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Değerli Su Dünyası Okurları,
Dergimizin 110. sayısıyla yeniden huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu sayımızda Ilısu ve Alaköprü Barajların’da yapılan derivasyon işlemlerine, Suruç Ovası Pompaj Sulaması
Projesi’ne, Amik Ovası’nın 50 Yıllık Rüyası olan Hatay Reyhanlı Barajı ve Türkiye sınırları dışındaki tek Türk
toprağı olan Süleymanşah Türbesi’ni sayfalarımıza taşıdık. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz diğer haberler ile
birlikte keyiﬂe okumanızı diliyoruz.
Su Dünyası Ekibi

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

İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve
fotoğraﬂar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın
aylık ücretsiz yayınıdır.
Para ile satılmaz.

Değerli Okurlar,
Bilindiği gibi su, bireylerin en temel ihtiyacı olma ve başlıca
ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların
devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik
faaliyetlerin sürdürülebilirliği, büyük ölçüde temiz ve yeterli su
arzına sahip olmaya bağlıdır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizde yürütülen içmesuyu
faaliyetlerinin yanısıra Hükümetimizin ve Bakanlığımızın
desteği ile yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de
içme kullanma ve sanayi suyu temini konusunda çalışmalarını
hızla devam ettirmektedir.

Su kaynaklarının planlanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi
ve korunması konularında yetkili kuruluş olan Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü 1954 yılından itibaren 741 adet barajı, 55
adet HES’i işletmeye almış, 3 milyon 324 bin hektar alanı
sulamaya açmış ve 1,5 milyon hektar alanın üzerinde tarım
arazisini ise taşkından korumuştur.

Beş bölüm halinde gerçekleştirilecek olan KKTC Su Temini
Projesi; Türkiye tarafı kara yapıları olarak da adlandırdığımız
Alaköprü Barajı ve kara isale hattı, KKTC tarafı yapıları olan
terﬁ hattı ve Geçitköy Barajı ile 80 kilometrelik deniz geçiş
hattı’ndan oluşmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce içme suyu faaliyetlerine başlanılan
1968 yılından bugüne kadar; İşletmeye aldığımız 45 adet
proje ile yaklaşık 34 milyon kişiye yılda 3,34 milyar m3 içme
suyu sağlanmaktadır. 28 ilde yapımı tamamlanmış olan 39
adet arıtma tesisinden günde toplam 6 milyon 260 bin m³ AB
standartlarında arıtılmış su üretilerek halka sunulmaktadır.
Ayrıca 12 ilde (İstanbul-Melen, Kars, Ünye, İskenderun, Sinop,
Aydın, Şereﬂikoçhisar, Yozgat, Ordu, Karaman, Şanlıurfa 2.
Kademe, Trabzon Rehabilitasyon) inşaat ihale süreci ve/veya
inşaatları devam etmekte olan arıtma tesisleri tamamlandığında
günde ilave 1 707 145 m³ arıtılmış su sağlanmış olacaktır.
İnşaatları devam eden 24 adet proje tamamlandığında
yaklaşık olarak 15 milyon kişiye daha yılda yaklaşık 1,59 milyar m³ içmesuyu sağlanmış olacaktır. Ayrıca, planlama ve proje
aşamasındaki işlerin inşaatları tamamlandığında 1,81 milyar
m3 ilave su sağlanmış olacaktır.

Dünya’da ilk defa 80 km uzunluğunda ve deniz yüzeyinin
250 m altına döşenecek yüksek yoğunluklu polietilen boru
ile su, Girne yakınlarında yapılacak olan Geçitköy Barajı’na
aktarılacaktır.
Şu an itibariyle projenin tamamı hızla ilerlemekte olup, bu
dev 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 sulama suyu
temin edilerek 50 yıllık bir perspektifte su ihtiyacı karşılanacak;
hem de 64 160 dekarlık bir alanda yapılacak sulu tarım ile
yüksek gelir artışları sağlanacaktır. DSİ olarak hedeﬁmiz KKTC
Su Temin Projesi kapsamındaki işlerin tamamını en geç 7 Mart
2014 tarihine kadar tamamlamaktır.
Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Beyşehir’de Suyla Buluşan Meralar Yüz Güldürdü
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy beldesinde meralar suyla buluştu. En önemli gelir
kaynağı hayvancılık olan beldede, yaklaşık 800
büyükbaş hayvan bulunuyor. Ancak, yağış olmayan dönemlerde çayır bitkisi yönünden meralarda
sıkıntı yaşandığı için, DSİ 4. Bölge (Konya) Müdürlüğü bu bölgede bir sulama bendi inşa etti.
Yağış olmayan dönemlerde dere yatağı da çekildiğinden su savağı kapatılıyor ve su şişme yapıyor.
Alttan merayı şişen bu su besliyor. Buradaki me-

ralarda çayırı yetiştirerek hayvanlar için güzel bir
beslenme alanı oluşuyor.
Bölgedeki yaklaşık 800 büyükbaş hayvanın tamamına yakını yıl içerisinde 5 - 6 ay boyunca bu
meralardan besin ihtiyacını karşılıyor. Projenin
devreye girmesinin ardından bölgedeki besicilerin
kaderi de değişti.
Suyla buluşarak zengin bir çayır bitkisi yapısına
kavuşan meradan çevredeki beldelerde yaşayan
besiciler de istifade ediyor.

Su Dünyas ı E y l ü l 2012
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K I S A 50 Bin Sazan Yavrusu Altıntaş Gölet’ine Bırakıldı
Olta Balıkçılığı Federasyonu’nun (OBAF) balıklandırma çalışmaları çerçevesinde 50 bin sazan
yavrusu Altıntaş Göleti’ne bırakıldı.
OBAF 2012 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında; Devlet Su İşleri Ürkmez Balık Üretim
Tesisleri’nde üretilen 50 bin sazan yavrusu sabahın erken saatlerinde Uşak merkeze bağlı Altıntaş
Göleti’ne getirildi. Her yıl milyonlarca sazan ba-

lığı üreten DSİ, iç sulardaki baraj ve göletlerdeki
sucul yaşamın artmasına bu yolla katkı sağlıyor.
Çalışmaları DSİ ve OBAF işbirliği içinde yürütüyor. Çeşitli nedenlerle asgari seviyeye düşen ülkemizdeki balık stoklarının, yapılan yoğun balıklandırma çalışmaları ile daha iyi seviyelere gelmesi
hedefleniyor.
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K I S A DSİ Afrika’da...
Projeleriyle Ülkemizin su kaynakları potansiyelinden azami fayda elde etmeye çalışan
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı çeken Afrika
ülkelerine de altyapı desteği
vermeye devam ediyor. Devlet Su İşleri ve Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA)
işbirliği ile Somali, Burkina
Faso, Nijer ve Etiyopya’da şu
ana kadar 1 milyon kişiye su
götürüldü.
DSİ Genel Müdürlüğü Afrika kıtasında insanları sağlıklı
ve temiz suyla buluşturmak
adına çalışmalar yürütüyor.
1954 yılından bu yana su kaynaklarının geliştirilmesi adına
önemli yatırımlar gerçekleştiren DSİ, tecrübesi ve
bilgi birikimi ile dost ve kardeş Afrika ülkelerinde
yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak maksadıyla
kısıtlı su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına Afrika kıtasında da devam ediyor.
Somali ve başkent Mogadişu’nun en büyük sorunlardan olan sağlıklı içme suyu ve temizlik sorunlarının giderilmesi için çalışan DSİ ekibi, öncelikle
başkent Mogadişu’ya savaş nedeniyle göç eden
insanların yaşadığı çadır kentlerde, daha sonra
Sağlık Bakanlığı ekibi ile geniş yerleşim yerlerinin
bulunduğu bölgelerde kuyular açtı.

İnsanların su ihtiyaçlarının açılan kuyularla karşılanması, bunun yanı sıra dolaylı olarak da
hastalıkların azaltılması hedeflenen çalışmalar
kapsamında; bugüne kadar binlerce kişinin su sorunu giderildi. Ayrıca yine Türkiye’nin katkılarıyla yapılacak hastane, okul, yeni yerleşim yerlerinin
imarlarında ortaya çıkan su ihtiyacı da yine açılan
bu kuyulardan sağlanacak.

Su Dünyas ı E y l ü l 2012
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K I S A Simav Çayı Islah Ediliyor
DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Kütahya - Simav Çayında başlatılan temizlik çalışması arazi sahiplerini sevindirdi.
Kütahya’nın Simav İlçesinde 80 hektar tarım arazisini içine alan Simav çayının, Devlet Su İşleri
(DSİ) Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından
ıslah çalışmasına başlandı. Simav çayı aşırı yağışlarda taşkınlara yol açıyor ve tarım arazileri sular
altında kalarak arazi sahiplerinin zararına yol açıyordu.

Islah çalışmalarının yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacağını belirten DSİ 3. Bölge Müdürü Erol
Şenöz, Simav çayı drenaj kanallarının 12 km’lik
kısmında temizlik çalışması ve yan havzalarda ilave drenaj kanalı açılması çalışmaları 2 adet paletli
ekskavatör, 1 adet paletli traktör, 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör ile devam ettiğini söyledi. Şenöz, “Çalışmaların tamamlanmasıyla Simav Boğazköy ve Naşa beldeleri arasında kalan 80 hektar
tarım arazisi su altında kalmaktan kurtulacak ve
7000 kişi su baskınlarından etkilenmeyecektir.”
dedi.
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K I S A 2. İl Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı.
2012 yılı Samsun İl Taşkın Koordinasyon Kurulu
Toplantısı’nın ikincisi 01.08.2012 Çarşamba günü
saat 14.00’da DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Konferans
Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan, Samsun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Şimşek, DSİ 7. Bölge Müdürü
Mevlüt Pehlivan, Karayolları 7. Bölge Müdürü
Arif Çobanoğlu, Samsun İl Afet ve Acil Durum
Müdürü Erkan Koparmal, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Vedat Durna, Samsun Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Samsun’un
ilçe ve beldelerinin kaymakamları, belediye başkanlarıyla birlikte kurum ve kuruluşların yetkilileri
katıldı.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan’ın açılış
konuşmasından sonra, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü
Etüt Plan ve Tahsisler Şube Müdürü Hayrettin
Mumcu 04 Temmuz 2012’de Samsun’da meydana gelen İncirli, Yılanlı ve Karaağaç Deresi Taşkınları hakkında bir sunum yaptı.
Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan’ın genel
değerlendirme konuşmalarından sonra Samsun
ili ilçe ve belde kaymakam ve belediye başkanları 04 Temmuz’da yaşanan taşkın afetiyle ilgili söz
aldılar ve görüşlerini belirttiler. Toplantıda alınan
kararların tutanak altına alınmasıyla “Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı” tamamlandı.

Su Dünyas ı E y l ü l 2012
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K I S A Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti’nde Su Tutuldu.
Talvegden yüksekliği 50 m, gövde dolgu hacmi 1,25 hm³ ve depolama hacmine 17,50 hm³
olan Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti’nde
25.07.2012 tarihi itibarı ile su tutuldu.
DSİ Kastamonu eski bölge müdürlerinden merhum Hazım Kılıç’ın adını taşıyan gölet 2505 ha
tarım alanını suya kavuşturacak .
Göletin inşası ilk olarak 10.09.1997 tarihinde Kastamonu-Daday-Bezirgan Barajı adı ile 2.500.000
TL keşif ve %67,17 tenzilatla 870.000 TL ye ihale
edilmiş, derivasyon tüneli, dolusavak kazılarının
bir kısmı ve servis yollarının bir kısmı tamamlanmıştı. Ancak tenzilatın çok yüksek olması se-

17.2/C bendi uyarınca tasfiye edildi.
İşin tasfiyesinin ardından DSİ 23 Bölge Müdürlüğü İdare imkânlarıyla işe devam etme kararı
aldı. Şantiye çalışmalarına 22.07.2003 tarihinde
başlandı ve 2007 yılı sonuna kadar devam edildi.
Yaklaşık 5 yıllık süre zarfında DSİ 23. Bölge Müdürlüğü imkanları ve makine parkı ile işin batardosu, gövde sıyırma kazıları ve gövde dolgusunun
yaklaşık % 50 si tamamlandı.
16 Ekim 2005 günü vefat eden, DSİ 23. Bölge Eski Müdürü Hazım Kılıç’ın adı DSİ Genel Müdürlüğünün 24.02.2006 tarih ve
B.15.1.DSİ.012.00.03/702 sayılı kararı ile Daday
Bezirgan Göletine verildi ve göletin adı “Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti” olarak değiştirildi.
İdare imkanları ile yapılan çalışmalar 2007
yılı sonu itibarı ile neticelendirildi. Geri kalan
dolgu, dolusavak, dipsavak gibi imalatlarının
tamamlanması için DSİ 23. Bölge Müdürlüğünce 13.06.2008 tarihinde işin yeniden
ihalesi yapıldı ve Yüklenici Atagündüz İnş.
Taah. Tar. Trz. Mad. Nak. Tic. San. A.Ş.
ile 6.784.575 TL bedel üzerinden 25.08.2008
tarihinde sözleşme imzalandı.
Yüklenici firma 03.09.2008 tarihinde işe başladı. Yaklaşık 4 yıllık bir çalışma neticesinde
25.07.2012 tarihi itibarı ile de su tutuldu.

bebi ile Yüklenici firmanın talebi doğrultusunda
18.08.2001 tarih ve 24497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 12.06.2001
tarih ve 2001/2862 sayılı kararının geçici madde
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K I S A Niğde - Bor Akkaya Barajında Gaz Tespit Çalışmaları Yapıldı
Niğde ili Bor ilçesi sınırları içerisinde, sulama ve
taşkın koruma amacı ile yapılarak,1974 yılında
işletmeye açılan Akkaya Barajı’nda gaz tespit çalışmaları yapıldı.
Niğde Atık Su Arıtma Tesisinden gelen arıtılmamış atık sular, üniversite ve çevredeki sanayi tesislerinin atık suları doğrudan boşaltılması sonucu,
baraj suyunun kalitesi bozularak özellikle yaz aylarında koku probleminin oluşmasına sebep oldu.
Akkaya Barajı göl alanında meydana gelen kirliliğin nedenlerinin araştırılması ve çözüm çalışmalarını içeren eylem planının oluşturulması için
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü çalışmalara başladı ve
neticesinde “Niğde Akkaya Baraj Gölü ve Çevresi

İyileştirme Projesi” hazırlandı.
Hazırlanan proje ile Akkaya Barajı kirlilik kaynakları, dip çamuru miktarı ile bu kirlilikleri önlemeye yönelik alınması gereken tedbirler ve ilgili
çalışmalar belirlendi.
Ayrıca uzun süredir devam eden kirlilik problemi
nedeniyle dip savak ve vana odasında birikmiş
olabileceği düşünülen gazların tespiti için; TKİ
(Türkiye Kömür İşletmeleri) uzman personelince
03.08.2012 tarihinde dip savak çıkışı ve vana odasında gaz ölçümü yapıldı. Ölçüm sonuçları neticesinde ortamda tehlikeli gazların olmadığı ve sınır
değerlerin altında olduğu tespit edildi.

Su Dünyas ı E y l ü l 2012
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K I S A Suriye Sınırındaki Reyhanlı Barajı’nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor.
Ülkemizin en bereketli ovalarından biri olan Amik
Ovası’nın suya hasretini dindirecek ve bölgenin
taşkın zararlarından korunmasını sağlayacak, Hatay şehrimizin hayali olan Reyhanlı Barajı’nda
inşaat devam ediyor.
Reyhanlı Barajı Türkiye’nin güneyinde, Asi
Havzası’nda, Hatay İli Reyhanlı İlçesi sınırları içerisinde Amik Ovası’nda yer alıyor. Zonlu toprak
dolgu tipinde, taşkın ve sulama amaçlı olarak projelendirilen ve Suriye sınırında bulunan barajın su
kaynakları: Afrin Çayı, Karasu Çayı ve Asi Nehri.
Yıllardır hasretle beklenen Reyhanlı Barajı ile
Amik Ovası’nda yer alan 600 bin dekarlık sahanın
sulanması ve 200 bin dekarlık sahanın da taşkından korunması amaçlanıyor.
Amik Ovası’nın sulanması, 1966 yılında IECO tarafından hazırlanan Planlama’da ve Orta Ceyhan

Projesi Menzelet Sulaması kapsamında ele alındı
ve 40 yıldır halkın gündeminde.
Amik Ovası’ndan yıllık beslenimin iki katı kadar
yer altı suyunun deşarj edilmekte olduğu, aynı şekilde sulama amaçlı yer altı suyunun çekilmesi halinde Amik Ovasında zamanla çoraklaşma meydana geleceği tesbit edildi. Kış aylarında da taşkın
problemleri yaşanıyor ve su taşkınları Ova’da büyük zararlara neden oluyor.
15.10.2015 tarihinde bitirilmesi planlanan barajın
faaliyete geçmesi ile her yıl Bölgede meydana gelen taşkın kaynaklı zararların, çoraklaşmanın önlenmesi ve verimli toprakların sulanması ile yıllık
147 175 000 TL gelir artışı sağlanacak.
31.07.2012 tarihi itibari ile Reyhanlı Barajının fiziki gerçekleşmesi % 11 seviyesinde.
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K I S A Atıksu Dairesi Başkanlığı Proje ve Yapım İhalelerine Başladı
6200 Sayılı DSİ Kanununda yapılan değişiklikle
kurulan ve faaliyetlerine yoğun biçimde devam

eden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Atıksu
Dairesi Başkanlığı ilk proje yapım ihalesini gerçekleştirdi. 31.07.2012 tarihinde “Çorum Hatap
ve Yenihayat Baraj Havzaları ile Yozgat Musabeyli Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma
Tesisi Proje Yapımı” işinin proje ihalesi yapıldı.
Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın
direktifleriyle, Ergene Havzasına yapılacak 12
adet projeden ilki olan “Edirne-Uzunköprü Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinin proje
çalışmaları tamamlandı ve ihalesi 16.08.2012 tarihinde yapıldı.

KISA

K I S A Kapalı Sistem Sulamanın Bereketi
Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kapalı sistem sulama şebekesinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ürünlerdeki artış çiftçinin yüzünü güldürdü.

Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik, Akçaören,
Yeşilyurt ve Çalkaya köylerinde yapılan sulama
şebekesi ile yetiştirilmeye başlanan karpuzlardan
25 kiloya kadar ulaşanlar oldu. Domates, biber,
patates gibi sebze üretimimin
yanı sıra sulamayla birlikte ürün
çeşitliliği de arttı.
Organik ürünler yetiştirdiklerinin
altını çizen çiftçiler, yetiştirdikleri
karpuzların hem organik olduğunu hem de 25 kiloya kadar çıktığını söyledi. Çiftçiler “Getirdiğimiz karpuzları Çocuk Esirgeme
Kurumuna vereceğiz. “ dedi.
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K I S A DSİ Aydın’ın İçme Suyu Meselesini Çözüyor

Aydın (Ortaklar) İçmesuyu Projesi ile Aydın il
merkezi, imar gelişme alanı içi ve dışındaki 29
yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme,
kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı (72,60 hm3/
yıl) İkizdere Barajı (48,62 hm3/yıl) ve Tabakhane
Deresinden (23,98 hm3/yıl) karşılanacak.
Tamamlandığında, 585.000
kişiye hizmet verecek olan
proje kapsamında 1 adet
arıtma tesisi, 1 adet terfi
merkezi, 1 adet regülatör,
15 adet muhtelif kapasitede
içmesuyu deposu ve 19 700
m ana isale hattı ile yaklaşık
84 000 m depo bağlantı hatları var.
Projenin dört kısım halinde
ihale edilmesi planlanıp uygulamaya konuldu.
a-) Aydın İçmesuyu Ana İsa-

le Hattı ve Pompa İstasyonu İnşaatı
b-) Aydın İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaatı
c-) Aydın İçmesuyu Regülatör İnşaatı ve İsale Hattı Rehabilitasyonu İnşaatı
d-) Aydın ve Civar Yerleşimlerin İçmesuyu Depo
ve Bağlantı Hatları İnşaatı
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K I S A Çayırköy Ovası Sulaması İşletmeye Alındı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu’nun katılımları ile 05.10.2011 tarihinde
temel atma töreni yapılmış olan “Bursa Çayırköy
Ovası Sulaması” işinin bitim tarihi; sözleşmesine
göre 30.11.2012, süre uzatımı dâhil 15.12.2012
iken, iş bitim tarihi taahhütle 30.08.2012’ ye çekildi.

kazısı ve dolgularının yapılması, sulama şebekesi
üzerindeki 259 adet sanat yapısının daimi teçhizatları ile birlikte inşası ve 4 Adet basınç düşürücü
vananın temini ve montajı tamamlandı.

DSİ 1.Bölge (Bursa) Müdürlüğü tarafından,
03.11.2010 tarihinde başlanılan Çayırköy Ovası
Sulaması işi kapsamında; çeşitli çap ve basınç sınıflarında 17 260 m CTP ve 55 400 m HDPE 100
olmak üzere Toplam 72 660 m sulama borusu ve
özel parçaların temini ve döşenmesi, boru hendek

Söz konusu projenin tamamlanması ile; 22 240
dekar alanın kapalı sistem cazibe ile sulanması
sağlanacak, yılda dekar başına 610 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 13 500 000 TL gelir artışı
elde edilecek.

Sulama şebekesi geçici kabul öncesi deneme maksatlı 01.08.2012 tarihinde işletmeye alındı.
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K I S A DSİ Genel Müdürlüğünde Bayramlaşma
DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda;
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür
Yardımcıları Güven Karaçuha, Cüneyt Gerek,
Ömer Özdemir ile Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin katılımıyla bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.
Merasimde konuşan Akif Özkaldı konuşmasına
“Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, bu bayra-

mın bağlarımızı güçlendirip, dayanışma duygumuzu artırmasını, huzur ve mutluluğumuza vesile
olmasını diliyorum” diyerek başladı.
Bayramların; insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran yüreklerde sevgiye ve saygıya dayalı, içten, samimi dostlukların gelişmesine, güçlenmesine vesile olan önemli ve değerli günler olduğunu
ifade ederek sözlerine devam eden Özkaldı “Bayramlarda dargınlıklar ve kırgınlıklar unutulmakta,

bireysel sevinçler ortak mutluluğa dönüşmektedir.
Küçüklerin hatırlandığı, büyüklerin sayıldığı, kucaklaşmanın, kavuşmanın ve buluşmanın millet
fertlerinde davranış haline geldiği bayramların,
milletin kültür hayatındaki önemi büyüktür.”dedi.
DSİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından da
kısaca bahseden Özkaldı “Bir araya gelmişken
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve
hepinizin yakından takip ettiğini bildiğim DSİ projeleri
hakkında da kısaca bilgi vermek isterim. Ülkemizin en
büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan ve hayata geçirdiği projelerle halkımızın gönlünde taht kuran bir Genel
Müdürlük olarak çok büyük
projeleri yürütüyoruz. Dev
bir proje olan ve yurt dışından
bile anbe an takip edilen Ilısu
Barajı ve HES, asrın projesi
olarak değerlendiren KKTC
Su Temin Projesi, İstanbul’a
içme suyu temin edeceğimiz
Melen Projesi, Ankara’nın
içme suyu meselesini tarihe
gömecek Gerede Projesi ve buna benzer pek çok
proje devam etmektedir.”diye konuştu.
Özkaldı sözlerini “Şimdiden Mübarek Ramazan
Bayramınızı kutluyor, bayramı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyor,
bayramın ulusumuzun diriliğine, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını temenni
ediyorum.” diyerek tamamladı.
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K I S A DSİ 10.Bölge Müdürlüğü’nde (Diyarbakır) Bayramlaşma
Ramazan Bayramı’nı takip eden ilk mesai gününde DSİ 10.Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) Binasında, Bölge Müdürü Turkay Özgür, TES-İŞ 2 Nolu
Şube Başkanı Şükrü Kaçmaz, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve çok sayıda personelin katılımı ile bayramlaşma yapıldı.
Bayram sonrası kurum personeli ile bir araya gelerek bayramlaşmaya katılan Bölge Müdürü Özgür
“Meşakkatli bir ibadetimizin arkasından toplumumuzun her bakımından dinamiği olan Ramazan

Bayramını bitirmiş bulunmaktayız. Bayram sevincini hep beraber paylaşmış olmak bizim için
büyük bir mutluluktur. Bu bayramlar özellikle
toplumun daha çok birbirine kenetlenmesi için bir
etkendir. Böylesi bir günde kurumumuzu temsil
eden arkadaşlarımızın geleneksel hale getirilen bu
etkinliğe katılması beni çok mutlu etti. Şahsım ve
ilgili tüm kesim adına sizlere saygılarımı sevgilerimi sunuyorum” dedi.
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K I S A Samsun İl Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın Üçüncüsü Yapıldı
2012 Yılı 3. Samsun İl Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Samsun Valisi Hüseyin Aksoy
başkanlığında 28.08.2012 Salı günü saat 14.00’da
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.
İl Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında bir konuşma yapan Samsun Valisi Hüseyin
Aksoy, “Bugün ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri
ile beraber taşkın koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızda Atakum
ilçesindeki mevcut durum ele alınarak, yapılacak
çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.’’ dedi.

Toplantıya Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan, Samsun İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Haluk Şimşek, DSİ 7. Bölge Müdürü Mevlüt Pehlivan, Karayolları 7. Bölge
Müdürü Arif Çobanoğlu, Samsun İl Afet ve Acil
Durum Müdürü Erkan Koparmal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vedat Durna, Samsun Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven,
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, Atakum İlçe Belediye Başkanı Metin
Burma’nın yanı sıra kurum ve kuruluş yetkilileri
katıldı.
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K I S A Afyonkarahisar’a Yatırımlar Devam Ediyor.

21-25 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar
ilçe ve beldelerinde düzenlenen 16 adet tören ile,
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta) projelerinden
olan 21 tesisin temelinin atılması ve 1 tesisin açılışı
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından gerçekleştirildi.
Açılışı yapılan tesislerden 1 adedi içme suyu projesi iken, temeli atılan 21 tesisin 2 tanesi sulama,
9 tanesi gölet ve sulama, 1 tanesi rekreasyon, 2
tanesi rehabilitasyon, 6 tanesi taşkın koruma ve 1
tanesi de regülatör sulaması. Toplam 76 milyon
liraya mal olan tesisler tamamlandığında ise yaklaşık 41 bin dekar tarım arazisi modern, kapalı sistem borulu şebeke ile sulamaya açılacak ve sulama
sahasından çiftçimize yaklaşık 30 milyon lira gelir
artışı sağlanacak. Ayrıca yapılacak taşkın koruma
çalışmaları ile 4 köy ve 4 kasaba taşkın zararlarından korunacak.

Törenlerde halka hitap eden ve sözlerine bayramlarını kutlayarak başlayan Orman ve Su
işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu bayramda Afyonkarahisar’a DSİ projeleri ile birlikte 90 milyon liralık yatırımla geldik. Bu da
Afyonkarahisar’ın ikinci bayramıdır. Yatırımlarımız sadece Afyonkarahisar da değil tüm Türkiye
de devam ediyor ve edecek. Bugüne kadar sadece
DSİ olarak yüzlerce tesisi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bunlardan birçoğu baraj
ve büyük sulama projeleri. Ayrıca bakanlık olarak
arıtmadan içme suyuna, ağaçlandırmadan çevre düzenleme çalışmalarına kadar birçok alanda
projelerimiz devam ediyor. Sadece Afyonkarahisar da değil tüm Türkiye de sulanmadık tarım
arazisi bırakmayacağız.”dedi.

Su Dünyas ı E y l ü l 2012

Türkiye’de 49 şehre 2070 yılına kadar yetecek su
verildiğini belirterek sözlerine devam eden Prof.
Dr. Eroğlu, “Biz gelecekteki çocuklarımızın su
ihtiyacını karşılayacak barajları inşa ediyoruz.
Bu zamana kadar 206 baraj yaptık. Türkiye’de
en büyük barajı Karaman’ın Ermenek ilçesinde
inşa ettik. Baraj ve göletlerin yapılması bir zaruret. Türkiye sulak bir bölge değil, yarı kurak, suyu
son derece sınırlı. Bizim yazın akan nehirlerin

sayısı bir elin parmakları kadar değil. Dolayısıyla
kışın akan suyu biriktireceğiz. Bu da gölet ve baraj
yapmak demektir. Bu yüzden Türkiye’de baraj ve
gölet yapıyoruz. Biz bütün Türkiye’de gölet ihtiyacını karşılamak için de 1000 günde 1000 gölet
yapacağız, bunun sözünü verdik. Ocak 2012 saat
07.59’dan itibaren sayaç çalışmaya başladı. Temelini attığımız bu projelerde emeği geçen herkese, özellikle DSİ’nin fedakar ve cefakar personeline teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

Temeli Atılan Tesisler
Başmakçı Çığrı Köyü Taşkın Koruma
Sandıklı Karkın Göleti ve Sulaması
Bayat Derbent Göleti ve Sulaması
Bayat Göleti Rekreasyonu
Merkez Bostanlı Çiftlik Göleti ve Sulaması
Çay Eber Regülatörü ve Sulaması
Çay İnli Kasabası Taşkın Koruma
Dinar Çayüstü Göleti ve Sulaması
Bayramaliler Göleti Sulaması
İhsaniye
Döğer
Emre Göleti Sulaması
İscehisar Karaağaç
Göleti ve Sulaması
Sinanpaşa Kınık
Köyü Taşkın Koruma
Merkez
Bostanlı - Kozluca Köyü
Taşkın Koruma
Merkez Beyyazı ve
Çıkrık Kasabaları
Taşkın Koruma
Merkez Çıkrık Göleti ve Sulaması
Sandıklı Örenkaya Göleti ve Sulaması
Sinanpaşa Serban Göleti Sulaması Rehabilitasyonu
Şuhut Kayabelen Göleti Sulaması Rehabilitasyon
Başmakçı Yaka Göleti ve Sulaması
Başmakçı Yaka Kasabası Taşkın Koruma
Dinar Yıprak Göleti ve Sulaması
Açılışı Yapılan Tesis
Şuhut ileri içme suyu arıtma tesisi
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K I S A 2012 Yılının İlk 7 Ayında HES’lerden 40 Milyar Kilowatt Saat Enerji Elde Edildi
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2012 yılının ilk yedi ayında tüketilen elektriğin
yaklaşık %30’unun HES’lerden elde edildiğini
ifade etti.

Cari Açığı HES’ler Kapatıyor
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, enerjide büyük oranda
dışa bağımlı olan ülkemiz için HES yatırımlarının
zaruret olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin enerji

230 milyar kilowatt.saate ulaşmıştır. 2012’nin ilk
7 ayında elektrik tüketimi 142 milyar kilowatt.
saat iken, bunun yaklaşık 40 milyar kilowatt.saati
HES’lerden elde edilmiştir.
“Hükümetimizden önce ülkemizdeki hidroelektrik potansiyelden yeteri kadar istifade edilemiyordu. 2003 yılında HES’lerden sadece 26 milyar kilowatt.saat enerji üretilirken, 2012’nin ilk 7 ayında
yaklaşık 40 milyar kilowatt.saat enerji ürettik, yıl
sonunda bu değer 65 milyar kilowatt.saat’e ulaşarak rekor kırılacaktır.” diye konuşan Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, hidroelektrik enerji üretim
kapasitesinin 8 yılda %100’ün üzerinde geliştirildiğinin altını çizdi.

HES’lere 50 Milyar Dolar Yatırım

ithalatına yılda yaklaşık 25 milyar dolar ödediğine
dikkati çekti.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, inşa aşamasında olan HES’lerin devreye girmesiyle 25 milyar doların büyük bir kısmının ülke
ekonomisine kalacağını, böylece büyük bölümü
enerji ithalatından kaynaklanan cari açığın kapanması hususunda yardımcı olacağını vurguladı.

65 Milyar Kilowatt.Saat Temiz Enerji
“1960’larda yaklaşık 3 milyar kilowatt.saat olan
Türkiye’nin elektrik sarfiyatı, 2011 yılında ise

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, özel sektörün HES yatırımlarında
devreye girerek, boşa akan su kaynaklarının
milli ekonomiye kazandırılması, maksadıyla 26 Haziran 2003 tarihinde, Su Kullanım
Hakkı Anlaşması Yönetmeliği’nin çıkarıldığını ifade ederek şunları söyledi;
“Bugün itibariyle başvurulara baktığımızda
30.840 MW Kurulu gücündeki 1.653 adet
HES projesinden müracaat edilip işlemleri yürüyen 1.490 adet projenin toplam kurulu gücü
30.127 MW’tır. Bugüne kadar işletmeye alınan
4.704 MW toplam kurulu gücündeki 194 adet
HES projesinin yıllık ortalama enerji üretim kapasitesi 17 milyar kilowatt.saattir. İşletmeye alınan
projeler için özel sektör tarafından yapılan yatırım
tutarı 6 milyar doların üzerinde olup geri kalan
potansiyel için de özel sektör tarafından 50 milyar
doların üzerinde yatırım yapılması beklenmektedir.”
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Ilısu Barajı ve
HES Projesinde
nehir derivasyonu
işlemine başlandı.

DEV BARAJDA
ÖNEMLİ EŞİK
AŞILDI
Enerji ihtiyacının en önemli gereksinim olduğu
günümüzde Türkiye’nin gövde hacmi bakımından
2., üreteceği hidroelektrik enerji bakımından 4.
büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES Projesinde
nehir derivasyonu işlemine 29.08.2012 tarihinde
gerçekleştirilen törenle başlandı.
Törene; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Batman Valisi Yılmaz Arslan, Bölge Milletvekilleri,
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, kamu kurum ve

kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda basın mensubu ve vatandaş iştirak etti.
Türkiye’de Fırat Nehri’nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyele sahip Dicle Nehri üzerinde
enerji maksatlı yapımı planlanan ve Dicle Nehri
akımlarını ekonomik ölçüler dahilinde düzenleme
yeteneğine sahip yegane depolama tesisi olan ve
şu an itibariyle % 45 seviyesinde olan Ilısu Barajı
ve Hidroelektrik Santrali Projesi, Türkiye’nin
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uzun vadeli
bölgesel kalkınma planının temel unsuru olarak,
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plama çapı 12 m olan çapında 916 m, 1016 m
ve 1064 m uzunluğundaki 3 adet derivasyon
tüneli mevcut olup, deşarj edilecek debi maksimum 10.275 m3 tür. Sadece derivasyon tünel-

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
geliştirilen Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
(GAP) en önemli kilit projelerinden birisidir.
Temelden yüksekliği 141 m’dir. 24,5 milyon
m3 baraj gövde dolgu hacmine ve 2.289 m
kret uzunluğuna sahip olan ve 1.012.500.000
€’ya ihale edilen tesis tamamlandığında, baraj
gölünde 11 milyar m3 su depolanacaktır. Her
biri 200 MW gücünde ve 6 üniteden oluşan ve
toplam kurulu gücü 1 200 MW olan santral devreye girdiğinde, yılda ortalama 4 milyar KWh enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Bu sayede mili
ekonomimize yılda 400 Milyon Dolar ($) enerji
katkısı sağlanacaktır.

leri için bugüne kadar 141 milyon TL harcama
yapılmıştır. Derivasyon işlemi gerçekleştirildikten
sonra nehrin önünü kapatacak olan memba batardosuna ait kalan imalatlar tamamlanacaktır.
Yapılacak memba batardosu kret kotu 436.50 m
olup 1.350.000 m3 gövde dolgu hacmine sahiptir. Aralık 2012 sonuna kadar bu memba batardosu imalatlarının tamamı bitirilecektir, baraj
alanı Q 50 yıllık taşkın debisine karşı emniyetli
hale getirilmiş olacaktır.

Derivasyon Hakkında Bilgi

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Ilısu Barajı ve HES İnşaatı kapsamında yapımı
gerçekleştirilen kazı çapı 13,30 m, beton ka-

Konuşmasına Ilısu Barajı hakkında bilgi vererek başlayan Özkaldı “Ülkemizin gövde hacmi
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bakımından 2., üreteceği hidroelektrik enerji
bakımından ise 4. Büyük barajı olacak Ilısu
Barajı ve HES, ülkemizin en önemli su kaynağı
olan Dicle Nehri üzerinde inşa edilecek en
büyük baraj olacaktır. Ön yüzü beton kaplı kaya
dolgu tipinde inşa edilmekte olan bu dev barajın
temelden yüksekliği 141 m’dir. 24 Milyon m3
baraj gövde dolgu hacmine ve 2.289 m kret
uzunluğuna sahip olan ve 1 milyar 12 milyon 500
bin avroya ihale edilen tesis tamamlandığında,
baraj gölünde 11 milyar m3 su depolanacaktır.
Her biri 200 MW gücünde ve 6 üniteden oluşan
ve toplam kurulu gücü 1.200 MW olan santral
devreye girdiğinde, yılda ortalama 4 milyar KWh
enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Bu sayede
mili ekonomimize yılda 640 Milyon TL enerji
katkısı sağlanacaktır. Bu büyük enerji üretiminin
yanı sıra Ilısu Barajı’nda regüle edilen ve daha
sonra inşa edilecek Cizre Barajı’na bırakılacak
sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında
toplam 66 000 hektar alanın modern teknikler
ile sulanması ve yılda 1 milyar 200 milyon
kWh hidroelektrik enerji üretilmesi mümkün
olacaktır. Cizre Barajı’nın tamamlanmasıyla da
sulamadan yılda 165 milyon TL, enerjiden ise
yılda 190 milyon TL olmak üzere Ülke ekonomisine toplamda yılda 355 milyon TL katkı
sağlanacaktır. Türkiye’de Fırat Nehri’nden
sonra en büyük hidroelektrik potansiyele sahip
Dicle Nehri üzerinde enerji maksatlı yapımı
planlanan ve Dicle Nehri akımlarını ekonomik
ölçüler dahilinde düzenleme yeteneğine sahip
yegane depolama tesisi olan ve şu an itibariyle
% 45 seviyesinde olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, aynı zamanda Cumhuriyet
Tarihimizin en önemli kalkınma projelerinden
biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP)
en önemli projelerinden birisidir.” dedi.
Özkaldı sözlerini “Ülkemizin 2023 vizyonuna
yakışan bu ve buna benzer dev projelerde bizlere büyük destek veren, Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na,
Bakanlarımıza, bu zor projeyi yürüten yüklenici
firmalara şükranlarımı sunuyor, bu projenin Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar
sunuyorum.” diyerek tamamladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Sözlerine son derece önemli bir gün
yaşadıklarını ifade ederek başlayan Şimşek “
Ülkemiz için stratejik ve ekonomik olarak son
derece önemli olan bu dev projede önemli bir
eşiği aşıyoruz bugün. Derivasyon tünelleri faaliyete geçecek ve bundan sonra da baraj yapımı
daha da hızlanacak. Zaten son derece hızlı
ilerleyen bir proje. 2014 yılının haziran sonunda tamamlayacağız. Emeği geçen herkese
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin
en büyük darboğazı enerjide dışa bağımlısı
olmasıdır. Geçen sene 54 milyar dolar parayı
enerji ithalatı için harcadık. Bu para bu sene
muhtemelen 60 milyar dolara çıkacak. Tabii ki
Ülkemizin suyunu, enerjisini, rüzgarını enerjiye
dönüştürdüğümüz ölçüde dışarıya bağımlılığı
azaltmakla kalmıyoruz aynı zamanda çevreyle
daha dost bir kaynağı harekete geçirmiş oluyor-
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uz. Bu yatırımlar çok karlı. Değerli Bakanımızı
ve ekibini tebrik ediyorum. 2010 yılında fiilen
bu baraja başlandı.4 yılda tamamlanacak bu
dev tesis, dile kolay. Eskiden 10 yılda tamamlanan küçük tesislerle kıyaslandığında bu 4
sene daha kolay anlaşılabilir. Bu baraj 6-7 yılda
kendini amorti ediyor. Bu çok önemli, milletten topladığımız vergileri bu şekilde faydalı
yatırımlara kanalize ediyoruz. Bu proje stratejik
açıdan çok önemli. Bu projeyi istismar edenler
yok mu var. Ama biz bu proje ile hem enerji
üreteceğiz, hem de tarihi, kültürel değerlerimizi
koruyacağız. Bu baraj enerji maksatlı ama bu
barajın yapımı Cizre Barajı’nın da inşaasını

sağlayacak ve toprakların sulanmasına vesile
olacaktır. Bu projenin içinde kentsel dönüşüm
var. Hasankeyf’i çok iyi bilirim. Yeni şehir
örnek bir şehir. Hasankeyfliler orada herşeyi
bulacak. Kentler değişecek. Batman’dan kayıkla
buralara kadar gelinebilecek. Cizre Barajı’nın
da tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdam
artacak, gelir artacak, yaşam standartları daha
da yukarı çıkacak.”dedi.
Şimşek sözlerini “Bu dev projede emeği olan
herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum, hayırlı
olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Konuşmasına bugün burada tarihi bir adımın
atılacağını ifade ederek sözlerine başlayan Eroğlu
“ Bu baraj bu bölgeye hayat verecek. Gövde hacmi bakımından 2., enerji üretimi bakımından ise
4. Büyük barajını inşa etmekteyiz. Bu baraj Dicle Nehri üzerindeki en büyük barajdır. Yılda
üreteceği 4 milyar kWh hidroelektrik enerji ile
Ülkemize ciddi katkı sağlayacaktır. Bu barajların
yapımı mecburiyettir. Su ihtiyacı için baraj
yapmamız gerekir. Tarımı geliştirmek için baraj
elzemdir. Sulamalarla, HES’lerle
bu bölgeyi gıda
ihracat
merkezi
yapacağız.
Ülkemizdeki
bütün barajları,
HES’leri,
sulama
tesislerini
tamamlayacağız.
Bu bizim taahhüdümüz. Bu vatan böyle gelişir.
Ayrıca enerji üretiminde devlet-özel
işbirliğini hayata
geçirdik. Şu ana kadar 1 600’e yakın tesise
özel sektör başvuruda bulundu. Bu tesislerden
bazılarının temelini attık. 150’ye yakınının
açılışını yaptık. Bu tesisler tamamlandığında cari
açığımızın bir kısmını çözeceğiz. Eğer biz enerjide dışa bağımlı olursak üretimde de bağımlı
oluruz.”dedi.
GAP ile alakalı da bilgi veren Eroğlu “ GAP’ın
%90’ını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapmakta. GAP’taki bütün sulama tesisleri, enerji
tesisleri, içme suyu tesisleri, dere ıslahları DSİ
tarafından yapılmakta. Mardin’de yıllardan
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beri yaşanan su sıkıntısı DSİ tarafından giderildi. Şırnak’ta su yoktu. Dağları, tepeleri
aşarak suyu getirdik. Siirt’in, Diyarbakır’ın,
Şanlıurfa’nın, Kilis’in içme suyu meselesi gene
bizim tarafımızdan çözüldü. GAP’ta hidroelektrik santrallerin % 76’sı tamamlandı. Bu baraj
ile birlikte büyük mesafe kat etmiş olacağız. Sulamaya gelince daha önce çok küçük bedeller
yarılıyordu. Başbakanımız tarafından açıklanan
GAP Eylem Planı ile ödenekler 15 misli arttı.
Batman Sağ Sahil Sol Sahil, Diyarbakır Dicle Ovası Sulaması, Gaziantep’ten tutunuz ta
Mardin’e kadar, Şanlıurfa’dan Şırnak’a kadar
bütün ovaları sulayacağız. Çiftçimiz kazanacak.
GAP çok hızlı ilerliyor.”dedi.
Ilısu Barajı hakkında da bilgi veren Eroğlu “ Ilısu
Barajı sadece bir baraj değil, yepyeni bir yaşam
alanı inşa ediyoruz. Başbakanımız bu konuda
çok duyarlı. İnsanı yaşatalım ki devletimiz var
olsun. Yeniden yerleşim, çevre çalışmaları, kültürel varlıkların korunması çalışmalarına barajdan önce başladık. Ilısu köyünü, Hasankeyf’i
Başbakanımız inceledi. Son derece modern tesisler inşa ettik. Bu bölgeyi muhteşem hale getirdik. Baraj buraya gelecek, bereket de buraya
gelecek.”dedi.
Eroğlu sözlerini “Öncelikle Başbakanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin hayırlı
olmasını diliyorum, Ülkemize ve bölgemize
bereket getirsin, emeği geçen herkese sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.” diyerek tamamladı.
Konuşmaların ardından nehir derivasyon işlemi
gerçekleştirildi.

Hasankeyf Yeni Yerleşim Yerinde
İnceleme
Helikopterle Batman’ın Hasankeyf ilçesine gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-

sel Eroğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
yapımı süren Hasankeyf yeni yerleşim alanına
geçerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu burada yaptığı
konuşmada, Hasankeyf’i Türkiye’nin kültür ve
turizm ilçesi haline getirmek istediklerini belirterek, bu amaçla çeşitli kuruluşlarla koordinasyon içende olduklarını söyledi.
Gazetelerde Hasankeyf’in tamamının sular altında kalacağına ilişkin haberler
yayımlandığını, oysa yüzde 20’sinin sular altında
kalacağını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:
‘’Teknoloji çok gelişti, su altı arkeoloji müzeleri
yapılıyor. Hasankeyf’teki taşınacak tarihi eserleri taşıyacağız, bu eserleri kurtaracağız. Su
altında kalanları da koruyacağız ayrıca benzerlerini de yapacağız. Arkeolojik kazılarda çıkacak
eserleri burada yaptıracağımız muhteşem
müzede sergileyeceğiz. Hem kapalı hem de
açık müze olacak. Buradaki insanlar için gelir getirici imkanlar sağlayacak. Tarihi Artuklu Köprüsü’nün neredeyse sadece ayakları
kalmış. Biz onun benzerini yeni yerleşim yerinde
yapacağız. Hasankeyf’i dünyaya tanıtmak için
çalışma yapıyoruz. Ilısu Projesi, Hasankeyf’in
kurtarılması için bir fırsat. Bu projeyi dünyaya
örnek proje olarak yapacağız. Hasankeyf için
gerekeni yapmak bizim boynumuzun borcudur.’’
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hasankeyf’in yeni
yerleşim
projesinin
Başbakan
Erdoğan
tarafından incelendiğini belirterek, Erdoğan’ın
projedeki eksiklikler ile yanlışlıkların düzeltilmesi
için talimat verdiğini söyledi.
Projede olmayan kültür merkezi, spor salonu,
mezarlık, hastane ve yüksekokulun Başbakan
Erdoğan’ın talimatının ardından projeye dahil edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, şöyle konuştu:’’Burayı muhteşem bir
şehir olarak Hasankeyflilere sunacağız. Burada TOKİ’nin yaptırdığı konutlar Başbakanın
talimatıyla hak sahiplerine maliyetine verilecek. TOKİ’nin yüzde 20’lik kar payı silindi.
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Hak sahiplerinin örnek konutlardan seçeceği
konutlar yapılıp, verilecek. Barajın yapımının
ardından Diyarbakır’dan Siirt’e hatta Şırnak’a
kadar muhteşem bir su ulaşım yolu olacak.
Burada balıkçılık, su sporları gelişecek. Eskiden
vatandaşlarımız iskan istememiş, ‘paramızı verin gidelim’ demişler. Aslında o bizim için daha
kolay. Ama biz burada Hasankeyf’in yaşamasını
istiyoruz. Gitmek isteyene de bu imkanı sunarız.
Çünkü buraya başka yerden çok büyük talep var. Biz burayı sadece Hasankeyfliler için
düşünüyoruz. İddia ediyorum; Türkiye’deki en
güzel ilçelerden biri Hasankeyf olacak.’’

DİCLE’NİN EN BÜYÜK BARAJ ve
HES’İ: ILISU
Ilısu Projesi, Diyarbakır ilinin Bismil ilçesinden
akış aşağı yönünde Ilısu Barajı eksenine kadar
Dicle Nehri ana kolunun su potansiyelinden hidroelektrik enerjisi üretimini amaçlamaktadır.
Dicle Nehrinin bu kısmının hidroelektrik enerji
potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılan
ilk çalışmalar, 1967 yılında Diyarbakır’da Fırat
Planlama Amirliği’nce hazırlanan Dicle Havzası
İstikşaf Raporu” kapsamında yer almıştır. Buna
göre, Dicle Nehrinin aşağı bölümünde enerji
amaçlı Üçağaç, Çelikhan ve Cizre Barajları
önerilmiştir. Bunlardan Çelikhan Barajının
taban kotu Ilısu Barajının kotundan 10 m daha
aşağıdadır. (390 m). Üçağaç Barajının en yüksek
su kotu ise 500 m’dir.
Her iki depolama tesisinin kapasitesinde, Dicle
Nehrinin 15 Milyar m3’e ulaşan yıllık ortalama
doğal akımını düzenlemekten uzaktır. Bu nedenle Dicle Nehri üzerinde 9’u Midyat kireçtaşları ve
1’i de killi kireçtaşı ve marndan oluşan Germav
formasyonu üzerinde olmak üzere yeterli düzenleme yapılabilecek boyutta toplam 10 Baraj yeri
incelenmiştir. İncelenen bu seçeneklerden gerek

ekonomik ve gerekse jeolojik koşullar nedeni
ile 400 m kotunda ve Germav (Ilısu) köyünün
kuzeyinde, 130 m yüksekliğinde kaya dolgu
tipindeki Ilısu Barajı önerilmiştir. 1200 MW kurulu gücünde tesis edilecek Ilısu HES ile yılda ortalama 3678 GWh enerji üretilmesi önerilmiştir.
Ilısu Barajının suyu düzenlemesi ve rüsubatı
tutması, hemen mansabında önerilen enerji ve
sulama maksatlı Cizre Barajının yapımına olanak sağlayacaktır.
Ilısu Barajı ve HES Projesi Mardin ve Şırnak
İl sınırları arasında Dargeçit İlçesinin 15 km
doğusunda Dicle Nehri üzerinde yer almaktadır
Ilısu Barajı ve HES İnşaatı 25.10.2004 tarihinde
ihale edilerek 14.08.2007’de işe başlanmıştır.

ILISU BARAJI VE HES
KARAKTERİSTİKLERİ
Başlama - Bitiş Tarihi :
Baraj Karakteristikleri :
Barajın Tipi
Temelden Yükseklik
Kret Uzunluk
Dolusavak Tipi
Rezervuar Hacmi
Rezervuar alanı
Gövde dolgu hacmi
Sulama sahası
Santral karakteristikleri:
Ünite adedi
Ünite gücü
Kurulu güç
Yıllık enerji üretimi

2007 - 2015
Ön Yüzü Beton Kaplı
Kaya Dolgu
135 m
2 289 m
Boşaltma kanalı ve
sıçratma eşikli
10 410 hm³
300 km²
24 hm³
6
200 MW
1 200 MW
3 833 GWh

Su Dünya sı E y l ü l 2012

Ilısu Barajı
Kamulaştırma Çalışmaları
Projeden Mardin, Şırnak, Siirt, Batman ve
Diyarbakır illerinin arazileri projeden etkilenmektedir. Buna göre projeden 1 ilçe(Hasankeyf),
27 köy ve 42 mezranın yerleşim yerleri Baraj
göl alanında kalmaktadır. Toplamda ise 1 ilçe
107 köy projeden etkilenmektedir. Ilısu Baraj
göl alanında, kamulaştırmaya konu olacak parsel sayısı yaklaşık 15 806 adet ve bu parsellerin
toplam alanı yaklaşık 17 879 hektardır. Projenin
kamulaştırma maliyeti tahmini 1 440 000 000
TL olacağı öngörülmüştür.

ILISU İLE SADECE BİR BARAJ DEĞİL,
YEPYENİ BİR YAŞAM İNŞA EDİLİYOR
Ilısu Barajı
Yeniden Yerleşim Çalışmaları
Devlet eliyle iskânı teşvik etmek maksadıyla,
yeniden yerleşime tabi kişilere geçim seviyesi
veya proje uygulamasının öncesinde yaşam
seviyesini yükselterek, hayat standartlarını ve
geçimlerini iyileştirmek ya da en azından hayat
standartlarını ve geçimlerini eski konumuna getirmek için yeni yerleşim yerlerinde yardım edilecektir. Etkilenen nüfusunun 5543 sayılı İskân
Kanununa göre iskânını gerçekleştirmek için;
2005 yılında güncellenen ve www.dsi.gov.tr internet adresinde yayımlanan Yeniden Yerleşim
Eylem Planı doğrultusunda proje ile ilgili yerel mevzuata uygun olarak yeniden yerleşim,
kamulaştırma ve gelir iyileştirme faaliyetleri
sürdürülmektedir.
Ilısu köyünün yeniden yerleşim çalışmaları için

kendi köy sınırları içerisinde; Ilısu Köyünün Yeni
Yerleşim Yeri için toplam 36,4 hektarlık alan
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğüne 23.06.2008
tarihinde tahsis edilmiştir.
Tahsis edilen bu alanda 5543 sayılı İskan Kanununa göre 48 hak sahibi belirlenmiş ve bu
hak sahipleri için 48 adet konut, 12 adet konut
için rezerv alan, okul, sağlık ocağı, köy konağı
ve çocuk oyun alanı ile çevre düzenlemesi ve alt
yapı işlerinin kapsayan imar planı hazırlanmıştır.
Yeni Ilısu Köyünde; yöre halkı için daha modern, sağlıklı ve altyapısı tamamen tekniğine uygun konutlar inşa edilerek 22.08.2010 tarihinde
tamamlanmıştır. Yeni Ilısu köyünde; 48 hak sahibi için 125 m2 konut alanı, 40 m2 avlu, 134
m2 teras alanı, 23 m2 ahırdan oluşan konutlar ile
241 m2 2 katlı Köy Konağı ve 377 m2 alana sahip 100 kişilik Cami inşaatları tamamlanmıştır.
Ilısu Projesi sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde
ve yeniden yerleşim faaliyetleri doğrultusunda
yöre halkına gelir getirici faaliyetlere örnek
teşkil etmek ve gelecek nesillere ağaç sevgisi
bilincini kazandırmak amacıyla ayrılan 10
dekarlık alana yaklaşık 1750 adet zeytin fidanı
dikilmiştir. “Herkesin Bir Dikili Ağacı Olsun”,
kampanyası adıyla bir etkinlik düzenlenmiştir.
Ayrıca etkinliğe katılan tüm öğrencilere okuma
alışkınlığını geliştirmek amacıyla kitap setleri
hediye olarak verilmiştir. Ayrıca 40 dönüm araziye 1 000 adet bodur meyve fidanı dikilmiştir.

Hasankeyf İlçesi Yeniden Yerleşim
Çalışmaları Ve Planlaması
2009-2010 yıllarında Hasankeyf İlçesinin
yeniden yerleşimi ile ilgili olarak yeni
Hasankeyf’in nasıl, ne şekilde ve nereye iskân
edileceği ile ilgili olarak gerekli planlama
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çalışmaları Ilısu Projesi Yeniden yerleşim eylem planı ve güncellenmiş Hasankeyf Yeniden
yerleşim planı doğrultusunda planlanmıştır.
Bu bağlamda; Hasankeyf İlçesinin Sosyo ekonomik yapısın ortaya koyan etüt çalışmaları 2009
yılında tamamlanmıştır. Mevcut Hasankeyf’te
toplam ev sayısı 601 iken hak sahibi olabilecek hane sayısı ise 529’dur. 2009 yılında
Proje kapsamında yapılan sosyo-ekonomik alan
araştırması kapsamında ilçenin nüfusu 2963 kişi
olarak tespit edilmiştir.
Yeni Hasankeyf ilçesinde çarpık kentleşmeyi
önlemek ve altyapı- üst yapısı ile birlikte daha
modern bir Hasankeyf inşa etmek için Batman İli Hasankeyf İlçesi Yeniden Yerleşim
Alanına ait 1/1.000 ölçekli İmar Uygulama
Planları ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Eylül 2009’da
onaylanmıştır.

Yeni Ilısu Köyü

Yeni Hasankeyf Altyapı Çalışmaları
İmar planı çalışmaları kapsamında Hasankeyf
ilçesinin 1. Etap alt yapı ihalesi 24.03.2010 tarihinde yapılmış ve iş kapsamında
Yol 13002 m yol
Kanalizasyon 9603 m
İçmesuyu 14836 m
Yağmur Suyu 10 796 m (907 m 2x2 baks)
Elektrik
Telefon gibi alt yapı işleri 15.05.2011 tarihinde
tamamlanmıştır.

Hasankeyf Konutlarının Bugünü ve
Geleceği
Hasankeyf İlçe merkezinde halen mağara evlerde yaşayan bulunmaktadır. Ilısu Projesi
kapsamında yapılacak çalışmalar çerçevesinde etkilenecek tüm Hasankeyf Halkı modern
yerleşim yerlerine kavuşacaktır.

Eski Ilısu Köyü
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Ilısu Mansap Köprüsü Tamamlanmadan Önce Kelek ile Yolcu Taşımacılğı
Yeni Hasankeyf’te yapılması planlanan konutlar modern mimarisi yanında ikamet eden
vatandaşlar için geliştirilen sosyal donatı ve
çevre düzenlemesiyle de her ihtiyaca cevap
verecektir. Konutların ortalama büyüklüğü ve
diğer özellikleri Hasankeyf’te yaşayan hanelerin
ortalama büyüklüğü gibi demografik analizler
ve yapılan sosyo-kültürel çalışmalar çerçeves-

Göstergeler
Nüfus (kişi)
Toplam Hane Sayısı
Turizm Sektöründe İstihdam (kişi)
Turizm Sektöründen Yılda Elde Edilen Gelir (Avro)

inde belirlenmiştir. Yeni Hasankeyf’te yapılması
planlanan konutların ortalama büyüklüğü 119
m2 olarak belirlenmiştir.

Hasankeyf’te Turizm Çalışmaları
Turizm Sektöründeki
Gelişim Hedeﬁ
Mevcut Durum
2 963
529
13
41 400

Yeni Hasankeyf
3 309
591
517
3 464 840
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turizm sektöründe insan
kaynaklarında
gelişim
sağlanması ve aynı zamanda eğitilmiş personel
ile turizm hizmetlerinin
kalitesinin
arttırılması
planlanmaktadır.

Ilısu Mansap Köprüsü

2963 nüfuslu Hasankeyf’in mevcut durumunda
Turizm Sektöründe çalışanların sayısı sadece 13
kişiyken yapılan turizm fizibilitesi çalışmalarına
göre, Baraj projesinin sağladığı imkanlarla yeni
Hasankeyf’te turizmde istihdam edilen kişi sayısı
517 olacaktır. Hasankeyf, kültürel turizm, doğa
turizmi, din turizmi, termal turizm, festival turizmi gibi alanlarda çok büyük bir potansiyele
sahip olduğu halde günümüzde bu potansiyelini
kullanamamaktadır.
İstihdam artışına ek olarak, turizm gelirlerindeki
artış hesaplandığında, bugünkü durumda 41 400
Avro olan turizm gelirinin, Yeni Hasankeyf’in
özellikle kültür turizmi için bir cazibe merkezi
haline getirilmesinden sonra 3 464 840 Avro
olacağı öngörülmektedir. Böylece; yeni Hasankeyf istihdamda 39 kat, yıllık gelirde 83 kat artan
turizm sektörü ile kalkınacaktır.
Hasankeyfli vatandaşlarımıza rehberlik, pansiyonculuk, aşçılık ve servis sektörlerinde eğitimler
verileceği ve turizm gelirinin sürdürülebilirliği
için örgün eğitimle de gelecek kuşakların turizm
otelcilik alanında bilgi ve beceri sahibi edilerek

Hasankeyf’te gecelemek
isteyen ziyaretçiler için
toplam yatak kapasitesi
sadece 33 tür ve 1 adet
motel
bulunmaktadır.
Yatak
kapasitesinin
bu kadar düşük olması
Hasankeyf’in turizm potansiyelinin
kullanması
önündeki en büyük engellerden birdir. Yeni Hasankeyf’te Kültürel
Park ve kenti birleştiren Kültür Aksı dâhilinde
planlanan konaklama tesisleri ile yatak kapasitesinin 33’den 673’e, konaklama alanının
ise 750 m2’den 6500 m2’ye çıkarılması hedeflenmektedir. Hasankeyf’in konaklama kapasitesinin bu şekilde artması Hasankeyf’in sahip
olduğu turizm potansiyelinin gelire dönüşmesini
sağlayacaktır.

Turizm Sektöründe Fiziksel Gelişim
Göstergeleri
Göstergeler
Yatak Kapasitesi
Konaklama Alanı (m2)

Mevcut Durum Yeni Hasankeyf
33
673
750
6 500
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Türkiye sınırları
dışındaki tek Türk
toprağı koruma
altında…

Süleymanşah Türbesi
Koruma Altına Alındı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ecdadın hatırasına sahip çıkarak, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in dedesi Süleymanşah ve onun
yaklaşık 800 yıldır Suriye topraklarında olan ebedi
istirahatgahını koruma altına aldı.
DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde türbenin
sular altında kalmaması ve yerinde muhafazası
için çaba harcayan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlığı döneminde de
bu işi bizzat takip ederek yapılan çalışmaları yerinde görmek için geçtiğimiz yıl Nisan ayında türbeyi
de ziyaret etmişti.

Şanlı Bayrağımız Suriye’de de
Dalgalanıyor
Tarihi kaynaklara göre, Büyük Selçuklu Devleti
Sultanı Alparslan’ın Malazgirt Zaferi’nden sonra,
yeni vatan edinmek maksadıyla batıya yönelen
Oğuz boyları arasında Süleyman Şah önderli-

ğindeki Kayı boyu da bulunmaktaydı. Süleyman
Şah yeni yurt aramak
üzere çıktığı bu yolculukta Halep yakınlarındaki Caber Kalesi’ne gelir
ve Fırat Nehri boylarına
yerleşir. Süleyman Şah
buradan tekrar yeni yurt
aramak üzere yola çıkar
ancak 1219 yılında Fırat Nehri’nin karşı kıyısına geçmeye çalışırken,
muhafızları ile birlikte Fırat sularında boğulur.
Süleymanşah’ın naaşı Caber Kalesi eteklerine
defnedilir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluk
sınırları içerisinde olan mezarın bulunduğu yere
bir türbe yapılarak “Türk Mezarı” adı verilir.
Süleymanşah Türbesi olarak bilinen bu bölge,
Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı olarak
şanlı bayrağımızın dalgalandığı bir yerdir.

Karakozak Köyü Yakınına
Nakledildi
1973 yılında Suriye Hükümeti, Fırat Nehri üzerinde inşa ettiği Tabka Barajı’nın su toplamaya
başlamasıyla Caber Kalesi’nin tamamen baraj
suları altında kalacağını ileri sürerek, Türk hükümetinden türbenin yerinin değiştirilmesini veya
türbenin Türkiye’ye naklini talep etmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda Türbe, müştemilatı ile
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birlikte Halep–Hasseki yolu üzerinde bulunan
Karakozak Köyü yakınındaki yeni yerine nakledilmiştir.
1995 yılından itibaren Suriye tarafı bu kez de
Fırat Nehri’nin daha üst kotlarında inşasına başladığı Teşrin Barajı sebebiyle Karakozak bölgesindeki Süleyman Şah Türbesi’nin bölge dışında
başka bir mevkiye ya da Türkiye’ye taşınması
hususu yeniden gündeme getirmiştir. Bunun
üzerine, Türkiye ile Suriye arasında yapılan görüşmeler sonucunda, türbenin mevcut yerinin
baraj gölünün olumsuz tesirlerinden korunması için tahkim edilmesine karar verilmiştir. Bu
çerçevede, 22 Ocak 2003 tarihinde Ankara’da
imzalanan “Süleymanşah Türbesi Tahkimat
Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanak”
uyarınca, 10.096 m2 alanındaki türbe arazisi sınırları tahkim edilmiş, türbe binasının içi ve dışı
onarılmış, karakol binası yeniden inşa edilmiş ve
Süleymanşah Türbesi yeniden ziyarete açılmıştır.

Türbe Gurur Duyulacak Hale
Getirildi
Teşrin Barajı’nın inşa etmesiyle birlikte türbenin
yeni yerinde de aynı problemler başlamış ve Suriye tarafı bu kez türbenin şimdiki yerinden de
kaldırılarak gösterecekleri ve Türk tarafının da
kabul edeceği bir yere taşınmasını istemiştir ancak türbenin yerinde kalmasına karar verilmiştir.

Türbe’nin yerinde kalması ve Teşrin Barajı sularından etkilenmemesi için çevresindeki duvarların altına fore kazık ve geçirimsiz tabaka konulmuştur. Ayrıca türbenin çevresinde beton duvar
örülerek taşlarla kaplanmış ve iki bayrak direği
dikilmiştir. Mevcut karakol binası yıkılarak ihtiyaçlara cevap verecek modern bir karakol binası
yapılmıştır. Çevre düzeni için de Orman Genel
Müdürlüğü tarafından Türkiye’den ağaçlar ve
hazır çim getirilerek türbe gurur duyulacak hale
getirilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, uluslararası anlamda Türk toprağı olarak kabul edilen ve tarihi
bir türbe olan Süleymanşah Türbesi’nin her zaman Türk ulusuna yakışır bir durumda bulunması için elinden gelen bütün gayreti göstermeye devam edecektir.
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Amik Ovası’nın 50 Yıllık Rüyası,
Hatay Reyhanlı Barajı’nın İnşaatı
Devam Ediyor
Amik Ovasını
taşkın felaketinden
koruyacak, sulama
suyuna hasretine
son verecek
Amik-Afrin Projesi
Reyhanlı Barajı
ve Sulaması
çalışmaları devam
ediyor

Hızlı nüfus artışı daha fazla gıda ve enerji üretimini, içmesuyu ve sanayi suyu ihtiyacını, taşkın
koruma ihtiyacını ve kırsal kalkınma ihtiyacını
doğurmuştur. Bu süreç, teknik-ekonomik-çevresel-sosyal yapılabilirliklere haiz tarım-çevre-enerjihizmet sektörü toprak ve su kaynakları geliştirme
hizmetlerinin önemini artırmıştır.

olmasına, temiz - ucuz - özkaynaklara dayalıyenilenebilir enerji üretim ihtiyacına istinaden,
Amik Ovasında çeşitli su ve toprak kaynakları
geliştirme master plan, planlama, planlama revizyon, proje ve inşaat çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu konjonktüre uygun olarak, Hatay ili sınırları
içinde Amik Ovasının yaklaşık 130.000 hektar
büyüklüğündeki zengin toprak ve Karasu ÇayıAfrin Çayı-Asi Nehri su kaynakları potansiyeline, halkın yoğun sulama suyu talebine, Amik
Ovasının maruz olduğu şiddetli taşkın afetinden
ve Amik Ovasının Asi Nehri-Afrin Çayı-Karasu
Çayı taşkın piklerinden kaynaklanan taşkın zarar ziyanından koruması talebine, Amik Ovası
sosyo-ekonomik yapısının tarım sektörüne dayalı

alanı Hatay ili sınırları içinde, 19 Numaralı Asi Su
Havzasında Amik Ovasında planlanmıştır. Hatay
Merkez ilçe ile Reyhanlı, Kumlu, Kırıkhan ilçelerine hizmet eder, su kaynağı Afrin suyu, Karasu
çayı ve Asi nehridir.

Reyhanlı barajı ve sulama alanı ile taşkın koruma

1966 yılında tamamlanan master plan ve fizibilite raporları etüt ve ana done çalışmaları ile
başlayan Amik Ovasının sulanması ve taşkın zarar
ziyanından korunması mühendislik çalışmaları,
yaklaşık 50 yıllık bir süreçten bu yana devam
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ediyor. Bu süreçte geliştirilen ilk ve daha sonraki sulama ve taşkın koruma amaçlı revize
proje formülasyonları, Amik Ovası taşkın
problemine ancak 10 yıllık maksimum akım
mertebesinde, yetersiz taşkın koruma alternatifleri üretilebilmiştir ve Amik Ovası taşkın zarar
ziyanları şiddetli bir şekilde devam ediyor.
Bu yüzden, Amik Ovasının bilhassa taşkından
korunması ve Amik Ovasının Asi havzası su
kaynakları ile sulanması amacıyla, 1995 yılında
Amik ovası için en önemli ve kilit proje niteliği
taşıyan taşkın koruma ve sulama amaçlı “AmikAfrin Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması
Planlama Raporu” hazırlandı. İnşaatına
başlanan Reyhanlı barajı ve proje aşamasındaki
takviye tesisleri ve sulama şebekesi inşaatı
tamamlandığında Amik Ovası çiftçisinin önemli
bir talebi olan sulama ve taşkın koruma hizmeti
temin edilmiş olacak.

AMİK OVASI SU VE TOPRAK
KAYNAKLARI GELİŞTİRME
HİZMETLERİ
Hatay ili sınırları içinde 19 Numaralı Asi
Havzasında yer alan sulama-taşkın koruma
amaçlı Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve
Sulamasının amacı; Amik Ovası su ve toprak
kaynakları potansiyelini yöresel taleplere uygun
olarak değerlendirmek, tarım arazilerini basınçlı
boru modern sulama şebekesiyle sulamak, yöre
halkının sosyo-ekonomik refahını geliştirmek,
Amik Ovasını taşkın zarar ziyanından korumak,
yöre ve ülke ekonomisine katkı sunmak, Amik
Ovasının ihtiyaçlarına uygun olarak teknikekonomik-çevresel-sosyal yapılabilir sulama ve
taşkın koruma projesi geliştirmektir. Bu kapsamda Amik Ovasında yapılan yapılan büyük su
işleri çalışmaları şunlardır:

Amik Ovası Büyük Su İşleri Projeleri Genel Vaziyet Planı
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Amik Ovası Büyük Su İşleri Projeleri
1- Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması hizmet alanının
sulama ve taşkın koruma hizmetini kapsayan ve 1966 yılında
hazırlanan “Amik Geliştirilmesi Teknik ve Ekonomik Fizibilite
Raporu Amik Gölü Projesi ve Tahtaköprü Projesi” ve bu projenin
revizyon raporu niteliği taşıyan ve 1985 yılında tamamlanan “Orta
Ceyhan Projesi Menzelet Sulaması Planlama Raporu” kapsamında,
Ceyhan Nehri su kaynağından Kahramanmaraş, Sağlık, İslahiye,
Gaziantep ve Amik Ovalarına yaklaşık toplam 177.959 hektar (Kahramanmaraş-Sağlık—İslahiyeGaziantep Ovaları 64.675 hektar ve Amik Ovası 112.774 hektar) tarım arazisini sulanması, Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilmiş olan Menzelet Barajı çıkış sularının, planlanan Klavuzlu Barajı ve
Tahtaköprü Barajı vasıtasıyla Kahramanmaraş İlinden Hatay İline kadar Amik Ovası dahil tarım
arazilerinin sulanması amaçlanmıştır.
Bu raporlar ile ayrıca, Asi nehri, Afrin, Karasu, Comba, Muratpaşa ana tahliye kanallarının ıslahı,
Küçük Asi kanalının açılması ile ovadaki taşkın problemlerinin asgariye indirilmesi, Hatay il merkezi
taşkınlarının önlenmesi için Asi nehrinin düzenlenmesi önerilmiş, Amik Ovası taşkın koruma kanaları
ve Asi nehrinin düzenlenmesi faaliyetleri 1969-1975 yılları arasında gerçekleştirilmiş, daha sonraki
yıllarda revize çalışmaları (1995 yılında tamamlanan, 2011 yılında revize edilen Sulama ve Taşkın
Koruma amaçlı “Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması Planlama Raporu” ile halen devam
eden Sulama ve Enerji amaçlı “Tahtaköprü Projesi Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Planlama Raporu Revizyonu”, “Amik Ovası Taşkın Koruma Kanalları Tevsii”) devam etmiştir. Bu süreç içinde
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Amik Ovası taşkın problemlerine istinaden,
mevcut “Karasu, Afrin, Küçük Asi Taşkın
Koruma Kanalları tevsii proje ve inşaatları da
gerçekleştirilmiştir.
1966 yılında hazırlanan “Amik Geliştirilmesi
Teknik ve Ekonomik Fizibilite Raporu Amik
Gölü Projesi ve Tahtaköprü Projesi’ne” istinaden
Amik Ovasında sulama amaçlı Tahtaköprü
Barajı 1976 tarihinde inşa edilerek, Tahtaköprü
Projesi Kırıkhan ve Hassa Ovaları Sulaması,
brüt 11.900 hektar (8.200 hektar Kırıkhan ve
3.700 hektar Hassa) sulama şebekesi işletmeye
açılmıştır.
2- 1980 yılında tamamlanan Hatay-Yarseli
Projesi Yapılırlık Raporu’na istinaden, Amik
Ovasında sulama amaçlı Yarseli Barajı inşaatı
1991 tarihinde tamamlanarak, 1994 yılında
Yarseli Sulaması brüt 7.300 hektar sulama
şebekesi işletmeye açılmıştır.
3- 1966 ve 1985 yıllarında hazırlanan ve
Amik Ovasında etkin taşkın koruma hizmeti
sağlanamayan proje formülasyonlarına haiz

“Amik Geliştirilmesi Teknik ve Ekonomik Fizibilite Raporu Amik Gölü Projesi ve Tahtaköprü
Projesi” ve “Orta Ceyhan Projesi Menzelet
Sulaması Planlama Raporu” revizyon çalışması
niteliği taşıyan ve etkin bir taşkın koruma hizmeti
ile Ceyhan nehri su kaynağı yerine Asi havzası
su kaynaklarının kullanılması planlanan, 1995
yılında hazırlanan 60.000 hektar sulama, 20 000
hektar taşkın koruma amaçlı “Amik-Afrin Projesi
Reyhanlı Barajı ve Sulaması Planlama Raporu”
ve bu planlama raporunu esas alan 2008 yılında
onaylanan “Reyhanlı Barajı Proje Yapım İşi”
gerçekleştirilerek, Reyhanlı barajının inşaatına
başlanmıştır. Reyhanlı Barajı inşaatı iş bitim tarihi sözleşmeye göre 19.05.2016 olup, Yüklenici
Firma ile İdare arasında gerçekleştirilen taahhütnameye göre iş bitim tarihi 15.05.2015 tarihine çekilmiştir. Takviye Tesisleri Proje Yapım
İşi devam etmekte olup, brüt 60.000 hektar
Reyhanlı Sulama Projesi Proje Yapım İşi ise
2012 yılı içinde ihale edilecektir. Proje Yapım
İşlerinin tamamlanmasından sonra Takviye Tesisleri ve Sulama-Drenaj Tesisleri inşaatlarına
da başlanacaktır.

Tahtaköprü Barajı ve Sulaması (Hassa-Kırıkhan Sulamaları) (İşletme), Yarseli Barajı ve Sulaması (İşletme), Amik-Afrin Projesi
Reyhanlı Barajı (İnşaat) ve Sulaması (Proje Yapım İşi), Asi Dostluk Barajı (İnşaat) ve Sulaması (Proje Yapım İşi) Genel Vaziyet Planı
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“Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması
Planlama Raporu”, sulama şebekesinin
basınçlı boru sulama sistemine dönüştürülmesi
ve hidrolojisi ile sulama hizmet alanının
güncelleştirilmesi amacıyla, 2011 yılında “AmikAfrin Projesi Reyhanlı Sulaması Planlama Revizyon Raporu” hazırlanarak gerekli revizyon
gerçekleştirilmiştir.
Takviye Tesisleri Proje Yapım İşi devam etmektedir, brüt 60.000 hektar Reyhanlı Sulama Projesi Proje Yapım İşi ise 2012 yılı içinde DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından Arazi Toplulaştırma
ile birlikte ihale edilecektir. Takviye Tesisleri,
Karasu Regülatörü ve Karasu Derivasyonu
İnşaatına 2013 yılında başlanması planlanmıştır.
Sulama Projesi inşaatına ise proje yapım işinin
tamamlanmasını müteakiben başlanacaktır.
4- Sulama ve Enerji amaçlı Tahtaköprü Projesi Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Planlama
Raporu Revizyonu devam etmektedir. Proje
yapım işi ve inşaat hizmetlerinin de planlama
revizyon hizmetinin tamamlanması sonucunda, Tahtaköprü Projesi Tahtaköprü Sulaması
kapsamında “işletmede olan Tahtaköprü Projesi
Kırıkhan ve Hassa Ovaları Sulaması brüt 11.900
hektar dahil”, brüt 46.787 hektar (Tahtaköprü
Barajının 11,50 m yükseltilmesi ile 45.300 hektar ve Klavuzlu Barajından gelen KS30 sulama
kanalından 1.487 hektar) tarım arazisi sulanacak, TK1 sulama kanalı üzerinde planlanan
Güvenç HES ile 18 MW kurulu güç, 45 GWh/
yıl enerji üretimi, TK1-Y8 kanalı üzerinde planlanan Güzelce HES ile 16 MW kurulu güç, 42
GWh/yıl enerji üretimi ve Tahtaköprü Barajı
topuk santrali olarak kurulacak Tahtaköprü
HES Projesi ile 4,34 MW kurulu güç, 29,06
GWh/yıl, proje kapsamında toplamda 38,34
MW kurulu güç, 116,06 GWh/yıl enerji üretimi
temin edilecektir.

5- Sulama, Enerji, Taşkın Koruma amaçlı Asi
Nehri Dostluk Barajı ve Sulaması Planlama
Raporu ve Dostluk Barajı Proje Yapım işi
tamamlanmıştır. Dostluk Barajı, uluslararası
mutabakat sürecine uygun olarak inşaat
aşamasındadır (2.800 m2 Slurry Trench
inşaatı kısmı ihale edilmiştir), Dostluk Barajı
Sulaması proje yapım işine başlanacaktır. Asi
Nehri Dostluk Barajı ve Sulaması hizmetlerinin tamamlanması sonucunda 8.000 hektar
tarım arazisinin sulanması, 6.000 hektar tarım
arazisinin taşkın zarar ziyanından korunması,
8,94 MW kurulu güç, 13,47 GWh/yıl enerji üretimi temin edilecektir. Taşkın koruma
alanının büyük bir bölümü ve sulama sahasının
tamamı Reyhanlı barajı hizmet alanları ile
örtüşmektedir. Taşkın koruma amacına istinaden, Dostluk Barajı inşaatı tamamlandığında,
Amik Ovasında daha etkin taşkın koruması
faydası temin edilmiş olacaktır.
Sonuç olarak büyük bir tarımsal potansiyele
sahip Amik Ovasının sulanması amacıyla,
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından (1 adedi
işletmedeki Tahtaköprü barajının yükseltilmesi
ve işletmedeki 10 900 hektar dahil toplam 46.787
hektar tarım alanının sulama planlama revizyon projesi dahil olmak üzere) 5 adet Büyük Su
İşleri Projesi geliştirilmiş ve toplam brüt 114.087
hektar tarım alanının sulanması, 20.000 hektar tarım alanının, Hatay Havaalanının ve çok
sayıda kırsal yerleşimin taşkından korunması,
toplam 47,28 MW Kurulu Güç, 129,53 GWh/
yıl enerji üretimi hedeflenmiştir. Bu projelerden
bilhassa taşkın koruma açısından en önemlilerinden biri olan “Amik-Afrin Projesi Reyhanlı
Barajı ve Sulaması” 60.000 hektar (Amik Ovası
Sulama Projelerinin % 53’ü kadar) sulama
faydası ve 20.000 ha taşkın koruma faydası ile
Amik Ovası için çok büyük ve kilit bir proje önemine haizdir.
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Amik Ovası Su ve Toprak Kaynakları Geliştirme Hizmetleri Tablosu (Mevcut Formülasyon)

No

Amik Ovası Sulama Projeleri
(Büyük Su İşleri)

Sulama
(ha)

1

*Tahtaköprü Projesi Kırıkhan
(8 200 ha) ve Hassa (3 700 ha)
Ovaları Sulaması
Yarseli Projesi
Yarseli Sulaması
Toplam
Amik-Afrin Projesi Reyhanlı
Barajı ve Sulaması Planlama Rp.
*Tahtaköprü Projesi
Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi
Planlama Raporu Revizyonu
Asi Nehri Dostluk Barajı
ve Sulaması
Toplam
Genel Toplam

114.087

2

3
4

5

Enerji
Aşaması
(GWh/yıl)

11.900

Taşkın Enerji
Koruma (MW)
(ha)
--

-

İşletme

Sulama
Alanı Oranı
%
11,00

7.300

-

--

-

İşletme

6,00

19.200
60.000

20.000 --

-

17,00
53,00

34.887

-

116,06

İşletme
Baraj İnşaat
Sulama Proje
Planlama

(8.000)

(6.000) 8,94

94.887

38,34

13,47

47,28

129,53

20.000 47,28

129,53

Baraj İnşaat
Sulama Proje
PlanlamaProje-İnşaat
PlanlamaProje-İnş.-İşl.

30,00

(7,01)
83,00
100,00

* (1) nolu proje, işletmedeki Tahtaköprü Barajı yükseltilerek, (4) nolu proje gerçekleştirilerek , ilave 34 887 hektar arazi
sulanacaktır.
Amik Ovasının taşkın koruma ve sulama suyu
ihtiyacına istinaden, Büyük Su İşleri nihai proje
formülasyonları kapsamında planlanan 114.087
hektar sulama hizmetinin, %17’sine tekabül eden
19.200 hektar bölümü işletmeye açılmıştır. Kalan 94.887 hektar %83’lük bölümün sulanması,
20.000 hektar alanın taşkından korunması ve toplam 47,28 MW kurulu güç, 129,53 GWh/yıl
enerji üretimi planlama revizyon, proje yapım işi
ve inşaat hizmetleri devam etmektedir.
Amik Ovası ayrıca Hassa, Kırıkhan, Hatay
Merkez-Kumlu, Reyhanlı 128.000.000 m3/
yıl Emniyetli Rezerv yeraltısuyu potansiyeline sahiptir, fakat fiili kullanım, emniyetli rezervin üzerindedir. Amik ovasında “Amik Ovası
Yeraltısuyu Sulama Kooperatifleri ve Kamu

Sulamaları” tablosunda sunulan ve ayrıca münferit şahıs sulama suyu sondaj kuyuları ile çekilen
sulama amaçlı yoğun bir yeraltı suyu kullanımı
mevcuttur. Ovada sulamaya olan yoğun talep
neticesinde, yeraltı su seviyelerinde, yıl içinde,
su yılı sonu itibarıyla, eski yıllara oranla daha
büyük düşümler meydana gelmektedir. Fakat
su yılı başından itibaren su tablası tekrar normal seviyelere yükselmektedir. Amik Ovasında
brüt 4.673 hektar alana sulama hizmeti veren
yeraltısuyu sulama kooperatifi ve kamu sulaması
geliştirilmiştir. Amik Ovasında işletmedeki
brüt 4.673 hektar yeraltısuyu sulamasının,
geliştirilmesi planlanan Reyhanlı barajı
vasıtasıyla sulanması sonucunda, Amik Ovası
yeraltısuyu bütçesi nitel ve nicel olarak olumlu
etkilenecektir.
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Amik Ovası Yeraltısuyu Sulama Kooperatiﬂeri ve Kamu Sulamaları Tablosu
No

YAS Sulama Kooperatiﬁ Adı

İşletmeye
Açıldığı Yıl

İli

Sondaj
Net Sulama
Kuyusu (Adet) Sahası (ha)

Brüt Sulama
Sahası (ha)

1

Reyhanlı-Devlet Üretme Çiftliği (Kamu)

1971

Hatay

23

660

666

2

Reyhanlı-Bakmita Sulama Kooperatiﬁ

1978

Hatay

3

120

130

3

Reyhanlı-Uzunkavak Sulama Kooperatiﬁ

1983

Hatay

8

200

225

4

Reyhanlı-Kumlu Sulama Kooperatiﬁ

1978

Hatay

11

430

460

5

Kırıkhan 408 Evler Sulama Kooperatiﬁ

1976

Hatay

21

1.035

1.070

6

Kırıkhan-Kangallar Sulama Kooperatiﬁ

1984

Hatay

6

215

245

7

Kırıkhan-Güventaş Sulama Kooperatiﬁ

1984

Hatay

5

200

230

8

Kırıkhan-Kazkelli Sulama Kooperatiﬁ

1984

Hatay

11

415

425

16

Kırıkhan-88 Evler Sulama Kooperatiﬁ

2003

Hatay

7

278

308

17

Reyhanlı-Gölsuyu Sulama Kooperatiﬁ

1978

Hatay

1

40

50

18

Reyhanlı-Tayfur Sökmen Sulama
Kooperatiﬁ

2004

Hatay

11

535

560

19

Kırıkhan-Ceylanlı Sulama Kooperatiﬁ

2007

Hatay

6

209

219

20

Kumlu-Aktaş Sulama Kooperatiﬁ

2010

Hatay

2

80

85

115

4.417

4.673

Toplam

Amik Ovası İşletmedeki ve Mutasavver Büyük Su İşleri Projeleri Sulamaları Graﬁği
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1995 yılında planlanan, Amik-Afrin Projesi
Reyhanlı Barajı ve Sulaması proje formülasyonu, taşkın koruma ve sulama amaçlı Reyhanlı
barajı su yönetimi ;
• Projenin ana su kaynağını teşkil eden ve
havza itibariyle Türkiye’den (Kilis ilinden)
doğan, Suriye topraklarına giren ve Suriye’den
tekrar Türkiye topraklarına giren Afrin çayı
akımları, Türkiye topraklarına girdikten sonra,
Davutpaşa Regülatörü ve Afrin derivasyonu
vasıtasıyla off-stream olarak planlanan Reyhanlı
Barajı rezervuarına çevrilerek,
• Tahtaköprü Barajı mansabındaki ara
havzadan gelecek Karasu çayı ve Höpürün çayı
kış ve bahar suları ile Tahtaköprü Barajından
bırakılacak sular, işletmedeki Kamışlar Regülatörünün 2 km membasında inşa edilecek
Karasu Regülatörü ve 35 km uzunluğunda
Karasu derivasyon kanalı ile Reyhanlı barajı
rezervuarına çevrilerek,
• Kurak yıllarda ise, Asi nehri üzerinde yer
alan işletmedeki Harim Regülatörü vasıtasıyla
Asi nehrinden temin edilecek sulama suyu,
arazide mevcut 14,1 km uzunluğundaki
halk sulaması kanalı tevsii edilerek, bu kanal vasıtasıyla işletmedeki Afrin Taşkın Koruma Kanalına çevrilerek, bu noktada Afrin
Taşkın Koruma Kanalı üzerinde inşa edilecek
Boğaören Regülatöründe, Boğaören Regülatörü
membasında Afrin Taşkın Koruma Kanalının
derinleştirilecek 4 km kısmında kabartılarak,
Boğaören Regülatörü rezervuarında kabartılan
sular, rezervuarın kuyruk kısmında planlanan Asi
1 Pompa İstasyonu vasıtasıyla Reyhanlı Barajı
Gövdesinin eteğine iletilerek ve bu noktada inşa
edilecek Asi 2 Pompa İstasyonu vasıtasıyla Baraj
Gövdesi üzerinden Baraj Rezervuarına, Asi
nehrinden Reyhanlı Barajına pompajla sulama
suyu takviye edilerek,
• Reyhanlı barajında depolanan su kaynağı,
sulama döneminde basınçlı boru sulama

şebekesi ile tarım arazilerine sulama amacıyla
dağıtılarak.
• Afrin çayı pik akımları, taşkın döneminde
Reyhanlı barajında taşkın koruma amacıyla
ötelenerek ve Asi nehri ile Karasu çayı pik
akımları da, ovadaki taşkın koruma kanalları ve
ıslah edilmiş olan Asi nehri şehir içi geçişinde
taşkın koruma amacıyla kontrol altına alınarak
sağlanacaktır.
Sulama-Taşkın Koruma amaçlı Amik-Afrin
Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması Planlama
Raporu ve Reyhanlı Barajı Proje Yapım İşi
tamamlanarak, Reyhanlı barajı inşaatı ihale
edilmiştir, baraj inşaatına başlanmıştır. Reyhanlı
Barajı inşaatı iş bitim tarihi sözleşmeye göre
19.05.2016 olup, Yüklenici Firma ile İdare
arasında gerçekleştirilen ek taahhütnameye göre
iş bitim tarihi 15.05.2015 tarihine çekilmiştir.
Takviye Tesisleri Proje Yapım İşi devam etmektedir, brüt 60.000 hektar Reyhanlı Sulama
Projesi Proje Yapım İşi ise 2012 yılı içinde ihale
edilecektir.
“Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve
Sulaması Planlama Raporu’nun” ana kanalları
klasik trapez kesit ve şebekesi kanalet olan
mevcut sulama formülasyonu, “Amik-Afrin
Projesi Reyhanlı Sulaması Planlama Revizyon
Raporu” kapsamında basınçlı boru şebekeye
dönüştürülerek ve hidrolojisi ile sulama hizmet
alanı güncelleştirilerek, 2011 yılında revize
edilmiştir. Proje Yapım İşinde revize planlama
raporu esas alınacaktır.
Asi Havzasında, Hatay İl sınırları içinde,
Amik Ovasında yer alan Amik-Afrin Projesi,
talvegden yüksekliği 25,80 m, kret uzunluğu
9.271 m ve off-stream şeklinde Reyhanlı Barajı
ve Davutlar, Karasu, Harim, Boğaören 4 adet
Regülâtör (Davutpaşa regülâtörü ayni zamanda
barajın dolusavak görevini yapacaktır), 2 adet
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Derivasyon kanalı, 2 adet Rezervuar takviye
pompajı ile cazibe ve pompaj sulama tesislerinden oluşmaktadır.
Amik-Afrin Projesi kapsamında; Reyhanlı
Barajı’ndan iki ayrı dip savak su alma yapısı ile
alınan sulama suyunu borulu sulama sistemiyle
sulama alanına ileten; S1, S2, S3 ve S4 ana boru
hatları ile Ana Kanallardan, Reyhanlı Barajı
Rezervuarından, Dönüş Sularından değişik ka-

demelere su terfi eden 7 adet sulama pompa istasyonu ve 10 adet pompa ile sulama şebekeleri
olmak üzere cazibeli, pompajlı sulama tesisleri
ve drenaj kanalları ile brüt 23.488 hektar pompaj olmak üzere toplam 60.000 hektar sahanın
sulanması ve Reyhanlı barajı ve ovadaki
taşkın koruma şebekesi vasıtasıyla 20.000 hektar arazinin taşkın zararlarından korunması
amaçlanmıştır.

Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı Karakteristikleri

Adı
Amacı
Tipi
Akarsuyun adı
Drenaj alanı
Yıllık Ortalama Akım
Talveg Kotu
Normal Su Seviyesi
Maksimum Su Seviyesi
Kret Kotu
Kret Genişliği
Kret Uzunluğu
Talvegden Yüksekliği
Temelden Yüksekliği
Min. S.S. Göl Hacmi
Max. S.S. Göl Hacmi
Max. S.S. Göl Alanı

: Reyhanlı Barajı
: Sulama (60.000 ha) + Taşkın Koruma (20.000 ha)
: Off-Stream Zonlu Toprak Dolgu
: Afrin Çayı
: 2.764,40 km2
: 493,66 hm3 (Afrin Çayı %50 + Karasu Çayı + Asi Nehri)
: 92,20 m
: 116,00 m
: 116,75 m
: 118,00 m
: 8,00 m
: 9.271,00 m
: 25,80 m
: 30,80 m
: 60.000 000 m3
: 480.000.000 m3
: 2.600,00 ha

Projeden 100 000 Kişi
Faydalanacak
Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması
faaliyete geçtiği takdirde yaklaşık 20.000 hektar taşkına maruz tarım alanı, çok sayıda kırsal
yerleşim birimi, Hatay Havaalanı meydana gelen taşkın zarar ziyanından korunacak, 2.564.100

TL/yıl taşkın koruma faydası, Hatay ili merkez
ilçe ile Reyhanlı, Kumlu, Kırıkhan İlçelerine ait
48 köy 1 beldede 60.000 hektar alanın sulanması
ile 243.000.000 TL/yıl sulama faydası temin
edilecek, projeden 100.000 kişi faydalanacak,
6.652 kişi/yıl ilave tarımsal istihdam temin edilecektir. 1995 yılında hazırlanan fizibilite raporunda Rantabilitesi 3,04 ve İç Karlılığı 17,48
hesaplanmıştır.
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Sulama sahası Hatay Merkez ilçesinin bir
bölümü, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinin büyük
çoğunluğu ile Kırıkhan ilçesinin bir bölümünü
kapsamaktadır. Proje hizmet alanında Hatay
Merkez, Reyhanlı, Kumlu, Kırıkhan ilçelerine
ait 52 köy ile bazı mahalleleri yer almaktadır.
Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak Akdeniz
iklimine sahip yörede, Amik ovasında sulu tarımı
gerçekleştirmek için depolama tesisine olan ihtiyaç büyüktür, özellikle bitki gelişim süreci içinde
yağışların az olması, tarımsal üretim artışı ve
ürün çeşitliliği açısından sulama ihtiyacını gerektirmektedir. Proje alanında ekonominin temeli
tarım sektörüne dayanmaktadır.
Bitkisel üretimde mevcut koşullarda ağırlıklı
olarak hububat ve pamuk tarımı yapılmaktadır.
Mevcut bitki deseni Hububat % 44, Pamuk %
35, Mısır % 10, Diğer Ürünler % 10 oranında
ekilmektedir. Mevcut koşullarda ayrıca
yeraltısuyundan sulanan ve taşkın koruma
kanalından, Asi nehrinden yetersiz sulanan alanlarda veya kuru tarım koşullarında soğan, bostan,
sebze, patates, biber (kırmızıbiber), 2. Ürün
mısır ve pamuk yetiştirilmektedir. Proje alanının
iklim ve toprak yapısı ikinci ürün ekimine çok
elverişlidir. Etüt alanında hayvancılık daha ziyade aile içi tüketim amacıyla yapılmaktadır.
Projenin gerçekleşmesiyle halen tarımı yapılan
bitkilerin verimlerinin artacağı, münavebe
sisteminin uygulanacağı, sulu koşulların
gerektirdiği girdi kullanımının yaygınlık
kazanacağı ve yeterli suyun zamanında bulunabilmesi öngörülerek bölge ekolojik koşullarında
ekimi yapılabilecek, ancak sulama suyu
olmadığı için ekimi yapılamayan bitkilerin,
proje sahasında ekim şansı bulacağı, bitki deseninin zenginleşeceği öngörülmektedir. Projeli
koşullarda, sulu tarım şartlarında Hububat %
18, Pamuk % 30, Mısır % 12, Sebze % 6, Bostan

% 8, Soğan % 8, Meyve % 8, Biber (kırmızı) % 5,
Patates % 3, Zeytin % 2 ve ikinci ürün Mısır %
15 ile Sebze % 3 öngörülmektedir. “Amik-Afrin
Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması Planlama
Raporu” kapsamında Amik Ovasına önemli sulama faydası (Büyük Su İşleri kapsamında Amik
Ovası için planlanan 114.087 hektar sulamanın
%53’üne tekabül eden 60.000 hektar bölüme sulama suyu) temin edilecektir.

Amik Ovasındaki Taşkın Kâbusuna
Set Çekilecek
Sulama faydasının yanısıra, Amik Ovasında bu
güne kadar yeterli bir taşkın koruma formülasyonu geliştirilemeyen yerleşim merkezleri, diğer
yapı ve tesisler, eşya ve araç-gereç, havayolu ve
karayolu alt yapı tesisleri ve ulaşımın aksaması,
hayvan, arazi, tek yıllık ve çok yıllık bitki zarar
ziyan problemi hususunda önemli bir taşkın koruma faydası temin edilecektir.
Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve
Sulaması kapsamında, Reyhanlı barajı su temin
havzalarının ve proje sahasının hidrolojik ve jeomorfolojik karakterine özgün teknik-ekonomikçevresel-sosyal yapılabilir sulama-taşkın koruma
formülasyonu geliştirilmiş ve su temini açısından
klasik depolama tesislerinden ve su temin projelerinden farklı, yüksek olmayan, fakat çok
uzun kret uzunluğuna ve çoklu su temini formülasyonuna haiz bir proje üretilmiştir. Reyhanlı
Barajı 9.271 metre ile ülkemizin en uzun kret
uzunluğuna sahip barajlarından birisidir.

Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı
ve Sulaması kapsamında;
Reyhanlı Barajının inşaatı devam etmektedir. Reyhanlı Barajının ihalesi 04.03.2010
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tarihinde yapılmış olup İhale Bedeli 2010 yılı
fiyatları ile 112.702.180,94 TL’dir. İşin 2011
yılında mahkeme kararı ile yüklenici ile olan
sözleşmenin fesh edilmesinden ötürü 2011
yılında 86.701.711,10 TL olarak Metok İnş. Tic.
ve San.A.Ş.+Ak-Eli İnş.Tic.Ltd.Şti.+NVS İnş.
San.ve Tic.Ltd.Şti.+Tinaş Taah.İnş.Nak.San.
ve Tic.A.Ş. (İş Ortaklığı)’na ihale edilmiştir.
İşin 2012 yılı Ekim ayı itibari ile gerçekleşmesi
%21,28 olup sözleşmeye göre iş bitim tarihi
19.05.2016 olmakla birlikte temel atma töreni
sırasında işin 15.05.2015 tarihinde bitirilmesi ilgili firma tarafından taahhüt edilmiştir.
Reyhanlı Barajının inşaatı devam etmektedir.
Reyhanlı Barajının ihalesi 04.03.2010 tarihinde
yapılmış olup İhale Bedeli 2010 yılı fiyatları ile
112.702.180,94 TL’dir. İşin 2012 yılı Ocak ayı
itibari ile gerçekleşmesi %13 olup sözleşmeye

göre iş bitim tarihi 19.05.2016 olmakla birlikte
temel atma töreni sırasında işin 15.05.2015 tarihinde bitirilmesi ilgili firma tarafından taahhüt
edilmiştir.
Amik-Afrin Projesi I. Ünite Takviye Tesisleri
ve Regülatörü Projesi Yapım İşi 30.07.2008
tarihinde ihale edilmiştir. İşe Başlama Tarihi
09.01.2009 ve İş Bitim Tarihi 18.10.2012’dir.
Proje Yapım İşine paralel olarak Takviye Tesisleri Karasu Regülatörü ve Karasu Derivasyonunun 2012 yılında yapım işi ihalesi yapılacaktır.
Amik-Afrin Projesi Sulama Tesisleri Proje
Yapım İşi 2. Ünite DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından 2012 yılında Arazi Toplulaştırma
ile beraber ihale edilecektir. Proje Yapım İşine
paralel olarak sulama şebekesi inşaatı da 2014
yılında ihale edilecektir.

Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması İş Programı
(Reyhanlı Barajı-Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri-Reyhanlı Barajı Sulaması)
SIRA
NO

İŞİN ADI

YILLAR
2012

1

2013

2014

Reyhanlı Barajı
İNŞ

2
3
4

Takviye Tesisleri
1. Grup Karasu Derivasyonu

PYİ
İNŞ

Takviye Tesisleri
2. Grup Boğaören ve Davutlar Regülatörü
Reyhanlı Barajı Sulaması

İNŞ
PYİ
İNŞ

2015

2016 2017

2018
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Alaköprü Barajı’nda
Derivasyon İşlemi
Gerçekleştirildi
HABER

HABER
Alaköprü Barajı’nda
derivasyon işlemine
9 Ağustos 2012
Perşembe günü
gerçekleştirilen
törenle başlandı.

KKTC’nin uzun vadeli içme, kullanma ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla
Türkiye’den “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne,
Akdeniz’e Döşenecek Askıdaki Boru Hattı ile Su
İletimi Projesi” kapsamında inşa edilmekte olan
Alaköprü Barajı’nda derivasyon işlemine 9 Ağustos 2012 Perşembe günü gerçekleştirilen törenle
başlandı.
Toplamda 5 bölümden oluşan KKTC Su Temin Projesinin ilk ayağı olan Alaköprü Barajı’nda
gövde dolgusuna başlanabilmesi için Dragon
Çayı’nda yapılması gereken derivasyon işlemi
kapsamında 5,75 metre çapında, 560,00 metre
uzunluğunda ve 280 m3/s kapasitedeki Derivas-

yon tüneline su derive edilecek.
Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, DSİ 6.
Bölge (Adana) Müdürü Nevzat Aksu, Anamur
Kaymakamı Cemil Aksak’ın da katılım sağladığı
törende konuşan DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, ülkemizde yürütülen su temini faaliyetlerinin yanı sıra
yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
de su temini konusunda çalışmalarını hızla devam
ettirmekte olduğunu ifade ederek “Bugün burada
KKTC Su Temin Projesi’nin kilit tesisi olan ve
şu an itibariyle % 28 seviyesinde olan Alaköprü
Barajı’nın su derivasyon işlemini birazdan gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi Alaköprü Barajı, Ana-
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mur Çayı üzerinde, temelden 93 metre yüksekliğinde ve toplam 130,50 milyon m3 depolama
hacmine sahip ön yüzü beton kaplamalı kaya
dolgu tipinde bir barajdır. “dedi.

Derivasyon işleminin proje için önemine de değinen Özkaldı “Bugün bir araya gelmemize vesile
olan derivasyon işlemi ise, Alaköprü Barajı’nda
önemli bir aşamaya geldiğimizi, ciddi bir virajı
döndüğümüzü gösteren bir olaydır. Alaköprü
Barajı’nda gövde dolgusuna başlanabilmesi için
Dragon Çayı’nın derive edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5,75 metre çapında, 560,00
m uzunluğunda ve 280 m3/s kapasitedeki Derivasyon tüneline su derive edilecektir. Kuru
ortamda çalışma için akarsu yatağını değiştirme
anlamına gelen derivasyon işlemi ile Alaköprü Barajı’nın gövdesinde çalışma imkanı bulunacak, projede ciddi mesafe alınacaktır.”dedi.
2 Kasım 2010 tarihinde inşaatına başlanan Alaköprü Barajı’nda şu anki durum hakkında da
bilgi veren Özkaldı “400 bin m3 sıyırma kazısı
yapıldı, 560 m uzunluğundaki Derivasyon Tüneli bitti, 260 m uzunluğundaki Enerji tüneli
kazısı bitti, invert ve kemer betonlarına devan
etmekte, Rolekasyon yolunun %57’si, kret depo
ulaşım yolu ve vana ulaşım yolları tamamlandı,
24 adet geçici site tesisi bitti, 32 adet geçici site
tesisinin ise inşaatına devam edilmektedir. Alaköprü Barajı’nın bitim tarihi 12 Aralık 2014 olmasına karşın Sayın Başbakanımızın talimatları
ile Barajın en geç 7 Mart 2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.” diye konuştu.

Projenin 5 bölüm halinde gerçekleştirileceğini
ifade eden Özkaldı “Türkiye tarafı kara yapıları olarak da adlandıracağımız Alaköprü Barajı ve kara isale hattı, KKTC tarafı yapıları
olarak ifade edeceğimiz terfi hattı ve Geçitköy
Barajı ve 80 kilometrelik deniz geçiş hattı projenin bölümleridir. “Deniz Geçişi” ünitesi dünyada bir ilktir. ünya’da ilk defa 80 km uzunluğunda ve denizin 250 m altına döşenecek
yüksek yoğunluklu polietilen bir boru ile su,
Girne yakınlarında yapılacak olan Geçitköy
Barajı’na aktarılacaktır. Deniz geçiş işi için
11.06.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup,
06.07.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. Bu dev

projenin bir diğer aşaması ise KKTC tarafında
inşa edilmekte olan Geçitköy Barajı’dır.
Geçitköy Barajı’nın 19 Aralık 2011 tarihinde
ihalesi yapılmış, sözleşmesi imzalanmış ve
inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. KKTC
Tarafındaki Kara Yapılarının inşaat ihalesi 10
Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır. KKTC
Dağıtım Hatları Proje Yapımı işi devam etmekte
olup, iş 29/12/2012 tarihinde tamamlanacaktır.
Türkiye Tarafı Kara Yapıları işi ile alakalı 15
Nisan 2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup,
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19 Nisan 2012 tarihinde işe başlanılmıştır. DSİ
olarak hedefimiz KKTC Su Temin Projesi
kapsamındaki işlerin tamamını en geç 7 Mart
2014 tarihine kadar tamamlamaktır.” dedi.
Özkaldı sözlerini bu dev projede bizlere büyük
destek veren Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na,
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen
Küçük’e, Çevre ve Orman Bakanımız Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’na, Bakanlarımıza, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti yetkililerine, yüklenici firmalara şükranlarımı sunuyor, bu projenin Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
Törende bir konuşma yapan ve bugünün Ülkemiz ve KKTC için önemine değinen Güzeloğlu
“Dev bir projede son derece önemli bir adımı
bugün atıyoruz. KKTC’nin su meselesine neşter

vuracağımız 5 bölüm halinde yürüttüğümüz projenin en önemli tesislerinden biri olan Alaköprü
Barajı’nın gövdesinde çalışılmasını sağlayacak
derivasyon işlemine bugün başlıyoruz. Alaköprü
Barajı’nda gövde dolgusuna başlanabilmesi için
Dragon Çayı’nın derive edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5,75 metre çapında, 560,00
metre uzunluğunda ve 280 m3/s kapasitede Derivasyon tüneline su derive edilecektir. Bugün bu
işlemi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor,
emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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SAPANCA GÖLÜ’NE
KORUMA PLANI
GELİYOR
HABER

HABER
Sapanca Gölü’nün
korunması ve
su kalitesinin
iyileştirilmesi
için Havza
Koruma Planı
ile Özel Hüküm
Belirleme çalışması
yapılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü, İzmit ve Sakarya illerine içme ve
kullanma suyu sağlayan Sapanca Gölü’nün
korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi için
Havza Koruma Planı ile Özel Hüküm Belirleme
çalışması yapacak.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İzmit (İSU) ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdareleri (SASKİ) ile bu
iki ile içme suyu sağlayan dört göl için Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi çalışması
yapılması için protokol imzaladı. Bu kapsamda
Sapanca, Akçay Baraj, Yuvacık baraj, Namazgah

Baraj Gölleri için çalışma yapılacak.
Protokole göre sözkonusu göller için Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm belirleme çalışması Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Bu çalışmalara altlık olmak üzere havzanın mevcut
durum haritalarının hazırlanması ve finansmanın

karşılanmasından ise İSU ve SASKİ sorumlu olacak.

Su kaynaklarına ayrıntılı inceleme
Çalışma kapsamında göl havzalarının coğrafi,
jeolojik, sosyo ekonomik, altyapı bakımından
mevcut durumu ayrıntılı olarak belirlendikten
sonra yeraltı suyu potansiyeli ve yıllık güvenli
çekilebilir su miktarı hesaplanacak. Ruhsatlı kuyular ve kullanım amaçlarının belirlenmesinin
ardından yer altı suyu hareketleri incelenerek,
bağlantılı olduğu göller ve dereler ile etkileşimleri
ortaya konulacak.
Havzalardaki derelerin akım debileri belirlenecek.
Su kaynaklarının drenaj alanı, ortalama özgül
debi, yüzey alanı, ortalama derinliği, maksimum
su kotu hesaplanacak. Su kaynaklarının beslenme
ve boşalma miktarları ortaya konulacak. Kullanım
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alanları için ayrılan su miktarı belirlenecek. İçme
ve kullanma suyu ihtiyacı alanlarına göre ayrı
ayrı saptanacak.
Toprak sınıflarının de belirleneceği çalışma
kapsamında, havzalarda ve su kaynaklarında
mevcut bitki ve hayvan yaşamı tespiti de
yapılacak.

Suyu kirleten kaynaklar
tespit edilecek
Su kalitesini etkileyen kirletici kaynakların ortaya konulacağı çalışmada, mevcut evsel nitelikli
atıksu miktarı ile yerleşimler için en uygun atıksu
bertaraf yöntemleri belirlenecek. Aynı çalışma
katı atık konusunda da gerçekleştirilecek.
Endüstriyel kirleticilerin de mercek altına
alınacağı çalışmada, havzalardaki tüm sanayi
faaliyetleri ile bunlardan kaynaklanan arıtma
ve atık bertaraf durumları kayıt altına alınacak.
Sanayi dışında tarımsal faaliyetlerin de kirletici

etkisi ortaya çıkarılacak.
Yer altı ve yer üstü sularının kalitesinin ayrıntılı
analizinin yapılacağı çalışma kapsamında, göl
havzalarının korunması için yapılması gerekenler ile mesafeye göre bazı kirletici faaliyetlere
sınırlama getirecek koruma alanları belirlenecek.
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HABER

HABER
Yörenin ekonomik,
sosyal ve kültürel
gelişimine büyük
katkı sağlayacak
bu proje ile
Suruç’un bereketli
toprakları, Fırat’ın
aziz suyuna
kavuşacak…

Suruç’un Rüyası
Hızla Gerçekleşiyor
Şanlıurfa Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi’nde
yer alan ve tamamlandığında Dünya’nın 5. büyük
tüneli olacak Suruç Tüneli’nde çalışmalar hızla
devam ediyor.
Projenin en önemli ayağını oluşturan toplam
17.185 metre uzunluğunda, 7.80 metre kazı çapında ve 7 metre iç çapındaki Suruç Tüneli’nde
bugüne kadar 9.750 metre kazı yapıldı.
Ferhat’ın dağları deldiği gibi yeraltından dağları delerek Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’na
cansuyu getirecek bu dev su tünelini açan Tünel
Delme Makinesi ise 8 metre kazı çapına ve 152 m
uzunluğa sahiptir.

İçinden Adeta Bir Nehir Akacak
Devreye alındığında Atatürk Barajı’ndan Suruç
Ovası’na saniyede 90 m3 su aktaracak olan Suruç
Tüneli, böylece ülkemizdeki birçok nehirden daha
büyük debiye sahip olacaktır. Bu rakam ülkemizin
en hızlı akan nehri Çoruh’un yıl içindeki en düşük
debisinin yaklaşık iki katı ve en yüksek debisinin de
beşte birine yakındır.
Suruç Tüneli ile birlikte 8 üniteden oluşan Suruç
Ovası Pompaj Sulaması tamamlandığında Suruç
Ovası’nda toplam 950.000 dekar tarım arazisi
basınçlı olarak yağmurlama ve damla sistemiyle
sulanacaktır.
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Suruç Ovası Pompaj Sulaması
Ana İletim Kanalı 1. Kısım:
Suruç Ovası Pompaj Sulamasının tamamına
hizmet edecek ana pompa istasyonu, basma
havuzu, cebri boru ve 29 150 metre uzunluğundaki ana iletim kanalının inşaatı yer almaktadır. Fiziki gerçekleşme %89 olup 2012
yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında Suruç Tüneli’nin yanı sıra
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım, Taşbasan Depolaması, Suruç Ovası
Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanalı, Suruç
Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanalı
ile Taşbasan Sol Sahil Sulaması 1 ve 2. Kısım
ile Taşbasan Sağ Sahil Sulaması Şebekesi de yer
almaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projenin toplam maliyeti 1.5 milyar TL’dir.

190.000 Kişiye İş İmkanı
Proje tamamlandığında yılda ortalama 270 milyon TL gelir artışı ve yaklaşık 190.000 kişiye
istihdam sağlayacaktır. Neticede, Suruç Ovası
Fırat Nehri’nin suları ile hayat bulacak ve bölge
insanının yüzü gülecektir.

Dünya’nın 5. Büyük Sulama Tüneli
Suruç’ta
Projeleri büyük oranda tamamlanan Suruç
Ovası Pompaj Sulaması Projesi çok sayıda üniteye ayrılarak inşaat işleri kademeli olarak ihale
edilmiş ve inşaat çalışmaları halen devam etmektedir.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana
İletim Kanalı 2. Kısım:
Ana iletim kanalının 17 185 metre uzunluğunda
ve 7.00 metre çapındaki tünel ile 1 101 metre
galeri inşaatı yer almaktadır. Bugüne kadar 801
metre galeri ve 9 750 metre tünel inşaatı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %61 olup, 2013 yılı
başında tamamlanması hedeflenmektedir.

Taşbasan Depolaması:
Suruç Ovası Pompaj Sulaması (95 097 hektar)
kapsamında 6 milyon m3 suyu depolayacak olan
Taşbasan depolaması, ana pompa istasyonunun
arızalanması halinde Taşbasan Sağ ve Sol Ana
Kanallarının beslediği 57 000 hektar şebekenin
yaklaşık 1 günlük su ihtiyacını karşılamak üzere
planlanmıştır.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması
Sağ Sahil Ana Kanalı:
Kanalın su kaynağı Taşbasan Depolamasıdır.
Kanalın toplam boyu 24 277 metredir. Fiziki
gerçekleşme %68 olup 2012 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
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Taşbasan Sol Sahil Sulaması
1. Kısım Şebeke:
Sulama alanı 13 089 hektar olan işin ihalesi yapılmıştır.

Taşbasan Sol Sahil Sulaması
2. Kısım Şebeke:
İş kapsamında toplam brüt 20.187 hektar alanı
sulayacak borulu sulama şebekesi ve üzerindeki
sanat yapılarının inşaatı yapılacaktır. Fiziki gerçekleşme %7’dir.

Taşbasan Sağ Sahil Sulaması
Şebeke:

Suruç Ovası Pompaj Sulaması
Sol Sahil Ana Kanalı:
Kanalın su kaynağı Taşbasan Sağ Ana Kanalıdır. Kanalın toplam boyu 45 836 metredir. Fiziki gerçekleşme %29’dur.

İş kapsamında toplam brüt 17 657 hektar alanı
sulayacak borulu sulama şebekesi ve üzerindeki
sanat yapılarının inşaatı yapılacaktır. Fiziki gerçekleşme %34’dür.
Suruç Ovası Pompaj Sulaması ile Şanlıurfa ili
Suruç ve Akçakale İlçelerine bağlı toplam 105
köy sulamadan faydalanacaktır. Projede 399
adet parsel 316 hektar kamulaştırma alanı mevcut olup bunlardan 350 adet parsel 178 hektar
alanda kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Proje alanında 3083 sayılı Kanuna göre
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün arazi
toplulaştırması çalışmaları devam etmektedir.
Kamulaştırma faaliyetleri 2007 yılında başlamış
olup, çalışmaların 2015 yılında tamamlanması
hedeflenmektedir.
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Konuşkan Kuşlar:

Papağanlar
Bir kuş konuşursa ne olur? Konuşmaktan kastettiğimiz elbet anlamlı cümleler kurmak demek
değil. Ama bir yada birkaç sözcüğü bile yan yana getirse ve sonuç sanki bir insan konuşmuş
gibi temiz ve anlaşılir olsa? Bir papağanı konuşurken ilk duyduğum an hayatımın çok
şaşırdığım anlarından biriydi. Duyduğum ses oldukça tok hatta hafif ürkütücü
bile olsa, kuşun söylediği isim o kadar netti ki yanımda duyan
herkes ne dendiğini rahatlıkla anlayabilmişti. Bu tekrarlanan
isim, belirli bir zaman sonra dinlemekten zevk verir hale
bile geldi. Bir kuş, bizi kendine hayran bırakmıştı. Belli bir
zaman sonra bu sese alışmış, “keşke bir daha söylese de
dinlesek” der hale gelmiştik. Eğri gagası ve iri gözleri ile bu ‘olgun sesli’
kuş hepimizin dikkatini çekmişti.
Papağanlar ikisi önde ikisi arkada dört parmağa ve üstü hareketli kalın, kıvrık gagaya
sahipler. Papağanların kanatları nispeten kısa. Belki yaygın kanaatin aksine,
papağanların Yeni Zelanda papağanları hariç hepsi iyi uçucudur ve
grup halinde çığlık çığlığa uçarlar. Beslenirken oldukça sakin olan
papağanlar, yeşil renk hakim olmak üzere, kırmızı, sarı, mavi,
beyaz ve siyah olabilir. Genelde ağaçlarda yaşayan
papağanlar çok kuvvetli hafızaya sahiptirler
ki öğrendikleri sözcükleri anlamlarını
bilmeden tekrar ederler.

Erkekler dişilerden daha iyi konuşur ama erkeklerin de dişiler in de eğitimleri sabır ister. Ortalama ömürleri
70 yıl kadar olan papağanların 315‘ten fazla çeşidi vardır. Kafestekiler 30-40 yıl kadar yaşayabilirler.
Papağan çeşitleri Jako ya da gri papağan, amazon, muhabbet kuşu, lori, kakadu, ara ve cennet ve sultan
papağanları olarak ayrılır.
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CENNET PAPAĞANLARI
Bir papağan çeşididir. Her papağan çeşidinde olduğu
gibi yavru olanlarının eğitimi daha kolaydır. Diğer yaşlı
kuşların eğitimi agresiflikleri nedeniyle çok zor olmaktadır.
Bunu kolay ve keyifli bir şekilde yapmak istiyorsanız,
cennet papağanını yavruyken almanızı uzmanlar
tavsiye etmektedir. Bu arada alacağınız kuşun gagasının
dökülecek gibi durmuyor olmasına, tırnaklarının
tam olmasına, herhangi bir yerinde ufak da olsa yara
olmamasına, gözlerinin çapaksız temiz olmasına dikkat
edilmesi de gerekir.
Papağanlar için kafes seçimi de önemlidir. Cennet
papağanı için kafes seçimine gelince; cennet papağanları
parmak kadar boyları olmalarına rağman çok hareketli
kuşlardır. Günlük mutlaka en az 1-1,5 saat evin içerisinde
dolaşmalıdırlar. Eğer çıkarmazsanız bağırarak sizi ikna
edeceklerdir. 1 saat aslında bu tip bir teneffüs için çok azdır.
Bu yüzden ona içerisinde az da olsa uçabileceği büyüklükte
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aldığınızda acımasız delici ısırıklarla
karşılaşabilirsiniz. Isırdığı an kesinlikle
elinizi aniden çekmeyin, eğer çekerseniz
canınızın yandığını anlayıp bunu bir koz
haline getirecektir.
Cennet papağanların beslenmesi karmaşık
değildir.
Çoğu papağan türü gibi cennetlerde bitki
tohumlarıyla beslerirler ama bunların
arasında çekirdek kesinlikle olmamalıdır.
Çekirdek çok yağlı olduğundan hayvanın
karaciğerinde çok fazla yağ birikir ve
hayvan bir müddet sonra hastalanıp ölür.
bir kafes almalısınız. 60x40x50 boyutundaki bir
kafesin uygun olduğu söylenebilir. Çok küçük
kafeslerde cennet papağanları strese bağlı
olarak tüylerini yolabilir. Bu küçük papağan
türü için kafesinde herzaman 2-3 tane oyuncak
bulunmalıdır. Oyuncak deyince akla ip yumağı
gibi oyuncaklar gelebilmektedir ama ipler
çözülürse kuşun yaralanmasına yol açabilir.
Cennet papağanı yavruysa eğitimin yarısı bitmiş
demektir. Yani yavru kuşların eğitimi çok daha
basit olmaktadır. Eğitimin kolay olması için bir
çok papağanın kanatları kesiliyor. Bu cennetler
için geçerli değildir. Eğer evden kaçmasını
istemiyorsanız olabilir fakat eğitim için gerekli
olduğu düşüncesi yanlıştır. Eğitim için kuşların
üzerinde durmayı tercih ettiği (T-Tünek gibi) bir
cisim gereklidir. Kuş perde yerine uzun bir çubuk
seviyesinde olmayı tercih eder. Eğitime elden yem
yedirmeyle başlayabilirsiniz.Daha sonra işaret
parmağınızla kuşu tüneğin en uç noktasında
sıkıştırarak ele gelmesini gağlayabilirsiniz.Ama
unutmayın ki ele çıkar çıkmaz birtane yem tanesi
verin.cKuş bunu ödül olarak görecektir. Ve kuş
artık sizi kendine daha yakın hisseder bazen
omuzunuza çıkar, bazen saçlarınızı karıştırır ve
iyi bir dostunuz haline gelir. Papağanınızı elinize

Cennetler için en iyi yem ak darıdır. Darı
çeşitleri içinde 1. sırada bulunur ve diğerlerine
göre daha besleyicidir.
Yemlerin her zaman kapalı yem olarak alınması
tavsiye edilir. Fiyatlarının açık yeme göre iki katı
olmasına aldanmamak gerekir. Zaten cennetiniz
kapalı yemi yedikten sonra açık yemleri çok zor
durumda kalmadan yemez.
Kafeste ortalama ömrü 12-15 yıl olan cennet
papağanı kaliteli yemler sayesinde bu süreyi 2025 yıla kadar uzatabilir.
Cennet papağanların üretimi elbette belli
şartları gerektirir. Cennet papağanı üretimi
için iyi kuşlar seçilmelidir. Erkek cennetinize
eş alırsınız, ilk başta öpüşürler bir süre sonra
araları bozulabilir. Kavga ederler. Çoğu zaman
kavgalar ölümcül olur. Evet, gerçekten ölümcül
kavgalar olabilir. Eğer daha önce yavru alınmış
bir çift alırsanız hem çift tecrübeli olur. Hem de
çıkacak yavru sayısı net olur.
Cennetler yavrulayacakları zaman banyo yapma
eğilimindedirler. Hergün banyoluk takmak zor
gelebilir ama onlara bu imkanı verin. Kafesin
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tabanına ince kesilmiş gazeteler koyun. Onlar
gazeteleri alıp ıslatırlar ve yuva yapmaya
başlarlar. Dişi yumurtladıktan sonra haftada
bir yavruluğu kontrol edin kırılan yumurta vs.
olabilir. Yumurtalar 21-23 günün ardından
birer gün aralıklarla çıkarlar.

AFRİKA GRİ PAPAĞANLARI
Diğer bir papağan çeşidi, Gri Afrika
papağanlarıdır ve çıkış yerleri Afrika’nın merkezi
ve Batısındaki birinci ve ikinci dereceden
yağmur ormanlarıdır. Varlıklarından bu yana
tüm kuşların en zekisi olarak isimlendirilirler.
Onların insana benzer konuşma ve taklit etme
yeteneği uysal nazik mizaçları onlanları en
popülerleridir.
Amazon papağanları, Güney Amerika’nın
Tropik Ormanlarında, Meksika’nın Yüksek
bölgelerinde ve Karayip Adalarının Dağlık
Bölgelerinde yaşarlar. Genelde 30-35 cm.civarı
orta boylu, geniş ama kısa kuyruklu ve kuvvetli
bir gaga yapısına sahiptir. Ana renkler genelde
yeşildir. Buna bağlı olarak kafa, kuyruk ve
kanatlarda kırmızı, sarı, mavi, turuncu, kavuniçi,
gri renklerin tonları vardır. Yeşil Rengin hakim
olması ormanlık alanlarda korunmalarına
yardımcı olur. Amazonlar uçucu olmaktan
ziyade tırmanma yetenekleri daha gelişmiştir.
Taklit ve konuşma kabiliyetleri bazı türlerinde
çok gelişmiştir.

ROZELLA PAPAĞANLARI
Tabiatta bulunan ancak çok az sayıda kuşun
Rosella’lar kadar güzel ve renkli olduğu söylenir.
Onlar kuş yetiştiricileri için çok popülerdir,
çünkü onların renkleri ve onların diğerlerine
göre daha sakin oluşları, göz alıcı renkteki tüyleri
bu popülerliklerinin en önemli nedenlerindendir.
Birbirinden farklı evcil hayvanlar arasında

yaygın olarak bakılırlar. Efsaneye göre onların ilk
göçmenleri olan Doğu Rosella türüne (Eastern
Rosella ) Rose tepesinde rastlanmıştır, şimdiki
Sydney’in kenar mahalleleri içinde yer alan bir
bölgedir. Onlar ‘Rose Hiller’ diye çağırılırken
sonuçta ‘Rosella’ olarak kalmıştır. Ayrıca ikinci
bir hikaye de Rosetta’dan türetilmiş olduğudur.
Bu isim Avustralyalı bir göçmen olan George Fife
Angas’ ın karısının ilk adıdır fakat o ‘T’ harfini
yazarken üzerine çizgi çekmeyi unutmuştur
ve bu küçük ‘l ‘harfi gibi anlaşılmıştır bundan
dolayı ‘Rosella’ olmuştur.
Rosella, Platycercus cinsinden olan renkli
Avustralya papağanları altı türünden bir
tanesidir. Platycercus; Anlam olarak geniş-yassı
kuyruk demektir, Rosella’lar ve geniş-kuyruklu
papağan ailesinin diğer üyelerini genel olarak
ifade etmek için kullanılır.
Rosella’ların doğal yaşam alanı Avustralya ve
civarındaki bazı adalardır. Onlar ormanlar,
ağaçlık alanlar, tarım alanları, şehir civarındaki
park ve bahçeler içinde yaşarlar. Onlar dağlarla
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çevrilmiş deniz kıyıları, ovalar ve şehirden
uzak yerlerde bulunmazlar. Yeni Zelanda
ve Norfolk adasında da kendilerine bir nüfus
oluşturmuşlardır.
Rosella soyu 25- 38 cm ( 9,8-15 inç ) ölçüleri
arasındadır ve yetişkinler genellikle çok renklidir.
Tam gelişimini tamamlamamış kuşlar tip olarak
sıradandır ve onların ikinci tüy dökümünden
sonra yetişkinlerdeki renklenmeye erişir. Onlar
yaklaşık 12-16 aylık olduğunda cinsiyet tam
olarak gelişir.
Peki beslenmelerini farklı kılan özellikler var
mıdır? İyi bir Rosella besini kanarya yemi, karışık
tohumlar, ayçiçeği, yalancı safran (papağan
yemi)’den meydana gelir. Birçok insan tohum
karışımları ile kanarya yemini karıştırarak
kullanır. Onlar taze meyveler ve sebzeler
özellikle elma, böğürtlen, portakal, salatalık,
tatlı patates ve mangodan hoşlanırlar. Az olmak
şartıyla kaynatılmış yumurta da önerilebilir.
Taze meyve ve sebzelerden sonra genellikle
daha kolay kabul ettikleri filizlendirilmiş veya
iyileştirilmiş
tohumlardır.
Filizlendirilerek
faydalı hale getirilmiş tohumlar daha sağlıklıdır
ve tohumların ve tahılların besinsel kalitesinin
değerini arttırır. Filizlendirilerek faydalı
hale getirilen tohumlarda ya oranı düşüktür.
Filizlenme işlemi sırasında gelişimin başlaması
için tohumların içindeki yağ kullanılır ve
böylece tohumların içinde depolanmış yağ oranı
azalır. İyileştirilmiş tohumlar ve bunlara ilave
edilen besleyici sebzeler kuşun günlük protein,
vitamin, mineral, enzim ve klorofil ihtiyacını
büyük oranda karşılayacaktır. Islatılmış ve
filizlendirilmiş yağlı tohumlar nijer ve şalgam
tohumları gibi protein ve karbonhidrat
bakımından zengindir. Kanarya otu ve millet
karbonhidratlar bakımından zengindir fakat
protein bakımından düşüktür. Bunlar her
zaman çok değerli yiyeceklerdir bununla

birlikte özellikle kuşun gelişim veya tüylenme
döneminde gereklidir.iyileştirlmiş bu tahunlar
kuşun yeni gelişim yuvadan ayrılma döneminde
iyi görev yapar, kabukları yumuşatılmış olması
yavrunun kırması açısından kolaylık sağlar.
Rosellaları yetiştirmek-üretmek kolaydır. Onlar
güçlü dayanıklıdırlar, soğuk onlar için bir
risk değildir fakat kuru bir barınağının olması
gerekir. Üreme sezonu genellikle Mart veya
Nisan da başlar ( Avustralya’da bu dönem
Eylülden marta kadardır ). Erkek kur yapma
döneminde tünek üzerinde aşağı doğru eğilerek
eşleşmek için çığlıklar atar. Eğer onayladığı bir
kuş görürse de bu hareketleri tekrarlar ve her
eşleşme döneminden önce sık sık beslenebilir.
Dişiler genlikle 3 ile 7 arasında yumurta
yumurtlar, dişi yalnız başına kuluçkaya 19- 21
gün arasında kuluçkaya yatar. Devam eden bu
dönem sırasında dişi eşi tarafından beslenir.
Belirlenmiş doğurgan çiftler her bir sezonda 2
veya 3 kuluçka üretebilir. Özellikle onların genç
yaşta elde yetiştirilmiş olanlar. Genellikle onlar
tipik olarak her yıl bir veya iki kuluçka üretir.
Yavrular yumurtayı çatlattıktan yaklaşık 6 hafta
kadar sonra yuvadan ayrılır.
Bazı yetiştiriciler bebekleri ele alıştırabilmek için
2- 3 hafta sonra kenara çekmeyi tercih ederler.
Elde yetiştirilmiş Rosellalar biraz aklı havada
olabilir onları yaralanmalardan korumayı
garanti altına almak için kanatları kırpılmalıdır.
Bu genç kuş evcilleşene kadar günlük bakımının
sürekli devam ettirilmesi gerekir.
Rosellalar iyi bir kafes düzenlemesi ve uzun bir
uçuş alanı olan kafes isterler. Bir kafeste sadece
bir çiftin bakılması önerilir. Hatta iki çiftin yan
yana kafeslerde olması bile tavsiye edilmez.
Dikkatleri dağılır rahatsız olurlar ve agresif
davranırlar.Eğer onları ayırmanız mümkün
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folluğu 10*11*24 ölçülerinde olmalıdır.
Rosella’lar yuvalarının yerden yüksekte
olmasından hoşlanırlar. İdeal ölçü 5 ile 10 metre
arasında olandır veya kafesin yettiği yükseklikte
olmalıdır. Yuvanın olduğu ağaç parçası veya
kutu ( folluk) kafesin arka tarafında doğal
şartlardan korunacak şekilde muhafazalı bir
yerde olmalıdır.

ALEXSENDER PAPAĞANLARI

değilse 75 mm (3 inç) lik çift kat bir telle yada
iki komşunun arasına bir katı sert bir cisim
konularak duvar yapılıp ayrılması önerirlir. Genç
kuşlar içinde kafes içinde ayrı bir yere ihtiyacın
olacaktır onlar yuvadan ayrıldıktan sonra
ailelerinden uzaklaşmak tam olarak özgür olmak
isteyecektirler. Rosellalar ağaçları çiğnemeyi
sever bu nedenle ayırma için metaldan yapılan
tel/ tel örgü kullanılması tavsiye edilir.
Minimum kafes ölçüleri aşağıdaki kadar
olmalıdır:
Genişlik: 1000 mm -1200 mm
Uzunluk: 5000 mm
Yükseklik: 2100 mm
Çatı saydam veya opak çatı malzemesi ile
kaplanmış olmalıdır. Günlük bakımın ve
temizliğin kolay yapılması için yer betona benzer
bir malzemeyle kaplanması önerirlir.
Onlar doğal yaşam alanlarında ağaç kavuklarına
yuva yaparlar, içiniiçini talaş, ağaç çentikleri
veya çimenle doldururlar. Standart bir Rosella

Alexandrian papağanı; psittaciformes türünün
bir üyesidir ve psittacines (kıvrık gagalı, etli ve
kalın dilli, parlak tüylü sıcak yerlerde yaşayan
kuş türleri ) ailesindendir. Bu türün adından
sonra ulu, mükemmel alexander diye övgü ile
söz edilerek çeşitli Avrupa ve Akdeniz ülke ve
bölgelerine ihraç edilirler. Bu türün orijinal
Latince adı eupatria’dır. Latince olan ‘eu’ ön eki
iyi-mükemmel, soylu- asil ve patria soneki de soy
, ata olarak tercüme edilir.sonuç olarak bilimsel
adının anlamı soylu-asil ataerkil yada asil soy
demektir.
Alexandrine parakeet ortalama 18.9 - 21.5
cm (7.5 - 8.5 inç ) kanat açıklığı ile toplam
uzunluğu 58 cm ölçüsünde olan büyük bir
parakeet (parakeet: uzun kuyruklu küçük bir
papağan türü) türüdür. Onlar çoğunlukla yanak
ve enselerinin üzerlerinde mavi-gri parlıklık
bulunan yeşil renktedirler, özellikle de erkekler.
karın sarımsı-yeşil dir,ortadaki kuyruk tüyü
baştan başa mavimsi-yeşildir,dış kuyruk tüyleri
baştan başa yeşil iken kuyruk tüylerinin alt
kısmının tamamı sarıdır.
Tüm alexandrine parekeetler (yaş cins ve alt
türlere bakmaksızın) ‘de kanatlarının üst uç
kısmını kaplayan kestane (kırmızımsı-kahve)
rengi keskin bir şekilde gözüken yama vardır.(
genellikle ‘ omuz ‘ yama şeklinde isimlendirirlir.)
Onlar yuvadan uçaya başlamadan önce ilk
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tüylenme sırasında omuz yaması parakettlerde görülür. Alt
çenenin aşağısı ve üzerin sarıya bakan kırmızıdır.yetişkinlerin
iris’leri( gözbebeği etrafındaki renkli halka) sarımsı- beyazdır
ve periopthalmic halkalar ( göz çevresindeki halkalar) açık
gridir. Bacaklar, Siamensis ( laos yada Siamese alt türleri)
türü dışında gridir onlar sarımsı- gridir.
Yetişkinler ( 3 yaş ve üzerindekiler) dimorfiktir (çift biçimliiki şekilli). Ergin olmayanlar monomorfiktir (tek biçimlişekli değişmeyen) ve benzerdirler fakat sıradan görünüşleri
dişi yetişkinlere benzer. Yetişkin erkekler de daima siyah
boyun halaksı ve enselerinde geniş pembe bir bant görülür.
(genellikle boyun bandı olarak isimlendirilir). Genellikle
sadece erkeklerde koyu –kalın pembe ense şeridi üzerinde
küçük mavimsi-gri halka görülür.Yetişkin dişilerde
boyun halkası gölge gibi açık ve koyu gri arasında bir iz
şeklindedir. Dişilerin boyun-halkalarında asla gerçekten
siyah tüyler görülmez. Her iki cinsiyette de erginliğe
ulaşmamış olanlar yetişkin dişilere çok benzer fakat tüm
gerçek parakeet türlerinde genç alexandrine parakeetler de
daima daha kısa orta kuyruk görülür ve bu neden kuyruk
yetişkinlerden daha kısadır. Yetişkin tüylenme genellikle
18-30 uncu aylarda gelişir. Bazı zamanlarda daha önce 12.
ayda yada daha geç 36. ayda tamamlanır. Bundan dolayı
Parakeetlerde 36 aylık olana kadar cinsiyeti görünüşe bakarak
belirlemek oldukça zordur. Genç erkekler de tüylerdeki
siyah yama,boyunlarındaki halka yada enselerindeki pembe
şeritlerde bir veya daha fazla tüy görüldüğünde cinsiyet
tanımlanabilir. Sık sık, genç erkeklerde onarlın boyun
halkaları ve ense şeritleri iki yada bazen 3 başarılı tüylenme
sezonunda gelişir. Genellikle yetişkin dişilerin hiçbirinde
boyunlarındaki siyah halka şeklindeki tüyler, ensedeki şerik
şeklinde pembe tüyler görülmez.
Bu papağan türünün Bengal ve Nepal’e göre alt türleri vardır.
Bengal alt türü türünün en büyüğüdür. Ortalama 20- 24 cm (8- 9,5
inç) arasındaki bir kanat açıklığı ile toplam uzunluğu 62 cm (24,5 inç
) ölçüsündedir. Böylece dünyaca tanınmış en büyük gerçek parakeet (
uzun kuyruklu küçük papağan cinsi) türüdür. Genellikle heriki cinsiyette
de göğüs ve karın üzerindeki tüyler beyazımsı-gri parlaklıklar gösterir,
yanaklar ve ensedekiler açılmış mavidir ve yetişkin erkeklerde büyük
pembe ense şeritleri görülür.
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Nepal alttürü ise diğer alttürlerden çok az daha
uzundur, bir kanat açıklığının 20- 22,5 cm (8-9
inç) olduğu görülür. Ana aile türüne çok benzer.
Genellikle her iki cinsiyette de göğüs ve karın
üzerindeki tüylerde beyazımsı-gri parıltılar
görülür.Kestane rengi omuz yaması ana türe
göre daha kırmızımsı renktedir( kahverengisi
daha az) .Gaga büyük ve daha iridir.Yetişkin
erkekler büyük pembe boyun bandı ,boyun
bandı üzerinde dar mavi parıltılar görülür bazen
bazı türlerde bulunmayadabilir.
Hint alt türü ise ana türe benzer ölçülerdedir,
58 cm (23 inç) ölçüsündedir , bir kanataçıklığı
19,4- 22 cm ( 7,5- 8,5 inç)’dir ve ana alttürlere

alacak şekildedir. Yanaklar sarımsı-yeşildir,
omuz yaması ise neredeyse daha az kahverengi
kırmızı rengine yakındır ve bacaklar da belirgin
bir sarımtırak gölge görülür.
Yurtları farklı olan birçok allt türün başlangıç
merkezleri alınarak coğrafi dağılımları oluşur.
Kuş yetiştiriciliğinde tercih edilen bir kuştur.açık
alan kafesleri onlar için idealdir ve 5 derecenin
( 41 f ) altındaki sıcaklıklara dayanamazlar.
Avrupada yakalanıp bakılan en eski parakeet
türüdür.Onun adı efsanevi imparator yüce
Alexander dan gelir.sayısız tür Alexander’ın
lejyonerleri tarafından birçok Akdeniz ülkesine
ihraç edilmiştirler.Bu parakett Anadolu
hükümdarlığı , Avrupa ve Akdeniz ülkeleri
boyunca kuş yetiştirmede tercih edilen popüler
olan asil bir türdür.
Hareketli bir türdür, suyu sever ( banyo, sisbuğu, yağmur, duş)ve değişiklikleri yada yeni
yiyecekleri seve seve kabul eder. Kuvvetlice
çiğner bundan dolayı zehirli kimyasallar,
dezenfektanlar, fungisitler, insektisitler ve
pestisitlerden korumak önemlidir. Ortalama
yaşam ömrü kapasiteleri diğer tüm parakeetler
gibi ortalama 40 yıldır. Taklit yetenekleri
yüksektir.

çok benzer.Genellikle başlarının tepesi ve boyun
çevresisarımsı-yeşil’dir. Yanaklardaki mavi
parıltılar az sayıdadır ve bunlar boyunlarında
bulunmamaktadır. Yetişkin erkeklerde incepembe boyun şeridi görülür.
Laos alt türü ise türün en küçüğüdür, 56 cm
ölçüsündedir, bir kanat açıklığının ortalama
17,9-20,5 cm (7- 8 inç) olduğu görülür ve
görünüşü ana türe çok benzerdir. Genellikle
başın tepesinde ve boyunda soluk-mavi parıltılar
görülür, bazı türlerinde ise bu tüm başı içine

Üreme dönemleri kasımdan nisana kadardır,
doğal olarak yetişmiş soylarda. Ortalama
kuluçka 34*26,9 mm ölçülerinde 2-4 yumurta
dır.Ortalama kuluçka dönemi 28 gündür
genellikle ikinci yumurtayı bırakmasıyla bu süre
başlar.Tüylenmenin başlaması 7 hafta sürer.3
hafta boyunca bakılmalıdırlar , türüne göre 1216 haftalık olduklarında beslemeden kesilirler.
onlar Pakistan’da nesli tükenmeye yakındır
özellikle pakistan’ın Punjab ilinde.Buna neden
olan yaşlanmış ağaçların kesilmesi ve yeni doğan
yavruların gereğinden fazla avlanmasıdır.Buna
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karşılık Pakistanda resmi olarak bu papağanların
satışı yasaklanmıştır ancak onlar Lahor daki
marketlerde açıkça satışı yinede yapılmaktadır.
Papağanların özel beslenmeleri ile ilgili
konulara
gelince...
Papağanlar
seçici
davranabildiklerinden
besinlerden
yeteri
derecede vitamin alamayabilirler. Bu açıklarını
kapatmak için veteriner hekiminizden ya da
veteriner ilaçları satan yerlerden kolaylıkla
bulabileceğiniz vitamin tozunu kullanabilirsiniz.
Küçük papağanlarda bir fiske, orta-boy
papağanlarda mercimek büyüklüğünde, büyük
papağanlarda ise iki mercimek büyüklüğünde
vitamin haftada bir kez suyuna katılarak
verilebilir. Papağanlarda su tüketimi en fazla yem
tüketimini takibendir. Dolayısıyla suyun yem
verilmeden hemen önce hazırlanarak verilmesi
ve 4-5 saatlik sürenin ardından dökülerek
suluğun temizlenmesi gerekmektedir. Sürenin
çok fazla uzaması suda çeşitli bakterilerin
üremesine yol açmakta ve papağanınızın
sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca tam verim
alınabilmesi için vitamin katkılı suyun direkt
güneş ışığından korunması gerekmektedir.
Papağanlar hızlı işleyen sindirim sistemleri
dolayısıyla sularına katılan vitaminleri ve özellikle
B vitaminini hızla vücuttan atmaktadırlar
dolayısıyla bahsi geçen vitaminler doğal sebze
ve meyvelerin yerini tutmamakta, sadece bir
kısım eksiklikleri telafi etmektedir. Papağanınıza
özellikle erken dönemlerde sebze / meyve yeme
alışkanlığı kazandırmanız şiddetle tavsiye edilir.
Piyasada Vetaş firmasının Vetavit fort (100gr),
Eczacıbaşı firmasının Polivitamin Forte (100
gr), Biyoteknik firmasının Viosol (20gr) ve daha
pekçok markanın benzer ürünlerini kolaylıkla
bulabilirsiniz. Genel olarak vitamin tozlarının
pek çoğu aynı etkiye sahiptir ancak amino asit
katkılı ürünleri tercih etmeniz tavsiye olunur.

Piyasada papağanların mineral ihtiyaçlarını
karşılamak üzere çeşitli ürünler bulabilirsiniz.
Vetaş firmasının Depomin, Vilsan firmasının
Vilsamin ve diğer veteriner ilaçları üreten
firmaların benzer ürünleri vardır. Orta boy
papağanlarda ayda bir kez, üst üste 4-5 gün 15
damla solüsyon suyuna katılarak verilmelidir.
Küçük papağanlarda bu miktar 5 damla,
büyük papağanlarda ise 20 damla olarak
verilebilir. Günde iki kez olmak üzere su kabının
yıkanması, ardından suyun değiştirilmesi ve her
defasında solüsyon katılması gerekmektedir.
Tüy ve kemik sağlığı açısından mineral takviyesi
ggereklidir.
ge
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katkısı biraz artırılabilir. Piyasada bulunan
bu solüsyonların yerine gazı alınmış soda da
rahatlıkla kullanılabilir.
Kafese koyacağınız mineral katkılı gaga taşı
ya da mürekkepbalığı kemiği hem papağanın
gagasının fazla uzamasını engellemekte hem de
kafes ortamında mahrum kaldığı bazı mineralleri
sağlamaktadır. Ancak mürekkepbalığı kemiği
büyük papağanlar için oldukça yumuşaktır
dolayısıyla çok kolay parçalanır ve yeterli
verim alınamaz. Bunu engellemek için kemiği
toz haline getirerek meyve-sebzelerin içerisine
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PAPAĞANLARDA BESLENME

ve pekçok gıdada bulunmayan vitaminleri ve
diğer öğeleri içerirler. Dolayısıyla haftada en az
2-3 kez filiz verilmesi papağanımızın sağlığı için
çok yararlıdır.

Yem
Papağanınızın türüne uygun olarak piyasada
kolaylıkla bulunan Witte Molen, Dr. Sacchi,
Bonnie, Champions, Vitakraft vb. markaların
üretmiş olduğu papağan veya parakit yem
karışımları kullanılabilir. Küf, toz vb. şeylerden
arı olması açısından kaliteli ve paketli ürünleri
tercih etmenizde yarar vardır.

Kolza, ayçiçeği, fasulye türleri, bezelye,
kuş(kanarya) yemi, ak darı, buğday, kırmızı
mercimek, keten tohumu gibi değişik tohum
türlerinden (yağlı ya da nişastalı ) filiz elde etmek
mümkündür.

koyabilir ya da üzerlerine serpebilirsiniz.

Yem bir kez sabah bir kez de akşam olmak üzere
günde iki kez yenilenmelidir.
Meyve- Sebze
Mandalina, portakal, elma, muz, ayva,
yenidünya, kivi, kayısı, incir, armut, çilek, üzüm,
erik, şeftali, kiraz, vişne, havuç, brokoli (az
miktarda), marul (iyice yıkanmış ve kuru olarak),
mısır, maydanoz sapı, ıspanak (iyice yıkanmış ve
kuru olarak) ve yeşil biber toplam bir yem kabını
geçmeyecek şekilde günlük olarak verilmelidir.
Meyve çekirdekleri bazı tehlikeli kimyasallar
içerdiklerinden kesinlikle verilmemelidir.
Su
Su, oda ısısında, mümkünse dinlendirilmiş
olarak verilmeli ve günde en az bir kez
yenilenmelidir. Papağanlar suyun içerisine
dışkılayabilir ya da verilen meyvesebzeleri, yemleri suyun içerisine
atarak suyu kirletebilirler. Gün
içerisinde mümkün olduğu
kadar suyu yenilemeniz
ve ‘taze’ su vermeniz
önemlidir.
Filiz
Filizler
papağanlar
için çok besleyicidir

Kullanılacak tohum ne olursa olsun satın
alırken ilaçsız olmasına dikkat etmek gerekir.
Zirai amaçla satılan tohumların neredeyse
tamamında haşerelere karşı ilaç bulunmaktadır.
Bu ilaçlar papağanımız üzerinde de öldürücü
etki yaratabilir. Dolayısıyla marketlerde
satılan ve insan tüketimine yönelik tohumların
filizlendirilmesi en garanti yoldur.

PAPAĞANLARDA EĞİTİM
Papağanlarda Bağırma ve Çığlık
Bağırmanın veya çığlık atmanın farklı nedenleri
olabilir. İlgisiz kalan, canı sıkılan, bir şeyden
korkan, bulunduğu ortamdan rahatsız olan
veya sizinle kontak kurmak isteyen bir papağan
bağırabilir veya düz ve yüksek çığlıklar atabilir.
Eğer bağırmanın veya çığlık atmanın nedeni
korku ise, kuşunuzun problemini bulup
çözmeniz gerekmektedir.
Evcilleşmiş ve mutlu bir papağan nadiren çığlık
atar. Ancak kendisiyle ilgilenmediğini hissederse
çığlık atabilir. Doğal ortamda sürü halinde
yaşayan papağanlar tehlike durumunda bağırma
yöntemiyle sürünün diğer üyelerini uyarırlar.
Bağırma aynı zamanda karşısındakini caydırmak
için bir güç gösterisi de olabilir. Ne kadar evcil
olursa olsun, tehlike anında içgüdüsel olarak
papağan bağırmaya başlar. Terk edildiğini
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düşündüğünde de bunu yapabilir.
Eğer bağırmanın nedeni korku değilse, iletişim
kurma isteği olabilir. Papağanlar diğer evciller
gibi iletişim kurma ihtiyacını duyarlar. Bunu
farklı şekilde yapabilirler, örneğin:
- Islık çalarak
- Konuşarak
- Ve maalesef bazen çığlık atarak veya bağırarak.
Aslında insanların çoğu papağan aldığında ilk
günlerde çok ilgilenir ve zaman geçtikçe (işlerin
yoğunluğu, yeni bir evcil, bebek sahibi olmaları
vs vs gibi çeşitli nedenlerden dolayı) ona daha az
zaman ayırmaya başlarlar. Kuş da ilgi çekmek
için bağırmaya başlar.
Tecrübesiz papağan sahipleri genelde telaşlanıp
papağanın bulunduğu odaya koşarak onu
susturmaya çalışırlar. Amacına ulaşan papağan,
sahibi odadan çıkınca hemen bağırmaya
başlayacaktır. Zamanla bu alışkanlık haline
gelirse, papağan sahibi için bu davranışı
düzeltmek çok ama çok zor olacaktır. Üstelik
bağırma yolu ile papağanı susturmaya çalışırsa,
papağan bunu eğlenceli bir oyun haline
getirecektir. Bir arkadaşımızın ilk zamanlar
yaptığı gibi kuşu susturmak için en sevdiği
yemi de verirseniz, amacına ulaşmış üstelik
bir ödül bile almış olan papağanınız artık her
karnı acıktığında bağırmayı alışkanlık haline
getirecektir.
Komutla Ele Almak
Öncelikle papağanınızın ele gelmesi için son
derece evcil sizle iyi ilişkisi olması gerekir. Yoksa
bırakın komutla ele gelmeyi başka türlüde
elinize gelmez. Öncelikle yakından ve uzaktan
papağanızın elinize konması için yapmanız
gereken aşamaları anlatacağım.

1- Papağanızın canı yemek istediği, hafif aç
olduğu zaman kafesinden çıkartın.
2- Mesela kafesinin üstündeyse elinizi uzatın ve
sevdiği bir yiyeceği yaklaştırın fakat yiyeceğe
ulaşamasın, ulaşması için sizin elinize çıkmasını
anlamalı.
3- Elinize bu şekilde çıkana kadar bunu hergün
yapın.
4-Çıktıktan sonraki günler ise bunu komutla
yapın, yani yine meyveyi uzatın fakat çok az
uzakta olun (kafesten elinize geçerken birazcık
zorlansın.) Çıkana kadar istediğiniz komut neyse
(çık,gel yada çeşitli ses) uygulayın.
5- Tek bir komut seçin ve bunu her seferinde
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dahi engelleyebiliriz. Örneğin papağanınız
size ‘yaklaşma şu aralar canım sıkkın!’ mesajını
veriyor ve siz bunu algılayamıyorsanız
papağanınızın sizi ıssırması artık neredeyse
kaçınılmazdır. Benzer şekilde ‘ben hastalandım’
mesajını
algılayamıyorsanız
papağanınızı
veterinere götürdüğünüzde artık belki de herşey
için çok geç kalınmıştır.
Agresiflik İşaretleri
-Bütün vücuttaki tüyleri kabartma(daha iri ve
daha tehlikeli görünme çabasıdır)

uygulayın.
6- Bunları başardıktan sonra kademe kademe
papağanınızın olduğu yerden uzaklaşın, bir süre
sonra kanat çırparak gelsin. Ama asla ödülü
unutmayın.
7- Ödül verirken aynı zamanda ona güzel sözler
söyleyip kafasını kaşıyabilirsiniz.
8-Bunları düzenli yaparsanız ve doğru yaparsanız
bir süre sonra verdiğiniz komutla uçup kolunuza
konucaktır. Ve bunları başardıktan sonra
herzaman olmasada ödülü eksik etmeyin.
Unutmayın sabır çok önemli, bu anlattığım
aşamaların 1-2 hafta gibi kısa zamanda olmasını
beklemeyin başarana kadar en azından çok
uzun süre deneyin. Bir diğer önemli kısım ise
papağanınızın son derece evcil ve size güven
duymalı.

PAPAĞANLARDA VUCÜT DİLİ
Papağanlar yapacakları ya da yapmayı
düşündükleri
bazı
davranışları,
içinde
bulundukları ruh halini, düşündüklerini vb şeyleri
vucud dili ile aslında bize önceden ‘söylerler’.
Eğer papağanımızın bize vermiş olduğu bu
sinyalleri doğru olarak yorumlayabilirsek bazı
sorunları ve kötü durumları daha oluşmadan

-Tek ayağı öne doğru kaldırma
-Göz irislerini sürekli açıp kapatmak ya da
kısmak
-Tepeli türlerde tepesini kabartmak (aynı
zamanda heyecanın da belirtisidir)
-Gagayı birbirine vurarak sert bir ‘çıt’ sesi
çıkartmak
-Kuyruk tüylerini yelpaze gibi açmak
-Kanatları yarım veya tam olarak açmak
-Gagayı hafif aralamak
-Sırt üstü yere yatmak (bazı türlerde öleceğini
düşünerek alacağı son pozisyondur, hayatı
pahasına kendisini savunacağından son derece
dikkatli olmak gerekmektedir)
-Tüyler kabarıkken kafayı aşağı doğru eğerek
yan bakmak
-Hırlamak
Korku işaretleri
-Boynu yukarıya doğru uzatmak
-Sırt üstü yere yatmak (bazı türlerde öleceğini
düşünerek alacağı son pozisyondur, hayatı
pahasına kendisini savunacağından son derece
dikkatli olmak gerekmektedir)
-Hırlamak (bazen çok evcil papağanlar dahi
korkunca hırlayabilir)
-Kafes içerisinde çırpınmak
-Kafes tabanına inerek sürekli dolanmak
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Uyku işaretleri
-Özellikle yanak tüylerini kabartmak
-Tek ayak üzerinde durmak
-Çok derin bir uyku olacaksa kafasını kanadın
arasına sokmak
-Alt gagayı üst gagaya sürterek ‘gırç, gırç’
şeklinde ses çıkartmak
Hastalık işaretleri
-Tüm tüyleri kabartmak
-Sürekli tek ayak üzerinde ve / veya kafes
tabanında durmak
-Sürekli uyumak
-Kafayı sürekli kanadın arasında tutmak
-Tünek üzerine ‘yatmak’
İlgi istediğinde
-Tek bir ıslık çalmak, belli süre sonra
tekrarlayarak yanıt beklemek
-Kafa kısmındaki tüyleri kabartarak kafes
kenarına gelmek
-Kendi ismini tekrarlamak
-Sahibine yaklaşarak kafayı eğmek
Normal durumda
-Tüylerini düzeltmek
-Etrafta olan bitenle ilgilenmek
-Kafesin içerisinde tur atmak

PAPAĞAN MALZEMELERİ
Papağan malzemeleri derken en temel olanı,
yani kafes ile başlayalım.
Kafes
Kafes alırken ve kafesi yerleştirirken dikkat
edilmesi gereken unsurlar şunlardır:
• Tel çapı
• Tel aralığı ve punta kalitesi

• Tel ve kilit mekanizmasında kullanılan
malzeme
• Kilit mekanizması
• Alt kısmının kolayca çıkarılıp temizlemeye
uygun olması
• Yem kabı sayısı
• Üst kısmının açılması
• Şekil
• Boyut
• Konum
• Tel çapı:
Papağanların gagası tahmin edildiğinden çok
daha güçlüdür. Dolayısıyla ince tellerin bu
güce dayanma şansları çok azdır. Küçük boy
papağanlarda bu önemli bir sorun olmasa
da orta-büyük boy papağanlarda dikkat
edilmesi gereken bir husustur. Orta-büyük boy
papağanlarda tel çapının en azından 3-4 mm
olmasında yarar vardır.
• Tel aralığı ve punta kalitesi:
Tel aralığı bir papağanın kafasının sığmayacağı
kadar ufak ancak dışarıyı görmesini fazla
engellemeyecek kadar geniş olmalıdır. Küçük
boy papağanlarda 1 cm, orta boy papağanlarda
2 cm, büyük boy papağanlarda 3 cm en uygun
ölçülerdir. Daha önce bahsedildiği üzere
papağanların gagasının çok güçlü olması
nedeniyle punta kaynağın çok iyi yapılmış olması
gereklidir.
• Tel ve kilit mekanizmasında kullanılan
malzeme:
Piyasada genellikle kaynağın ardından galvanize
edilmiş (çinko kaplama) demir kullanılarak
imal edilmiş kafesler satılmaktadır. Fakat çok
pahalı olmasına rağmen paslanmaz çelikten
mamül kafesler hem kullanım ömrü hem de
papağanınızın sağlığı açısından en uygun
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olanıdır. Uzak doğu ülkelerinden
ithal edilen pekçok kafesin üzerindeki
kaplamanın çok kısa sürede sıyrıldığı
ve bu maddenin zehirlenmelere yol
açtığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu
kafeslerden uzak durmakta yarar
vardır.
• Kilit mekanizması:
Papağanlar
gelişmiş
zekaları
sayesinde en karmaşık kilitleri bile
açabilmektedirler.
Dolayısıyla
açma
mekanizmasına
gagasıyla
ulaşamayacağı kilitler tercih edilmeli
ve ‘asma kilit’ olarak tabir edilen kilitler
asla kullanılmamalıdır. Bu kilitler bazı
tehlikeli ve ağır metaller içerdiklerinden
papağanınızın zehirlenmesine ve hatta
ölümüne yol açabilirler.
• Alt ızgarasının kolayca çıkarılıp temizlemeye
uygun olması:

çok avantaj sunmaktadır. Dolayısıyla bu kafes
türünün tercih edilmesinde yarar vardır.

Papağanların evcilleşmesi uzun süre alabilir ve
bu süre içerisinde temizlik hem onun için hem
de sizin için bir kabusa dönüşebilir. Bu yüzden
alt sürgüsünün ve alt telinin kolayca çıkarılıp
takılması gerekmektedir. Bu gerçekten dikkat
edilmesi gereken bir husustur.

• Şekil:

• Yem kabı sayısı:
Piyasada bulunan kafeslerde genellikle iki adet
yemlik boşluğu bulunmaktadır ancak üç veya
daha fazla sayıda bulunması papağanınıza
vereceğiniz meyve, kum vb. yiyecekler açısından
kolaylık sağlayacaktır.
• Üst kısmının açılması:
‘Open-top’ olarak anılan bu kafes türü kullanım
kolaylığı ve papağanınızın bakımı açısından pek

Yuvarlak kafesler papağanlara kesinlikle uygun
değildir. Nedeni tam olarak tespit edilemese
de papağanlar bu tür kafeslerin içinde rahat
edememektedirler. Kare veya dikdörtgen
kafeslerin kullanılmasında kesinlikle fayda
vardır.
• Boyut
Kafes boyutunun küçük papağanlarda en az
(genişlik*derinlik*yükseklik) 40*40*40cm, orta
boy papağanlarda 70*70*70cm, büyük boy ve
özellikle ara cinsi papağanlarda 120*120*200cm
olması gerekmektedir. Papağanınız kafesin
içerisinde kanatlarını kafese çarpmadan
rahatlıkla açabilmelidir.
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• Konum
Kafesin, odanın cereyan almayan ve kalorifer
ile pencereye yakın olmayan bir köşesine
yerleştirilmesi uygundur. Ayrıca ayaklığı ile
birlikte kafesin yüksekliğinin bir insanın göğüs
hizasını geçmemesi yararlıdır. Zira tam olarak
kanıtlanamasa da papağanlarda bir ‘yükseklik
kompleksi’ (height dominance) vardır. Şöyle ki
daha yüksekte olan sürü içerisinde daha üst bir
konumdadır ve ev ortamında onun sürü lideri
konumunda olması pek çok sorunun ortaya
çıkmasına neden olacaktır.
Kafesin bir ve tercihen de iki kenarı duvara
yakın durursa papağanınız daha güvende
hissedecektir.
Kafes evin çok hareketli olmayan ve sakin bir
köşesine yerleştirilmelidir. Dolayısıyla televizyon
ve yemek masası gibi yerlerden mümkün
olduğunca uzak olmalıdır. Ayrıca kafes öyle

Tırmanma dalı üzerinde farklı kalınlıklarda
dalların
bulunması
gereklidir.
Bunlar
papağanınızın ayaklarının hareket etmesini
sağlayarak ayak sağlığını koruyacaktır.

yerleştirilmelidir ki papağanımız bir kimsenin
yaklaşıyor olduğunu önceden görebilmelidir.
Özellikle henüz evcil olmayan papağanlarda bu
çok önemlidir.

Tırmanma dalını boş bir peynir tenekesinin
ya da büyük bir plastik kovanın ortasına bolca

Papağanlarda Gaga Taşı
Mineral katkılı gaga taşı hem papağanların
gagasının fazla uzamasını engellemekte hem
de kafes ortamında mahrum kaldıkları bazı
mineralleri sağlamaktadır.
Papağanlarda Tırmanma Dalı
Papağanlar vakit geçirmek ve egzersiz yapmak
amacıyla tırmanma dallarına ihtiyaç duyarlar.
Küçük kafeslerde ve uzun dönem hareketsiz
yaşayan papağanlar romatizma, tüy yolma
vb hastalıklara yakalanabilmekte ve ömürleri
kısalmaktadır.
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yatay ve farklı kalınlıklarda dalları bulunan bir ağaç dalını oturtarak ve yanlarını
taş ya da beton kullanmak suretiyle sabitleyerek imal etmeniz mümkündür.
Tırmanma dalı olarak kullanılacak ağaçlar zirai ilaç vb kimyasallardan
arı olmalı ve egzoz gazından etkilenmeyen ana yollara uzak
yerlerden kesilmelidir. Kesilen bu dal bol su ile yıkandıktan
sonra dezenfekte etmek amacıyla yanmamasına dikkat
edilmek şartıyla ateşten geçirilmelidir. Temizlemek
amacıyla çamaşır suyu, deterjan vb kimyasallar
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Güvenli Ağaç Türleri
-Dut
-Kavak
-Elma
-iğde
-Armut
Zehirli Ağaç Türleri
-Kiraz
-Kayısı
-Şeftali
-Her türlü reçineli ağaç
-Her türlü çam

PAPAĞAN
OYUNCAKLARI
Salıncak, zil vb oyuncaklar
piyasadan
kolaylıkla
bulunabilmektedir.
Ayrıca
sıkıca
düğümlenmiş bir
parça urgan veya bir ipe dizilmiş birkaç parça tahta da onu oyalamaya
yetecektir. Oyuncak seçiminde oyuncağın boyutunun papağanınızınkiyle
orantılı olmasına, doğal ve boyasız malzemelerden yapılmış olmasına, sivri
uçlu olmamasına ve papağanınızın herhangi bir yerine dolanmayacak nitelikte
olmasına özen gösterin.
Papağanınız için biraz değişiklik olsun istiyorsanız birkaç değişik meyve/sebzeyi ipe
dizip kafese asabilir, taze ayçiçeğini bütün olarak kafese asabilir ya da mısırı koçanı ile
birlikte verebilirsiniz. Burada amaç bu son derece zeki canlıları meşkul tutarak onların
sıkılmalarını engellemek ve onlara egzersiz imkanı sağlamaktır.

Su Dünya sı E y l ü l 2012

PAPAĞAN TÜNEĞİ
Papağanınızın sağlığı açısından en uygun olanı farklı kalınlıklarda ve doğal ağaç dallarından tünek
hazırlamanızdır. Plastik, demir vb malzemeler papağanınız açısından çok rahatsızdır ve ıslandığında
kayganlaştığından papağanın düşmesine ve kendisine zarar vermesine neden olabilir. Tornadan
çıkmış ahşap tünekler ise asla doğal dalların yerini tutamazlar.
Peki papağanınız için uygun tünek ölçüsünü nasıl tespit edebiliriz? Profilden
baktığınızda papağanınızın tırnakları tünek üzerinde birleşmiyorsa, arada çok fazla
boşluk kalmıyorsa ve en önemlisi tırnakları tüneğe değiyorsa o zaman tüneğiniz en
uygun ölçüdedir demektir.
Papağanınızın tırnağının fazla uzamasını engellemek için törpü tüneklerden de
yararlanabilirsiniz. Ancak bu ürün papağanınızın ayak derisini de aşındıracağından
sürekli kullanımı sakıncalıdır.

PAPAĞAN ALMADAN ÖNCE
Birinde gördünüz, bir yerden duydunuz, ibiklerine aşık oldunuz ve sultan papağanı
almaya karar verdiniz. Peki ama sultan papağanı bir evcil kuş olarak size neler
getirir?
Sultan papağanları muhabbet kuşlarının yaklaşık iki katı kadar büyüklüktedir. 10-15
yıl kadar yaşarlar. Ufak bir tür olmalarına rağmen kepekleri ve tüy dökümleri hatrı
sayılır derecededir. Aldıktan sonra “Ben daha önce muhabbet kuşu beslemiştim ama
bunun kepeği daha fazlaymış “ demeniz muhtemel. Kepek ve tüy dökümü sizin için
problem olacaksa sultan papağanı almak için bir kez daha düşünün.
Sultan papağanlarının konuşma yetenekleri sınırlıdır ve sadece erkekleri konuşur.
Dişilerin ses tonları konuşmak için yeterli değildir ve sadece “curk curk” şeklinde
ötüşler sergilerler. Erkek sultanlar; ıslıklar, kapı zilleri, telefon melodileri gibi sesleri
taklit edebildikleri gibi; basit birkaç kelimeyi taklit ettiklerini de görebilirsiniz.
Onlardan üstün konuşma kabiliyeti, net kelimeler, kusursuz taklitler bekliyorsanız
sultan papağanı almak için bir kez daha düşünün.
Henüz konuşmayan erkek sultanların ise kur ötüşleri değişik melodilerde olabilmektedir.
Gün boyu ötebilir.Özellikle neşeli oldukları zaman ve kızgınlık dönemlerinde neşeli
melodilerini sürekli duyarsınız. Eğer gürültüden hoşlanmayan, ötüşlerden rahatsız olabilecek
biriyseniz sultan papağanı almak için bir kez daha düşünün.
Bu papağanların eğitiminin her yaşta olabilmesi bir avantajdır. Bazı türler gibi “yavruyken almalısın
yoksa alışmaz” anlayışı sultanlar için doğru değildir. Uygun yaklaşımları izlerseniz, papağanınızın
geçmiş yaşantılarına ve karakterine de bağlı olarak, rahatlıkla evcilleştirebilirsiniz. Ama önceki ailesinde
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eziyet görmüş yabani bir sultanın güvenini kazanmak zor olacağından
evcilleştirme süresi de uzayacaktır. Ya da sultanınız şüpheci, inatçı
bir karaktere de sahip olabilir. Bu gibi zorlayıcı durumlarda
yılmadan devam ederseniz karşılığını mutlaka alırsınız.
Evcilleştirmede sabır ve sakinlik çok önemlidir.
Sabırlı ve tahammülü yüksek bir kişiliğiniz varsa
sultan papağan tam size göredir.
Sultan papağanı aldıktan birkaç ay
sonra evinizde bazı değişiklikler fark
edebilirsiniz:
kemirilmiş
kablolar,
kemirilmiş ahşap eşyalar, kemirilmiş
duvarlar. Evinizin çeşitli yerlerine
fare
uğramış
izlenimi
vermek
istemiyorsanız bu kuşların ‘kemirme’
ihtiyaçlarını karşılamalısınız. Bunun
için uygun boyutlarda bir oyun
alanı hazırlayabilirsiniz. Emin olun
üzerinden inmeyecektir. Sabah oyun
alanına bırakıp akşam geldiğinizde onu
huzur içinde bulabilirsiniz. Onu kafes
içine hapsedecekseniz sultan papağanı
almak için bir kez daha düşünün.
Sultanlar bir kişiye bağlı kalan canlılar değillerdir.
Sizin elinize alışkın ise başkasının eline de çıkacaktır.
Hatta ayrılmak mecburiyetinde kalırsanız, aradan
birkaç gün geçtiğinde, yeni sahibiyle en az sizinle olduğu
kadar sıkı fıkı olduğunu göreceksiniz. Lütfen kıskanmayın:) Ondan
bir köpek gibi sahibini tanımasını ve ona bağlı kalmasını bekliyorsanız
sultan papağanı almak için bir kez daha düşünün.
Sultanlar oyuncu canlılardır. Ancak onların oyunları daha çok ‘kemirmek’, ‘tırmanmak’ üzerinedir.
Yine de belli başlı numaralar öğretilebilir, basit itaat eğitimi verilebilir. Onlardan bir jako gibi zeka
oyunlarında sizi şaşırtmasını, bir lorikeet gibi yerlerde yuvarlanıp koşturmalarını bekliyorsanız sultan
papağanı almak için bir kez daha düşünün.
Özellikle karşılaşabileceğiniz olumsuz durumlardan bahsedildi ki ileride “bunu bilmiyordum,
bilsem almazdım, tahmin etmemiştim, artık bakamayacağım” gibi üzücü cümleler kurmayasınız.
Eğer bir sultan almaya kesin olarak karar vermişseniz onu öncelikle sevginizle besleyin. İlginizin,
tatlı sözlerinizin karşılığını; yanınıza sevimli sevimli sokulup kaşımanız için kafasını eğdiğinde, sırf
siz severek yiyorsunuz diye daha önce tatmadığı bir meyveyisebzeyi tattığında, sabah uyandığınızda
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onu yastığınızın üzerinde sizinle beraber uyuyor
bulduğunuzda, sesinizi duyduğunda kafesinde
size ulaşmak için çırpındığında fazlasıyla
alacaksınız.
2. Sultan Papağanı Almadan Önce
Papağanımızı almadan önce onun için uygun
şartları sağlamalıyız. Bunlar:
1-Kafesin konulacak yerinin belirlenmesi,
2-Kafesin hazırlanması,
3-Lazım olabilecek ilaçların ve bakım araçlarının
temini.

1-KAFESİN KONULACAĞI YERİN
BELİRLENMESİ
1.Karanlık, rutubetli, kullanılmayan bir oda
olmamalı,
2. Dolap üzeri gibi çok yüksek veya yer gibi çok
alçak bir pozisyonda olmamalı,
3. Isı kaynağına (kalorifer,soba) çok yakın veya
çok uzak olmamalı.
Kafes için uygun yeri seçtikten sonra tek
besleyeceğimiz sultan için 30x30x30, çift
besleyeceğimiz sultanlar için 50x50x50
boyutlarında (en az) köşeli ve en az iki tarafı
yatay telli bir kafes alıyoruz. Yuvarlak kafesler
tavsiye edilmiyor çünkü papağanınız bu yuvarlak
kafeslerde yön duygularını kaybediyorlar,
psikolojileri bozulabiliyor. Yuvarlak kafes
kullanmaya mecbur iseniz içerisini tünekler ve
oyuncaklarla dekore edip yön bulmalarında
kolaylık sağlayabilirsiniz.

2-KAFESİN HAZIRLANMASI
Tahta tünekler: Kafesinizde mutlaka tahta
tünek bulunmalı. Doğal ağaç dallarından olması
en güzelidir. Bunun için önerilen ağaç duttur.
Bulamıyorsanız reçinesiz ağaç dallarından da

yapabilirsiniz. Tünek için en uygun kalınlık
“kalorifer borusu kalınlığı” diye tabir edilen;
kuş tünediğinde tırnakları birbirine değmeyecek
şekildeki kalınlıktır. Bu sayede papağanınızın
tırnak bakımı sağlanmış olacaktır. Gagasını da
bu tüneklerde törpülediğini görebilirsiniz.
Alt
ızgara:
Kafesin
altındaki
ızgara
papağanınızın dışkısıyla temasını en aza indiren
önemli bir parçadır. Izgara olmayan kafeslerde
kuşun ayağı dışkısıyla temas ediyor ve ayakları
ile gözünü, burnunu kaşıdığında enfeksiyona
sebep olabiliyor. Izgaranın altındaki çekmeceli
bölmeye beyaz A4 kağıdı sererseniz hem kuşun
dışkı kontrolü rahat yapılır hem temizliği kolay
olur. Taban için gazete kağıdı kullanılması
önerilmiyor. Bu kağıtlardaki mürekkepler
zararlıdır ve kemirdiğinde papağanınızı
zehirleyebilir. Kafesinizde ızgara bulunmuyor
ise ve temin edemiyorsanız kafes tabanında
kuş kumu kullanabilirsiniz. Kuş kumunu ince
bir tabaka halinde serdiyseniz her gün, 1 cm
kalınlığında bir tabaka halinde serdiyseniz
haftada bir değiştirmelisiniz.
Gaga taşı, kalamar kemiği: Hem papağanınızın
kalsiyum ve mineral ihtiyacını karşılamak hem
de gagasını törpülemesi adına kafeste bulunması
şart olan malzemelerdendir.
Kuş kumu: Kuşların kursak ve midelerinde
yiyeceklerin parçalanmasına yardım edecek
enzimler olmadığından kuşunuzun sindirim
problemi yaşamaması için kumunun verilmesi
çok önemlidir. Yemliğin içine bir çay kaşığı
kadar katarak ikram edebileceğiniz gibi ayrı bir
yemlikte de verebilirsiniz. Ancak yemliğin içine
kattığınız kum kısa sürede dibe çöktüğünden
etkili olamıyor. En doğrusu ayrı bir yemlikte
vermenizdir. Böylelikle tüketip tüketmediğini de
kontrol edebilirsiniz.
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Oyuncaklar:Pek çok kez atlanan, önemsenmeyen
bir aksesuardır. Kafeste sultanınızın oynayacağı,
kemireceği bir oyuncak mutlaka bulunmalıdır.
Yoksa gün boyu uyuyan, miskin, neşesiz bir
sultana sahip olursunuz. Bunun için çok para
dökmenize gerek yok. Sultancıklar için doğar
birkaç dal parçasını birbirine sabitleyerek çok
sevecekleri oyuncaklar yapabilirsiniz.
Bunların dışında kafesi nasıl donatacağınız hayal
gücünüze kalmış. Sultanınızın iyi vakit geçirmesi
için tahta oyuncaklar asabilirsiniz. Kemirmeyi
seven canlılar oldukları için plastik veya metal
araçlar yerine tahta olanları tercih etmelisiniz.

3- LAZIM OLABİLECEK İLAÇLAR
VE BAKIM ARAÇLARININ TEMİNİ
Sultanlarınıza iyi baktığınız sürece gagalarını
törpülemek, tırnaklarını kesmek gibi durumlar
ile karşılaşmazsınız. Onlara gerekli araçları
sağladığınızda bakımlarını kendileri yapabilirler.
Tahta tüneklerin ya da kumlu tüneklerin
bunun için faydalı olduğunu belirtmiştik.
Ayrıca sultanınızın temizliği için bir banyo kabı
edinmeniz gerekmektedir. Bunun için satılan
özel kaplar olduğu gibi, boyutları uygun bir kabı
da banyo kabı olacak kullanabilirsiniz. Ancak
sultanınız banyo yapmaya alışkın olmayabilir
veya çok seyrek yıkanabilir (ki bu çok karşılaşılır).
Bu gibi durumlarda bir çiçek sulama spreyi
edinmeniz gerekmektedir. Hırdavatçılarda
bunun için boş şişeler bulabilirsiniz. Sakın evdeki
fısfıslı temizlik malzemelerini boşaltıp kaplarını
kullanmaya kalkmayın.
Ayrıca acil durumlar için evimizde bazı ilaçları
bulundurmalıyız. Özellikle antibiyotik, merhem,
ishal ilacı, solunum yolları için bir ilaç ,parazitler
için solusyon veya sprey.Çeşitli markaların kuşlar
için ilaçları bulunmaktadır. Almadan önce iyice
araştırarak alıp kullanım talimatlarını okuyalım.

Bunların dışında vitamin ve mineral eksiği
var ise bunun için de çözeltiler,solusyonlar ve
toz şeklinde karışımlar bulunmakta. Meyve,
sebze yemeyen; kalamar kemiği ve gaga taşı
kullanmayan bir sultanınız var ise bu solüsyonlar
ile destekleyebilirsiniz. Ancak unutmayın
hiçbir şey doğal besinlerin yerini tutmaz.
“Nasıl olsa yemiyor” diyerek onun mama
kabına meyve,sebze koymaktan vazgeçmeyin.
Mamalarına katarak, sevebileceği şekillerde
keserek değişik yöntemler deneyin. Kararlı
olduğunuz sürece mutlaka yiyecektir.
3. Papağan Almadan Önce Yapılacak Hazırlıklar
Size uygun bir papağan seçebilmek ve ona iyi
bakabilmek için internetten ve kitaplardan bilgi
toplamak haftalar ve hatta aylarınızı alabilir.
Yine de son kararı vermeden önce bir bilene
danışın.
Salonunuzun en güzel köşesini ona ayırın.
Kalorifere ve pencereye çok yakın olmamasına
ve cereyan almamasına dikkat edin.
Papağanınızın alışmasını istediğiniz her
malzemeyi (oyuncak, tırmanma dalı vb)
temin ederek istediğiniz şekilde yerleştirin.
Papağanlar sonradan yapılan değişikliklere tepki
gösterebilirler.
Bütçenizde gerekli ayarlamaları yapın. Ortabüyük boy papağanlar özelliklerine göre
100 ile 2000 Amerikan doları arası fiyatlarla
satılmaktadır.
Papağanınızın
seyahatini
iyi
planlayın.
Bulunduğu ortamdan eve gelinceye kadar hangi
kafesle ve nasıl geleceği çok önemlidir. Seyahat
mümkün olduğunca hızlı ve kolay olmalıdır.
4.Papağan Tür Seçimi
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Her bir papağan türünün deyim yerindeyse
artıları ve eksileri vardır. Aralar çok ihtişamlı
görünürler ancak konuşmaları 1-2 kelime ile
sınırlıdır ve papağanlar içerisinde en gürültücü
türlerden biridir. Rozella ve konurların çok
güzel renkleri vardır, bakımları kolaydır ancak
neredeyse hiç konuşma yetenekleri yoktur.
Loriler de keza çok güzel görünürler ve hatırı
sayılır bir konuşma yetenekleri vardır ancak
çiçek-meyve-nektar
ağırlıklı
beslenmeleri
nedeniyle bakımları çok zordur. Dolayısıyla bir
papağan türü seçmeden önce tüm yönleri ile
değerlendirilmesi ve iyi bir araştırma yapılması
gerekmektedir. Özellikle internet ortamında
her tür papağan hakkında detaylı bilgiye
ulaşmak mümkündür. Bir papağan almadan
önce ne kadar bütçe ayırabileceğinize, evinizde
ayırabileceğiniz alana, önceliği bir papağanın
konuşmasına mı yoksa evcil olmasına veya göze
hitap etmesine mi verdiğinizi karar vermeniz
gerekir.

edilmesi gerekir)
Hareketlere ve çevrede olan bitene duyarsızlık
İştahsızlık
Dışkıda parazit bulguları
Su tüketiminde azalış / artış
Uyku sırasında yer değiştirme / aşırı kaşınma
Hareketlilikte azalma
Konuşmada, seste azalış
Mat tüyler ve tüylerde bozulmalar

Papağan türüne karar verdikten sonra satın
almayı düşündüğünüz papağanının sağlıklı olup
olmadığına karar vermek önemlidir. Aşağıdaki
belirtiler bir papağanın hasta olduğuna işaret
eder. Papağan almadan önce en az birkaç gün
takip ederek bu belirtilerin gelişmediğinden
emin olunmalıdır.

Papağan ile sahibinin bir frekans yakalaması
gereklidir. Dolayısıyla acele etmeyin ve içinizin
ısındığı papağanı buluncaya kadar sabredin.
Unutmayın ki bu belki de bir ömür boyu sürecek
bir dostuluğun başlangıcı.

Burun ve/veya göz akıntısı
Burun delikleri arasında orantısızlık
Özellikle burun delikleri etrafında şişkinlik
Nefes almada güçlük
Nefes alma sırasında kuyruğun hareket etmesi
Nefes alma sırasında hırıltı ve/veya ‘klik’ sesi
Gözlerin sürekli kapalı durması
Sürekli uyku hali
Kafes tabanında durma
Sürekli olarak tüyleri kabarık tutma
Özellikle göğüs tüylerinde sürekli titreme (Aynı
durum korku belirtisi olduğundan iyi analiz

Tüy diplerinde ve özellikle kuyrukta parazit
bulguları
Papağan seçiminde bilgi ve tecrübe çok
önemlidir. Dolayısıyla satın almadan önce tür ile
ilgili her türlü yazı ve makaleyi okuyun. Satıcı
tarafından verilen bilgilerden ziyade kendi
bilgilerinize itimat edin ve satın alırken mutlaka
yanınızda deneyimli bir kimseyi götürün. Petshoplar gerçeklerden ziyade sizin duymak
isteyeceklerinizi söylemeyi tercih ederler
dolayısıyla tecrübeli bir kimsenin yanınızda
bulunması çok önemldir.
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