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ŞU BİZİM SULARIMIZ

Erzurum dağlarından Karasu kopar, gelir;

Fırat olur, Dicle’ye kavuşmaya yönelir.

Murat, yaslanmak için Ağrı’dan bir diz arar

Kızılırmak dolana dolana deniz arar.

Bizden kopup, ellere mal olmuş bir diyarda

Türkü söyler de koşar, Meriç, Tuna ve Arda

Kızılırmak masallar söyler bozkır Asya’dan,

Öpüp kızıl elmayı geçerken Amasya’dan.

Toros’ta eriyen kar, Seyhan’la Ceyhan olur

Susuz, baygın uzanan kaç ovaya can olur.

Atatürk’ün elini öpmeğe yolda yaya;

Öldüğünü duyar da geri döner Sakarya;

Tuzlu sularda yanan bağrını söndürmeğe,

Karadeniz içinde Mavi Tuna görmeğe…

Adını anmadığım su varsa eski yeni,

Sel olsun omzumdan aksın, yıkasın beni.

Behçet Kemal Çağlar (1908-1969)

Değerli Su Dünyası Okurları,

Yurdumuzun dört bir yanında denizlere ulaşma çabasıyla tüm güzellikleriyle gürül gürül ve bazen sessizce yol 

alan Akarsularımız, derelerimiz, nehirlerimiz, çaylarımız sanayileşme ve kentleşme ile birlikte eskisi kadar temiz 

ve berrak akamayabiliyorlar. Bu sayımızda akarsularımızın yine berrak yine temiz akmalarını sağlayacak ça-

balardan ikisini bulabilirsiniz. Akkaya Barajı’nın yeniden doğuş öyküsü ile K. Menderes Havzasında başlatılan 

çalışmaları ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz. 
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Değerli Okurlar,
Nüfus artışı ve sanayileşme gerekli tedbirler alınmadığı için doğal 

kaynaklarımızı menfi  yönde etkilemekte ve bu kaynakların sürdürülebilir 

yönetimini riske atmaktadır. Bilhassa sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde 

atıkların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan bölgedeki nehirlere, 

derelere, göllere deşarj edilmesi su kaynaklarımızın kirlenmesine sebep 

olmakta bu da halk sağlığını ve tabi hayatı tehdit etmektedir. Özellikle sa-

nayi bölgelerinin istihdam olanakları ve yaşam standartlarının yüksekliği 

buralarda nüfus yoğunluğunu da beraberinde getirmekte su kaynakları 

üzerindeki sanayi baskısına evsel atıkların da eklenmesiyle meselenin 

boyutları büyümektedir.

Ülkemizde de sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde bu sorun yaşanmaktadır. 

Özellikle Trakya Bölgesi ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemli bir 

üretim merkezi konumundadır. Ancak söz konusu bölgede sanayi ve evsel 

atıkların Ergene Nehri’ne deşarjı bu nehri geri dönülmesi çok zor bir nok-

taya getirmiştir. DSİ Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 

Ergene’nin kurtarılması adına çalışmalar yürütmektedir. Çevre ve Orman 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun “Şafak Harekâtı” ismiyle 6 Mayıs 2011 

tarihinde, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan 

Ergene Eylem Planını devreye almasıyla birlikte Ergene Nehri’nde gözle 

görülür bir iyileşme meydana gelmiştir. Genel Müdürlüğümüz Eylem Planı 

kapsamında evsel atık su arıtma, dere ıslahı, depolama ve sulama projeleri 

yürütmektedir. Hedefi miz Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile kısa vad-

ede ( 3 yıl ) 3. Sınıf su, orta vadede ( 5 yıl) 2. sınıf su kalitesine ulaşılmaktır. 

Ankara’da da Ankara Çayı’nın yaydığı rahatsız edici kokuların ve kötü 

görünümün önüne geçilmesi adına Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 

ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde ilk etapta Başkentimize 

yakışmayan kötü kokunun ve görünümün önüne geçilmiştir. İkinci etap 

çalışmaları kapsamında hâlihazırda ıslah çalışmaları devam etmektedir. 

Burada yapılacak ağaçlandırma ve rekreasyon çalışmaları ile Ankara Çayı 

vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği ve doğayla iç içe olabileceği bir me-

kan haline gelecektir.

Yine Afyonkarahisar ilimizde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları neticesinde 

bölge halkının rahatsız edici kokusu ve kirli görünümü ile “Kokarçay” 

olarak anmaya başladığı Akarçay’da doğal görünümüne kavuşturulmuştur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile beraber yürüttüğümüz bu çalışmaların 

iki güzel örneğini Su Dünyası Dergimizin bu sayısında okuyabilirsiniz. Ak-

kaya Barajımızı yeniden hayata döndüren çalışmalar ile Ergene Havzasında 

gerçekleştirilen çalışmaların Küçük Menderes Havzasında da uygulanacağı 

haberlerini  keyifl e okumanızı diliyorum.

                 

                                                                    Akif Özkaldı

                  DSİ Genel Müdürü
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K I S A Demirözü Barajı’nda Su Tutma Çok Yakın
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11 260 hektar tarım arazisine sulama suyu temin 

edecek olan Demirözü Barajı’nda Ekim ayında su 

tutulacak. 

Aydıntepe Çayıryolu II. Merhale Projesi kapsa-

mında bulunan Demirözü Barajı Çoruh havza-

sında Bayburt ili Demirözü ilçesinin 4 km güne-

yinde Lori deresi üzerinde yer alıyor. 1996 yılında 

yapımına başlanılan barajın 2012 yılı fiyatları ile 

toplam tutarı 296 000 000 TL. Baraj inşaatında 

çalışmalar son aşamaya getirildi ve kalan imalat-

ların tamamlanmasının ardından ekim ayında ba-

rajda su tutulmaya başlanacak.  

Demirözü ilçesi, yeraltı ve yerüstü su kaynakları 

açısından fakir bir yerleşim olarak dikkat çekiyor. 

İlçenin ekonomik hayatı tarım ve hayvancılık faa-

liyetlerinden oluşuyor. Sanayi faaliyetleri ise yok 

denecek seviyede. Bu durum Demirözü Barajı’nın 

bölge için önemini daha da arttırıyor. Projenin 

tamamlanmasıyla bölgenin ekonomik yapısı, bitki 

örtüsü ve iklimi büyük ölçüde değişecek, tarıma 

dayalı sanayinin de gelişmesine imkân sağlayacak. 

Bölge halkına nefes aldıracak olan bu proje aynı 

zamanda kanayan yara olan göçe de önemli bir 

darbe vuracak. 

Demirözü projesinin gerçekleşmesi ile bölgede yıl-

lık net gelir artışı 2012 yılı fiyatları ile dekar başına 

424 TL olacak. 11 260 hektar arazinin sulanma-

sını sağlayacak “Demirözü Sulaması İnşaatı”nın 

da ihalesi 2012 yılında yapılarak çalışmalara baş-

lanıldı. 

Demirözü Barajı gövde tipi kil çekirdekli kaya 

dolgu olarak inşa edildi. Gövdenin talvegden yük-

sekliği 32,5 m,  temelden yüksekliği 44,5 m, kret 

uzunluğu ise 965 m. 
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K I S A Ermenek’te Son Testler…

Talvegten ülkemizin en yüksek barajı olan Ermenek adım 

adım elektrik üretimine yaklaşıyor. Barajda enerji üretimi-

ne başlanmadan önce yapılan testlerin, en son aşaması olan 

“Isıl Testi” çalışmaları devam ediyor. Bu test tamamlandık-

tan sonra Ermenek Hidroelektrik Santrali Elektrik Üretim 

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne devredilerek enerji 

üretimine başlanacak.

Ermenek Barajı’nda 23.05.2012 tarihinde de Güvenlik Tes-

ti yapılmış ve baraj testten başarı ile geçmişti. Olası bir taş-

kın esnasında barajın güvenliğini temin edecek olan tahliye 

sistemini test etmek maksadıyla dolusavaklardan bırakılan 

tazyikli suyun havada çarpıştırılması neticesinde muhteşem 

görüntüler ortaya çıkmıştı.

218 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı olan Er-

menek Barajı  Avrupa’nın 6., Dünya’nın ise en yüksek 21. 

Barajı.  Ermenek’in diğer önemli bir özelliği ise ülkemizin 

dördüncü büyük baraj gölü olması.

2009 yılının aralık ayında Başbakanımız Recep Tayyip Er-

doğan tarafından açılan Ermenek Barajı yıllık 1.2 milyar 

kWh elektrik üretecek.
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K I S A Beydağ Baraj’ı Turizme de Hayat Verdi... 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırım-

larla köylerin, ilçelerin, şehirlerin çehresini değiş-

tirmeye devam ediyor… DSİ tarafından yapılan 

yatırımlar tarımsal sulama, enerji, içme ve kul-

lanma suyu ile çevre sektörlerinde olduğu kadar 

sosyal alanda da gelişimi olumlu yönde etkiliyor.

İzmir il sınırları içerisinde yer alan Beydağ Baraj 

Gölü’nün kıyısında oluşturulan mesire alanları ve 

lokantalar sayesinde baraj gölü bir cazibe merkezi 

haline gelerek bölge turizmine büyük katkılar sağ-

lamaya başladı. 
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K I S A Milas Derince Barajı’nda  İncelemelerde Bulunuldu 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve beraberinde-

ki heyet 18.09.2012 tarihinde gövde inşaatı çalış-

maları hızla devam etmekte olan Milas Derince 

Barajı’nda incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 21. Bölge Mü-

dürlüğü sınırları içerisinde yer alan Aydın, Muğla 

ve Denizli illerini kapsayan ziyareti kapsamında 

DSİ projelerini yerinde inceledi. Bu çerçevede 

Derince Barajı’na giden Özkaldı baraj inşaatının 

son durumunu yerinde gördü baraj inşaatı ile ilgili 

brifing aldı.

Derince Baraj’ı ile Selimeye Ovası’nda bulunan 

14 700 dekar tarım arazisinin sulanması hedefle-

niyor. Sulamayla birlikte dekar başına 476 TL net 

gelir artışı sağlanacak. Sulama sahasında; zeytin, 

meyve, sebze, hububat, yonca ve bakliyat tarımı 

öncelikli olarak yer alacak. İkinci ürün 

olarak sebze ve silaj mısır tarımı ya-

pılacak. Baraj ile birlikte sulama te-

sislerinin de tamamlanması ile yılda 

7.000.000 TL tarımsal gelir artışı ve 

500 kişilik istihdam artışı sağlanacak.

Milas Derince Barajı kil çekirdekli 

toprak dolgu bir baraj. Gövde hac-

mi 2.100.000 m3 ve depolama hacmi 

20.600.000 m3. Kret uzunluğu 378,96 

metre olan barajın gövde yüksekliği 

talvegden 54.00, temelden ise 67.00 

metre. 

Ulaşım şartlarının da kolaylaşması ile vatandaşla-

rın bölgeye ilgisi arttı. Çevre yerleşimlerden de ba-

raj gölünün görsel zenginliğini görmeye gelenlerin 

sayısı gün geçtikçe artıyor.

248 milyon m3 depolama kapasitesine sahip olan 

Beydağ Barajı yaklaşık 20 bin hektar tarım arazisi-

ne sulama suyu temin ediyor. Beydağ barajı sula-

ma suyu ihtiyacını karşılamanın yanında, Küçük 

Menderes ana yatağında görülen taşkınların ön-

lenmesinde de önemli bir düzenleyici etkiye sahip. 

2007 yılında açılışı gerçekleştirilen Beydağ Barajı 

yaklaşık 10 000 kişiye istihdam imkânı sağlıyor. 
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 Eski Baraj “Renkli Baraj” Oldu

Hamzadere Barajı Tarıma Can Vermeye Hazır. 

10

1943 yılında DSİ tarafından hizmete alınan 

ve Seyhan Barajı’nın 1956 yılında işletmeye 

alınmasıyla bölge halkı tarafından “Eski Baraj” 

olarak anılmaya başlanan Seyhan Regülatörü’nün 

ışıklandırılmasıyla renkli görüntüler ortaya 

çıktı. Seyhan Nehri’nin sularını kontrol et-

mek maksadıyla inşa edilen Seyhan Regül-

atörü Çukurova bölgesinde yer alan tarım ara-

zilerinin sulanmasını sağladı. Regülatör ayrıca 

Çukurova’daki tarım alanlarının Seyhan Nehri 

taşkınlarına maruz kalmasının da önüne geçti.

Regülatörün işletmeye alınmasından 70 yıl son-

ra Seyhan Regülatörü DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 

(Adana) tarafından ışıklandırıldı. Işıklandırıma 

çalışmasıyla Regülatör güzel bir görünüme 

kavuştu ve Adanalı vatandaşların beğenisini 

kazandı.

Edirne’nin en verimli topraklarına hizmet edecek 

olan Hamzadere Barajı su tutmaya başladı. Ham-

zadere Barajı’nda doluluk oranı % 41 seviyesine 

ulaştı. Sulu tarımın büyük önem taşıdığı Trakya 

Bölgesinde Hamzadere Barajı büyük katma değer 

sağlayacak. 

DSİ tarafından 1999 tarihinde inşaatına başlanan 

Hamzadere Barajı’nda 2006 yılına kadar %3 fi-

ziki gerçekleşme sağlanabilmişken özellikle 2008 

– 2010 yılları arasında verilen ilave ödeneklerle 

baraj hızlı bir şekilde tamamlandı. 16.06.2011 ta-

rihinde su tutmaya hazır hale getirilen baraj çel-

tik gibi sulama kontrolünün büyük önem taşıdığı 
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tarım ürünlerinin yetiştirildiği bölgede önemli bir 

işlev görecek.

Hamzadere Barajı’nın 20.07.2012 tarihinde kesin 

kabul işlemleri tamamlandı ve 12.09.2012 tarihi 

itibari ile 84,73 milyon m3 su depolandı. 

Toplam hacmi 207,35 milyon m3 olan barajda 

doluluk oranı %41 mertebesine ulaşmış durumda. 

33 563 hektar sulama sahasına su temin edecek 

olan barajın toplam yatırım maliyeti ise 262,76 

milyon TL. 

Sulama sahasında Edirne iline bağlı Keşan, İpsala 

ve Enez ilçeleri, Yenikarpuzlu Beldesi ve 28 adet 

köy bulunan projenin hayata geçmesi ile yılda 86 

595 120 TL milli gelir artışı sağlanacak. 33 563 

hektar olan sulama alanının 1900 hektarlık bölü-

mü tamamlanmış durumda, 4329 hektarlık bölüm 

inşaat aşamasında, 27 336 hektarlık bölümü ise 

ihale edilme aşamasında bulunuyor. 

11
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K I S A Karacasu Barajı’nda Su Tutuldu

Aydın’da inşa edilen ve Yenice Ovasında 1332 

hektarlık alanın sulanmasını sağlayacak Karaca-

su Barajı’nda su tutuldu. Su tutma işlemi vesile-

siyle 18.09.2012 tarihinde düzenlenen merasime 

Aydın Valisi Kerem Al, Aydın Milletvekili Ali 

Gültekin Kılıç, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Merasimde konuşan Vali Al, Karacasu Barajı’nın 

bölgeye bereket getireceğini ifade ederek “Ülke-

mizde güzel işler yapılıyor… Bölgemizde bulunan 

bu barajlar topraklarımıza hayat katacaktır.” dedi.

Aydın Milletvekili Kılıç da “Bu barajımız; bölge-

mizde içmesuyu ihtiyacının çok yoğun hissedil-

diği bir dönemde; sulama, kullanma, içmesuyu 

ihtiyacını karşılayacaktır. Yöre halkımız, çiftçimiz 

adına, bu barajın yapımında emeği geçen herkese 

çok teşekkür ediyor, ilimize hayırlı olmasını te-

menni ediyorum.” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ise Karacasu 
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Barajı’nın hem Ülkemiz hem de bu coğrafya için 

büyük önem arz ettiğini belirterek “Baraj ve gölet 

inşa etmediğimiz taktirde ne tarıma yeterli suyu 

verebiliriz, ne de vatandaşımıza kaliteli içme suyu 

temin edebiliriz. İnsan odaklı yatırımlara devam 

eden Genel Müdürlüğümüz bu barajla hem sula-

ma hem de içme suyunu bir arada sunmaktadır 

vatandaşlarımıza. Barajımızın faaliyete geçmesiy-

le yılda 5,5 milyon TL tarımsal gelir artışı sağla-

nacak, 271 254 kişiye içme – kullanma ve endüstri 

suyu temini sağlanacak ve 938 kişiye iş imkânı 

oluşturulacaktır. “ dedi.

K
IS

A

K I S A Kasabanın Kaderi Gölet ile Değişti 

1000 günde 1000 gölet kapsamında; Konya iline 

bağlı Çavuş kasabasında yapımı gerçekleştirilen 

gölet, yöre halkına büyük katkı sağladı.

Çavuş Kasabası, DSİ‘nin yaptığı yatırım ile eko-

nomik yönden büyük bir değişim ve gelişim ya-

şıyor. Geçtiğimiz yıllarda sulu tarıma geçerek 

organik çilek üretimini artıran Çavuş Beldesi’nde 

artık her aile kendi işinin patronu oldu. Beldedeki 

organik tarım faaliyetlerinin artırılması için 5 yeni 

gölet projesi daha hazırlandı. 

Yapılacak bu göletlerden; 3’ünün sulu tarımda 

kullanılması planlanırken diğer ikisi ise bu gölet-

lerden artan fazla suyu depolayacak. Yapılacak 

yeni göletlerin de faaliyete geçmesi ile birlikte Ça-

vuş Kasabasında, tarım ekim alanlarının çeşitlen-

mesi ve ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlaması 

hedefleniyor. Projesi tamamlanan diğer göletlerin, 

1 buçuk milyon metre küp su alması planlanmak-

tadır.

Devlet Su İşleri’nin bu bölgeye yaptığı göletler, or-

ganik tarımın temel ayağını oluşturmakta ve bölge 

halkına ekonomik katkı sağlamakta .
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K I S A Tokat’ta Orman ve Su Yatı rımları İncelendi

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

lu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı Tokat 

ilinde incelemelerde bulundu. Orman ve Su İşle-

ri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun, 14 Eylül 

2012 tarihinde gerçekleştirdiği Tokat programına 

Tokat Valisi Mustafa Taşkesen, Tokat Milletve-

killeri, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Tokat 

Belediye Başkanı, Kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri iştirak etti.

Tokat’ta uygulanacak Ceviz Eylem Planı’nın baş-

latılması dolayısıyla Turhal ilçesindeki orman de-

posunda düzenlenen merasime iştirak eden heyet, 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun konuşmasının ardın-

dan, oluşturulan alana ilk ceviz fidanını dikti.

Daha sonra Tokat Valisi Mustafa Taşkesen’i ma-

kamında ziyaret eden Prof. Dr. Eroğlu, ilde yapı-

lan yatırımlar hakkında bilgi aldı. 

Valilik ziyaretinin ardından Belediyeyi de ziyaret 

eden Eroğlu ve beraberindeki heyet Yeşilırmak 

Dere Yatağı Islahı Çalışmalarını yerinde inceledi 

ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı birimlerin 

de hazır bulunduğu il koordinasyon toplantısına 

katılarak ilde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı da projeleri ye-

rinde inceleme geleneğini bozmayarak Bölge Mü-

dürlüğü ve Tokat il yatırımları hakkında detaylı 

bilgi aldı.
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Sulama Birlikleri Semineri Gölköy’de Gerçekleştirildi

DSİ Genel Müdürlüğü’ne Yeni Atamalar  

14

“Sulama Birlikleri Semineri” 04-07.09.2012 ta-

rihleri arasında Bolu Gölköy’de DSİ Genel Müdü-

rü Akif Özkaldı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan DSİ Genel Müdü-

rü Akif Özkaldı DSİ’nin 1954 yılından bu yana 3 

milyon 210 bin hektar alana sulama suyu sağladı-

ğını ve 2023 yılına kadar toplamda sulanabilir 8 

milyon 500 bin hektarlık alana sulama suyu temin 

edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Özkaldı şun-

ları söyledi “Bir yandan çalışmalarımızı bu yönde 

sürdürürken, bir yandan da mevcut sulama tesis-

lerimizi sahipleri olan çiftçilerimize devrediyoruz. 

Şu an itibariyle mevcut sulama tesislerinin % 71’i 

sulama birlikleri tarafından işletilmektedir.”

Özkaldı 22 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 

Kanunla; sürdürülebilir, gelişebilir, şeffaf, yöne-

tilebilir, denetlenebilir, denk bütçeli, çiftçilerden 

oluşan, teknik eksende çalışan bir sulama yönetimi 

esas alındığını dile getirdi. 

DSİ İşletme Bakım Dairesi Başkanı Fikret Kasalak 

ise 4 sektörde faaliyet gösteren DSİ’nin başarılı ça-

lışmalarına, İşletme Bakım Dairesi olarak yoğun 

çalışmalarıyla destek verdiklerini söyleyerek; İşlet-

me Bakım Dairesi Başkanlığı bütçesi, yapılan ve 

planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına KPSS 

2012-1 Yerleştirme sonucuna göre yeni 48 perso-

nel atandı.  Farklı daire başkanlıklarında göreve 

başlayan 48 personel DSİ Genel Müdürü Akif Öz-

kaldı ve Daire Başkanlarının katıldığı toplantıda 

bir araya geldiler. Kısa bir tanışma merasiminin 

ardından Özkaldı bir konuşma yaparak şunları 

söyledi. “Son memur alımlarında merkezde ve 

taşrada toplam 403 eleman aldık. 48 adedi mer-
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kezde çalışmaya başladı. Bugünkü toplantımızın 

maksadı tanışmak, selamlaşma, bir araya gelmek-

tir. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün sizler 

için çok önemli bir gün. Çalışma hayatınız bo-

yunca belki ilk kez böyle bir olaya şahit olacak-

sınız. Sizlere değer veren bir yönetim var. Bunu 

hiç unutmayın. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

büyük bir kurum. Yaşadıkça, içinde bulunduk-

ça bunu anlayacaksınız. Sadece bir kamu kuru-

muna değil aynı zamanda da bir aileye geldiniz. 

Biz güzellikleri paylaştıkça arttıran, üzüntüleri de 

azaltan bir kuruluşuz. Büyük bir dayanışma var-

dır bu kurumda. Bu büyük kurumda yaptığımız 

işler de büyük ve insan odaklı. Hizmet verdiğimiz 

sektörler hep insana dayalı. Lokomotif görevi ya-

pan bir kuruluşuz. Yaptığınız işi severek yaparsa-

nız işe daha sıkı bağlanırsınız. Yeni bir kurumda 

başladınız. Uyum sorununuz olabilir, alışma ev-

resi geçireceksiniz. Zaman içinde sıkıntılarınızı da 

amirlerinizin, çalışma arkadaşlarınızın katkısı ile 

aşacaksınız. Olumsuzluğa yönlendirmeyin kendi-

nizi, iyi motive olacaksınız. Yönetici arkadaşları-

ma da bazı tavsiyelerim olacak. Yeni başlayan bu 

arkadaşlarımız bizim insanımız. Sahip çıkacağız, 

destek olacağız. Empati yapacağız. Hepimiz bu 

yollardan geçtik. Ben insan odaklı yönetime önem 

veriyorum. Özgüvene çok önem veriyorum. Ken-

dinize güveniniz olsun. Yapacaklarınızın farkında 

olun. Çok çalışın. Bu ülkenin çok çalışmaya ihti-

yaca var. Birlik içinde olmalıyız. Bu ülke hepimize 

yeter.” 

Genel Müdür Özkaldı’nın konuşmasının ardın-

dan göreve başlayan personelle hatıra fotoğrafı 

çekildi.
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“Van Acil İçme Suyu” Çalışmaları Başladı. Van’ın 

50 yıllık içme suyu sorununu çözecek olan proje, 

150 günde tamamlanacak...

Van’ın su kaynağı olan Şamran Kanalı’ndan 

Van’a kadar 47 kilometrelik güzergaha 2 metre 

çapında borular döşenerek, yeni su hattı ile Van’ın 

50 yıllık sorununun çözülmesi hedefleniyor.

25.07.2012 tarihinde işe başlanılan ve 150 günde 

bitirilmesi planlanan “Van Acil İçme Suyu İsale 

Hattı” vasıtasıyla Van İl Merkezi, Bostaniçi, Edre-

mit, Gevaş ve Çiçekli yerleşimleri ile mevcut isale 

hattından su alan 17 adet köyün (Sakalar, Gündo-

ğan, Köprüler, Köklü, Kızıltaş, Çayırbaşı, Döne-

meç, Uğurveren, Andaç, Mülk, Erginsu, Dilkaya, 

Abalı, Aladüz, Atalan, Balaklı ve Günbaşı Köyle-

ri) 2045 yılı içme, kullanma ve endüstri suyu ihti-

yaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Van-Erciş İçmesuyu Tesisleri Uygulama 

Projesi Yapımı; Regülatörden alınacak suyun 

arıtma tesisine buradan da yerleşim yerlerine 

iletilmesi için gerekli tesislerin projelendirilmesi 
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24.08.2012 tarihinde başladı.

Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale 

Hattı Projesi Yapımı; Yeni isale hattı üze-

rinde bırakılacak branşmanlardan ve mevcut 

15.000 m3 lük depodan alınacak suyun; Van şehir 

merkezinin,Edremit ve Gevaş ilçe merkezlerinin, 

Çiçekli ve Bostaniçi Beldelerinin mevcut isale hat-

tından su alan 17 adet köyün projelenin yapılması 

işine 24.08.2012 tarihinde başlamıştır.

Proje Yakından Takip Ediliyor.

Van’ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak proje ya-

kından takip ediliyor. Van İçme Suyu İsale Hattı 

Projesi 26.09.2012 tarihinde DSİ Genel Müdür 

Yardımcısı Ömer Özdemir başkanlığındaki heyet 

tarafından yerinde incelendi.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 

Van İçme Suyu Projesi kapsamında yapımı de-

vam eden içme suyu isale hattı Edremit Güzergâhı 

heyet tarafından gezildi ve ardından Gürpınar İl-

çesinde yer alan şantiye sahasına gidilerek proje 

yerinde görüldü. 

Van Acil İçme Suyu İsale Hattı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

15.06.2012 tarihinde ihale edilen ve 96.687.583,10 

TL ihale bedeliyle yüklenici Ön-Ka Yapı, Özaras 

Grup ve İntekar Yapı adi Ortaklığı tarafından 

25.07.2012 tarihinde işe başlanılan ve 150 günde 

bitirilmesi planlanan “Van Acil İçme Suyu İsale 

Hattı” Van İl Merkezi, Bostaniçi, Edremit, Ge-

vaş ve Çiçekli yerleşimleri ile mevcut isale hattın-

dan su alan 17 adet köyün (Sakalar, Gündoğan, 

Köprüler, Köklü, Kızıltaş, Çayırbaşı, Dönemeç, 

Uğurveren, Andaç, Mülk, Erginsu, Dilkaya, Aba-

lı, Aladüz, Atalan, Balaklı ve Günbaşı Köyleri) 

2045 yılı içme, kullanma ve endüstri suyu ihti-

yaçlarının karşılanması amacıyla Şamran kayna-

ğından alınacak günlük azami 300.000 ton (yıllık 

ortalama 3,4 m3/s ) suyun 2000’lik içi beton kaplı 

çelik borularla yaklaşık 47 km uzaklıktaki 15.000 

ton luk mevcut depoya iletilmesi için gerekli olan 

isale hattının uygulama projelerinin yapılması ve 

inşa edilmesidir. 
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Yapılacak işler 2 kısma ayrılmış olup; 1. kısım işler 

kapsamında Şamran Kaynağı ile Edremit Toki 

Branşmanı arasındaki yaklaşık 31 km’lik isale hat-

tı ile hat üzerindeki sanat yapılarının uygulama 

projeleri ve inşaatları yapılacaktır. 1. kısım işlerin 

yapım süresi yer tesliminden itibaren 90 gündür. 

2. kısım işler kapsamında ise Edremit Toki Branş-

manı ile mevcut 15.000 ton’luk depo arasındaki 

yaklaşık 16 km’lik isale hattı ile hat üzerindeki 

sanat yapılarının uygulama projeleri ve inşaatları 

yapılacaktır. 2. kısım işlerin yapım süresi yer tesli-

minden itibaren 150 gündür.
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K I S A Balıklandırmada DSİ  - Üniversite İşbirliği 

Devlet Su İşleri ve İzmir  Kâtip Çelebi 

Üniversitesi’nin yaptığı protokol ile sazan ıslahı 

çalışmaları yapılıyor. Devlet Su İşleri Genel Mü-

dürlüğü tarımsal sulama, enerji, içme suyu ve 

çevre sektörlerinde yaptığı çalışmaların yanı sıra 

balıklandırma çalışmaları kapsamında eğitime de 

destek veriyor. Bu çerçevede 2012-2013 eğitim-

öğretim yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Su Ürünleri Fakültesi ile yapılan işbirliğiyle İzmir 

Ürkmez Üreme Tesisleri’nden temin edilen 10 

bin sazan yavrusu ve özel bir kuluçkahaneden te-

min edilen 10 bin deniz levreği yavrusu kullanıla-

rak tür çeşidi artırılıyor. Ayrıca DSİ kontrolünde 

üretilerek iç sulara salınan sazan balıklarıyla da, su 

ürünleri fakültesi öğrencilerinin eğitimlerine katkı 

sağlanması amaçlanıyor. 

DSİ bünyesindeki balıklandırma çalışmaları hızla 

devam ediyor 

DSİ Genel Müdürlüğü’nün su ürünleri istasyonla-

rında bugüne kadar 411 milyon yavru balık üreti-

lerek 203 baraj gölüne bırakıldı. Bu yıl ise yaklaşık 

25 milyon pullu sazan yavrusunun 86 baraj gölü-

ne bırakılması hedefleniyor.

Baraj göllerinde ticari avcılığı desteklemek ama-

cıyla balıklandırma faaliyetleri devam ediyor. 

2011 yılı sonu itibariyle üretime açılan 156 baraj 

gölünden avcılık yoluyla 12 bin 750 ton su ürünü 

alındı.

Balıklandırma Ar-Ge çalışmaları kapsamında ay-

rıca Atatürk Barajı Su Ürünleri İstasyonu’nda Fı-

rat ve Dicle nehir sistemlerinin yerli balığı olan ve 

yörede ekonomik değeri yüksek bulunan şabut ve 

bizir balıkları üretime alınarak balıklandırmada 

kullanılması sağlanıyor.

Ayrıca Keban Su Ürünleri İstasyonu’nda, 

Türkiye’de ilk kez “yayın balığı” üretimi gerçek-

leştirildi. Bu balığın stoklarının azaldığı rezervuar-

larda destekleme amacıyla balıklandırma çalışma-

larına başlandı.
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Batman Çayı Islahı ile 3 Bin Hektar Arazi Tarıma Kazandırılacak 

Bereketli Topraklar Suya Doyacak…

DSİ 10.Bölge Müdürlüğü tarafından Batman 103. 

Şube Müdürlüğü kontrollüğünde, Batman çayı 

ıslahı Projesinin çalışmalarına başlandı. Malaba-

di Köprüsünden başlayıp Batman iline kadar 34 

kilometre boyunca karşılıklı 2 set halinde yapıla-

cak olan ıslah çalışması, Batman İlinin çehresini 

değiştirecek. 

Batman Çayı dere yatağında 34 kilometre boyun-

ca yapılacak olan setlerin yerden yüksekliği 2.70 

metre, genişliği ise 6 metre olacak. Setler taş tah-

kimatı ile yapılacak. 

Batman Çayı Islahı Projesi tamamlandığında 

yaklaşık 3 bin hektar arazi, tarıma kazandırılmış 

olacak. Ayrıca setler boyunca yapılacak ağaçlan-

dırma çalışmalarıyla Batman halkı dinlenme ve 

piknik yapma imkânı bulacağı yeşil alanlara ka-

vuşacak. 

GAP Eylem Planı kapsamında özellikle Diyarba-

kır ve Batman’da inşaatları süren sulama projeleri 

ile sulanacak 4 milyon dekar arazi sayesinde ürün 

çeşitliliği artacak, 5 kat daha fazla ürün alma im-

kanı doğacak.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer 

alan Siirt, Batman, Mardin, Şırnak ve Diyarba-

kır illerimizden oluşan 41 bin 163 kilometrelik 

alanda su ve toprak kaynaklarını geliştirmek için 

çaba harcadıklarını, enerji, sulama, tarım, çevre 

ve hizmet sektörlerinde çok yoğun şekilde çalışma-

larının sürdüğünü aktaran DSİ 10. Bölge (Diyar-

bakır) Müdürü Turkay Özgür 2008 yılında Baş-

bakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın GAP Eylem 

Planı’nı açıklamasından sonra bölgede hummalı 

bir çalışmanın başladığını söyledi.

 

Tüm birimleriyle hizmet sektöründe birçok proje-

yi gerçekleştirdiklerini anlatan Özgür, çalışmaları 

sayesinde Mardin, Şırnak ve Siirt’in sağlıklı içme 

suyuna kavuştuğunu, Batman’da Zilek kaynakla-

rını devreye sokmak için ihale aşamasında olduk-

larını belirtti.

 

Sadece sulamada değil, içme suyu noktasında da 

bölgeye çok büyük yatırımlar yaptıklarını dile ge-

tiren Özgür, Sulama projelerinde özellikle Diyar-

bakır ve Batman’da çok büyük projeleri gerçekleş-

tirmekte olduklarını kaydetti.

 

Devasa Yapılar Yapılıyor
 

Geçmiş yıllarda Kralkızı Projesi kapsamında 

40. kilometreye kadar sulama kanalının yapıl-

dığını, kısmen de sulamaya açıldığını hatırlatan 
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Özgür, şu ana kadar Diyarbakır’da 25 bin hek-

tar, bölge genelinde ise 45 bin hektar alanın su-

lamaya açıldığını kaydetti. Özgür, GAP Eylem 

Planı’nın açıklanmasından sonra Kralkızı ve Sil-

van Projesi’nin hızlandığını, tamamlandıklarında 

4 milyon dekar alanın suyla buluşacağını belirtti. 

Devasa yapıların inşa edildiğini, projeler sayesin-

de vatandaşların yaşam standardının yükseleceği-

ni ifade eden Özgür, “Devasa kanallarla nehirleri 

akıtacak şekilde verimli toprakları suyla buluştu-

racağız. Toprağı suyla buluşturduktan sonra tek 

üründe 5 kat daha fazla ürün alınacak. Üretici, 

2 üründe 10 kat daha fazla kazanacak. Bunun ör-

nekleri var. Batman’da sulamaya açtığımız alan-

larda vatandaşımız çift ürün ekiyor. Farklı ürün-

lere yöneliyor. Seracılık, meyvecilik ve sebzecilik 

arttı. Tahıl ve pamuk dışında da farklı ürünlere 

vatandaşlar yönelecek. İleride tarım ve sulama ge-

liştikçe sanayi de gelişecek. Tarımsal sanayi oluşa-

cak. Vatandaşımız gerçekten çok kazanacak. Bu 

nedenle çok yoğun çalışma içerisindeyiz.”

“Bölgemiz Gıda Üssü Olacak”
 

Projeler tamamlandığında Bölgenin Gıda Üssü 

olacağını ifade eden Özgür “Gıda üssü olması de-

mek de artık insanlar burada aş, iş bulacak. Bir 

hektara 1,2 istihdam düşüyor. Silvan Projesi’nde 

245 bin hektarlık alanda 318 binden fazla kişi is-

tihdam edilecek. 4 milyon dönümlük arazi ise 400 

bin kişinin istihdam edilmesi demek” dedi.

 

GAP Eylem Planı’ndan sonra ödeneklerin en az 

3,5 kat arttığını, ödenek sıkıntısı yaşanmadığını 

aktaran Özgür, bölgedeki çiftçilerin geleceğinin 

çok parlak olacağını kaydetti.
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2011 yılında çıkan yangınlarda zarar gören top-

lam 3 612 hektar alanda düzenleme çalışmaları 

tamamlanarak yanan arazilerin tamamında ağaç-

landırma çalışması yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2011 

yılında yanan 3.612 hektarlık alan zarar görme 

oranlarına göre yeniden düzenlendi. Söz konusu 

alanın 1.109 hektarının örtü yangınına maruz kal-

dığı için zarar görmediği belirlendi.

409 hektarlık alanda ‘doğal gençleştirme’ çalışma-

sı yapıldı. Bu kapsamda, yanan ağaçlar üzerindeki 

kozalaklarda bulunan tohumların sahaya dökü-

lerek çimlenmesi sağlandı. Bu yönteme uygun 

olmayan 1.025 hektarlık alanda ise ‘yapay genç-

leştirme’ çalışması yapılarak, alanın özelliklerine 

uygun fidan ve tohumlarla dikim yapıldı.

Orman niteliğini kaybedecek kadar zarar görmüş 

256 hektarlık alanda ise normal ağaçlandırma ça-

lışması yapıldı. 807 hektarlık alan koruma altına 

alınarak, doğal dengenin yeniden oluşması için 

koruma sınırları oluşturuldu. 6 hektarlık alanın 

da rehabilitasyona alınması ile 2011 yılında yanan 

orman alanlarının tamamı yeniden düzenlenmiş 

oldu. 

Yanan alanlarda tesis edilen ormanla-

rın yangınlara karşı direncini artırmak 

için; biyolojik faaliyet gösteren yeşil 

doku tesis edilirken, yangına direnç 

gösteren karışık ormanların kurulması-

na özen gösterildi.

Orman yangınlarından zarar gören 

alanlar yılı içerisinde ağaçlandırılarak 

yangına dirençli ormanlar kuruluyor.

Kısa adı YARDOP olan “Yanan Alan-

larının Rehabilitasyonu ve Yangına 

Dirençli Ormanlar Tesis Projesi” ile 

yangın geçiren orman alanlarının yeniden orman 

örtüsüne kavuşturulması hedefleniyor.

700 Milyon adet Fidan Üretildi

Diğer yandan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, 2012 yılı sonuna kadar 700 milyon 

adet fidan üretimi gerçekleştirileceğini kaydetti. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kaynakların etkin kulla-

nımı, planlı ve gayretli çalışma neticesinde 2012 

yılında bu rakamın 700 milyona yükseltildiğini 

ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı fidanlıklar-

da, Bakanlığın kendi fidan ihtiyacının haricinde 

diğer kamu kurum ve kuruluşların, askeri birlik-
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lerin, özel ve tüzel kişilerin her türlü ağaçlandır-

ma çalışmalarında ihtiyaç duyduğu fidanların 

üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Eroğlu 

konuyla ilgili şunları söyledi:   “Orman ve ağaç 

sevgisini artırmak, çevremizin korunması konu-

sunda halkımızın bilinçlendirilmesini sağlamak 

için Müdürlüklerimiz tarafından özel günlerde 

vatandaşlarımıza fidan hediye edilmektedir. Ayrı-

ca Üniversiteler, Belediyeler, Askeri birlikler vb. 

Özel ve Tüzel kişilere proje hazırlayıp bakanlı-

ğımıza sunmaları durumunda ihtiyaç duydukları 

fidanları bedelsiz olarak veriyoruz. Sadece 2011 

sonbahar-2012 ilkbahar döneminde 81 ilimizde 

25 milyon TL tutarında, 21,5 milyon adet fidan 

bedelsiz olarak verilmiştir.”

Yaklaşık 400 değişik Türde Fidan 
Üretimi Yapılıyor

Türkiye genelinde 126 fidanlıkta fidan üretimi ya-

pıldığını kaydeden Eroğlu, başta karaçam, sedir, 

kızılçam, meşe, fıstıkçamı, servi, ceviz, badem, 

kayın gibi yaklaşık 400 değişik türde fidan üreti-

mi gerçekleştirildiğini belirtti. Eroğlu 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Çankaya 

Köşkünün bahçesine ilk fidanı dikme-

siyle ve Sayın Başbakanımızın talima-

tıyla Dünyanın en büyük ağaçlandırma 

ve erozyon kontrolü seferberliğinin me-

şalesi yakılmıştır. 2008-2012 yılları ara-

sında 5 yılda 2,3 milyon hektar alanda 

ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve re-

habilitasyon çalışması yaparak, toplam 

2 milyar adet civarında fidanı toprakla 

buluşturacağız. Seferberliğin ilk dört 

yılında hedefler aşılarak yaklaşık 2 mil-

yon hektar yani 20 milyon dekar alanda 

çalışma yapılmıştır. Yapılan bu ağaç-

landırma faaliyetlerinde, her bölgenin 

kendi iklim özelliklerine göre yetiştirilen 

değişik fidanlar dikilmektedir.” dedi.

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

lu, Sonbahar dönemine girilen şu günlerde özel-

likle Ekim ve Kasım aylarıyla birlikte fidan dik-

me mevsiminin başlayacağını ifade ederek, bütün 

vatandaşları aileleri ve çocuklarıyla birlikte fidan 

dikmeye davet etti.
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Van’ın Erçek Beldesi’nde ‘’Doğunun Kanatları, 3. 

Van Erçek Flamingo Festivali’’ düzenlendi. Van 

Valiliğince düzenlenen ‘Doğunun Kanatları 3. 

Erçek Gölü Flamingo Festivali’ renkli görüntülere 

sahne oldu.

Van’a 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van 

Gölü havzasının önemli göllerinden biri olan Er-

çek Gölü, her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapı-

yor. 

İran üzerinden gelen flamingoların önemli konak-

lama alanlarından biri olan Erçek Gölü sazlıkları, 

bu yıl ‘Erçek Gölü 3’üncü Flamingo Festivali’ne 

ev sahipliği yaptı. Van Valisi Münir Karaloğlu, 

beraberinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-

kanı İbrahim Karaosmanoğlu, Van Milletvekili 

Burhan Kayatürk, Doğa Koruma ve Milli Park-

lar Genel Müdürü Ahmet Özyanık, İl Emniyet 

Müdürü Ümüt Yurdakul, İl Jandarma Komutanı 

Kurmay Albay Nurettin Aklan, Doğa Koruma ve 

Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Faruk Özbek ile 

bazı Kurum Amirleri Karagündüz köyü muhtarı 

Özer Polater tarafından verilen köy kahvaltısına 

katıldı. Akabinde dürbün ve teleskoplarla flamin-

golar izlendi. 

Yüzüncü Yıl üniversitesinden Prof.Dr. Musta-

fa Sarı Erçek Gölünde bulunan inci kefali, Doç. 

Dr. Özdemir Adızel ise Erçek gölünde bulunan 

Flamingo ve diğer kuşlarla ilgili bilgiler verdiler. 

Daha sonra Van Valisi Münir Karaloğlu, Kocaeli 

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosma-

noğlu, ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürü Ahmet Özyanık, birer konuşma yaptılar. 
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Obruk Dutludere 
sulamasının 
gerçekleştirilmesi 
ile ülke 
ekonomisine yılda 
350 milyon TL 
katkı sağlanacak.
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Dutludere Sulamasıyla 
70 Bin Dekar Arazi Suya Kavuşuyor
Obruk Barajı’nın sularını Çorum ili Osmancık ve 

Dodurga ilçeleri ile bu ilçelere ait köylerde bulu-

nan tarım arazilerine taşıyacak olan Dutludere 

Sulaması ile yaklaşık 14 bin futbol sahası büyüklü-

ğünde bir alan sulanacak.

Kızılırmak-Obruk Projesi kapsamında inşa edilen 

Obruk Barajı, İç Anadolu Bölgesi’nde Çorum ili-

nin 60 km kuzeyindeki Osmancık ilçesinin yaklaşık 

23 km güneyinde yer alıyor. Obruk Barajı’ndan 

alınacak su ile Kızılırmak nehri boyunca nehrin 

sağ sahilinde 85 km’lik, sol sahilde ise 26 km’lik 

hat boyunca yer alan tarım alanları cazibe ile sula-

nacak. Üst kotlarda bulunan bir kısım araziler de 

pompajla suya kavuşturulacak.

Projenin Sulama alanını Kızılırmak vadisinde yer 

alan, Çorum ili Osmancık ve Dodurga ilçeleri ile 

köyleri arazileri oluşturuyor.

Nüfus artışına paralel olarak gıda gereksiniminin 

de artması günümüzde sulama projelerinin öne-

mini daha da arttırdı. Özellikle dengeli bir sosyo-

ekonomik kalkınmayı sağlamak ve halkın yaşam 

düzeyini yükseltmek için doğal kaynakların ola-

bildiğince geliştirilerek akılcı ve çevreyle uyumlu 

şekilde kullanılması zorunluluk arz ediyor.

İnsan-doğa-teknoloji üçgeninde teknolojiyi tarıma 

aktararak tarımsal üretimi arttırma zorunluluğu 

sürekli olarak gündemde bulunuyor. Bunun çö-

zümü de modern tarım teknolojilerini kullanarak 

birim alandan daha fazla ürün elde etmekten geçi-

yor. Bu açıdan bakıldığında sulama ve onun akıl-

cı kullanımı en belirleyici unsur olarak karşımıza 

çıkıyor.

Tarımsal  girdiler içerisinde önemli bir yere sahip 

olan sulama, bitkisel üretimde devamlılığı ve karlı-
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lığı sağlayan, diğer tarımsal girdilerin etkinliğini 

arttıran modern tarımın önemli bir öğesi. Sula-

madan beklenen yararın sağlanması; koşullara 

uygun sulama sisteminin seçilmesi ve seçilen su-

lama sistemine göre uygun sulama yönteminin 

belirlenmesi, belirlenen yöntemin tekniğe uygun 

olarak projelendirilmesi ve projede   uygun gö-

rüldüğü biçimde kurulması ve işletilmesine bağ-

lı. Sulama projelerinde uygun sulama sisteminin 

seçilerek proje alanına monte edilmesi ve sulama 

dahil tüm tarımsal girdilerin kullanılarak verimli 

bir zirai faaliyet yürütmek aynı zamanda parçalı 

olan tarım arazilerinin birleştirilerek arazi toplu-

laştırılmasının yapılmasından geçmekte.

Obruk Projesi kapsamında sayılan bütün bu 

hususlar dikkate alınarak en iyi sulama şartları 

oluşturulmaya çalışılmış gerek arazi toplulaştır-

ması gerekse modern sulama teknikleri projenin 

asli unsurlarını oluşturmuştur. 

Geliştirilen bu proje ile Obruk Barajı dip sava-

ğından alınacak su ile sağ ve sol sahilde Dodurga 

ve Osmancık ilçelerine ait toplam 6 995 hektar 

arazi sulanacaktır. Proje alanı, Çorum ili sınır-

ları içerisinde, sol sahilde Berkkoy, Kumbaba 

Köyleri ile Dodurga ilçesi, sağ sahilde Kuyum-

cular, Dutludere, Gökgözler, Kargı, Güvercin-

lik, Evlik, Girinoğlan, Ambarcıoğlu, Karapınar, 

Temençe ve Eymir köyleri ile Osmancık ilçesi 

arazilerini kapsamaktadır.

6995 hektar alanının sulanmasını hedefleyen 

projenin 5889 hektarlık kısmının cazibe ile geri 

kalan 1106 hektarlık kısmın ise pompaj ile sulan-

ması planlanmaktadır.

Cazibe ile sulanacak 5589 hektarlık arazinin 

1568 hektarlık kısmı sol sahilde geri kalan 4321 

hektarlık kısmı ise sağ sahildedir. Ayrıca 1106 

hektarlık ekonomik olarak sulanabilecek pompaj 

sulamasının 219 hektarlık kısmı sol sahil Do-
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durga pompaj sulaması geri kalan 887 hektar-

lık kısmı sağ sahil Kınalıtaş pompaj sulamasıdır. 

Ekonomik olarak sulanabilir her iki pompaj su-

lamasının terfi yükseklikleri 80 metredir.

Obruk Projesi Planlama Raporu 1984 yılında 

hazırlanmış olup raporda Kızılırmak nehrinin 

sağ sahilinde kalan arazilerin sulanması öneril-

miştir. Ancak yöreden gelen yoğun talep üzerine 

sol sahilin de Obruk Barajı’ndan sulanması ge-

reği hâsıl olmuş bu nedenle sağ ve sol sahil sula-

malarının revize planlama çalışmaları “Çorum-

Obruk-Dutludere Sulaması Planlama revizesi 

ile beraber Proje Yapım İşi”  2008 yılında ihale 

edilmiş, 2011 yılı Ocak ayında tamamlanmıştır.  

Obruk Dutludere sulamasının gerçekleştirilmesi 

ile ülke ekonomisine yılda 350 milyon TL katkı 

sağlanacak olup net gelir artışı yıllık yaklaşık 1 

251 TL/dekar olacaktır.

Sulama amacı, tesislerin yapımına başlanıldığı 

tarihten itibaren 18 yılda kendini ödeyebilmek-

tedir.

Proje ile doğacak gelir artışı ulusal ekonomiye 

katkıda bulunacağı gibi, proje sahasında yaşa-

yan nüfusun yaşam seviyesinin yükseltilmesini 

sağlayacak, o yörede iş gücü ve istihdam artışı 

meydana getirecektir. 

Projeli bitki deseni belirlenirken proje alanının 

ekolojik koşulları, arazi sınıflandırma sonuçları, 

Türkiye’nin genel tarım politikaları, ortalama 

işletme genişliği, pazar imkanları, yöre çiftçile-

rinin eğilim ve deneyimleri, halen sulanmakta 

olan alanların tarımsal yapıları, yörede bulunan 

ve tarımla ilgili kamu ve özel kuruluşların gö-

rüşleri alınmıştır. Çalışmalarda sadece pancar, 

çeltik, buğday ve arpa seçilmemiş olup haşhaş, 

soğan, sebze, fasulye, bakliyat, bostan, mısır ve 

meyve gibi gelir düzeyi yüksek ürünler seçilmiş-

tir.

Bölge itibariyle ceviz sulama suyu açısından 

fazla su ihtiyacı olmayan (1200-1300 mm/yıl) 

ve bölgesel yağışlarla su ihtiyacını temin eden 

bir bitkidir. İşletme genişliği, proje içi, proje dışı 

arazi oranı dikkate alındığında cevizin proje dışı 

arazilerde de aynı geliri elde edebileceği hesap-

lanmış ve proje paternine koyulmamıştır.  

Çorum Obruk Dutludere Sulamasının işe 

başlama tarihi 25.08.2011, iş bitim tarihi ise 

22.12.2013’tür 
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OBRUK BARAJI VE HES 

Obruk Barajı ve HES, Çorum İline bağlı Dodurga İlçesine yakla-

şık 16 km uzaklıkta, Obruk köyünün 2 km güneyindeki Uzun-

burun ve Aşağıgedik sırtları arasında inşa edilen temelden 125 

m, talvegten 67 m yüksekliğinde kil çekirdekli yarı geçirimli 

dolgu tipinde sulama ve enerji amaçlı bir barajdır.

Obruk Barajı ve HES İnşaatı 1994 yılında Yatırım Programı 

ve Uygulama Planına alınarak 28.11.1995 tarihinde ihale 

edilmiştir. 29.02.1996 tarihinde inşaat faaliyetlerine başlanan 

projenin, Santral Binası inşaatı ve HES Elektromekanik Tesisatı 

hariç olmak üzere tüm imalatları 2002 yılında bitirilmiştir. Pro-

je 2009 yılında tamamlanmış ve İnşaat kısmının 2009 yılında 

geçici kabulü 2010 yılında ise kesin kabulü yapılmıştır. Baraj 

gölünde 19 Ekim 2007 tarihi itibariyle su tutulmaya başlanıl-

mıştır.  

Projenin tamamlanması ile birlikte 202,8 MW gücündeki hid-

roelektrik santral ile 473,4 GWh/yıl enerji üretilecek, ayrıca 

6 995 hektar alanın sulanması sağlanacaktır.

Baraj inşaatının yanı sıra santral binası elektromekanik işleri 

20.12.2004 tarihinde ihale edilerek 29.12.2005 tarihi itibarı 

ile inşaat çalışmalarına başlanmış olup 2009 yılı haziran ayında 

tamamlanan işlerin işletme devirleri yapılmıştır. 

Obruk HES’te 2009 yılında 201,20 GWh, 01.01.2010- 

25.11.2010 tarihleri arasında ise 360,00 GWh ve toplamda bu 

güne kadar 561,20 GWh elektrik enerjisi üretilmiştir.   

Obruk Barajı ve HES’in

Enerji geliri  : 75 000 000 TL /yıl

Sulama geliri : 23 000 000 TL /yıl

Toplam  : 98 000 000 TL /yıl’dır.
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DSİ Genel Müdürü 
Akif Özkaldı 
“Ülkemiz 
adeta açık hava 
şantiyesine 
dönmüş, halkımızın 
DSİ’ye olan sevgisi 
daha da artmıştır.” 
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Aydınca Barajı’nın 
Temeli Atıldı

Amasya halkı tarafından uzun zamandır bekle-

nen Aydınca Barajı’nın temeli diğer 8 adet tesis 

ile birlikte atıldı. Tamamlandığında 33 bin dekar 

araziyi sulayacak suyun depolanmasını sağlayacak 

Aydınca Barajı’nın da aralarında bulunduğu 9 te-

sis 36 milyon TL’ye mal olacak. 

13.09.2012 tarihinde Amasya’da düzenlenen te-

mel atma törenine; Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr Veysel Eroğlu, Amasya Valisi Abdil Celil 

Öz, Amasya Milletvekilleri Naci Bostancı ile Dr. 

Avni Erdemir, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, 

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, kamu 

kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, vatandaşlar ve 

basın mensupları katıldı. 

Temeli Atılan Tesisler

Aydınca Barajı: Amasya ili Aydınca Beldesinin 

1,5 km kuzeyinde Deliçay’ın kolu Belderesi üzer-

inde inşa edilen Aydınca Barajı ile 33 300 dekar 

alanın sulanması hedeflenmekte sulu tarım ile 

yüksek gelir artışları sağlanması hedefleniyor.

Taşova Destek Göleti Sulaması: Destek 

Göleti ve Sulaması ile toplam 2 920 dekar tarım 

arazisine sulama suyu temini hedefleniyor.

Merkez Değirmendere Göleti Sulaması: 

Projenin tamamlanması ile 2 770 dekar alana su-

lama suyu temin edilmesi hedefleniyor. 

Müteferrik Taşkın Koruma Tesisleri

1. Merkez İbecik Köyünün Sel Deresi ve Taşkın 

ve Rusubat Zararlarından Korunması 
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2. Merkez Kaleköyü Karabiyalık Deresi 

Taşkın ve Rusubat Kontrolü

3. Merkez Kızseki Köyü Divanlı Deresi 

Taşkın ve Rusubat Kontrolü

4. Merkez Sarılar (Yeniköy)Köyü ve Arazisinin 

Taşlığın Deresi Taşkın Koruma

5. Merkez Ziyaret Kasabası Saraycık Mahal-

lesi ve Arazisinin Suludere Taşkın ve Ru-

subat Zararlarından Korunması

6. Taşova Sepetli Köyünün Köy İçi ve Sel 

Dereleri Taşkın ve Rusubat Zararlarından 

Korunması

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu 

“4000 adet şantiye 24 saat işbaşında”

Amasya şehrine yatırımla geldiğini, “eli dolu” 

geldiğini ifade ederek başlayan Eroğlu “20 adet 

proje ile geldim bu güzel şehre. Bu tesislerin 14’ü 

DSİ’nin, 3’ü meteorolojinin, 2’si Orman Genel 

Müdürlüğü’nün biri de Çevre Müdürlüğü’nün 

uhdesindedir. Bunların toplam maliyeti 152 mi-

lyon TL’dir. Yatırım kalkınmadır, gelişmedir. 

Bugün burada temelini attığımız Aydınca Barajı 

90 metre yüksekliğinde olacak ve burada mod-

ern bir sulama yapılacak. Baraj ile toplam 33 

bin 300 dekar arazi sulanacak. Elli yıldır her ik-

tidara gelen ‘bu barajı biz yapacağız’ diye söz 

verdi. Allah’a şükürler olsun bunu yapmak bi-

zlere nasip oldu. Geldingen Ovası Sulaması 2. 

Kısım ihalesi Kasım ayında yapılacak. Bu proje 

ile 154 000 dekar arazi sulanacak, bu tesiste 

son derece önemlidir. Değirmendere Göleti’nin 

Sulamasının da temelini bugün Taşova Destek 

Göleti Sulaması ile birlikte atıyoruz. Ayrıca 

şu anda 14 adet sulama göletinin hazırlıkları 

yapılıyor, Amasya’da sulanmadık toprak 

bırakmayacağız. Sulama yanında içme suyu 

yatırımlarıyla da Ülkemizde yaşayan 41 mi-

lyon insanın 40-50 yıllık su sorununu çözüme 

kavuşturduk. İstanbul’un da 2070 yılına kadar 

su ihtiyacını çözdük. Ülkenin her tarafında 

Bakanlığın şantiyesi var, 4000 adet şantiye 24 

saat işbaşında. Sadece bizim bakanlığımız bu. 

Buna diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da 

eklerseniz, Ülkemize nasıl yatırım yapıldığını 

görürsünüz. Sadece Bakanlığıma bağlı DSİ 1128 

adet tesisi hizmete aldı 2003 yılından bu yana. 

Bunların 206 adedi baraj. Ülkenin en yüksek 

barajlarını inşa ettik. 49 şehre içme suyu get-

irdik. Bakanlığımızın dışında diğer kurumlarda 

hizmetlerine son sürat devam ediyor. 16 000 

km bölünmüş yolları, modern hastaneleri, üni-

versiteleri, okulları, TOKİ yatırımlarını görünce 

Ülkenin nasıl bir değişim içinde olduğunu 

görürsünüz. ”dedi.

Eroğlu sözlerini “Temelini attığımız bu pro-

jelerde emeği geçen herkese, özellikle DSİ’nin 

fedakâr ve cefakar personeline teşekkürlerimi 

sunuyorum.” diyerek tamamladı.

Amasya Valisi Abdil Celil Öz 

“Amasya yatırım çağını yaşıyor.”

Sözlerine temeli atılacak projelerin bölgeye 

bereket katacağını ifade ederek başlayan Öz“ 

Bugün aralarında uzun zamandır beklenen 

Aydınca Barajı’nın da bulunduğu toplam 9 adet 

tesisin temel atma merasimini gerçekleştireceğiz. 

Amasya son zamanlarda yatırım çağını yaşıyor. 

Sanayi ve kültür turizminde önemli hamleler 

yapılıyor. Bu anlamda en önemli değişimlerden 
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biri de tarım ve hayvancılıkta yaşanıyor. 

Halkımız her geçen gün daha fazla sulu tarıma 

kavuşuyor. Katma değeri yüksek, daha fa-

zla gelir getiren ürünlere yöneldi halkımız. 

Aynı şekilde hayvancılıkta da verimi yüksek, 

kültür ırkına önem veriyor vatandaşlarımız. 

Amasya şehrimizin % 55’i sulanıyor şu an. 

Bugün temelini atacağımız Aydınca Barajımız 

3 300 hektarlık alana sulama suyu temin ede-

cek. Bu baraj ile zaten tarımda önemli bir yeri 

olan şehrimize daha da büyük katkı sağlanmış 

olacaktır.” dedi.

Amasya Milletvekili Naci Bostancı 

“Medeniyet, suyu insanın ayağına getirmektir.”

Suyun insanlık için önemine değinerek 

konuşmasına başlayan Bostancı “Su varsa hay-

at var, eskiden beri bütün medeniyetlerinde 

Dünyanın dört temel cevheri olduğu söylenir. 

Hava, su, toprak ve ateş. Bu dört cevher bir 

araya geldi ve hayat fışkırdı. Bu dört cevherin 

bir araya gelmesi yetmiyor, hayatın devamı için 

bu cevhere yakın olmak gerekiyor. İnsanlık es-

kiden beri su kaynaklarına yakın olmaya özen 

gösterdi. Medeniyet, suyu insanın ayağına ge-

tirmektir. Biz bugün bunu gerçekleştiriyoruz. 

Aydınca Barajı ile suyu Amasya’ya getiriyoruz. 

Su ile toprağı bir araya getiriyoruz.” dedi.

Amasya Milletvekili Avni Erdemir

Ülkemizin geliştiğini, bu gelişmeden her il gibi 

Amasya’nın da etkilendiğini ifade eden Erdemir 

“Komşu illerle olan bağlantımız duble yollarla 

arttı, KÖY-DES ile köylerimize önemli hizmetler 

gidiyor, okullarımız, hastanelerimiz yapılıyor, 

TOKİ yeni yaşam alanları meydana getiriyor, 

üniversitemize ek fakülteler inşa ediliyor. Or-

man ve Su İşleri teşkilatı yatırımlarını arttırarak 

devam ettiriyor. Değirmendere Göleti’nin te-

melini attık, katı atık bertaraf tesisinin açılışını 

gerçekleştirdik. Bugün de bölgemiz için çok 

önemli bir tesisin temelini atacağız. Bu tesis ile 

11 köy ve 3 beldenin toprakları suyla buluşuyor. 

Bu topraklardan bu proje ile bereket fışkıracak, 
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buna tanıklık edeceğiz inşallah. Aydınca Barajı 

bu bölgenin 50 yıllık rüyasıydı. Hep söz ver-

ildi. Bu rüya gerçekleşiyor bugün. İnşallah kısa 

zamanda diğer projeleri de tamamlayacağız.” 

dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 
“Ülkemiz adeta açık hava şantiyesine dönmüş, 

halkımızın DSİ’ye olan sevgisi daha da artmıştır.”

Bereketli toprakları için su kaynaklarına büyük 

ihtiyaç hisseden Amasya şehrimize bugün son 

derece önemli yatırımlar yapmaktayız. Yapılan 

bu yatırımlarla Ülkemiz adeta açık hava 

şantiyesine dönmüş, halkımızın DSİ’ye olan 

sevgisi daha da artmıştır. Bugün ise Amasya 

şehrimizde 1 adedi baraj, 2 adedi sulama tesisi, 6 

adedi de taşkın koruma tesisi olmak üzere 9 adet 

tesisin temel atma merasimini gerçekleştireceğiz. 

Temelini atacağımız Aydınca Barajı temelden 

90 m yüksekliğinde ön yüzü beton kaplı kaya 

dolgu tipinde inşa edilmektedir. Aydınca Beldes-

inin 1,5 km kuzeyinde Deliçay’ın kolu Belderesi 

üzerinde dev bir baraj inşa ediliyor Amasya’da. 

Bu baraj tamamlandığında 33 300 da alan 

sulu tarım yapmaya uygun hale gelecektir. Te-

meli atılacak diğer tesislerimiz taşkın afetine 

karşı tedbir amaçlı inşa ettiğimiz ise taşkın ko-

ruma projeleridir. Temelini atacağımız 6 adet 

proje ile; 5 köy ve 1 kasabayı taşkın afetinden 

koruyacağız.”dedi. 

Özkaldı konuşmasını “DSİ mensubu kıymetli 

mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese öz-

verili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, te-

melini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz 

milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı 

ile selamlıyorum” diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından 9 tesisin temel atma 

merasimi gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ve beraberindeki heyet tarafından Kınalı 

Kekliklerin Doğaya Salınmasının ardından 

tören sona erdi.
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Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu: “Su 
olmayan 49 şehre; 
2040, 2050, 2060 
yılına kadar içme 
ve kullanma suyu 
getirdik.”

DSİ Sivas’ta 12 Tesisin 
Temelini Attı
DSİ tarafından inşa edilecek 12 tesisin temel 

atma merasimi, 01.09.2012 tarihinde Sivas’ta 

gerçekleştirildi. 133 milyon TL’ye mal olacak 

tesisler tamamlandığında; 235 880 dekar tarım 

arazisi sulanacak, 1 ilçe, 3 köy ve 1 mah alle 

taşkından korunmuş olacak. 

Düzenlenen temel atma merasimine Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas 

Valisi Zübeyir Kemelek, Milletvekilleri, DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı, kamu kurum ve 

kuruluş temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve basın 

mensupları katıldı.

Temeli Atılan Tesisler:

Pusat-özen Sulaması 2. Kısım: Proje 

tamamlandığında 10.342 hektar tarım arazisi su-

lanacak olup, Hafik ilçe merkezinin 0,95 hm³/

yıl (30 l/s) ve Sivas içme suyunu sağlayan 4 Ey-

lül Barajı’na derive edilecek 8,417 hm³/yıl (267 

l/s) içme kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. 

Sulama sahasında Emre, Durulmuş, Göydün, 
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Cukurbelen, Kızılkavraz, Dikmecik, Pınarca, 

Eğribucak, Küpecik, Tuzhisar, Tavşanlı, 

Dışkapı köylerinin tarım arazileri sulanacaktır.

Zara-Hafik Sulaması Su Alma Yapısı 

ve İletim Hattı: 93 600 dekar sulayacak 

olan Zara-Hafik Sulaması’nın su kaynağı 

Çorakçiftliği HES’in kuyruk suyudur. Zara 

Sulamasının başlangıcı 5670 metre membaya 

doğru uzatılarak bu noktada yapılacak regülatör 

vasıtasıyla su alınması hedeflenmektedir.

Şarkışla Kanak Sulaması: Kanak Sulaması, 

Yukarı Kızılırmak Havzasında, Sivas ilinin 82 km 

güneybatısında, Şarkışla ilçesi sınırları içinde yer 

almaktadır. Proje Şarkışla İlçe Merkezi’ne ait bir 

mahalle ile altı köyün sulamasını kapsamaktadır. 

Projenin su kaynağı Kanak Deresi üzerinde 

inşaatı devam eden Kanak Barajıdır. Sivas 

Şarkışla Kanak Sulaması kapsamında Şarkışla 

ovasında 23 120 dekar tarım alanı sulanacaktır. 

Şarkışla Karacaören Göleti: Karacaören 

Göleti sulama amaçlı olup, Sivas ili Şarkışla 

İlçesinin 26 km güneyindeki Karacaören 

Köyünün 1,4 km kuzeybatısındadır.  Gölet 

Başören deresi üzerinde yer alacak olup Kara-

caören köyüne ait 3 010 dekar tarım arazisinin 

sulaması hedeflenmektedir. Karacaören Göleti 

ve Sulamasının tamamlanması dekar başına 283 

TL gelir artışı sağlanarak yılda toplam 680 000 

TL gelir elde edilecektir.

Şarkışla Karacaören Göleti Sulaması:  

Sivas Şarkışla Karacaören Göleti Sulaması, İç 

Anadolu Bölgesinde Sivas İli Şarkışla İlçesinde, 

Başören Köyü’nün güneydoğusunda, Başören 

Deresi üzerindedir. 2 720 da tarım alanın 

sulanması hedeflenmektedir.

Yıldızeli Çağlayan Göleti: Çağlayan Göleti 

sulama amaçlı olup, Sivas ili Yıldızeli İlçesinin 

17 km güneybatısındaki Çağlayan Köyünün 

2 km güneybatısındadır.  Gölet Sokuözü der-

esi üzerinde yer alacak olup Çağlayan köyüne 
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2 520 dekar tarım arazisinin sulaması hede-

flenmektedir. Çağlayan Göleti ve Sulamasının 

tamamlanması ile dekar başına 372 TL gelir 

artışı sağlanarak yılda toplam 805 000 TL gelir 

elde edilecektir.

Yıldızeli Topulyurdu Göleti: Topulyurdu 

Göleti sulama amaçlı olup, Sivas ili Yıldızeli il-

çesine 35 km mesafededir.  Gölet Çoban deresi 

üzerinde yer alacak olup Topluyurdu köyüne ait 

2 660 dekar tarım arazisinin sulaması hedeflen-

mektedir. Topulyurdu Göleti ve Sulamasının 

dekar başına 373 TL gelir artışı sağlanarak yılda 

toplam 873 000 TL gelir elde edilecektir.

Kangal Çatköy Göleti: Kangal Çatköy 

Göleti sulama amaçlı olup, Kangal İlçesine bağlı 

Kuruayşe Köyünün 3 km kadar kuzeybatısında 

Çatderesi üzerinde yer almaktadır. Projenin 

tamamlanmasıyla 7 550 dekar arazinin sulu 

tarıma açılması hedeflenmektedir. Temel geçim 

kaynağı tarım ve hayvancılık olan Tahtalı, 

Mısırören, Kuruayşe ve Kumarlı Köyleri 

projeden faydalanacaktır. Çatköy Göleti ve 

Sulamasının tamamlanması ile toplam 7 550 

dekar alanda sulu tarım yapılacak ve dekar 

başına 276 TL gelir artışı sağlanarak yılda to-

plam 1 778 000 TL gelir elde edilecektir.

Kangal Havuz Beldesi 2. Kısım Taşkın 

Koruma: 1 mahallenin taşkından korunması 

hedeflenmektedir.

Merkez Mescitli Ulaş Kovalı Köy-

leri Taşkın Koruma: 2 Köyün taşkından 

korunması hedeflenmektedir.

Koyulhisar İlçe Merkezi Gönenli Deresi 

2. Kısım Taşkın Koruma: Koyulhisar İlçe 

Merkezinin taşkın zararlarından korunması he-

deflenmektedir.

Gölova İlçesi Akçataş Köyü Taşkın Ko-

ruma: Gölova İlçesi Akçataş Köyünün taşkın 

zararlarından korunmasını amaçlanmaktadır.

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

Konuşmasında şehirlerimizin içme suyu mese-

lesine değinen Eroğlu “Su olmayan 49 şehre, 

İstanbul, İzmir, Ankara dâhil 2040, 2050, 2060 

yılına kadar içme ve kullanma suyu getirdik. 

İşte bereket bu, hizmet bu, vatanını sevmek 

bayrağını sevmek, millete hizmet etmek bu-

dur…Toplam maliyeti 133 milyon lirayı bula-

cak 12 tesisin hayırlı olmasını ve Sivas’a bereket 

getirmesini temenni ediyorum.” dedi
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Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz:

Yılmaz temeli atılan tesislerin yarınların 

teminatı olduğunu kaydederek “Türkiye’nin en 

büyük 2 tane yatırımcı bakanına teşekkür ediyo-

rum… Temeli atılacak bu 12 tesisimiz sayesinde 

insanlarımız sulu tarıma kavuşacak. Bugün bir 

ürün alınan yerden, belki on ürün alınacak. Yani 

rahmet, bereket fışkıracak. İnsanlarımız biraz 

daha zenginleşecek, yarını daha aydınlık ola-

cak, evlatları geleceğe daha umutlu bakacak… 

Bu umudu bize yaşattığınız için teşekkür ediyo-

rum.” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı;

Temeli atılan tesisler ile alakalı bilgiler veren 

Özkaldı “Toplamda 133 milyon TL’ye mal ola-

cak işler tamamlandığında; 235 880 dekar tarım 

arazisi sulama suyuna kavuşacak, 1 ilçe, 3 köy ve 

1 mahalle taşkından korunacaktır.” dedi.

Özkaldı sözlerine şöyle devam etti “DSİ olarak 

yatırım hamlelerimize son sürat devam etme-

kteyiz. Sivas şehrimizde bu hizmetlerimizden 

fazlasıyla nasibini alan şehirlerimizdendir. 

2003-2011 yılları arasında Sivas şehrimizde 

12’si büyük su işi, 66’sı küçük su işi, 4 adedi de 

YAS Sulaması olmak üzere toplam 82 adet iş 

tamamlanmıştır. Bu yatırımların maddi karşılığı 

366 milyon TL’dir. 

39 000 dekar tarım alanına sulama suyu temin 

ettiğimiz Suşehri Sulaması HES İsale Kanalı 2. 

Kısım İkmali, Sivas şehrimize yılda 33 milyon 

m3 içme-kullanma suyu temin ettiğimiz 4 Eylül 

Barajı, İmranlı Barajı, Karacalar Barajı, Kangal 

Bozarmut Göleti ve Sulaması, Yıldızeli Yıldız 

Göleti Sağ Sahil Sulaması bu dönemde tamam-

lanan önemli projelerimizden bazılarıdır.

DSİ olarak şunun bilincindeyiz ki; toprağa 

yapılan yatırım Ülkemize, Ülkemize yapılan 

yatırım ise gelecek kuşaklara yapılan yatırımdır.”

Konuşmaların ardından DSİ’nin toplam mali-

yeti 133 milyon lirayı bulan gölet, sulama ve 

taşkın koruma tesislerinden oluşan 12 adet 

projesinin temeli temsili olarak atıldı.
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Akkaya Baraj 
Gölünde 
gerçekleştirilen 
çalışmalarla hem 
halk sağlığını hem 
de doğal yaşamı 
tehdit eden kirlilik 
önlendi.
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Tarım ile göçmen kuşların göç güzergâhında bu-

lunması sebebiyle doğal yaşam için büyük önem 

taşıyan Akyar Barajı’na sanayi ve evsel atıkların 

deşarjı sebebiyle meydana gelen kirliliğe DSİ son 

veriyor. 

DSİ tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde 

önce kirliliğin sebepleri ortaya çıkarıldı. Ardından 

sorunun çözümüne yönelik olarak eylem planı ha-

zırlandı. Geliştirilen “Niğde Akkaya Baraj Gölü 

ve Çevresi İyileştirme Projesi” çerçevesinde baraj 

gölü dip çamuru temizliği ve iyileştirme çalışmala-

rı devam ediyor. 

Proje kapsamında ayrıca baraj gölünden çıkarılan 

dip çamuru gübre niteliği taşıdığından materyal 

Baraj sol sahilinde oluşturulan mera alanına seri-

lerek 51 bin Ihlamur ağacı dikim projesi de ger-

çekleştirilecek.

Çalışmalar 2012 yılı sonunda tamamlanarak Ak-

kaya Barajı’nda yeniden su tutulmaya başlanacak. 

Akkaya Baraj Gölü Neden Kirlendi?

Akkaya Barajı; Niğde ili Bor ilçesi sınırları içeri-

sinde, sulama ve taşkın koruma amacı ile 1974 

yılında işletmeye açıldı. 2000 hektar alanın sulan-

masını sağlayan toprak dolgu yapıya sahip barajın 

işletme ve bakım sorumluluğu Bor Belediyesine 

devredildi. 

Son yıllarda İç Anadolu bölgemizde yaşanan ku-

rak periyotlar sebebiyle barajdaki su seviyesinin 

zaman zaman kritik seviyelere kadar düştüğü göz-

lemlendi. Niğde ili arıtılmamış atıksuları ile üni-

versite ve çevredeki sanayi tesislerinden gelen atık 

suların baraj gölüne deşarjı neticesinde de suyun 

kalitesi bozuldu. Barajda meydana gelen kirlilik, 

yaz aylarında özellikle Bor ilçe merkezinde yoğun 

bir kötü kokuya sebep oldu. 

Akkaya Barajı kuşların göç yolu üzerinde bulun-

makta ve barındırdığı 200 den fazla kuş çeşidi ile 

Akkaya Barajı Hayata Dönüyor
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Baraj Gölü’ndeki suyun kirli görünümü

Numune alma çalışmaları

Derivasyon kanalı çalışmaları

Baraj göl alanında dip çamuru birikimi

Baraj gölünden çıkarılan ve merada biriktirilen dip çamuru

Genel  Görünüm

Hidrolik sistemle dip çamurunun temizlenmesi Hidrolik sistemle çekilen dip çamurunun 

çamur kurutma yatağına verilmesi
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ülkemizde düzenli olarak görülen kuş türlerinin 

yarısına ev sahipliği yapmakta. 

Barajda oluşan kirlilik son yıllarda göçmen kuş-

ların ölümlerine sebep olmakla birlikte yakın 

çevrede yapılan hayvancılık faaliyetlerini de 

olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Bor ilçe merkezinin nüfusu yaklaşık 40.000 kişi 

olup, nüfusunun çoğunluğu geçimini tarım ve 

hayvancılıktan karşılamakta, tarım alanları Ak-

kaya Barajı’ndan sulanmakta.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’nun talimatlarıyla DSİ Genel Müdürlü-

ğü Akkaya Barajı göl alanında meydana gelen 

kirliliğin nedenlerinin araştırılması ve eylem pla-

nının oluşturulması amacıyla yerinde inceleme-

ler yaparak aşağıdaki neticelere ulaştı.   

Niğde ili arıtılmamış atıksuları, Çimento Fabri-

kası ve civarı ile Niğde Üniversitesi ve Organize 

Sanayi Bölgesi atık sularının baraja deşarj edil-

diği,

• Üniversite ve Organize Sanayi Bölgesi arıt-

ma tesislerinin son birkaç yıldır çalıştığı,

• Baraja gelen suyun yaklaşık % 50’sini atık 

suların oluşturduğu,

• Sulama için suyun dip savaktan dolayısıyla 

H2S (Hidrojen Sülfür)  in en yoğun olduğu 

kısımdan alındığı, bununda sulama zama-

nında daha yoğun kokuya sebep olduğu,

• Niğde Atıksu Arıtma Tesisinin durumunun 

çok kötü olmadığı, ancak tesis işletilmedi-

ğinden makine ve ekipmanlarda korozyon-

ların oluştuğu, tesiste elektrik aksamında 

yenilemelerin yapıldığı ve kısa zamanda 

işletmeye alınabileceği, 

• 2010 yılında yapılan batimetrik harita ile 

1976 yılında yapılan batimetrik harita ça-

lışmaları karşılaştırılarak baraj dibinde yak-

laşık 56.000 m3 dip çamuru ve sedimentin 

biriktiği, 

Hidrolik sistemle dip çamurunun temizlenmesi



Su  Dünya s ı  Ek im  2012 41

Ölü Bölge: Yaklaşık 200 m genişliğinde - 300 m 

uzunluğunda 1-1,5 m derinliğinde dip çamuru olu-

şumu,

Dar Kısım: Yaklaşık 50 m genişliğinde - 500 m 

uzunluğunda 1-2 m derinliğinde dip çamuru oluşu-

mu, 

Niğde çayı girişi: Yaklaşık 75 m genişliğinde - 700 

m uzunluğunda 1-1,5 m derinliğinde dip çamuru 

oluşumu, tespit edildi ve barajı besleyen bütün kay-

naklar ile baraj dip çamurundan numuneler alınarak 

analizlerinin yapılması ve sonucuna göre ıslah planı-

nın oluşturulmasına karar verildi.

“Niğde Akkaya Baraj Gölü ve Çevresi 
İyileştirme Projesi”

Belirlenen numune alım noktalarından akredite bir 

laboratuvar ile numuneler alındı, yerinde yapılacak 

analizler (pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, debi, ilet-

kenlik, tuzluluk, bulanıklık) numune alımı sırasında 

yapılarak diğer numuneler korunaklı bir şekilde la-

boratuvara nakledildi.

Mini Sözlük
Batimetrik Harita: Baraj Gölü’nün derinliği-
nin ölçüldüğü ve topoğrafyasının görülebil-
diği harita

Sediment: Oluştuğu yerden çökeldiği yere 
kadar su tarafından taşınan maddeler. Su 
yataklarındaki sediment suda asılı halde 
veya tabanda sürüntü malzemesi olarak ta-
şınan alüvyal malzemeleri kapsamaktadır.

Anaerobik Şartlar: Anerobik bakterilerin 
faaliyeti açısından çözünmüş oksijen miktarı 
çok az olan suyun durumu.

Ötröfi kasyon: Suyun, algler ve daha yukarı 
bitkisel yaşam formlarının gelişmesini hız-
landıracak besin elemanları, özellikle azot 
ve fosfor bileşikleri açısından zenginleşmesi.

pH: Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derece-
sini tarif eden ölçü birimidir.
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Barajı besleyen kaynaklar ile Baraj göl alanın-

dan alınan su numuneleri; Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliğine göre değerlendirildi ve birçok 

noktada suyun 4. sınıf yani çok kirlenmiş su sı-

nıfına girdiği ayrıca ötrofikasyon kontrolü sınır 

değerlerinin oldukça üzerinde kirleticiler içerdi-

ği belirlendi.

Baraj göl alanından alınan dip çamuru numu-

neleri, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 

Yönetmelik ile Evsel ve Kentsel Arıtma Çamur-

larının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetme-

liğe göre değerlendirilerek Barajdan çıkan atık 

çamurun tehlikeli atık sınıfına girmediği tespit 

edildi. Bu sebeple barajdan çıkarılacak dip ça-

murunun baraj sol sahilindeki mera alanının ıs-

lahında kullanılmasına karar verildi.

Barajın temizlenmesi sırasında çıkarılacak dip 

çamurunun uygulanacağı mera arazisinin top-

rak şartlarının gerekli kriterleri sağlayıp sağla-

madığı; Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının 

Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe  

göre değerlendirilerek arazi toprak koşullarının 

yönetmelikte belirtilen şartları sağladığı belirlen-

di.

Baraj alanında yapılan ön çalışmalar ve analiz 

sonuçları kullanılarak Akkaya Barajı kirlilik kay-

nakları, dip çamuru miktarı, tarama metotları, 

tarama faaliyetleri sonucunda çıkacak dip çamu-

runun ne şekilde bertaraf edileceği, alanda alın-

ması gereken tedbirler ve ilgili diğer çalışmaların 

belirlendiği “Niğde Akkaya Baraj Gölü ve Çev-

resi İyileştirme Projesi” hazırlandı.

Söz konusu çalışmada baraja gelen arıtılmamış 

atıksular ile erozyonla gelen materyallerin ba-

rajın belli bölgelerinde dip çamuru ve sediment 

oluşturduğu, anaerobik şartların da etkisiyle dip 
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çamuru içindeki organik maddelerin ayrışması 

sonucu Karbondioksit, Metan ve kötü koku ve-

ren Hidrojen Sülfür gibi gazların ortaya çıkarak 

suyun kalitesini bozduğu anlaşıldı. 

Proje sonunda baraj ölü hacminde oluşan dip 

çamurunun hidrolik sistemle diğer kısımların 

ise uygun iş makinaları ile temizlenmesine karar 

verildi. 

Barajın temizlenmesi sırasında sulama yapıla-

mayacağı ve yapılacak çalışmalar esnasında ra-

hatsız edici kokuların yayılabileceği hususların-

da yöre halkı bilgilendirildi.

Akkaya Barajı’nın boşaltılması ve temizlenmesi 

esnasında baraj göl alanına su girişinin önlen-

mesi amacıyla 4.700 metrelik derivasyon kanalı 

açılması çalışmalarına başlandı ve temmuz ayı 

sonunda kanal tamamlanarak baraja su girişi 

önlendi. 

Akkaya Barajında uzun süredir devam eden kir-

lilik problemi nedeniyle dip savak, cebri boru tü-

neli ve vana odasında birikmiş olabileceği düşü-

nülen gazların tespiti için; TKİ (Türkiye Kömür 

İşletmeleri) uzman personelince Metan (CH4), 

Karbonmonoksit (CO), Karbondioksit (CO2) 

Oksijen (O2), Hidrojen Sülfür (H2S) ve Kükürt-

dioksit (SO2) gazı ölçümleri yapıldı. Yapılan öl-

çümlerde, ortamda tehlikeli gazların olmadığı ya 

da sınır değerlerin altında olduğu tespit edildi.

Ağustos ayının ilk haftasında suların çekilerek 

dip çamurunun kuruduğu kesimlerde iş makina-

ları ile çamur sıyırma işlemine, çamur kurutma 

yataklarının hazırlanmasına ve kuyruk kısmın-

dan sıyrılan dip çamurunun mera alanına çekil-

mesi çalışmalarına başlandı. 

DSİ’nin bölgede bulunan iş makinalarına ilave 

olarak Kasım ayının başından itibaren piyasa-

dan kiralanan paletli mini ekskavatörler ile ça-

mur temizleme işlemine başlandı.

Baraj ölü hacminde biriken dip çamurunun 

hidrolik sistemle temizlenmesi işi ihale edilerek 

Ekim ayının ilk haftasında çalışmalara başlan-

dı. Yüzer duba üzerine monte edilen 3 adet 

çamur pompası ile baraj ölü hacminde biriken 

500.000 m3 çamurlu su 1.100 metre mesafe ve 

24 metre yükseklik de oluşturulan çamur kurut-

ma yataklarına pompajla naklediliyor. 

Akkaya Barajı Karakteristikleri

Barajın Yeri Bor-Niğde

Akarsuyu Tabakhane

Amacı Sulama

İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1962 - 1974 

Gövde dolgu tipi Toprak dolgu

Gövde hacmi 0,426 hm3 

Yükseklik (talvegden) 18 m 

Normal su kotunda göl hacmi 5,70 hm3

Normal su kotunda göl alanı 1,40 km2 

Sulama alanı 2 000 ha 
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Akkaya Barajı Çamur Kurutma Yatakları Planı

Ayrıca temizlik çalışması sırasında cebri boru-

nun ve kelebek vananın değiştirilerek tünelin 

düzenlenmesi işi ihale edildi. Aralık ayı sonunda 

barajda yeniden su tutulmaya başlanacak. 

Akkaya Barajı Gölüne deşarj edilen Fertek Ma-

hallesinin bir kısım atıksuları ile Koyunlu Ka-

sabası atıksularının, yapılacak kollektör hattı ile 

terfi merkezine getirilmesi ve Niğde AAT çıkışı-

na yapılacak olgunlaştırma havuzu ile daha te-

miz bir suyun baraja girişini sağlamaya yönelik 

proje ihalesi süreci de başlatıldı.

51 Bin Ihlamur Ağacı Dikilecek

Devlet Su İşleri tarafından yapılan dip çamuru 

temizliği ve iyileştirme çalışmalarıyla Akkaya 

Barajında zaman içerisinde oluşan su kirlili-

ği ve koku problemi giderilmiş olacak. Ayrıca 

buradan çıkarılan dip çamuru, gübre niteliği 

taşıdığından Baraj sol sahilindeki mera alanına 

serilerek 51 bin Ihlamur ağacı dikim projesi ger-

çekleştirilecek.

Yapılan bütün bu çalışmaların sürdürülebilirliği-

nin sağlanması için; 

• Atıksu Arıtma Tesisinin standartlara uygun 

su deşarjı yapacak hale getirilmesi, 

• Barajda tekrar kirliliğe sebep olacak deşarj-

ların önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin 

alınması, 

• Baraj göl alanına doğrudan ve/veya dolay-

lı yapılan atık su deşarjlarıyla ilgili bütün 

izinlerin gözden geçirilmesi, gerekiyor. Aksi 

takdirde Akkaya Barajı tekrar halk sağlığını 

tehdit edecek görünüme dönecek ve rahat-

sız edici kokular yaymaya devam edecek. 
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Küçük M enderes Havzasında 
Kirliliğin Önüne Geçilecek
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Küçük Menderes 

Nehri Havzasının korunması ve su kalitesinin iyi-

leştirilmesi için Bakanlıklar, mahalli idareler ve 

sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir takip ko-

misyonu kurulması için harekete geçti.

30’a yakın kurum ve kuruluşun temsilcisinin bu-

lunacağı komisyon, Küçük Menderes Havzasında 

atıksu ve katı atık tesislerinin kurulması, zirai kay-

naklı kirliliğin kontrol edilmesi, ağaçlandırma, su 

kalitesinin izlenmesi, denetim, temiz üretim tek-

niklerinin yaygınlaştırılması, yapılacak işler için 

teknik ve ekonomik destek verilmesi çalışmalarını 

takip edecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık, Kalkınma, İçişleri Bakanlıkları, İzmir ve 

Aydın illerinin Valilikleri ile alakalı belediyeleri, 

sanayi ve ticaret odaları ile İller Bankası ve Türki-

ye Belediyeler Birliği’ne bir yazı gönderdi.

Eylem Planı Uygulamaya Geçirilecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

imzasıyla gönderilen yazıda, ülkemizdeki 25 adet 

su havzasından öncelikli olarak belirlenen 15’i için 

Havza Koruma Eylem Planı hazırlandığı belirtil-

di. Yazıda, “Hazırlanan planların eylem takvimine 

göre takibi havza önceliklerine göre Bakanlığımız 

koordinasyonunda yürütülmekte olup, uygulama-

larının sağlanması aciliyet arz etmektedir. Bu kap-

samda kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler 

düşmektedir” denildi.

Küçük Menderes Havzasının öncelikli havzaları-

mız arasında yer aldığı belirtilen yazıda, kirlenme-

nin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınır-

lar içine çekilebilmesi için birçok çalışma yapıldığı, 

bu çalışmalar neticesinde “Küçük Menderes Hav-

zası Koruma Eylem Planı” hazırlandığı ifade edil-

di. Eylem planında bütün tarafların üzerine düşen 

görevlerin belirtildiği ve iş takvimine bağlandığı 

kaydedilen yazıda, istenilen sonuca ulaşılması için 

eylem takvimindeki uygulamaların neticelendiril-

mesi gerektiği vurgulandı. Yazıda, Küçük Mende-

res Havzası Koruma Eylem Planının ana bileşen-

leri ve sorumluları şöyle açıklandı:

Atıksu Arıtma Tesisleri Kurulacak

- Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurul-

ması ve İşletme: Havzadaki yerleşimlerin atık-

su arıtma tesislerini kurmaları ve mevzuata uygun 

olarak çalıştırmaları, Belediye Kanunu ve Çevre 

Kanunu gereği Belediyelerin mükellefiyetindedir. 

Bu konuda belediyelerin mesuliyetlerini yerine ge-
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tirmeleri gerekmektedir.

- Münferit Sanayilerin ve Organize Sana-

yi Bölgelerinin Atıksu Arıtma Tesisleri 

Kurması ve İşletmesi: Çevre Kanunu ve bu 

kanun kapsamında çıkartılan Yönetmelikler çer-

çevesinde münferit sanayi tesisleri ve OSB’lerin 

atıksu arıtma tesislerini kurmaları ve mevzua-

ta uygun olarak çalıştırmaları sanayicilerin ve 

OSB’lerin mükellefiyetindedir. 

- Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Ka-

zanma ve Bertaraf Tesisleri: Atık işleme, 

geri kazanma ve bertaraf tesislerini kurma ve 

sorumluluk sahasındaki bütün atıkların toplan-

masını sağlayarak bu tesisleri işletme faaliyet-

lerinden Çevre Kanunu ve Belediye Kanunu 

gereğince belediyeler sorumludur. Bu konuda 

belediyelerin mesuliyetlerini yerine getirmeleri 

büyük önem arz etmektedir.

Kirlilik Kontrol Altına Alınacak Kirlilik Kontrol Altına Alınacak 

- Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü: Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mesuliye-

tinde olup, eylem planının ilgili iş kalemindeki 

faaliyetlerin takibi ve denetimi önemlidir. Zirai 

kaynaklı toprak kirliliğinin kaynağında kontrolü 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev, yetki ve 

sorumluluğundadır.

- Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma: 

Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma faaliyet-

leri Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafın-

dan yürütülecektir. 

DSİ Nehri Sürekli İzleyecekDSİ Nehri Sürekli İzleyecek

- Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi: Küçük 

Menderes Nehrinin sürekli olarak izlenmesi 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılacaktır. Mevcut izleme noktalarının değer-

lendirilmesi ve çevrimiçi izleme noktalarının be-

lirlenmesi ve izleme programının oluşturulması 

konularında “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü” 

ile “ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü” 

DSİ’ye teknik destek verecektir. 

- Denetim ve Yaptırım: Evsel, münferit sa-

nayi, OSB ortak ve diğer bütün atıksu arıtma 

tesisleri ile katı ve tehlikeli atık işleme, geri ka-

zanma ve bertaraf tesislerinin çevre mevzuatına 

uygun olarak işletilmesini temin için denetlen-

mesi, denetim sonucu saptanan usulsüzlüklerin 

giderilmesi için uygulanacak yaptırımlar husu-

sunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerekli 

işlemleri yapması gerekmektedir.

Teknik ve Ekonomik DestekTeknik ve Ekonomik Destek

- Temiz üretim teknikleri: Kaynakların 

verimli kullanılması ve su kirliliği ile etkili mü-

cadelede belediyeler, sanayi ve diğer sektörlerde 

çevre koruma kapasitesinin geliştirilmesi, özellik-

le zeytin, zeytinyağı vb. sektörlere yönelik özel 

çevre koruma tedbirlerinin geliştirilmesi, sanayi-

de temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, 

belediye ve sanayicilerin eğitimleri, belediyele-

rin idari denetimi ve su/atıksu tarifelerinin dü-

zenlenmesi hususları havzanın iyileştirilmesi ve 

korunması maksadıyla tedbirlerin geliştirilmesi 

gerekmekte olup, belediye, sanayi ve diğer kuru-

luşların teknik ve ekonomik açıdan desteklenme-

si önem arzetmektedir.”

Yazıda, Küçük Menderes Eylem Planı’nın başa-

rıyla uygulanabilmesi ve hedeflenen sonuca ula-

şılması için sanayici ve belediyeler dahil ilgili her 

kurum ve kuruluşun belirtilen vazifeleri yerine 

getirmeleri ve acil olarak eylemlerin uygulamaya 

geçirilebilmesi maksadıyla, bir takip komisyonu 

oluşturulacağı kaydedilerek, kurum ve kuruluş-

ların yetki sahibi birer temsilci bildirmesi istendi.
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Başbakan 
Yardımcısı Bekir 
Bozdağ: “Türkiye’yi 
güçlendirmeye, 
milletimizin 
imkânlarını mil-
letimizin hizmetine 
sunmaya devam 
edeceğiz.”

Yozgat’a 5 Tesis 

08.09.2012 tarihinde Yozgat ilinde 5 tesisin temel 

atma merasimi gerçekleştirildi. Temeli atılan te-

sisleri ile yaklaşık 6 bin dekar tarım arazisi sulama 

suyuna kavuşacak, Yozgat iline yıllık 17,5 milyon 

m3 içme, kullanma ve sanayi suyu temin edilecek 

ve 2 mahallenin taşkın zararlarından korunması 

sağlanacak.

Temel atma törenine; Başbakan Yardımcısı Be-

kir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. 

Temeli Atılan Tesisler

Yozgat Merkez Büyükmahal Göleti: Yoz-

gat iline bağlı merkez Büyükmahal köyünün 1750 

metre güney batısındadır. Gölette depolanacak 

1,58 hm³ su ile  3 810 dekar arazinin sulanması 

hedeflenmektedir.

Yozgat Sorgun Gülşehri (Hoşumlu) Göle-

ti: Yozgat ili Sorgun ilçesi Gülşehri kasabasında 

Kanlıyer deresi  üzerindedir. Gölette depolanacak 

1,14 hm³ su ile  2 310 dekar arazinin sulanması 

hedeflenmektedir.

Musabeyli Projesi - Hamsu İsale, Derivas-

yon Hattı ve Tünel: Yozgat Musabeyli kasaba-

sının 7,5 km kuzeydoğusunda ve Bişeközü deresi 

üzerinde Akyamaç köyüne 3 km uzaklıkta halen 

inşası devam etmekte olan ve %83 fiziki gerçek-

leşme sağlanan Musabeyli Barajında depolanacak 

48,6 hm³ su ile Yozgat ili Yerköy İlçesi ve OSB’nin 

2050 yılına kadar olan (17,5 milyon m³/yıl) İçme 

ve kullanma suyunun temin edilmesi.

Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri: 62.300 

m³/gün hamsu arıtılarak içme ve kullanma suyu 

sağlanacaktır.
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Yozgat – Yerköy İlçe Merkezi Erzurum ve 

Gültepe Mahalleleri İkmali: Yozgat ili, Yer-

köy ilçe Merkezine ait Erzurum ve Gültepe Ma-

halelerinin Taşkın hasarlarından korunması sağ-

lanacaktır.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu

“Her alanda yaşanan gelişmeler suyada yansımış-

tır. Sadece DSİ tarafından 9 yılda 1128 tesis açıldı. 

5 yılda tam 300 tesis açıp, aziz milletimizin hiz-

metine sunuyoruz. Ayrıca 11 milyon dekar araziyi 

sulamaya açtık. 640 dereyi ıslah ettik. Biz şu anda 

kolları sıvadık, 49 şehre yaklaşık 41 milyon vatan-

daşa ilave su temin ettik. Artık elinde bidonlarla 

dolaşan vatandaş görmemiz mümkün değil. Biz su 

getirdiğimiz zaman en az 2040-2050 yılına kadar 

yetecek şekilde getiriyoruz. İstanbul, Ankara, İz-

mir gibi büyükşehirlerde 2070 yılına kadar suyu 

hazır ediyoruz.”dedi. 

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

lu, yeni tesislerin de Yozgat iline kazandırılmaya 

devam edileceğini söyleyerek, tesislerin hayırlı ol-

masını temenni etti. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
yaptığı konuşmada;

“Türkiye değişirken, güçlenirken, her alanda gücü 

kuvveti artarken bundan rahatsız olanlar var. 

Türkiye büyüyorsa, Türkiye gelişiyorsa, güçleni-

yorsa bundan herkes mutluluk duymalıdır. Daha 

büyük bir Türkiye için daha güçlü bir Türkiye için 

rekabet ortaya konulmalıdır. Biz milletimizden 

aldığımız dua ve destekle yolumuza devam ede-

ceğiz. Türkiye’yi güçlendirmeye, milletimizin im-

kanlarını milletimizin hizmetine sunmaya devam 

edeceğiz.

Yozgat’ımızda su olup da gölete dönüştürülmeyen 

su kalmayacak. Vatandaşın hizmetine sunulma-

yan bir damla su kalmayacak. Yerköy ilçesindeki 

İnandık Barajı’na insanların inancı kaybolmuş-

tu. Elli yıllık bir hikaye artık. O hikayeye de son 

nokta konuldu. 2013’te onun ihalesini yapıyoruz. 

Akdağmadeni’nde de baraj olacak bir suyumuz 

var. Bahçecik Barajı’nın planlama çalışmaları de-

vam ediyor. Sorgun için Yenice Barajı’nın plan ve 
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proje ihalesi yapıldı. Bittikten sonra yapım ihale-

si yapılacak. Sorgun içme suyu konusunda bun-

dan sonra sıkıntı yaşanmayacak.”dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI 
konuşmasında;

“Birazdan temelini atacağımız proje Yozgat 

ili için büyük önem arz etmekte. Bilindiği gibi 

Yozgat ilimizin içme, kullanma ve sanayi suyu 

meselesini uzun vadede çözmek adına, 2007 

yılının sonunda Musabeyli Barajı’nın inşaatını 

başlattık. Projede bugün itibari ile %83 fiziki 

gerçekleşme sağlanmış bulunmakta. Barajın bi-

tim tarihi 31 Aralık 2012’dir.Ancak bizler bu 

tarihten önce barajı bitirmeyi hedefliyoruz.Ba-

rajın tamamlanması ile vatandaşlarımız daha 

sağlıklı içme suyuna kavuşacak, hem de beledi-

yemiz tasarruflu hizmet vermiş olacaktır.Musa-

beyli Barajı’nda depolanacak olan su ile bugün 

temelini atacağımız ve toplam maliyeti 16,5 mil-

yon TL olan projeyle birlikte; Yozgat ili Gebze 

ilçesi ve organize sanayi bölgesinin 2050 yılına 

kadar içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını kar-

şılamış olacak.Yapacağımız bir diğer proje ise 

birazdan canlı bağlantısını gerçekleştireceğimiz 

yine içme suyu ile alakalı olarak inşaatı devam 

etmekte olan Musabeyli Projesi Tünelidir.2145 

metre uzunluğundaki tünel ile alınacak ham su 

Musabeyli Barajı’na derive edilecektir.Temeli 

atılacak diğer 2 tesis ise 1000 günde 1000 gölet 

kapsamında yapımı gerçekleştirilen gölet proje-

leridir.Bu göletler ile toprağa can, hasata bereket 

katacağız.DSİ olarak yatırım hamlelerimize son 

sürat devam etmekteyiz.Yozgat ilimizde bu yatı-

rımdan nasibini alan illerimizdendir.

DSİ olarak şunun bilincindeyiz ki; İçme suyu bir 

yaşam hakkıdır bekletilemez ve toprağa yapılan 

yatırım ise ülkemize ve gelecek kuşaklara yapılan 

yatırımdır. Bu anlayış ile hedefimiz ülkemizde 

içme suyu olmayan bütün il, ilçelerimizin içme 

suyu meselesini çözmek ve 2023 yılına kadarda 

sulanabilen bütün tarım arazilerinin sulanmasını 

sağlamaktır.

Sözlerime son verirken, bu tesislerin ülkemize 

milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr Veysel Eroğlu, DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı ile birlikte 5 tesisin 

temel atma merasimi gerçekleştirildi.

Temel atma merasimi sonrası; Başbakan Yar-
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Mevsim sarardığında Sonbahar’ı gördük.

Önce havalar serinledi. Sonra yapraklar... Kah-

verengi bir üşümüşlüğün içinde bulduk kendimizi. 

Günler de üşüdü, büzüştü; akşam erken gelir oldu 

zamanın üstüne. Derken kuşlar da gitti. Biz bize 

kaldık yine şehirle. Yollar da sarardı derken, yap-

rak yaprak kurudu. Bu üşümüşlüğün içinde hepi-

miz kuruyup bir yana savrulduk.  

Şairler mevsimlerin insana yaptığı fenalıkları mıs-

ralara; yazarlar öykülere, romanlara döktüler... 

İlkbahar’ı dirilişe, Sonbahar’ı yaşlılığa ve Kış’ı 

yeni bir dirilişin öncesindeki ölüme yordular. Di-

ğer yanda psikologlar “mevsim değişikliği nede-

niyle doğada meydana gelen olaylar, insanların 

psikolojilerinde büyük ölçüde etkili olur. 

MEVSİM 
SARARDIĞINDA...
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Özellikle sonbahar ve kış aylarında bu etki daha 

belirgindir.” dediler ve bunu ağaçların yaprak-

larının sararması ve dökülmesi, yağan yağmur 

veya kar ve kararan gökyüzünün insan tabiatı 

üzerindeki olumsuz etkisi yüzünden olabileceği-

ne de işaret ettiler. 

Evet yapraklar..Sonbahar’ı bize en çok his-

settiren yapraklar...Peki yapraklar neden 

Sonbahar’da sararırlar? Yaz mevsiminin sonla-

rına doğru, günlerin kısalmasıyla beraber, bilim 

adamlarının deyimiyle “biyolojik iç saat” doğ-

rultusunda sanki bir çalar saat ağaçları uyarır ve 

onların fotosentezden sorumlu olan hormonla-

rına “motorlarını yavaşlat!’ sinyalini verir. İşle 

o andan itibaren yaprak dökümü başlar. Şehir-

lerde bu süre biraz daha gecikmeli olarak dev-

reye girer. Çünkü şehirlerdeki aydınlatmalar, 

günlerin kısalması hususunda ağaçları yanıltıyor 

ve yaprak dökümü sürecini başlatan hormonal 

salgılamanın gecikmesine sebep oluyor. Soğuk 

mevsimlerin yaşanmadığı tropikal bölgelerde ise 

ağaçlar, kurak mevsim öncesi yine su ihtiyacını 

dengelemek için yapraklarını döküyorlar.

YAPRAK NEDİR?

Yaprak, bitkilerde fotosentez ve solunumun gerçekleştiği temel 

organlardır. Gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çı-

kan ve büyümesi sınırlı olan yapılardır. Yaprak yapısı itibariyle 

üç grupta toplanabilir: 

Yaprak ayası (lamina): Fotosentezin, terleme ve solunumun 

gerçekleştiği kısımdır.

Yaprak gövdesi (Petiyol): Madde iletimini ve yaprağın güneş-

lenmesini sağlar.

Yaprak tabanı (Bazis): Yaprak sapı ve yaprak ayasını gövdeye 

bağlar.

Genel olarak yaprak geniş, yassı, yeşildir. Aya, sap, taban’dan 

oluşan 3 kısımdır. Aya, yüzeydir ve iğne, ipliksi, eliptik, yumur-

tamsı, böbreksi şekillerde olur, kenarları düz, kenarlı, dişli, tes-

tereli, loplu, dalgalıdır. Ortasında bir anadamar ve buna bağlı 

yandamarlar vardır. Çıplak veya tüylüdür. Sap, ayayı sürgüne 

bağlar. Kısa, ince, kalın, uzun, tüylü, kaşeli olur. Sapsız yap-

rak da vardır. Taban, ayanın sapa bağlandığı yerdir. Simetrik 

veya asimetriktir. Yaprak tepesi sivri, küt, yuvarlak olur. Basit 

yaprak, bir sap üzerinde tek olandır. Bileşik yaprakta ise aya 

parçalıdır, ayrı bölümlere ayrılmıştır. Yapraklar, sürgüne bağ-

lanma şekline göre, her noktada bir çift olarak karşılıklı, üç ve 

daha fazla ise çevrel, her noktada iki sıra boyunca tek olursa 

almaşlı denir.
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Yaprak dökümü sadece su ihtiyacına yönelik bir 

refleks mi? Hayır. Bazı ağaçlar için yaprak dök-

me, bir çeşit dinlenme ve rahatlamadır da. Bu 

hadise kesinlikle mevsime bağlı olmadığı gibi, 

ağacın yapraksız kaldığı süre de ağaçtan ağaca 

büyük değişiklikler gösterir. Mesela, bütün yıl 

yaz mevsiminin hakim olduğu Portekiz’in Atlas 

Okyanusu kıyısındaki Madeira adasında bulu-

nan lale ağacının yapraksız kaldığı süre yaklaşık 

85 gün, aynı adadaki kayın ağacının da 149 gün-

dür.

Yaprak dökümü zamanının hemen başında 

ağaç, yapraklarındaki bütün besleyici maddeleri 

emmeye başlar. Gaye nitrat, fosfat ve potasyum 

gibi değerli elementlerin, düşen yapraklarla be-

raber boş yere harcanmaması, hazır eldeyken 

kullanılabilmesidir. Bu maddeler, ağaç kabuğu-

nun tabakalarına, gövdenin ortasından geçen 

iliğe çekilir ve buradaki parankima hücrelerinde 

depolanır. Böylece yapraklardaki besin madde-

leri israf edilmemiş ve maksimum tasarruf esas-

larına uyulmuş olmaktadır.

Yapraklara yeşil rengi veren klorofil pigmentleri 

yavaş yavaş çürümeye başlar. Bu çürüme devre-

sinde klorofil pigmentlerinden ayrılan mini mo-

leküller de, vazifelerini tamamlayıp, tezkereleri-

ni alan asker misali yaprakları terkedip, ağacın 

gövdesine dönerler. Bütün bu kimyevi gelişim 

neticesinde yapraklar yeşil renklerini kaybeder, 

fakat renksiz bırakılmazlar.

Faaliyetleri daha önce klorofil tarafından dur-

durulan karotenoidler ve antosianinler gibi pig-

mentler o andan itibaren serbest kalır. Ağaçla-

rın yapraklarına kavuniçi, kahverengi, mavi ve 

kırmızının çeşitli tonlarını veren ve sonbahar 
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mevsiminde ormanları bir renk cümbüşüne dö-

nüştüren işte bu pigmentlerdir.

Ancak şu noktayı hatırlatmakta fayda var: Son-

bahar mevsimine çok zaman varken yaprakların 

sararmaya başlaması, tabii yaprak dökümü ile 

değil, yapraklardaki azot, kükürt ve magnez-

yum eksikliği ile ilgili bir hadisedir. Bu durum ise 

genellikle ya kuraklıktan veya toprağın mineral 

zenginliğini yitirmesinden ileri gelir.

Yaprak dökümü programının bundan sonra-

sı, biraz da o ağacın karakterine bağlıdır. Bazı 

ağaçlar, yaprakların kendiliğinden düşmesini 

bekler. Ancak bu, bazen oldukça uzun zaman 

alabiliyor. Organik madde fakiri ve bazı pig-

mentlerin de tesiriyle sararan yapraklar kurusa 

da düşmeden dalın ucunda günlerce kalabiliyor. 

Meşe ve kayın ağaçları gibi.

Meşe ağacı ölü yapraklarını günlerce dallarında 

taşıyabilir ve bir fırtınanın gelip onları dökmesini 

bekler. Kayın ağacı ise ölü yapraklarını ta ilkba-

hara kadar dallarında tutabilir. Ağaçların büyük 

bir bölümü ise yapraklarından hemen kurtulabi-

lir, hatta onları, henüz tam manasıyla ölmeden 

de dökebilir. Bunun için de ağaç, yaprak sapla-

rını hususi olarak beslemiyor ve zayıflamaya se-

bep oluyor. Bu durumda en küçük bir esinti dahi 

yaprakları önüne katıp götürebiliyor.
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Yaprağın koptuğu noktada ortaya çıkan yaranın üzeri de hemen bir 

mantar tabakasıyla kapanıyor. Ağaçlar bu şekilde kış şartlarına karşı 

tedbirlerini almış, sanki kışlık elbiselerini giyip, yeni mevsime hazır 

hale gelmişlerdir... 

Ilıman bölgelerde yetişen ağaçların yaprakları genellikle sonbaharda 

kurur, ölür ve yere düşer. Çam, şimşir, ladin, köknar ve çobanpüskü-

lü gibi kozalakgiller familyasından olan ağaç türlerinin (iğne yapraklı 

ağaçlar) yaprakları birkaç yıl yaşayabildiğinden, kış mevsiminde de 

yeşil renkli ve canlıdırlar. Bundan dolayı adları ‘dayanıklı” ya çıkmış-

tır.

Ancak bu ağaçlar da iklim, zaman ve çevre şartlarının değişimi doğ-

rultusunda yapraklarını (iğnelerini) dökerler. Mesela karaçam, karın 

tesiriyle ağırlaşan dallarının kırılmaması için sonbahar mevsiminin 

sonlarına doğru yapraklarını dökmeye başlar.

Bu ağaçların yaprak saplarında “Apsis noktası’ denilen zayıflama böl-

geleri meydana gelmez. Kozalakgiller, yapraklarını iki veya yedi yıl 

arayla da dökerler. Botanik uzmanlarına göre, kozalakgillerin yaprak 

dökümüne gitmesi, özellikle çok uzun ve sert kış mevsimleri için geçer-

lidir. Yoksa bu ağaçlar, hayat kaynakları olan organik maddelerden 

uzak kalsalar dahi hayatlarını aylarca devam ettirebilirler.

Sonbahar yaklaşıp, günler yavaş yavaş kısalmaya başladığı vakit, yap-

rakların büyüme hormonunun oranı düşmeye başlar. Zamanla yap-

rak sapının dala bağlandığı noktada birtakım hücreler oluşur ve bu 

hücreler, üstü mantarla kaplı bir yatak meydana getirirler. Bu noktaya 

“Apsis noktası” veya “yaprak tabanı”denilir. Yaprağın sapı bu böl-

gede öylesine zayıflamıştır ki küçük bir esinti dahi sapın o noktadan 

kopmasına ve yaprağın yere düşmesine yeter.

Tam bu esnada yaprakta, dokularının çürümesi sebebiyle, “etilen” 

adı verilen bir hormon üretilmeye başlanır. Bu gaz şeklindeki hor-

mon, sellülaz ve pektinaz enzimlerinin sentezini teşvik ederek, bunla-

rın hücre duvarlarını eriterek hücreler arası bağlantının zayıflaması ve 

zamanla hücrelerin birbirlerinden ayrılmalarına sebep olur ve yaprak 

dalının kapma işlemini hızlandırır. Yaprağın sapıyla beraber düşme-

sinden sonra, yaprağın koptuğu yer olan apsis noktasında meydana 

gelen yaranın üstü hemen kallus denilen bir mantar dokusuyla tama-

men kapatılır. Bu doku vasıtasıyla bitkideki su kaybı önlenmiş, kışın 

soğuğu, havadaki zararlı gazlar, bakteri ve mantar gibi patojenlerden 

de korunmuş olur.  
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Peki bazı hayvanlarda göç neden olur? Sadece ılıman iklimlere gitmek için mi? Hayvanlarda da çe-

şitli sebeplerden dolayı göçe rastlanmaktadır. Bunların bir kısmı geçicidir. Bir sebebe bağlı olarak ve 

çoğunlukla bir defa yaptıkları göçlerdir. Yem kıtlığı, ani iklim değişikliği, üreme zorluğu, su ve hava 

akımları gibi sebepler, bazı hayvanları göçe zorlar. 

Hayvanların bir de periyodik (sistemli) göçleri vardır. Bunlar; bilhassa ördek, leylek, kırlangıç, ke-

laynak gibi kuşların, senenin belli aylarında mevsim şartları sebebiyle, soğuk yerlerden sıcak yerlere 

gitmeleridir. Yazın Kuzey Yarıküreye, kışın da Güney Yarıküreye göç ederler. 

Bazı tatlı ve tuzlu su balıkları da göç etmektedirler. Yumurtlama, akıntılar, yiyecek bulma gibi se-

beplerle, kısa ve çok uzun mesafelere küçük gruplar veya milyonlarca balıktan müteşekkil 

sürüler halinde göçleri esnasında, belli su altı yollarından ge-

çerler. Türkiye’de Karadeniz’den Marmara’ya, Marmara’dan 

Karadeniz’e balık göçleri çok sık görülür. 

Göçmen kuşlar farklı mevsimleri farklı coğrafya-

larda geçiren kuş türlerinden oluşan bir gruptur. 

Her sene dünyaca 50 milyar kuşun göç ettiği 

tahmin edilir. Bunlardan 5 milyarı Avrupa ile 

Afrika arasında göç eder. 

Küçücük kolibri kuşundan koskoca 

kartallara kadar binlerce kuş türü 

her sene vakti geldiği zaman üreme 

ve kışlama bölgeleri arasında uzun 

yolculuklar yaparlar. Yılda iki defa 

Kuzey ve Güney yarıküreleri arasın-

da göç ederler. Kış aylarında havala-

rın soğumasıyla besin bulmak zorlaşır 

ve rekabet artar. Bu sebeple Kuzey yarımküre-

de üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda 

Güney yarımküreye doğru göç hareketine 

girişir. Güney daha sıcak ve besin bakı-

mından daha zengin olduğundan iyi bir 

kışlama alanı teşkil eder. İlkbaharın başla-

masıyla da güneyden kuzeye dönüş göçü-

ne başlarlar. İlkbaharda kuzey bölgeleri kuş 

akınlarına uğrar. 

İlkbaharda kuzeye gelen kuşlar, ilkba-

har, yaz ve sonbahar mevsimleri ol-

mak üzere yılın dörtte üçünü bu geniş 
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alanlarda geçirirler. Yalnız kış mevsiminde

tropik bölgelerde barınırlar 

Kuşların bir kısmı, niçin ölüm pahasına uzun 

göçlere girişirler? Niçin diğer kuşlar gibi, 

göçmen kuşlar da yurtlarında kalıcı değildir?

Bunları göçe zorlayan nedir? Soğuktan kaç-

mak ve besin bulmak için mi? Bu, ancak bir-

çok sebebin bir kısmı sayılabilir. Çünkü birço-

ğu, gerekli besin ve elverişli iklim şartlarından 

çok daha fazla yolculuk yaparlar. Bazı türler

de havaların soğuması ve besin azlığının baş 

göstermesinden önce güneye inerler. Her göç-

men kuş türü göç vaktinin geldiğini nasıl an-

lar? Kuşlarda göç isteğini uyandıran ve onları 

direnmeksizin yola çıkmaya zorlayan biyolojik 

saat nasıl çalışır? Hareket saati ne zaman ça-

lar? Gidecekleri yeri nasıl bilir ve vardıkların-

da nasıl tanırlar? Yanılmadan yollarını nasıl

bulur, hedeflerinin yönüne doğru nasıl uçar

veya yüzerler?

Kuşlar hava kirliliğinden, pil atıklarından, 

besin azlığından, iklim tiplerinden dolayı göç 

ederler. Bütün bu sorulara tatminkar cevap 

bulmak oldukça güçtür. Bilim adamları son 

yıllarda göçlerle ilgili kıymetli bilgiler elde et-

tiler. Bununla beraber halen çözüm bekleyen 

sayısız bilmece mevcuttur. Ancak aşikare ola-

rak görülen şudur ki; göçmen kuşlar yerleşik 

olanlardan ayrı bir bünyeye sahiptir. Birçok 

yön bulma yetenekleri ile birlikte doğarlar. 

İlkbahar ve sonbaharda günlerin uzayıp kısal-

masıyla gün ışığına bağlı olarak göçmen kuşla-

rın hipofiz ve epifiz bezlerinin hormon salgısı

değişmeye başlar. Hormon uyarısıyla bünye-

lerinde, önüne geçilmez bir göç isteği belirir.

Yapılan incelemeler neticesinde, gün aydınlı-

ğı süresinin değişmesine bağlı olarak kuşların 

eşeylik organlarının (erbezi ve yumurtalıkla-

rın) büyüyüp küçüldüğü tesbit edilmiştir.
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William Rowan aynı türden iki kuş grubunu sert 

Kanada kışında ayrı kafeslere yerleştirerek farklı 

ışık periyotlarına tabi tuttu. Bu deneyle fotoperyo-

dizmin (ışık sürelerinin) kuşlardaki etkisini gözledi. 

Normal gün ışığına maruz bırakılan birinci grubun 

vücutlarında görünür bir değişim olmadı. Işık pe-

riyodu arttırılan diğer kafes kuşlarının ise eşeylilik 

organları ve kanatları ilkbahar mevsiminde olduğu 

gibi büyüdü. Her iki grup da serbest bırakıldığın-

da, ikinci grubun hazırlıksız bir göç girişimine kal-

kıştığı tesbit edildi. 

Kuşların, göçü etkileyen fotoperyodizme paralel 

olarak vücutlarında yağ birikiminden başka, yön 

bulma yetenekleri, yerin manyetik alanına, hava-

nın barometrik basıncına, polarize ve ultraviole 

ışınlarına, frekansı çok düşük seslere ve kokuya 

olan duyarlılıkları da onları son model cihazlarla 

donatılmış bir pilottan üstün kılar. Vakti geldiğin-

de bünyelerinde göç saati çalar. Programlanmış en 

modern kompütürlerden daha karmaşık olan bu 

varlıklar itirazsız göç emrine boyun eğerler. Eski 

yerlerine döndüklerinde, çoğu zaman ayrıldıkları 

ağaca, hatta uçuşa kalktıkları aynı dala konarlar. 

Bütün göçmen türler, her yıl aynı zamanda göç 

etmezler. Bazan hava durumu sebebiyle hareket-

lerini değiştirebilirler. Fakat San Juan Capistrona 

kırlangıçları gibi bazıları da her yıl göçmen bir bi-

çimde aynı günler içinde göç yerlerine gidip gelir-

ler. Umumi olarak gece uçarlar. Gündüz yiyecek 

bulmak için avlanırlar. 

Kuzey kutbundan kalkan bir kuşun, elinde bir 

harita ve pusulası varmış gibi yüzlerce kilometre 

ötede hedefine varması ve vakti gelince tekrar aynı 

noktaya dönüşünü izah etmek oldukça güçtür. 

Hele, yeni yumurtadan çıkan yavruların, uçmayı 

öğrendikten hemen sonra, hiç bilmedikleri ana 

ocağına tek başına dönmeleri son derece şaşırtıcı 

bir olaydır. Tek bir rota üzerinden uçmaları ve 

kendilerinden bir önceki neslin yaşadıkları toprak-
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lara konmaları fevkalade bir yön 

bulma tekniğinin varlığını gösterir. 

Uzun zaman, göçmen kuşların yolla-

rını, coğrafi işaretlere göre buldukları 

zannediliyordu. Gerçekten de gündüz 

uçan birçokları deniz kıyılarından, vadi 

yataklarından, dağ silsilelerinden ve 

kıyılardan giderler. Bunları yol 

bulma işareti olarak kullanırlar. 

Ancak kuşlar yollarını yalnız bu 

tip coğrafi işaretlerle tayin etseler-

di, gece yol alanlar hedeflerine vara-

mazdı. Çok uzak yerlerden salıverilenler 

de şaşkına dönerdi. Birkaç yıl önce Pasifik’ten geçen 

uçaklar için tehlikeli olmaya başlayan albatrosların 

bir kısmı, yakalanarak Filipinler’e nakledildi. 2560 ki-

lometre mesafeden bir ay içinde geri döndüler. Diğer bir 

kısmı ise, tam aksi istikamete doğru götürüldü. Bu kuşlar da, 

bir günde 200 kilometre mesafe uçarak 10 gün içinde hiç bilme-

dikleri yollardan geçerek asıl bölgelerine geri geldiler. 

Belki de en esrarlı mesele kuşların şaşırmadan, binlerce kilometre, hiçbir nirengi (işaret) 

noktası, yön alacak yeri olmadan yönlerini nasıl bulduğudur. 

Bunu nasıl yapıyorlar? Eskiden ornitologlar (kuş uzmanları) kuşların rüzgarlarla, dünyanın manye-

tik alanıyla veya koriolis tesiriyle (dünyanın ekseni etrafında dönmesinden kuzey yarımkürede hava 

akımlarının sağa, güneyde sola sapma göstermesi) yönlerini bulduklarını iddia ederlerdi. Yine eskiden 
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genç kuşların yaşlıları takip ettiğini zanneder-

lerdi. Ancak Frank Bellrose’nin yapmış olduğu 

araştırmaya göre, bu fikirler geçersiz kabul edil-

di. Mesela, güneye doğru göç etmekte olan mavi 

kanatlı ördek kuşlarından bir grubu yakalanarak 

işaretlendi. Yetişkinleri hemen salıverildi. Genç-

ler, yaşlılar güneye iyice yaklaştıktan sonra bıra-

kıldı. Güneye ve göç edilecek sahaya daha önce 

hiç uçmamış genç kuşlar, aynı yollardan geçerek 

aynı yere vardılar. Gittikleri istikametten o ka-

dar emindiler ki, genç olduklarından yaşlılardan 

daha hızlı gittiler. Bu kuşlar, yaşlı kuşları değil, 

bünyelerinde doğuştan mevcut olan yön bulma 

sistemini takip ettiler. 

Başka bir deneyde bir grup dalgıç kuşu İn-

giltere’deki Stokholm Adasından alınarak 

Venedik’ten salıverildi. Bu kuşlar karalardan 

geçmeyi sevmedikleri halde Alp Dağlarını aşa-

rak Fransa üzerinden İngiltere’deki yuvalarına 

vardılar. Yapılan bu tip araştırmalar göçmen 

kuşların yollarını tayin ederken biyolojik pusu-

lalarına destek olarak yeryüzü şekillerinden ve 

güneşten de istifade ettiklerini ortaya koydu. 

Son senelerde Almanya’da yapılan araştırma-

lar, göçmen kuşların daha yumurtadan çıkar 

çıkmaz, ne zaman, nasıl ve hangi yol üzerinden 

göç edeceklerini, nerede durup dinlenecekle-

rini ve nereye ineceklerini önceden bildikleri-

ni ortaya çıkardı. Araştırma ekibinden Peter 

Berthold Almanya’dan Ekvator Afrikası’na göç 

eden kara başlı ötleğenleri (Sylvia atricapilla) ile 

yaptığı araştırmalar sırasında, iki ayrı soya men-

sup ötleğenden meydana gelen yavruların, göç 

yollarının ne analarının ne de babalarınınkine 

benzediğini, ikisinin arasında bir başka göç yolu 

bulduklarını belirledi. 

Mesela, annenin göç yolu İspanya-Cebelitarık 

üzerinden Fas, babanınki Yugoslavya-Türkiye 

üzerinden Mısır ise, bunlardan meydana gelen 



Su  Dünya s ı  Ek im  2012 63

yavruların Tunus üzerinden geçen 

ortalama yolu tercih ettikleri tesbit 

edildi. Böylece bu davranışların, 

kuşların genetik yapısına daha ön-

ceden yazılmış ve irsi olduğu ortaya 

kondu. 

Bütün bunlara rağmen kuşların 

çoğu zaman göç yollarını değiştir-

dikleri ve bunda genetik unsurların 

yanısıra bazı çevre faktörlerinin de 

etkili olduğu bilinmektedir. Me-

sela, kuşların yemesi için pencere-

lerde kırıntıların bulundurulması-

nın adet olduğu Büyük Britanya, 

Almanya’dan sıcak bölgelere göç 

eden kuşları çekebilmektedir. 

Çeşitli deneyler genç kuşların iç-

güdüsel bir yön duyusuna sahip ol-

duklarını ve buna uyduklarını, yaşlı 

ve tecrübelilerin ise harikulade bir 

pusulaya ve yerlerinden uzaklaş-

tırıldıklarında dahi rota değiştirip 

doğru yolu bulabilme yeteneğine 

sahip olduğunu göstermektedir. 

Güneşe göre hareket 

Sonbaharda güneye göçeden bir 

kuş yakalanarak bir kafese konursa, 

ilginç bir olay gözlenir. Kafes ne ta-

rafa çevrilirse çevrilsin, kuş daima 

göç istikameti olan güneye döner. 

Alman kuş bilgini Gustav Kramer 

yapmış olduğu gözlem ve deneyle-

riyle kuşların yönlerini güneşe göre 

kestirdiklerini ilk bulanlardandır. 

Ekim aylarında yakaladığı Avrupa 

sığırcıklarını altı şeffaf olan yuvar-
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lak boş kafeslere koydu. Kafesin şeffaf kısmında 

davranışlarını gözledi. Bunların kafeslerinde ra-

hat durmadıklarını, durunca bile kafesin bir kö-

şesinde güney istikametine devamlı döndüklerini 

gördü. Güney bu kuşların normal göç istikame-

tiydi. Kafes döndürülünce kuşlar da buna uyarak 

tekrar dönüyorlardı. İlkbahar aylarında kuşlarda 

yine göç huzursuzluğu başlıyordu. Bu sefer de 

tam aksi istikamete, yani kuzeye dönüyorlardı. 

Güneş ışığından başka bir şey görmeyen sığırcık-

lar, hep doğru istikamete dönüyorlardı. Kramer 

kafese gelen güneş ışığının istikametini değiştir-

meye karar verdi. Döner aynalar kullanarak ışı-

ğın kafese giriş istikametini 90 derece değiştirdi. 

Kuşlar da buna bağlı olarak yönlerini 90 derece 

değiştirdiler. Demek ki, güneşe göre, yönlerini 

ayarlıyorlardı. 

Kuşların çoğu gündüz güneşe göre hareket eder-

ler. Ancak birçok kuş da gece göç eder. Yapılan 

araştırmalar kuşların gündüz güneşe, geceleyin 

ise ay ve yıldızlara göre uçuş istikametlerini bu-

labildiklerini ispat etti. 

Ardıç kuşları gökyüzünü göremeyecekleri yuvar-

lak bir kafese konulduklarında göç huzursuzlu-

ğuyla mevsimlik göç istikametlerine döndükleri 

tesbit edildi. İyi ama bunlar güneşi, ayı ve yıl-

dızları göremedikleri halde yönlerini nasıl bulu-

yorlardı? 

Araştırmalar birçok hayvanın vücutlarında bi-

yolojik pusulalara sahip olduklarını ortaya çıkar-

maktadır. 
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Biyolojik pusula 

Amerikalı araştırıcılardan Walcott ilk olarak 

bazı deneyler yaptılar ve güvercinlere küçük 

mıknatıslar takınca kuşların yönlerini tamamen 

şaşırdığını gördüler. Araştırmalar neticesinde 

göçmen kuşların boyun kısımlarında ferroman-

yetik taneciklerin bulunduğu ve arzın manyetik 

alanına göre hassasiyet gösterdikleri keşfedildi. 

Şimdiye kadar tetkik edilebilen göçmen kuşların 

kafa yapısında bulunan taneciklerin demir açı-

sından zengin bir mineral olan manyetit (Fe3O4) 

olduğu anlaşıldı. 



Su  Dünya s ı  Ek im  201266

Bu tabii pusulalarından göç esnasında azami dere-

cede istifade ederler. Dünyanın manyetik alanının 

kuvvet çizgilerine göre kendi durumlarını tesbit 

ederek doğru yönü bulurlar. Kafalarının içindeki 

bu pusulaları sayesinde kapalı havalarda da yol-

larını bulurlar. Bulutlu bir günde bile yönlerini 

şaşırmazlar. Fakat başlarına kuvvetli bir mıknatıs 

bağlanınca bulutlu günde güvercinler yollarını 

tamamen kaybederler. Çünkü takılan mıknatısın 

oluşturduğu suni alan, tabii manyetik alanı de-

ğiştirir. Onlara evlerini bulduracak hiçbir ipucu 

bırakmaz. 

Güvercinlerin boyun kısmında pusula vazifesi gö-

ren manyetit adlı maden zerreciklerinin keşfinden 

sonra, kuşların yönlerini koku alarak da bulabil-

dikleri ortaya çıkarılmıştır. 

Koku alma koordinat şebekesi 

Posta güvercinleri doğru rota bulmaya yarayan 

bir koku alma organına sahiptirler; koku alma 

organlarını yuvalarına dönüşte kullanmakta ve 

atmosferde her tarafa dağılmış zerreler halindeki 

maddecikler, güvercinlerin koku alma koordinat 

şebekesinin muhtemelen temelini teşkil etmek-

tedir. Max Planck Enstitüsünün Seewiesen’deki 

davranış psikolojisi bilginleri bunu böyle tahmin 

etmektedir. 

Koku alma duyusu asgari 700 km’ye kadar olan 

mesafelerde yön bulma için vazgeçilmez bir va-

sıtadır. Kuşlar herhalde havadaki zerrecikleri al-

gılamakta, bunlar yardımıyla yabancı bölgelerde 

mevki tayini yapmaktadırlar. Bunun için hangi 

maddelerin sözkonusu olduğu şu ana kadar tesbit 

edilememiştir. 

Daha 30 sene önce, posta güvercinlerinin de diğer 

göçmen kuşlar gibi güneşi pusula olarak kullana-

bildikleri ispatlanmıştı. Daha sonra yerin manye-

tik alanının da aynı şekilde kendilerine yön belir-

leyici olarak hizmet ettiği tesbit edilmişti. Bununla 

beraber koku alma koordinat şebekesinin varlığı 

anlaşılmadan önce, posta güvercinlerinin yüzlerce 

kilometre uzaklıktaki yuvalarını nasıl bulabildikle-

ri ikna edici bir şekilde izah edilememekteydi. 

Pusula kullanmak isteyenin haritaya da ihtiyaç 

duyacağı ilim adamlarının tebliğinde yer almakta-

dır. Bu haritanın güvercinlerin koku alma organı 

ile bağlantılı olması gerektiğine Pizalı araştırıcılar 

dikkat çekmişlerdi. Çünkü, koku alma duyuları 

ortadan kaldırılmış güvercinler yuvalarını artık 

bulamamaktaydı. Kuşlar çok iyi hava tahmincile-

ridir. Havadaki çok hafif barometrik basınç deği-

şimini fark edebilirler. Fırtına çıkacağını önceden 

keşfederler. Keskin bir görme gücüne sahiptirler. 

Deneyler güvercinlerin polarize ve ultraviole ışın-

ları da gördüklerini ortaya çıkardı. Bu ışıklardan 

denizlerden uçarken faydalanırlar. Ayrıca, fre-

kansı çok düşük uzun dalga alt sesleri de duyarlar. 

İnsan kulağı saniyede 10-20 titreşimin altındaki 

sesleri duyamaz. Kuşlar ise çok daha düşük ses-

leri işitebilirler. Bunun sayesinde göç eden bir kuş 

kendisinden çok uzakta patlayan bir fırtınayı veya 

1000 km uzaktaki gök gürültüsünü işitebilmekte-

dir. Binlerce kilometre ötedeki atmosfer basıncı 

değişikliklerinin meydana getirdiği çok düşük fre-

kanslı elektromanyetik dalgaları fark edebilmekte-

dir. Kuşlar insanlardan çok daha geniş bir dünya-

yı görür, duyar ve hissederler. 

Milyonlarca göçmen kuşun uzun mesafeler kate-

derek yaptığı yolculuk insanlar için hayati değer 

taşır. Kuşlar zararlı böceklerin baş düşmanıdır. 

Karaların çoğunun bulunduğu kuzey bölgeleri-

ne göç etmeselerdi ve yılın dörtte üçünü burada 

geçirmeselerdi, haşereler buralarda muazzam bir 

bitki katliamı yapardı. Baharda milyonlarca bö-

cek, bitkiler üzerine yumurta bırakır. Bunlardan 

çıkan tırtıllar, kuşlar tarafından yenilerek kontrol 

altında tutulur. Çeşitli kurt, böcek ve çekirge yu-

murtalarını yiyerek mutlak bir kıtlığın önüne ge-

çerler. 
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Uçsuz bucaksız ve bir damla yağmur düşmeyen çöllerde yaşamak 

zorunda kalsaydınız ne olurdu? Elbette belli bir zaman sonra susu-

zluktan yaşamınız sona ererdi. İşte burada çetin bir soru karşımıza 

çıkıyor: Yaklaşık 2000 türü olan kaktüs ailesi (Cactaceae) otuz yılda 

bir yağmur yağan, çok çetin ve kurak iklimlerde bile hayatlarını 

nasıl devam ettirebiliyorlar? Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü’nde 

yaşayan bir kaktüs cinsi, yılda ortalama bir litre suyla hayatını nasıl 

devam ettirebiliyor? Kaktüslerin anavatanı Amerika ve çevresindeki 

adalar olup en çok kaktüs türüne Meksika’da rastlanıyor. Kaktüs-

giller (Cactaceae) familyasından gelen bu bitkinin doğada 5000 türü 

bulunmakta. Bu kadar çeşitliliğe sahip olmasında en çok, sıcak ve 

kurak arazilere yüksek uyum kabiliyeti etkilidir diyebiliriz.

Dünyanın en kurak çölü olarak bilinen Şili’nin kuzeyindeki Atacama 

Çölü’nde(yıllık yağış 200-500 mm) dahi yaşayabilme yetileri onların 

kurak yaşama olan uyumlarının ne kadar başarılı olduğunu gösteri-

yor. Bu konuda kaktüslerin diğer bitki familyalarından üstünlüğünü 

anlatmadan önce kısaca fotosenteze (ışılbileşim) değinelim:
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XVII. yüzyılda yaşamış Belçikalı bir fizikçi 

olan Jan Baptisa Van Helmont bitkisel ma-

teryal sentezi ile ilgili ilk araştırmaları ya-

pan kişi olarak bilinir. Araştırmacı, 2,5 

kg. ağırlığındaki bir söğüt fidanını içinde 

100 kg. toprak bulunan bir saksıya dikmiş 

ve bunu 5 yıl süresince sadece yağmur suyuyla 

sulamıştır. Süre sonunda fidan 85 kg’lık bir ağaç 

olmuştur. Deneme sonunda toprak kuru ağırlığı 

99,994 kg. olarak belirlenmiştir. 
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Aradaki birkaç gramlık fark deney hatası olarak 

kabul edilmiş ve bitki ağırlığında oluşan 82,5 

kg’lık madde artışının yalnız sudan kaynaklandığı 

kanısına varmıştır. Van Helmont’un keşfetmeye 

çalıştığı bu olay, bitkilerin güneş ışığı altında 

kendi besinlerini kendilerinin üretmeleri yani fo-

tosentez işlemidir.

Az suyla yaşayan bitkiler her türlü zorluğa kat-

lanabilir ve yılın her devresinde tohum verebil-

irler. Su kaybetmemesi için diken şeklinde 

yaratılmış yapraklan, türe has özel bir tasarımla, 

etli gövdelerin üzerine belirli bir geometri İle 

dizilmişlerdir. Kaktüs ailesi, her türlü özelliği 

ile apaçık olarak çetin iklim şartlarına dayana-

cak gerekli sistemlere sahip kılınmıştır. Bu sistem 

sayesinde bir su damlası bile israf edilmez.

CACTUS “Kaktüs”

Botanik Adı: Cactus

Türkçe Adı: Kaktüs

Familyası: Cactaceae

Vatanı: Kaktüslerin anavatanı Amerika kıtası 

ve yöresindeki adalar olup, en çok kaktüs türüne 

Meksika’da rastlanmaktadır.
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Tanımı: Kaktüs adı Yunanca’da “dikenli bitki” 

anlamına gelen “kaktos” kelimesinden gelme-

ktedir. Yaprakları hemen hemen kaybolmuş, 

bunların yerini dikenler almıştır. Gövde genelde 

dilimli, köşeli, kıvrımlıdır. “Areol” adı verilen 

kadife tüylü diken dipleri en belirgin özelliğidir. 

Çiçekleri güneşi yansıtmak için saten gibi parlak, 

kısa ömürlü, maviden başka her renktir.

Diğer Türleri: Doğada 5.000 türü bulunan 

Cactaceae familyasını 3 altfamilyaya ayırmak 

ve bu altfamilyaları oluşturan önemli cinsleri şu 

şekilde sıralamak olanaklıdır.

1. Altfamilya: Peireskioideae (ince ve uzun, 

çoğu hala yapraklı kaktüsler): Peireskia.

2. Altfamilya: Opuntioideae (gelişme 

noktalarından sürgün veren, yassı veya sütu-

numsu kaktüsler): Opuntia.

3. Altfamilya: Ceroideae (diğer top ve sütun 

formlu kaktüsler): Aporacactus, Astrophytum, 

Cephalocereus, Cereus, Chamaecereus, Echi-

nocactus, Echinopsis, Epiphyllum, Ferocactus, 

Mamillaria, Melocactus, Notocactus, Rebutia, 

Rhipsalidopsis, Trichocereus, Zygocactus.
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Bilindiği gibi, kurak bölgelerde yağmur nâdir 

görülür, ama çiy ve sise bol rastlanır. Kaktüsler 

sis dağılmadan ve buharlaşma başlamadan önce 

sis ve çiydeki suyu alabilmek için, dikenlerinin alt 

kısmında yer alan ve birer sünger görevi gören 

küçük tomurcuklardan faydalanır. Sünger to-

murcuklarla çiy tabakasından emilen su, kak-

tüsün bütün dokularına iletilir. Kaktüsler, su 

ihtiyaçlarını sadece süngersi tomurcuklardan 

sağlamaz. Hayatları için lüzumlu suyu özel bir 

pompa sistemiyle elde ederler. Toprağın derin-

liklerindeki suya hayli uzun kökleri ile erişirler. 

Bazen kaktüsün boyu 50 cm’yi geçmez iken, 

kökleri 18 m derinliğe kadar ulaşabilir ve bu 
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kökler, çapı 12 metreyi bulan bir alana yayılır.

ABD’deki kurak arazinin yüz ölçümü Avrupa 

kıtasının neredeyse tam beş misli. Bu toprak-

larda yetişen kaktüslerin genellikle yılda orta-

lama 200 mm3 suya İhtiyaçtan vardır. Oysa bu 

bölgelerde de buharlaşma, yaklaşık 1.700 mm3 

su meydana gelmesine yol açıyor. Yani iklim ne 

kadar kurak görünürse garünsün, resimdeki dev 

Saguaro. ihriyaç fazlası 1 500 mm3 suya sahiptir.

Yağmur suyu veya çiy, kaktüsün kök seviyesine 

pompalanır veya dikenlerin alt kısmında bulu-

nan küçük tomurcuklar tarafından emilir. Bu 

safhada su, kaktüsün ağırlığının yaklaşık %75’ini 

meydana getirir ve kurak bir mevsim süresince 
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de ağırlığının yaklaşık % 70’ini kaybeder.

Bir kaktüs için suyu depolamak ve suya sahip ol-

mak, tek başına yeterli bir tedbir değildir. 

Depolanan suyun terleme ile harcanmaması 

gerekir. Bu yüzden bazı çok küçük yaprağa sa-

hip kaktüs türlerinin yaprağı, normal bir ağaç 

yaprağının 30’da biri kadar terler ve bu yolla 30 

defa daha az su kaybeder. 

Dikenli kaktüslerde ise. zaten terleme problemi 

otomatik olarak ortadan kalkmıştır. 

Bu bitkiler sanki geometri tahsili görmüş ve 

silindirin kendileri için en ideal yapı olduğunu 

biliyormuş gibi, güneş ve rüzgâr ile temas eden 

alanlarını azaltacak ve böylece su kaybını en aza 

indirecek bir şekile sahip olmuşlardır. “Yağlı” 

bitkiler de denilen sukulentler (Az suyla yaşayan 

bitkilerin büyük çoğunluğunu teşkil ederler) 

bu noktada dikkate değer bir performansa sa-

hiptir. Mum kaktüsü, dallarındaki hücrelerin 

içerisinde yaklaşık 5 ile 10 ton su depolayabilir. 
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Agav ve taş kaktüsleri suyu daha çok’ yapraklarında depo eder-

ler. “Pachypodium” cinsi kaktüslerde ise, suyun stoklandığı yer 

köklerdir. Kökler bir yandan su depolama görevini görürken 

diğer yandan da (“Peyotl” türü kaktüste bariz olarak görüldüğü 

gibi) genişleyip daralma hareketiyle bitkinin güneş ışınlarından 

korunması İçin toprağın içine çekme vazifesini yerine getirirler.
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Bilindiği gibi kaktüs, su ihtiyacını sadece sün-

gerci tomurcuklardan değil, özel bir pompa sis-

temiyle karşılar. Özellikle sis ve çiyden emilen 

su, kaktüsün bütün dokularına iletilir ve burada 

uzun süre depolanarak, ihtiyaç oranında kullanı-

lır. Sadece keşfedilen bu sistemi bile SCHOTT 

cam sanayine ilham kaynağı olmuştur: Resimde 

görülebildiği üzere, kısa sürede büyük oranda 

sıvı emebilen özel bir cam imal edildi. Çok gö-

zenekli bir malzemeden yapılan bu cam, hafif, 

geniş bir yüzeye ve yüksek depolama kapasite-

sine sahiptir Sintercam denilen bu özel madde, 

kimyevi maddelere karşı dayanıklı, aynı zaman-

da zararlı maddelerin giriş-çıkışına da engeldir.

Kaktüsler depoladıkları bu su ile kendi ihtiyaçla-

rını karşılarken, aynı zamanda çölde susuz kala-

rak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanla-

rın imdadına yetişirler. 

Meselâ, Arizona Çölünde dev kaktüslerin bu-

lunduğu bölgeler, gerçek birer vaha özelliğine 

sahiptir. Bu dev kaktüsler de burada birer su is-

tasyonu görevini görürler. Sadece insanlar için 

değil, kuşlar başta olmak üzere, suya muhtaç di-

ğer canlılar için de.

Opuntia (Kaynana dili) türlerinin meyveleri, 

özellikle de frenk incirinin (Oftcus-indica) hem 

meyvesi hem de yağından istifade edilir. Bile-

şiminde meskalin bulunan bazı kaktüs türleri 

(Meselâ. Peyotl kaktüsü) de çok eski tarihlerden 

beri ilaç olarak kullanılır.
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