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Değerli Su Dünyası Okurları,
Bu sayımızda Dünya’da ilk defa 29 Eylül-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilecek olan
Sulama Forumu’nun başlangıç toplantısını, son üç halkasının temel atma töreni gerçekleştirilen KKTC İçme Suyu
Projesini ve 86 yıllık su kanununda yapılması planlanan değişiklikleri sayfalarımıza taşıdık.
Keyiﬂe okumanız dileğiyle…
Su Dünyası Ekibi

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

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

Değerli Okurlar,
Ülkemizin su kaynaklarının yönetiminden ve geliştirilmesinden
sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geçmişinden bugüne üstlenmiş olduğu görevleri başarı ile tamamlamış ve halkımızın hizmetine sunduğu tesisler ile kalkınmamıza ve refah
düzeyimizin artmasına büyük katkı sağlamıştır ve bu yönde
yoğun mesaisine devam etmektedir.
DSİ Bir kamu kuruluşu olarak kendisine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve
büyük şehirlere içme suyu temini görevlerini yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan
baraj çalışmaları hususunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu güne kadar çeşitli büyüklükte ve çeşitli amaçlarda 741 adet
baraj Genel Müdürlüğümüzce işletmeye alınmış olup yenilerinin inşasına devam edilmektedir. Bu açıdan baraj mühendisliği
bilgi birikimi ve tecrübesi konusunda dünyada önemli bir yere
sahibiz. Bunun sürekliliğini sağlamak için de kurum olarak
kendimizi sürekli geliştirme gayretindeyiz.
Faaliyetlerimizi gelişen bilim, teknoloji ve mühendislik hizmetlerine zamanında ayak uydurarak sürdürebilmek amacıyla
Genel Müdürlüğümüz, kurulduğu ilk günden bu yana, eğitim
faaliyetlerine büyük önem vermektedir. DSİ bu özelliğiyle de
bir okul, bir marka ve bir aile haline gelmiştir. Bu bilgi birikimimizi kendi ülkemiz için kullandığımız gibi, ülkemiz dışında
talep eden diğer dost devletlerle de paylaşmaktayız. Son yıllarda Afrika ülkeleri ile yaptığımız eğitim faaliyetleri de bunun en
yakında gerçekleşen örneğidir.

Bu bilgi birikimimizi paylaşmak, hidrolik enerji alanında önemli bir yer tutan barajların tasarım kriterlerini ülkemiz şartlarına
göre belirlemek amacıyla Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığımız
11-12 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen 1. Barajlar Kongresi çalışmalarını, 2011 yılının Kasım ayından itibaren Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi Türk Milli Komitesi (TRCOLD)
ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) ile
birlikte yürütmüştür.
Ülkemizdeki barajların ve su yapılarının projelendirilmesine ve
inşa sürecine katkı sağlayacak, ülkemiz gereksinimlerine göre
proje kritelerini içeren muhtelif başlıklarda rehber dokümanların hazırlanmasına zemin hazırlayacak, ilk defa düzenlenen bu
kongrenin yanında Dünyanın ilk sulama forumunun önümüzdeki sene 29 Eylül-1 Ekim 2013 tarihleri arasında Mardin’de
yapılması planlanmaktadır.
Sürdürülebilir tarımın gelişimi için en önemli girdi olan zirai
suyun yönetimi ve karşılaşılan problemlere çözüm yollarının
aranacağı, Dünyadan birçok uzmanın bir araya geleceği önemli bir platform olacak 1. Uluslararası Dünya Sulama Forumu
çalışmalarına da büyük destek vermekteyiz.
Genel Müdürlük olarak su yönetimi konularında sahip olduğumuz tecrübeleri, hem ülkemiz hem de tüm dünya ile paylaşmak, onlara bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak amacıyla
düzenlenen bu tip organizasyonlara desteklerimizi arttırarak
sürdürmeye devam edeceğiz.
Akif Özkaldı
DSİ Genel Müdürü
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K I S A Kıranardı Göleti Toprağa Hayat Verecek…
DSİ 12. Bölge (Kayseri) Müdürlüğü sınırları içinde, Kızılırmak havzasında, Melikgazi İlçesi Kıranardı Beldesinin 8 km güneyinde yer alan Kıranardı Göleti’nde çalışmalar hızla devam ediyor…
2012 yılında çalışmalarına başlanan gölet, sulama
amaçlı olarak inşa edilmektedir. Kıranardı Beldesi

ile Talas İlçesi Endürlük Mahallesi ve Akçakaya
Köyüne ait toplam brüt 324 hektar tarım arazisi
sulanacaktır. Gölet inşaatındaki çalışmalar hızla
devam ederken, %35 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Su Dünyası K a s ı m 2012

KISA

K I S A Bozkır Barajı’nda Dev Bir Adım Daha...
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) sınırları içinde
yer alan Bozkır ilçesi ve Göksu Nehri üzerinde
bulunan Bozkır Barajı’nda su derivasyon işlemi
gerçekleştirildi. Avşar ve Bağbaşı Barajı ile birlikte
Mavi Tüneli vasıtasıyla Konya ovasına su temin
edecek olan Bozkır Barajı’nın temelden yüksekliği
116 metre olup gövde boyu 517 metre uzunluğundadır.
Derivasyon Tünelinin kazısı (açılması) ve beton
kaplama işleri ile gövde sıyırma kazısı işlemlerinde
yüzde 90 seviyelerine gelinen Bozkır Barajı projesinde, çalışmalar hızla devam ediyor. Bozkır Hadim Relokasyon yolu inşaatına başlanılmış, Söğüt
yolu ve servis yolu inşaatları tamamlanmıştır.
İhalesine 2011 yılında başlanan Bozkır Barajı,
Konya ovalarının su ihtiyacını karşılaması açısından oluşturulan “KOP” yatırımlarından biri olarak büyük önem arz etmektedir. Bugün itibariyle

yüzde 35’i tamamlanan projenin 2014 yılı sonuna
kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Bu proje uygulamalarında şu ana kadar 29.077,735 TL harcama yapılmıştır. Bu proje ile Göksu Havzasından
alınan suyun Bağbaşı Barajı’na aktarılması sağlanacaktır.
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K I S A Irak Su Heyeti DSİ’de…
28.09.2012 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda, Irak Su Heyetinin katılımıyla bir
toplantı düzenlendi.
DSİ’ye bir ziyaret gerçekleştiren Irak heyetiyle
birlikte, farklı bölgelerde su ile ilgili konularda çe-

şitli arazi çalışmaları ve seminerler gerçekleştirildi. DSİ projeleri, Irak Heyetiyle istişare edilerek
su konularındaki tecrübeler aktarıldı. Başkanlığını
DSİ Genel Müdür Yardımcı A. Cüneyt Gerek’in
yaptığı toplantıda katılımcılara sertifikaları verildi.

Su Dünyası K a s ı m 2012

KISA

K I S A DSİ, AB Eşleştirme Projesine Ev Sahipliği Yaptı
“Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi” toplantısı 02.10.2012 tarihinde, DSİ Genel
Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
toplantıya; Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı,
Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kı-

nacı, Romanya Büyükelçisi Radu Onofreı, Fransa
Büyükelçisi Laurent Bılı katıldı.
Proje kapsamında; Fransa ve Romanya, Orman
ve Su İşleri Bakanlığıyla yakın işbirliği içerisinde
çalışacaktır. Seminerler, atölyeler, çalışma gezileri
gibi ortak çalışma seansları düzenlenecektir. Projenin uygulama süresi 1 Ağustos 2012 tarihinde
başlamış olup 24 ay sürmesi planlanmaktadır.
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K I S A DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ODTÜ’de…
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ODTÜ’de doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle tecrübelerini
paylaştı.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı; ODTÜ Öğretim Görevlisi ve daha önce DSİ Genel Müdürlüğü
yapmış olan Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK’in
davetlisi olarak 03.10.2012 tarihinde ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencilerine bir sunum gerçekleştirdi.
ODTÜ inşaat Mühendisliği Fakültesi doktora ve
yüksek lisans öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirilen “Hydropower Engineering” dersinde
bir sunum yapan Özkaldı; ODTÜ’lü öğrencilere
DSİ’nin projelerinden örnekler verdi.
Devlet Su İşleri kurumunun, baraj yapımındaki

tecrübelerinin paylaşıldığı seminer sonunda Özkaldı; “Aktardığımız tecrübelerimizin, Devlet Su
İşleri’nin bu alandaki başarılı çalışmalarının; genç
mühendis adaylarına yol gösterici olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Su Dünyası K a s ı m 2012

KISA

K I S A Keçiören Hayaline Kavuşuyor…
Keçiören Belediyesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi
Rekreasyon Projesi protokolü imzalandı. Keçiören Belediyesi toplantı salonunda 05.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen imza törenine; DSİ Genel
Müdürü Akif Özkaldı, Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak, DSİ 5. Bölge Müdürü Hacı Aksal,
Proje ve İnşaat Daire Başkanı Ali Kılıç katıldı.
İmzalanan protokol ile Ankara ili Keçiören ilçesi
sınırlarından geçen Çubuk çayı üzerinde yer alan
Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin ıslahı için yapılacak tesisin DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından,
rekreasyon ve peyzaj çalışmalarının ise Keçiören
İlçe Belediyesi tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.
Keçiören Belediyesi ile DSİ 5. Bölge Müdürlüğü
tarafından geliştirilen 3100 metre uzunluğunda ve
5 etap halinde inşa edilecek ıslah ve rekreasyon te-

sisi ile taşkın zararları önlenecek ve şehir estetiğine
önemli düzeyde katkı sağlayacaktır.
Tesisin uygulama projeleri hazırlanmış olup, 2012
yılı ek yatırım programına alınarak yapım ihalesi
bu yıl yapılacaktır.
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K I S A Uluslararası Enerji Kongresi Yapıldı
Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı; 04-05 Ekim
tarihlerinde ATO Kongre ve Sergi sarayında gerçekleştirildi
Oturum başkanlığını DSİ Genel Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha’nın yaptığı “Hidroelektrik
Santral Yatırımları ve HES Teknolojileri” konulu Konferansa; Enerji Uzmanı Köksal Onur İnci,
Avrupa Küçük Hidroelektirik Santraller Derneği
Martina Steinkusz, Makine Mühendisi Adem Karakolcu, Direktör Ernst Zeller katıldı.

Su Dünyası K a s ı m 2012

KISA

K I S A Kars Barajı Yükseliyor…
Temeli 2010 yılında Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından atılan ve Kars
ilinin Kurtuluş günü olan 30 Ekim 2013 tarihinde
bitirilmesi planlanan Kars Barajı’nda çalışmalar
hızla devam ediyor.
Kars baraj gölünde depolanacak 182 milyon metreküp su ile Kars ilindeki Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor ve Susuz ilçelerine bağlı köy yerleşimlerine ait 475.780 dekar tarım arazisinin basınçlı
borulu şebeke ile cazibeli olarak sulanması sağlanacaktır.
Projenin önemli faydalarında biri ise; Kars ilinin
en önemli geçim ve ekonomi kaynağı olan hayvancılığa vereceği katkıdır. Proje ile Kars ilinde
mera hayvancılığından, besi hayvancılığına doğru geçiş sağlanmış olacaktır. Sulu tarıma geçişle
tarımda baklagil yem bitkilerinin kraliçesi olan
Yonca ile kralı olarak kabul edilen Korunga ekimi besiciliğe can katmış olacaktır. Sulu şartlarda
Güney ve Güneydoğu bölgelerimizde yılda 7-8
defa biçilen yonca, Kars yöresinde de en az 3-4
kez biçilecek olması, besicilikle iştigal edenlerin
ana masraf gider kalemi olan kaba yem ihtiyacı
sulama tesisleri sayesinde karşılanmış olacaktır.
Önemli noktalardan biri de hayvanların içme
suyu ihtiyacı sıkıntılarının da bu proje kapsamında giderilecek olmasıdır.

Diğer yandan proje kapsamında nispeten daha
düşük kotta yer alan Digor ilçesi ve köylerindeki
bakir toprakların suya kavuşacak olması; sertifikalı tohum kullanımını, tarımsal mekanizasyonu,
modern gübreleme ve ilaçlama metotlarına dayalı
tarımsal üretimde çeşitlilik olan “Entansif tarımı”
beraberinde getirecektir. Dolayısıyla yöre halkının
gelir düzeyi artışına paralel olarak, refah seviyesinin yükselmesi ve tarımsal üretimin ülke ekonomisine katacağı payı arttıracaktır.
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K I S A Kılavuzlu Barajı Hidroelektrik Santrali Elektrik Üretimine Başlıyor.
Kılavuzlu Barajı Hidroelektrik Santrali Elektrik
Üretim test çalışmaları başladı...
DSİ 20. Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü Orta
Ceyhan Menzelet Projesi kapsamında olan Kılavuzlu Barajı ve HES Projesi Şehir Merkezine yaklaşık 17 km mesafede, Kahramanmaraş - Kayseri
Karayolu üzerinde, Ceyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün, yaklaşık 2 km membaında
bulunmaktadır.
Kılavuzlu Barajı ve HES; Enerji, İçme suyu ve Sulama maksatlı olarak planlanmıştır.
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay ili sınırları
içerisinde toplamda 107 650 hektar alanın sulanmasını temin edecek olan projenin, bilindiği üzere Kılavuzlu Sulaması I.Kısım Sulama alanı olan

7809 hektarlık kısmının inşaatı devam etmektedir.
Kılavuzlu Barajı ve HES inşaatına 1994 yılında
başlanılmış ve barajda 2011 yılı itibariyle su tutulmuştur. 3 ve 4 nolu ünitelerde ise sulu testler
tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde enerji
üretimine başlanacaktır. Projenin Ülkemize enerji
faydası ise yılda 50 milyon’dir.

KISA

K I S A Naras Barajı Antalya’ya Hayat Verecek…
DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi
Başkanlığınca 16.03.2010 tarihinde ihale edilen
Naras Barajı İnşaat çalışmalarına 10.12.2010 tarihinde başlandı.
19.01.2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun teşrifleri ile temel
atma töreni yapılmış olan Baraj İnşaatının, resmi
iş bitim tarihi 23.05.2014 olup, Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun talimatları ile 23.07.2013 tarihinde tamamlanarak, su tutulmaya başlanması hedeflenmektedir
Silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde inşa
edilen Naras Barajı’nın tamamlanması ile; Manavgat sağ sahil ovasında pompajla sulanan 5 555
hektarlık alanın yanında 1 587 hektarlık ek saha
ile birlikte toplam 7 142 hektar sahanın cazibe ile
sulanması, Manavgat ilçe merkezinin taşkından
korunması ve Oymapınar Barajı’ndan yıllık 20,8
milyon kilovatsaat artı enerji üretimi sağlanacaktır.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü personeli ve müteahhit
firma çalışanları ile birlikte 24.04.2012 tarihinde
Naras Çayının, derivasyon tüneline çevrilmesi
gerçekleştirildi.

Ünitelerdeki son durum;
Derivasyon tüneli: 200m uzunluğunda 6m çapında tamamlandı.
Ulaşım tüneli: 124m uzunluğunda 3x3,5 çapında olup tamamlandı.
Gövde Kazısı: 608.500m3 kazı işleri tamamlandı.

Su Dünyası K a s ı m 2012

KISA

K I S A Antalya DSİ’nin yaptığı göletlerle yeşerecek…

Bereketli toprakları ile su kaynaklarına büyük ihtiyaç hisseden Antalya’da gölet inşaatı çalışmaları
büyük bir hızla devam ediyor…
Antalya ilinde; Çığlık Göleti ve Korkuteli Asar
Göleti çalışmalarında sona yaklaşılmaktadır.
DSİ 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğü tarafından,
01.03.2012 tarihinde
başlanan
Korkuteli
Asar
Göleti ve sulama
inşaatı çalışmaları %72 seviyesine
ulaştı.
Korkuteli
Asar
Göleti ve Sulaması ile 146 hektar
sahanın sulanması amaçlanmakta
olup ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması
planlanmaktadır.
Bu gölet sayesinde
yöre halkının kal-

kınması ana hedeftir.
Gölet inşasında sona gelinmiş, Dolu
savak, Su alma yapısı inşaatı ile vana
odası yapım işleri tüm hızıyla devam
etmektedir.
Sulu tarım; yüksek gelir artışı, bol
ürün, bereket demektir… Bölgenin
kalkınması demektir. Yapılan göletlerde bölge halkının kalkınması, refahının artması öncelik olarak belirlenmiştir.
Diğer yandan, DSİ 13. Bölge (Antalya)
Müdürlüğü
tarafından,
02.04.2012 tarihinde işe başlanan
Korkuteli Çığlık Göleti ve sulama inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor…
Korkuteli Çığlık Göleti ve Sulaması ile; 355 hektar sahanın sulanması amaçlanmaktadır.
Hâlihazırda Rölekasyon havuzu yapılmış olup, su
alma yapısı inşaatına başlanılmıştır.
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K I S A Deriner Barajı’na Bir Ödül Daha...

DSİ’nin büyük projeleri arasında yer alan ve bir
mühendislik harikası olan Deriner Barajı, Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın organizasyonunda; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının
birlikte koordine ettiği, “Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı”
yapıldı.
Başta Türk Dünyası Cumhurbaşkanları olmak
üzere, İpekyolu Üniversiteleri Birliği, Kaşgar’dan
Endülüs’e Türk İslam coğrafyasından, mesleğinde
saygın çok sayıda bilim insanının ve ülke temsilcilerinin katılımıyla 15 Ekim’de Trabzon’da görkemli bir açılışla başladı.
3 gün sürecek olan kurultay, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr.
İlyas Demirci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Sı-
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rasıyla Trabzon Belediye Başkanı Dr. O. Fevzi
Gümrükçüoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Türksoy Genel
Sekreteri Prof. Dr. Düysen Kaseinov, Trabzon
Valisi Dr. Recep Kızılcık, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Eski Bakanlarımızdan Namık Kemal Zeybek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar söz alarak Kurultayın önemini
belirten konuşmalar yaptılar.
Kurultaya Devlet Su İşleri adına katılan DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, “Mimar Sinan Uluslarası Proje” yarışmasında ödüle layık görülerek,
ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın elinden aldı.

Daha sonra “Türk Dünyası’nda Büyük Projeler”
oturumunda söz alan DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, “DSİ Yatırımları ve 2023 Hedefleri” ile ilgili bir sunum yaptı. Oturumda ayrıca Karayolları
Genel Müdürü M.Cahit Turhan “İstanbul-Bursaİzmir otoyolunda Körfez Geçiş Projesi”, TOKİ
Başkanı Ahmet Haluk Karabel “Planlı Kentleşme ve Konut Atağı” ve Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel
Müdür Vekili Y.Metin Tahan “Bakü-Tiflis-Kars
Demir İpekyolu” ile ilgili sunumlar yaptılar.
Kurultayın ikinci bölümünde Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından “Deriner Barajı” dolayısıyla
ödüle layık görülen DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, ikinci ödülünü İpekyolu Üniversiteler Birliği
Başkanı Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın elinden aldı.
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K I S A ‘EURO INBO 2012’ İstanbul’da Başladı
17-19.10.2012 tarihleri arasında; Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması Üzerine 10. Avrupa Konferansı (EURO INBO 2012) İstanbul’da gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek olan konferansa; çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden kamu
yöneticisi, mühendis ve akademisyen katıldı. Konferansın ilk gününde ülkemizden; Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça ve
Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) başkanı Prof. Dr.
Ahmet Mete Saatçi ve DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı katıldı.
Kongreye katılan DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, ‘Türkiye’de Su Yatırımları’ konulu bir sunum
gerçekleştirdi. DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri
hakkında katılımcıları bilgilendiren Özkaldı, ülkemizin 25 adet hidrolojik havzaya ayrıldığını ve
yarı kurak bir bölgede bulunan Türkiye’de yağışların zamana ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin su potansiyelinin çok
yüksek olmadığını belirten DSİ Genel Müdürü
Akif Özkaldı, yıllık yağışın 501 milyar m3, yıllık

toplam kullanılabilir su miktarının ise 112 milyar
m3 olduğunu sözlerine ekledi.
Ülkemizin hidroelektrik potansiyeline değinen
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, elektrik
enerjisinin kaynaklarına göre %34’ünün hidroelektrik, %62’sinin ise termik santrallerden
sağlandığını, hidroelektrik potansiyelimizin
Avrupa ile kıyaslandığında bir miktar geride olduğunu söyledi. Enerji talebinde 2011
yılında %9,50 artış olduğu ve özel sektörün
enerji yatırımlarında da artış olduğu bilgisini
verdi.
Konuşmasında Avrupa Birliği destekli tamamlanan ve yürütülmekte olan projelere değinen ÖZKALDI; ayrıca GAP, KOP
(Konya Ovaları Projesi), DAP (Doğu Anadolu Projesi) ve Göl-Su Projeleri (1000 Günde 1000 Gölet) hakkında istatistikî veriler sundu.
‘ILISU Barajı ve HES inşaatı tamamlandığında
yılda sadece enerjide 1 milyar TL’lik katma değer
üretecektir’ dedi. Ayrıca; 2012 yılının sulamada
atılım yılı ilan edildiğini söyledi.
DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI’nın sunumunun ardından; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI ‘Türkiye’de Su Yönetimi’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
19 Ekim 2012’de sona erecek olan ‘Su Çerçeve
Direktifinin Uygulanması Üzerine 10. Avrupa
Konferansı’ (EURO INBO 2012) altı tematik oturumun ardından, yapılacak olan sonuç oturumundan sonra kapanış töreni gerçekleştirilecek.
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K I S A Basketbolun Duayeni Yuvaya Döndü...
19.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen protokolle;
daha önce milli takımlar koordinatörlüğü yapan
Doğan Hakyemez, DSİ Spor Genel Koordinatörü
oldu.

kımın başında görmenin sevincini yaşadığını ifade
etti.

Protokole; DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, DSİ
Genel Müdür Yardımcısı Döndü Tatlıdil, Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı
Ergün Üzücek, ERA Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Alpay Ünal, DSİ Spor Genel Koordinatörü Doğan Hakyemez ve basın mensupları
katıldı.
Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü Fahri Başkanı, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı konuşmasında; “47 yıl önce DSİ Spora katılmış olan değerli hocamız, Doğan Hakyemez’le biraz sonra
imzalayacağımız protokolle hocamızı DSİ Spora
tekrar kavuşturacağız. Bu güzel birlikteliğin DSİ
camiasına ve Türk Sporuna hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.
Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Başkanı Ergün Üzücek konuşmasında; Ankara
DSİ Gençlik ve Spor Kulübünün yaptığı faaliyetlerden bahsederek; ” ERA şirketler grubuyla yapacağımız sponsorluk sözleşmesi ile 2012- 2013
sezonunda Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde,
DSİ ERA adıyla katılacak olan takımımız hedefini 2. Lige çıkmak olarak belirlemiştir. 47 yıl sonra
tekrar yuvaya dönen Doğan beyin de katkılarıyla,
kulübümüzün Türk basketboluna kazandırılması
yönünde çalışmalar sürecektir.” Dedi.
ERA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Alpay Ünal; DSİ Spor gibi köklü bir geçmişi olan
kulüple birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve basketbol duayeni Doğan Hakyemez’i ta-

Basketbola 1965-1986 yılları arasında DSİ Sporda
başladığını ifade eden Doğan Hakyemez; basketbola başladığı kulübe, yönetici olarak dönmenin
heyecanını yaşadığını ve DSİ Sporu hakkettiği
yere çıkarmak için çokça çalışacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından ERA Şirketler gurubu ile
sponsorluk anlaşması ve Doğan Hakyemez ile de
genel koordinatörlük protokolü imzalandı.

19

20

Su D üny a s ı Kası m 2 0 12

KISA

K I S A DSİ 14. Bölge Müdürlüğü İç Tetkikleri Tamamlandı

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikleri 15-17.10.2012
tarihleri arasında yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından görevlendirilen tetkik heyetinde; DSİ
1. Bölge Müdürlüğünden Hüseyin Hekim Baş tetkikçi olarak; DSİ Genel Müdürlüğü’nden Nil Gürel ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nden Nihal Abaylı

tetkikçi olarak görev yaptılar.
Tetkikler 15.10.2012 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile
başladı.
Toplantıya DSİ 14. Bölge
Müdürü M. Yalçın Çomoğlu, Bölge Müdür Yardımcıları
Faruk Mermer, Erdinç Erbil,
Ahmet İlbaşı ve Murat Alp ile
tüm şube müdürleri katıldı.
Üç gün boyunca devam eden
tetkiklerde, iç tetkik planı uyarınca ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi ve Süreç
Yönetim Sisteminin tüm temel, alt ve detay süreçleri ilgili
birimlerde tetkik edildi. İç tetkikler, 17.10.2012
tarihinde yapılan kapanış toplantısında Baş tetkikçinin iç tetkik raporunu Bölge Müdürlüğü
Makamı’na sunmasının ardından sona erdi.
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K I S A Bayramlaşma Merasimi Gerçekleştirildi.
DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda;
Genel Müdür Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları Güven Karaçuha, Cüneyt Gerek, Ömer
Özdemir ile Daire Başkanları, Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin katılımıyla
bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

Merasimde konuşan Akif Özkaldı “Bayramlar
birliğimizin, beraberliğimizin teminatıdır. Bayramlar; insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran
yüreklerde sevgiye ve saygıya dayalı, içten, samimi
dostlukların gelişmesine, güçlenmesine vesile olan
değerli günlerdir.”dedi.
DSİ’nin faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Özkaldı “ 2012 çok yoğun geçiyor, yılsonu gelmesi
sebebiyle işlerimizin yoğunluğu daha da arttı. İşlerimizi toparlama adına yoğun çaba harcamalıyız.
Bir taraftan 2012 yılını toparlarken bir taraftan da
yavaş yavaş 2013 yılına hazırlanıyoruz. DSİ Genel Müdürlüğü çok büyük kurum. Milletin bizden

beklentisini karşılarken kaliteden taviz vermemeliyiz. Planlama ve programlama en az kalite iş ortaya çıkarmak kadar önemli bir husustur. Ayrıca tanıtıma da önem vermeli, vatandaşları yaptığımız
çalışmalar hakkında bilgilendirmeliyiz. Çok büyük
projeler yaptığımız işler, bunlar kolay olmuyor.
Ülkemizin 2023 hedefine ulaşmak
için yatırımlarımızı planlı yürütmeliyiz. Kalkınmış ülkeler uzun vadeli
hedefler koyar ve bunu takip eder.
Orta vadeli bitireceğimiz önemli işler var. Ilısu Barajı bunlardan biri.
Bu barajın su tuttuğunu düşünseniz, bu büyük mutluluk. KKTC
Su Temin Projesi, Ankara’nın içme
suyu meselesini çözecek Gerede
Sistemi Projesi, yıllardır gündemde
olan Kığı Barajı, GAP, KOP, DAP
gibi bölgesel projeler de birkaç
yıl içinde tamamlayacağımız işler
arasındadır.”dedi.
Özkaldı sözlerini “Şimdiden Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, bayramı
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde
geçirmenizi diliyor, bayramın ulusumuzun diriliğine, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile
olmasını temenni ediyorum.” diyerek tamamladı.
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K I S A DSİ’nin Döndü Ablası Emekli Oldu
1972 yılından bu yana Genel Müdürlüğümüzün
farklı kademelerinde çalışan ve ‘DSİ’nin Hafızası”
olarak da bilenen Döndü Tatlıdil emekliye ayrıldı.
Genel Müdür Yardımcısı Döndü Tatlıdil’in emekliliğe ayrılması sebebiyle kısa bir konuşma yapan
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı “ Bu aslında bir
ayrılık değil, hep beraber olacağız. DSİ’den ayrılan çalışma hayatından ayrılamaz. Hele Döndü
Hanım gibi çalışkan, çalışarak yaşayan biri için bu
mümkün değil. Döndü Hanım 1972 yılından bu
yana bu kuruma hizmet etmekte. 41 yıldır aşkla,
şevkle çalışmak herkese nasip olmaz. 1997 yılında
bu yana Daire Başkanlığına atanan Döndü Hanım geçen yılda Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 15 aylık ortak bir çalışma dönemimiz
var. Bu süre zarfı içinde uyumlu bir çalışma sergiledik. Ben DSİ Genel Müdürü olarak kendisine
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Döndü Tatlıdil’in hayatının anlatıldığı kısa film
gösteriminin ardından söz alan ve bir konuşma
yapan Döndü Tatlıdil “31 Mayıs 1972’de o zamanki adıyla Araştırma Planlama ve Koordinasyon, şimdiki adıyla Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı’nda Matematikçi olarak başladığım
çalışma hayatımı, 23/10/2012 tarihi itibarıyla
emekliye ayrılarak tamamlıyorum. O günden bugüne; Fen Heyeti Müdürü, Şube Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve Genel

Müdür Yardımcısı olarak değişik görevlerde ve
kesintisiz olarak hizmet verdiğim güzide Kurumumuzda, bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan
daima gurur duydum. Kurumumuzu her zaman
çok sevdim ve ortaya çıkardığı devasa eserlerle
gurur duydum. Meslek hayatım boyunca birlikte
görev yaptığım çalışma arkadaşlarımla beraber,
farklı dönemlerde farklı vazifeleri layıkıyla yerine
getirdiğimi düşünüyor ve şu an itibarıyla bunun
haklı huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu dönemde çalışma şansı elde ettiğim tüm amirlerime
bana göstermiş oldukları destek ve ilgi adına sonsuz şükranlarımı arz eder, birlikte çalıştığım tüm
arkadaşlarıma göstermiş oldukları özveri ve üstün
gayretleri için de ayrıca teşekkür ederim. Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşlardan biri olan
Genel Müdürlüğümüzün önümüzdeki yıllarda da
sizlerin üstün gayret, ve özverili çalışmalarınızla
Kalkınma gayretlerimizin lokomotifi olmaya ve
her şeyin en iyisine layık olan aziz Milletimize en
iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğine olan
kuvvetli inancımı ifade ederken hepinize çalışmalarınızda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyor hakkınızı helal etmenizi istiyorum.”dedi.
Konuşmaların ardından daire başkanları ve telekonferans sistemiyle de Bölge Müdürleri ile vedalaşan Tatlıdil’e DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı
günün anısına Döndü Tatlıdil’e DSİ Spor atkısı
hediye etti.
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K I S A Büyüknacar Köprüsü Revize Ediliyor
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı, Kahramanmaraş-Pazarcık İlçesinin kuzeyinde yer alan belde ve köylere ulaşım sağlayan Büyüknacar (Aksu
Çayı) köprüsünün ayakları sağlamlaştırılıyor.
Olası taşkın riski ve köprü emniyeti açısından
önceden tedbir almak maksadıyla DSİ 20. Bölge
Müdürlüğünün makinalı çalışması ile köprü man-

Eski

Yeni

sabına 2,5 metre yüksekliğinde brit yapılarak köprü ayakları sağlamlaştırılmıştır. Aksu Çayı yatağı
eski genişliğine getirilerek muhtemel taşkın zararı
önlenmiştir.
Bölgede yaşanacak sıkıntıları önlemek ve halkının
güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar
hızla devam ediyor…
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K I S A Kamudan Suya 10 Yılda 48 Milyar TL’lik Yatırım
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2011 yıllarında yapılan baraj, gölet, sulama, içme suyu, taşkın koruma yatırımlarının tutarı 38.2 milyar TL olarak hesaplandı. 2012 sonu
itibariyle maliyeti 9.6 milyar TL’yi aşan yatırımı
daha hizmete alacak olan DSİ, böylece kamu eliyle suya 10 yılda yaklaşık 47.8 milyar TL’yi aşkın
yatırım yapmış olacak.
Su yatırımları alanında, 2003-2011 döneminde
206’sı baraj olmak üzere gölet, sulama, içme suyu,
çevre ve taşkın koruma projeleri ile toplam 1128
tesis hizmete alındı.

Dünya Sıralamasına Girdi
Bu tesisler içinde yer alan Ermenek Barajı,
Avrupa’nın 6, dünyanın 21’inci en yüksek barajı
unvanını kazandı. Yine yatırımlar içinde bulunan
Çine Adnan Menderes Barajı da silindirle sıkıştırılmış beton gövde kategorisinde Avrupa’nın en
yüksek barajı oldu.
Açılışı yapılan 16 adet HES ile yıllık 6,5 milyar
kilowatt.saat enerji üretim kapasitesi hayata geçirildi. Hizmete alınan 179 sulama tesisi ile 11 milyon dekar alan sulamaya açılarak, sulanan arazi

55 milyon dekara ulaştı. İşletmeye alınan 49 içme
suyu projesi ile 34 milyon vatandaşımıza yılda
3,31 milyar m3 içme suyu temin edildi. 643 taşkın
koruma tesisi ile 220 bin hektarı aşkın arazi taşkınlardan korundu.
Yılsonu itibariyle tamamlanacak tesislerle 2012
yılında su alanında 9.6 milyar TL’yi aşkın kamu
yatırımı yapılmış olacak. Böylece 2003-2012’yi
kapsayan 10 yıllık dönemde DSİ’nin suya yaptığı
yatırım 47.8 milyar TL’yi aşacak.
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HABER
Deniz Geçişi İsale
Hattı ile Türkiye
Tarafı Kara Yapıları
ve KKTC Tarafı Kara
Yapıları’nın temel
atma merasimi
gerçekleştirildi.

Asrın Projesinde
Son 3 Halkanın Temeli
Atıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün dünyada
ilk defa deniz yüzeyinden 250 metre derinde askı
sistemiyle Yavru Vatana su taşıyacağı ve asrın
projesi olarak isimlendirilen KKTC Su Temin
Projesi”nin son üç etabının temelleri atıldı. Projenin en önemli ayağını oluşturan ve dünyada ilk
defa uygulanan Deniz Geçişi İsale Hattı ile Türkiye Tarafı Kara Yapıları ve KKTC Tarafı Kara
Yapıları’nın temel atma merasimi 13.10.2012
tarihinde gerçekleştirildi.
Temel atma merasimine KKTC Başbakanı
İrsen Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan
Yardımcısı Beşir Atalay, Orman ve Su İşleri

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, KKTC Maliye
Bakanı Ersin Tatar, KKTC Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KKTC Turizm,
Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, TBMM ve
KKTC’den çok sayıda milletvekili, Mersin Valisi
Hasan Basri Güzeloğlu ve Devlet Su İşleri Genel
Müdürü Akif Özkaldı, çok sayıda bürokrat ve
vatandaş ile basın mensupları katıldı.
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KKTC Su Temin Projesi
DSİ, Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında Anamur Dragon
Çayı’nın sularını Akdeniz’in 250 metre altından geçirerek Yavru
Vatana taşıyor. Deniz yüzeyinden 250 metre derinden geçecek
ve 80 km uzunluğa sahip olacak boru hattı, KKTC’nin içme,
kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan
suyu taşıyacak.
Proje ile KKTC’nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması
için, Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilecek Alaköprü
Barajı’ndan alınacak 75 milyon m3/yıl suyun, Akdenize döşenecek boru vasıtasıyla KKTC tarafında Girne yakınlarında inşa
edilecek olan Geçitköy Barajı’na aktarılarak adaya götürülmesi
hedeﬂendi.
Türkiye’den KKTC’ye iletilecek yıllık 75 milyon m3 suyun yaklaşık 38 milyon m3’ünün KKTC’de inşa edilecek arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra içme suyu maksatlı kullanılması, geriye
kalan 37 milyon m3 suyun ise Güzelyurt Ovası’nın sulanması
için tahsis edilmesi planlandı. Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan ada
halkının uzun vadeli su ihtiyacı karşılanmış olacak.

KKTC’de son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sorun hem su miktarı, hem de su kalitesi olarak
ortaya çıkıyor. İçmesuyu ihtiyacının tamamen yeraltısuyu kaynaklarından karşılandığı KKTC’de aşırı çekim neticesinde önce
Mağusa, sonra da Güzelyurt bölgelerinde yeraltısuyuna deniz
suyu girişimleri meydana geldi, bu durum yeraltısularının tuzlanmasına neden oluyor. Beşparmak dağlarından elde edilen
yeraltısuyu, kalitesi ise yüksek olmakla beraber, sınırlı bir nüfusa hizmet edebiliyor.
Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları sebebiyle,
Türkiye’den KKTC’ye içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu
amaçlı su götürülmesi, KKTC’nin kalkınmasına önemli ölçüde
katkı sağlayacak. Projenin gerçekleşmesi ile halen kısıtlı yeraltı
ve yüzeysel su kaynakları sebebiyle su sıkıntısı çekilen KKTC’ye
hem içme-kullanma ve sanayi suyu temin edilerek 2035 yılı su
ihtiyacı karşılanacak; hem de 7300 dekarlık bir alanda kaliteli
sulama suyu ile yapılacak tarım ile yüksek gelir artışları elde
edilecek. Adada yazların uzun ve sıcak, kışların da kısa ve ılık
geçmesi verimli tarım arazilerinden yılda 2-3 kat mahsul alınmasına imkân sağlıyor.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Başbakanı İrsen Küçük

dağıtım ağı için kullanılacağını belirtti. Üniversite eğitimini Türkiye’de aldığını ifade eden
Küçük, eğitimini tamamladıktan sonra Devlet
Su İşleri bünyesinde işletme mühendisi olarak
işe başladığını hatırlattı. Küçük, “Türkiye’de
3 barajın inşasında görev yaptım. Daha sonra
ülkeme dönerek anavatanda öğrendiklerimi ülkeme kazandırdım. Burada anladım ki KKTC
halkı yalnız değildir, Anadolu halkı her zaman
yanımızda olacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

T.C Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay
‘Asrın Projesi’ olarak adlandırılan ‘KKTC
Su Temini Projesi’nin 1 milyar 117 milyon
TL değerinde bir yatırım olduğunu kaydeden
Küçük söz konusu rakamın 811 milyon
TL’sinin KKTC’ye gidecek suyun ihale bedeli
olduğunu aktaran Küçük geriye kalan 300 milyon TL’lik bedelin de suyun KKTC içindeki

KKTC Su Temin Projesi ile Kıbrıs Rum
Kesimi’ne de önemli mesajlar verildiğini söyleyen Atalay Kıbrıs Rum Kesimi her ne kadar
kendini Türkiye’den uzak görse de bu proje
doğal komşusunun Türkiye olduğunu bir kez
daha hatırlatmaktadır dedi. Atalay şunları söyledi: “Kıbrıs Rum Kesimi artık adada Kıbrıs
Türkü’nün varlığını ortadan kaldırarak bir

Su Dünyas ı K a sı m 2012

gelecek tasarlamak yerine, barışçıl bir çözümün
faydalarını görmelidir. Adaya kalıcı barışın
hakim olması durumunda, Kıbrıs Adası’nda
yaşayan herkes Türkiye’den taşınacak sudan da, adanın etrafındaki doğalgaz ve petrol
kaynaklarından da daha etkin yararlanacaktır.”
Atalay ayrıca KKTC Su Temini Projesini, deniz
altından kabloyla KKTC’ye elektrik götürme
projesinin takip edeceğini ve bu projenin de
KKTC Su Temini Projesiyle eşzamanlı olarak
tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
KKTC ve Kıbrıs Türklerinin kendisi için hususi bir anlam ifade ettiğini; lise öğrenimine
devam ederken, Kıbrıslı Türklere yapılan
zulüm karşısında Afyon Lisesi’nde eylem tertip ettiklerini ve “Kıbrıs bizim canımız, feda
olsun kanımız” sloganları attıklarını ifade eden
Eroğlu yaklaşık 50 yıldır çözüm bekleyen su sorunun, KKTC Su Temini Projesi ile çözüme
kavuşacağını dile getirdi. Dünyada bir ilk olan
80 km uzunluğunda, 250 m derinlikteki askıda
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Deniz Geçişi Boru Hattı’yla KKTC’ye içme,
kullanma ve sanayi suyu temin edileceğini ifade
eden Eroğlu “Hükümet olarak KKTC’ye çok
önem veriyoruz denizin altından geçecek bir
elektrik hattıyla KKTC’ye elektrik temin edilmesiyle ilgili bir protokolü de imzalayacağız” dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı
Sunat Atun:
Anavatandan gelen su ile KKTC’nin kurak
topraklarının hayat bulacağını ifade eden Atun
“Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak vizyonunun
ürünüdür. Ayrıca bu proje Anavatan ile Yavru
Vatan’ın kucaklaşmasının en somut örneğidir”
dedi Atun “Bu projenin finansmanını sağlayan
Türk Halkına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne
teşekkür ediyorum, Allah misli misli fazlasını
sizlere nasip etsin” diyerek sözlerini tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI;

“KKTC’nin son 30 yıldır giderek artan su sorununa uzun vadeli çözüm bulmak maksadıyla
“KKTC Su Temin Projesi” gündeme
getirilmiş ve Türkiye’den yavru vatana 80 km
uzunluğunda deniz yüzeyinden 250 m derinlikte ve askıda geçecek olan 1600 mm çapında
yüksek yoğunluklu polietilen borular ile su
aktarılması uygun bulunmuştur. DSİ olarak hedefimiz KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki
işlerin tamamını en geç 7 Mart 2014 tarihine
kadar tamamlamaktır” diyen Özkaldı, sözlerini KKTC’ye yılda tam 75 milyon m3 su aktaracak olan bu projenin KKTC’de ikamet eden
vatandaşlarımız adına hayırlara vesile olması
temennisiyle sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından yüklenici firmalar ile projenin tamamının Mart 2014’te
tamamlanması için taahhüt imzalandı ve ishale
hattının Anamur Alaköprü Barajı ile denize
ulaşacak olan Ören Beldesi noktası ve KKTC
Girne Geçitköy Barajı girişinin temelini atmak
için aynı anda butona basıldı.
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Proje Çerçevesinde Yapılacak İşler

KKTC’ye 10 Bin Fidan Desteği

Türkiye tarafında yapılacak işler;

Orman ve Su İşleri Bakanlığı KKTC’ye, beş bini
ceviz, beş bini de badem olmak üzere toplam 10
bin fidan desteği verecek.
Türkiye ile KKTC hükümeti arasında orman ve
ormancılık araştırmaları konusunda işbirliğinin
geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla Ağustos
2012’de Ankara’da imzalanan “Ormancılık
Alanında Yardım ve İşbirliği”ni öngören protokol, hayata geçirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, Orman Genel
Müdürlüğünce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen bir heyet yerinde incelemelerde
bulundu. İki ülke heyetleri ormancılık alanında
yapacakları çalışmalar konusunda ortak mutabakata vardı.
Mutabakat kapsamında, KKTC’de yapılacak
olan ağaçlandırma çalışmalarında gelir getirici
türlerden ceviz ve badem ağaçlandırmalarına
ağırlık verilmesi kararı alındı. İlk aşama olarak
da, KKTC’ye beş bin adet ceviz fidanı ile beş
bin adet badem fidanının bedelsiz olarak tahsis
edilmesi bakanlık oluruna sunuldu.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından olumlu
değerlendirilen teklif sonrası, beş bin adet ceviz
fidanı ile beş bin adet badem fidanının bedelsiz
olarak KKTC’ye tahsisi ve söz konusu fidanların
KKTC’ye naklinin sağlanması ile diğer iş ve
işlemlerin Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce
yürütülmesine karar verildi.

•

•
•

Anamur Dragon Çayı üzerinde temelden 93 metre,
akarsu tabanından 88 metre yükseklikte ön yüzü
beton kaplı ve eteğinde 26 MW kurulu gücünde bir
HES bulunan kaya dolgu tipinde ve toplam 130,5
milyon m3 depolama hacimli Alaköprü Barajı ve HES
tesisi.
23 km uzunluğunda ve 1500 mm çapında düktil
demir borulardan oluşan isale hattı,
10.000 m3 hacminde Anamuryum Dengeleme Deposu.

KKTC tarafında yapılacak işler;
•
•
•

•

Güzelyalı bölgesinde 5 MW gücünde Güzelyalı Pompa
İstasyonu,
3.157 metre uzunluğunda ve 1.400 mm çapında düktil
demir boru terﬁ hattı,
Temelden 65 metre, akarsu tabanından 58 metre yükseklikte olan 26,5 milyon m3 depolama hacimli Geçitköy
Barajı,
16,40 MW kurulu gücünde Geçitköy Pompa İstasyonu.

Deniz geçişinde yapılacak işler;
•

80,151 km uzunlukta, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçecek olan, 1600 mm çapında yüksek yoğunluklu polietilen boru hattı.
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Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel
Eroğlu “DSİ’nin
gittiği yere hizmeti
de ulaştırıyor”

1.Barajlar Kongresi Yapıldı
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11-12 Ekim 2012 tarihinde Ankara Ticaret
Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı Congresium’da gerçekleştirilen kongreye
hidroelektrik santraller ve su yapılarının planlama, tasarım ve proje hizmetlerini ve inşaatlarını
yapan özel sektör yatırımcıların, bu konularda
görevli kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin,
akademisyenler ve imalatçı firma temsilcileri
katıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
açılışını yaptığı kongre kapsamında, Uluslararası
Büyük Barajlar Komisyonu kriterlerine uygun rehber dokümanlar oluşturulması ile ilgili
çalışmalar kongreden sonra da devam edecek.
1.Barajlar Kongresi’nin açılışında bir konuşma
yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
DSİ’nin gittiği yere hizmeti de ulaştırdığını belirterek, vatandaşın bundan çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. “Türkiye su zengini bir
ülke değil. 643 milimetre ortalama bir yağış var
ama her yerde bu yağış olsa gene iyi ama bu yağış
miktarı, bölgelere, mevsimlere hatta yıllara göre
çok büyük değişiklikler gösteriyor. Dolayısıyla
tek çare suyu biriktirmek. Suyu biriktirmezseniz
Türkiye’de ne içme ne kullanma ne sanayi ne
de sulama suyu verebilirsiniz. Su ihtiyacı yaz
aylarında çok daha fazla.”
Konuşmasının devamında; “Şu anda Çin’den
sonra dünyada ikinci sıraya yükseldiler ama bize
birincilik yakışır. Barajlar ve su konusunda artık
bizim pazarımız bütün dünya” diye konuştu.
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı konuşmasına
2011 yılının Kasım ayından itibaren DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Uluslararası
Büyük Barajlar Komitesi Türk Milli Komitesi
(TRCOLD) ve Türk Müşavir Mühendisler
ve Mimarlar Birliği (TMMMB) ile birlikte
çalışmaları yürütülen bu kongrenin barajlar ve

su yapıları ile ilgili mühendislik standartlarımızın
oluşmasına katkı sağlayacağına ve sonuçlarının
tüm taraflar açısından olumlu olacağına yürekten inandığını belirterek başladı.
Bu inançla ülkemizdeki barajların ve su
yapılarının projelendirilmesine ve inşa sürecine katkı sağlayacak, ülkemiz gereksinimlerine
göre proje kritelerini içeren muhtelif başlıklarda
rehber dokümanların hazırlanmasına zemin
hazırlayacak bu kongrenin hazırlık çalışmalarına
başından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürü
olarak destek verdiğini söyleyen Özkaldı; “DSİ;
Atatürk, Keban, Karakaya, Ermenek, Akköprü,
Çine ve Deriner gibi inşa edildikleri dönemin en
yüksek ve büyük barajları arasına girmiş, Türk
mühendislik tarihi açısından büyük öneme sahip
dev barajlar inşa eden, GAP, KOP, DAP gibi
entegre projeler üreten Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, halkımızın daha iyi şartlarda bir
yaşam sürmesine önemli katkıda bulunurken bu
anlamda yarattığı gelir ve istihdamla ekonomimizin lokomotif kuruluşlarından biri olmuştur. Bu
güne kadar çeşitli büyüklükte ve çeşitli amaçlarda 741 adet baraj Genel Müdürlüğümüzce
işletmeye alınmış olup yenilerinin inşasına devam edilmektedir. Bu açıdan baraj mühendisliği
bilgi birikimi ve tecrübesi konusunda dünyada
önemli bir yere sahibiz. Bunun devamlılığını
sağlamak için de kurum olarak kendimizi sürekli
geliştirme gayretindeyiz.” dedi.
Kongrede; Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü
KOÇOĞLU, Türkiye Müteahhitler Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Emin SAZAK,
Türk Müşavirler Mühendisler ve Mimarlar
Yönetim Kurulu Başkanı Demir İNÖZÜ’nün
konuşmalarına yer verildi.
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ICID Başkan
Yardımcısı Dr.
Hüseyin Gündoğdu
“Türkiye ICID ile
birlikte bir kez
daha Dünya’da
ilk kez yapılacak
bir faaliyete imza
atacaktır.”

1. Dünya Sulama Forumu
Başlangıç Toplantısı Yapıldı
29 Eylül-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Mardin’de
yapılacak olan ‘1. Dünya Sulama Forumu Başlangıç Toplantısı’ 05.10.2012 tarihinde DSİ 14.
Bölge (İstanbul) Müdürlüğü Ortaköy Salonu’nda
yapıldı. Toplantıya DSİ Genel Müdür Yardımcısı
A. Cüneyt Gerek, Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Saatçi, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin
Gündoğdu ile DSİ ve Türkiye Su Enstitüsü’nden

birçok üst düzey yetkili ve mühendis katıldı.
Toplantı DSİ Genel Müdür Yardımcısı A. Cüneyt
Gerek’in açılış konuşması ile başladı. Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi’de bir
konuşma yaptı. Toplantının Türkiye Su Enstitüsü için önemli olduğunu dile getiren Prof.
Dr. Ahmet Mete Saatçi ‘Yükümüz ağır, yeni
bir oluşum içindeyiz. Salahiyet verilirse, sınırlar belli olursa çalışmalara başlayabiliriz” dedi.

TUCID’ı DSİ Temsil Ediyor
DSİ Dış İlişkiler Müşaviri Adem Avni Ünal,
ICID ve TUCID (Sulama ve Drenaj Türk Milli Komitesi)’ın tarihçeleri hakkında bilgi vererek
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Türk Milli
Komitesi’nin 1954 yılında ICID’a katıldığını ifade
ederek, komitenin yapısından bahsetti. 6 üyeden
oluşan komitenin başkanının Enerji ve Tabi
Kaynaklar
Bakanlığı
Müsteşarı olduğunu, diğer üyelerin ise ikisi DSİ
Genel Müdürlüğü’nden,
birer üyenin ise Toprak
Muhafaza Hizmetleri,
Orman Genel Müdürlüğü ve Genel Sekreterden oluştuğu bilgisini
verdi. 1987’de DSİ’nin
ICID’ın kurumsal üyesi olduğu ve TUCID’ı
DSİ’nin temsil ettiğini
belirtti.

Birikimlerimizi Dünya ile
Paylaşıyoruz
ICID Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Gündoğdu, Haziran 2012’de Avustralya’da yapılan ICID
Toplantısı’nda alınan kararla 8. Asya Bölgesel
Konferansı’nın 1. Dünya Sulama Forumu’na dönüştürüldüğünü, 18 kişilik çalışma gruplarında da
Türkiye’den iki üyenin yer aldığını ifade etti.
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ICID’ın genç çalışanlara büyük önem verdiğini
ifade eden ICID Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Gündoğdu; toplantının esas amacının yeni
oluşturulan takımların kaynaşmasını sağlamak
olduğunu belirtti. 5. Dünya Su Forumu’nun
Türkiye’de yapıldığını hatırlatarak konuşmasında; Türkiye Su Enstitüsü’nün kurulduğunu
ve yapılanmanın devam ettiğini, Türkiye’nin
artık bu konulardaki bilgi birikimini dünya ile
paylaşabilecek düzeye geldiğini belirtmiştir. ‘8.
Asya Bölgesel Konferansı’nın 1. Dünya Sulama
Forumu’na dönüştürülmesi ICID tarafından
teklif edilmiştir. Bunun Türkiye’de yapılması
önemlidir. İlk sulama forumu olacağından eksilerini artılarını göreceğiz. Bu forum herkesi kucaklayan bir dünya platformu olacaktır’ şeklinde
konunun önemine işaret etti.
1.Dünya Sulama Forumu’nun organizasyon şeması hakkında bilgilendirme yapan ICID Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Gündoğdu, öncelikle organizasyonun en üstünde bulunan kişileri
kapsayan Yürütme Kurulu’nu tanıttı. Temalar,
yan etkinlikler, panel düzenlemeleri, lojistik,
web-bilişim teknolojisi takımlarını tek tek tanıtarak, tüm takımların bir birleri ile bağlantılı ve şemanın şu anda dinamik olduğunu ifade
etti. Forumun; bilimi, sulama kooperatiflerini,
üniversiteleri, çiftçileri, özel sektörü bir araya
getireceğini söyleyen ICID Başkan Yardımcısı,
hedeflerinin yılsonuna kadar tüm temaların belirlenmesi ve belirlenen bu temaların web sitesine konulması olduğunu belirtti.
Sınırı aşan sular konusunun çok önemli olduğunu söyleyen Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Mete Saatçi, bundan sonraki sulama
forumlarının Türkiye temeli üzerinden olacağını, bu nedenle perspektifin Orta Asya, Ortadoğu
ve Afrika bölgelerini içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Mardin Kültürel Bir Sentezdir
Toplantıda üzerinde durulan önemli konulardan biri de forumun yapılacağı Mardin oldu.
Genel Müdür Yardımcımız A. Cüneyt Gerek,
Mardin’in seçilmesinde iki temel faktör olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin Mardin’in farklı
inanç ve kültürleri bir araya getiren bir sentez
olmasından kaynaklandığı, İkinci olarak ise
GAP nedeniyle sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri açısından Mardin’in en kolay entegre
olabilecek illerden biri olduğunu ifade etti.
Toplantının ikinci bölümü lojistik faaliyetlerin
(konaklama, ulaşım, yemek vs.) detaylandırılması konularına ayrılarak, bu konuda neler yapılması gerektiği üzerine görüşmeler yapıldı.
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86 Yıllık
Su Kanunu Değişiyor,
Suya Olağanüstü
Koruma Geliyor
HABER

HABER
Su kaynakları
‘planlamauygulama-izlemedenetim’ sistemi
ile korunurken,
su kaynaklarına
zarar verenlere
ciddi yaptırımlar
uygulanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 1926 yılında çıkan
ve köklü bir değişim olmadan bugüne kadar gelen
Su Kanunu’nu yeniliyor. 86 yıllık Kanunu değiştirecek yeni düzenleme, su kaynakları için kapsamlı
bir koruma sistemi getirecek.
Suyun nehir havzaları bazında yönetimine geçilirken, planlı su tahsisi dönemi açılacak. Su kaynakları ‘planlama-uygulama-izleme-denetim’ sistemi
ile korunurken, su kaynaklarına zarar verenlere
ciddi yaptırımlar uygulanacak.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Kanunu Taslağını görüşe açtı. Kanun, jeotermal sular ve denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel,
yeraltı su kaynakları ile alakalı bütün hususları ve
doğal mineralli suların tahsisine dair denetim hususlarını kapsayacak.

hüküm ve tasarrufu altında olduğu kayıt altına alınıyor.
Yeni Kanuna göre, su kaynaklarının miktar ve kalite açısından mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak; sosyal, ekonomik ve ekolojik ihtiyaçları karşılayacak bir Ulusal Su Planı hazırlanacak.
Ulusal Su Planı ile uyumlu olacak şekilde, katılımcı bir yaklaşımla her havza için, suyun akılcı kullanımını ve çevresel hedefleri, bu hedeflere ulaşmak
için kurak dönemlerde su yönetimini de dikkate
alan tedbirler programını ihtiva eden havza yönetim planı hazırlanacak.

Ulusal Su Planı Hazırlanacak

Her havza veya alt havza için muhtemel taşkınların oluşturacağı risk ve zararların belirlenmesi,
önlenmesi ve planlanmasına yönelik taşkın yönetim planı hazırlanacak.
Kadastro çalışmaları sırasında taşınmazların tah-

Kanun ile su kaynaklarının, ilgili bulunduğu arz’ın
malik ve zilyedinden bağımsız olarak Devletin

Dere Yataklarına
Konut Yapılamayacak
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dit, tespit ve tescilinde, taşkın kriterlerine uygun
olarak dere yatak genişliği esas alınacak. Tabii
akışa imkan verecek şekilde dere yatakları tescil
dışı bırakılacak.
Yerleşim yerlerinin imar planlarının hazırlanması esnasında taşkın yönetim planlarına uyulması mecburi tutulacak.

Suyun Tabii Akışı Korunacak
Su yapılarının planlanmasında tabii hayatın devamlılığını sağlayıcı tedbirler alınacak. İçme ve
kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarında uygulanabilir en iyi su
arıtma teknolojisi kullanılarak, insan sağlığı açısından içilebilir su elde edilmesine imkan sağlayacak su kalitesi sağlanacak.
Su yataklarında yapılacak her türlü fiziki düzenlemede tabii akış mecrasının ve canlı hayatın korunması için uygun tedbirler alınacak.
Göller, rezervuarlar ve yeraltı su kütlelerinden
su çekilmesinde su kütle dengesinin bozulmaması sağlanacak.

Su kaynaklarının ve doğal mineralli suların kullanım maksadına, çevre ve insan sağlığına uygun
olarak yönetimi açısından deşarjlarda ve alıcı ortamda izleme ve denetim faaliyetleri yapılacak.

Su Tahsisi Devri Başlıyor
Havza su tahsis planları; yerüstü ve yeraltı suları
müştereken değerlendirilmek, su kullanım öncelikleri ve bütün ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle havza veya alt havza ölçeğinde yapılacak.
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve Türk vatandaşlarına yapılacak olan su tahsisleri, havza su tahsis planları
esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından yapılacak.
Tahsis edilen su kaynakları ve doğal mineralli
sular için su tahsis belgesi verilecek. Bu belge
ücrete tabi olacak. Doğal mineralli sular dışında
kalan münferit su tahsisi en fazla 49 yıla kadar
yapılabilecek.
Doğal mineralli sular dışında verilen su tahsis
belgeleri hiçbir şekilde devredilemeyecek. An-
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rak arıtılmış atık su deşarj ederek kirlilik yükü
ilave edenlerden kirlilik yükü oranında ücret alınacak.

Su Kullanımında Olağanüstü Hal

cak, mirasa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla su tahsis belgesi yenilenebilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen emniyetli yeraltı suyu işletme rezervinden
daha fazla su tahsisi yapılamayacak.
Su kaynaklarının ve doğal mineralli suların tahsis maksat ve şartları dışında kullanılması veya
hiç kullanılmaması halinde verilen su tahsis belgesi iptal edilecek.
Tahsise konu su kaynağı hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek ve üzerine tedbir
konulamayacak.

Kullanan ve Kirleten Ödeyecek
Kendisine DSİ tarafından su tahsis belgesi düzenlenmek suretiyle su tahsis edilenlerden, tahsis
edilen suyun metreküpü üzerinden yönetim hizmetleri ücreti alınacak.
Su kaynaklarının verimli kullanımı ve korunması için yapılan hizmet, yatırım ve diğer masrafların bedeli, kullanıcı veya faydalanıcıdan, tam
maliyet prensibi esas alınarak, hizmet ve yatırımı
yapan idarelerce tahsil edilecek.
Su kütlelerine, deşarj standartlarına uygun ola-

Yeni Su Kanunu ile şu fiiller yasak olacak:
“-Su yapılarına zarar vermek.
-Nehir yatakları ve taşkın sahalarından, göl ve
kıyı suyu tabanlarından izinsiz kum, çakıl malzemesi çıkarmak.
-Dere yataklarında veya taşkın sahalarında imar
düzenlemesi yapmak, yapı izni vermek ve yapı
yapmak.
-Mevsimlik akışlı olsa dahi, dere yataklarını ve
taşkın sahalarını izinsiz kapatmak, üzerine yapı
yapmak veya tarla haline dönüştürmek.
-Su ekosistemlerine zarar vermek.
-Su kaynakları ve doğal mineralli sular ile ilgili
her türlü inceleme, proje, sondaj ve inşaata ilişkin çalışmaları izinsiz yapmak.
-Yeraltı sularına izinsiz olarak doğrudan veya
dolaylı besleme yapmak.
-Su tahsis belgesi olmadan veya tahsis edilen
miktarın üstünde veya yeraltı suyu kütlesinin
dengesini olumsuz etkileyecek şekilde su kullanmak yahut kullanılmasına yol açmak.

Kontrolsüz Zirai Mücadele ve
Gübreye Son
-Su kaynağına ilişkin olarak kontrolsüz zirai mücadele ilaçları ve gübre kullanmak.
-Su kaynaklarını ve doğal mineralli suları, su
tahsis belgesine aykırı şekilde kullanmak.
-Su kaynaklarına ve doğal mineralli sulara izinsiz olarak veya deşarj standartlarının üzerinde
atık su deşarj etmek, her türlü kirletici madde
atmak veya boşaltmak.
-Alıcı ortamın çevresel hedeflerini bozacak şekil-
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de her türlü atık ve artığı boşaltmak, boşaltılmasına yol açmak.
-Su kaynaklarına Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın izni olmadan balıklandırma ve bitki ekimi yapmak.”

Para Cezaları Uygulanacak
Su kaynaklarının korunmasını sağlamak üzere
uygulanacak cezaları da belirleyen Su Kanunu
Taslağına göre, ceza tutarları da şöyle:
-Su tahsis belgesi olmadığı halde su kaynaklarından ve doğal mineralli sulardan ticari maksatla
su kullananlar, 50 bin TL idari para cezası ile
cezalandırılacak ve su kullanımından men edilecekler.
-Su tahsis belgesinde belirtilen tahsis miktarından daha fazla su kullananlar metreküp başına
5 TL idari para cezası ile cezalandırılacaklar. Bu
fiilin hassas veya korunan alanlarda gerçekleşmesi durumunda ceza metreküp başına 10 TL
olarak uygulanacak.
-Tahsis ölçüm sistemini bozanlar 10 bin TL
idari para cezası ile cezalandırılacaklar. Ayrıca

ölçüm sistemine vermiş olduğu zarar tazmin ettirilecek. Suyu izinsiz kullandığının tespit edilmesi
halinde geçmişte kullandığı en yüksek aylık su
bedeli dikkate alınarak kullandığı suyun bedeli
tahsil edilecek.
-Su kaynağının ve kıyı sularının kalitesini olumsuz yönde değişmesine faaliyetleriyle sebep olan
gerçek kişilere 5 bin TL; özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine 90 bin TL idari para cezası
uygulanacak. Anılan fiilin korunan alanlarda
gerçekleşmesi halinde anılan ceza iki katı oranında artırılarak uygulanacak.
-Akar ve kuru dere yataklarında su yapılarına
zarar verenlere, izinsiz malzeme alanlara ve bu
alanlara yapı yapan gerçek kişilere 1500 TL,
özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine 25
bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca
izinsiz yapılan müdahaleler bedeli yapan tarafından ödenmek üzere kaldırılacak.
-Kaynak suları ve doğal mineralli suların nitelik
ve nicelik bakımından bozulmasına sebep olan
gerçek kişilere 5 bin TL, tüzel kişilere 50 bin TL
idari para cezası uygulanacak. Anılan fiilin korunan alanlarda gerçekleşmesi halinde anılan ceza
iki katı oranında artırılarak uygulanacak.
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HABER

HABER
Dışişleri Bakanı
Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu;
“Konya ile
birlikte Anadolu’yu,
Anadolu ile birlikte bütün Asya’yı
ayağa kaldırmaya
çalışıyoruz.”

Konya Ovasına
Bereket Geliyor…

Konya ovası Projesinin önemli aşamalarından
olan Afşar Barajı ve Bağbaşı Derivasyonu’nun
temeli atıldı. 14.10.2012 tarihinde Konya’da
gerçekleştirilen temel atma merasimine; Dışişleri
Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Aydın
Valisi Aydın Nezih Doğan, TBMM Konya Milletvekilleri Mustafa Kabakçı, Mustafa Baloğlu,
Kerim Özkul ve Cem Zorlu, Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Devlet Su İşleri
Genel Müdürü Akif Özkaldı, basın mensupları ve
çok sayıda vatandaş katıldı.

Temeli Atılan Tesisler
Afşar Barajı:
Konya Taşkent Afşar Kasabası yakınlarında
Ilıcapınar deresi üzerinde inşa edilecek olan Afşar
Barajı ile Göksu Havzası suları Afşar Bağbaşı iletim tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajı’na derive
edilecek.
Kaya dolgu gövde tipindeki Afşar Barajı’nın
yüksekliği 138 metre olacak. 386 milyon metreküp
su depolama kapasitesine sahip olan baraj 120 milyon TL’ye mal olacak.
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Afşar - Bağbaşı Derivasyon Kanalı
(Tüneli):
Tesis, Afşar Barajı suyu ile Taşkent, Kongul
ve Hadim derelerinin akımlarının iletim tüneline alınarak Bağbaşı Barajı’na aktarılmasını
sağlayacak.

Tünelin Karakteristikleri
Yıllık Çevrilen Su
Debisi
Tünel Çapı
Tünel Uzunluğu
Kanal Uzunluğu
Toplam İletim Uzunluğu

: 226,55 hm3
: 10 m3/s
: 4,40 m
: 18.140 m
: 5.535 m
: 24.230 m

şırıl ovaya kavuşmayı bekliyorsa, bu millet de bir
Türkiye ile buluşmayı istiyor. Dünya gücü olan,
küresel gücü olan Türkiye ile buluşmayı istiyor.
Bu tesislerimizi Allah Konyamıza ve milletimize
hayırlı ve mübarek etsin ” dedi.
Konya’ya 1 milyar 600 milyon liralık yatırım
yağmuru ile geldiklerini dile getiren Prof. Dr.
Veysel Eroğlu ise ‘’Konya’ya 84 tane müjdeyle
geldik. Bu müjde içinde neler var? 146 bin 850
dekar araziyi sulayacağız. Konya’ya 100 milyon
metreküp ilave içme suyu temin edeceğiz. 28
tane meskun mahalli taşkınlardan koruyacağız.
149 bin 500 dekar alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması yapacağız. 2 tane bal

Tesis 150 milyon TL’ye mal olacak.

Temel atma töreninde konuşan Dışişleri Bakanı
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu; “Biz Konya’yı
ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Konya ile birlikte
Anadolu’yu, Anadolu ile birlikte bütün Asya’yı
ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Artık herkes şunu
görmeli; Nasıl bu dağlar ayağa kalkıyorsa, nasıl
geçmişte sessiz sessiz akan bu sular şimdi şırıl

ormanı kuracağız. Artık Konya’nın organik
balı dünya çapında meşhur olacak. 2013 yılında
16 yere otomatik meteoroloji gözlem istasyonu
kuracağız. Konya, Konya olalı böyle bir yatırım
görmemiştir.’’ dedi.
İki adet dev tesisin temelinin atılacağını ifade
eden Eroğlu “Konya Ovamıza inşallah bereket
getirsin. Bunlardan birisi Afşar Hz. Hadimi
Barajı. Hadimi Hazretleri bu bölgenin manevi
mimarı… Bu yüzden Dışişleri Bakanımızla
bu barajın ismini Afşar Hz. Hadimi Barajı
olması, tünelin de Hadimi Tüneli olmasını tek-
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lif ettiler, bu günün güzel bir hatırası olarak Hz.
Hadimi’nin de ismi yad edilmiş olacak. ”diyerek
konuşmasını tamamladı.
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ise yaptığı
konuşmada “Büyük bir milletin evlatları olarak,
büyük projelerimiz var. Ümit ediyorum ki; 2023
yılına gelmeden evvel Konya sulama açısından
bütün önemli işleri başarmış olacak ve Konya
Ovası bir bütün olarak sulanacaktır. Buradan
tüm DSİ çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyor,
tesislerimizin Konya halkımıza hayırlı olmasını
temenni ediyorum” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı konuşmasında
“Bugün Ülkemizin ilk sulama projesi ve
GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı
olan Konya Ovası Projesi’nin önemli tesislerinin temelini atmak üzere bir araya gelmiş
bulunuyoruz. Konya Ovası Projesi, kapalı
havza içerisindeki mevcut yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarının değerlendirilmesinin yanında,
Göksu Nehri’nden denize dökülen suların baraj
ve tünellerle ovaya aktarılması ve sulu tarıma
geçilmesi için hazırlanmış bir projedir. Temelini
atacağımız bu tesisin Ülkemize ve Konyalılara
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu; barajın açılışı için

12.09.2015 tarihi saat 15.15, tünelin açılışı içinse
09.06.2016 tarihine müteahhit firmalardan söz
aldı. Daha sonra Afşar Hz. Hadimi Barajı ve
Tüneli’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
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Orman ve Su
İşleri Bakanlığı
hayvan haklarının
korunması konusunda özveri ile
çalışma yapan sivil
toplum kuruluşları
ve belediyelerin
bu konuda
yapmış oldukları
faaliyetleri
destekliyor…

4 Ekim Dünya
Hayvanları Koruma Günü
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
EROĞLU, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma
Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak,
“Bakanlık olarak yabani ya da evcil ayrımı
yapmaksızın bütün hayvanların yaşama haklarının
korunması için çalışmaktayız. Gayemiz; el ele vererek, hayvanların hayat hakkına destek vermek ve
sürdürülebilir bir çevre ve geleceği hep birlikte tesis edebilmektir” dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
EROĞLU’nun mesajı şöyle: “Bakanlığımızca;
bütün hayvanların korunması ve güvence altına
alınması maksadıyla, 1978 yılında yayımlanan
“Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi” ve ülkemiz tarafından 2003 yılında imzalanan “Ev
Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa
Sözleşmesi” kapsamında 2004 yılında yürürlüğe
giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
ve bu Kanuna dayalı hazırlanan Yönetmelik
kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun
uygulanmasında, hayvanseverlerden de gelen talepler doğrultusunda gerekli görülen
iyileştirmelerin yapılması maksadıyla bir değişiklik

teklifi hazırlanmış olup, tasarı TBMM’ye
gönderilmiştir. Söz konusu tasarıda hayvanların
işkence ile öldürülmesi, cinsel istismarı ve tehlikeli
köpek ırklarının izinsiz sahiplenilmesi üretilmesi
gibi hayvan hakları ihlallerinin caydırıcı olması
maksadıyla kabahat kapsamından çıkarılarak hayvanlara karşı yapılacak kötü muamelelerin önlenmesi maksadıyla caydırıcı olarak Ceza Kanunu
kapsamına sokularak hapis cezası uygulanması
ile alakalı bazı düzenleme de yapılmıştır.
Hayvan haklarının güçlendirilmesini hedefleyen
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, ilgili komisyonlarda görüşülüp değerlendirildikten
sonra nihai karar, TBMM tarafından verilecektir.
Bugüne kadar Hayvanların Korunmasına Dair
Uygulama Yönetmeliği kapsamında; Belediyelerce ve Bakanlığımız desteğiyle toplam 308.783
adet sokak hayvanı kısırlaştırılarak, aşılanmıştır.
Bakanlığımızca sokak hayvanlarının bakımı ve
rehabilitasyonu için belediyelere 2009-2011 yılları
arasında 4.311.000 TL kaynak aktarılmıştır. 250
hayvan kapasiteli geçici hayvan bakımevi tip projesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında
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bakımevi yapımı ile alakalı olarak bugüne kadar Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat-Şefaatli,
Kars, Ardahan, Niğde, Kütahya, Mardin, Erzincan, Ankara-Elmadağ olmak üzere 10 belediyeye bakımevi yapımı için ödenek desteği
verilmiştir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hayvan haklarının korunmasında temel ilkemiz
“Koru ve Yaşat” olup bu anlayışıyla yürütülen
çalışmalar kapsamında, 2011 yılında 24.000 adet
sokak hayvanının rehabilitasyonu sağlanmıştır.
“Susuyorum ama konuşamıyorum” sloganıyla
81 ile dağıtılmak üzere sokak hayvanları için
oluşturulan 40.000 adet su kabı dağıtılmıştır.
Ev ve süs hayvanları satış yeri sahiplerinin
eğitiminin sağlanması maksadıyla, 2006-2011
yılları arasında illerde eğitim programları düzenlenerek 3829 kişiye eğitim sertifikası verilmiştir.
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile alakalı
problemlerin çözümlenebilmesi maksadıyla
81 ilimizde İl Hayvan Koruma Kurulları
oluşturulmuştur.
Hayvanat
Bahçelerinin
Kuruluşu ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde
düzenli olarak denetimleri
yapılmaktadır.
Hayvan Deneyleri Etik
Kurullarının Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde deney
hayvanı kullanan, 95 adet
kurum ve kuruluşların
hayvan deneyleri yerel etik
kurulları oluşturulmuştur.
Bakanlık olarak faaliyetlerimiz sokak hayvanları ile
sınırlı kalmayıp, kışın zor
şartlarında açlıktan telef
olmamaları için yabani
hayvanlara da helikop-

terler ile yiyecek bırakılması işlemini de yürütmekteyiz. Bu maksatla 2012 yılı içinde 330 ton
yiyecek bırakılmıştır.
Bireyleri azalan türleri koruma altına alarak nesillerinin devamını sağlamak maksadıyla üretilerek yaban hayat sahalarına yerleştirmekteyiz.
Bunlara misal olarak kelaynak, alageyik, ceylan,
kırmızı benekli alabalık, Anadolu yaban koyununu sayabiliriz.
Hayvanların
tabii
şartlar
altında
yaşayabilmelerini temin etmek için Bakanlık
olarak büyük bir gayret içinde bulunmaktayız.
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle; hayvan haklarının korunması konusunda özveri ile çalışma yapan sivil toplum
kuruluşları ve belediyelerin bu konuda yapmış
oldukları faaliyetleri destekliyor, kendilerini
can-ı gönülden kutluyor, başlattıkları başarılı
çalışmalarının artarak sürdürülmesini ve Dünya
Hayvanları Koruma Günü’nün hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum.”
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Hayvanlara kötü
muamelenin önlenmesi, kurumsal
sorumlulukların
belirginleştirilmesi
ve sahiplendirme
mekanizmasının
güçlendirilmesi
hedeﬂeniyor…

Hayvanları Koruma Kanunu
Yeniden Düzenleniyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından
hazırlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı, TBMM’ye sunulmuştur. Kanun tasarısı;
sivil toplum kuruluşlarının talepleri, mevcut kanundaki eksiklikler ve uygulamadan kaynaklanan
ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İşkence ve Tecavüze
Hapis Cezası…

Evcil Hayvanların Korunması ile ilgili mevcut
mevzuat; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan yönetmelikler olup, 5199 sayılı Kanun 1 Temmuz 2004
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Halen yürürlükte olan kanunda hayvanlara işkence
yapmak ve cinsel istismarda bulunmak fiillerine
idari para cezası uygulanmakta olup, yeni kanun
taslağında hayvanlara işkence yaparak ölümüne
sebebiyet vermek suç kapsamına alınarak iki yıla
kadar hapis cezası, hayvanlara cinsel istismarda
bulunanlara da bir yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Söz konusu cezalar Adalet Bakanlığı’nın
görüşü doğrultusunda düzenlenmiştir.

Hazırlanan kanun tasarısının temel hedefleri; hayvanlara kötü muamelenin önlenmesi, kurum
sal sorumlulukların belirginleştirilmesi ve sahiplendirme mekanizmasının güçlendirilmesidir.

Tasarı ile sokak hayvanları ile ilgili kurumsal sorumluluklar belirlenmiştir. Sahipsiz hayvanları
kısırlaştırma hizmetinin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacağı veya
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yaptırılacağı, Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan
kısırlaştırma hizmetlerinin, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonu ve denetiminde yürütüleceği
hükmü yer almaktadır.
Geçici hayvan bakımevi, hayvan hastanesi ve doğal hayat parkı kurma,
işletme, sahipsiz hayvanlara her türlü
sağlık hizmeti sunma, aşılama, küpeleme, kayıt altına alma, kısırlaştırma
ve sahiplendirme gibi hizmetler konusunda belediyelere açık ve net bir görev
tanımlaması yapılmıştır.

Tasarı Kanunun Temel İlkesi:
“Yaşamak Haktır, Yaşamak
Bütün Canlıların Hakkıdır”
Avrupa ülkelerinin birçoğunda (İspanya,
Finlandiya, Belçika, Portekiz, İsveç,
Romanya, İrlanda gibi) hayvan hakları
yasalarında, toplatılarak bakımevlerine
alınan sokak hayvanlarından 15-30 gün
süre içerisinde sahiplenilmeyenlerin
uyutulması uygulamasına yer verilmektedir. Uyutma (ötenazi); hayvanların acı
çektirilmeden öldürülmesidir.
Mevcut kanunda ve tasarıda sahipsiz
hayvanların uyutulmasına dair direkt
ya da dolaylı herhangi bir hüküm yoktur. Bu, Bakanlık olarak tamamen karşı
olduğumuz bir uygulamadır. Mevcut
kanun ve değişiklik tasarısı “yaşatma”yı
hedeflemektedir.
Bakanlığımızca, 5199 sayılı Kanun
Değişikliği
çalışmalarında
her canlının hayatta kalma hakkı
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olduğu fikri ile hareket edilerek,
Avrupa ülkelerindeki uygulamanın
aksine, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi
mekanizmasının
güçlendirmesi hedeflenmiştir. Ancak
sistem iyi işlemediği ve geçici hayvan bakımevlerinin kapasitesi yeterli olmadığı için tasarı ile sahipsiz
hayvanların sahiplendirilinceye kadar
yaşayacakları daha geniş alanlara sahip doğal hayat parkı mekanizması
eklenmiştir. Sahipsiz hayvanlar, belediyeler
tarafından
kısırlaştırılıp,
aşılanarak işaretlenseler de tekrar
alındıkları ortama bırakıldıklarında;
sokakta oldukları süre içinde trafik
kazası, açlık, susuzluk, hastalık, darp
vb. olaylara maruz kalıp yaralanmakta
veya ölmektedirler.

Doğal Hayat Parklarında
Hayvan Refahı
Gözetilecek…
Kanun tasarısı ile öngörülen doğal hayat parkları, hayvan bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde, hayvanların
sahiplendirilinceye kadar bakılacağı, beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı, mahalli
idareler doğal ortamda oluşturulacak geniş alanlara sahip, rekreasyonel imkanların da yer aldığı
bakımevleridir.
Doğal hayat parkı izinleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca verilecektir. Kanun taslağı, 6831 sayılı
Orman Kanunu’na tabi alanların, doğal hayat parkı kurulması maksadıyla bedelsiz olarak tahsisine
imkan vermekte olup, bu maksatla Orman ve Su İşleri Bakanlığı belediyelere ve büyükşehir belediyelerine yer tahsisinde bulunabilecektir.
Mahalli idareler veya sivil toplum kuruluşlarına ait hayvan bakımevlerinde kısırlaştırılıp aşılanan sahipsiz hayvanlar, sahiplendirilinceye kadar sahipsiz hayvan doğal hayat parklarında barındırılacaktır.
Bu parklar illerdeki sokak hayvanı ihtiyacına göre belediyelerce yeterli büyüklükte ve hayvan refahı
gözetilerek inşa edilecektir.
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Hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlar doğal
hayat parkları ve hastanelerin kurulması ve
işletilmesi; büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise mahalli idareler
tarafından gerçekleştirilecektir. Doğal hayat parkları ile ilgili planlama çalışmalarına
başlanmış olup, doğal hayat parkları
büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin
sorumluluğunda olacaktır. Diğer yerel yönetimlere de bu maksatla bakanlık tarafından destek
verilebilecektir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hayvan haklarının korunmasında temel ilkemiz
“Koru ve Yaşat” olup bu anlayışıyla yürütülen
çalışmalar kapsamında, 2011 yılında 24.000 adet
sokak hayvanının rehabilitasyonu sağlanmıştır.
“Susuyorum ama konuşamıyorum” sloganıyla
81 ile dağıtılmak üzere sokak hayvanları için
oluşturulan 40.000 adet su kabı dağıtılmıştır.
2009-2011 yılları arasında belediyelere
4.311.000 TL aktarılmıştır.

Tasarı, Komisyonlarda
Görüşülecek…
Hayvan haklarının güçlendirilmesini hedefleyen
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ilgili komisyonlarda görüşülüp değerlendirildikten
sonra nihai karar, yüce Meclisimiz tarafından
verilecektir.
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HABER

HABER
Türkiye’de 84
tıbbi ve aromatik
bitkiden elde
edilen 107 çeşit
ilaç ham maddesi
ile 419 ruhsatlı ilaç
üretiliyor.

Dünya
Defne İhtiyacının
Yüzde 95’ini
Türkiye Karşılıyor
Türkiye, 4 bin 500’e yakın tıbbi ve aromatik bitki
çeşitliliği ile dünya pazarında yer edindi. Dünya
defne yaprağı ve yağı ihtiyacının yüzde 95’ini
karşılayan Türkiye, kekik ihtiyacının yüzde 65’ini,
çam fıstığı ihtiyacının yüzde 35-40’ını karşılar duruma geldi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın odun dışı orman
ürünlerine yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Sağlık ve güzellik için kullanımı gittikçe yaygınlaşan tıbbi ve aromatik bitkiler, Türkiye için yeni bir sektör doğurdu. Yaklaşık 11 bin
700 biyolojik bitki çeşitliliğine sahip Türkiye’de,
500 civarında bitki tıbbi amaçlı kullanılıyor.
Bitki florasının üçte biri aromatik bitkilerden oluşan Türkiye’de 84 tıbbi ve aromatik bitkiden elde edilen 107 çeşit ilaç ham
maddesi ile 419 ruhsatlı ilaç üretiliyor.

Kekikte Dünya Lideriyiz
Biyolojik çeşitliliğin zenginliği, Türkiye’yi tıbbi
ve aromatik bitkilerde dünyanın önemli üreticileri arasına soktu. Türkiye, kekikte dünyanın en
büyük, gül yağında ise iki büyük üreticisinden biri
haline geldi.
Türkiye’nin en önemli yabani ürünü kekik yılda
yaklaşık 9 bin 500 ton üretiliyor. Bunun yaklaşık
bin tonu yurt içinde tüketilirken, kalanı ise ihraç
ediliyor. Türkiye 2011 yılı ihracat verilerine göre
kekikten 27 milyon dolar gelir elde etti.
Odun dışı orman ürünlerinden 2011 yılında
yaklaşık 249,6 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştiren Türkiye, bunun 207,5 milyon
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edi. Odun dışı orman ürünü kapsamında ihracata
konu edilen türlerden en fazla gelir elde edilenler
sırası ile çam fıstığı, defneyaprağı, kekik ve doğal
mantarlar oldu. Dünyanın defne ihtiyacının
(yaprak ve yağ) yüzde 95’i, kekik ihtiyacının yüzde
65’i, çam fıstığı ihtiyacının yüzde 35-40’ı Türkiye
tarafından karşılanıyor.
Kış aylarının vazgeçilmezi dağ çayları da, tıbbi
ve aromatik bitkilerin yarattığı pazarda yerini almaya başladı. 40’tan fazla dağ çayı çeşidi yetişen
Türkiye’de yılda toplanan 50 tonluk ürünün 15
tonu ihraç ediliyor.

Envanter Çıkarılıyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, tıbbi ve aromatik
bitkilerden daha fazla faydalanmak ve ekonomiye kazandırmak için envanter çalışması başlattı.
Bu çalışmanın neticesinde hangi türden, nerede,
ne kadar ürün olduğu tespitleri yapılmış olacak,
ayrıca ilgili kişi ve sektörlerin faydasına sunulacak.
Ülkemiz ormanlarından üretilen ancak çoğunlukla
işlenmemiş olarak ihraç edilen ürünlerimizin
işlenerek satılması için de çalışma başlatıldı.
dolarını, büyük bölümünü tıbbi ve
aromatik bitkilerin oluşturduğu bitkisel kökenli ürünlerden kazandı. Türkiye bu verilerle 196 ülke arasında
dünyanın en fazla odun dışı orman
ürünü ihracatı yapan 21’inci ülkesi oldu. Odun dışı orman ürünleri
ticareti ülkemizde yaklaşık 300 bin
kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam
imkanı sağladı.
Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri
sektöründen en fazla ihracat yaptığı
ülke Çin olurken, bu ülkeyi ABD,
Almanya, Vietnam ve İspanya izl-
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MARATON: NEREDEYİZ?

MAKALE

ÖZET
Paşa
Bozkurt

Bu makalede genel olarak spora ilgimizden hareketle maraton özelinde bir tartışma yapılmıştır. Maratonun tarihçesine kısaca değinilmiş, Türkiye’de maraton konusu özellikle Avrasya maratonu çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sporun endüstrileşmesi konusu irdelenmiş ve spora etkisi üzerinde durulmuştur.
Amatör sporun önemi belirtilmiş ve sporcularımızın maratonda sık tekrarlanan başarılar elde edemeyişlerinin sebepleri tahlil edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak ülkemizde genel olarak sporun, bu arada
atletizm ve maratonun yaygınlaştırılması için alınması gerekli olan önlemler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Maraton, Sporun Endüstrileşmesi, Fair Play,
Amatör Spor, Profesyonel Spor

1-GİRİŞ
Katıldığım Avrasya Maratonu yarışlarından biriydi. Yarışın sonunda yorgun ama yarışı tamamlamış olmanın verdiği bir mutlulukla elimdeki madalyaya bakarken yanıma bir alman turist kafilesi
yaklaştı. Bir kısmı maraton koşmuş bir kısmı ise
maratonda koşan arkadaşlarına destek olmak,
böylesi bir organizasyonda bulunmak ve güzel
İstanbul’u görüp gezmek için gelmişti. İçlerinden
bir ailenin dikkatini çekmiştim; bir anne bir baba
ve bir de kızları vardı yanlarında. Anne yavaşça

bana doğru yaklaştı ve üzerimdeki Galatasaray
formasının ne olduğunu sordu, ben taraftarı olduğum Galatasaray futbol takımının forması olduğunu söyledim. Gülümsedi, kızının ise sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyerek beni kızı ve eşi ile
tanıştırdı. Berlin’den gelmişler. Berlin’de çok Türk
olduğundan bahsettiler, çok sayıda Türk arkadaşları varmış ve kızlarının Beşiktaş taraftarı olmasında Türk arkadaşlarının etkisinden söz ettiler.
Birkaç saat sonra Beşiktaş’ın İnönü Stadında maçı
vardı. Kızları maça gitmek için bilet satın almıştı, gururla bana gösterdi, “kazanacağız!” diyordu.
Galatasaray futbol takımının üzerimdeki forması
Almanlarla aramızda ortak bir kavram oluşturmuştu: “futbol!”. Ama genel olarak diğer sporlara
da ilgisi olan insanlardı. Bana maraton koşmanın
yorucu olduğundan ama yarışı tamamlamış olma-
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nın güzel bir duygu vereceğinden söz ettiler.
Bir süre sonra içlerinden birisi bana “Türkler
nerede?” diye sordu. Almanya’da Berlin maratonunda çok sayıda Almanın koştuğundan,
koşmayanların birçoğunun ise yarışı izlemek ve
eğlenmek için o gün orada olduğundan söz ettiler. Uzun uzun Berlin maratonunu anlattılar
ve orada koşmaya davet ettiler beni. Anlaşılan
daha çok sayıda Türk görmeyi umuyorlarmış
Avrasya maratonunda.
Almanlarla yaşadığım bu anı beni çok etkilemişti. Türklerin maraton koşusuna ilgisi ne ölçüde
ve gelişim süreci olumlu mu? Genel olarak spor
konusuyla bağlantılı olarak bu makalede Türklerin maraton koşusuna ilgisi ve gelişim süreci
tartışılmaktadır.

2-MARATONUN TARİHÇESİ
Maraton Antik Yunan’a dayanmaktadır.
Adını Pers İmparatorluğu ile Atina Site Devleti arasındaki bir savaşın yaşandığı Maraton
Ovası’ndan almaktadır.
Pers İmparatorluğu ile Atina site devletinin
Maraton Ovası’ndaki mücadelesinde yardım
istemek için koşan Phidippides dünyanın ilk
maratoncusudur. Bugünkü, 42.195 metrelik
mesafe ise İngilizler’in kraliyet aşkının sonucudur.
M.Ö. 546 yılında Persler Anadolu’ya hâkim
olmuş, Avrupa için de fırsat kolluyorlardı.
M.Ö. 490 yılında Pers ordusu Avrupa’ya
doğru ilerlemek üzere toplandı. Atina yakınlarındaki Maraton Ovası’na yerleştiler ve saldırıya geçmek üzere hazırlandılar.
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Maraton Ovası Savaşı
Askeri yönden çok zayıf olan Atina,
Sparta’nın güçlü ordusuna muhtaç kaldı.
Zaman çok kısıtlıydı.Atinalı generaller zamanın en hızlı atletlerinden biri olan Phidippides adlı askeri Sparta’ya gönderdi. İki
nehir arasındaki 225.5 km.lik mesafe oldukça
engebeli ve taşlıydı. Phidippides bu uzun ve
zorlu mesafeyi 36 saatte koştu. Sparta yardım
edeceğini fakat dini kurallara göre savaşmak
için dolunayı beklemek zorunda olduklarını
söyledi. Phidippides kötü haberi bildirmek
üzere 225.5 km.lik mesafeyi Atina’ya doğru
geri koştu. Phidippides’in de yer aldığı küçük
Atina ordusu Maraton meydanına savaşmak
için geldi.
Pers ordusu Atinalıların dört katıolmasına
rağmen Atinalılar intihar sayılabilecek ani
bir atakla Perslerin aralarına daldılar ve gün
sonunda savaşı kazanan taraf oldular. Buna
rağmen Pers ordusu denize çekilerek, Yunan
askerleri henüz varmadan Atina’ya girmek
üzere harekete geçti. Phidippides zafer müjdesi vermek ve halkı yaklaşan Pers ordusuna
uyarmak üzere Atina’ya gönderildi. Sparta’ya
gidip gelen, gün boyunca savaşan Phidippides

Maraton meydanı ve Atina arasındaki yaklaşık 50 km’lik mesafeyi de koşarak kat ederek
adeta insanüstü bir performans ortaya koydu
fakat vücudu iyice bitkin düştü. Atina şehir
meydanına vardığında ‘Niki’ yani “Zafer!”
diye bağırdıktan sonra düşüp öldü.
Yüzyıllar sonra, Fransız tarihçi Michele Breal ilk modern Olimpiyat olan 1896 Atina
Oyunları’na, Phidippides’in anısına uzun
mesafeli bir koşu eklenmesini teklif etti ve
kabul gördü. Final müsabakası olarak, Maraton Köprüsü’nden Atina Olimpiyat Stadı’na
kadar, 40.000 metrelik parkurda ‘Maraton’
adı verilen koşunun yapılması kararlaştırıldı.
O yıl Atina’ya atletlerini getiren Boston Atletizm Birliği (Boston Athletic Asssociation)
ertesi yıl, 19 Nisan 1897’de, Boston’da yaklaşık 38.000 metrelik bir maraton organize etti.
Böylece ünlü Boston Maratonu doğmuş oldu.

42.195 Metre Nereden Çıktı?
Maratonun bugünkü resmi mesafesi olan
42.195 metre 1908 Londra Olimpiyatları’nda
tesadüfen belirlendi. Londra’da normal güzergah Windsor Parkı’ndan White City
Stadyumu’ndaki finiş çizgisine kadar 41.843
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metre kadardı. Ancak tribünlerdeki kraliyet
locasının tam önünde bitmesi için 352 metre
daha eklenmesi önerildi. Tartışmalar sonucunda, 42.195 metrelik mesafe 1924 Paris’te
resmen kabul edildi. 1960’lı yıllarda Amerika
başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına
alan ‘Joggins’ fırtınası maraton patlamasına
dönüştü. Ünlü New York Maratonu’nun ilki
1970 yılında koşuldu. O tarihlerde bayanlar
da dünyanın önde gelen şehirlerinin çoğunda bir ya da birkaç maraton düzenlenir oldu.
Maraton parkurları aynı nitelikte olmadığı
için dünya rekoru kaydı tutulmaz. Sadece en
iyi derece vardır(www.istanbulmarathon.org,
10.10.2012).

3- TÜRKİYE’DE MARATON VE
AVRASYA MARATONU
Farklı spor dallarının doğup geliştiği toplumlar
ve kültürler farklılık göstermektedir. Ancak toplumlar ve dolayısıyla kültürler etkileşim halindedirler. Bu etkileşim, spor dallarının, doğduğu
toplum ve kültürlerden giderek evrensel hale
gelmesine yol açmıştır.
Güreş, binicilik, okçuluk gibi bazı sporlar çok
eski kültürel geleneklerimizdir. Bunun sosyolojik
temelleri vardır.
Türklerde spor, belki savaşçı gücün etkisiyle
ortaya çıkmıştır denilebilir. Savaşların bedeni
güce dayandığı devirlerde, yaptıkları sporlarla bedenlerini ve zihinlerini savaşa hazırlamaktaydılar. Çünkü o zaman bedenen güçlü
askerlere ihtiyaç vardı.
Çocuklar pek küçük yaştan itibaren biniciliğe,
avcılığa, güreşçiliğe ve savaşçılığa alıştırılırdı
(Güven, 1999: 12).
Türkiye’de Batı kültürü kaynaklı spor dalları
Osmanlıların son dönemlerinden itibaren görülmeye başlamaktadır. Belki de kültürel anlamda
Batıdan etkilenme spor kültürümüze de yansımıştır. Ancak maraton yarışı organizasyonu
düzenlemek Batı ülkelerine göre ülkemize geç

girmiştir.
“Osmanlılarda zaman zaman yaya koşularının düzenlendiği bazı kaynaklarda yer alır.
Bu koşular belirli kurallara bağlı olmayan genel düzenlemelerdi ve Padişah Huzuru Şenliklerinde görülürdü.
Abdi tarihinde yaya koşularına da yer verilir.
Covel, Sultan IV. Mehmet’in Edirne Şenliklerinde “Maraton Yarışı” denilen koşuya
benzer bir yarışmayı etraflıca anlatır.
Türkiye’de modern anlamda atletizme geçiş hareketlerinin, Galatasaray Mekteb-i
Sultanisi’nin kuruluşuyla başladığı öne sürülür. Gerekçe olarak da, Okulun Fransız Beden
Eğitimi Öğretmeni, o yıllarda beden eğitimini sevdirmek için bazı girişimlerde bulunmuş
ve 1870 yılında ilk kez bir idman bayramı
düzenleyerek, öğrencilerini Kağıthane’ye götürmüştür. Burada türlü beden hareketleri,
koşu ve atlama yarışları yaptırarak, başarılı
olanlara ödüller verilmesini sağlamıştır. Bu
düzenleme, aynı zamanda Galatasaray’da bir
gelenek olarak kabul edilmiş ve o gün yenilen
pilav, daha sonraki yıllarda “Pilav günü” geleneğine dönüşmüştür(Yıldız, 1984: 349).
Ancak, ülkemizde tam anlamıyla modern atletizm hareketleri, 20.yüzyılın başında görülür.
Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Kulüplerinin kuruluşuyla, spor yapma olanakları
doğmuştur. Bu çalışmalar, sınırlı sayıda istekli
gencin kendi aralarında yarışmak için yaptıkları
düzenlemelerdir. Günümüzün koşullarına göre
olanak ve araçları çok sınırlı olan bu düzenlemeler, Türk atletizminin temelini oluşturur(Yıldız,
1984; 349).
Ancak ilk resmi uluslararası maraton organizasyonu 19 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da
yapılmıştır. Türkiye Atletizm Federasyonunun
“I.MİLLETLERARASI ANKARA MARATONU” olarak duyurusunu yaptığı uluslararası
maraton koşusunun;
1969 yılından itibaren her yıl 19 Mayıs günü
Ankara’da yapılacağı,
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42.195 metrelik koşunun 19 Mayıs Stadında
başlayacağı ve yine 19 Mayıs Stadında tamamlanacağı,
Atletizm Federasyonu tarafından davet edilen
ve müracaatı kabul edilen amatör her atlete
açık olacağı, davetli atletlerin her türlü kanuni
masraflarının Atletizm Federasyonu tarafından
karşılanacağı,
Türkiye birinciliğinin Türk atletler arasında tasnif olacağı, ayrıca yerli ve yabancı atletler arasında uluslararası tasnif yapılacağı,
Türkiye birinciliğinde ilk altı atlete birer kupa
verileceği, uluslararası tasnifte ise ilk on atlete
birer gümüş kupa verileceği,
Yarışta Milletlerarası Amatör Atletizm Ana Nizamnamesinin uygulanacağı belirtilmiş olup, bu
duyuruda 17 Türk maratoncunun ismine yer
verilmiştir. Ayrıca program hakkında kısa bilgi
verilerek maraton parkurunun krokisi de yer almaktadır.*

*Bu bilgiler Türkiye Atletizm Federasyonunun
konu hakkındaki broşüründen alınmıştır.
İstanbul Avrasya Maratonu ise bundan tam 10 yıl
sonra ilk defa koşulacaktır. Asya’dan Avrupa’ya
maraton fikri ilk olarak 1973 yılında Tercüman
Gazetesi tarafından gündeme getirilmiştir.
İstanbul Avrasya Maratonu, ilk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında gündeme getirilen Asya’dan Avrupa’ya maraton
fikri, 1978 yılında ertesi yıl bir grup Alman
turistin İstanbul’u ziyaret edeceği haberiyle
alevlendi. Bu turistlerin özelliği gittikleri ülkelerde Maraton koşuyor olmalarıydı. Son
olarak Mısır’da Nil Maratonu’nu koşan bu
turistlerin ziyareti Avrasya Maratonu fikrinin
hayata geçirilmesini hızlandırmış oldu. 1979
yılında gelen Alman turistlerin yanında ülkemizin elit atletleri de davet edilerek organizasyona resmiyet kazandırıldı. Parkur ve trafikle ilgili işlemler halledildikten sonra gerekli
olan bütün hazırlıklar tamamlandı. Toplamda 74 kişinin katıldığı ve turist gruptan da 34
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kişinin katılımıyla Boğaziçi Köprüsünün 700
metre gerisinden ilk Avrasya Maratonu için
start verildi. Boğaziçi Köprüsü ilk kez 1 Nisan
1979 günü yerli ve yabancı atletlerden oluşan
ekiple koşulmaya başlandı. Tarihte ilk kez iki
kıta arasında bir yarış koşulmuş oldu.
1979 yılında koşulan bu yarışın galibi
2:35:39’luk derecesiyle Zonguldaklı atlet Hasan Saylan olmuştu. Maraton; 10, 20 ve 42
kilometrelik 3 bölümden oluşurken ayrıca 15
kilometrelik bir yürüyüş etabı daha eklenerek
4 farklı etaba çıkarıldı. Büyük yankı uyandıran ilk yarışın ardından Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu
yarışın geleneksel bir boyut kazanması için
çaba sarf ettiler.
Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı
günden bu yana tam üç defa güzergah değiştirdi. Son yıllarda Maraton, 15 Km, 8
Km ve Halk Yürüyüşü olarak 4 farklı güzergahta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Türkiye’de uluslararası nitelikteki
en önemli maraton yarışıdır(www.istanbulmarathon.org, 10.10.2012).
İstanbul Avrasya Maratonu 1991 yılından bu
yana erkekler ve kadınlar kategorisi şeklinde düzenlenmektedir.
İlk yıllarda Türk atletlerin birinci olduğu İstanbul Avrasya Maratonunda son yıllarda yabancı atletler birinci olmakta hatta ilk üç, yabancı
atletler tarafından elde edilmektedir. Bunun en
önemli nedenlerinden birisi son yıllarda dünyaca ünlü ve başarılı atletlerin bu yarışa katılmalarıdır. Bir diğer önemli nedenini ise ülkemizde
maraton sporunun ne ölçüde önemsendiği ile
ilgili olup, son yıllarda dünya çapında başarılı
Türk maratoncu sayısının yok denecek kadar az
olmasıdır.
Türk atletler arasında bugüne kadar İstanbul
Avrasya Maratonunda en iyi derece 1985 yılında 2 saat 12 dakika 50 saniye ile o yılın birincisi olan Mehmet Terzi’ye aittir. Bayanlarda ise
Mehtap Sızmaz 2008 yılında 2 saat 33 dakika 17
saniyede koşarak İstanbul Avrasya Maratonunu

en kısa sürede koşan Türk bayan atlet olmuş ve o
yıl üçüncülük kazanmıştır. Türk atletlerin İstanbul Avrasya Maratonunda bayanlar kategorisinde tek birinciliği ise 1994 yılında Serap Aktaş
ile gelmiş ve 2 saat 46 dakika 42 saniye olarak
ölçülmüştür.
Parkur rekoru 2010 yılında 2 saat 10 dakika 39
saniye ile Kenyalı Vincent Kiplagat’a aittir. Bayanlar Kategorisinde en iyi derece ise Etiyopyalı
Ashu Kasım’ın 2010 yılındaki 2 saat 27 dakika
27 saniyelik derecesidir.
Avrasya Maratonunu cazip kılmak için birtakım teşvikler uygulanmaktadır. Ödül dağıtılması bunlardan bir tanesidir. Örneğin 11 Kasım
2011 tarihindeki yarışta erkekler ve bayanlar
kategorisinde ilk beşe giren atletlere sırasıyla
50.000, 25.000, 15.000, 10.000, 8.000 Amerikan Doları ödül verilmiştir. Yarıştan önceki
birkaç gün İstanbul’un önemli merkezlerinden
birinde maraton fuarı açılmaktadır. Katılımcıların, göğüs numaralarını, zamanlama çiplerini
ve yarış tişörtlerini alabilmeleri için Maraton
Fuarı´nı mutlaka ziyaret etmeleri kimlik belgelerini ibraz ederek yarış paketlerini almaktadırlar.
Maraton çıkış alanına önceden belirlenmiş bazı
merkezlerden otobüs kaldırılmakta, katılımcılar
çıkış alanına gidip yarış sonunda evlerine dönebilmeleri için o gün belediye otobüslerinden
ücretsiz yararlandırılmaktadır. Maraton parkurunda belli aralıklarla su ve sünger istasyonları
bulunmakta, acil durumlar için ambulanslar çalışmaktadır. Avrasya Maratonu IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) tarafından
altın kategori (Gold Label) unvanına layık görülmüş olup, 2012 yılında ilk defa altın kategorisinde koşulacaktır. Avrupa’nın en iyi 7, dünyanın
en iyi 17 maratonundan biri olmuştur.
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Son yıllarda kategorilere göre kayıtlı katılımcı rakamları aşağıdaki gibidir:

Yıl
2011
2010
2009

42 Km
2.181
2.080
1.722

15 Km
4.092
4.103
3.888

8 Km
2.248
2.197
2.020

2011 yılındaki 42.195 metrelik Avrasya Maratonunu 269 bayan(26’sı Türk) ve 1238(378’i Türk)
erkek olmak üzere toplam 1507(404’ü Türk) katılımcı tamamlayabilmiştir(www.istanbulmarathon.org, 10.10.2012).
Futbol dışında diğer sporlara ve maraton sporuna basında yeterince yer verildiğini iddia edemeyiz. Türkiye’nin en büyük uluslararası maraton
organizasyonu ile ilgili haber ve yorumlara çok
sık rastlanmamaktadır. Genellikle sadece yarıştan önceki ve sonraki birkaç gün basında yer aldığını görüyoruz.

3- SPORCULARIMIZIN MARATON
YARIŞLARINDA SIK TEKRARLANAN
BAŞARILARA SAHİP OLAMAYIŞININ
SEBEPLERİ
Maraton koşusunda genel olarak başarılı bir
tablo çizdiğimizi söyleyemeyiz. Birkaç atletimizin başarıları dışında çok sık başarılar elde ettiğimiz bir spor dalı değildir. Atletlerimiz arasında maratonda en iyi derece Mehmet Terzi’nin
Londra’da 1987 yılında 2 saat 10 dakika 25
saniyelik derecesi iken, bayanlar kategorisinde en iyi derece ise Sultan Haydar’ın Paris’te
15.04.2012 tarihindeki 2 saat 25 dakika 9 saniyelik derecesidir. Atletlerimiz arasında yarı maratonda erkeklerde en iyi derece Zeki Öztürk’ün
İstanbul’da 1987’deki 1 saat 3 dakika 4 saniyelik
derecesi iken, bayanlarda ise en iyi derece Elvan
Abeylegesse’nin Birleşik Arap Emirliklerinde
19.02.2010 tarihindeki 1 saat 7 dakika 7 saniye-

Toplam
8.521
8.380
7.630

Halk Yürüyüşü
100.000
200.000
80.000

lik derecesidir(www.taf.org, 10.10.2012).
Maraton koşusunda sık sık tekrarlanan başarılara sahip değiliz. Bunun çeşitli nedenleri vardır.
-Öncelikle ülkemizde futbol en ilgi gören spor
dalıdır. Gerçi futbol ilgi görmesine rağmen futbolda da istikrarlı bir başarı tablosu çizemediğimiz aşikardır. Milli futbol takımımızın bir defa
dünya üçüncüsü olması ve Galatasaray’ın bir
defa UEFA kupasını alması dışında gerek milli
takım düzeyinde gerekse de kulüpler düzeyinde
başarıya hasretiz. O halde toplumda çok yoğun
ilgi gören futbolda başarılı bir ülke olmadığımızı
göz önüne aldığımızda sorunun nedenleri çok
daha derin araştırma ve analize muhtaçtır. Konumuz futbol olmadığı için burada ülke olarak
futbol konusundaki başarısız tablonun nedenleri
üzerinde durulmayacaktır. Ancak futbolun en
çok ilgi gördüğü bir ülkede başarıya hasret iken
diğer spor dallarında ve bu arada maraton koşusunda başarılı olan sporcularımız takdir edilecek
konumdadır. Ancak milli sporumuz güreşte dahi
son yıllarda bir gerileme yaşanmaktadır.
Ülkemizde futbol neden en çok ilgiyi çekmektedir?
Bu soruya verilecek cevaplar çok sayıda olabilir;
öncelikle futbol heyecan verici bir takım oyunu
olması nedeniyle zevkli bir oyun olarak ilgimizi çeken bir spor dalıdır. Son zamanlar da sıkça
duyduğumuz “futbolun büyüsü” ifadesi bu anlamda çok şey anlatmaktadır.
İkincisi futbol takımlarının taraftarlarının destekledikleri takımlara çok güçlü bir taraftarlık
ruhu ile bağlılık duyması sonucu adeta taraftarlığın kimlik oluşturmasından bahsedebiliriz.
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Napoli’li traftarların özellikle Maradona’lı yıllarda sloganı olmuş eski bir şarkı sözü taraftarlık ruhunu veciz bir şekilde ifade etmektedir:
“Yarın Yine Borçlarım Olacak, Ama Bu Akşam
Kral Benim”(Çiğdem, 2011: 13)
Sosyalleşmenin ve sosyal kimlik edinmenin
başladığı ilk yer ailedir. Birey, aile içerisinde toplumun temel değerlerini kazanmaya
başlamaktadır. Daha sonraki süreçte okul,
arkadaşlık grupları ve çalışma hayatı bireyin
sosyal kimliğini tamamlamaktadır. Taraftar
grupları da bu noktada sosyalleşmeyi sağlayan önemli topluluklar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Böylece sosyalleşmenin durgun
bir süreç olmadığı anlaşılır. İnsan, sosyal ve
bireysel yaşantısı boyunca değişik araçlarla
sosyalleşme sürecini yaşamaktadır(SağırÖztürk-Urlu, 2009: 155)
Sağır-Öztürk-Urlu(2009: 157)’nun Sakaryaspor
taraftar grubu “Tatangalar” ile ilgili şu tespiti
futbol takımı taraftarlığının adeta bir sivil toplum örgütü gibi hareket etme yeteneğini açıklamaktadır:
Tatangalar’ın Sakarya’da en önemli özelliklerinden birisi sivil toplum örgütü gibi
hareket etmeleridir. Tatangalar’ın “Biz bu
şehri tribünden sevdik” cümlesi bütün felsefelerini özetlemektedir. Kendilerini tribüne
sıkıştırmayan Tatangalar, faaliyetleriyle, eylemleri ya da kampanyalarıyla Sakarya’ya
duydukları sevgiyle sadece bir taraftar grubu
olmadıklarını da göstermektedirler. Özellikle
17 Ağustos 1999 depremi ve çekilen acılar
ve hala tamamen kapanmayan yaralar bu
grup içindeki şehre olan bağlılığı artıran etkenlerden biridir. Tatangalar depremle birlikte, “Sakarya’yı sevmenin, Sakaryaspor’u
sevmekten değil, Sakaryaspor’u sevmenin
Sakarya’yı sevmekten geçtiğini fark ettiler.
Yoksa bir kent tribünden nasıl sevilirdi.”
Son olarak aşağıda daha detaylı anlatılacak olan
sporun endüstrileşmesi sonucu futbolun endüstrileşen spor kavramı içinde en önde gelen spor
dalı olmasına değinebiliriz.
Bugün futbol hakkında düşünmenin en
önemli boyutu, futbolu kuşatan şartları dü-

şünmek olacaktır belki. Oyunun kendisinden
çok, oyunu çevreleyen ilişkileri, kurumları,
süreçleri. Avrupa’da gelenekli liglerin hepsinde (İngiltere, Almanya, ve İspanya başta
olmak üzere) seyirci sayısı giderek artıyor.
Seyirci sayısının artması, cari iktisat dilinin
kavramıyla söylersek, tüketicinin artması anlamına geliyor(Çiğdem, 2001:24)
-Spor artık sadece bir oyun ve spor olmaktan çıkarak endüstrileşmiştir. Ahmet Talimciler(2010:
13) sporun endüstriyel bir alan haline dönüşmesi ile ilgili şu gözlemi yapmıştır:
Arabaların arasında top oynamaya çalışan
çocukların üzerindeki formalar çok dikkat
çekiciydi. Birinin arkasında Messi, diğerinin
arkasında Ronaldo yazan bu formalar Barcelona ve Real Madrid takımlarının orijinal
formalarıydı. Sporun endüstriyel bir alan
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haline dönüştürüldüğü günümüzde sporun
pazarlanmasında kullanılan en önemli aktörlerin sporcular olduğu gerçeğini yeniden hatırlamış oldum. Bu çocuklar tıpkı kendilerinden yüzlerce yıl önceki benzerleri gibi sokak
arasında oyun oynuyorlardı, ancak aralarındaki fark şimdikilerin oynamak için seçtikleri
toplarından üzerlerine giydikleri formalara
kadar her şeyin bir marka değerinin bulunuyor olmasıydı. Başka bir şekilde söyleyecek
olursak bu çocuklar kendilerine rol modeli
olarak gösterilen Messi-Ronaldo gibi yıldızlar
üzerinden oynayarak kendilerini diğer çocuklardan ayırma yoluna gidiyorlardı. Bunu sağlayabilmek için de markalı ürünleri (forma,
futbol topu ve benzerlerini) seçiyorlardı.
Sporun endüstrileşmesi bazı önemli sonuçlar
doğurmuştur; Bir defa hem sporcu için hem de
spor endüstrisi içinde yer alan tüm aktörler için
en çok para kazandıran sporlar özendirilmekte
ve ilgi görmektedir.
Sadece profesyonel sporcu rağbet görmekte,
onun ne olursa olsun kazanması tek amaç ha-

line gelmekte ve fair play kavramı yeterli ilgiyi
görememektedir. Artık tüm dünyada “fair play”
kavramı ile sporda ahlak vurgusunun sıkça yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
Amatör spor ve amatör sporcu yok denecek
kadar azalmakta ve amatör spor/sporcu kavramı hafife alınarak neredeyse anlam değişimine
uğramıştır. Spor yapan bir toplum değil televizyondan spor seyreden toplum spor endüstrisi
için daha elverişli hale gelmiştir.
Sporun içinde bulunduğumuz dönemde
hızla tüketilmesine karşın belki de en güzel
yanlarından bir tanesi amatör spor uğraşısıdır. Tarihsel perspektif içinde önceleri bütün
sporcuların amatörlük içerisinde yer aldığı,
amatörizmin özellikle iyi ahlakla birlikte var
olan yapısından ötürü yüceltildiği bir aşama
yaşanmasına karşın profesyonellik sonrası bu
alanın hızla içinin boşaltıldığı bir süreç yaşanmıştır. Amatör spor, önce bireyin kendi
hazzı için yaptığı spordur. Kültürel açıdan,
sosyal, psikolojik, ahlaki ve bedensel sağlık
için önemli yapı taşlarından birisidir. Amatör
spor yaygın, kitlenin yaptığı spordur.
Profesyonel sporun kendini çarpık bir şekilde geliştirdiği sosyal yapılarda ya da amatör
sporun kendini koruyamadığı zayıf spor sistemlerinde, amatör spor profesyonel spor
öncesi (pre-profesyonel) gibi algılanmaktadır.
Gerçekten de her profesyonel sporcunun geçmişinde bir amatör dönem bulunmaktadır
ancak amatör sporun içeriği ve amacı profesyonel spora hizmet etmek, çoğu amatör sporcunun hedefi de profesyonel olmak değildir.
Amatör spor ve profesyonel spor birbirlerinden tamamen ayrı yapılarda varlık bulurlar.
Türkiye’de tamamen yanlış tanımlanarak
“amatör spor” denilen sporların açıkça profesyonel olduğu, yönetsel açıdan profesyonel
ve kar amaçlı olmayan fakat tamamı maaş
veya ücret alan profesyonel sporcular tarafından gerçekleştirilen bir alan haline geldiği
ortadadır. Yarı amatör- yarı profesyonel gibi
tutarsız ve imkansız tanımlar Türkiye’ye özgü
çelişkiler arasındadır(Talimciler, 2010:42,43).
Sporun endüstrileşmesi günümüzde olimpiyat-
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ları da etkilemiştir. Olimpiyat oyunlarına ev
sahipliği yapmak artık önceki dönemlere göre
devletler tarafından çok daha fazla istenmektedir. Ancak Türkiye olimpiyat oyunlarına ev
sahipliği yapmayı çok istemesine rağmen henüz
Türkiye’ye bu hak verilmemişken bazı ülkeler
birkaç defa olimpiyat oyunlarına ev sahipliği
yapmıştır ve her defasında bu büyük organizasyonun endüstrileşmesinin etkisi nedeniyle yeniden olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için var
olan güçleriyle lobi yapmaktadırlar.
Modern olimpiyatların temelinde antik çağlarda
olduğu gibi amatörlük vardı; üzerinde herhangi
bir marka bulunan sporcu yarışmalara alınmıyordu, örneğin 1948 Londra Olimpiyatları’nda
altın madalya kazandığı için kendisine ödül
olarak ev verilen ünlü güreşçimiz Yaşar Doğu,
artık profesyonel sayıldığı için 1952 Helsinki Olimpiyatları’na katılamamıştı(ArıpınarDonuk, 2011: 170,171)
-Eğitim sistemimizi sorgulamalıyız. Sadece spor
için değil sanat dalları için de sorgulanmalıdır.
İlk ve orta öğretim sistemimizde sporun ve sanatın yeterince işlendiğini söylemek güçtür. Beden
eğitimi ve müzik dersleri öğrencilerin spor/sanat
öğrenmesi ve yapması, yeteneğine göre spor/sanat dallarından birine özenmesi ve onda başarılı olmasını destekleyecek içerik ve yöntemden
uzaktır. Küçücük çocukların beyinlerine gerekli
gereksiz en ağır bilgileri doldurarak sadece ve
sadece sınav kazanmaya hedeflenmiş genç dinamik beyinler birer yetişkin olduklarında yorgun
beyinler ve bir kısmı işsiz insanlarımız haline
dönüşebilmektedir. Daha küçük yaştayken okumak ya da spor yapmak arasında seçim yapmak
zorunda kalan çok sayıda insanımız vardır. Okul
eğitimi ile spor/sanatı bir arada verecek bir eğitim yapılanmasından uzağız. Profesyonel sporcularımızın çok azının üniversite eğitimi almış
insanlardan oluştuğunu görüyoruz.
- Ailelerin spor konusunda çocuklarını yeterince
yönlendirememeleri bir başka neden olarak kar-

şımıza çıkıyor. Bu konuda sporda alt yapı yoksunluğunun payını göz ardı edemeyiz. Çarpık
kentleşme ile sosyal alanlardan yoksun mahallelerde çocuklar “sokak aralarında” top oynamaktadırlar. Maçlarını seyrederken her defasında
ülkemizin bir insanı olmasından dolayı gurur
duyduğum Mesut Özil Almanya futbol takımının ve Real Madrid’in başarılı futbolcusudur.
Yurt dışında başka gurbetçi insanlarımızdan başarılı sporcular çıktığını da görüyoruz. Demek ki
bu toplum uygun imkanlar olduğunda çok başarılı sporcular çıkartabilir. Ancak Mesut Özil’den
hareketle sporda Alman disiplinini göz ardı edemeyiz. O halde başarılı sporcular yetiştirmek salt
birey ve aileye indirgenemez, alt yapı ve üst yapı
top yekün ele alınmalıdır. Altyapı meselesinde
İstanbul Okmeydanı semti ile ilgili şu bilgi oldukça çarpıcıdır: Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un
fethinden sonra okçuluk için Haliç sırtlarında bir
meydan kurulmasını emretmiştir. Ok Meydanına gereken büyük önemin verilmesi ve titizliğin
gösterilmesini ferman ederken “Üzerinden kuş
dahi uçurulmaya!” buyurmuştu(Atabeyoğlu,
1991: 5). Yüzyıllar sonra Ok Meydanının bugünkü Okmeydanı semti haline dönüşmesi üzücüdür.
-Ekonomik gelişme düzeyinden ayıramayız
sporcu sayısını ve sporda başarıyı. Ancak ekonomik nedenler spor yapmama ve başarılı sporcular yetiştirememe mazeretimiz olarak kalmamalı. Kenya, Etiyopya, Jamaika gibi ülkelerin
önemli atletler yetiştirdiğini görmekteyiz. Ancak
bu ülkelerin sporun tüm dallarında ileri düzeyde olduğunu iddia edemeyiz. Özellikle Kenya,
Etiyopya gibi ekonomik gelişmişlik düzeyi sınırlı
olan ülkelerin spor amaçlı çok büyük yatırımlar
yapamayacağı açıktır. Nüfusunun büyük bir bölümü kötü beslenen, hastalıklarla kırılan, eğitim
düzeyi çok düşük ülkelerin bu sorunları bir tarafa bırakıp “spor hekimliği”, “sporcu beslenmesi”, “stadyum” gibi uzmanlaşmalara gitmeleri
mümkün değildir. Çeşitli ülkelerin buna getir-
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dikleri çözüm, “öncelikli sporlar” ve “öncelikli
sporcular” uygulamasıdır(Fişek, 1985: 185).
-Sporda devlet politikası bir başka üzerinde durulması gereken konudur. Amatör sporun yaygınlaştırılması ve profesyonel sporcularda başarılara ulaşılmasında uygulanan politikaların
etkisi çoktur.
Fişek (2003: 252) Türkiye’de devletin “spor”
anlayış ve uygulamalarının tutarsızlığa varacak
ölçüde süreklilikten yoksun olduğundan söz etmektedir.
Türkiye’de sporun, Osmanlı Devleti’nden bu
yana ülke içinde yaşanan siyasal ve ekonomik
gelişmelerden etkilendiği görülür. Türkiye’de
spor örgütlenmesi önce şahsa ve hür teşebbüse dayalı futbol kulüplerinin bir araya gelerek
oluşturmuş oldukları bir kurumla başlar: Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. İzmir İktisat
Kongresi’nde alınan kararlarla başlayan hür
teşebbüsün desteklenme süreci sportif alanda
da hissedilecektir. Devletçi ekonomik modelin
uygulandığı 1930’lu yıllardan itibaren spor, istenilen gençliğin yetiştirilebilmesinin anahtarı

olarak görülmeye başlanmıştır. Planlı ekonomi
politikasının izlendiği yıllarda spora, geniş kitlelere getireceği yararlar açısından yaklaşılmıştır.
1980’lerde ise görsel-izleyici sporlara verilen ilgi
ve destek artacaktır(Talimciler, 2010: 47,48).
Futbola yatırımın arttığı, futbol kulüplerinin
desteklendiği bu yıllarda kulüp takımları düzeyinde atılım hamleleri gerçekleştirilmeye
başlanılacaktır. Örneğin Galatasaray kulübünün ünlü Alman teknik direktör Jupp
Derwall’i takımın başına getirmesinin ardından başlayan gelişmeler, kulübün yurt içinde
ve yurt dışında başarılar elde etmesiyle sonuçlanacaktır. 1988 yılına yani Galatasaray’ın
Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar almaya
başladığı döneme kadar Türk sporunun lokomotifi olan futbolun milli takım ve kulüp
takımları düzeyinde uluslararası karşılaşmalarda yaşadığı başarısızlıkların yayın organları tarafından kitlelere aktarımında genellikle
Yenildik Ama Ezilmedik, Şerefli Mağlubiyetler vb. gibi klişe ifadeler kullanılmaktadır.
(Talimciler, 2012: 438,439).
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Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda çeşitli spor dallarında başarılı sonuçlar alınması
için çok büyük bir arzu bulunmaktadır. Ancak
birkaç istisna dışında istenen başarılı sonuçlar
bir türlü elde edilememektedir. Sorunun nedenlerinin çok iyi analiz edilerek çözümler getirilmesi gerekmektedir.

4-SONUÇ
Ülkemizde genel olarak sporun, bu arada atletizmve maratonun yaygınlaştırılması için bir
takım önlemler alınması gerekmektedir. Amatör sporun geniş kitlelere yayılması hem sağlıklı
nesiller yetiştirilmesi hem de profesyonel sporcu
yetiştirmede sağlam zemin oluşturması bakımından önemlidir. Bunun için neler yapılabilir, aşağıda sıralanmıştır.
-Spor kavramı geniş kitlelerde sadece “futbol”
kavramını çağrıştırmaktadır. Futbol dışındaki
spor dallarının da geniş kitlelerin ilgisini çekmesine çalışılmalıdır.
-Endüstrileşen spor sonucu amatör spor yok
olma ile karşı karşıya kalmıştır. Amatör sporu
yaygınlaştırmaya dönük politikalar üretilmeli ve
bu arada “fair play” kavramınıngeniş kitlelerde
ve sporcularda değerini artırmaya dönük önlemler alınmalıdır.
-Eğitim sistemimiz spor ve sanat dallarına yeterince önem verir bir yapıya kavuşturulmalıdır.
-Bireylerin spor yapmasının teşvik edilmesi ve
spor yapmayı özendiren-geliştiren tesislerin yaygınlaştırılarak sporda alt yapı sorununun çözülmesine çalışılmalıdır.
-Amatör sporun yaygınlaştırılması ve dolayısıyla
profesyonel sporun sağlam bir zemine dayanması için sporda devlet politikası çok önemlidir.
Bu nedenle tutarlı ve ileriye dönük sporda devlet
politikası izlenmelidir.
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Yusuf
Baydal

Kediler
Bir ‘miyavvvv’ sesi duyuldu ama ortada bir gürültü yoktu.
İnceden ve sessizce tüylü bedeniyle ayaklarımızın altında belirdi. Aşağıya baktığımda yüzüme mahzun bir bakış fırlattı;
belli ki istediği, yediğim yemeğe çok az bir parça ile ortak olmaktı. Bir parça balıktan ne çıkardı, derken ikinci bir parça
ve üç ile bu ortaklık büyüdü. Karnını doyurduğunda bana
doğru baktı ve “bir iyilik yaptın, başa mı kakmak amacın?”
dercesine baktı. Ben ise “şey, bir teşekkür belki...” diye cevap vermek istedim. Anladı ve bana “teşekkür ederim ama
benden daha fazlasını
bekleme!” der gibiydi, “sen
verdiğin balığın asıl
sahibi değilsin. O balığın
asıl sahibi ancak
bütün balıkların sahibi
olabilir.” diyerek son noktayı koydu.
Evet,
yaşanmışlığın küçük
karesi bir karesi
ile bu yazımıza
başlamak istedik.
“Miyav”
dedik ve konumuzun kediler olduğunu belli ettik.
Bildiklerimiz ve bilmediklerimizle işte
kediler...
Kediler hoş görünüşlü, yuvarlak
başlı, sivri kulaklı,
uzun bıyıklı hayvanlardır. Bıyıklarının dipleri sinirlere

Kedi, kedigiller familyasından, evcil ve yabanileri
olan etçil bir memeli. İlk defa mısırlılar tarafından evcilleştirildiği sanılmaktadır.Çok yaygın olan
kısa tüylü ev kedisi (Felis catus) büyük bir ihtimalle Asyalı step yaban kedisi ile Avrupalı orman
yaban kedisi karışımı olan Afrika kedisinin bir
soyudur.Hindistan ev kedilerinin çoğunun Asyalı
step kedisinin saf soyu olduğu sanılmaktadır.Otuzun üzerinde evcil kedi soyu vardır.
Yaşadığı yerler: Madagaskar hariç, Eski ve Yeni
Dünya kıtalarında evcil ve yabani olarak.
Özellikleri: Etçil bir memeli. Ön ayakları beş,
arka ayakları dört parmaklıdır. Pençelerini içeri
çekebilme özelliğine sahiptir. Sıçrayıcı, tırmanıcı
ve yüzücüdür.
Ömrü: 20-22 yıl. Çeşitleri Avrupa yaban kedisi
(Felis silvetris), Afrika yaban kedisi (Felis chaus),
Manx kedisi, Pers kedisi, Van kedisi, Siyam kedisi
en ünlüleridir.

bağlıdır. Dokunma duyusu görevi yaparlar. Ön
ayakları beş, arka ayakları dört parmaklı olup,
kancalı tırnaklarını içeri çekebilirler. Tırnaklarını
ağaçlara sürterek bilerler. Hassas işitme ve görme
duyuları vardır. İnsan kulağının duyamadığı yüksek frekanslı ses titreşimlerini kaydederek çok hafif
sesleri duyarlar. Genellikle gece avlanırlar.Avcılıkta en büyük özellikleri sabır, temkin ve sürattır.
Fare avında yalnız kulak duyuları yardımı ile avlanırlar. Gözleri en ufak ışıktan bile yararlanabilecek
özelliktedir. Tam karanlıkta kediler de göremez.
Işığa karşı son derece hassas olan gözleri güçlü
ışığı kıran bir iris diyaframı sayesinde korunurlar.
Aşırı ışıkta göz bebekleri ince dikey bir çizgi halini
alır. Karanlıkta bu diyafram (perde) iyice açılarak
göz bebekleri yuvarlaklaşır ve böylece en zayıf ışığı
bile algılar. Gece avlanan diğer hayvanların gözlerinde olduğu gibi kedilerin gözlerinde de, ağ ta-
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bakasının gerisindeki “tapetelum” denen bir hücre
tabakası bulunur. Bu kısım
kedi gözünün gece parlamasını sağlar. Kedilerin beyninde
renkli görmeyi sağlayan özel sinir
hücreleri bulunmadığı için çevreyi siyahbeyaz gördükleri zannediliyordu. Ancak son deneyler, kedilerin beyinlerinin diğer bölümleri ile
belirli bir düzeyde renk ayrımı yapabildiklerini
gösterdi. Çok uzaklara götürülüp bırakılan bir
kedinin tekrar eski yerine dönebilme özelliği tam
manasıyla açıklanamamıştır. İyi tırmanır, sıçrar
ve gerektiğinde yüzer. Balık avlayan kediler de
vardır. Yüksek yerlerden düşerken ters dönerek
dört ayağı üzerine gelme refleksi çok güçlüdür.
Bazan yaralandığı da olur. Son derece temizliğe
riayet eder, pisliğini örterek gizler.
Yaban Kedileri: Yaban kedileri dağlık veya ormanlık bölgelerde yaşar. Yuvalarını kayalar arasında, ağaç gövdesi oyuklarında veya çalılıklar
arasında yaparlar. Gece avlanırlar. Kuş ve kemirgenlerle beslenirler Asya ve Avrupa ormanlarında yaşayan “Avrupa yaban kedisi” oldukça
vahşi ve güçlüdür. Uzunluğu kuyruğu ile beraber 45-90 cm, ağırlığı 6-8 kg kadardır.
Rengi boz, kalın postu çizgili ve
kulakları geniştir.
Kuyruğu süpürgemsi ve siyah
halkalıdır. Ağaçların üzerine tırmanarak kuş yavrularını yuvalarından,
tavşan ve dağ keçisi
gibi bazı hayvanların yavrularını kapar. Türkiye’de bol
miktarda bulunur.
Yılda bir defa 3-5
yavru yapar. Yalnız
kalmış evcil kedilerin

yabanileşerek vahşi renklere büründüğü ve boylarının arttığı görülmüştür. Kedi sevildiğinde
kendine has bir şekilde mırıldar. Pençe altları
yastıklı olduğundan avına sessizce yaklaşarak
üzerine sıçrar. Erginleşme devreleri çeşitli ırklarda 4-10 ay arasında değişir. 22 yıl kadar yaşarlar. Çiftleşmeleri genellikle aralık sonundan
mart sonuna kadar sürer. Bu esnada sesleri ile
bütün bir mahalleyi rahatsız ederler. Hamilelik
süreleri 56-68 gün arasında değişir. evciller yılda
iki defa çiftleşir. Her defasında 4-6 yavru yaparlar. Doğan yavrular kör, sağır ve hemen hemen
çıplaktır. Dokuzuncu gün gözleri açılır. İki ay kadar sütle beslenirler. 10 ayda erginleşirler. Erkek
kedilerin zaman zaman yavruları kaçırıp, yedikleri olur. Sırasına göre bazen kedi de yırtıcıdır.
Eski mısırlılarda kedi kutsal sayılır, öldüğünde
mumyalanarak özel mezarlıklara gömülürdü.
Amerikalılar kedi ırklarını çaprazlayarak yeni
ırklar elde etmeyi, bir çeşit spor haline getirdiler.Günümüzde Alman evlerinde 3,5 milyon
Amerika’da 18 milyon, İngiltere’de ise 6 milyon
kedi beslenmektedir.Ortaçağda Avrupa’da büyük kedi katliamları yapıldı. Papazlar kedileri,
cadıların ortağı ve şeytanın sığınağı ilan ettiler.
Binlerce kedinin derileri yüzülerek diri diri yakıldı. Rönesanstan sonra Avrupa’da tekrar kedi
sevgisi yerleşmeye başladı. Bugün birçok evcil
kedi ırkı beslenmektedir. Bir gözü sarı, diğeri
mavi olan beyaz tüylü Ankara kedisi, Pers kedisi, Manx Adasının kuyruksuz Manx kedisi, ipek
gibi uzun tüylü İran veya öbür adıyla Van kedisi

Su Dünyas ı K a sı m 2012

Habeşistan kedisi en çok sanılmaktadır. Bu kedi soyu gayet
güçlü ve uzun tüylüdür.Sibirya Tibet ve Moğolistan’da yabani olarak yaşar.
Siyam Kedileri:Siyam kedisi kısa tüylü ve mavi gözlüdür.
Gençken bembeyazdır. Olgunlaştıkça sarımtrak kahverengi bir renge bürünür. Yüzü, kulakları ayakları ve kuyruğu
koyu kahverengi olur.

KEDİLERİN
BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ
2,5 ile 12 kilo arasında ağırlığa ve dişilerde 50 cm. Erkeklerde 70 cm ye varan ebatlardadır. Çok çeşitli renklere sahip olabilmekle beraber genetik olarak çok farklı ve orijinal
renklere de sahip olanları mevcuttur. Kedigiller familyasının genel karakterisitik özelliklerini taşımaktadırlar.Ortalama kedi ömrü 14 yıldır. Ancak kediler iyi bir beslenme ile
20 yıla kadar yaşayabilirler. İskelet kedilerinin, 7 boyunla
ilgili omurun, (İnsanlar, 12 sahip) neredeyse bütün memeliler, 13 thoracic omurunu beğendiği var, (İnsanlar, 5 sahip)
7 bele ait omur, 3 din kurallarıyla ilgili omur, (İnsanlar,
onların bipedal duruşundan dolayı 5 sahip) memelilerin
çoğunu beğenir, ve, Man kedilerinin dışında, 22 veya 23
kuyruk sokumuyla ilgili omur (İnsanlar, 5’e 3 sahip, iç bir
kuyruk sokumuna eritti). Bele ait ekstra, ve thoracic omurları, kedinin arttırılan belkemiğine ait hareketliliği ve esnekliği için sayar, insanlarla kıyasladı. Kuyruk sokumuyla
ilgili omurlar, kuyruğu oluşturur, çabuk hareketler esnasında vücuda bir denge olarak kedi tarafından kullandı.
Kedilerin hem de, kendisine onların, onların başlarına
uyabildiği herhangi bir boşluk boyunca onların vücudunu
geçmesi için onlara izin verebilen çekimser köprücükkemiği kemikleri var. 16 Ağız kedileri yüksek ölçüde, avın öldürmesi için dişler ve etin yırtması uzmanlaştı. Premolar ve
ilk öğütücü diş bir arada, verimli bir şekilde bir makas gibi
eti kırkmak iş gören ağzın her kenarında carnassial çiftini
oluşturur. Bu, canidste mevcut olurken, yüksek ölçüde kedigillerin üyelerinde geliştirilir. Kedinin dilinin, tam olarak
omurgalar, veya tomurları var, bir gövdeden eti tutmak ve
yırtmak için faydalı. Bu tomurlar, hem de onların tımar
etmesinde yardım eden keratini içeren küçük geri-kaplama

çengelleridir. Öyle onların sözlü yapısı tarafından kolaylaştırdı, kedileri, türlü seslendirmeleri kullanır, ve iletişim için
vücut lisanından yazar, miyavlamak, mırlamak, tıslamak,
homurdanmak, gıcırdamak, cıvıldamak, tıklamak, ve hırıldamayı kapsamak. Her kulakta otuz-iki bireysel kasın, yönlü duymanın bir biçimi için izin verdiği kulaklar: bir kedi,
bağımsız olarak diğerinden her kulağa hareket edebilir. Bu
hareketlilikten dolayı, bir kedi, bir yönde onun vücuduna
hareket edebilir, ve başka bir yönde onun kulaklarını işaret edebilir. Kedilerin çoğunun, yukarı doğru işaret ediyor
olan düz kulakları var. Köpeklerden farklı, kapak-kulaklı
cinsler, aşırı derecede nadirdir (İskoç kıvrımları, bir böyle
müstesna mutasyondur.) Ne zaman kızgın, veya korkuttu,
bir kedi, onun kulaklarını arkada koyacak, homurdanma
veya tıslamaya eşlik etmek, onun, yaptığı görünür. Kediler
hem de, onların, oynuyor olduğu zaman, veya bir sesi dinlemenin, onların arkasından geliyor olduğu zaman onların
kulaklarını döndürür. Kedilerin kulaklarının açısı, onların
havasına önemli bir ipucudur.
Bacak kedileri, köpekler gibi, digitigradestir. Onlar, dosdoğru onların ayak parmaklarında yürür, görünür bacağın
daha aşağı parçasını yapıyor olan onların ayaklarının kemikleriyle. Kediler, yetenekli çok kesinlikle yürümektendir,
çünkü bütün kedigillerin üyeleri gibi onlar dosdoğru, kaydeder; Odur, onlar, (Neredeyse) dosdoğru uygun forepawın baskısında her arkadaki pençeyi yerleştirir, gürültü ve
görünür yolları en aza indirmek. Bu hem de, onların, kabaca araziyi yönettiği zaman onların arkadaki pençeleri için
emin sağlam yeri sağlar. Pençeler, aile Felidae’nin neredeyse bütün üyelerini beğenir, kedilerin, uzatılabilir pençeleri var. Onların normali, gevşemiş konumunda pençeler,
deriyle kılıfa koyulur, ve ayak parmağı yastıklarının etrafında kürk. Bu, yerle temastan giyinmeyi engelleyerek
pençeleri tam olarak
tutar, ve avın sessiz avlamasına izin verir. Ön
ayaklarda pençeler, arkadaki ayaklarda tipik
olarak
onlardan
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hilebazdır. 18 kediler gönüllü olarak, biri veya
daha çok pençede onların pençelerini uzatabilir.
Onlar, avlamak veya kendinden-savunma, tırmanma, “Yoğurma”’da onların pençelerini uzatabilir, veya yumuşak yüzeylerde fazla çekiş için
(Süslü yatak örtüleri, kalın kilimler, vb.). Hem
üst hem de pençenin altına bastırarak dikkatli
şekilde onun pençelerini uzatmak için yardımcı bir kediyi yapmak için hem de mümkündür.
Eğilen pençeler, yaraya sebep olabilen halı veya
kalın yapıda dolanabilir, eğer kedi, kendini özgür bırakamazsa. Kedilerin çoğunun, onların ön
pençelerinde beş pençe, ve onların arka pençelerinde dört veya beşi var. Eski bir mutasyondan
dolayı, yine de, hizmetçi ve yabani kediler, polydactylyism, (Özel olarak Birleşik Devletler’in
doğu Kanada kıyısı ve kuzeyde doğu kıyısında)
a eğilimlidir, ve altı veya yedi ayak parmağına
sahip olabilir. Beşinci ön pençe (Dewclaw), diğer
pençelere proximaldır. Daha çok proximally,

“Parmak” bir altıncı olmakta gözüken bir dışarı çıkma vardır. Ön pençelerin bu özel özelliği,
üzerinde bileklerin içinde, bilek yastıktır, hem de
büyük kediler ve köpeklerin pençelerinde buldu.
Onun, normal yürüyüşte hiçbir görevi yok, ama
kullanılan anti-kayan bir alet olmak için düşünülür, atlamak olurken.
Deri kedileri, sahip olur, birazcık gevşekçe, soyar; Bu, bir dövüşte bir yırtıcı veya başka bir kediye dönmek ve karşılaması için onlara izin verir, onun, onlarda bir kavraması olduğu zaman
hatta. Bu, hem de veterinerlikle ilgili maksatlar
için bir avantajdır, onun, şırınga etmeleri basitleştirdiği gibi. Aslında 19, böbrek başarısızlığıyla
kedilerin yaşamları bazen, deri altında olarak
akışkan maddenin büyük ciltlerinin düzenli şırınga etmesi ile yıllar boyunca uzatılabilir, hangi servisler dialysise bir alternatif olarak. 20 21
boynun arkasında özel olarak gevşek deri, berduş olarak bilinendir, ve kendisi ile bir anne kedisinin, onları taşıması için
onun yavru kedilerini sıkıca
tuttuğu alandır. Sonuç olarak, kediler, orada olduğu
sıkıca tutulan olduğu zaman
sakin ve pasif olmaya yönelir. Bu davranış hem de, erişkinliğe uzatır, o, bir erkeğin,
onu hareketsiz bırakması
için berduş tarafından dişiyi kapacak olduğu zaman,
binerken, ve onu çiftleşen
sürecin, yer aldığı gibi kaçmaktan engellemenin olurken. 22 bu teknik, yardımcı
olmayan bir kediye davranmak veya hareket etmeyi
denemenin olduğu zaman
faydalı olabilir. Yine de, erişkin bir kedinin, bir yavru kediden daha ağır olduğundan
beri, bir evcil hayvan kedisi
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asla, berduş tarafından taşınmamalıydı, ama
onun yerine sağrı ve arkadaki bacaklarda, ve
göğüs ve ön pençelerde onun ağırlığını desteklenmiş yapmalıydı. (Büyük kısım, küçük bir çocuğu beğenir) bir kedi çoğunlukla, onun başıyla
yatacak, ve ön, bir kişinin omuzunun üzerinde
pençeleyecek, ve onun geri bacakları ve sağrısı,
kişinin kolunun altında destekledi.
Kedi hisleri, avlamak için alıştırılır. Kediler yüksek ölçüde, duymaya ilerledi, görme yeteneği,
tat, ve alıcılara dokunur, kediyi memelilerin arasında aşırı derecede hassas yapmak. Celp, ihtiyaç
duydu kedilerin gece görüşü, gündüz ışığında
onların görüşünün, alt olmasına rağmen insanlara üsttür. 23 kedi gözlerinin, mavi tipik olarak
eksikliğin olduğu olan bir tapetum lucidum ve
kedi gözleri var, melanin, ve bu yüzden kırmızıgöz etkisini gösterebilir (Garip-gözlü kediyi gör).
İnsanlar ve kedilerin, ölçeğin alçak sonunda duymanın benzer bir sahası var, ama kediler, çok
daha yüksek-kurulan sesleri duyabilir, yukarıya,
bir insanın sahasının yukarısında 1.6 oktav, ve
bir köpeğin sahasının yukarısında hatta bir oktav
olan 64 kHze. 24 kokunun evcil bir kedinin hissi,
bir insanınki olarak on dört zamanın civarında
öyle kuvvetlidir. Erken bir kedi atasında bir mutasyon yüzünden 25, tatlılığı tatmak için zorunlu
iki genin biri, kedi ailesi tarafından kaybolmuş
olabilir. Sefer ve duyuyla yardım etmesi için 26,
kedilerin, onların vücudunun (Favoriler) üzerinde hareketli vibrissaenin düzineleri var, özellikle
onların yüzü.
Kediler, hayvanların çoğundan daha çok uyuyarak enerjiyi korur, özellikle onların, daha yaşlı
büyüdüğü gibi. Uykunun günlük süresi, değişir,
genellikle 12 — 16 saat, 13’le — 14 yaşam, ortalamadır. Bazı kediler, bir 24 saat döneminde 20
saat kadar uyuyabilir. Terim kedi şekerlemesi,
kedinin yeteneğine kısa bir dönem boyunca (Hafifçe) uykuya dalmak için başvurur, ve İngilizce
sözlüğüne girdi — ötede eğen birisi, birkaç dakika, “Bir kedi şekerlemesini almak” olmak için

dendiği için. Onların
gün gece arası doğası yüzünden, kedileri,
çoğunlukla
artırılan
faaliyetin bir dönemi
ve akşam ve erken sabah esnasında neşeye
girmek için bilinmiştir,
“Akşam, craziestir”,
“Gece,
craziestir”,
“On bir kahvaltısı”,
veya bazıları tarafından “Deli yarım-saat”e
unvan verdi. bir kedinin mizacı, cins ve
kamulaştırmaya güvenmeyi değişebilir.
Doğulu vücut tipleriyle
kediler, tiner olmaya
yönelir, ve daha çok fiilin aktif hali, bir cobby
vücut tipine sahip olan
kediler, daha ağır olmaya yönelirken, ve daha az
fiilin aktif hali. Bir kedinin normal vücut sıcaklığı, 38 ve 39 ° C’in arasında (101 ve 102.2 ° F).
bir kedi, ateşli (Hyperthermic) düşünülür, eğer
onun, (103 ° F) 39.5 ° C’in bir sıcaklığı varsa,
veya daha büyükse, veya hypothermic, eğer 37.5
° C’den daha azsa (100 ° F). Mukayese için, insanların, yaklaşık olarak 36.8 ° C’in normal bir
sıcaklığı var (98.6 ° F). Evcil bir kedinin normal
kalp oranı, dakika başına 140’tan 220 vuruşa
dizer, ve büyük ölçüde bağlı üzerinde heyecanlı
kedinin nasıl olduğudur. Bir kedi için hareketsiz,
ortalama kalp oranı genellikle, 150 ve 180 bpmin
arasındadır, etrafta iki kez bir insanın olan (80
bpm al). 30 Günlük biliminde yayımlanan 2007
bir çalışma, bütün ev kedilerinin, 10,000 yıl önce
dolaylarında kendinden-evcilleştirme çöl yaban
kedileri Felis silvestris lybicasının bir grubundan
alçalmış olduğunu gösterir, Yakındoğu’da. 4
evcilleştirilen kedi ve onun en yakın vahşi ata-
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KEDİLERİN
BESLENMESİNE DAİR...

sı, beraberce 38 kromozoma sahip olan diploid
organizmalarıdır, kendisinde 200 çocuğa geçebilen kalıtsal kusurun üzerinde, tanınan, insana
birçok homologous, doğuştan hatalardır. Özel
metabolik kusurlar, bu kedigillerden olan hastalıkların birçoğunun temelini oluşturmak tanındı.
Sorumlu olan birkaç gen vardır, saç rengi, tanıdığı için. Onların birleşmesi, farklı phenotypese
verir. Özellikler, saç uzunluğu, kuyruk eksikliğini beğenir, veya çok kısa bir kuyruğun varlığı
(Köpek kedisi) hem de, tek alleles tarafından kararlaştırılır, ve polygenes tarafından değiştirilir.
Kedi Genome projesi, ABD’de Genomic laboratuvarı çeşitliliği ile ulusal kanser enstitü Frederick kanser araştırmasına kefil oldu, ve gelişme,
Frederick, Maryland’da koyar, kedinin gelişmesinde insan için hayvansal bir model olarak kalıtsal hastalık, bulaşıcı hastalık, genome gelişimi,
aile Felidae’nin içinde karşılaştırmalı araştırma
inisiyatifleri, ve adli potansiyeli odaklar. Bütün
kedigillerin üyeleri, büyük kediler dahil, tatlılığı tatmaktan onları engelleyebilen kalıtsal bir
anormal şeyi var, kendisine onların ilgisizliği
için muhtemel bir faktör veya meyveler, küçük
yumuşak meyvelerin kaçınması, ve diğer şekerli
yiyecekler olan 26.

Kediler, böcekler, kuşlar gibi
küçük avda besler, ve kemirgenler. Özgür-beslenen olan yabani
kediler, veya ev kedileri, tek bir
günde 16 küçük yemeğe 8’in
hakkında tüketir. Buna rağmen,
erişkin kediler, bir günde bir
defa beslenmeye adapte edebilir.
32 kediler, sınıflandırılır, etçil hayvanlar da, öyle mecbur eder, çünkü
onların fizyolojisi, etin verimli işleme tabi
tutmasına doğru donatılır, ve bitki meselesini
sindirmek için verimli süreçlerden eksik olur.
Kedi, (Gerekli organik bir asit) onun kendisininkini taurineye üretemez, ve, ette içerildiği gibi,
kedi, kurtulması için eti yemelidir (Taurine ve
kedileri gör). Benzer şekilde öyle onun dişleriyle,
bir kedinin sindirimle ilgili risalesi, et yemesine
uyması için bitmiş zaman uzmanlaşıldı, bağırsağın o parçalarına uzunlukta sadece kısaltmış
olmak hayvansal etten proteinler ve yağları kırmak için en iyi uygun. bu özellik sertçe, uygun
şekilde sindirmesi için kedinin yeteneğini sınırlar, metabolizma için kullanır, ve bitki-türetilen
besinleri içine çeker, kesin yağlı asitlere ek olarak. Örneğin, taurine, bitkilerde seyrektir, ama
etlerde bol. Kedilerde göz sağlığı için anahtar
bir amino sulfonic asitidir. Taurine eksikliği, bir
halin, macular yozlaşmasını kedinin ağtabakasının yavaşça, düştüğü yer olarak çağırdığına sebep olabilir, sonunda sebep olan ters çevrilemez
körlük.
Bir ev MouseDespite’yi kedinin et-yön verilen
fizyolojiye yerken bir kedi, hala otun küçük miktarlarıyla onun etçil diyetine ilave yapmak için
bir kedi için tamamen ortaktır, bırakır, fundalar, houseplants, veya diğer bitki meselesi. Bir
teori, bu davranış yardım kedilerinin, kustuğunu
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akla getirir, eğer onların sindirimi, dağıtılırsa;
Başka bir tane, onun, lifi tanıştırdığı veya diyete mineralleri izlediğidir. Bu bağlamda, uyarı,
kedi sahipleri için tavsiye edilir çünkü biraz houseplants, kedilere zararlıdır. Örneğin, Paskalya
zambağının yaprakları, sürekli sebep olabilir,
ve kedilere yaşam-tehdit etme böbrek zararı, ve
Philodendron, kedilere hem de zehirlidir. Kedi
meraklılarının birliğinin, bitkilerin dolu bir listesi
kedilere zararlı var.
Kedinin Tarihçesi:Mısır uygarlığına ve Kuzey
Afrika coğrafyasına dayanmaktadır. Yaygın rivayete göre evcilleşme süreci tarım toplumunun
gelişimi ile birlikte hızlanmıştır. Bugün genetik
anlamda geçmişi eski çağlara dayanan evcil kedi
cinsi 2 taneyle sınırlıdır. Bunlar Mısır Mau’su ve
Habeş cinsi kedilerdir.

KEDİLERDE TÜY DÖKME
Kediler adına benim de titizlendiğim bir konudur tüyler. Yaygın kanının aksine, gerekli aşıları ve parazit tedavisi düzenli olarak yapılan bir
kedinin tüyleri insan sağlığı için hiçbir tehlike
içermez. Kediler doğaları gereği tüyleri yenilendikçe eski tüylerini dökerler ve özellikle mevsim
dönümlerinde dökülen tüylerin miktarı artar.
Birkaç basit yöntemi uygulayarak bu tüylerin
hem bizler, hem de kedilerimiz için sorun olmasının önüne geçebiliriz. Kedinizin tüylerini her
gün düzenli olarak sık dişli bir tarakla tarayın ya
da yumuşak kıllı bir fırçayla fırçalayın. Tarama/
fırçalama sayesinde kedinizin kendini yalayarak temizlerken yutacağı tüy miktarını önemli
ölçüde azaltmış olursunuz. Kedilerin yuttukları
tüyler mide ve bağırsaklarında topaklar haline
gelebilir ve ciddi sorunlara yol açabilir. Bazı kediler bu tüyleri bağırsak yoluyla atamadıklarında kusarak çıkarırlar. Her ne kadar bir kedinin
tüy kusması pek çokları tarafından doğal olarak
kabul edilse de, bu durum kediniz için oldukça

sıkıntılı ve zararlıdır.
Zira kusma sadece tüylerin çıkmasına değil,
besin ve su kaybına da
neden olur.
Kedinizi
taramanın
ya da fırçalamanın bir
başka faydası, bu sayede her gün kedinizi
kapsamlı bir muayeneden geçirmenizdir.
Bunu yaparken kedinizin bir cilt problemi
olup olmadığını, üzerine yerleşmiş pire, kene
gibi parazitler olup olmadığını, gövdesinde
ağrılı bir bölge, şişlik,
kabuklanma ya da yara
olup olmadığını da görürsünüz.
Ayrıca dökülecek olan
tüylerin çoğunu tarak
ya da fırçayla alacağınızdan, eve dağılan,
eşyalara ya da giysilere

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kedilerde 230 adet kemik bulunur. İnsanlarda bulunan kemik sayısından 24 fazladır.
Kedilerde köprücük kemiği yoktur. Bu sayede başının sığdığı heryere girebilir.
Kendi boyutlarındaki bütün memeliler arasında en büyük gözlere kediler sahiptir.
Kedinin görüş acısı 185 derecedir.
Kediler dakikada 20 ile 40 nefes alırlar.
Kedinin normal vücut sıcaklığı 38.6 derecedir.
Normal bir evcil kedi 49.6 km/h hızla koşabilir.
Kendi yüksekliğinin 5 katı yüksekliğe sıçrayabilir.
Mırıltı sesi çıkaran tek hayvan kedidir.
Kediler bayanlarla daha iyi anlaşır. Çünkü
bayanların sesi daha incedir.
Çok eski dönemlerde mısırda kedi öldürmek ölümle cezalandırılırdı.
Ortalama kedi ömrü 15 - 16 yıldır.
Kedinin yaşının karşılığını insan yaşı olarak
bulmak için kedinin yaşının ilk yılı için 20
sonraki yıllar için 4 ekleyin. Örnegin 4 yaşındaki kedinin insan yaşı karşılığı 32 dir.
(20 + 4 + 4 + 4 = 32 ) Kediler memeliler
içerisinde en fazla uyuyan canlılardır. Günde ortalama 16 saat uyurlar.
yapışan
tüy

mik-
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tarını da büyük ölçüde azaltmış olursunuz. Evinizi sık sık elektrikli süpürgeyle temizlemenin
yanı sıra, giysilerinize ve kumaş kaplı yüzeylere
yapışan tüyleri temizlemenin en pratik yolu, bir
koli bandının yapışkan tarafını kumaşın üzerinde gezdirerek bunları almaktır.
Sağlıklı bir kedinin kürkü parlak ve gürdür. Düzenli olarak fırçalamanıza/taramanıza rağmen
kedinizin tüyleri matlaştıysa, her zamankinden
çok daha fazla tüy döküyorsa bu bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Böyle bir durumda pet
shoplarda satılan, parlak ve dökülmeyen tüyler
vaat eden ürünleri kullanmak yerine öncelikle
muhakkak veteriner hekiminize danışın.

KEDİLERDE ÜREME
Kedilerin ergenlik çağı ( sexüel olgunluk ); genetik faktörlere hastalıklara, beslenmeye, ırk
farklılığına, İklimsel farklılıklara v.b. bir çok faktöre bağlı olmakla beraber çoğunlukla 5-12 ay
arasında değişir. Kedilerde çiftleştirme için en
uygun yaşlar, 1,5-7 yaş arasıdır.
Herhengi bir sağlık problemi yoksa, ergenlik
çağına ulaştıktan sonra erkek kediler her zaman

çiftleşmeye hazırdır. Dişi kedilerin çiftleşme dönemleri mevsime (ışığa) bağlıdır. Bu dönem kışın günlerin kısa olduğu Ocak-Şubat aylarında
başlayıp Haziran-Eylül aylarına kadar devam
etmekle birlikte yoğun olarak Şubat-Nisan aylarında görülür. Genellikle Eylül-Aralık ayları
arasında çiftleşme belirtisi göstermezler. Ancak
suni ışık çiftleşme dönemini uzatabilir. Günde
12 saat ışık alan kedilerde yıl boyunca kızgınlık
gözlenebilir.
Dişi kedilerin ostrüs (kızgınlık) dönemi ortalama
6-7 (2-20) gün sürer. Çiftleşmemiş kediler genellikle 1-3 hafta sonra tekrar kızgınlık belirtisi
gösterir. Çiftleşmiş ve yumurtlamanın oluştuğu
ancak gebe kalmayan dişi kedilerde genellikle yalancı gebelik oluşur ve yaklaşık 30-50 gün
kadar devam eder. Bu süre içinde kızgınlık göstermezler. Yine eğer gebelik oluşmuşsa gebelik
boyunca kızgınlık göstermezler.
Dişi kedilerin oetrus (Kızgınlık) dönemini nasıl
anlaşılır?
Kedinizin kuyruğunun üst kısmına dokunduğunuzda hemen poposunu kaldırarak tepki verir ve
çoğunlukla yumuşak sesler çıkarır . Kuyruğunu
sallar, yana doğru çeker, haraketlilik ve oyunculuğu artar, dışarı çıkma isteği fazladır, sürekli
yalanma ve temizlenme isteği vardır. Erkek kedi
yaklaştığında sürtünme ve dönme hareketi yapar ve çiftleşmeye izin verirler.
Kedilerde gebelik süresi ortalama 58-62 gündür.
Yavru sayısı genellikle 1-5 arasında değişir. Doğumun son günlerinde memeler artık iyice büyümüştür ve hafifce dokunduğunuzda uclarından
sütün sızdığını görebilirsiniz. Kediler çoğunlukla
kendi başlarına rahatlıkla doğum yapabilirler.
Normal bir doğumda her yavrunun doğum aralığı 15-30 dakika kadardır. (Bazı doğumlarda bu
sürenin 7-8 saate kadar uzadığı görülmüştür)
Hamilelik süresince annenin beslenmesi normal
beslenme dönemine göre çok daha güçlü olmak
zorundadır. Bunun için veteriner hekiminize
danışarak bilgi alınız. Hekiminiz kedinizin duru-
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muna ve yavru sayısına göre karar vererek onun
için en uygun beslenme şeklini belirleyecektir.
Eğer anne doğumdan sonra yerinden kalkmakta zorlanıyor veya hiç kalkamıyorsa, halsizlik ve
bitkinlik artarak devam ediyorsa hiç zaman yitirmeden veteriner hekiminizi arayın. Bu durum
çok ciddi sonuçlar doğurabilir ve hatta anneyi
dahi kaybedebilirsiniz.
Doğum bittikten sonrada anneden bir müddet
daha akıntıların olması normaldir. Ancak bu
süre çok uzarsa veteriner hekiminizle görüşülmelidir.

Mavi Rus Kedisi
Bu güzel kedi, mahçup tavırlı, zeki, sakin, huzurlu, nazik, elbette ki bağımsız, atletik hisli ve
sadıktır. Bu özellikleriyle uzun yıllar boyunca
Rus ve İngiliz saraylarının gözdeleri olmuşlardır.

Balinese
Aktif, sevecen, spora yatkın ve aynı zamanda
hassas kedilerdir. Bu nedenle yalnız bırakılmaktan hoşlanmazlar. Bahçe yaşamına meyilli olmalarına rağmen sokakta yaşayamazlar.
Açık teraslar, kuş banyoları vakit geçirmekten
hoşlandıkları mekanlardır. Bu ırk, genelde sistemli, uyumlu ve düzenli insanlar tarafından
tercih edilir.

Australian Mist
Burmese’nin sevecenliğini, Abyssinian’ın zeka
ve çevikliğini, yerli kedilerinde sağlıklı ve güçlü
yapısını almış mükemmel bir ev kedisidir.
Sahibinin yanından ayrılmazlar ve evin içinde
onunla birlikte dolaşırlar. Herzaman mutlu olan
bu kediler, tek bir oyuncakla saatlerce oynacak
kadar sabırlıdırlar. Çocuklarla ve diğer petlerle
iyi anlaşan Australian Mist kucakta oturmaktan
çok hoşlanır.

American Shorthair (kısatüy)
Zeki, atılgan ve oldukça hareketli olan bu kedileri; uyurken yada şekerleme sırasında akrobatik
hareketler yaparken görmek mümkün. Bu se-

vimli hareketler özellikle fare avındayken kendileri için büyük bir heyecana dönüşebilir. Taze
et ve mamaların dışında kemirebileceği besinlerden hoşlanır. Karışık tatlı kemikler herzaman
tercihidir.

American Keuda
American Keuda, oldukça hareketli ve atletik bir
kedi ırkıdır. Çok iyi koşucudur ve kıvrak hareketleri vardır. Suda yüzmekten ve oynamaktan
hoşlanır. Olukça zekidir. Yeni tanınan ve resmi
olarak kabul edilen bir ırk olmasına rağmen aslında uzun yıllardan beri Teksas ve çevresinde
çifliklerde doğal yaşam süren bir ırktır.

American Bobtail
Bobtail’lerin kişilikleri tek kelimeyle tanımlanamayacak kadar mükemmeldir. Canlı, hareketli,
tatlı, zeki ve sevgi doludur. Bu harika yaratıklar
her kedi sevenin kalbini hemen fethederler.

KEDİLERİN BAKIMI ADINA BİRKAÇ
NOKTA
Kedinin vucudu, burnundan kuyruğuna kadar
temiz ve bakımlı olmalıdır. Kediler kendilerini dillerini kullanarak temizlerler. Bu temizlik
sırasında yutulan kıllar ya dışkı ile atılır ya da
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parçalar halinde öğürülür. Bunlar normal davranışlardır. Böylece kedi kendi bakımını kendi
yapmakta ve insana ihtiyaç duymamaktadır.
Fakat uzun ve orta uzunlukta kılları olan kediler
kendi temizlikleri haricinde de sahibi tarafından
hergun taranıp fırçalanmalıdır. Bakımsız olan
kedilerin kılları dökülür, keçeleşir ve kirli bir görünüme bürünür. Bu durumda keçeleşmiş olan
kılları bir makas yardımı ile dikkatli bir şekilde
almak ve iyice tarayıp fırçalamak gerekir. Tabii
ki bu zahmetli bir iştir ve vakit alır. Kısa kıllı kedilerin bakımları daha kolaydır.
Kendi kendine temizlenmeyen bir kedinin bedensel ya da ruhsal problemleri olabilir.
Belirtiler;
- Küt bir post
- Yapışmış gözler
- Kabuk bağlamış burun ve ayaklar hastalık belirtileridir. Bu gibi şüpheli durumlarda
vakit kaybetmeden bir veterinere gitmek en
doğrusu olacaktır. Ama tabii ki herşey bu
demek değildir. Kedinin sahibine de bazı görevler düşmektedir. Kediniz kendi bakımını

artık neredeyse hiç yapamayacak durumda
olacağından kedinizin bakımını ürkütmeden
şefkatli bir şekilde sizin yapmanız gereklidir.
Hasta bir kedinin daha fazla sevgiye ve şefkate ihtiyacı olduğunu unutmayınız. Mümkün
olduğu kadar
- yumuşak davranın
- ani hareketlerden kaçının
- keskin kokulu temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçının
- Kabuk bağlamış burnu ve çapaklı gözleri
pamukla değil ılık papatya suyuna batırılmış
yumuşak bir bez parçasıyla temizleyin
- kedinizi temizlemeye çalışırken onu daha
fazla strese sokmamalısınız.

Kedinizi temizlerken
dikkat etmeniz gerekenler:
- Kedinizi tümüyle yıkamaktan kaçının. Bunun yerine kedinizin vucudunu parca parca
gerek silerek, tarayıp fırçalayarak temizleyin.
- Eğer tüyleri kuru bir şekilde kirlenmiş ise
talk pudrası ile fırçalayarak temizleyin. Böylece tüyleri parlaklıkta kazanacaktır.
- Kedinizi yıkamak zorunda kalırsanız. Şampuanlı yada sabunlu ılık bir su içerisinde başı
dışarıda kalacak şekilde yıkayınız. Ve tabii ki
bol su ile iyice durulayınız. Çünkü Şampuan
ya da benzeri temizlik malzemeleri kedinize
zarar verebilecek kimyasal maddeler içerir.
- Kedinizi yıkadıktan sonra havlu ile iyice
kurulayınız. Ve ortamın sıcak olmasına çok
dikkat ediniz.
- Kedinizin dişlerinde oluşan taş birikintilerini temizletmek için veterinere götürün.
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Kedinizdeki aşırı tüy
dökülmesinin sebepleri
- Hormonal
- Yanlış beslenme
- Vitaminsizlik
- Sinirsel & ruhsal problemler
- Parazit nedeniyle
- Karaciğer yetmezliği nedenlerinden olabilir.

Kedi Davranışları
Kediniz sırtüstü yatarak size karnını gösteriyorsa
bunun anlamı kedinizin size güvendiğidir. Normalde kediler asla karınlarını korumasız bırakmazlar.
Kedinizin size sürtünmesi sizin kokunuzun kendi uzerine bulaşması içindir. Bu davranış kedinizin kendisini size yakın hissetmesindendir.
Kediniz yüzünü başınıza sürtüyorsa bunun anlamı size karşı şefkat ve sevgi duyduğudur.
Kedinizin sizin hoşlanmadığınız davranışlarda
bulunmasını önlemek için onu asla dövmeyiniz
ya da cezalandırmayınız. Bunun yerine oyuncak
bir su tabancası kullanabilirsiniz. Kediler sudan
hoşlanmaz. Hatalı davranışı sonucu biraz ıslanınca korkacaktır ama sizden değil tabancadan.

YAVRU KEDİLER
Doğduklarında kedi yavruları kör ve son derece
savunmasızlardır. Yaklaşık 100 gr ağırlığındaki
bu minik yavrulara bakabilmek için anne kedi
çok az uyur. Sürekli, yavrularının sıcak kalmaları ve acıktıklarında her an süt emebilmeleri için
karnına yakın bölgelerde durmalarını sağlamaya
çalışır. İlk hafta gözleri kapalı olmasına rağmen
yavrular süt içecekleri yeri bulmakta hiç zorluk
çekmezler. Dokuz gün sonra yavruların gözleri
açılır. Annenin sütü yavruların büyümesi için

tam gereken özelliklerdedir. Her türlü besin açısından zengindir, ayrıca yavruyu hastalıklardan
koruyan özel bazı kimyasallar da bu sütte bulunur.

Yavru Kedi Bakımı Beslemesi ve
Büyütülmesi
Yavru kedilerin küçük bebeklerden farkı hiç yok
denecek kadar azdır. bu nedenle sahip oldugunuz bir yavruya anne şevkatine yakın bir ilgi ve
alak vermeniz onun hayata daha iyi tutunmasına yardımcı olacaktır. Çok az sayıda da olsa
şanslı olanlar kendilerini büyütecek, koruyacak
bir yuva bulurlar. Ama sınav daha bitmemiştir.
Yavru kediye bakmak, bir bebeğe bakmaktan
farksızdır. Bir çok risk ve tehlike henüz bavulunu
toplayıp gitmemiştir.
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Kediler Neden Tırmalar?
Kedilerin tırmalama davranışı anlamsız değildir. Bu davranışın pek çok
fonksiyonu vardır ve en önemlisi bölgeyi belirlemesidir. Diğer olası fonksiyonları, tırnak bakımı, adaleleri ve tendonları germek oynamaktır.
Tırmalama, özellikle yavrular için vazgeçilmez bir oyundur. Tırmalama,
bu denli öneli bir davranış olunca, bir yavrunun tırmalamasını önlemek
önlemeye çalışmak gerçekçi değildir. Onun yerine yavru kediler, onlara
ait nesneleri tırmalayıp, evin eşyalarını rahat bırakmayı öğrenmelidir.
Kediler genellikle tırmalama yerlerini kendileri tespit edip, buraya sürekli olarak geri dönerler. Bu yüzden ilk günden itibaren “Tırmalama
alanı” olma özelliğini tanıyan tehlikeli bölgeleri siz belirleyin. Koltukların kolları ve arkası naylonla örtülebilir. Perdelere limon veya başka
keskin kokular sürülüp itici yapılabilir. Yavru kedi, kısa süre yalnız bırakıldığında, cazip tırmalama noktalarından uzak kalması için bir odaya
konulabilir.
Yavru kediler, nasıl ki erken yaştaki deneyimlerine dayanarak tuvalet
ihtiyaçları ile yer ve, madde tercih geliştirebiliyorsa, aynı şekilde nerede
ve neyi tırmalmaya dair tercih geliştirirler. Yavrunun neyi sevdiğini belirleyebilmek için birkaç nesne sunabilirsiniz. En azından bir tane dikey
bir de yatay nesne deneyin. Orneğin yatağın yanı, kapının önü, ya da
arkası gibi. Yavrunuz, düzenli olarak birden fazla nesneyi kullanabilir.
Tırmalama nesnelerini kedi nanesi ile kokulandırmak ya da üzerine bir
oyuncak bağlamak, çoğu kediyi bu tırmalama nesnesine itecektir.
Bazı kediler, sizin o tırmalama nesnesini tırmalayarak çıkarttığınız sesle
harekete geçer. Ben, yavru kediyi o tırmalama nesnesine götürüp, bacaklarını ileri geri hareket ettirmenizi tavsiye etmiyorum. Unutmayın,
kedi hep kendi karar verir. Siz yönlendirin ama asla zorlamayın.

Yetim bir yavru kediye
nasıl bakılır?
Öncelikle telaşlanmayın. Telaşlanmanız doğal
da olsa bu işin üstesinden geleceğinize inanmalısınız ve tabii ki çaba da göstermelisiniz.
Yavru kediler normalde annelerinden 5 ya da 6
haftalıkken alınabilirler. Seçme şansınız olmayabilir. Yani daha küçük bir yetimle karşı karşıya
olabilirsiniz. Neler yapmanız ve neler yapmamanız gerektiğini sırasıyla anlatacağız.

SICAKLIK
Öncelikle yavru bir kedi sıcak tutulmalıdır.
Tüyleri henüz yeni çıkmıştır ve kendini ısıtacak
kadar tüyü ve yağı yoktur. Sıcak tutmak için en
ideal çözüm bir kedi evi ya da bir kutudur. Kedi
evinin içine 3-4 saat ara ile havluya sarılmış sıcak
su torbası konulmalıdır. (Eğer mevsim yeterince sıcaksa da gece onlar için soğuk sayılabilir.)
Sıcak su torbasının yaydığı ısının kaybolmaması
için kedi evinin/kutunun üzeri bir battaniye ile
kapatılmalıdır. Bazı kedi dostları ısıtıcı lamba da
kullanmaktadır. Ama ısıtıcı lamba konusunda
dikkatli olunmalıdır. Hem ışıktan dolayı rahatsız
edicidir hem de yanma, yakma tehlikesi bulunmaktadır.

BESLEMEK
Sizin ilginize ve sizin vereceğiniz besine öylesine
ihtiyacı vardır ki, onu besleme görevine usanmadan devam etmelisiniz. Bu fedakarlık gerektirecektir. Her bebek öyle değil mi?
Yetim yavrunun artık bir annesi olmadığına
göre onun ihtiyaç duyduğu besleyici anne sütünü bulmak size kalıyor. Veterinerlerde ve eczanelerde yavru kediler için özel yapılmış anne
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sütü (toz şeklinde) satılmaktadır. Bunun yerine
normal pastörize süt kullanmak doğru değildir.
Çünkü anne sütünde sadece besleyici maddeler
değil yavru kedileri hastalıklardan koruyan antibiyotikler de bulunmaktadır. Pastörize sütler
anne sütü kadar hem besleyici değil hem de antibiyotik koruma içermezler. Şayet hazır bir anne
sütü bulamıyorsanız mecburen pastörize süt
kullanacaksınız. Ama pastörize sütü de besleyici
hale getirmelisiniz. 100 gram süte 2 yumurta sarısı, 1 kesme şeker ve 1 çay kaşığı margarin yağı
katabilirsiniz. Eğer hazır anne sütü kullanacaksınız, kullanım tarifinde zaten nasıl yapılacağı
anlatılmaktadır. Genellikle su ile karıştırılarak
hazırlanmaktadır.

KEDİLER NEDEN MIRLAR ?
Kedilerin neden mırladığı bilim adamlarının da
ilgi alanına girmiş ve bu konuda epeyce bir araştırma yapılmış. Görülmüş ki, tüm yavru kediler,
mırlama yeteneğine sahip olarak doğuyorlar.
Ayrıca tek mırlayan ev kedileri değil, tüm kedi
türlerinin mırlama yeteneğine sahip oldukları
anlaşılmış.
Kedilerin neden mırladıklarını açıklamadan
önce nasıl mırladıklarını açıklayalım. Bu konuda
bilim adamları arasında tam bir fikir birliği bulunmamakta. Bilim adamlarının kedilerin mırlama tekniği ile ilgili olarak tek mutabık oldukları
husus, kedilerin bu sesi bir titreşim ile çıkardıkları. Bazı bilim adamları gırtlak ya da diyaframın titretilmesi ile bu sesin çıkarıldığını iddia
ederken, bazı bilim adamları ise kedilerin göğüs
bölgelerindeki kan damarlarını titreterek bu sesi
çıkardıklarını düşünüyor. Öte yandan kedilerin
yüz ve baş kemiklerini harekete geçirerek mırlama sesini çıkardığını düşünen bilim adamları da
bulunmakta.
Renk ve biçimlerine göre kedilerin mırlamalarında farklılıklar olduğunu biliyor muydunuz?

Kedilerin mırlama seslerini teybe kaydeden bilim adamları görmüşler ki, kedilerin çıkardığı ses
aralığı birbirlerine yakın seyrediyor ve genellikle
20 ila 140 Hz arasında bir titreşim ortaya çıkıyor.
Kedilerin mırlarken beden hareketleri de incelenmiş ve bazı kedilerin hareketsiz kalırken bazı
kedilerin yeri tırmalama eylemi ile aynı anda
mırladıkları fark edilmiş.
Şimdi kedilerin neden mırladığına gelebiliriz.
Kediler mırladığında genellikle mutlu oldukları
düşünülür. Araştırmalar sonucunda anlaşılmış
ki, bu yargı yanlış değil ama eksik.
Şimdi şaşırmaya hazır olun! Kediler sadece
mutlu iken değil aynı zamanda mutsuzken ve
acı çekerken de mırlamaktalar. Buna en güzel
örnek doğum yapan dişi kedilerin doğum anındaki mırlamaları gösteriliyor. Zira anlaşılmış ki
mırlama aslında bir mutluluk eylemi ama aynı
zamanda bir rahatlama eylemi. Yani kedilerin
-özellikle acı çekerken- mırlayarak aslında acılarını azaltmaya yönelik bir terapi yaptıkları an-
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aynı çevrelerin iddialarından. Dediğimiz gibi bu
şimdilik bir iddia.
Kedi dünyası her zaman sürprizlerle doludur.
Kediler zaten başlı başına bir sürpriz değil mi?
Sadece mutlu oldukları anda değil mutsuz ya da
acılı anlarında bile mırlayarak kendilerini tedaviye yönelen bu harika canlılara imrenmemek
mümkün mü? Bir düşünsenize, acılarından ya
da üzüntülerinden kurtulmak için biz insanlar
ağrı kesicilere, anti-depresanlara koşarken kediler bunu doğal yollardan yapıyorlar.

KEDİLER NANKÖR MÜDÜR?

laşılmış. Mırlama ile gerçekleşen titreşimin acıyı
azalttığı ve kediyi hem fiziksel hem de psikolojik
olarak rahatlattığı tespit edilmiş.
(Ne kadar konuya bilimsel bir kanıt olabilir bilemiyoruz ama veteriner hekime gitmekten son
derece korkan bazı kedilerimizin klinikte son
derece huzursuz olduklarını ama kucağımıza aldığımızda sürekli mırladıklarını fark etmiş idik.
Belki de huzursuzluklarını kendilerince gideriyorlardı.)
Şimdi söyleyeceklerimiz daha da şaşırtıcı gelebilir. Gerçi bu konuda bilimsel bir kanıt yok ama
iddialar var. Kedilerin mırlayarak gerçekleştirdikleri bu rahatlatma eyleminin sadece kedilerde değil insanlar üzerinde de faydası olduğunu
düşünenler var. Son yıllarda moda olan “healing
yöntemleri”yle kıyaslandığında kedilerin çıkardığı titreşimli sesin insanlar üzerinde alternatif
bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği yine

Aslında yazımızın başındaki kısa öykü ‘kediler ve
nankörlük’ ilişkisi üzerine kaleme alınmıştı. Evet,
kediler gerçekten nankör müdür? Kedilerin halk
arasında nankör hayvan diye nitelenmesi yanlış
bir değerlendirmedir. Kediler nankör hayvan
değildir. Kedilerin köpeklere göre daha evcil olduğu söylenir. Kedi, bulduğu besini en kısa sürede tüketir ve bir köpek gibi onu saklama güdüsüyle hareket etmez. Anlık içgüdüleri ile yaptığı
hareketlerde, öfkeli tavır sergilediginde, bu tavır
nankörlükle nitelenir. Ama kimse bu davranışın
arkasında yatan anlam üzerinde ya düşünmez
ya da düşünmek istemez.

