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Değerli Su Dünyası Okurları,

Bahara ve sizlere merhaba demenin mutluluğunu yaşadığımız yeni sayımızda yine su ve suya dair ko-
nuları gündeminize taşıyacağız. Su konusunda küresel bir işbirliğini hedefl eyen İslam İşbirliği Teşkilatı 
Sudan Sorumlu Bakanlar Toplantısı ile kabul edilen “İTT Su Vizyonu”… Dünya Su Günü Kutlamaları, 
Havran Barajı’nda örnek uygulama, Asrın projesi olarak değerlendirilen KKTC Su Temini Projesi’nin 
ikinci adımı sayfalarımız arayıcılığıyla gündeminize taşıyacağımız konular arasında… Keyifl e oku-
manız dileklerimizle… 

Su Dünyası Ekibi 

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

Konuşulanların basit ve sıradan olduğunu 
belirtmek için kullanılır “Havadan sudan”. 

Oysa bilmezler mi aldığın nefes, içtiğin sudur 
seni oluşturan? 

Sen onu yok edersen nice olur halin? 
Hem Yunus Emre bile önem verdiği şeyler için 

“ab-ı hayat” demiştir. 
Ne güzel demiş büyüklerimiz “su gibi aziz ol” 

diye. 
Kızmaya gelince de hemen sinirleniverirler: 

“Aman sanki tüm sular bitecek, %70’i su değil 
mi Dünya’nın?” 

“Çöpümü atıvermişim denize çok mu?” 
Yaşam kaynağımıza bunların yapılması ne 

acıdır! 
Her şeye rağmen o yine görevini yapar. 

Ağladığımızda gözyaşı, heyecanlandığımızda 
soğuk bir ter damlası oluverir. 

Bu vefalı kardeş, bizi asla unutmaz.

Ayşenur Zeynep ÖZMEN
Dünya Su Günü 

Kompozisyon yarışması birincisi









Değerli Okurlar,
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K I S A Projeler Yerinde İnceleniyor 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı inşaatı devam 

eden projelerde bir dizi incelemede bulunmak 

üzere 23.03.2012 tarihinde Gümüşhane’ye gitti. 

DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü sınırları dahilin-

de yer alan projeler ile alakalı bilgi almak üzere 

ilk olarak Gümüşhane Merkez Taşkın Koruma 

Projesi’ni yerinde inceleyen Özkaldı daha sonra 

inşaatı devam eden Köse Sulamasında incele-

melerde bulundu. Özkaldı burada tesisin en kısa 

sürede bitirilerek devletimizin ve milletimizin hiz-

metine sunulacağını kaydetti.

Köse Sulaması’nın ardından DAP kapsamında 

yer alan Sadak Barajı şantiyesine geçen Özkal-

dı, devam eden proje ile alakalı bilgi aldı. Sa-

dak Barajı’nın ardından Demirözü Barajı ve 

Sulaması’nı da yerinde inceleyen Özkaldı “Pro-

jeleri yerinde incelemek son derece önemli, DSİ 

olarak kaybedecek zamanımız yok. Bakanımızdan 

aldığımız destekle vatandaşımızın bizden bekledi-

ği yatırımları tamamlayacağız.” dedi.

DSİ Genel Müdürü daha sonra Orman ve Su İş-

leri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun başkanlı-

ğında Gümüşhane ve Bayburt’ta gerçekleştirilen İl 

Koordinasyon Toplantılarına katıldı.
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HATAY HAVA LİMANI DSİ ÇALIŞMALARIYLA SEFERLERE AÇILDI

Asi Havzası’nda 27-28-29 Ocak 2012 tarihlerin-

de meydana gelen şiddetli yağışlar ve ani kar eri-

meleri neticesinde sular altında kalan ve uçuşlara 

kapatılan Hatay Havalimanı DSİ’nin yoğun çalış-

maları ile tekrar seferlere açıldı.

Asi Nehri’ne bağlı olan Karasu, Afrin ve Asi ne-

hirleri Ocak ayı sonunda meydana gelen yağışlar 

ile kabararak eski Amik Gölü’nü yeniden oluştur-

maya başlamıştı.  Bu tarih itibari ile bölgenin uzun 

yıllar yağış ortalaması metrekareye 1058 kg. iken 

sadece ocak ayında yıllık yağışın %40’ı olan 430 

kg yağış bölgeye düştü. 29 Ocak 2012 tarihi itiba-

ri ile ovadaki su kotu 80,83 metreye yükseldi. Bu 

sebeple 80,43 olan havaalanı pist kotu ve 80,25 

apron kotu dikkate alındığında Havaalanı taşkına 

maruz kaldı. 

DSİ taşkın afetine anında müdahale etti ve ya-

pılan makinalı çalışmalar neticesinde su seviyesi 

düşmeye başladı. 07 Şubat 2012 tarihi itibari ile 

ovadaki su kotu 80,19 m’ye kadar düştü ve havaa-

lanı işletmeye açıldı

Sel afeti meydana geldiği andan itibaren DSİ, 

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Kılıç’ın baş-

kanlığında bir teknik heyet oluşturarak Hatay’da 

taşkın afetinin yaşandığı bölgeye yollamış ve yapı-

lacak çalışmalar organize edilmiştir. DSİ makine 

parkında bulunan araçların seferber edilmesiyle 

afetin daha ciddi boyutlara ulaşması engellenmiş-

tir. 

Makineli Çalışmalar:

Sel tehdidinin ortaya çıkmasıyla başlanılan ma-

kinalı çalışmalar 30 adet draglayn ekskavatör, 4 

adet beko ekskavatör, 10 adet dozer, 1 adet yükle-

yici, 1 adet greyder, 17 adet damperli kamyon ile 

aralıksız sürdürüldü.

Küçük Asi nehrinde 9,5 km’lik uzunlukta 600.000 

m3’lük rusubat temizliği yapıldı ve bu arada va-

tandaşlar tarafından yapılan ve suyun geçişini en-

gelleyen bentler ortadan kaldırıldı.

Hatay Havaalanında biriken suyu tahliye edip 

hizmete açılmasını sağlamak amacıyla toplam 

14.706,00 m3/h kapasiteli 28 adet değişik kapasi-

te ve tipte pompa ile su tahliye çalışmaları 24 saat 

aralıksız sürdürülerek havalimanı tekrar seferlere 

açıldı.
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K I S A 2.Gözetim Tetkiki Yapıldı 

DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı 

Salonunda Genel Müdür Yardımcısı Güven Ka-

raçuha başkanlığında gerçekleştirilen “2.Gözetim 

Tetkiki” açılış toplantısı 13 Mart 2012 tarihinde 

yapıldı. 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tetkik heyetinin 

katılımları ile gerçekleştirilen açılış toplantısına 

DSİ Genel Müdür Yardımcıları; Döndü Tatlıdil, 

Ömer Özdemir ve ilgili Daire Başkanları katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha’nın 

açılışını yaptığı toplantıda; Merkez ve taşra teşki-

latlarını tetkik etmek maksadıyla TSE tarafından 

tespit edilen 7 Bölge Müdürlüğünde gözetim tet-

kikinin yapılacağını söylendi. Karaçuha: “Kamu 

kurumlarına örnek gösterilecek olan bu çalışma-

lara devam edilerek başlattığımız çalışmaların 

yaygınlaştırılması ve işlerimizin bu düzende yü-

rütülmesi temennisiyle, yapılacak olan tetkiklerin 

kurumumuza ve memleketimize hayırlı olmasını 

temenni ediyorum” dedi.

Baş tetkikçi Reşit Yazıcıoğlu ise yaptığı konuş-

mada; DSİ‘nin 6 yıl önce başladığı kalite yolcu-

luğuna şahitlik etmek ve 2 kardeş kuruluşun bil-

gilerini karşılıklı olarak paylaşmak adına burada 

bulunduklarını belirtti. Kamu kaynaklarını etkin 

ve verimli kullanmanın öneminden söz eden Ya-

zıcıoğlu, merkez ve taşra teşkilatlarında gerçekleş-

tirilecek tetkik sürecinin hayırlı geçmesini temenni 

etti.

2 günlük tetkik sonrasında, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı’nın katılımlarıyla, 14.03.2012 ta-

rihinde kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Kalite 

Yönetim Sistemi Çatısı altında 2007 yılından beri 

kalite çalışmalarının devam ettiğini belirten Öz-

kaldı: İzmir, Konya, Ankara, Erzurum, Diyarba-

kır, Mardin ve Sivas’tan oluşan 7 bölgede ikinci 

gözetim tetkiklerinin yapıldığını, 58 yıllık geçmi-

şi olan DSİ Genel Müdürlüğü’ nün toplam kalite 

standartlarına uygun olarak işlerini yürüttüğünü 

belirtti.
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K I S A Atıksu Dairesi Başkanlığı Çalışmalara Başladı 

2 Kasım 2012 tarihinde 662 sayılı Kanun Hük-

münde Kararname ile DSİ Genel Müdürlüğü 

bünyesinde kurulan Atıksu Dairesi Başkanlığı, 

DSİ 5.Bölge yerleşkesi içerisinde çalışmalarına 

başladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 14 Mart 2012 

tarihinde Genel Müdür Yardımcıları Ömer Öz-

demir ve Güven Karaçuha ile birlikte, Atıksu 

Dairesi Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Çalışanlarla bir araya gelen Özkaldı, çalışmalar-

da gelinen noktayla ilgili brifing alarak, bu önemli 

daire başkanlığının ülkemiz için hayırlı olması te-

mennisinde bulundu. Yeni kurulan Atıksu Daire 

Başkanlığı Türkiye genelinde Atıksu projelerini 

takip ederek su kalitesinin izlenmesi faaliyetlerini 

yürütecek. Atıksu Dairesi Başkanlığı görevini ise 

vekâleten Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Erta 

Taşkınsoy yürütecek.
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K I S A DSİ Spor U-15 Liginde Bölge Şampiyonu Oldu 

 Türkiye genelinde 118 takımın mücadele etti-

ği U-15 liginde Diyarbakır’da Şampiyon olan 

DSİ spor Gurup maçlarında Batman İlinde, 

B.Ş.Belediye spor ile birlikte Diyarbakır ilini tem-

sil etti. DSİ spor  final maçında Ş.Urfa Spor’u nor-

mal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları 

sonucunda yenerek bir üst guruba yükseldi. DSİ 

spor aldığı bu başarılı sonuçla Türkiye geneli 18 

takım arasına kalarak, Türkiye Şampiyonasında 

yoluna devam edecek. 

Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Spor 2.Başka-

nı Menderes Lale “alt yapı ve tesisleşmeye verdi-

ğimiz önemle özellikle gençler liginde geçen yıl 

U-13 liginde Türkiye 8.si ve U-19 liginde Türkiye 

5.’si olduk. Bu yılda gençlerde U-15 liginde önce 

Diyarbakır daha sonra Batman’da oynadığımız 

gurup maçlarında şampiyon olduk. Gençlerimizin 

ortaya koyduğu performanstan dolayı onları kut-

luyor ve gözlerinden öpüyorum. DSİ spor yaptığı 

tesislerle kentin diğer takımlarına da imkânlar sun-

maktadır bunun mutluluğunu yaşıyoruz. “dedi.
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K I S A EDİRNE DSİ’DE MASA TENİSİ TURNUVASI

Dünya su günü ne-

deniyle 7.si düzen-

lenen Trakya Masa 

Tenisi şampiyonası 

sona erdi. 25 Mart 

Pazar günü DSİ 

11.Bölge Müdürlü-

ğü Spor Salonun-

da gerçekleştirilen 

şampiyonaya Kırklareli, Lüleburgaz, Keşan, 

Uzunköprü ve Edirne’ den olmak üzere toplam 

80 sporcu katıldı.

DSİ 11.Bölge Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl mü-

dürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen müsaba-

kalar saat 10.00’da başlayarak 19.00 de sona erdi.

Masa Tenisi İl temsilcisi Abuzer Yılmaz’ın gözeti-

minde Kız ve Erkek Minikler, Yıldızlar, Gençler 

ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen şampiyo-

na çok çekişmeli maçlara sahne olurken çok sayı-

da sporsever de karşılaşmaları ilgiyle izledi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara Altın, 

Gümüş, Bronz Madalya ve katılım belgesi ile 

ödüllendirildiler. 
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K I S A 3.Süreç Yönetim Revizyon Çalıştayı             

Süreç Yönetim Sistemi kapsımda, mevcut durum 

değerlendirilmesi, gerekli iyileştirmelerin yapıla-

bilmesi maksadıyla, DSİ Genel Müdürlüğü 2012 

yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 

düzenlenen 3.Süreç Yönetim Revizyon 

Çalıştayı  27-30 Mart 2012 tarihleri 

arasında, DSİ 6.Bölge Müdürlüğünde 

(Adana) gerçekleştirildi. Söz konusu Ça-

lıştaya merkez ve taşra teşkilatının yanı 

sıra Orman ve Su işleri Bakanlığı’ndan 

İç Denetçi ve Yönetim düzeyinde katılım 

sağlandı. DSİ 6.Bölge Müdürlüğü adına 

açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü 

Nevzat Aksu üçüncüsü gerçekleştirilen 

‘’Süreç Yönetimi Revizyon Çalıştayı’na’’ 

ev sahipliği yapmaktan duydukları mem-

nuniyeti, sisteme olan inançlarını dile getirdi.  Sü-

reçler bazında oluşturulan çalışma gruplarınca 

yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı.



 

DSİ Genel Müdürü 
Akif Özkaldı 
DSİ’nin tarım, 
enerji, hizmet ve 
çevre sektörler-
indeki çalışmalarını 
düzenlediği basın 
toplantısıyla kamu-
oyuyla paylaştı. H

A
B

E
R

HABER
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 DSİ bütçesi ile Devlet bütçesinin 
kıyaslamalı grafi ği

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı DSİ 

projelerini ve gündemdeki konuları 22 Mart 2012 

tarihinde düzenlediği toplantı ile basın mensupla-

rıyla paylaştı.  Toplantıda DSİ’nin ülke kalkınma-

sına ciddi katkılar yaptığının altını çizen Özkaldı 

Hidroelektrik enerji ile sanayimize üretim desteği, 

vatandaşımıza temiz içme, kullanma suyu ve çift-

çimize de sulama suyu temin ederek kalkınmanın 

lokomotifi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Devlet Su İşlerinin faaliyette bulunduğu sektörler-

den bahseden Özkaldı bugüne kadar DSİ tarafın-

dan 741 adet Baraj ve Göletin tamamlanarak va-

tandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu 133 adet 

baraj ve göletin ise inşa halinde olduğunu ifade 

etti.

DSİ’nin tarım sektöründeki çalışmaları hakkında 

bilgiler veren Özkaldı, ülkemizin ekonomik olarak 

sulanabilir 8,5 milyon hektar arazisinin 5,6 milyon 

hektarının sulandığını bunun da 3,3 milyonunun 

“Ülke Kalkınmasının 
Lokomotifi Olmaya 
Devam Edeceğiz.”
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DSİ marifetiyle gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Sulamada en önemli noktanın suyun kayıpsız 

olarak toprakla buluşturulması olduğunu söyle-

yen Özkaldı, borulu sulama şebekelerinin öne-

mine dikkat çekti. Ülkemizde sulama şebekele-

rinin modernizasyonu hususunda 2003 yılından 

itibaren önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden 

Özkaldı inşaatı devam eden projelerde %71 ora-

nında borulu şebekenin kullanıldığını ifade etti. 

Özkaldı 2014 yılına kadar ihale edilmesi planla-

nan projelerde bu oranını %90’lara yaklaştığını 

söyledi.

Enerji sektöründeki tablo hakkında da bilgiler 

veren Özkaldı hidroelektrik enerji alanında iş-

letmedeki kurulu gücün 17 570 MW olduğunu 

bunun 11 135 MW’nın DSİ tarafından devreye 

sokulduğunu kaydetti. Hidroelektrik enerji ala-

nında 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunundan 

önce diğer kurumlar tarafından işletmeye alınan 

kurulu gücün 2310 MW’de kaldığına dikkat çe-

ken Özkaldı, kanundan sonra özel sektör tara-

fından işletmeye alınan kurulu gücün 4125 MW 

olduğunu ifade etti.

Özel sektör tarafından Su Kullanım Hakkı An-

laşması çerçevesinde bugüne kadar başvurulan 

projelerin toplam kurulu gücünün 30 bin MW’yi 

aştığını söyleyen Özkaldı, bu miktarın Atatürk 

Barajı’nınkinin 12 katına eşit olduğuna dikkat 

çekti.

DSİ’nin içme, kullanma ve sanayi suyu alanın-

daki çalışmalarını da anlatan Özkaldı DSİ ta-

rafından işletmeye alınan 44 adet proje ile 34 

milyon vatandaşımıza yıllık 3,31 milyar m³ içme 

suyu temin ettiğini kaydetti. 

23 ilde yapımı tamamlanmış olan 32 adet arıt-

ma tesisinden günde toplam 5 798 788 m³ AB 

standartlarında arıtılmış su üretilerek halka su-

nulduğunu dile getiren Özkaldı. Ayrıca, 8 ilde 

(İstanbul-Melen, Kars, Ünye, İskenderun, Si-

nop, Aydın, Karabük, Manisa-Kula)   inşaatları 

devam etmekte olan arıtma tesisleri tamamlan-

dığında günde ilave 1 075 879  m³  arıtılmış su 

sağlanacağı müjdesini verdi.

2008 yılında “81 İl Merkezinin İçme, Kullan-
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ma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı (2008-

2012)” hazırlandığını hatırlatan Özkaldı daha 

sonra bu eylem planının revize edilerek 2010 

yılı başında “81 İl Merkezinin İçme, Kullanma 

ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı (2010-

2014)”ün hazırlandığını ifade etti.

Özkaldı; “2010 Yılında hazırlanan eylem planı-

na göre 81 il merkezimizin

• 36 adedinde uzun vadede (2024-2040),

• 26 adedinde orta vadede (2016-2023) temin 

edilen su miktarının yeterli olacağı tespit edil-

miştir. 

• 10 il merkezinde kısa vadede (2013-2015) su 

açığının ortaya çıkacağı, (Antalya, Bitlis, Çanak-

kale, Giresun, Hatay (Antakya), İstanbul, Mani-

sa, Tekirdağ, Zonguldak, Iğdır)

9 il merkezinde ise (2010-2012) yıllarında su açı-

ğının ortaya çıkacağı ve acil olarak içmesuyu te-

mini gerekli olduğu tespit edilmiş olup, bunlarla 

ilgili çalışmalar devam etmektedir. (Adıyaman, 

Aydın, Çankırı, İzmir, Nevşehir, Sakarya, Si-

nop, Yozgat, Batman)” dedi.

Nüfusu 50 000’ den büyük ilçe merkezleri için 

hazırlanan eylem planı verilerini de payla-

şan Özkaldı “66 adet ilçe merkezinin;

• 35 adedinde uzun vadede (2024-2040),

• 14 adedinde orta vadede (2016-2023) te-

min edilen su miktarının  yeterli olacağı 

tespit edilmiştir. 

• 14 ilçe merkezinde kısa vadede (2013-

2015) su açığının ortaya çıkacağı,

• 3 ilçe merkezinde Cizre-Şırnak, Erga-

ni-Diyarbakır, Yüksekova -Hakkari ise 

(2010-2012) yıllarında su açığının ortaya 

çıkacağı ve acil olarak içmesuyu temini ge-

rekli olduğu tespit edilmiş ve çalışmalara 

başlanmıştır.” dedi. 

Taşkın koruma faaliyetlerine de değinen 

Özkaldı, DSİ’nin bugüne kader 67 adedi 

baraj olmak üzere toplam 5918 adet taşkın ko-

ruma tesisini hizmete alarak 1 milyon 400 bin 

hektar araziyi taşkın zararlarından koruduğunu 

söyledi.

2012 yılı yatırım programında 230 adedi büyük 

1536 adedi küçük su işleri kapsamında olmak 

üzere toplam 1766 adet proje bulunduğunu söy-

leyen Özkaldı 93 adedi büyük su işleri 470 adedi 

küçük su işleri kapsamında olmak üzere toplam 

563 adet işin bitirileceği müjdesini verdi.

Bölgesel Projeler Süratle Devam 
Ediyor

DSİ tarafından yürütülen dev projeler ile alakalı 

gelişmelerden de söz eden Özkaldı, “Bin Günde 

Bin Gölet-Gölsu” Projesinde 1081 adet projede 

çeşitli aşamalarda çalışmaların devam ettiği bil-

gisini verdi. Bu projeler tamamlandığında 366 

bin hektar arazinin sulama imkânına kavuşaca-

ğını söyleyen Özkaldı projelerin toplam maliye-

tinin 7 milyar TL’yi aştığını belirtti.
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Özkaldı Gölsu Projesinin faydalarını şöyle sıra-

ladı

• Yılda 300 000 vatandaşımıza iş imkânının sağ-

lanması,

• Göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihda-

mı,

• Yılda 900 Milyon TL mertebesinde gelir artışı,

• Taşkın zararlarının ve toprak erozyonunun ön-

lenmesi,

• İçme, kullanma ve endüstri suyunun temin 

edilmesi,

• Yeraltısuyu potansiyelinin emniyetli rezervde 

tutulması,

• Su ürünleri üretiminin ülke çapında yaygınlaş-

tırılması,

• Yeraltısuyundan pompajlı sulamaların cazibeli 

sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji ta-

sarrufu sağlanarak üretim maliyetinin düşürül-

mesi,

• Yangın söndürme gayesi ile kullanılması,

• Mesire ve rekreasyon alanlarının oluşturulma-

sı,

• Ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması,

• Ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttı-

rılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkileri-

nin azaltılması mümkün olacaktır.

Bölgesel projelere de değinen DSİ Genel Müdü-

rü Akif Özkaldı Güneydoğu Anadolu Projesi’nde 

gelinen aşama hakkında bilgiler verdi. GAP 

Enerji projelerinde %80 oranında gerçekleşme 

sağlandığını ifade eden Özkaldı bu oranın içme 

suyu projelerinde %48 seviyesinde olduğunu 

kaydetti. Sulama projelerine GAP Eylem Planı 

ile ivme kazandırıldığını söyleyen Özkaldı ça-

lışmaların süratle devam ettiğini ve hâlihazırda 

%29 olan fiziki gerçekleşmenin hızla artacağını 

söyledi.

Diğer bir bölgesel proje olan Konya Ovası Pro-

jesiyle de alakalı bilgiler veren Özkaldı, Enerji 

projelerinde %31 gerçekleşme sağlandığını, içme 

suyu projelerinde %26 olan fiziki gerçekleşme-

nin sulama projelerinde %76 seviyesine çıktığını 

dile getirdi. Özkaldı “KOP tamamlandığında, 1 

100 000 hektar arazi sulanacak, 164 milyon m³ 

içme ve kullanma suyu temin edilecek, 3,06 mil-

yar kWh/yıl enerji üretilecek.” dedi.
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Doğu Anadolu Projesi’nde ise sulanacak 1 mil-

yon 222 bin hektar arazinin 435 bin hektarının 

sulanarak %35’lik bir oran yakalandığını ifade 

eden Özkaldı,  Enerji projelerinde bu oranın 

%92 olduğunu belirtti.

Dev İçme Suyu Projeleri

DSİ tarafından yürütülen İstanbul-Melen, An-

kara-Gerede ve 

KKTC Su Temini 

projelerinden de 

bahseden Özkal-

dı, bu projelerin 

çok kapsamlı ol-

duklarını ve teknik 

anlamda ilklerin 

gerçekleştirildiğini 

söyledi. İstanbul’un 

uzun vadeli içme 

suyu ihtiyacını 

karşılamak maksa-

dıyla gerçekleştiri-

len Melen Projesi 

kapsamında İs-

tanbul Boğazı’nın 

135 metre altına 

döşenen borular-

dan dünyada ilk 

defa suyu kıtadan 

kıtaya taşıdıklarını 

ifade eden Özkaldı 

Gerede projesin-

de de Türkiye’nin 

en uzun tünelinin 

inşa edilmekte ol-

duğunu ifade etti. 

2045 yılına kadar 

Ankara’nın içme 

suyu ihtiyacını 

karşılayacak proje 

kapsamındaki tünelin uzunluğu 31.592 metre.

DSİ’nin Kıbrıs Su Temin Projesi kapsa-

mında Anamur Dragon Çayı’nın sularını 

Akdeniz’in 250 metre altından geçirerek Yav-

ru Vatana taşıdığını anlatan Özkaldı dünyada 

ilk kez deniz yüzeyinden 250 metre derinden 

geçecek ve 80 km uzunluğa sahip olacak boru 

hattının KKTC’nin içme, kullanma, sanayi ve 

sulama suyu ihtiyacını karşılayacağını söyledi.



17Su  Dünya s ı  N i s an  2012

DSİ’nin 2012 Yılı Hedefl eri

• Tarım Sektöründe 145 000 hektar alanın sulanması, 60 000 
hektar alan ile 420 adet meskûn mahallin taşkınlardan korun-
ması hedefl endi.

• Enerji Sektöründe yıllık toplam 4613 GWh enerji üretecek, 
Akköprü, Çine, Deriner, Ermenek, Kılavuzlu, Manyas ve Topçam 
hidroelektrik santralleri enerji üretimine geçecek. (Akköprü ve 
Ermenek enerji üretimine başladı)

• 268 milyon m³ su ile  2,5 milyon nüfusun  içme suyunu kar-
şılayacak olan  “Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi 2. Merhale 
Melen Sistemi”  de dahil olmak üzere 2012 yılında yapımı ta-
mamlanacak olan 17 adet içmesuyu tesisinden; yaklaşık olarak 
toplam  3,2 milyon nüfusa yılda 352,55 milyon m3 içmesuyu 
sağlanması hedefl endi.
• DSİ Genel Müdürlüğünce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa 
göre ihale edilen 71 adet işin 50’si 2012 yılında bitirilecek ve 
21 adedi ise 2013 ve sonrasına kalacak.

• Yeni kurulan Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı ile 4628 
sayılı Kanun kapsamındaki Özel Sektör HES’lerinin daha etkin 
takibi sağlanacak.

• Yeni kurulan Atıksu Dairesi Başkanlığı ile başta Ergene Hav-
zası olmak üzere ülke genelinde Atıksu Projeleri geliştirilecek.

• EİE’nin DSİ ile ilgili birimlerinin katılımı ile rasat faaliyetleri-
nin tek elden daha etkin yürütülmesi sağlanacak.

• Yeni çıkarılan Sulama Birlikleri Kanunu ve DSİ’ce hazırlanan 
Çerçeve Ana Statü ile Sulama Birlikleri daha sıkı denetlenecek 

Afrikaya Uzanan Yardım Eli

Somali’de, Burkino Faso’da, Nijer’de, Sudan’da, 

Cibuti’de, Etiyopya’da yaşayan susuz insan-

lara içme suyu maksatlı kuyuların DSİ tarafın-

dan açıldığını söyleyen Özkaldı “Son olarak da 

Somali’de geçen yılın sonlarında başladığımız 

ve halen de devam ettiğimiz faaliyetlerimiz 

var. Dört adet kuyuyu Somali’de tamamladık. 

Buradaki hedefimiz 30’a çıkarmak.  Burkino 

Faso’da 60 kuyu, Nijer’de 160 kuyu açtık toplam             

827 000 kişiye su temin ettik.” dedi.

Özkaldı son olarak Ilısu Barajı ve Hidroelektrik 

Santrali inşaatı ile alakalı bilgiler verdi. Dolgu 

hacmi bakımından Türkiye’nin 2. büyük, Ku-

rulu güç bakımından 4. Büyük ve Dicle Nehri 

üzerindeki en büyük Baraj ve HES olan Ilısu 

tamamlandığında sadece elektrik enerjisi üre-

timinden ekonomiye yılda 1 milyar TL katma 

değer sağlayacak diye konuşan Özkaldı baraj in-

şaatında %37 fiziki ve parasal gerçekleşme sağ-

landığı bilgisini verdi. 
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3 safhada 
gerçekleştirilen 
KKTC Su Temini 
Projesi ile Kıbrısın 
ihtiyacını 
karşılayacak su,  
dünyada ilk defa 
uygulanacak sis-
temle Akdenizden 
geçirilecek 

Anamur Dragon Çayı’nın sularının Akdeniz’in 

250 metre altından Yavru Vatana taşınmasını 

sağlayacak KKTC Su Temini Projesi’nin 2. adımı 

olan Geçitköy Barajı’nın temeli atıldı. Geçtiğimiz 

yıl projenin ilk adımı olarak Türkiye tarafında 

Alaköprü Barajı’nın temeli atılmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 

uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak olan KKTC 

Su Temini Projesi ile Anamur Dragon Çayı üze-

rinde inşa edilecek Alaköprü Barajı’ndan alınacak 

75 milyon m3/yıl suyun, Akdenize döşenecek boru 

vasıtasıyla KKTC tarafında Girne yakınlarında 

inşa edilecek olan Geçitköy Barajı’na aktarılarak 

adaya götürülmesi hedefleniyor.

Türkiye’den iletilen suyun depolanmasını sağla-

yacak Geçitköy Barajı’nın temel atma merasimi-

ne KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, 

KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC Meclis 

Başkanı Hasan Bozer, TC Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. Beşir Atalay, Orman ve Su İşleri Ba-

kanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, KKTC Tarım ve 

Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, 

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim 

Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı 

Korgeneral Adem Huduti, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, resmi kurum ve kuruluşlarının tem-

silcileri, basın mensupları ve vatandaşlar iştirak 

etti.

Asrın Projesi’nde 

2. Adım
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KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu

Törende bir konuşma yapan ve Türkiye’den 

Kıbrıs’a getirilecek su ve elektrik enerjisinin 

Kıbrıs Adası için bulunmaz bir nimet olacağı-

nı belirterek sözlerine başlayan KKTC Cum-

hurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Bunun kıymeti iyi 

bilinmeli ve Rum komşularımız artık bize ve 

Anavatan Türkiye’ye dostça yaklaşmalıdır. Yani 

bu proje aynı zamanda bir barış projesidir, bu 

su aynı zamanda bir barış suyudur. Türkiye’den 

KKTC’ye getirilecek suyun mimarı Başbakan 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Su, Kıbrıs’ta 

bir ortaklık olursa iki kurucu devlet arasındaki 

ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

Proje ile alakalı da bilgi veren Eroğlu “Geçitköy 

Göleti’nin hikayesi 1986 yılına kadar uzanmak-

tadır. KKTC’nin ilanından 3 yıl sonra, 1986’da 

dönemin Başbakanı Turgut Özal ile imzalanan 

ekonomik işbirliği protokolünde 18 adet göle-

tin yapımı yer almaktaydı. O göletlerden biri 

de Geçitköy Göleti’ydi. 1989’da temeli atılan 

Geçitköy Göleti 1990’da tamamlanmıştır. Ge-

KKTC Su Temin Projesi

Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları sebebiyle 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kalkınmasına, 
Türkiye’den içme ve sulama suyu götürülmesi, önemli 
ölçüde katkı sağlayacaktır. KKTC’ye isale edilen yılda 75 
milyon m3 suyun 38 milyon m3 ’ü içme-kullanma suyuna 
(% 50,3) ve 37 milyon m3 ’ü de (%49,7) sulama suyuna 
tahsis edilmiştir. 
Projenin gerçekleşmesi ile, halen yeraltı ve yüzeysel su 
kaynaklarının kısıtlı olması sebebiyle su sıkıntısı çekilen 
KKTC ‘ye içme, kullanma ve sanayi suyu ve tarım için sula-
ma suyu temin edilerek 50 yıllık bir perspektifte su ihtiyacı 
karşılanacak; hem de 48 240 dekarlık bir alanda yapılacak 
sulu tarım ile yüksek gelir artışları sağlanacaktır.
Bilindiği gibi projenin en önemli ayağı olan ve Türkiye 
tarafında inşa edilecek Alaköprü Barajı’nın temelini geçen 
yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Derviş EROĞLU’nun, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Başbakanı Sayın İrsen Küçük’ün katılımıyla atmıştık. 
Şu an itibariyle % 16 seviyesinde olan Alaköprü Barajı, 
Başbakanımızın talimatları ile 7 Mart 2014 tarihinde ta-
mamlanacaktır. 
KKTC’nin içme-kullanma ve sulama suyunu karşılamak 
için hazırlanan proje, 3 bölüm halinde eş zamanlı olarak 
yürütülmektedir.
Türkiye tarafında yapılacak tesisler, suyun yavru vatana 
iletilmesini sağlayacak, 80 km’si denizin altından olmak 
üzere 107 km uzunluğundaki boru hattı ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Kesiminde inşa edilecek tesisler bu projenin ayakla-
rıdır.
Dünya’da ilk defa bu uzunlukta uygulanacak deniz boru 
hattı ile su iletim projesi çerçevesinde Anamur Dragon Çayı 
üzerinde tesis edilecek Alaköprü Barajı’ndan alınacak su, 
80 km uzunluğundaki boru ile Girne yakınlarında yapıla-
cak olan kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek, 
26,5 milyon m3 depolama hacimli olan Geçitköy Barajı’na 
aktarılacaktır.
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çitköy 1974 sonrasında inşa ettiğimiz 18 göletin 

Gemikonağı’ndan sonra ikinci büyüklükte olanı-

dır. Yaklaşık 1.8 milyon m3 su toplama kapasi-

tesi vardır. Bugün bu kapasite 26 milyon m3’e 

çıkıyor. Yaklaşık 14 kat büyüyecek bu gölet. Bi-

zim tüm göletlerimizin bugünkü kapasiteleri 10 

milyon metreküp civarında. Bu barajda tutula-

cak su miktarı ise 26 milyon metreküp. Bir yılda 

buraya gelecek su miktarı ise 75 milyon metre-

küp. Bu rakam son derece büyük bir rakamdır.” 

diye konuştu

Son derece önemli bir projenin inşa edildiğini 

ifade eden Eroğlu “Proje asrın projesidir. Çün-

kü 21. yüzyıl, suyun stratejik öneminin giderek 

artacağı bir yüz yıl olacaktır. Ne mutlu bizlere 

ki insanlık, bölgemiz ve dünyamız için yepyeni 

ufuklar açacak böylesi bir projeye bizler imza atı-

yoruz. Deniz altından geçecek borular için asma 

yöntemini kullanıyoruz. Asrın Projesi adım adım 

ilerliyor. Eminim ki, günün birinde tarihçiler bu 

günü Kıbrıs’ın birçok açıdan dönüşüm yaşaması 

bakımından önemli mihenk taşlarından birinin 

temelinin atıldığı zaman noktası olarak saptaya-

caklardır.” dedi.

“Bu projenin mimarı hiç kuşkusuz 

Başbakan Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’dır.”

Kıbrıs’a su götürme projesinin çok uzun za-

mandır gündemde olduğunu ifade eden Eroğlu“ 

Politikaya girdikten sonra bunun gerçekleştiril-

mesi hep aklımın bir köşesinde oldu. Anavatan 

Türkiye’nin 10 Başbakanı, 6 Cumhurbaşkanı ile 

çalışma bahtiyarlığına eriştim. Herkesle bu pro-

jeyi konuştum, herkes olaya heyecanla yaklaştı. 

Şu veya bu projeler yapıldı, denemelere girişildi. 

Ben parti başkanı ve Başbakan olarak bu konu-

nun hep üzerinde durdum. 2009 Milletvekilliği 

seçimlerinde de 2010 yılı Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde de Anavatan Türkiye’den Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su ve elektrik ener-

jisi getirilmesi için çalışacağımı, konunun üzerin-

de önemle duracağımı vurguladım. Ama şu açık 

ki, bu son projenin mimarı hiç kuşkusuz Baş-

bakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Öyle 

anlaşılıyor ki daha İstanbul Belediye Başkanlığı 

döneminden Kıbrıs’a su götürülmesi konusunu 

kafasında projelendirmeye başlayan Sayın Baş-

bakan, günü gelince gereken direktifleri verdi, 

çalışmalar yapıldı ve proje artık adım adım hızla 

ilerliyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyo-

rum.” diye konuştu

Eroğlu sözlerini “projede emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum. Öncelikle Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’a, Kıbrıs’tan sorumlu bir ön-

ceki Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Kıbrıs İşlerin-

den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile 

Türk hükümetine ve Türk halkına da teşekkür 

ediyorum. İnşallah işler hep yolunda gidecek ve 

Allah’ın izniyle Sayın Başbakan Erdoğan’ın ilan 

ettiği üzere 7 Mart 2014’te, normalden bir yıl 

önce, yine benim bir doğum günümde, her şey 

tamamlanarak su Anavatan’dan Kıbrıs’a akma-

ya başlayacak. Beni, tüm halkımızı, tüm ulusu-

muzu sevince, gurura boğacaktır” dedi.
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KKTC Başbakanı 
İrsen Küçük

Sözlerine temelin atıldığı günün KKTC için 

bayram olduğunu ifade ederek başlayan KKTC 

Başbakanı İrsen Küçük, “Kıbrıs Türkü bugün 

bayram yaşamakta, böylesi dev bir proje ile va-

tandaşlarımızın hayat şartları hızla iyileşecek.” 

dedi. 

Asrın projesiyle Kıbrıs Türk halkı Anadolu hal-

kına yeni bir bağla bağlandı. Zaten sarsılmaz 

olan bağımız daha da güçlendi. Su olmayan yer-

de hayat, bereket, medeniyet, kalkınma olamaz. 

KKTC gibi kurak bir coğrafya suya çok daha 

fazla muhtaç. Gelişen turizm ve sanayiyi susuz 

devam ettirmek söz konusu olamayacağından 

biz burada ne kadar önemli bir projenin temel 

atma merasimini gerçekleştirdiğimizin bilincin-

de olmak zorundayız.” diye konuştu.

Küçük sözlerini “Bu projede emeği geçen her-

kese, kardeş Türkiye’ye sonsuz şükranlarımı su-

nuyorum. Mutluluğumuz son derece büyüktür.” 

diyerek bitirdi.

T.C. Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay

Türkiye’den KKTC’ye su getirme projesinin, 

1974 Barış Harekatı’ndan sonra atılan en önem-

li adım olduğunu ifade eden Başbakan Yardım-

cısı Beşir Atalay “Bu proje ile yaşamın olmazsa 

olmazı olan suyu KKTC’ye getiriyoruz. Türkiye 

olarak KKTC’ye her türlü yardımı yapacağız. 

Bugün Anavatandan yavru vatana denizden 

boru ile su getirme projesinin Kuzey Kıbrıs tara-

fında yapılacak tesislerinin temelini atmak üzere 

burada toplanmamız da bunun en önemli gös-

tergesidir.’’ dedi.

“KKTC Su Temini Projesi 1974 Barış 

Harekatı’ndan sonra yapılan en önemli 

adımdır.”

Bu projenin Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasında-

ki bağı perçinlediğine, diğer yandan da Kıbrıs 

Rum kesimine önemli mesajlar verdiğine işa-

ret eden Atalay ‘’Bu proje, bir yandan Kıbrıs 

Adası’nın Türkiye’nin coğrafi ve ekonomik hin-

terlandında olduğunu gösterirken diğer yandan 
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da Kıbrıslı Türkler ile Anavatan arasında var 

olan bağı perçinlemektedir. Yıllardır hayali-

ni kurduğunuz asrın projesi diye nitelendirilen 

Türkiye’den boru ile su getirme projesi önemli 

bir aşamaya gelmiştir. Bildiğiniz gibi Türkiye 

Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs’ın her türlü eksikliği-

ni gidermeye, yetişemediğiniz noktalarda sizlere 

destek olmaya çalışmaktadır. Bu işbirliği gerek 

uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkünün 

haklı davasını savunma konusunda; gerekse de 

yaşam kalitesini daha da artırmak yönünde bü-

yük önem taşımaktadır. Bugün temelini atmakta 

olduğumuz proje 1974 Barış Harekatı’ndan son-

ra yapılan en önemli adımdır. Suyun adaya gel-

mesi ile Kuzey Kıbrıs’ın toprağının değeri başta 

olmak üzere üretim ve refah seviyesi daha da 

artacaktır. Sizlere sunulan bu kaynağın verimli 

yönetileceğinden ve kullanılacağından eminiz.’’ 

dedi.

Atalay sözlerini “Cumhurbaşkanımız tarafın-

dan da belirtildiği gibi bu projede Başbakanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası vardır. 

İnşallah belirtilen tarihte projeyi tamamlayarak 

halkımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçen 

herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. “diye-

rek tamamladı.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu: 

“Geçitköy Barajı’na gelecek su bütün 

Kıbrıs’a barış suyu olarak akacak.” 

Sözlerine projenin mimarının Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek başla-

yan Eroğlu “Geçmişten beri su sıkıntısı yaşayan 

Kıbrıs, bu proje ile rahatlayacaktır.” dedi. 

Gerçekleştirilen projenin son derece zor oldu-

ğunu ama azmin önünde de hiçbir şeyin dura-

mayacağını ifade eden Eroğlu “Yeter ki iyi niyet 

olsun. Dünyada ilk kez modern bir teknolojiyle 

uygulanacak proje için Alaköprü’den alınacak su 

büyük depoya aktarılacak; dev boru da denizin 

250 metre altından Kıbrıs’a ulaşacak, Geçitköy 

Barajı’na gelecek su da bütün Kıbrıs’a barış suyu 

olarak akacak.” dedi.

7 Mart 2014’te projeyi bitirmeyi hedefledikle-

rini ifade eden Eroğlu “Üç vardiya çalışıyoruz. 

Türkiye’nin kara tarafındaki, isale hattı, sonra 

da deniz geçişi ihalesi yapıldı, mukavelesini im-

zaladık ve yakında temelini atacağız. Projenin 
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bütün kademeleri ilerliyor. Proje zamanında 

tamamlanacak ve KKTC’ye yılda 75 milyon 

metreküp su akacak, bunun yarısı içme, kullan-

ma ve sanayi suyu ihtiyacı için, yarısı da tarımda 

sulama suyu olarak kullanılacak.” diye konuştu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu

Projede bir yıl önce Türkiye’den borularla su 

getirme projesinin birinci etabı olan Alaköprü 

Barajı’nın temelinin atıldığını ve bunun ülkede 

büyük heyecan yarattığını belirterek sözlerine 

başlayan Amcaoğlu ‘’Bugün ise yüzyılın proje-

si olarak değerlendirdiğimiz bu projenin ikinci 

etabının Geçitköy’de temel atma törenini ger-

çekleştirecek olmanın gurur ve mutluluğunu ya-

şıyoruz.’’ dedi.

Mart 2014’te hayata geçirilmesi tasarlanan 

projeyle musluklarından su içmeye hasret ka-

lanların, bu hasretlerini gidereceğini ifade eden 

Amcaoğlu “Üreticiler de kaliteli suyla ürün ye-

tiştirmenin avantajlarını yaşayacak, daha kaliteli 

ve daha çok üreterek, daha çok kazanma şansı 

yakalayacaklar” dedi. 

Amcaoğlu, KKTC ekonomisinin daha da ge-

lişip büyüyeceğini, insanların refah düzeyinin 

yükseleceğini ifade ederek, ‘’Yüzyılın projesiyle 

hayaller gerçek oluyor. Bizlerle ekmeğini pay-

laşan Anavatanımız, bugün bizlerle suyunu da 

paylaşıyor. Binlerce teşekkürler Anavatan’’ diye-

rek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Der-

viş Eroğlu, Meclis Başkanı Hasan Bozer, Baş-

bakan İrsen Küçük, Başbakan Yardımcısı Beşir 

Atalay, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-

lu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çe-

tin Amcaoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi 

Halil İbrahim Akça ve DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı butona basarak barajın temelini attı.

Tüm liste

KKTC Su Temin Projesi bünyesinde bulunan 5 

ayrı iş kaleminden; Alaköprü Barajı’nın inşaatı 

devam ediyor. Geçitköy Barajı dışında 3 işin iha-

le süreci 2012 Nisan ayı sonuna kadar tamam-

lanıp inşaatlarına başlanacak. Projenin tamamı 

2014 yılı Mart ayına kadar bitirilerek sistem, 7 

Mart 2014 tarihinde Başbakanımız Recep Tay-

yip Erdoğan tarafından açılarak KKTC’ye su 

verilmeye başlanacak
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DEV 

BARAJ’DA 

İKİNCİ 

ÜNİTE DE 

ENERJİ 

ÜRETİMİNE 

BAŞLADI

Dalaman Çayı üzerinde inşa edilen Akköprü Ba-

rajı ve HES’te test çalışmalarının ardından 29 

Mart 2012 tarihi itibari ile ikinci türbinde de elekt-

rik üretimine başlandı. 2011 yılının mart ayında 

su tutmaya başlanılan barajın ilk ünitesi 14 Şubat 

2012 tarihinde elektrik üretmeye başlamıştı.

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

lu, konuyla alakalı olarak; “Ülkemizin gururu Da-

laman Akköprü Barajı’nı Ege Bölgesine ve ülkemi-

ze kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Barajın ikinci ünitesi de devreye girmiş ve elektrik 

üretmeye başlamıştır. Ege’nin GAP’ı bölgemize ve 

ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Ülkemizin 6. Ege Bölgesinin ise en büyük barajı 

olan Akköprü Muğla iline bağlı Köyceğiz ilçesin 

de bulunuyor. Baraj elektrik üretiminin yansıra 

depolayacağı 384 milyon m3 su ile 141 920 dekar 

arazinin sulanmasını sağlayacak. Baraj aynı za-

manda Dalaman Ovası, Köyceğiz ve Ortaca ilçe 

merkezleri ve köyleri ile turistik tesisleri taşkın za-

rarlarından koruyor.
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1,4 milyar TL’ye mal olan Dalaman Akköprü 

Barajı’nda 29.03.2012 itibarıyla su seviyesi 192 

metreye, su hacmi ise 318 milyon m3’e ulaştı.

Akköprü Barajı ve HES

Akköprü Barajı “Tomruk” filmini izleyenlerin 

çoşkun sularıyla hatırlayacakları Dalaman çayı 

üzerinde, Muğla ili Dalaman ve Köyceğiz ilçe 

sınırları içerisinde inşa edildi. 

21 Temmuz 1981 Tarihinde Devlet Su İşleri Ay-

dın 21. Bölge Müdürlüğü ile Suiş Proje firması 

arasında yapılan mukavele ile Aşağı Dalaman 

Projesi Master plan yapım işine başlandı. Mas-

ter plan çalışmaları iki yıl kadar sürdü ve 5 Mart 

1983 tarihinde Dalaman çayı boyunca dört adet 

baraj öngören master plan bitirildi. Bu dört ba-

raj mansaptan membaya doğru Dalaman, Ak-

köprü, Narlı ve Sandalcık barajlarıdır. Master 

planda bu dört baraj içinde en önemli olanı Ak-

köprü Barajı olarak belirtilendi. Akköprü Barajı 

üreteceği enerjinin yanında Dalaman ve Ortaca 

ovalarının sulanması, taşkından korunması ve 

ovaların had safhadaki drenaj problemlerinin 

çözülmesinde rezervuar kapasitesi sayesinde çok 

önemli rol oynayacağı vurgulanmıştır.

1985 yılında Devlet Su İşleri tarafından Akköp-

rü Barajı, Baraj yeri ve civarı Sondaj lokasyon 

planları kati proje olarak hazırlandı ve baraj yeri 

ve civarında sondaj çalışmaları başlatıldı. 

Bu sondaj verileri ışığında 1989 yılı sonuna ka-

dar Gövde, Dolusavak, Derivasyon tünelleri, 

Enerji tüneli gibi ana yapıların kati projeleri yine 

Devlet Su İşleri tarafından hazırlandı. 1995 yılı 

Mayıs ayına gelindiğinde Akköprü Barajı Hid-

roelektirik Santral Binasının da Kati projeleri 

Devlet Su İşleri tarafından bitirildi.

23 Haziran 1995 Tarihinde Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün ihaleye çıkardığı Akköp-

rü Barajı ve HES işi ihalesi NTF İnş.Tic.Ltd.

Şti.’nde kaldı ve 17 Kasım 1995 tarihinde söz-

leşme imzalanarak işe başlandı.
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Akköprü Baraj’ında ilk önce Ulaşım yolları, De-

rivasyon tünelleri ve Mansap köprüsü imalatları 

yapıldı. Derivasyon tünellerinin tamamen biti-

rilmesinin ardından 22 Temmuz 1998 tarihinde 

Dalaman çayı Derivasyon tünellerine çevrilerek 

gövde sıyırma kazılarına başlandı.

Öncelikle Memba batardosu ve mansap ba-

tardosu imalatları yapıldı, memba ve mansap 

batardosu eksenine iri bloklu alüvyon zemin-

de geçirimsizliği sağlayacak frezer sistemiyle          

6  675 m² Slurry-Trench imalatı yapıldı. Daha 

sonra gövde temel kazısına başlandı. Gövde 

temel kazısı bittikten ve gövde enjeksiyonları 

tamamlandıktan sonra 17 Temmuz 2000 tari-

hinde gövdeye ilk kil dolgu yapılarak Gövde in-

şaatına başlanmıştır.

   

Akköprü Barajı’nın gövdesi kil çekirdekli kaya 

dolgu tipindedir. Bu gövdeyi oluşturmak için 

Kil Dalaman ovasındaki gereç alanından; Kaya, 

baraj membasındaki gereç alanından; Kum ve 

Çakıl filtre ise Dalaman Çayının muhtelif kesim-

lerinden alındı. Gövde inşaatı ile aynı zamanda 

barajın diğer ana yapıları olan Enerji tüneli, 

Cebri Boru işleri, Ulaşım tünelleri, enjeksiyon 

galerileri, Dolusavak Kazı ve beton işleri, Su 

alma yapıları, HES inşaatı ve Şalt sahası ima-

latları yapıldı. Tüm bu işlerin sonunda 31 Mart 

2011 tarihinde barajda su tutma işlemi gerçek-

leştirildi.
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Gövde Tipi : Kil Çekirdekli Kaya Dolgu

Gövde Hacmi : 12 994 194     hm ³

Kret Kodu : 207,50            m

Kret Uzunluğu : 688,27            m

Gövde yüksekliği  talvegden-temelden : 112.50 - 162.50 m 

Dolusavak yeri- tipi : Sol Sahil - Kapaklı,Sıçratmalı

Kapak sayısı ve boyutu : 4 adet- 11.60x15.71

Deşarj kapasitesi : 5 730 m ³/sn   m ³/s

Derivasyon yeri- tipi- sayısı ve çapı : Sol Sahil- Dairesel Kesit-2 adet- 6.5 m

Deşarj kapasitesi : 893 m ³/sn

Uzunluğu : T1=766 m T2=808 m

Santral tipi, enerji tüneli tipi, çapı, boyu : Düşey eksenli Francis-dairesel-6.50 m ve 3.30 m -532 m

Kurulu güç : 118.6 MW

Brüt düşü : 111                  m

Toplam enerji : 343,5               GWh

Kuyruksuyu kanalı tipi- çapı- boyu : Açık kanal -55   m

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Akköprü Barajı inşaatında çalışmaların en yo-

ğun olduğu zamanda 680 personel görev yap-

mıştır. Baraj için 96 225 metre yol inşaatı, 2897 

metre tünel inşaatı, 774 077 m³ beton imalatı, 

43 274 000 m³ kazı imalatı, 14 087 375 m³ dol-

gu imalatı ve 5 120 902 kg Hidromekanik işler 

montajı yapılmıştır. 

27 Mayıs 2011 tarihinde Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından açı-

lışı gerçekleştirilerek hizmete alınan Akköprü 

Barajı’nda birinci türbin 14 Şubat 2012 itibarıy-

la elektrik üretmeye başlamıştı. ;Elektirk Üretim 

Anomim Şirketi’ne (EÜAŞ) devri yapılan birinci 

türbin test süresince 1,6 milyon kilovat saat, top-

lamda ise 53 milyon kilovat saat elektrik üretti. 

İkinci ünitenin test çalışmaları ise 29 Mart itiba-

riyle tamamlanarak üretime başlandı. EÜAŞ’ye 

devri yapılarak işletmeye alınan ikinci ünite, test 

süresince 1,3 milyon kilovat saat elektrik üretti. 

118,6 MW kurulu gücündeki Dalaman Akköprü 

Barajı ve HES ile yılda 343 milyon kilovat saat 

enerji üretilmesi hedefleniyor.
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Hidroloji

Yağış alanı
Ortalama debi

:
: 

5 132,6 km2

56,22 m ³ /s

Yıllık ortalama su : 1 627,4 hm ³

Regüle edilen su : 849 hm ³

Regülasyon oranı : % 52

Sediment miktarı
Kadastrofal feyezan piki

: 
: 

125 m ³/ km 2 / yıl
5 730 m ³/s

Baraj Gövdesi

Tipi : Kil çekirdekli kaya dolgu

Kret kotu : 207,50 m

Kret uzunluğu : 688,27 m

Talvegden yüksekliği : 112,50 m

Temelden yüksekliği : 162,50 m

Gövde dolgu hacmi
Derivasyon tüneli

Derivasyon kapasitesi
Dipsavak kapasitesi
Dolusavak yeri ve tipi
Dolusavak kapasitesi

: 13,25 hm ³
: Sol sahilde 6,50 m. çapında 2 adet dairesel kesitli betonarme   tünelden 
ibaret olup, toplam tünel uzunluğu  1 576 m. ‘ dir.
: 893 m³/s
: 145 m³/s
: Sol sahilde, kaşıdan alışlı, radyal kapaklı, sıçratma uçlu
: 5 730 m³/s

Baraj Gölü

Göl alanı : 8.92 km²

Ölü hacim kotu : 131.50 m

Ölü hacim kotunda göl hacmi : 32 hm³

Normal su kotu : 200.00 m

Normal su kotunda göl hacmi : 384.50 hm³

İşletme kotu
İşletme su kotunda göl hacmi
Maksimum su kotu
Maksimum su kotunda göl hacmi

: 173.50 m
: 195.81 hm ³ 
: 204.00 m
: 419.20 hm ³
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ENERJİ YAPILARI

Enerji Tüneli
Sağ sahilde 532 m uzunluğunda 6,50 m. Çapında 250 m’si betonarme, 282 m’si çelik kaplamalı beto-

narme tünel olarak inşa edilmiştir.

Cebri Borular
282 m enerji tüneli içinde çelik kaplama ve 268 m pantolon sonuna kadar açıkta olmak üzere toplam 

550 m olarak inşa edilecektir. Tünel içinde başlangıç çapı 6,50 m., türbine girişte ise çap  3,30  m. 

olmaktadır.

Akköprü HES ve Binası
Santral binası, barajın mansabında yarı gömülü tipte 30,45 m. Genişliğinde, 42,70 m boyunda ve 

30,00 m. yüksekliğindedir.

Ünite sayısı   : 2 adet

Türbin tipi   : Düşey eksenli Francis

Ünite gücü  : 59.3 MW

Kurulu güç   : 118.6 MW

Proje düşüsü:  : 101 m

Proje debisi  : 150 m³/s

Ünite devir sayısı  : 250 d/d

Yıllık enerji üretimi : 343.5 GWh

Şalt sahası  : 73.5 X 57.5 m boyutlarında 154 kV çıkış gerilimindedir. 
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DSİ Genel Müdürü 
Akif Özkaldı: 
“Oksijenden sonra 
yaşamın en büyük 
armağanı olan su 
yeterli güvenli, 
sürdürülebilir 
gıda temini için 
olmazsa olmaz ilk 
unsurdur.” 

Ormancılık, 

Su ve 

Meteoroloji 

Günleri 

Kutlandı.
Hoş bir tesadüfle art arda gelen Ormancılık, Su ve 

Meteoroloji Günleri Ankara Ticaret Odası Kong-

re Merkezi’nde düzenlenen programla kutlandı. 

21 Mart Dünya Ormancılık, 22 Mart Dünya Su 

ve 23 Mart Dünya Meteoroloji 

Günleri için düzenlenen kutlama prog-

ramına Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Milletvekilleri, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürü Akif Özkaldı, Orman Genel Mü-

dürü Mustafa Kurtulmuşlu, Meteoroloji Genel 

Müdürü İsmail Güneş ve Bakanlık yetkilileri ile 

vatandaşlar iştirak etti. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programda yaptığı ko-

nuşmada, Bakanlığına bağlı 3 önemli genel mü-

dürlüğün bayramlarını ayrı ayrı kutlayarak, “3 

önemli gün arka arkaya tesadüf etti. Ayrıca Nev-

ruz Bayramı’nı da kutluyoruz. Bu bayramı ata-

larımız Orta Asya’dan beri kutluyor. Dolayısıyla 

Nevruz Bayramı bütün milletimizin birlik bera-

berliğinin gelişmesine vesile olsun” diye konuştu.

Prof. Dr. Eroğlu, Bakanlığına bağlı Devlet Su İşle-

ri Genel Müdürlüğü’nün su konusunda destanlar 

yazan bir genel müdürlük olduğuna işaret ederek, 

böyle bir teşkilatın eski genel müdürü olmaktan da 

gurur duyduğunu vurguladı.
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DSİ’nin 2003 yılından bu yana 1128 tesisi mille-

tin hizmetine sunduğunu belirten Eroğlu, bunlar 

arasında 206 dev barajın olduğunu bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, 9 yılda 11 milyon dekar araziyi modern 

sulama sistemiyle hizmete açtıklarını dile getire-

rek, 43 milyon vatandaşa içmesuyu temin edildi-

ğini ve susuz şehrin kalmadığını belirtti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, GAP ve GOP’u biti-

receklerini ve 2023 yılında Türkiye’yi dünya 

ekonomileri sıralamasında ilk 10’a sokacaklarını 

ifade ederek, yavru vatan Kıbrıs’a da su götüre-

ceklerini söyledi.

DSİ Genel Müdürü olduğu dönemde 

Türkiye’nin hidroelektrik potansiyelinin yılda 

168 milyar kilowatt/saat olduğunu, bunun da 

ancak 26 milyar kilovatsaatini kullanabildikleri-

ni hatırlatan Prof. Dr. Eroğlu, bu oranı yılda 61 

milyar kilovatsaate çıkardıklarını, 2015 sonuna 

kadar da 110 milyar kilovatsaate yükseltmeyi 

planladıklarını vurguladı.

Her sene büyük tesisleri Başbakana açtırdık-

larını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “10.10.2010’da 110 

tesisi, 11.11.2011’de de 111 tesisi Sayın Başba-

kanımız açtı. 2012 yılında da 112 tesisi hazır-

layacağız ve inşallah yine Sayın Başbakanımız 

tarafından açılacak” diye konuştu.

Dünya Ormancılık gününden de bahseden Prof. 

Dr. Eroğlu “Ormanlar bizim ciğerimiz. Orman 

Genel Müdürlüğü en köklü teşkilatlardan biri. 

Bende bu teşkilatın bir Bakanı olmaktan gurur 

duyuyorum. Bu sene 173. kuruluş yıldönümü. 

Kanun Hükmünde Kararnameyle Orman Ge-

nel Müdürlüğü güçlü bir hale getirildi. Orman 

Genel Müdürlüğü, sadece ormanların bakım ve 

onarımından sorumlu değil aynı zamanda ağaç-
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landırma, erozyon kontrolü, çölleşmenin önlen-

mesi, yangınla mücadele ve odun dışı ürünlerin 

geliştirilmesi konusunda da söz sahibidir” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, odun servetini 936 milyon metreküpten 

1 milyar 400 milyon metreküpe çıkardıkları-

nı vurgulayarak, 2015 sonunda odun servetini 

1 milyar 600 milyon metreküpe ulaştırmayı he-

deflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ”Sayın Başbakanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2008-

2012 ağaçlandırma seferberliğini başlattık ve 

her yıl için belirlenen hedefleri aştık. 2012 yılı 

sonunda Belçika’nın yüzölçümü kadar bir alanı 

ağaçlandırmış olacağız” diye konuştu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’nün de tahminlerde ‘’muazzam bir 

isabet oranı yakaladığına’’ dikkati çekerek, bu-

nun için de altyapıya büyük önem verdiklerini 

belirtti.

Sekiz meteoroloji radarı kurduklarını, ikisinin bu 

sene hayata geçirmeleriyle 10 meteoroloji rada-

rıyla bütün Türkiye’yi taradıklarını anlatan Prof. 

Dr. Eroğlu, şöyle konuştu:

‘’2008 yılında uluslararası Kalibrasyon Merkezi-

ni kurduk. Saniyede 3.4 trilyon işlem yapabilen 

yüksek performanslı bilgisayar sistemleri kul-

lanılmaktadır. Güçlü bir altyapı kullanıyoruz. 

Türkiye’nin büyük hedefi var. Başbakanımız ta-

limat verdi; Türkiye, 2023 yılında Cumhuriyeti-

mizin kuruluşunun 100. yılında, dünyadaki eko-

nomik sıralamada ilk on içerisine girecek. Bunu 

başarmak için bütün kurumlar olarak bu hedefe 

kitlendik. 2015 yılında bütün kurumlar olarak ilk 

10’a gireceğiz. 2023 yılında da Orman Su İşleri 

Bakanlığı dünyadaki 7 büyük kurum arasında 

yerini alacaktır. Bu hedefe hazırız inşallah.’’
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Programda Orman Genel Müdürü Mustafa 

Kurtulmuşlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 

ve Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş de 

kurumları hakkında bilgi verdi.

Merasimin ardından “Yaban Hayatı Fotoğ-

raf Yarışması Sergisi”ni açan Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakan-

lığına bağlı kurumlarının stantlarını gezdi ve 

Meteoroloji’nin Sesi Radyosu’nun canlı yayını-

na katıldı. Ayrıca Prof. Dr. Veysel Eroğlu, prog-

ram öncesinde kongre merkezinin önünde yaktı-

ğı Nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Dünya Su Günü DSİ’de Coşkuyla 
Kutlandı

Bu yılki teması “Su ve Gıda Güvenliği” olarak 

belirlenen Dünya Su Günü Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğü öncülüğünde çeşitli etkinliklerle 

coşkuyla kutlandı.

Suyun giderek artan öneminden dolayı Birleş-

miş Milletler Genel Kurulu’nun 1992 yılında 

Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da düzen-

lenen Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda aldığı 

kararla her yıl 22 Mart günü “Dünya Su Günü” 

olarak kutlanıyor. 1995 yılından bu yana Dünya 

Su Günü her yıl farklı bir tema vurgusu ile idrak 

ediliyor.

1995:Kadınlar ve Su

1996: Kirli Şehirlere Su

1997: Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli mi?

1998: Yeraltı suyu ve Görünmez Kaynaklar

1999: Su Kaynakları Etrafında Hayat

2000: 21. yüzyılda Su

2001: Su ve Sağlık

2002: Kalkınma İçin Su

2003: Gelecek İçin Su

2004: Su ve Afetler

2005: Hayat İçin Su

2006: Su ve Kültür

2007: Su Kıtlığı ile Mücadele

2008: Sanitasyon



37Su  Dünya s ı  N i s an  2012

2009: Farklılıkların Suda Yakınlaştırılması

2010: Su Kalitesi

2011: Şehir Sularının Yönetimi

Her yıl bir temanın belirlendiği bu anlamlı gün 

için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu yılın 

temasını “Su ve Gıda Güvenliği” olarak belirle-

di.

“Su ve Gıda Güvenliği” konulu Dünya Su Günü 

Toplantısı DSİ Genel Müdürlüğü Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 

başlayan merasime; DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Baş-

kanları, video konferans ile Bölge Müdürleri ve 

DSİ mensupları iştirak etti.

Program; DSİ Türk Halk Müziği Korosu’nun 

konseri ve DSİ Tanıtım Filmi’nin ardından 

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışma Birinci-

sinin eserinin sunulması ile devam etti. 

Daha sonra söz alan ve suyun öneminden bahse-

derek konuşmasına başlayan DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı “Hepimizin bildiği gibi gıda temi-

ninin ana kaynağı sudur. Oksijenden sonra yaşa-

mın en büyük armağanı olan su yeterli güvenli, 

sürdürülebilir gıda temini için olmazsa olmaz ilk 

unsurdur. Tarım sektörünü kalkındırmadan ül-

kelerin ayakta kalmasının zorlaştığı bu dönemde 

tarımsal altyapı hizmetleri ile sulama tesislerinin 

tamamlanması zorunluluk arz etmektedir. Bu da 

ülkemizin sulamanın ana kaynağı baraj yatırım-

larını arttırması ve baraj inşa etmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu bağlamda Ülkemizde 1954 yı-

lından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştir-

mekle mesul olan Genel Müdürlüğümüzün öne-

mi de bir kat daha artmaktadır. Kurulduğu 1954 

yılından bu yana 741 adet baraj ve göleti inşa 

eden, 3 milyon 324 bin hektar tarım alanını suy-

la buluşturan Genel Müdürlüğümüz uygulama-

ya koyduğu devasa projelerle vatandaşlarımızın 

daha mutlu daha gelişmiş ve yaşanabilir bir ülke-

de hayatlarını devam ettirmelerinin teminatı ol-

muştur. Suyun yaşamsal önemi günümüzde, sos-
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yal, çevresel, stratejik ve ekonomik boyutlarıyla 

ele alınmaktadır. Bunun yanında suyun Dünya 

ekonomisi içindeki en önemli etkisi tarımsal üre-

timdeki öneminden kaynaklanmaktadır. Genel 

Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya konu-

lan ve bünyesinde barajları, hidroelektrik santral 

projelerini, sulama yatırımlarını barındıran ve 

Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden 

biri olarak adlandırılan GAP’ın tamamlandığın-

da Avrupa’yı besleyecek gıda kapasitesine sahip 

olduğu, bilinen bir gerçektir. GAP gibi devam 

eden ve bölgesel gelişmeden çok ülke kalkınma-

sına katkı yapacak KOP, DAP, GÖL-SU gibi 

projelerde de baraj, gölet ve sulama tesislerinin 

tamamlanması ile birlikte ürün çeşitliliği ve gıda 

üretimimiz artacaktır. Genel Müdürlüğümüz 

2012 yılında 20 adedi baraj, 44 adedi sulama 

tesisi, 17 adedi içme suyu tesisi ile gölet ve taş-

kın koruma tesislerinden oluşan toplam 563 işi 

tamamlamayı planlamaktadır.” dedi.

“2012 Sulamada Hamle Yılı”

2012 yılının DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

“Sulamada Hamle Yılı” ilan edildiğini kaydeden 

Özkaldı ”Hedefimiz depolaması tamamlanan 

sulama tesislerini en kısa zamanda işletmeye 

alarak güvenli gıda teminine katkı sağlamaktır. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edilmek-

te olan, tamamlanan baraj ve sulama tesisleri ile 

Ülkemizin verimli ovalarına su iletilmesi sağla-

nacak; bu da “yeni Çukurova”’ların meydana 

getirilmesine vesile olacaktır. Ülkemizde sula-

madaki en önemli sorunlardan biri kullanılan su 

miktarının fazlalığına rağmen verimdeki azlıktır. 

Bu sebeple sulu tarımın modernize edilmesi ko-

nusu büyük önem arz etmektedir. Kaynakların 

verimli olarak kullanılması adına sulama sis-

temlerinin borulu sisteme döndürülmesi hususu 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda 2003 

yılından itibaren eski sulama sistemleri rehabi-

lite edilmiş, yeni yapılan projelerde ise modern 

sulama sistemleri kullanılarak, su kaynaklarının 

verimli kullanılması adına adımlar atılmıştır. Bu 

sayede yılda birkaç ürün alınabilmekte ve va-

tandaşlarımızın sağlıklı besinler alması sağlan-

maktadır. Bilindiği gibi DSİ Genel Müdürlüğü 

olarak sulama yatırımları dışında içme kullan-

ma suyu temini çalışmamalarını da gerçekleş-

tirmekteyiz. Ekonomik kalkınma ve refahımız 

için; gıda üretimi için; sağlıklı bir hayat için; 

en temel ihtiyacımız olan içme suyu temini için 

Genel Müdürlük olarak ciddi yatırım yapıyor, 

halkımızın Avrupa Birliği standartlarında içme 

kullanma suyu tüketmesi konusunda çalışmalar 

yürütüyoruz. Enerji sektöründe tarafımızdan 

yürütülen HES projelerini biran evvel tamamla-

ma görevimizin yanı sıra özel sektör HES’lerini 

de denetleme görevi bize ait olup, bu projelerin 

yakın takip edilme zorunluluğu vardır. Taşkın 

konusu önümüzdeki günlerde daha çok günde-

me gelecektir. Bundan dolayı bütüncül havza 

yaklaşımı ile havza taşkın eylem planlarımızın 

tarafımızdan hazırlanması ve diğer kurumların 

yapması gerekenlerin belirlenmesi büyük önem 

arz etmektedir. Dünyamızın gelecekte karşılaşa-

bileceği en önemli meselelerden biri olarak de-

ğerlendirilebilecek “Su ve Gıda Güvenliği” ko-

nulu tema kapsamında gerçekleştirilen 22 Mart 

Dünya Su Günü’nün, Dünyamıza, Ülkemize ve 

milletimize hayırlı olmasını diliyor, toplantının 

gerçekleşmesine katkı veren herkese sonsuz şük-

ranlarımı sunuyorum.” dedi.

Genel Müdür Özkaldı’nın konuşmasının ardın-

dan afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarış-

malarında dereceye girenlere ödülleri takdim 

edildi. Daha sonra ise Özkaldı Dünya Su Günü 

Yarışmasında dereceye giren eserlerin ve Dün-

den bugüne DSİ’yi anlatan fotoğrafların sunul-

duğu serginin açılışını gerçekleştirildi. 
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Su Günü Yarışmasında dereceye girenler

AFİŞ FOTOĞRAF

Birinci Türesin Lale Birinci Soner Çapoğlu

İkinci İsmet Danyeli

Üçüncü Fatih Karaoğlu

İkinci Sefa Pala

Üçüncü Hasan Tekinalp
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SU GİBİ AZİZ
Milyonlarca ömrün sığdığı, Dünya’nın 
kadim dostu olan iki harf söyleyeyim mi 
size? Umutların çağladığı derelerde, duy-
guların sel olduğu şelalelerde, toprağın, 
rahmeti yağmurda gördüğümüz “Su”dan 
başkası değil bu. İnsanoğlunun nankörlü-
ğüne bakmaz, yine can verir toprağa ve 
hayata, sana ve bana. Kimi zaman döner 
değirmenlerde salına salına, nazlı nazlı. 
Döner yurduma can, ekonomiye yoldaş 
olur. Minik mavi önlüklerin daha iyi çalışıp 
memlekete faydalı olabilmeleri için elekt-
rik olur barajda.
Minik bir damladır şefkatli buluttan kopan. 
Yemyeşil ormanlara nefes, el açmış çatla-
mış toprağa can, derede oynaşan balıklara 
bayramdır o. Coşar onunla ırmaklar, şen-
lenir onunla bağ bahçe. Hep sensin damla 
damla dökülen Çiftçi Hasan Amcanın alnın-
dan, hep sen varsın dilinde tohumlar topra-
ğa düşünce. Ayşe Teyzemin tarhanasında, 
gölde yüzen balıkların gözlerinde. Sarı-
kızdan sağılıp önüme gelende, tarladan 
fırına, fırından yemeğime gelende, bağda 
bahçede pişip soframa gelende. Renga-
renk resmimin mavisinde. Gözyaşı döken 
mazlumun yanaklarında. Memleketimin 
geleceğinde, dünyamın damarlarında. Par-
maklarımızın arsından dökülen hayattır o. 
Ayıran değil sevenleri birleştirendir o.
Hiç usanmaz, şikayet etmez. “Her şey 
benim sayemde” gerçeğini söylemez, ken-
dine saklar; belki de hiç düşünmez, düşü-
nülmesini istemez. Ben varsam varsınınız; 
yoksam yoksunuz demez. Tek gayesi var-
lıkların hayatına devam ettirmesidir. Fakat 
ne acı ki onun kıymeti bilinmez. Okyanus 
olur, beşeriyetin çöpleriyle uğraşır; deniz 

olur, koca gemilerin yağıyla, benziniyle 
başa çıkmaya çalışır. Dere olur pet şişelerle 
halleşir. İster ki çocuklar berrak ırmaklarda 
büyüyen balıklarla beslensin, ister ki minik 
Umut bardağını temiz su ile doldursun, iç-
sin kana kana. Bilir ki hem dünyanın, hem 
insanın, hem tüm gıdaların damarlarında o 
dolaşır. Sorumluluğu büyük, yükü ağırdır 
onun.
Konuşulanların basit ve sıradan olduğunu 
belirtmek için kullanılır “Havadan sudan”. 
Oysa bilmezler mi aldığın nefes, içtiğin su-
dur seni oluşturan? Sen onu yok edersen 
nice olur halin? Hem Yunus Emre bile önem 
verdiği şeyler için “ab-ı hayat” demiştir. Ne 
güzel demiş büyüklerimiz “su gibi aziz ol” 
diye. Kızmaya gelince de hemen sinirleni-
verirler: “ Aman sanki tüm sular bitecek, 
%70’i su değil mi Dünya’nın?” “Çöpümü 
atıvermişim denize çok mu?” Yaşam kay-
nağımıza bunların yapılması ne acıdır! Her 
şeye rağmen o yine görevini yapar. Ağla-
dığımızda gözyaşı, heyecanlandığımızda 
soğuk bir ter damlası oluverir. Bu vefalı 
kardeş, bizi asla unutmaz.
Su hayattır, gelecektir, umuttur… Ona 
olan minnettarlığımızı ancak onu koruya-
rak gösterebiliriz. Onu kirletmeyerek, israf 
etmeyerek işe başlayabiliriz. Biz birlikte 
dünyayız. İnsanıyla, hayvanıyla, suyuyla, 
toprağıyla, geçmişiyle, geleceğiyle…
Bir Kızılderili atasözünde de dediği gibi 
“Biz bu dünyayı atalarımızdan miras alma-
dık, çocuklarımızdan ödünç aldık”. Gelecek 
nesillerimizin suyu görebilmeleri onu ya-
şayabilmeleri için suyumuza sahip çıkalım

Kompozisyon Birincisi                           
Ayşenur Zeynep ÖZMEN

İsmail Kurtul İÖO / KAHRAMANMARAŞ

Birinci Soner Çapoğlu

İkinci Aleyna Soğan

Üçüncü Satı Argunhan
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YAŞAM KAYNAKLARIMIZ
Dünya nüfusu giderek artmaktadır. Gezegenimizde birçok in-
san yetersiz ve sağlıksız beslenme sorunuyla karşı karşıyadır. 
Dünya nüfusu arttıkça gıda ve su ihtiyacımız da buna bağlı ola-
rak artmaktadır. Gıda ihtiyaçlarının giderilmesi en önemli fak-
tör sudur. Su kaybı demek, gıda kaybı demektir. Bu sebepten 
suyun kullanımı konusunda insanların daha bilinçli hale getiril-
mesi gerekir. Örneğin insanlar traş olurken, bulaşık yıkarken, 
diş fırçalarken ihtiyaç ötesi harcadıkları su tüketimi oldukça 
fazladır. Bu da belki bizim için değil ama bizden sonraki nesil-
lerin kuraklıkla karşı karşıya kalmalarına sebep olacaktır. Bu 
konuda görsel ve yazılı medya dahil bütün sivil toplum kuruluş-
ları el ele vermeli ve okullarımızda yediden yetmişe herkesin 
bilinçlendirilmesi, bunlarla ilgili etkinliklerin artırılması gerekir.
Bunun yanı sıra fabrika ve sanayi atıklarını da unutmamamız 
gerekir. Endüstriyel alandaki atıklar hem su hem de toprak 
kirliliğine sebep olduğunu unutmamamız gerekir. Toprak kirlili-
ğine sebep olması gıda ihtiyaçlarının karşılanamaması demek-
tir. Topraktaki kimyasal maddelerin tarım ürünlerine geçmesi 
insan sağlığını tehdit eden unsurlardan biridir. Gıda güvenliği 
insanların hayatlarının devam etmesinde sudan sonra gelen en 
önemli ikinci etkendir. Genetiği değiştirilmiş gıdalar insanların 
hayatlarında her geçen gün daha çok esaret altına almaktadır. 
20. yüzyılda kadınların da iş hayatına katılmalarıyla hazır gıda 
tüketimine eğilim daha çok artmıştır. Bu da sağlıksız nesiller 
yetişmesine sebep olmuştur. Aileler ve öğrenciler sağlıklı gıda 
tüketimi konusunda bilinçlendirilmeli ve doğal gıdalara özendi-
rilmelidir. Okullarımızda sağlıklı beslenme etkinlikleri yapılma-
lı, kantinlerimiz daha çok denetlenmelidir.
Geleceğin varisleri olan bizlere ve bizden sonrakilere daha gü-
zel ortamlar daha sağlıklı nesiller bırakmak, siz büyüklerin en 
önemli görevidir.
Haydi büyükler, sağlıklı bir yaşam için hep beraber el ele.
                                                             Kompozisyon İkincisi                      

Büşra Nur UYGÜL
İlkadım 75. Yıl İÖO / SAMSUN

VAR OLMAK
Dünya… Güzel bir dünya… Yaşanacak bir dünya… Yaşayan varlık-
lar, canlı ve cansızlar… İnsanlar, hayvanlar, bitkiler… Dünyayı dünya 
yapan, yaşanılacak bir yer kılan değerli varlıklar… Onlar olmadan 
hiçbir şeyin anlam ve güzelliği kalmaz. İnsan varsa, bitki varsa, hayvan 
varsa, yaşam da var. Peki, onları yaşatan ne? Su ve gıda değil mi?
Öylece bakıyorum. İnsanı üzen, kahreden, resimler, görüntüler. Derileri 
kemiklerine yapışmış, gözleri fırlamış, kolları ve bacakları birer ince 
sopaya dönmüş, sineklerin adeta hücumuna uğramış çocuklar ve yine 
onlar kadar zavallı acınacak anneler, babalar… Hepimizin bildiği So-
mali gerçeğini de fazla anlatmaya gerek yok sanırım. Tüm canlıların 
yaşaması için gerekli olan hava, su, gıda; temiz ve yeteri kadar olmalı. 
Bunlar olmadan hiçbir canlının yaşaması mümkün değil. Aslında doğa, 
bize hepsini cömertçe sunmuş. Onlar olmazsa yaşam da olmaz. Üstelik 
bu koşul tüm canlılar için geçerlidir.
Doğum, var oluş ve ölüm arasındaki yaşam sürecinde tüm canlıların 
ihtiyacı olan su ve gıda karşılanmazsa yaşayamayız. Evet, su ve gıda, 
ikisi de yaşam demektir. Su yaşatır hayattır, su temizler hayattır, su 
canlandırır hayattır. Yokluğu hiçlik, susuzluk, kuraklık, ölüm demektir. 
Yokluğunda yaşamın mümkün olmadığını bildiğimiz suyun, sahipken 
değerini ne kadar biliyoruz, ne kadar koruyoruz, ne kadar sahip çı-
kıyoruz? Aslında cevaplarını bildiğimiz sorular bunlar. Bana sorarsanız 
insan bazen en değerli varlıklarının kıymetini bilmeden onu bilinçsizce 
kullanıp, kirletip, yok edebiliyor. Oysa yokluğunda bir damlasına servet 
bile harcayabiliriz. İşte kurak, yaşaması zor ve güç Afrika toprakları, 
işte Somali örneği…
Bir döngüdür yaşam. Doğa verdiklerinin karşılığını almak ister. Bize ver-
diklerini doğru kullanamazsak eğer, intikamı da korkunç olur. Susuzluk, 
kıtlık, yok oluş… Acı ama gerçek. Canlı cansız tüm doğal kaynakların 
sınırlı olduğunu bilerek, onları doğru ve bilinçli tüketip doğru kullana-
rak, gelecek kuşakların da haklarını düşünmeli ve yaşam kaynaklarımı-
zın güvenliğini sağlamalıyız.
Çatlayan dudakların, kuruyan toprakların gözyaşı ile sulanmasının, su 
diye gökyüzüne açılan avuçların, her yıl açlık ve susuzluk yüzünden 
ölü milyonlarca insanın olmaması için suyumuzu ve gıdamızı koruyalım.

                                                                   Kompozisyon Üçüncüsü            
 Efe TOKMAN

Özel Karesi İstiklal İÖO / BALIKESİR
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İTT tarafından 
alınan kararla 
kabul edilen “İTT 
Su Vizyonu” su ko-
nusunda işbirliğinin 
sağlanması ve 
güçlenmesi adına 
atılan önemli 
bir adım olarak 
değerlendiriliyor.
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Bakanlar 

Ortak Su 

Vizyonu 

İçin 

İstanbul’da 

Toplandı
İslam İşbirliği Teşkilatı Su Konularından So-

rumlu Bakanlar Toplantısı 5-6 Mart tarihlerinde 

İstanbul’da gerçekleştirildi. Ortak bir su vizyonu 

oluşturulmasının hedeflendiği Konferansa; Or-

man ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Prof. 

Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, üye 32 ülkenin çoğu 

Bakan seviyesindeki temsilcisi, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, gözlemci ülkelerden ve uluslararası 

kuruluşlardan yüksek düzeyde yetkililer iştirak etti. 

İslam ülkeleri arasında su alanında işbirliğini artır-

maya yönelik en büyük ve kapsamlı toplantılardan 

biri olan konferansın ana teması “Su Güvenliği 

Olan Bir Gelecek İçin Birlikte Çalışmak” olarak 

belirlendi. Toplantıda içme suyundan sulamaya, 

su enerjisinden atıksuya, su ile alakalı pek çok 

konu tartışılarak ortak bir vizyonun geliştirilmesi 

için çaba sarf edildi. 5 Mart 2012 günü  “İİT Su 

Vizyonu” değerlendirilerek 30’a yakın katılımcı 

ülke tarafından alınan kararla kabul edildi. İİT ül-

kelerini su ve su güvenliği konusunda harekete ge-

çirmeyi hedefleyen “İİT Su Vizyonu”  dokumanı, 

işbirliğinin genel çerçevesini oluşturuyor.  
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İİT Su Vizyonu

İİT ülkeleri arasında işbirliği sağlayarak, ana faaliyetlerde ge-
lişmiş su güvenliği konusunu harekete geçirmeyi hedefl eyen 
“İİT Su Vizyonu” güçlü bir çağrıdır. 
İİT bünyesinde üye ülkelerin uzmanlarından oluşan bir Danış-
ma Paneli tarafından taslağı hazırlanan Su Vizyonu; suyun bir 
hayat, geçim ve refah kaynağı olarak önemine dikkat çekmek-
tir. 
Dünya Su Konseyi gibi küresel organizasyonlar dışında bu öl-
çekte bir örneği bulunmayan İİT Su Vizyonu, üye ülkelerde ge-
lişmiş su güvenliğinin tesis edilmesi ve ülkeler arasında güven 
arttırıcı mekanizmaların geliştirilmesi amacını taşımaktadır.

“İTT Su Vizyonu” belgesinin kabul edilmesinin 

ardından 6 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen 

Bakanlar yuvarlak masa toplantısında benim-

senmiş olan su vizyonu belgesinin önümüzdeki 

yıllarda nasıl uygulanabileceği, ülkelerin işbirliği 

teklifleri, ülkelerin ihtiyaçlarının öncelikleri, bu 

ihtiyaçlara cevap verebilecek ülkelerin program-

ları ve imkanları üzerinde görüş alışverişinde 

bulunuldu.

Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’nun 2 gün süresince başkanlık yaptığı İs-

lam İşbirliği Teşkilatı Su Konularından Sorum-

lu Bakanlar Toplantısın’da DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı da “Türkiye Masası”nda ülkemizi 

temsilen sunum yaptı ve görüşlerimizi dile getir-

di. 

Konferansın açılışında konuşan Orman ve Su İş-

leri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu su kaynakları 

üzerindeki baskının ve su kıtlığının giderek arttı-

ğı, su ile ilgili afetlerin daha sık meydana geldiği 

günümüzde, su ile alakalı konularda işbirliğinin 

her zamankinden daha önemli hale geldiğini 

vurguladı. Su kaynaklarının etkili yönetimi için 

işbirliğinin şart olduğunu söyleyen Eroğlu Kon-

feransın bu yolda atılmış büyük bir adım oldu-

ğunu belirterek, “Türkiye olarak, suyun komşu 

ülkeler ve bölgedeki diğer ülkeler ile aramızda 

bir işbirliği ve dostluk kaynağı olması gerektiği-

ne inanıyoruz. Bu hedefe ulaşma yolunda zor-
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luklarla karşılaşabiliriz, ancak biz bu zorlukları 

engel olarak değil, birer vasıta olarak görmeyi 

tercih ediyoruz. Bugüne kadar Irak, Suriye ve 

Yunanistan da dahil olmak üzere, komşularımız 

ile su yönetimi alanında birçok ikili anlaşma yap-

mış bulunmaktayız. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 

15 ülke ile su, meteoroloji, ormancılık alanların-

da 30 anlaşma imzaladık, 4 anlaşmanın ise gö-

rüşmeleri devam etmektedir” dedi.

Ülkemizin 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında 

“Birleşmiş Milletler Dördüncü En Az Gelişmiş 

Ülkeler Konferansı”na da evsahipliği yaptığını 

hatırlatan Prof. Dr. Eroğlu, Türkiye’nin 2012 

yılından itibaren, bu ülkelere yönelik ekono-

mik, mali, kültürel ve teknik işbirliği ile eğitim 

alanlarında kullanılmak üzere, yılda toplam 200 

milyon dolarlık bir kaynak tahsis etmeyi hedefle-

diğini ifade etti.

Afrika’da yaşanmakta olan su kıtlığı ile müca-

dele gayesiyle içmesuyu kuyuları açıldığını ve 

burada yaklaşık 930.000 kişiye içme suyu temin 

edildiğini anlatan Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Ülke olarak su konu-

suna büyük önem veriyoruz. Nitekim 2009 yılı-

nın Mart ayında 5. Dünya Su Forumu’nu yine 

İstanbul’da düzenledik. Forumun önemli politik 

çıktılarından bir olan İstanbul Su Mutabakatı’nı 

49 ülkeden 800’ü aşkın belediye başkanı imza-

ladı” diyerek herkesi mutabakatı imzalamaya 

davet etti.

 

Geçen yıl yeniden yapılandırılan Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı altında Türkiye Su Enstitü-

sü oluşturulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, kısa adı SUEN olan enstitünün uluslara-

rası su kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde su 

yönetimi stratejileri ve sürdürülebilir politikalar 

geliştirmek için çalışacağını ifade etti.

 

Sanılanın aksine Türkiye’nin su kaynakları bakı-

mından zengin bir ülke olmadığının altını çizen 

Eroğlu; nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve sanayileş-

menin su kaynaklarımızı etkin şekilde kullanma-

ya ve korumaya mecbur ettiğini ve bu bakımdan 
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kirliliğin önlenmesi, atıksu arıtımı ve sulamada 

su tasarrufu için bütün imkanların kullanıldığını 

anlattı.

Sulamada su tasarrufu için daha verimli sulama 

tekniklerinin benimsendiği belirten Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, bu çerçevede Güneydoğu Ana-

dolu Projesi’nin (GAP) basit bir su geliştirme pro-

jesinden, verimli su yönetimine geçişin tanınmış 

bir örneği olduğunu belirterek “GAP Projesi, su 

kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama alanların-

da fevkalade bir mühendislik başarısıdır. Bizler, 

ekonomik kalkınma ve refahın bölgedeki bütün 

insanlara yayılmasının, Orta Doğu’da barış ve 

iyi komşuluk ilişkilerini sağlamak için en etkili 

yol olacağına inanıyoruz. GAP Projesi ile nere-

deyse çölleşmiş alanları verimli tarım arazilerine 

çevirerek bölgede ekonomik bir devrim başlatı-

yoruz. Bu projenin faydaları yalnızca Türkiye ile 

sınırlı kalmayacaktır” dedi.

Atıksu arıtımı ve kirliliğin önlenmesi konusunda 

da çok güzel uygulamalara imza atıldığını vurgu-

layan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-

sel Eroğlu, bu konudaki en önemli tesislerden 

Ataköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi olduğunu 

ve 100 milyon Euro yatırımla gerçekleştirilen 

projenin 2 milyon nüfusa eşdeğer kapasitesi ile 

Türkiye’nin en büyük atıksu arıtma tesislerinden 

biri olduğunu söyledi.

Suyun bol olduğu alanlardan suya ihtiyaç du-

yulan alanlara iletilmesi için en son teknolo-

jilerin seferber edildiğini ve buna en iyi örne-

ğin de Büyük Melen Projesi olduğunu belirten 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne (KKTC) içme suyu iletmek için 

dev bir proje başlatıldığını anlattı. Proje için 

Akdeniz’de, deniz seviyesinin 250 metre altında 

80 km uzunluğunda boru hattı döşeneceği bil-

gisini veren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gazze’ye 

veya bölgede suya ihtiyaç duyan diğer ülkelere 

de benzer bir proje ile su taşınabileceğini sözle-

rine ekledi.

Son olarak Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkila-

tı Su Vizyonu’nun hedefleri doğrultusunda, su 

arıtımı ve sulama konularında sahip olduğu tec-

rübe, teknoloji ve uzmanlığı paylaşmaya hazır 

olduğunu ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İİT Su Vizyonu’nun 

üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek kar-

şılıklı anlayış geliştirmesi temennisini dile getirdi.
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)

25 Eylül 1969 tarihinde kurulan ve merkezi Cidde’de bulunan 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 5’i Gözlemci olmak üzere 62 
ülke, üyesi bulunmaktadır. 
Birleşmiş Milletler’den sonraki en büyük uluslararası kuruluş 
olan İİT, üye devletlerarasında işbirliği ve dayanışmayı güçlen-
dirmek, temiz içme suyuna erişim ve sağlık koşullarını geliştir-
me gibi çevresel ve sosyal öneme sahip konularda çalışmalar 
yapmaktadır. 
Genel Sekreterliğini Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yaptığı 
teşkilata Türkiye, kuruluşundan itibaren üyedir. 

ÜYE ÜLKELER

Afganistan İslam Devleti 
Arnavutluk Cumhuriyeti 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Bahreyn Krallığı 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti 
Benin Cumhuriyeti 
Birleşik Arap Emirlikleri Devleti 
Brunei 
Burkina Faso
Cezayir Demokratik Cumhuriyeti
Cibuti Cumhuriyeti
Çad Cumhuriyeti
Endonezya Cumhuriyeti
Fas Krallığı
Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti
Filistin Devleti
Gabon Cumhuriyeti
Gambia Cumhuriyeti
Gine Cumhuriyeti
Gine Bissau Cumhuriyeti
Guyana Cumhuriyeti
Irak Cumhuriyeti
İran İslam Cumhuriyeti
Kamerun Cumhuriyeti
Katar Devleti
Kazakistan Cumhuriyeti

Kırgızistan Cumhuriyeti
Komorlar Birliği
Kuveyt Cumhuriyeti
Libya Cumhuriyeti
Lübnan Cumhuriyeti
Malezya
Maldivler Cumhuriyeti
Mali Cumhuriyeti
Mısır Arap Cumhuriyeti 
Moritanya İslam Cumhuriyeti
Mozambik Cumhuriyeti
Nijer Cumhuriyeti
Nijerya Federal Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti
Pakistan İslam Cumhuriyeti
Senegal Cumhuriyeti
Sierra Leone Cumhuriyeti
Somali Cumhuriyeti
Sudan Cumhuriyeti
Surinam Cumhuriyeti
Suriye Arap Cumhuriyeti
Suudi Arabistan Krallığı 
Tacikistan Cumhuriyeti
Togo Cumhuriyeti 
Tunus Cumhuriyeti 
Türkiye Cumhuriyeti 
Türkmenistan Cumhuriyeti 
Uganda Cumhuriyeti 
Umman Sultanlığı 
Ürdün Krallığı 
Yemen 

GÖZLEMCİ ÜLKELER 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), 
Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland
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Konferansın değerlendirmesine yönelik bir ba-

sın toplantısı düzenleyen Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çoğu bakan dü-

zeyinde 32 Üye Ülkeden, İslam İşbirliği Teşkilatı 

Genel Sekreterliğinden, Gözlemci ülkelerden ve 

uluslararası kuruluşlardan yüksek düzeyde katı-

lım sağlanan toplantıda önemli kararlar alındı-

ğını ifade etti. 

Toplantı oturumlarında, su konularında üye ül-

kelerin karşı karşıya olduğu zorluklar ele alına-

rak ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği 

ve koordinasyona acil ihtiyaç duyulduğunun altı 

çizildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve kapasite 

oluşturmaya ilişkin işbirliğinin desteklenmesi, 

veri alışverişi, ortak projeler ve eğitim program-

larının öneminin vurgulandığı konferansta kabul 

edilen İİT Su Vizyonu’nun üye ülkeler arasında 

su konuları üzerinde işbirliği ve yardımlaşma 

için temel oluşturmasını ümit ettiğini ifade etti.

Suyun temel ihtiyaçlardan biri olarak bir insan 

hakkı olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

“Su, hayat kaynağı olduğu kadar kalkınmanın 

da lokomotifidir. Her ülkenin su ile alakalı fark-

lı problemi var. Misal olarak Somali susuzlukla 

karşı karşıyayken, Bangladeş sellerle boğuşuyor. 

Bu sebeple meselelerin ülkelere göre tek tek ele 

alınması gerekiyor. Ayrıca kapasitesi yeterli olan 

ülkelerin ihtiyacı olanlara yardım etmesi de 

büyük önem taşıyor. Bunun için bir fon oluştu-

rulması konusunu da görüştük. Sonraki toplan-

tılarda daha ayrıntılı ele alacağız. Biz Türkiye 

olarak yeterli tecrübeye sahibiz ve paylaşıma da 

açığız.” diye konuştu.

Toplantıda kabul edilen İİT Su Vizyonu ve top-

lantı kararlarının Marsilya’da yapılacak olan 6. 

Su Forumu’na aktarılacağını söyleyen Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, neticelerin değerlendirilmesi için 

2014 yılında üçüncüsü yapılacak olan İstanbul 

Su Forumu öncesinde veya sonrasında bir top-

lantı düzenlenmesi üzerinde prensipte anlaşıldı-

ğını ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Su Konularından So-

rumlu Bakanlar Konferansı’nda alınan kararlar 

şu şekilde özetlenebilir:

1. Su alanında işbirliği için bir çerçeve çizen “İs-

lam İşbirliği Teşkilatı Su Vizyonu Belgesi” oybir-

liği ile kabul edildi.

2. Üye Devletler arasında, bilgi değişimi ve pay-

laşımı, araştırmada ortak faaliyet yürütme, poli-

tika ve yönetimi destekleme, kapasite geliştirme, 

uzmanlık forum ve konferanslarının tertip edil-

mesine karar verildi. 

3. Su ihtiyacı ve sürdürülebilir su kaynakları 

yönetimi konularında, her derecede ortaklık ve 

işbirliğine dayanan entegre su kaynakları yöneti-

mi konusu üye ülkeler tarafından taahhüt edildi.

4. Suyun akılcı kullanımını destekleyici program 

ve politikaları güçlendirmek amacıyla, üye ülke-

ler arasındaki bütün ortaklıkları teşvik etmeye ve 

ulusal projeleri hayata geçirmeye karar verildi.

5. Üye Devletlerde su konularında yakın işbirliği 

sağlamak için bu devletlerde odak noktaları be-

lirlenmesine karar verildi. 

6. Uluslararası su forumlarında İslam İşbirliği 

Teşkilatı Su Vizyonu Belgesinin yansıtılmasının 

önemi ifade edildi.

7. Bu kararlar doğrultusunda İİT Genel 

Sekreterliği’nden gerekli adımların atılması is-

tendi. 
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Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu: 
“Hasankeyf 
hafızaların 
alamayacağı 
muhteşem bir şehir 
olacak”
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Tamamlandığında gövde hacmi bakımından ülke-

mizin 2. enerji üretim kapasitesi bakımından da 4. 

büyük barajı olacak Ilısu Barajı’nda gövde dolgu 

çalışmalarına başlandı. Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve aralarında DSİ Genel 

Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha ile DSİ 16. 

Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın da bulunduğu 

beraberindeki heyet ile Mardin ziyareti kapsamın-

da Ilısu Barajı’nda incelemelerde bulundu ve ba-

rajın gövde dolgu çalışmalarını başlattı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada yaptığı açıklama-

da Ilısu Barajı’nın bölge için çok önemli olduğunu 

ifade etti.

Barajın temeli atılmadan önce Dargeçit’in bir köy 

gibi olduğunu, şimdi ise bir şehir haline geldiğini 

anlatan Prof. Dr. Eroğlu şunları söyledi:

Ilısu Barajı’nda Dolgu 

Çalışmalarına Başlandı 
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‘’Bu baraj Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve ya-

pılacak en büyük baraj. Ayrıca gövde dolgusu 

itibarıyla da Atatürk Barajı’ndan sonraki ikin-

ci büyüklükte baraj. Bu baraj buraya kesinlikle 

hayat verecek. Bu baraj bu bölgenin kalkınma-

sında zaten çok önemli bir rolü olduğunu gös-

termeye başladı. Barajın temeli atılmadan önce 

Dargeçit’in hemen şuradaki halini biliyorum. 

Dargeçit bir köy gibiyken şu anda gerçekten 

büyük bir şehir haline gelmiş. Yani gerçekten 

bu bölgenin istihdamı-

na, kalkınmasına çok 

önemli katkı sağlayacak. 

Daha işin başlangıcın-

dayız. Bir diğer sevin-

diğim husus da, mü-

teahhit firmaya dedik 

ki, istihdamı bu bölge 

insanından sağlayalım. 

Çünkü bu bölgedeki 

köyler, ilçeler neticede bizim bakanlığın ilçesi, 

bizim bakanlığın köyü olarak kabul ediyoruz. 

Nitekim yüzde 73’ü şu anda burada çalışıyor. Bu 

gerçekten sevindirici bir husustur.’’

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Ilısu’nun yanı sıra Cizre Barajı da ya-

pıldığında yılda yaklaşık 5 milyar kilovatsaatlik 

enerji sağlanacağına işaret etti.

Cizre Barajı’nın yöredeki toprakların sulanması-

nı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu, ‘’Tabii ki burada balıkçılık ve su sporlarına 

varıncaya kadar çeşitli etkinlikler yapılacak. Ha-

vasının değişmesi sağlanarak inşallah burası cen-

net gibi olacak’’ diye konuştu.

Hasankeyf
Daha önce Hasankeyf için ‘’Buradaki insanla-

rı mahrum edeceksiniz’’ denildiğini hatırlatan 

Prof. Dr. Eroğlu, ‘’Bakın Ilısu köyü adeta bin 

metrekare üzerine oturmuş villalara sahip oldu. 

Hatta bazı vatandaşlar yan tarafı ahır yapmak 

istediler. Fakat o kadar güzel oldu ki, ‘biz burayı 

salon olarak kullanmak istiyoruz. Sayın bakanım 

mümkünse yukarıda bize grup ahır yapın, ayrı-

ca bize bir okul 

yapın’ dediler’’ 

şeklinde konuştu.

Milletin mutlu-

luğu ve refahı 

için çalıştıklarını 

ifade eden Or-

man ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, 

Hasankeyf’in hafızaların almayacağı muhte-

şem bir şehir olacağını belirterek şöyle konuş-

tu: “Şunu iddia ediyorum, Türkiye’nin en gü-

zel şehirlerinden bir tanesi olacak Hasankeyf. 

Hasankeyf’in hali malum şu anda, tarihi eserler 

tahrip olmuş. Zeynelbey Türbesi yıkılmak üze-

re, ayrıca meşhur Artuklu Köprüsü’nden eser 

kalmamış. Taşları alınmış ortada bir tane ayak 

kısmı kalmış. Biz orada muhteşem Sarayburnu 

gibi bir yarımada, bir kültür parkı inşa ediyoruz. 

Ayrıca hemen onun yanına tarihi eserleri de 

koruyarak, deniz manzaralı muhteşem bir Ha-

sankeyf. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı, hatta 

koruma kurulları ne talep ediyorsa, onu yapmak 

bizim için büyük bir zevktir, onu da yapacağız. 

Netice itibarıyla burada hemen dolguyu başlata-

cağız. 3 tünel bitti bu suyu buraya çevireceğiz ve 

dolgunun diğer bölümü devam edecek.’’
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‘’Barajın Romanını Yazacağım’’
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ikinci önemli adımın 

barajın gövde dolgusu olduğunu belirterek, 

‘’Kolay değil zor bir baraj, ben romanını yaza-

cağım. Burada bütün güçlükleri aştık. Ülke düş-

manlarının birtakım takozlarına rağmen aştık. 

Ama Allah’a şükür bu mutlu güne eriştik. Emeği 

geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.’’

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Ba-

kanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, gövde temel atma 

çalışmalarını başlatarak, baraj çalışmalarını ye-

rinde inceledi.

Bakan Eroğlu Mardin ziyareti kapsamında Vali 

Turhan Ayvaz’ı da makamında ziyaret etti. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, burada gazetecilere 

yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın dün Mardin’de 38 tesisin açılışını 

gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ‘’Mardin Mardin 

olalı, böyle açılış görmedi’’ dedi.

1952 yılından bu yana ‘’Mardin’e su verelim 
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mi vermeyelim mi?’’ diye düşünüldüğünü an-

latan Prof. Dr. Eroğlu, gerçekleştirdikleri çalış-

malar sonucu 130 kilometrelik bir hat çekilerek 

Beyazsu’yu Mardin’e ulaştırdıklarını belirtti.

Mardin ve ilçelerinde 14 derenin ıslahını gerçek-

leştirdiklerini, 10 derenin ıslahının ise sürdüğüne 

dikkati çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, şöyle devam etti:

‘’Bunların da ıslahını tamamlayacağız. Biz Mar-

din ve Kızıltepe’ye suyu ulaştırınca Midyat ilçesi 

de su talebinde bulundu. Daha sonra Ömerli, 

Dargeçit ve Nusaybin ilçeleri... İçme suyu soru-

nunu inşallah kökünden halledeceğiz. Mardin’e 

10 gölet yapacağız. Mardin ve Kızıltepe ova-

larını sulayacak muazzam bir kanal var. Şan-

lıurfa’daki Atatürk Barajı’ndan gelen bu kanal 

25-30 metre genişliğinde dev bir kanal. Bunun 

yaklaşık 69 kilometresi tamamlandı. Eskiden 

DSİ böyle bir kanalı 20-25 yılda bitiremezdi. Biz 

Şanlıurfa’da temel atarken 2013 yılında bitirme-

yi planladığımızı söylemiştik.’’

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, turizm kapasitesi, sula-

ma, tarım, üretim, ihracat ve daha birçok özelli-

ğiyle Mardin’in önemli bir kent olduğunu ifade 

ederek, Ilısu Barajı’nın da bölgeye önemli katkı-

ları olacağını dile getirdi.

Böylece yurt dışında yaşayan Mardinlilerin dahi 

Mardin’e dönmek isteyebileceğine işaret eden 

Prof. Dr. Eroğlu ‘’Mardin bana göre önümüzde-

ki 10-15 yılda bir yıldız olarak bu bölgede par-

layacaktır. Ilısu Barajı bu bölgeye hayat verecek, 

istihdam sağlayacak’’ diye konuştu.

‘’Zergan Deresi’ni Bize 
Teslim Edin’’

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Kızıltepe Belediyesinin Zergan Deresi’ni 

boşaltarak kendilerine teslim etmesini istedikle-

rini de ifade ederek, bu alanı yatırım kapsamına 

almayı düşündüklerini söyledi.

Bu derenin ıslah edilmesi gerektiğini vurgulayan 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ‘’Belediyeye ‘Zergan 

Deresi’ni bize teslim edin’ dedik. Kızıltepe Bele-

diyesi dereyi teslim ettiği zaman biz hazırız. Kı-

zıltepe ilçesini seviyoruz. Belediye dereyi teslim 

etsin biz de ıslah edelim’’ diye konuştu.

Prof. Dr. Eroğlu, geçen yılın sonuna kadar 234 

bin 130 dekar arazide 10 milyon fidanı toprak-

la buluşturduklarını da anımsatarak, Mardin’i 

daha yeşil hale getirmek için yaklaşık 13 trilyon 

parayı belediyelere hibe olarak verdiklerini kay-

detti.
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 Dünyanın 
En 
Çevreci 
Barajı
Edremit-Havran Projesi kapsamında inşa edilen 

ve bölgede yaşayan yarasaların yaşamlarını sürdü-

rebilmeleri maksadıyla su tutma işlemi ertelenen 

Havran Barajı’nda depolanan sular 2012 yılında 

tamamlanacak sulama inşaatı sayesinde bereketli 

Havran Ovası ile buluşacak.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü görev alanı içinde, 

Balıkesir İli, Havran ilçesinin 7,5 km doğusunda 

Havran çayı üzerinde Boğaz ağzı mevkiinde inşa 

edilen Havran Barajı’nda su tutma işlemi 2 yıl 

ertelenmişti. Baraj gölalanı içinde kalan yarasa 

mağarasının yerine oluşturulan yapay mağarayı 

yarasaların benimsemesi neticesinde baraj da su 

tutulabilmişti.  

Havran Barajı inşaatına 1995 yılında başlandı ve 

23.11.2009 tarihi itibariyle barajda su tutuldu.   

Baraj kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve yüksekli-

ği temelden 79,50 metre. 

Havran Barajı’ndan verilecek su ile Havran ova-

sında 3060 hektar alanın sulanması sağlanacak. 

Havran ovası sulaması inşaatına 08.05.2009 tari-

hinde başlandı. Projede bu güne kadar % 83 fiziki 

gerçekleşme sağlandı.  İşin 2012 yılında tamamen 

bitirilmesi hedefleniyor.

Proje Tamamlandığında;

---  Toplam 3060 hektar alan sulanacak,

---  Yıllık 7.053.300 TL gelir artışı sağlanacak

---  3724 çiftçi ailesi (yaklaşık 15 000 kişi) bu proje-

den istifade edecek.

---  Balıkesir’in körfez bölgesi Edremit, Burhaniye 

ve Havranın topraklarını bereketlendirecek.
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Yarasalara Yeni Bir Ev Yaptık 

23 Haziran 1995 yılında yapımına başlanan 

Havran Barajı’nın inşaatı, 2006 yılında Baraj 

gölalanı içerisinde kalacak olan İnboğazı Ma-

ğarasının, Batı Anadolu’daki yarasa topluluk-

larının hayatiyetinin büyük önem arz etmesi 

sebebiyle DSİ tarafından bu mağarada ve civar 

mağaralarda yaşayan yarasalar konusunda bir 

çalışma başlatılarak aynı konumda hemen eski 

mağaranın ve su seviyesinin üzerinde kalacak şe-

kilde başka bir mağara yapılmasına karar verildi.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar neticesinde yeni 

bir mağara oluşturuldu. Eski mağaranın taba-

nındaki flora ve fauna yeni mağaraya taşındı; sı-

caklık, nem ayarlayıcı düzenekler yerleştirildi ve 

mağara içerisinde özel bölmeler yapıldı. 

Ulusal ve Uluslararası bilim camiası, Avrupa 

Birliği Komisyonu ve yerli sivil toplum örgüt-

lerince sonuçları titizlikle izlenen projede Su 

tutma işleminden önce, 2009 yılının ekim ayı 

sonunda, eski mağaradaki yarasaların tamamı 

tahrik edici unsurlar kullanılmadan, yarasaların 

akşam beslenmek için çıkışları izlenerek ve içe-

ri girişleri engellenmek suretiyle yeni mağaraya 

yönlendirilmeleri sağlandı. Bu şekilde eski ma-

ğara tamamen boşaltıldı. Yarasalar kış aylarının 

yaklaşmasıyla kasım ve aralık aylarında civarda-

ki ve Kaz Dağlarındaki kışlaklarına yerleşti. 

Mayıs ayından itibaren yarasaların yeni mağa-

raya çiftleşme, yavrulama, yavru bakımı ve bes-

lenme amaçlarıyla yoğun bir şekilde geldikleri 

gözlendi.  Yeni mağaranın çeşitli bölümlerinde 

çeşitli zamanlarda soliter ve koloni halinde 5 türe 

ait yaklaşık 5000 adet yarasanın DSİ tarafından 

yapılan yeni mağarayı tercih ettiği görüldü.

Bir mağarada ekosistemin çok uzun yıllar içeri-

sinde oluştuğu ve geliştiği düşünüldüğünde, ci-

varda var olan ve su altında kalmayan irili ufaklı 

çok sayıda mağarada herhangi bir Popülasyon 

artışı olmamasına rağmen, açılan yeni mağaraya 

bu nispette bir yönelmenin olması yani yarasa-

ların yapay mağarayı tercih etmesi projenin ba-

şarısının da bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Edremit-Havran Projesinde doğa-insan-eko-

nomi dengesi gözetilerek inşa edilen Havran 

Barajı’nda, yarasalar zarar görmeden su tutula-

bildi. Böylelikle hem yarasalar için yeni bir ha-

bitat oluşturuldu hem de yöre çiftçisi baraj sa-

yesinde taşkın zararlarından korundu ve ihtiyaç 

duydukları mevsimde sulama suyuna kavuştular. 

Bununla birlikte düşmekte olan yeraltı suyu sevi-

yesi ve rezervleri de korunmuş oldu. 
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Tüylü, kanatlı, sıcakkanlı, yumurta ile üreyen, 

omurgalı olarak tanımlanan bu hayvanlar yapılan 

araştırmalara göre Yaklaşık 10.000 civarında ya-

şayan türüyle en kalabalık tetrapod omurgalıları 

oluştururlar. Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna 

dünya üzerindeki tüm ekosistemlerde yaşarlar. 

Boyutları arı sinek kuşunda 5 cm ile deve kuşun-

da 2,7 m’ye kadar değişir. Bulunan fosillere göre 

kuşlar, yaklaşık 150-200 milyon yıl önce, Jura 

Devri’nde dinozorlardan gelmektedir. Bilinen ilk 

kuş Jura Devri’nin sonlarında yaklaşık 155-150 

milyon yıl önce yaşamış olan Archaeopteryx ‘tir. 

Kuşlar, diğer canlı alemlerinden farklı olarak bazı 

özelliklere sahiptir. İlk sabit sıcaklıklı canlılar olma 

özelliğini taşırlar. Belirgin özellik olarak, üyeleri-

nin tümü, diğer hiçbir hayvan grubunda görül-

meyen tüylerle kaplıdır. Ön üyeleri kanatlara dö-

nüşmüştür ve arka üyelerdeki kemikler intertarsal 

eklem oluşturacak şekilde dizilmiştir. Trake ve 

bronşlarının bulunduğu yerde çok gelişmiş bir ses 

kutuları vardır. Sert kabuklu yumurta bırakırlar 

ve kuluçkaya yatarlar. Embriyo, yumurta kabuğu 

ve amniyon zarı ile çevrilidir. Kuşların tam işlev 

gören, karmaşık ve gelişmiş, büyük ve küçük dola-

şım sistemleri vardır.

Kuşların dünyasına girdikçe sandığımdan daha 

derin bir dünyanın bizi beklediğini anlıyorsunuz. 

Bu güzel yolculukta bizi neler bekliyor bilmezken 

kuşlara olan merakım da artmaktaydı. Mesela 

kuşların da bir tarihçesi var mı? Anatomileri, 

davranışları, göç, özellikleri gibi birçok konu.. 

İsterseniz bunlardan ilki olan kuşların köke-

niyle devam edelim..Kuşlar sürüngenler 

ile yakın akrabadırlar. Bu nedenle 

Kuşlar…Kuşlar…
Doğan her günün huzuru kuşlar… Her sabah perdenin aralanmasıyla gör-
düğümüz o masum özgürlük… Martılar görürüz vapurla seyehatimizde, 
serçeler, kumrular vardır camilerin avlularında… Pencerelerimizde gü-
vercinler besleriz.. İşe giderken, okula giderken, kimimiz bir pencerenin 
önünde kurumuş ekmekleri yerken görürüz onları, kimimiz gökyüzünde 
son derece uyumlu süzülürken… 
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sürüngenlerle birlikte Sauropsi-

da, üst sınıfında toplanırlar. Diapsid 

Archosauria’dan, özellikle Triyas’ta büyük 

ölçüde farklılaşmış Thecondonti’dan türe-

mişlerdir. Bu sonuncu grubun içinde bulunan 

Pseudosuchia, bununla ilgili olarak Dinosauria 

kuşlara en yakın gruplar olarak varsayılır. En 

eski kuş fosili, Solenhofen’ın (Batı Almanya) Üst 

Jura (140 milyon yıl) katmanlarında bulunan 

Archaeopteryx’dir. 

1860 yılında ilk defa 

tek bir telek, 1861 yılında 

ise, baş hariç tüm iskelet sistemi 

tamam olan bir fosil bulunmuştur. 

Bulunan bu fosil, bilim dünyasında bir 

sansasyon yaratmıştır. Çünkü bu fosil, sü-

rüngen ve kuş özelliklerinin her ikisini de aynı 

ölçüde taşımaktadır. Fosil, H.V. Meyer tara-

fından Archaeopteryx lithographica olarak ta-

nımlanmış ve Londra’daki British Museum’a 

konulmuştur.

Kuşların anatomilerine baktığımızda gerçek 

dişlerin olmayışı, derilerinde salgı bezlerinin ol-

maması, tüysüz kısımlarında pul bulundurma-

ları, kafatasının omurgaya bağlanması ve göğüs 

kemiğinin iyi gelişmiş olması diğer canlılarda az 

olarak görülebilen özellikleriyle karşılaşıyoruz. 

Bununla beraber, alyuvarları çekirdekli ve oval, 
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akciğerleri havayı daha verimli kullanabilir tip-

tedir. Böbrekler metanefroz tiptedir ve boşaltım 

kanalları kloaka açılır. Devekuşları hariç idrar 

keseleri yoktur. Atık ürün katı ürik asittir. Bir çift 

testis bulundururlar ve bunlar kloaka açılır. Ayrı 

eşeyli canlılardır. Çiftleşme organı (penis) bazı 

türler (kaz, ördek) haricinde yoktur. Yumurtaları 

telolesital tiptedir ve meroblastik gelişme göste-

rir. Her zaman iç döllenme görülür. Beyinden 

12 çift sinir çıkar. Görme organları diğer duyu 

organlarına göre çok daha iyi gelişmiştir. Koku 

alma duyusu kısmen körelmiştir. Uzmanlar kuş-

ların, metabolizma hızları en yüksek olan canlı 

grubu olduğunu söylüyorlar.

Kuşların davranışları, belki de en aşina olduğu-

muz konu budur öyle değil mi? Bakalım bu ko-

nuya hakimliğimiz ne kadar? Kuşlarda, beyinin 

gelişmiş olmasına bağlı olarak, davranış şekilleri 

karmaşıklaşmıştır. Özellikle sesle iletişim kurul-

ması gelişmiştir. İnsan dışında başka bir canlının 

sesini taklit etme özelliği sadece kuşlarda bulu-

nur. Ses analizleri tür ayrımlarında bir kriter ola-

rak kullanılır. Beslenme- kur yapma, saldırma ve 

korunma ile ilgili davranışlar türden türe farklılık 

gösterir.

Kış uykusu; Kuşlar kural olarak, Çobanal-

datanlar (Caprimulgiformes) haricinde kış uy-

kusuna yatmazlar. Kış uykusu sırasında Phala-

enoptilus nuttallii türü vücut sıcaklığını 70C’ye 

kadar düşürmez.

Zaman zaman kuş olup uçmak isteriz.. Uzak 

diyarlara yolculuk etmek o anda.. İşte kuşların 

belli dönemlerde yaptığı bu yolculuğa göç di-

yoruz.. Kuşlarda göç, yılın belli bir dönemini, 

kuluçkaya yattığı yerden uzak olarak geçirmek 

anlamına gelir. Gezici kuşlar, kuluçka yerinden 

değişik yönlere doğru kısmen ayrılan kuşlardır. 

Yerli kuşlar ise, sürekli kuluçka bölgesinde kalan 

kuşlardır. Her üç grubunda arasında geçiş formu 

gruplar bulunmaktadır. Göç davranışı, kuluçka 

bölgesinde geçici olarak besinin azalması ile 

ortaya çıkabilir. Uzmanlar Kuzeydeki kuşların 

soğuk mevsimle ve bitkilerin yapraklarını dök-

mesiyle göç ettiklerini söylüyorlar. Örneğin su 

kuşlarının yaşadıkları yerde suların buz tutma-

sıyla ya da güneyde yaşayanlarda kuraklık nede-

niyle yazın kuzeye de göç davranışı başlar. Çoğu 
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kuşta, kışlama ve kuluçkaya yatma bölgeleri ka-

lıtsal olarak saptanmıştır. İlkbaharda ya da yazın 

iç, kısmen dış etkilerle göç başlatılır.

Kuşların uçma yeteneğinin gelişmiş olması ve 

sıcakkanlılık, bütün dünyaya yayılmalarını sağ-

lamıştır. Bazı kuşlar bu yüzden dünyanın bü-

tün heryerinde görülebilir olmuştur. Bazıları ise 

sadece belli bir bölgeye özgüdür. Tür sayısının 

en fazla olduğu yer tropik ormanlardır. Güney 

Amerika, özellikle Amazon tür bakımından en 

zengin bölgeledir. Türce en fakir yerler ise, ku-

tuplar ve kutuplara yakın soğuk tundralardır.

Hepsi birbirinden farklı yapı ve özelliklere sahip 

kuşların sınıflandırılmasını ele alalım şimdi de..

Alt sınıf Archaeornites (Sürüngen benzeri kuşlar, fosil kuşlar)
Alt sınıf Neornithes (Günümüz kuşları, gerçek kuşlar)
Paleognathae (Koşucu kuşlar)
Struthioniformes, (Deve kuşları, kiviler vb.)
Tinamiformes, (Tinamular)
Neognathae (Uçucu kuşlar)
Anseriformes — Kazsılar, dünya çapında bulunur; 150 tür
Galliformes — Tavuksular, dünya çapında, kuzey Avrasya 
harıç; 256 tür
Sphenisciformes — Penguenler, güney kutbu ve güney suları 
ait; 16 tür
Gaviiformes — Dalgıç kuşları, Kuzey Amerika, Avrasya; 5 tür
Podicipediformes — Yumurtacı ya da Batağanlar, dünya çapın-
da bulunur; 20 tür
Procellariiformes — Tüp burunlu kuşlar ya da Fırtına kuşları, 
bütün denizlerde bulunur; 93 tür
Pelecaniformes — Kürek ayaklılar ya da Pelikanlar, dünya 
çapında bulunur; 57 tür
Ciconiiformes — Leyleksiler, bütün kıtalarda bulunur; 115 tür
Falconiformes — Gündüz yırtıcıları, dünya çapında bulunur.
Turniciformes — Üç parmaklı bıldırcıngiller, Eski Dünya, 15 tür
Gruiformes — Turnamsılar, dünya çapında bulunur; 196 tür
Charadriiformes — Yağmur kuşları ya da Kıyı kuşları, dünya 
çapında bulunur; 305 tür
Pteroclidiformes — Bağırtlaklar, Afrika, Avrupa, Asya; 16 tür
Columbiformes — Güvercinler, dünya çapında bulunur; 300 
tür

Psittaciformes — Papağansılar, bütün tropikal bölgeler, güney 
ılıman bölgeler; 330 tür
Cuculiformes — Guguksular, dünya çapında bulunur; 151 tür
Strigiformes — Gece yırtıcıları, dünya çapında bulunur; 134 
tür
Caprimulgiformes — Çoban Aldatanlar, dünya çapında bulu-
nur; 96 tür
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Apodiformes — Ebabiller ya da Sağanlar, dünya çapında bu-
lunur; 403 tür
Trochiliformes — Kolibriler, orta ve kuzey Amerika, 331 tür
Coliiformes — Fare kuşları, Sahra aşağıda Afrika; 6 tür
Trogoniformes — Kemirgen gagalılar, Sahra aşağıda Afrika, 
Amerika, Asya; 35 tür
Coraciiformes — Gökkuzgunları, dünya çapında bulunur;
 192 tür
Piciformes — Ağaçkakansılar, dünya çapında bulunur, Asya 
kıtasının güneydoğusundaki büyüklü küçüklü adalar harıç; 
376 tür
Passeriformes — Ötücü kuşlar, dünya çapında bulunur; yak-
laşık 5200 tür.

Peki ama bu türlerden bizim karşılaştıklarımız 

hangileri? 

Türkiye’nin farklı iklimli bölgeleri birçok farklı 

kuş türünün yaşaması için elverişlidir. Yaklaşık 

465 kuş türü Türkiye sınırları içinde gözlemle-

nebilmektedir. Bunlardan yaklaşık dörtte biri 

Türkiye’de yumurtlamayan ve sadece kış ayla-

rında gelen göçmen kuşlardır. Aralarından 11 

tür IUCN kırmızı listesinde yer alır ve 3 tür in-

san yardımı ile Türkiye’de yayılmıştır (Yabancı 

türler (Neozoon). 

Türkiye’de en çok kuş türünün bir 
arada bulunduğu ve kuşlar için en 
önemli sayılan bölgeler şunlardır:

Çamaltı Tuzlası
Sultan Sazlığı
Manyas Kuş Cenneti
Darıca Kuş Cenneti
Eğridir Gölü
Beyşehir
Eber
Akşehir gölleri çevreleri
Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çukurova’daki lagünler
(T) Nesli tükenmek üzere olan 52 türü gösterir.
(Y) İnsanlarca getirilmiş 3 yabancı türü gösterir.
(N) Türkiye’deki nesli tükenmiş 3 türü gösterir.
(G) Göç yollarını şaşırıp Türkiye’ye gelen 25 türü gösterir.



61Su  Dünya s ı  N i s an  2012

Bayağı kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe)
İspinozgiller (Fringillidae) (21 tür)
Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs)
Dağ ispinozu (Fringilla montifringilla)
Florya (Carduelis chloris)
Saka kuşu (Carduelis carduelis)
Kara başlı iskete (Carduelis spinus)
Keten kuşu (Carduelis cannabina)
Sarı gagalı keten kuşu (Carduelis fl avirostris)
Kuzey keten kuşu (Huş isketesi) (Carduelis fl ammea)
Alp isketesi (Carduelis citrinella)
Boz alamecek (Rhodospiza obsoleta)
Bayağı çaprazgaga (Loxia curvirostra)
Alamecek (Rhodopechys sanguinea)
Doğu alameceği (Bucanetes mongolicus)
Küçük alamecek (Bucanetes githagineus)
Bayağı çütre (Carpodacus erythrinus)

Büyük çütre (Carpodacus rubicilla) (G)
Bayağı şakrak kuşu (Pyrrhula pyrrhula)
Bayağı kocabaş (Coccothraustes coccothraustes)
Kara iskete (Serinus pusillus)
Küçük iskete (Serinus serinus)
Suriye kanaryası (Serinus syriacus)
Kiraz kuşugiller (Emberizidae) (19 tür) [değiştir]
Alaca kiraz kuşu veya Kar kiraz kuşu (Plectrophenax nivalis) (G)
Ak başlı kiraz kuşu (Emberiza leucocephalos)
Sarı kiraz kuşu (Emberiza citrinella)
Bahçe kiraz kuşu (Emberiza cirlus)
Kaya kiraz kuşu (Emberiza cia)
Gri başlı kiraz kuşu (Emberiza striolata)
Boz kiraz kuşu (Emberiza cineracea)
Bayağı kiraz kuşu (Emberiza hortulana)
Doğu kiraz kuşu (Emberiza buchanani)
Kızıl kiraz kuşu (Emberiza caesia)
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Ak kaşlı kiraz kuşu (Emberiza rustica)
Küçük kiraz kuşu (Emberiza pusilla)
Bataklık kiraz kuşu (Emberiza schoeniclus)
Kızıl başlı kiraz kuşu (Emberiza bruniceps)
Kara başlı kiraz kuşu (Emberiza melanocephala)
Ev kiraz kuşu (Emberiza sahari)
Tarla kiraz kuşu veya Tarla çintesi (Emberiza calandra) es-
kiden (Miliaria calandra)
Kuşaklı kiraz kuşu (Emberiza aureola) (T)
Lapon çintesi (Calcarius lapponicus) (G)
Sarıasmagiller (Oriolidae) (1 tür)
Bayağı sarıasma (Oriolus oriolus)
Kargagiller (Corvidae) (12 tür) [değiştir]
Göknar kargası (Nucifraga caryocatactes)
Sarı gagalı dağ kargası (Pyrrhocorax graculus)
Kırmızı gagalı dağ kargası (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Bayağı alakarga (Garrulus glandarius)
Avrupa saksağanı (Pica pica)
Bayağı kuzgun (Corvus corax)
Çöl kuzgunu (Corvus rufi collis)
Küçük karga (Corvus monedula)
Ekin kargası (Corvus frugilegus)
Leş kargası (Corvus corone)
Avrupa leş kargası (Corvus corone corone)
Kısa kuyruklu kuzgun (Corvus rhipidurus)
Sığırcıkgiller (Sturnidae) (3 tür)
Bayağı sığırcık (Sturnus vulgaris)
Ala sığırcık (Sturnus roseus)
Çiğdeci (Acridotheres tristis) (Y)
Tırmaşık kuşugiller (Certhiidae) (2 tür) 
Orman tırmaşık kuşu (Certhia familiaris)
Bahçe tırmaşık kuşu (Certhia brachydactyla)
Duvartırmaşık kuşugiller (Tichodromadidae) (1 tür) 
Bayağı duvartırmaşık kuşu (Tichodroma muraia)
Serçegiller (Passeridae) (8 tür)
Bayağı serçe (Passer domesticus)
Söğüt serçesi (Passer hispaniolensis)
Çalı serçesi (Passer moabiticus)
Orman serçesi (Passer montanus)
Çöl serçesi (Carpospiza brachydactyla)
Sarı gerdanlı serçe (Petronia xanthocollis)
Kaya serçesi (Petronia petronia)
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Kar serçesi (Montifringilla nivalis)
Baştankaragiller (Paridae) (5 tür)
Bataklık baştankarası (Parus palustris)
Dağ baştankarası (Parus lugubris)
Çam baştankarası (Parus ater)
Mavi baştankara (Parus caeruleus)
Büyük baştankara (Parus major)
Uzunkuyrukgiller (Aegithalidae) (1 tür) 
Bayağı uzunkuyruk (Aegithalos caudatus)
Çit kuşugiller (Troglodytidae) (1 tür) 
Bayağı çit kuşu (Troglodytes troglodytes)
Sıvacı kuşugiller (Sittidae) (4 tür)
Anadolu sıvacı kuşu (Sitta krueperi)
Bayağı sıvacı kuşu (Sitta europaea)
Büyük kaya sıvacı kuşu (Sitta tephronota)
Kaya sıvacı kuşu (Sitta neumayer )
Örümcek kuşugiller (Laniidae) (8 tür) 
Kızıl kuyruklu örümcek kuşu (Lanius isabellinus)
Kızıl sırtlı örümcek kuşu (Lanius collurio)
Uzun kuyruklu örümcek kuşu (Lanius schach) (G)
Kara alınlı örümcek kuşu (Lanius minor)
Büyük örümcek kuşu (Lanius excubitor)
Kızıl başlı örümcek kuşu (Lanius senator)
Alaca örümcek kuşu (Lanius nubicus)
Bozkır örümcekkuşu (Lanius meridionalis)
Çulha kuşugiller (Remizidae) (1 tür) 
Bayağı çulha kuşu (Remiz pendulinus)
Bıyıklı baştankaragiller (Paradoxornithidae) (1 tür)
Bıyıklı baştankara (Panurus biarmicus)
Toygargiller (Alaudidae) (14 tür) 
Çöl toygarı (Ammomanes deserti) (T)
Küçük çöl toygarı (Ammomanes cinctura)
Boğmaklı toygar (Melanocorypha calandra)
Küçük boğmaklı toygar (Melanocorypha bimaculata)
Ak kanatlı toygar (Melanocorypha leucoptera)
Kara toygar (Melanocorypha yeltoniensis)
Bozkır toygarı (Calandrella brachydactyla)
Çorak toygarı (Calandrella rufescens)
Asya kısa parmaklı toygarı (Calandrella cheleensis)
Tepeli toygar (Galerida cristata)
Orman toygarı (Lullula arborea)
Bayağı toygar (Tarla kuşu) (Alauda arvensis)
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Kulaklı toygar (Eremophila alpestris)
Hüthüt toygarı (Alaemon alaudipes)
Kırlangıçgiller (Hirundinidae) (6 tür) 
Kum kırlangıcı (Riparia riparia)
Kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris) eskiden (Hirundo rupestris)
Küçük kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne fuligula)
Kır kırlangıcı (Hirundo rustica)
Kızıl kırlangıç (Hirundo daurica)
Ev kırlangıcı (Delichon urbica)
Kuyruksallayangiller (Motacillidae) (12 tür) 
Richard incir kuşu (Anthus richardi)
Pasifi k incir kuşu (Anthus rubescens japonicus)
Kır incir kuşu (Anthus campestris)
Ağaç incir kuşu (Anthus trivialis)
Çayır incir kuşu (Anthus pratensis)
Yeşil sırtlı incir kuşu (Anthus hodgsoni)
Kızıl gerdanlı incir kuşu (Anthus cervinus)
Dağ incir kuşu (Anthus spinoletta)
Sarı kuyruksallayan (Motacilla fl ava)
Sarı başlı kuyruksallayan (Motacilla citreola)
Dağ kuyruksallayanı (Motacilla cinerea)
Ak kuyruksallayan (Motacilla alba)
Arap bülbülügiller (Pycnonotidae) (1 tür) 
Bayağı Arap bülbülü (Pycnonotus xanthopygos)
İpekkuyrukgiller (Bombycillidae) (1 tür) 
Bayağı ipekkuyruk (Bombycilla garrulus)
İpekli boğangiller (Hypocoliidae) (1 tür) 
İpekli boğan (Hypocolius ampelinus)
Su karatavuğugiller (Cinclidae) (1 tür) 
Dere kuşu (Cinclus cinclus)
Dağbülbülügiller (Prunellidae) (4 tür)
Bayağı dağbülbülü (Prunella modularis)
Sürmeli dağbülbülü (Prunella ocularis)
Büyük dağbülbülü (Prunella collaris)
Sibirya dağbülbülü (Prunella montanella) (G)
Karatavukgiller (Turdidae) (9 tür) 
Taşkızılı (Monticola saxatilis)
Gök ardıç kuşu (Monticola solitarius)
Boğmaklı ardıç kuşu (Turdus torquatus)



67Su  Dünya s ı  N i s an  2012

Karatavuk (Turdus merula)
Tarla ardıç kuşu (Turdus pilaris)
Öter ardıç kuşu (Turdus philomelos)
Kızıl ardıç kuşu (Turdus iliacus)
Ökse ardıç kuşu (Turdus viscivorus)
Kara gerdanlı ardıç kuşu (Turdus rufi collis) (G)
Ötleğengiller (Sylviidae) (43 tür) 
Bıyıklı ötlegen (Sylvia cantillans)
Pembe göğüslü ötleğen (Sylvia mystacea)
Maskeli ötleğen (Sylvia melanocephala)
Pullu ötleğen, Kıbrıs ötleğeni (Sylvia melanothorax)
Karaboğazlı ötleğen (Sylvia rueppelli)
Çöl ötleğeni (Sylvia nana)
Ak gözlü ötleğen (Sylvia hortensis)
Çizgili ötleğen (Sylvia nisoria)
Küçük akgerdan (Sylvia curruca)
Akgerdanlı ötleğen (Sylvia communis)
Boz ötleğen (Sylvia borin)
Karabaş ötleğen (Sylvia atricapilla)
Bozkır ötleğeni (Sylvia conspicillata)
Funda ötleğeni (Sylvia undata)
Kamış bülbülü (Cettia cetti)
Yelpazekuyruk (Cisticola juncidis)
Yeşil çıvgın (Phylloscopus trochiloides)
Sarı kaşlı çıvgın (Phylloscopus inornatus)
Yaprak söğütbülbülü (Phylloscopus humei) (G)
Orman çıvgını (Phylloscopus sibilatrix)
Bayağı çıvgın (Phylloscopus collybita)
Söğütbülbülü (Phylloscopus trochilus)
Küçük çıvgın (Phylloscopus neglectus)
Boz çıvgın (Phylloscopus bonelli)
Boz söğütbülbülü (Phylloscopus orientalis)
Kuzey çıvgını (Phylloscopus borealis) (G)
Ak mukallit (Hippolais pallida)
Küçük mukallit (Hippolais caligata)
Dağ mukallidi (Hippolais languida)
Büyük mukallit (Hippolais olivetorum)
Sarı mukallit (Hippolais icterina)
Kısa kanatlı sarı mukallit (Hippolais polyglotta)
Kındıra kamışçını (Acrocephalus schoenobaenus)
Doğu kamışçını (Acrocephalus agricola)
Kuzey kamışçını (Acrocephalus dumetorum)
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Çalı kamışçını (Acrocephalus palustris)
Saz kamışçını (Acrocephalus scirpaceus)
Büyük kamışçın (Acrocephalus arundinaceus)
Bıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon)
Sarı kamışçın (Acrocephalus paludicola) (G)
Çekirge kamışçını (Locustella naevia)
Ağaç kamışçını (Locustella fl uviatilis)
Bataklık kamışçını (Locustella luscinioides)
Sinekkapangiller (Muscicapidae) (27 tür) 
Pas renkli çalı kızılgerdanı (Cercotrichas galactotes)
Benekli sinekkapan (Muscicapa striata)
Küçük sinekkapan (Ficedula parva)
Alaca sinekkapan (Ficedula semitorquata)
Halkalı sinekkapan, Kolyeli sinekkapan (Ficedula albicollis)
Kara sinekkapan (Ficedula hypoleuca) (T)
Çayır taşçalanı (Saxicola rubertra)
Taş kuşu (Saxicola torquata)
Sibirya taşkuşu (Saxicola maura)
Kızılgerdan (Erithacus rubecula)
Ardıç bülbülü (Luscinia luscinia)
Bülbül (Luscinia megarhynchos)
Gökgerdan (Luscinia svecica)
Kara kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros)
Bayağı kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus)
Boz kuyrukkakan (Oenanthe isabellina)
Bayağı kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe)
Alaca kuyrukkakan (Oenanthe pleschanka)
Kara kulaklı kuyrukkakan (Oenanthe hispanica)
Çöl kuyrukkakanı (Oenanthe deserti)
Ak sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe fi nschii)
Kızılca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymna)
Kara sırtlı kuyrukkakan (Oenanthe lugens)
Ak tepeli kara kuyrukkakan (Oenanthe leucopyga)
Büyük kızılca kuyrukkakan (Oenanthe moesta)
Taş bülbülü (Irania gutturalis)
Karakuyruk (Cercomela melanura)
Cisticolidae (1 tür) 
Dikkuyruklu ötleğen (Prinia gracilis)
Çalı kuşugiller (Regulidae) (2 tür) 
Bayağı çalı kuşu (Regulus regulus)
Sürmeli çalı kuşu (Regulus ignicapillus)
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En başında da söylediğimiz gibi kuşlar 

hayatımızın hemen hemen her anında yer 

alıyorlar.. Öyleyse kuşlar- insan ilişkileri de bize 

en yakın konulardan birtanesi.. Yabani kuşlar 

insanlarla yaşamayı bir tehdit olarak algılar. 

İnsanlardan zarar görmeyen serçe, karga ve 

güvercin gibi şehir kuşları ise yaşam alanı olarak 

şehirleri seçmiştir. Konuyu en güzel anlatan eser-

lerden biriyle devam etmek istiyorum.. Mustafa 

Necati Karaer’in “ Kuşlar ve İnsanlar” şiiri tüm 

gerçekliğiyle bizlere bu konuyu yansıtmakta..

Kuşlar ve İnsanlar

-I-
Evler ve insanlar çıkmazında

Gidip gelen evsiz-ayaksız sesler, 

Duvardan duvara evden eve.

Ödünç diye bir şey vardı eskiden; 

Komşular, bir fincan aydınlık için

Ne dersiniz bir fincan acı kahve? 

Beyazıt’ta müslüman güvercinler

Kanat vurdukça sıcak zamanlara, 

Bir şadırvanda serinler gökkubbe.

Kuşluklar ve kuşlar pazarına

Bir Selçuklu gelir uzaklardan

Bir Osmanlı geçer omzunda yün heybe? 

Sabah sularıdır, şu yelkenliden

Bakarsınız Nilüfer hatun çıkar, 

Aşka düşersiniz bir selam üzre.

Yağmurla yıkanan serçe yürek

Kır atın üstüne bir Orhan Bey’dir, 

Uçar güneşlerden güneşlere.

-II-
Üzerinde ince badem dalları

Evimiz çok pencereli bir kuşluk, 

Ne cam ne çerçeve.

Rüzgar kaplı bir yorgan altında

En güzel yerinde ısınmak senin, 
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Badem gözlerini seve seve.

Yan yana dizilmiş yüzlerce ayna

İçinde mum gibi dimdik kıskançlık, 

Yalınayak basar ateşlere.

Kanat uçları mı ellerin mi, 

Beni benden alıp alıp götüren

Ulu acıların çıktığı yere? 

Camlar kırıldıkça nasıl yeniden

Verirse içinin maviliğini, 

Kendimi vermişim öylesine.

İki yeşil kadeh bıraktın bana, 

İçmeye yeniden başladım iyi mi

Sevdalı kuşların şerefine.

Mustafa Necati Karaer

Bir de kuşlar özgürlüğün temsil-

cileri olarak bilinirler… Bu döngüye 

ayak uydururken imrendiğimiz 

bu kavramı da yine güzel bir şiirle 

aktaralım sizlere…

Kuşların Özgürlüğü

Kuşların özgürlüğü,

İnsanı imrendirir.

Kanat açıp hürlüğü,

Mor dağlara indirir.

Kuşların kanatları,

İnsana umut olur.

Çığlığı, feryatları,

Semada yankı bulur.

Kuşların süzülüşü,

İnsana hayret verir.

İnsan gibi gülüşü,

İnsanın kalbi erir.

Kuşların al kanadı,

İnsanı hayran koyar.

Göğe çıkmak muradı,

İnsan duayla doyar.

Kuşlar sefer nereye? 

Dağ, taş, vadi, ovaya.

Gidersiniz dereye,

Dönersiniz yuvaya.

Kuşlar alın beni de,

Götürün uzaklara.

Hem beni hem seni de

Atmayın ıraklara.

 20.04.2007

 AŞKIN COĞRAFYASI

 “Mekândan Kalbe”

               Tarık Torun

Martı, karga, bülbül, güvercin.. Gün-

cel yaşamda sıklıkla karşılaştığımız 

kuş türlerinden sadece birkaçı.. 

Martılar deyince hemen akla deniz 

geliyor; ekmeğini ‘denizden’ çıkaran 

martılar...Bir beyazdan bir siyaha 

kargalar ile yol alıyoruz. Karga-

lar görünüş itibari ile pekde sevimli 

hayvanlar olmasada oldukça ilginç 

hayvanlar.Kendisini diğer uçan hay-

vanlardan ayıran en belirgin özelliği 

ise 200 ile 400 yıl yaşayabilmeleridir.

Bu oldukça şaşılacak bir süre ancak 

yapılan araştırmalar bunu kanıtlıyor.

Kargaların bir diğer dikkat çekici 

özelliği ise aile yapılarına oldukça 

bağlı ve düşkün olduklarıdır.Örneğin 

bir karga bir insan tarafından zor 

bir duruma itiliyor ya da kendisine 

işgence tarzı zorbalık uygulanıyorsa 

işte o zaman o insan kargaların 

gazabı ile tanışıyor.O anda etrafta 

bulunan tüm kargalar o insanın üz-

erfine saldırıyor.Ancak burada ince 
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bir ayrıntı var ki bu gözden kaçmıyor.Yaralanan 

ya da uçamayan bir kargaya yardım etmek is-

teseniz bile kargaların size saldırmaları için bu 

geçerli bir sebep.Yani kısacası yol kenarında 

uçamayan ya da yaralı bir karga gördüğünüz za-

man önce bir kere daha düşünün ve eğer yinede 

yardım etme taraftarıysanız etrafınıza dikkatllice 

bakın birçift siyah göz sizi izliyor olabilir.

…ve göç eden leyleklerin hikayesine gidelim bir 

de..

Yerkürenin kuzey yarısında, ekvator ile kuzey 

kutbu arasındaki bölgelerde havaların Nisan ve 

Mayıs aylarından itibaren ısınmaya başlamasıyla 

leylekler, sıcak yaz aylarını geçirmek için, soğuk 

kış aylarını geçirdikleri ülkelerden geri döner-

ler.

Yuvaya önce erkek leylek gelir. 

Çok telaşlı bir şekilde, geçen yıl 

bırakıp gittiği yuvayı çubuk ve 

otlarla onarıp yenilemeğe 

başlar. Takriben bir 

hafta sonra dişi 

leylek de e r k e k 

l e y l e k t a r a f ı n d a n 

onarılmış olan yu-

vaya döner ve hemen 

yerini alır. Leyleklerin birbirl-

erini karşılama törenleri çok ilginç olur. 

Yuvanın sahibi erkek, dişisini karşılamak için 

kanatlarını hızla çırpar ve gagasıyla tıkırdar. 

Daha sonra etraflarına aldırmadan en güzel 

anlarını yaşamaya başlarlar. Baş döndüren bir 

yükseklikte gerçekleşen bu tutkulu sevgi gösteri-

sinin meyveleri dört veya beş yumurta olur. 

Takriben dört, ya da beş hafta sonra civcivler 

yumurtalarından çıkmaya başlarlar. İşte bun-

dan sonra anne ve baba leylek için stres başlar, 

baba leylek çığırtkan yavrularının beslenmeleri 

için gerekli solucan, çekirge ve sümüklü böcekler 

bulabilmek için harekete geçer, hatta bir süre 

sonra talep daha da artar; fare, kurbağa, balık ve 
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yılanlar menüyü süslerler.

Baba leylek yavrularını beslemekle yükümlü 

iken, anne leylek kanatlarının altına alarak, 

yavrularını yağmur, fırtına ve kızgın güneş 

sıcağından korur.

Doğal yaşamın bir parçası olan Leylekler, 

bölgede havalar soğumaya başlar başlamaz, 

başka bölgelerden gelen diğer leyleklerle 

gökyüzünde birleşerek, seyredeğer bir görüntü 

oluşturduktan sonra, yolculuk rotaları olan 

Güney Afrika, Körfez, Süveyş, ve İsrail’e doğru 

yola çıkarlar.

Güzel sesi nedeniyle Avrupanın en tanınmış 

kuşu olan bülbül ise genellikle geceleri 

dolaşmaya çıkarlar, gündüzleri de öterler. 

Akarsu kıyılarında yaşayan bülbüllerin dişisi her 

keresinde 5-6 yumurta yapar ve 13 günlük bir 

kuluçka döneminden sonra yavrular yumurtayı 

kırıp çıkarlar. Boca örümcek ve kurtçuk ile 

beslenen bülbüllerin uzunluğu yaklaşık 16 cm-

dir. Ağustos ayında Afrikaya göç eden bülbüller 

nisan ortasında geri dönerler.

Kuşlar ifadelerimize de yansıtılmıştır.. Atasö-

zleri ve deyimlerimizde sıklıkla rastlarız.. Besle 

kargayı oysun gözünü, bülbülün çektiği dili 

belasıdır, leyleğin ömrü laklakla geçer, kuzguna 

yavrusu şahin görünür, serçeden korkan darı 

ekmez, yuvayı dişi kuş yapar,kuş uçmaz kervan 

geçmez,kuş kadar canı var, kuş kafesi gibi küçük, 

gibi nice atasözü ve deyimi de kuşlarla ifade 

sanatının da bir kanıtıdır.

Kuşlar bizimle bir bütün halinde yaşamlarını 

sürdürürken  yeryüzüyle gökyüzü arasında bir 

bağlantı kurarlar adeta…Hepimizin çocukluk 

hayallerini süslediği uçmak onlar için hayatın 

ta kendisi.. Nesilleri tükense belki de eksikliğini 

en fazla hissedeceğimiz kuşlar. Penceremizin 

önünde ekmek kırıntılarıyla dahi olsa onlarla 

olan ilgimizin devam etmesi dileğiyle... 
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Küçük Ağa, Kurtuluş Savaşı yıllarında, siyasal 

karar ve tartışma merkezlerinin uzağında, Kuvva-

i Milliyeci denilen, ama ne oldukları, neyi tem-

sil ettikleri pek bilinmeyen birilerinin de içinde 

bulunduğu mücadeleye katılıp katılmamanın 

vebalini tartarak bir karar verme durumunda 

kalan insanları anlatır. Asırlardır sadece “halife-i 

ruyi zemin”in, padişahın açtığı sancağın altında 

savaşılacağı bilgi ve inancıyla yaşamış taşra 

insanlarının, halife-padişah çağrısının yokluğunda 

ve işgal haberleri yayılırken yaşadıkları ikilem-

lerin, açmaz ve iç çalkantıların, kendileri ve kad-

erlerine sahip çıkma hakkında yeniden düşünmek 

zorunda kalışlarının hikayesidir. Tarık Buğra’nın 

kendi deyişiyle Küçük Ağa, destanlara yakışır 

bir konuyu ele almasına rağmen, destan değil, 

gerçekliği anlatan bir romandır. İttihatçıların ve 

Kuvvacıların değil, inanç ve gelenek mirasıyla 

başbaşa, ilk kez kendisi ve kendi adına geleceği için 

karar vermeye çalışan bir ahalinin “kahraman”ı 

olduğu bir roman. Bu halk aslında bu mücadele-

nin de gerçek kahramanıdır; sıradan hayatların 

bir ülkü uğrunda destanlaştığı bir romandır 

Küçük Aga. Akşehir’deyiz. Akşehir’in Topyeri 

ve Çobankaya’nın arasındaki Tekke Deresi’ni bir 

üçgenin tabanı gibi kapatan Taşoluk sokağı iki 

fırın, bir bakkalı, bahçeli ve iki, üç katlı evleri ile 

Akşehir’in gözde semtlerinden birisi idi. Sokağın 

tam ortasında Halıhane’nin büyük bahçesine day-

anan bir çıkmaz vardı. Salih’lerin evi bu çıkmazın 

sol tarafında, en dipte idi. Kasabanın değişmeyen, 

hatta büsbütün canlanan bir yönü de vardı: Ga-

vur Mahallesi. Burada Minas’ın, Yorgo’nun 

meyhaneleri vardır. Gavur Mahallesi ile diğer 

mahalleler arasında pek önemsenecek bir fark 

yoktu. Sadece evlerin tipleri biraz değişikti. Burası 

merhum Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanının 

geçtiği mekandan başkası değildi. Evet, Küçük 

Ağa romanı, Milli Mücadele’ye Akşehir’den 

bakmaktadır. Yani gerçeğin diğer yarısını Mil-

li Mücadele’nin en önemli unsuru olan mil-

leti gösteriyor bize. Zaferin nasıl, kimlerle, hangi 

acılar ve fedakarlıklar pahasına kazanıldığını 

anlatıyor. Akşehir, Tarık Buğra’nın doğduğu 

yerdir. 2 Eylül 1918 ‘de Akşehir’de doğan ya-

zar 1936’da Konya lisesini bitirdi. Üniversite 

Tıp, Hukuk ve Edebiyat fakültelerine devam et-

tikten sonra yükseköğretimini yarı-da keserek 

yaşama atıldı(1951). Akşehir’de Nasrettin Hoca 

(1947-49) gazetesini çıkararak başladığı gaze-

tecilik mesleğini sürdürdü. Milliyet, Yeni Gün, 

Vatan, Yeni İstanbul, Haber, Yol(haftalık) ve 

Tercüman ga-zetelerinde köşe yazıları, eleştiriler 

yazdı; yazı işleri müdürlüğü yaptı. İstanbul Şehir 

Tiyatroları’nda edebi kurul başkanlığı görevler-

inde bulundu.

1948’de Cumhuriyet gazetesinin açtığı yarışmada 

“Oğlumuz” adlı öyküsüyle ikincilik ödülünü alan 

Buğra ilk kitabını da aynı adla yayımladı(1949). 

Daha sonra yazdıklarını Yarın Diye Bir Şey 
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Yoktur (1952-1989), İki Uyku Arasında(1954), 

Hikayeler(1964) adlı kitaplarda topladı. Bun-

larda yoğun şiirli anla-tımıyla dikkati çekiyordu. 

Olay örgüsünde çok, iç gerçekliğe ağırlık verdi. 

Kasaba yaşamından büyük kent-teki aydın 

çevrelerine kadar, insanı çeşitli ortamlarda ve 

farklı durumlarıyla ele aldı ve ona aşk, yalnızlık, 

uyumsuzluk gibi temel sorunlar çerçevesinde 

yaklaştı.

Dünya Savaşı resmen sona ermiş olmakla birlik-

te , Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı etkiler 

tüm gücüyle devam emektedir.Savaş sonrası 

bir çok asker memleketlerine geri dönmüştür.

Zayiatın büyüklüğü evlerine dönen erlerin 

çoğunun gazi oluşuyla daha da iyi anlaşılmıştır.

Bu erlerden biri de Salih adlı Akşehirli bir asker-

dir.Memleketine döndüğünde kaybettiği kolu-

nun acısıyla beraber , ülkenin durumunu daha 

acı bir şekilde anlayan Salih gittiğinden beri 

çok şeyin değiştiğini görür.Önceleri dost olarak 

yaşayan Rumlar ve kendi halkı şimdi birbirin-

den soğumuştur.Salih’in samimi arkadaşı olan 

Niko da bir Rum dur ve gelişmelerden o da 

etkilenmiştir.Yavaş yavaş Yunan ve İngiliz 

ordularının işgal haberleri gelmekte ve iki halkın 

birbirine olan düşmanlığı artmaktadır.Salih 

ise yüzyıllardır Osmanlı himayesinde rahatça 

yaşayan Rumların bu davranışını bir ihanet 

olarak görmekle beraber arkadaşı Niko’dan 

kopamamaktadır.Rumlarla olan dostluğu 

kasabalı tarafından fark edilir ve kasabalı Salih’i 

dışlar.Salih artık sürekli Niko ve O’nun çevresi-

yle dolaşır olmuştur.Artık Osmanlı ve Padişaha 

olan güvenci de sarsılmıştır.Kaybettiği kolu-

nun hayatına tesiri büyük olmuştur.Kimsenin 

O’na hak ettiği saygıyı göstermediğine inanan 

Salih kendini namazdan niyazdan çekmiştir.

Öte yandan halk işgallere tepkisiz kalmama 

kararı almıştır fakat bunun kimin önderliğinde 

yapılacağı karmaşası vardır.

Salih günler geçtikçe kendi kasabalısının tepkisi-

ni kazanmış ve artık istenilmeyen biri olmuştur.

Bu sırada kasabaya İstanbullu Hoca adında bir 

hoca gönderilir.İstanbul’dan gönderiliş amacı 

kasabada padişaha ve Osmanlı’ya bağlılığı teşvik 

edici düşünceyi sağlamaktır.

Hoca gerçekten de çok etkili bir insandır ve 

halkın büyük beğenisini ve takdirini kazanır.

Vaazlarda cemaate Osmanlı padişah ve din le-

hinde düşüncelerini aktarmaktadır.Bu sırada 

memlekette Hoca’nın düşüncesine tam ters 

olmamakla birlikte , kurtuluş ümidi olabil-

ecek bir örgüt kurulmaktadır.Kuvayı Mil-

liye adı verilen bu örgüt Anadolu’da işgalleri 

önlemek ve İstanbul ve padişah yönetiminin 

boyunduruğundan kurtulmak için kurulmuştur.

Fakat Kuvayı Milliye’nin işi çok güçtür.Memle-

kette işgallere karşı veya işgallerden yana bir çok 

örgüt vardır. Kuvayı Milliye önce bu örgütleri 

kendi tarafına çekmeli veya bertaraf etmelidir.

Hocanın vaazları da Kuvayı Milliye ilkelerine 

ters düşmektedir.Hoca her fırsatta padişaha 

bağlılıktan bahsetmektedir , Kuvayı Milliye ise 

padişahtan kurtulmak ,yeni bir yönetim kurmak 

amacını gütmektedir.İşte bütün bu ihtilaflar 

dolayısıyla Kuvayı Milliye yandaşları ve Hoca 

arasında bir elektriklenme ve zıtlaşma meydana 

gelir.Hoca ise halka kendini çok sevdirmiştir   

çünkü her yönüyle iyi ve doğru bir insandır.Fak-

at Hoca da kendi içinde bir yandan yaptığı işin 

gerçekten doğru olup olmadığının sorgulamasını 



79Su  Dünya s ı  N i s an  2012

, padişaha olan güvencinin doğruluğunun 

şüphesini yoklamaktadır.Kuvvacılarla Hoca 

arasındaki çatışma zamanla  iyice açık şeklini alır 

ve vaazlarda karşıt fikirler açıklanır.

Olaylar gelişirken Salih ise unutulmuşluk 

ve terkedilmişlikten bir kaçış olarak Kuvayı 

Milliye’ye katılmaya verir.O’nu bu kararı ver-

meye zorlayan başka bir şey ise yakın arkadaşı 

Niko’nun da sonunda Osmanlıya karşı savaşta 

yer almasıdır.Salih bu ihanetin öcünün peşinden 

koşacak ve kurtuluş mücadelesinde büyük rol 

oynayacaktır.Kuvva bir türlü hizaya gelmeyen 

Hoca hakkında ölüm emri çıkartır.Hoca evliliği 

ve çocuğu ve en önemlisi de halkın zorlamasıyla 

Akşehir’den kaçar ve çete reislerine sığınır.

Kuvva ile arasında yaşanan kovalamacadan 

sağ kurtulur ve kendi başına yanına adam da 

alarak bir kasabaya sığınır.Kuvva ise Hocayı 

kaçırdığı için üzgündür ve Salih’i O’nu bul-

makla görevlendirir.Hoca ise şimdi hangi tarafta 

yer almak gerektiğinin hesabını yapmaktadır.

Kuvayı Milliye ise her geçen gün başarı kaza-

nmakta ve güçlenmektedir.Salih Hoca’yı bulur 

ve O’nu padişah hizmetinden vazgeçerek Kuvva 

yararına çalışmaya ikna eder.Beraberce Çerkez 

Ethem’in kardeşi Tevfik Bey’in çetesine katılırlar 

.Çerkez Ethem ve kardeşleri milli mücadelede 

en büyük rollerden birini üstlenmiş ve gerek 

düşman işgallerine gerekse ayaklanmalara karşı 

başarılar sağlamışlardır.Fakat şimdi düzenli 

ordu ve İsmet Paşa’nın emri altına girmek söz 

konusu olunca Çerkez Ethem ve kardeşleri zıt 

bir tavır takınarak Kuvva’ya ve Ankara’ya karşı 

isyan bayrağı açmıştır.Hoca ise bu yolun yanlış 

olduğuna inanır ve onları bu yoldan döndürmek 

için planlar kurar.Hoca’nın amacı Çerkez Et-

hem ve kardeşlerini Kuvva’ya karşı cephe al-

maktan vazgeçirmek olmasa bile olası bir isyan 

halinde güçlerini zayıflatmaktır.Bu sırada Hoca 

Salih’ i haber edinmek için   Akşehir’e yollar.

Akşehir’de ise Hoca öldü bilinmektedir.Oysa 

Hoca hayattadır ve yeni kimliği “Küçük Ağa” 

ile kuvva yararına çalışmaktadır. Hoca’nın 

Kuvva yararına çalıştığı haberi Salih tarafından 

Akşehir’de sadece Kuvvacı olan birkaç kişiye 

duyrulur ve memnuniyet yaratır.Başta Kuvayı 

Milliye hareketine büyük hizmet vermiş Dok-

tor olmak üzere Kuvvacılar Hoca’nın kendi 

saflarına katılışından büyük haz duyarlar.

Hoca Ethem’in İsmet Paşa hizmetine girmemek 

için yapacağı en büyük saldırı olan Kü-

tahya saldırısında O’na bir oyun oynayarak 

başarısızlığını sağlar ve Kuvayı Milliye’ye 

en büyük hizmetini vermiş olur.Ethem ise 

Yunanlılara sığınacaktır.Hoca ise bütün bu 

ihtiras ve gücü elinde bulundurma tutkusuna 

kapılan insanlardan nefret etmektedir.Artık 

savaş alanından başka bir cephede de müc-

adele verilmektedir , şimdi iktidar çekişmeleri 

büyük tehdit oluşturmaktadır.Hoca bunu acıyla 

farkeder.Ankara ise Hoca’nın başarılarından 

haberdardır ve kendisini Ankara’ya davet eder.

Daveti kabul eden Hoca Ankara’nın durumunu 

yakından görür ve cephede savaşmanın , bu 

iktidar kavgasında yanlış düşünenlere ve   hain-

lere verilecek savaştan daha kolay olduğunu 

düşünür.Fevzi Paşa Hoca’ya yakınlık gösterir.

Hoca bütün bu kişiliklerin önemini daha iyi 

anlamaktadır.Memleket zafere doğru git-

mektedir ve bu noktada Ankara ve Melis’e 

büyük iş düşmektedir.Bu sırada Küçük Ağa 

yani İstanbullu Hoca Ankara’da kendisini 
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Akşehir’den tanıyan ve bir zamanlar zıt fikirleri 

yüzünden tartıştığı Kuvvacı Doktor ile buluşur.

Doktor böyle saygıdeğer birinin kendi saflarına 

katılışından duyduğu mutluluğu Hoca’ya söyler 

ve asıl kimliğini bilenin sadece kendisi olduğunu, 

kendisi dışındakilerin O’nu Küçük Ağa diye 

tanıdıklarını anlatır.Hoca ise artık özlediği eşi ve 

çocuğunun özlemiyle yanmaktadır.

Küçük Ağa Fevzi Paşa ile birlikte Akşehir’e ge-

lir ve burada da tanınmadığını ve Küçük Ağa 

olarak bilindiğini görür.Eşi ve Çocuğu hakkında 

bilgi alır ve çocuğunu bulur fakat eşinin durumu 

kötüdür.Eşine geldiğini haber eder fakat kadın 

ölmek üzeredir ve oğlunu Hoca’ya emanet 

ettiğini söylemekle kalır ve günler sonra da ölür. 

Hoca daha sonra Ankara’ya döner ve mücadel-

eye devam eder.

TARIK BUĞRA VE ESERLERİ:

Siyah Kehribar’la (1955,1991) romana geçti. 

Küçük Ağa(1964,1989) ve Küçük Ağa Ankara’da 

(1966,1975) adlı yapıtlarıyla Kurtuluş Savaşı’na 

resmi tarih görüşünün dışında bir yorum getir-

meye çalıştı. Firavun İmamı(1976,1989), Döne-

meçte(1979,1989), Yağmur Beklerken(1981), 

Cumhuriyet döneminin çeşitli evrelerindeki 

siyasal örgütlenmeleri, öok partili demokratik 

yaşamın ilk yıllarını sergileyen romanla-rıdır.

Tarık Buğra birey özgürlüğünü temel alan Ayak-

ta Durmak İstiyorum; Akümülatörlü Radyo; Yü-

zlerce Çiçek Birden Açtı, (1981) adlı oyunlarıyla 

da dikkat çekti. İbişin Rüyası ile (1970, 1989) 

TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışması’nda başarı 

ödülünü ; Firavun İmamı ile 1978, Osmanlı 

Devletinin kuruluş yıllarını anlattığı Osmancık 

ile1985 Milli Kültür Vakfı Armağanı’nı; Yağmur 

Beklerken adlı yapıtıyla da 1989 İş Bankası Ro-

man Büyük Ödülü’nü kazandı. Romanlarından 

bazıları televizyona uyarlandı

Öbür yapıtları arasında dil ve edebiyat üzerine 

yazdığı Düşman Kazanma Sanatı(1979), Mos-

ko-va gezisi notları Gagaringrad(1962), köşe 

yazılarından seçmeler Gençlik Türküsü(1964) 

ve deneme kitabı Bu Çağın Adı(1990) sayılabilir.
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