 

Özen Barajı ile tarım ve hayvancılık gelişecek, 

yörede yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyi ar-

tacak. Bu sayede yörenin en önemli sorunu olan 

göç meselesi ortadan kalkacak. Yörede geleneksel 

tarım uygulamaları ortadan kalkacak ve sulu tarım 

yapılacak. Gelir getirici ürünlerin yetiştirilmesi ile 

yöre insanı kendi topraklarında kalkınacak.

Sivas–Erzincan karayolunun 38.km’sinden Do-

ğanşar ilçesi istikametinde 20. km’de Pusat Dere-

si ile Madenköy Çayının birleşimi üzerinde inşa 

edilen Pusat-Özen Projesinin gerçekleştirilmesi ile 

Hafik ovasında 11 526 hektar tarım arazisinin su-

lanması ve taşkından korunmasının yanı sıra Ha-

fik İlçesinin içme suyunu ihtiyacı karşılanacak.
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Projenin Tarihçesi

Hafik Özen projesine ait ilk çalışmaya 1968 

yılında DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Ankara Grup 

Amirliği tarafından başlanmıştır. “Yukarı Kızı-

lırmak Havzası Kızılırmak Projesi” adı altında 

tanzim edilen rapor önerisi doğrultusunda 1978 

yılında Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Toprak 

ve Drenaj Şube Müdürlüğünce arazi çalışmala-

rına başlanmıştır.

“Kızılırmak, İmranlı ve Yukarı Kızılırmak Pro-

jeleri, İmranlı ve Zara Sulamaları, Cencin ve 

Çevre Pompaj Sulamaları ile Pusat ve Beydilli 

Barajları Sulama Alanları, Hafik Ovası Sula-

ması Planlama Revize Arazi Sınıflandırma Ra-

poru” adı altında planlama arazi sınıflandırma 

raporu tanzim edilerek 1984 yılında raporun 

basımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara ek 

olarak 1984 yılında ovanın tamamı için drenaj 

etütlerine, 1985 yılında da ek alan etütlerine baş-

lanmıştır.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğünce (Sivas) yapılan 

alternatif çalışmalar sonucunda, arazi sınıflan-

dırma etüdü yapılan alanların, İmranlı ve Özen 

Barajlarından sulanmasına karar verilmiştir.

1990 yılında ek alanları da kapsayacak şekilde 

“İmranlı Projesi Planlama Raporu” adı altında 

İmranlı Barajı’ndan sulanacak sahaları kapsayan 

Planlama Raporu tanzim edilmiştir.

1992 yılında da “Sivas Hafik Özen Proje-

si Planlama Raporu” adı altında Hafik Özen 

Barajı’ndan sulanacak sahaları kapsayan Planla-

ma Raporu tanzim edilmiştir.

İşe ait Hafik ovaları sulama ünitesinin kaliforni-

ya sulama sistemine göre kati proje çalışmaları 

yapılmış, ancak proje alanının topoğrafik ve jeo-

lojik yapısı, sulama yapılarında gelişen teknoloji-

ler göz önüne alınarak sulama sisteminin Klasik, 

Kaliforniya ve Borulu sisteme göre yeniden irde-

lenmesi uygun görülmüştür. 

Toprak Kaynakları ile Revize Arazi Sınıflandır-

ma, Drenaj Ve Bünye Dağılım Haritaları DSİ 

19. Bölge Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

İletim Hattı ile Ana Boru ve Yedek Boru 

Güzergâhları Jeoteknik Raporu DSİ 19. Bölge 

Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve 
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Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2007 

tarih ve 455–390/1525–13251 sayılı yazısı ve 

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma 

Dairesi Başkanlığı’nın 26.03.2007 tarih ve 455–

553 sayılı yazısı dikkate alınarak sulak alanlar su-

lama alanı dışına çıkartılmış ve sulak alan su yü-

zeyine 250,00 m mesafeden kapalı geçişi temin 

edebilmek için Planlama Revize Raporunda ye-

niden işletme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu 

çalışmalar neticesinde Hafik Özen Barajı’ndan 

toplam 11 293,00 hektar alan Borulu sistem ile 

kısıntılı olarak sulanabilecektir.   

 

Baraj İnşaatı Kapsamında Yapılan 
İşler

a-Yollar  

Baraj inşaatı kapsamındaki ulaşım ve 

malzeme taşıma yollarında toplam; 

1 174 628 m3 kazı yapılmıştır.

b-Derivasyon-Dipsavak Tüneli:

Pusat ve Maden Dereleri arasındaki bağlantı 

kanalı, bağlantı tüneli ve derivasyon tünelin-

de toplam 48 992 m3 kazı yapılmış, derivasyon 

tünelinde de 4 819 m3 beton imalatı yapılarak, 

02.08.1998 tarihinde barajda derivasyon yapıl-

mıştır. 13.10.2008 Tarihinde barajda su tutul-

muştur. Dipsavak imalatları kapsamında ise; 
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Ø 1100 mm çapında, 167 m uzunluğunda ve 

86000 kg ağırlığında dipsavak tüneli cebri boru-

sunun imalat ve montajı ile Ø 1200 mm çapın-

da kelebek vana ile Ø 1000 mm çapında 2 adet 

karesel sürgülü ayar vanasının imalat ve montajı 

yapılmıştır.

c-Baraj Gövdesi:

Baraj gövdesi inşaatında; 555 513 m3 sıyırma ka-

zısı yapılmış, 9 659 m enjeksiyon delgisi açılmış 

ve 2 860 370 m3 gövde dolgusu imalatı yapıl-

mıştır.

d-Dolusavak:

Dolusavakta 268 165 m3 kazı yapılmış ve              

12 082 m3 beton dökülmüştür. 

Kamulaştırma

Pusat-Özen Barajında 283 hektar arazi ve göla-

lanı altında kalan Maden Köyü ile Pusat köyleri-

nin köy içi kamulaştırmaları yapılmıştır.
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Hidroloji

Yağış Alanı   :  130,7 km²
Yıllık Ortalama Akım  :  59,4 hm³
Kadastrofal Feyezan Piki :  662 m³/s
Derivasyon Feyezan Piki :  202 m³/s
Çekilen Su   :  47,9 hm³
Regülasyon Oranı (%)  :  87,86 
  

Gövde

Gövde Tipi   : Kil çekirdekli kaya dolgu
Gövde Hacmi  : 2,81 hm³
Kret Kotu   : 1498 m
Kret Uzunluğu  : 403,4 m        
Gövde yüksekliği (talvegten) : 72 m        
Gövde yüksekliği (temelden) : 81 m        

Dolusavak

Yeri    : Sol sahilde
Tipi   : Karşıdan alışlı,   
     serbest
Kapak Sayısı ve Boyutu : -
Kapak Tipi   : -
Deşarj kapasitesi  :  476 m³/s 

Proje Karakteristikleri
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Feridüddin Attar Nişabur’da 1120’da doğmuş ve 

muhtemelen 1194’da vefat etmiş ünlü bir şair ve 

mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı 

“Attar” olarak anılmaktadır. 

Tac’ül Ârifin Necmettin Kübrevi’ye bağlı olmakla 

birlikte; benimsediği tasavvuf anlayışı bir sistem-

den ziyade İşrâki’dir. 

Hz.Mevlâna, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıf-

lar tarafından yüceltilen Attar, çoğu günümü-

ze kadar ulaşan pek çok eser bırakmıştır. Adı 

Muhammed’dir. 6 Şubat 553’ te Nişâbur’ a bağlı 

Kedken’de doğmuş, 10 Cemâziyel âhir 627’ de 

Moğollar tarafından şehit edilmiştir. Şiirlerinde 

“Attâr” ve “Ferîd” mahlâslarını kullanmıştır. Yir-

mi-yirmibeş yaşlarında tasavvufa intisap ettiği bi-

linen Attâr, aklî ve naklî ilimlerde yetişmiş büyük 

bir âlimdir. Mantıkut’tayr adlı eserinin dışında 

Divanı, Muhtarnâme, Esrarnâme, Hüsrevnâme 

(İlahinâme), Musibetnâme ve büyük sufilerin ha-

yatlarının anlatıldığı Tezkiretü’l-evliya’sı vardır.

KUŞLAR 
MECLİSİ 

ya da 
SİMURG’A 

DOĞRU
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Bunların arasında en ünlüsü 1187’de yazmış ol-

duğu Tuyûrnâme (Mantiku’t-tayr veya Mantık 

Al-Tayr) adlı 4931 beyitten oluşan eseridir.

Attar, Kusdili veya Kuslar Meclisi olarak da 

bilinen bu mesnevî tarzı eserinde, tasavvufun 

Vahdet-i Vücûd anlayışını anlatır.

Eserde çok zengin bir sembolik dil kullanılmış ve 

Hakikât’i arayanlar, yani Hakikât Yolunun Yol-

cuları kuşlarla simgelenmiştir.

Hüthüt adlı kuş onlarin önderleri, kılavuzla-

rı, yani mürşitleridir. Aradıkları Simurg adlı 

efsanevî kuş, Allah’in zuhûr ve taayyünüdür. 

Tabii,zuhûr ve taayyün aslında bizzat kendile-

rinden ibarettir. Ancak,Vahdet-i Vücut’a, yani 

Varlık Birliği’ne ulaşanlar, “halkın Hakk’ın zu-

huru; Hakk’ın halkın bütünü olduğunu” idrak 

edebilirler.

“… Günlerden bir gün, dünyadaki bütün kuşlar 

bir araya gelirler. 

Toplanan kuşların arasında hüthüt, kumru, 

dudu, keklik, bülbül, 

sülün, üveyk, şahin ve diğerleri vardır. Amaçları, 

padişahsız hiç 

bir ülke olmadığı düşüncesiyle, kendilerini yö-

netmek üzere bir 

padişah seçmektir.

Hüthüt söze başlar ve Hz.Süleyman’in postacı-

sı oldugunu belirttikten sonra; kuşların Simurg 

adında bir padişahları olduğunu söyler. Ama, 

hiç bir kuşun haberlerinin olmadığını, herkesin 

padişahının daima Simurg oldugunu belirtir. 

Ancak, binlerce nur ve zulmet perdelerinin ar-

kasinda gizli oldugu için bilinmediğini ve onun 

“bize bizden yakın, bizimse uzak” oldugumuzu 

anlatır. 

Simurg’u arayıp bulmaları için kendilerine kıla-

vuzluk edeceğini ilave edince; kuşların hepsi de 

hüthütün peşine takılıp onu aramak için yollara 

düşerler. Kuşların hepsi de Simurg’un sözü üze-

rine yola revan olurlar…

Ama, yol çok uzun ve menzil uzak oldugundan; 

kuşlar yorulup hastalanırlar. Hepsi de, Simurg’u 

görmek istemelerine rağmen, hüthütün yanına 

varınca “kendilerince geçerli çeşitli mazeretler 

söylemeye” başlarlar. Çünkü, kuşların gönül-

lerinde yatan asıl hedefleri çok daha basit ve 

dünyevî’dir. Örnek olarak, bülbülün isteği gül; 

dudu kuşunun arzuladığı ab-ı hayat; tavus ku-

şunun amacı cennet; kazın mazereti su; kekliğin 

aradığı mücevher; hümânın nefsi kibir ve gurur; 

doğanın sevdası mevki ve iktidar; üveykin ihti-

rasi deniz; puhu kusunun aradığı viranelerdeki 

define; kuyruksalanın mazereti zaafiyeti dolayi-

siyla aradigi kuyudaki Yûsuf; bütün diğerlerinin 

de başka başka özür ve bahanelerdir.

Bu mazeretleri dinleyen hüthüt, hepsine ayrı 

ayrı, doğru, inandırıcı ve ikna edici cevaplar ve-

rir. Simurg’un olaganüstü özelliklerini ve güzel-

liklerini anlatır.

Hüthüt söz alır ve şunları söyler. Söyledikleri, 

ayna ve gönül açısından ilginçtir:

Simurg, apaçık meydanda olmasaydı hiç gölgesi 

olur muydu?

Simurg gizli olsaydı hiç âleme gölgesi vurur 

muydu? Burada gölgesi 

görünen her sey, önce orada meydana çıkar gö-

rünür. Simurg’u görecek 

gözün yoksa, gönlün ayna gibi aydın değil de-

mektir. Kimsede o 

güzelligi görecek göz yok; güzelliginden sabrı-

mız, takatimiz

kalmadı. Onun güzelliğiyle aşk oyununa giriş-

mek mümkün değil. O, yüce 

lûtfuyla bir ayna icad etti. O ayna gönüldür; gö-

nüle bak da, onun 

yüzünü gönülde gör!

Hüthütün bu söylediklerine ikna olan kuslar, 

yine onun rehberliğinde Simurg’u aramak için 



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  2011 63

yola koyulurlar. Ama, yol, yine uzun ve zahmet-

li, menzil uzaktır…

Yolda hastalanan veya bitkin düşen kuşlar çeşit-

li bahaneler, mazeretler ileri sürerler. Bunların 

arasında, nefsanî arzular, servet istekleri,ayrıldığı 

köşkünü özlemesi, geride bıraktığı sevgilisinin 

hasretine dayanamamak, ölüm korkusu, ümit-

sizlik, şeriat korkusu, pislik   endisesi, himmet, 

vefa, küskünlük, kibir, ferahlık arzusu, kararsız-

lık, hediye götürmek dileği gibi hususlarla; bir 

kuşun sorduğu “daha ne kadar yol gidileceği” 

sorusu vardır.

Hüthüt hepsine, bıkıp usanmadan tatminkâr 

cevaplar verir ve daha önlerinde aşmaları gere-

ken “yedi vadi” bulundugunu söyler. Ancak, bu 

“yedi vadi”yi aştıktan sonra Simurg’a ulaşabile-

ceklerdir. 

Hüthütün söyledigi, “yedi vadi” şunlardır.

VADİLER  ya da MERHALELER

1.Vadi

İstek

2.Vadi

Aşk

3.Vadi

Marifet

4.Vadi

İstiğna

5.Vadi

Vahdet

6.Vadi

Hayret

7.Vadi

Yokluk (Fenâ)

BEKÂ

Kuşlar gayrete gelip tekrar yola düşerler…

Ama, pek çoğu, ya yem isteği ile bir yerlere da-

lıp kaybolur, ya aç susuz can verir, ya yollarda 

kaybolur, ya denizlerde boğulur, ya yüce dağla-

rın tepesinde can verir, ya güneşten kavrulur, ya 

vahşi hayvanlara yem olur, ya ağır hastalıklarla 

geride kalır, ya kendisini bir eğlenceye kaptırıp 

kafileden ayrılır.

Bu sayılan engellerin hepsi de Hakikât yolundaki 

zulmet ve nur hicaplarıdır. Bu hicaplardan sade-

ce otuz kuş geçer. Bütün vadileri aşarak menzil-i 

maksudlarına yorgun ve bitkin bir halde uzanan 

bu kuşlar, rastladikları kişiye kendilerine padişah 

yapmak için aradıkları Simurg’u sorarlar.

Simurg tarafından bir görevli gelir…Görev-

li, otuz kuşun ayrı ayrı hepsine birer yazi verip 

okumalarını ister.Yazılarda, otuz kuşun yolculuk 

sırasında birer birer başlarına gelenler ve bütün 

yaptiklari yazılıdır. Bu sirada, Simurg tecelli 

eder…

Fakat, otuz kuş, tecelli edenin bizzat kendileri 

oldugunu; yani, Simurg’un mânâ bakımından 

otuz kuştan ibaret olduklarını görüp şaşırırlar. 

Çünkü, kendilerini Simurg olarak görmüşlerdir. 

Kuşlar Simurg, Simurg da kuşlardir. Bu sırada 

Simurg’dan ses gelir:

“Siz buraya otuz kuş geldiniz, otuz kuş göründü-

nüz. Daha fazla veya daha az gelseydiniz o ka-

dar görünürdünüz. Çünkü, burası bir aynadır!” 

Hasılı, otuz kuş, Simurg’un kendileri olduğunu 

anlayınca; artık, ortada, ne yolcu kalır, ne yol, 

ne de kılavuz...Çünkü, artık hepsi BİR’dir. Hepsi 

BİR’de fani olmuşlardır. Aynı, aşıkla, maşukun 

aşkta; habible, mahbubun muhabbette; sacid-

le, mescudun secdede; bir olması gibi...Aradan 

zaman geçer, “fenâda kaybolan kuslar yeniden 

bekâya dönüp”, yokluktan varlığa ererler…”



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  201164

Attar, “ölümden sonraki ölümsüzlüğün sırrına” 

lâyık olacakların bilinciyle; ancak, bunları yaza-

bilirdi ve herhalde ‘Kusların Dili’ ile de  sembo-

lik bir dille bunu yapmaya çalıştı.

Kusların Dili ya da Kuşdili, mesnevî anlam ve 

kapsam olarak zengin bir sembolizmadır.

Kuşlar, “Hakikât Yolunun Yolcuları” ; Simurg, 

“Hakikât” olarak tanımlanır.

İnsan ömrünün engebelerine eşdeğer merdiven 

basamaklarını çıkabilmek ve sonunda ancak çok 

az kişinin hedefine ulaşabilmesi şeklinde düsü-

nülebilir. Bunlar, olgunlaşma merdiveninin, 

İstek’ten Fenâ’ya doğru çıkan basamaklarıdır. 

Açıklandığı gibi, kuşların bazıları, Fenâ’dan 

daha ileri giderek Fenânın da Fenâsını, yani 

Bekâ’yı idrak eder. Sembolik evrende terk etme, 

yegâne kemalât yoludur. Bu sembolizmada, kuş-

lar sâlikleri, kılavuz Hüdhüd kuşu mürşidi temsil 

eder. Sîmurg (otuz kuş), yani Anka ise, Allah’in 

zuhûr ve taayyünüdür. Tûyurname, bir vadiden 

öteki vadiye sırayla geçilerek olgunlaşmak şek-

linde kuşlarla temsil edilen ilginç bir örnektir.

Gülşehrî, Anadolu Selçuklu Devleti’nin son de-

virlerinde, Sultan Veled, Yunus Emre, Âşık Paşa 

gibi Türkçe yazıp Türkçe söyleyen ozanlarımız 

arasındadır.

XIII. yüzyılın sonlarıyla XIV. yüzyılın ilk yarı-

sında yaşadığını bildiğimiz Gülşehrî’nin asıl adı 

Ahmed’dir. O çağlarda bir bilim ve tasavvuf 

şehri olarak tanınan Kırşehir’de doğduğu, öm-

rünün sonuna kadar burada yaşadığı söylenir. 

Kırşehir’in adı o zamanlar Gülşehir olduğu için 

Gülşehrî takma adını almış, bu adla tanınmıştır.

Gülşehrî’nin Kırşehir’de Ahi Evran’dan sonra 

kurulan Ahilik örgütünün başında bulunduğu-

nu, bu örgütün yayıcılarından olduğunu ve us-

tası Ahi Evran’ın etkisinde kaldığını şiirlerinden 

öğreniyoruz. Bir şiirinde :

Elli yıl ben ansız durmadım

Yazı yaban durgun görmedim

diyerek tam elli yıl, Ahi Evran’la birlikte kaldığı-

nı, onsuz yapamadığını söyleyen Gülşehrî, bir-

çok şiirinde onu över.

Gülşehrî’nin Ahi Evran hakkında yazdığı bir ri-

saleden başka, Onu Türk Edebiyatının Türkçe-

ci, güçlü bir ozanı olarak tanıtan eseri Mantıku’t-

Tayr olmuştur.

Kuş dili anlamına gelen Mantıku’t-Tayr, tanın-

mış mutasavvıf Ferideddin Attar’ın aynı adla 

bilinen Farsça eserinin Türkçe’ye manzum çe-

virisidir. 

Ahmed Gülşehrî, bir tasavvuf eseri olan 

Mantıkut-Tayr’ı, daha başka kaynaklardan ve 

özellikle Mevlâna’nın Mesnevî’sinden aldığı 

hikâyelerle süslemiş, kendi tasavvuf görüşlerini 

de katarak orijinal bir eser haline getirmiştir. 

Gülşehrî, bu eserinde Türk diline hayrandır. 

Türkçe’nin Farsça ve Arapça’dan üstün, tatlı bir 

uyuşumu olduğunu, bunu belirlemek için de bu 

eseri yazdığını söyler.

Türk dilinin hor görüldüğü, Arapça’yla ya-

zıp söylemenin hüner sayıldığı devirlerde, 

Anadolu’nun göbeğinde bir bilim adamı, bir 

ozan çıkarak Türkçe diye kükreyişi, Türkçe’ye 

kucak açışı, onu özlemle bağrına basması büyük 

yiğitlik, büyük vatanseverliktir. 

Gülşehrî, çağdaşı Yunus Emre ve hemşehrisi 

Âşık Paşa’yla beraber, bu büyüklüğü göstermiş-

tir.

Feleknâme adlı bir eserinin daha olduğu bilinen 

Gülşehrî’nin, kaç yıl yaşadığı, ne zaman öldüğü 

kesin olarak bilinmemektedir.

Bilinen ondan gelen, sararmış kâğıtlar üzerinde-

ki sesler ve nefeslerdir. Kırşehir’in gül bahçele-

rini çok sevdiğini, gülleri kendine yâr eylediğini, 

bütün sözleri bir yana iterek bülbül gibi gül sözü 

söylemeyi istediğini anlatan şu şiirler onundur :

Her gülü kim kendime yar eylerim

Her gice vasfını tekrar eylerim.

Her seher kim gül çemende açıla

Kamudan ilkin bana karşı güle.

Nevbahar oldu kim bülbül söyleye

Aşkını maşukuna şerh eyleye
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Kamu sözü gel ki terkeyleyelim

Bülbül gibi gül sözü söyliyelim...

Öyle ki, kendisinden beş yüz yıl sonra, Onun 

açtığı Türkçecilik çığırından bir halk ozanı Da-

daloğlu gelecek, o da Gülşehrî gibi Kırşehir’in 

uçsuz bucaksız gül bahçelerine bakarak şöyle 

seslenecektir:

Biter Kırşehir’in gülleri biter

Çağrışır dalında bülbüller öter

Ufacık güzeller hep yeni yeter

Güzelin kaşında keman görünür.

Gülşehrî, Kırşehir’in özlem dolu Özbağlarında, 

ana dili öz Türkçesiyle çevresinde toplanan ahi-

lerle görüşüp bilişirken asla şeyhlik, sultanlık da-

vasında bulunmamış, onlardan biri olarak onları 

konuşturmuş:

Ne derviş isteriz, sahip, ne sultan,

Ne dert işimize gelir, ne derman.

XIV. yüzyılın Anadolu’da yetişen bu Türkçeci 

ozanını, Yunus kadar arı-duru, Yunus kadar 

güçlü sayamasak bile, ilk Türkçeciler arasın-

da, ona önemli bir yer ayırmak zorundayız. 

Gülşehrî, Anadolu’yu aydınlatan aydın kişilerin 

başında, bilinçli ve idealist bir Türkçeci olarak 

her zaman dile gelecektir.

 

Mantık-ut Tayr Allah’ın birliği, İslam dininin 

son peygamberi Muhammed’in methi gibi ko-

nulara sahip olan uzunca bir girizgâhın ardın-

dan kuşların kendilerine bir padişah seçmek iste-

melerinden bahseden bir giriş bölümü ile başlar. 

Kuşlar biraraya gelip her ülkenin padişahı oldu-

ğu kendi ülkelerinin de bir padişahı olması ge-

rektiğini tartışırlar. Daha sonra içlerinde en bilge 

görülen Hüdhüd onlara padişahlarının ancak ve 

ancak Simurg kuşu olduğunu aktarır. Bu nokta 

ile birlikte Hüdhüd hikâye içerisinde önemli bir 

semboldür ve giriş kısmında kuş topluluğundaki 

Hüdhüd şu şekilde betimlenir:

“Sırtında tarikat elbisesi, başında ise hakikat tacı 

vardı.”

Eserde Tanrı’yı sembolize eden Simurg kuşuna 

yapılan betimlemelerden biri ise şudur:

“Kuşkusuz bizim de bir padişahımız vardır. O 

da Kaf Dağı’nın ardındadır.”

“Adı Simurg’dur, kuşların padişahıdır. O bize 

yakındır lakin biz ona oldukça uzağız.”

Buradan sonra yol hazırlığı içerisindeki kuşlar 

tek tek tanıtılır fakat öncelikle Simurg’u daha 

detaylıca tarif eden bir bölüm yer alır. 

Sonrasında farklı kuşların hikâyeleri anlatılır ve 

her bir kuşla bir zaaf veya özellik ilişkilendirilir. 

Böylece o zaafın veya özelliğin tasavvuf bağla-

mındaki yerine değinilir. Örneğin papağanın 

hikâyesinde papağan kendisinin Simurg’un 

dergâhına varacak takati olmadığını belirtir ve 

tek arzusunun içmekte olduğu ab-ı hayat oldu-

ğunu dile getirir. Hüdhüd ise canını önemse-

menin yanlışlığı ile ilgili bir cevap verir ve canın 

canana feda etmek için olduğundan bahseder. 

Kitabın tek tek kuşlardan bahseden bu bölü-

münden itibaren anlatımda aralara bahsi geçen 

özellik, kavram veya genel olarak konu hakkında 

çeşitli hikâyeler, kıssalar anlatılır. 

Bu kıssaların bir kısmı tarihte yaşamış önemli 

kimselere atfedilir veya içlerinde karakter olarak 

bu kişileri barındırır.

Kuşların tek tek gelip kendilerine dair konuş-

malarından ve bunlardan çeşitli özelliklerin 

tasavvufî tahlilinin yapılmasından sonra kuşlar 

Hüdhüd’e başka sorular yöneltirler. Cevaplar-

dan sonra kuşlar yola düşmek isterler öncelikle 

Hüdhüd onlara açıklayıcı bir konuşma yapar. 

Fakat bu konuşmanın ardından bahane getir-

meye başlarlar. Hüdhüd tek tek bahaneleri ce-

vaplar. 

Bahanelerin sonunda bir kuşun yolu anlatması-

nı istemesi üzerine Hüdhüd Simurg’a ulaşmak 

için gidilecek yolu anlatır; aşılması gerekilen yedi 

vadi vardır, hepsi de çetindir. 

Vadilerin adları sırasıyla: Talep, Aşk, Marifet, 

İstiğna (ihtiyaçsızlık), Tevhid, Hayret, son olarak 

da Fakr ve Fena’dır. Hüdhüd bu vadilerin her 
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birini anlatır, daha sonra etkilenen kuşlar yola 

koyulurlar. Binlerce kuş olarak çıktıkları yoldan 

sadece otuzu Simurg’un dergâhına varabilir. 

Sonunda Simurg’u gördüklerinde ise Simurg’un 

kendileri olduğunu fark ederler; dergâh aslında 

bir aynadan ibarettir. Bu eserde şöyle açıklanır:

“O dergâhtan hal diliyle bir nida geldi: ‘Güneşe 

benzeyen bu dergâh bir aynadır’.”

Kuşlar böylece fani olduktan uzunca bir süre 

sonra onların tekrar kendilerine (varlık alemine) 

gelmelerine izin verilir. Bu noktada kuşların gel-

dikleri makamın beka olduğunu ifade eden ve 

beka makamından söz eden beyitler bulunur. 

Kitap Attar’ın kendisi hakkındaki bir kısımla 

biter; bu kısımda kitabına dair de yorumları bu-

lunur.

Mantıku’t-Tayr ve tasavvuf

Tasavvuf edebiyatının başlıca eserlerinden olan 

Mantıku’t-Tayr, tasavvufî bir temaya sahip ol-

masının yanı sıra kişinin tasavvufa dair ve ta-

savvuf yoluna dair bilgi edinmesi açısından da 

önemlidir. 

Kitapta tasavvufun temel prensipleri, özellikleri, 

kavramları ve inanç yapısı açıklanmıştır. Hüd-

hüd sırtında tarikat elbisesi ile tasvir edilirken 

Simurg Tanrı için bir sembol olmuştur. Kuşla-

rın her birinin zaafı kişinin tasavvuf yolunda o 

zaafa sahip olmasının kötülüğü ve sonuçları ile 

açıklanmıştır.

Simurg’a ulaşmanın yolu olarak saydığı vadiler 

tasavvufta sıklıkla kullanılan kavramlardır ve 

bireyin tasavvuftaki yolculuğunun çeşitli kade-

melerini, makamlarını belirlerler. Her vadiyi 

açıklanırken aslında o makamın özellikleri ve 

zorlukları açıklanır. 

Yolun sonuna varıldığında tasavvuftaki her şe-

yin Tanrı’nın bir yansımasından ibaret olduğu 

inancına dayanan bir şekilde dergâhın bir ayna 

olduğu ve Tanrı’yı sembolize eden Simurg’un 

da oraya varabilmiş (böylece Tanrı’da fena ol-

muş mutasavvıfları sembolize eden) kuşlar ol-

duğu görülür. Nitekim burada Attar bir kelime 

oyununu vurgulamak istemiştir: Simurg sözcü-

ğünün başındaki si sesini Farsça “otuz” anla-

mına gelen si ile ilişkilendirerek vurgulamıştır. 

Bununla birlikte bu Simurg sözcüğünün doğru 

etimolojisi değildir. Sözcüğün kökeni Pehlevi di-

linden sn “kartal” ve murg “kuş”tan oluşmuştur
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İlk uçağa bindiğim zama-

nın heyecam duyduğum iki 

noktası vardı. Bunlardan 

biri en yalın ifadesiyle ‘kuş-

lar gibi havalanmak, yeryü-

zünü gökyüzünden seyret-

mek’, ikincisi ise ‘bulutları 

daha yakından görmekti.’ 

Bu ilk uçuş iki heyecanı da bana çok şükür yaşattı. 

O günden sonra bulutlara olan merakım daha bir 

arttı. 

Zaman zaman ülkemizde de yaşanan kuraklık, 

yağmuru ve karı her zamankinden daha değerli 

hale getirdi. En genel anlamıyla yağış bu kadar 

önemli olunca, gözlerimiz gökyüzünde bulut bek-

ler oldu. Hatta bu, güneşli havalara olan doğal ba-

ğımlılığımızı bile bize unutturdu; yağmurla dolu 

bulutlu bir gökyüzü artık en büyük özlemimiz. 

Havada, bize birkaç yüz metre mesafede yoğun-

laşan, sonra dağılan başka yerlere hareket eden 

bulutlarla kaçımız inceden inceye ilgilendik. Gü-

neşin kavurucu ışınlarından bazen onlarla korun-

duk; yağmur getirdiklerinde onları sevdik; elektrik 

yüklerini yıldırımlar şeklinde yerküremize boşalt-

tıklarında ise irkildik. Bu alışkanlıklarımızla, belki 

de, bulutların fonksiyonlarını yalnızca bunlardan 

ibaret sandık. 

Gökyüzü’nün
Sakinleri
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Bulutlar ister çocuk muhayyilelerimizde farklı 

şekiller yükleyerek resmettiğimiz, isterse kimi za-

man masmavi gökyüzünde aklığın paklığın sim-

gesi gibi gördüğümüz, kimi zaman da bilimsel 

çalışmaların konusu olan bir olgu olsun bilinme-

yi gerçekten hakediyor.

Bu yazımızda hem bulutları tanımak istiyor hem 

de bulutların yaşam döngüsü  içindeki önemle-

rinin ve yerlerinin altını ‘bulutsu’ bir beyazlıkla 

çizmek istiyoruz. 

Bulutlar en basit tanımla gökyüzündeki farklı 

şekillerdeki buhar kütleleridir. İklim bilimcilere 

göre, sadece yağmurun karın habercisi değiller, 

dünyamızın iklim ayarlayıcıları olarak büyük 

öneme sahiplerdir. Yükseklik, şekil ve yapıları 

bakımından on bulut çeşidi vardır. Belki pekço-

ğumuz bulutların sadece yağış taşıdığını düşünür 

ama bulutlar, yerden atmosfere, oradan tekrar 

yer küreye enerji de taşırlar, yeryüzünü ısıtırlar 

veya gölgeleriyle soğuturlar. Bu açıdan bulutlar, 

sıcaklık denetimi yapan termostatlar olarak da 

nitelendirilir.

Çok farklı şekil ve yoğunlukta olabilen bu pa-

muksu buhar kütlelerinin etkilerini anlamak 

için, pek çok değişkenin gözönünde bulundurul-

ması gerekir. Karmaşık görünüşlü buhar kütlele-
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rinin meydana gelişi gerçekten ilginçtir. Çünkü 

bunlar, içinde su buharı olmayan sıcak havanın, 

atmosferin daha soğuk tabakalarıyla karşılaşma-

sı sonucunda ortaya çıkarlar. Dolayısıyla, dağla-

rın tepesinde meydana geldikleri gibi, soğuk ve 

yoğun hava kütlesinin, yere yakın sıcak ve daha 

hafif hava tabakalarını yukarı itmesi veya deni-

zin üzerindeki nemli havanın soğuk havayla bu-

luşması sonucunda da meydana gelebilirler.

Gökyüzünde gözle görülemeyen, fakat ser-

bestçe dolaşan gaz halindeki su molekülleri, 

belli şartlarda bir top şeklinde birleşir ve puslu 

hava akımlarını oluştururlar. Bu durum, ısıtı-

lan çaydanlıktan çıkan su buharının bulunduğu 

ortamın soğuk havasında yükselmesine benze-

tilebilir. Bulut oluşumunda, havada küçük zer-

recikler halinde serbest dolaşan toz, toprak, kum 

ve deniz tuzu gibi parçacıkların etkisi büyüktür. 

Yüzde yüz su buharına doymuş bile olsa, bu 

parçacıklar olmadan, hiçbir bulut kendi başına 

meydana gelemez. 

Suyun buz, sıvı, gaz gibi halleri aslında bulutları-

nın sıcaklık dengeleyici olmasının temelini oluş-

turur. Buharlaşan su molekülleri, sıvı halden gaz 

haline geçerken, çevreden bir miktar enerji alır. 

Terlediğimizde hafifçe üşümemiz bu yüzdendir. 
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Derimizin üstündeki ter buharlaşırken, vücudumuzdan bir miktar enerji alır. Daha büyük ölçekte 

düşünürsek, yeryüzündeki daha nemli alanlardaki su da buharlaşırken bulunduğu yerin enerjisinin 

bir kısmını alır. Bu enerji ısı olarak, su buharı tarafından, yükselen havayla beraber daha yüksekteki 

hava tabakalarına taşınır. Su buharı yoğunlaşıp yağmur haline geldiğinde ise bu enerji tekrar ısı ola-

rak açığa çıkmış ve serbest kalmış olur. Bu yüzden, kalın bulut kütlelerinin düzgün bir şekilde üst üste 

yığıldığı dağlık bölgelerde sıcak ve kuru iklim hâkim olur. 

Bulutlar çok farklı bölgelerde sık sık oluştuğu için, sıcaklık dalgaları yerküre üzerinde uzun yollar alır. 

Diğer bir deyişle, doğal termostat olan bulutlar, kavurucu sıcakların etkisindeki alanları soğuturken, 

ısı fazlasını daha soğuk bölgelere kaydırır. Böylece bir taraf kavrulmaktan, diger taraf da donmaktan 

kurtulur.
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Araştırmacılar, her gün suyu ısıtan Güneş’e rağmen, tropik ozon örtüsünün tabakalarındaki sıcaklığın 

niçin hiçbir zaman 28 °C’nin üzerine çıkmadığı sorusunun cevabını aramışlar. Sonuç ilginç: Buharla-

şan su ile sadece yerküre soğumamakta, aynı zamanda bulutların gölgesi de, özellikle sıcak bölgelerde 

ozon tabakasının iyice ısınmasına engel olmakta. Sonuçta bulut kümelerinin gölgesindeki yerlerde 

sıcaklık birden düşüyor. Bu da araştırmacılar tarafından “yeryüzünün ısınmasını engelleyen tabii kal-

kan” olarak nitelendirilmiş. Her zaman yer kürenin yarısından fazlasını örten bulutlar olmasaydı, yer 

küremiz yaklaşık 11 °C daha sıcak olacaktı. 
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Bulutlar gökyüzündeki aynalardır dersek ne düşünürsünüz? O zaman hemen bulutların üst yüzeyi-

nin ışığı yansıttığını söyleyelim. Bulutun üstü ne kadar parlaksa, altı da o kadar karanlık oluyormuş. 

Uçakla seyahat ettiğinizde siz de bu “ayna etkisini” farketmişsinizdir. Sadece çok az bir ışık kümesi 

bulut kütlesinden sızabilir. Bulutlar, güneş enerjisinin tamamen dağıldığı yüzeylerde daha da soğutu-

cu bir etki gösterir. Aynı etki, ısı birikiminin önlendiği ve su buharı hareketinin her an olabildiği derin 

denizlerde de görülür. İşte su buharına bağlı olarak tabii sera etkisiyle olmasaydı, yerküremiz yaklaşık 

35 °C daha soğuk olacaktı. 
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Özetle, atmosferdeki suyun gaz ve damlacık halleri arasında bu değişim, dünyamızın iklimini düzenle-

miş olur. Hava ısındığında daha fazla su buharlaşır ve bulutlar meydana gelir, sıcaklık azaldığında ise 

daha az su buharlaşır ve bulutlar çözülür. Böylece evimizdeki otomatik termostatlı klimaların yaptığı 

gibi dünyamızın iklimi ayarlanmış olur. Ama son yıllarda aşırı artan sıcaklıklarla kimi zaman bu ince 

sistem de işlemez hale gelebilmekte. Kısaca bir daha hatırlatırsak; sıcaklıktaki artış, her zaman artan 

buharlaşmayla sonuçlanır. Yeryüzünde tutulan enerji arttıkça, havadaki su miktarı ile sahip olduğu 

“gizli ısı” ve bunların yeniden yaydığı enerji miktarı da o oranda artar. Böylece  ekolojik denge atmos-

fer açısından bozulmuş olur ki daha çok yağmurun, tropik kasırgaların ve başka şiddetli rüzgârların 

ortaya çıkması da güç ve hız kazanmış olur. Son yıllarda Amerika başta olmak çok sayıda büyük fırtı-

na ve kasırganın meydana gelmesi bu yüzdendir.
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On farklı çeşit bulut olduğunu söylemiştik.

Cumulonimbus 

Yaklaşan soğuk hava cephesinin sürüklediği hava kütleleri, daha hafif, sıcak ve su buharına doymuş 

yere yakın hava kütlelerini alttan sıkıştırarak hızla yukarıya kaldırmasıyla, tipik fırtına bulutları mey-

dana gelir. Bunların içerisindeki yoğunlaşmış su, iri kabarcıklar şeklinde yukarı çıkar. Yaklaşık 50 

km/s hızındaki rüzgârlarla daha çok nemli sıcak hava da bu bulut kümelerine katılır. 

Böylece bulutun daha hızlı yükselmesi sağlanır. Yükselirken de yakınlarda bir başka hava tabakasıyla 

karşılaşır ve bu dev oluşumdan dışarıya doğru ince, buzsu bulutların meydana getirdiği bir fıskiyenin 

uzanmasıyla, çok geçmeden dolu ve yağmur getiren sağanaklar baş gösterir.

Cumulus 

Güzel havalarda da gökyüzünde bulutlar olur, çünkü atmosferin yükseklerdeki tabakaları, Güneşin 

ısıttığı yere yakın olan tabakalara göre daha soğuktur. Cumulus humulis türünden olan kabarık küme 

bulutlar bu olaya işaret ederler. Yeryüzünde ısınan hava, sıkışık paketler gibi yukarılara yükselir ve 

orada soğur. Belli bir yükseklikten sonra ısı o kadar düşer ki, nemli kütle birdenbire yoğunlaşarak bu-

lut kümesini meydana getirir. Sabahın erken vakitlerinde görülen bu bulut kümeleri, günün ilerleyen 

saatlerindeki güçlü sağanak yağmurların habercisidir.
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Nimbostratus 

Bu bulut kümeleri Altostratüs bulutlarından veya aynı anda meydana gelen fırtına bulutlarından kay-

naklanır. Nimbostratüs hem su damlacıkları hem de buz kristalleri içerir. Bu da, sürekli yağmur veya 

kar yağışı demektir. Damlacıklar donarak buz kristalleri haline dönüşür ve iyice ağırlaştığında da 

yukarıya taşınamaz hale gelerek, düzenli bir şekilde aşağıya iner. Aşağıdaki hava sıcak ise, buz kristal-

leri düşüş yolunda erir ve yağmura dönüşür. Aksi durumda ise kar yağışı görülür, Buna karşılık dolu, 

sadece Cumulonimbus’den yağar.

Cirrocumulus 

Tane tane veya topak topak görünümlü takımlar halinde gökyüzünde asılı gibi duran bu ince, tüysü 

bulut kümeleri çok miktardaki buzları ihtiva eder. Bu bulut kümeleri, yükseklerdeki hava tabakaların-

da aşağıya göre daha fazla ısı etkin olduğunda meydana gelir. Bu ısı atlaması, iki farklı hava kütlesinin 

buluşmasıyla oluşur. Sıcak hava kütlesi içindeki nem, daha soğuk havaya geçerken, küçük buz tanecik-

leri halinde kristalleşir. Daha sıcak olan bir cephe, beraberinde çok su buhar, getirdiğinde de bu buz 

kristallerinden yeniden bulut kümeleri meydana gelebilir.



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  201176

Cirrostratus ve Altostratus 

Sıcak hava cephesi yaklaştığında, daha hafif olan hava kütlesi, yere yakın olan soğuk havaya sokulur, 

soğur ve beraberinde getirdiği su buharı ince bir bulut tabakası, örtü şeklinde yoğunlaşır. Yedi bin 

metreyi aşan yüksekliklerde meydana gelen Sirrostratüs örtüsü farkettirmeden Güneş’in önünü kapa-

tır ve gittikçe daha da yoğunlaşır. Sonra da gözle görünür derecede daha kalın ve alçakta asılı duran 

bulut tabakası Altostratüs’e dönüşebilir. Bu tabaka ise, kurşuni renkte sisli hava akımlarının oluşumu-

na yol açar. Ve artık yağmur “geliyorum” der.

Stratocumulus 

Bu bulut kümelerinin gevşek görünümlü topakları, içinde bulunduğumuz enlemlerde sık sık gökyüzü-

nü örter. Örselenmiş, atılmış öbek öbek pamukları andıran, farklı büyüklük ve şekillerde olabilen bu 

kümeler, üst kısımlardaki Cumulus bulutları daha sıcak hava tabakalarıyla birleştiğinde meydana gelir 

ve çoğalırken yana doğru yatar. Daha sonra, bir arada bulunmalarına rağmen, birbirlerinden kopuk 

gibi görünen bu bulut kümeleri tarla gibi görünür, Güneş’i kapatır ancak yağmur getirmez.
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Cirrus 

Gökyüzünün en yüksek noktalarını kaplayan lifimsi “tüy bulutlar” (cirrus), sera etkisini yalıtır. Bun-

ların içerisinde daha az buz kristali olduğundan, çok miktarda güneş ışığı ve enerji yeryüzüne ulaşır. 

Diğer yandan yükselen ısı, bilhassa yükselmesi engellenmiş bir balon misali, cirrus tabakalarından 

geriye yansır. Kızıl ötesi ışınlar (topraktan yayılan ısı) tüy bulutların çok soğuk olan dış tabakalarından 

pek geçemez. Bulutlu gecelerde bu ısıtma etkisi daha iyi hissedilir. Isının geri gönderilmesine rağmen 

henüz yeryüzünü terk edememesi sonucunda, açık bir gökyüzünün meydana getirdiğinden daha sıcak 

bir hava söz konusu olur. Bu tüysü bulutlar, küçücük buz kristallerinden meydana gelir. İncecik lifler, 

saç örgüleri veya balık kılçığı görünümünde olan ve yaklaşık 7 bin metre yükseklikte meydana gelen 

bu bulutlar “en üsttekiler” olarak tanınır. Çok hızlı çoğalmaları, fırtınanın yaklaştığını gösterir: Tek 

tek bulunan tüyler, fırtınasız, güzel hava şartları anlamına gelir.
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Altocumulus Lenticularis 

Hava değişikliklerinde, bulutların alışılmadık şekillere girdikleri görülür. Düz, küçük daire veya küçük 

dikdörtgen şeklinde Altocumulus lenticularis bulutları vardır. Bu tip bulutlar sıradağlar nemli hava 

tabakalarını yükselmeye zorladığı zaman oluşur. Dağın rüzgar alan kısmında kalın bulutlar yükselir. 

Rüzgâraltı yerlerinde ise aşağı inen fırtınayla beraber bulutlar ısınır ve çözülür.

Altocumulus 

Gökyüzündeki bulutlardan resim yapmak istesek, sanırız ençok Altocumulus tipi bulutlar hayal dün-

yamıza yardım eder. Örneğin onları uçsuz bucaksız kırlarda dolaşan bembeyaz koyun sürüleri olarak 

görebilirsiniz. Altocumulus’ler güzel ve ferah bir hava demektir.

İklim ve hava olaylarına etki eden birçok faktörden biri olan bulutların şekilleri ve yapıları daha dik-

katli incelendiğinde rüzgâr, güneş, okyanus akıntıları ve mevsim şartları arasında bir bağlantı olduğu 

anlaşılır. Bütüncül bir perspektiften ekolojik dengeye baktığımızda, doğadaki canlı cansız her varlığın 

arasında bu bağlantıyı görürüz. Küçük dahi olsa doğaki bir varlığın yaşamının tehlikeye girmesi veya 
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yapısının tersi yönünde bir değişime uğraması bütün bir ekolojiyi tehdit edebilmektedir. Bu açıdan 

bulutlardan, yağmura, yağmurdan sulak alanlara, sulak alanlardan farklı canlı ekosistemlerine kadar 

herşey bu bütünlük içinde düşünülmelidir.  

Bulutlar gökyüzündeki şimşek ve elektrik boşalmaların da aktif rok oynar. Fırtına bulutları üzerinde 

yapılan araştırmalar, bulutların tripol (üç kutuplu) yapıda olduğunu göstermektedir. Bulutun merke-

zinde büyük bir alan negatif yüklüdür. Negatif yüklü alanın üzerinde pozitif yüklü bir bölge ile altında 

yine ikinci bir pozitif fakat daha küçük bir alan vardır. Negatif yüklü alanın kalınlığı 1 km.den az 

iken, kapladığı saha birkaç kilometre kareden fazladır. Negatif yüklü alan ortalama -15 °C sıcaklıkta 

ve yerden ortalama 6 km. yüksekliktedir. Bu bölgedeki mevcut şartlarda suyun üç fazı (yani, buhar, 

su ve buz halleri) beraberce gözlenebilir. Fırtına bulutlarında en büyük elektriki alanlar, negatif yüklü 

bölgenin en alt ve en üst sınırlarında bulunmaktadır. Üst kısımdaki pozitif yüklü bölge, negatif yüklü 

tabakaya göre daha yaygın ve kalındır. Bu kalınlık birkaç kilometreye kadar uzanabilir. 

Alt kısımdaki pozitif yüklü bölge çok küçük olduğu için yıldırımın meydana gelmesinde asıl sebep, 

büyük negatif yüklü bölgedir. Pek çok bulutta tesbit edilen diğer bir husus da bulutun üst kısmındaki 

pozitif yüklü alanın üzerindeki 100 metre kalınlığında bir negatif yüklü tabakadır. Bu “perdeleme” 

tabakası bulutun daha üstünde ve dışında meydana gelen negatif iyonların buluttaki damlacıklar ve 
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buz parçacıkları tarafından yakalanmasıyla meydana gelir. Bulutun bir noktasının aşırı yüklenmesiyle 

meydana gelen elektrik alanı, havanın dielektrik kuvvetini aşabilecek seviyede olursa şimşek olayı orta-

ya çıkar. Burada oluşan elektriksel alanda, metre başına milyonlarca voltluk potansiyel fark vardır. Bu 

potansiyel fark, yüz milyon ampulun harcadığı güce eşit bir güç oluşturur. Şimşeğin meydana gelmesi, 

elektrostatik enerjinin elektromanyetik enerjiye çevrilmesinin sonucudur. Şimşeğin takip ettiği yol ve 

bu yolun buluttaki elektriksel yapıyla ilişkisi, halen araştırılan konular arasındadır. Teorik modeller 

elektrik akımının rolü üzerinde odaklanmıştır.

Fırtına bulutlarının enerjisinin büyük oranda şimşek vasıtasıyla salındığı düşünülmektedir. Bu enerji, 

su buharının genişleyince etrafındaki havaya göre daha az yoğun hale gelip, sonuç olarak yükselme-

sini sağlayan ısıdan kaynaklanmaktadır. Su buharı yükselirken ya yoğunlaşır veya donar. Böylece ısı 

salınır ve sıvı su (veya buz), aşağı düşmeye başlar. Bunun sonucunda salınan gravitasyonel potansiyel 

enerji, bulut elektriklenmesi için uygun bir enerjidir. Dünyanın atmosferi, statik elektrik bakımından 

çok iyi iletken olan yeryüzü ile iyonosferi arasında bulunan, iyi bir yalıtkandır. Bu yapı akıllara dur-

gunluk verecek dengelerin mevcut olduğu global elektrik devresini meydana getirmektedir. Bu dev-

rede, meydana gelen rastgele dağılmış statik elektrik enerji dengesinin sağlanması gerekir. Şimşek ve 

yıldırımlar bu dengeyi sağlamaktadır.

Negatif yüklü dünya yüzeyi ve pozitif yüklü atmosfer arasında 300.000 Voltluk bir potansiyel farkı 

vardır. Bu 300.000 Voltluk potansiyel farkın yeryüzü, atmosfer ve iyonosfer statik elektrik devresi-

nin pilleri, vazifesini gören fırtına bulutlarının yüklenmesi sonucu meydana geldiği, kabul gören bir 

düşüncedir. Global devrede, elektrik akımları, fırtına bulutlarının pozitif üst kısımlarından yükselip, 

yeryüzüne sakin havalı bölgelerden geriye dönmektedir.

Havada, bize birkaç yüz metre mesafede yoğunlaşan, sonra dağılan başka yerlere hareket eden bu-

lutları bakınca kimimiz onların engin beyazlığı içine daldı gitti; koyu bir griliği üzerlerine giydikleri 

zaman ise belki bizim de içimiz kapandı. Onlardan boşalan su yeryüzünü suladı, fazlası sel oldu, 

önünde duran herşeyi ve herkesi sildi süpürdü. Bulutlar gökyüzünün ayrılmaz bir parçası, yaratılmış 

mükemmel dengenin bir parçası olarak varolmaya devam edecekler.
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