




Değerli Su Dünyası Okurları,

Merhaba 
Su gibi akıp geçen bir yılı daha geride bırakmanın arefesinde dopdolu bir içerikle sizlerle buluşmanın heyecanını 
yaşadığımız bu sayımızda 2012 yılı ile birlikte uğurladığımız “Su Yılı”nda meydana gelen gelişmeler ile 
başladık haberlerimize… 1954 yılından bu yana her yıl hizmetlerine yenilerini katan DSİ’nin 58 yıllık hizmet 
birikimini gözler önüne seren haberimizi,  Dünya Su Konseyi’nin yönetimindeki etkinliğini arttıran ülkemizi, 
Dadağı tüneliyle Yamula Barajı sularının enerjiden sonra tarım için akacağını ve Dünyanın en yüksek 3. Barajı 

için atılan imzaların haberlerini de ilgi ile okuyacağınızı umuyoruz…Keyifl e okumanız dileğiyle…
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MERHABA
 

Havadadır, ıslaklığı sezilir,
Bulut olur üstümüze süzülür, 

Yağmur olur topraklara ekilir,
Sızar geçer, yer altına çekilir.

Akar coşar yamaçlara sel olur,
Siner durur, ovalara göl olur.

Damla damla döküldü mü çeşmeden
İmrenirsin, geçemezsin içmeden.

Dağlar, atlar beyaz köpük savurur,
Arka girer, değirmenler çevirir.

Irmak olur tarla sular, yaratır
Nehir olur denizleri aratır.

İşte sözün en büyüğü doğrusu:
Kur’an demiş: “bu hayatın aslı su;

Yeryüzünün duru engin sahibi
Çocuklarım, aziz olun su gibi”

Behçet Kemal ÇAĞLAR 
(1908-1969)









Değerli Okurlar,
Çoruh nehri ülkemizin en hızlı akan nehri olarak tabi zengin-
liklerimizden birini teşkil etmektedir. Bu akış hızı Çoruh nehrini 
değerlendirilmesi elzem bir hidroelektrik potansiyel haline ge-
tirmiştir. DSİ Genel Müdürlüğümüz de bundan istifade etmek 
maksadıyla Çoruh Nehri Havzası Projesi’ni geliştirmiştir. Proje 
marifetiyle yıllık yaklaşık 16 Milyar KWh enerji üretimi ger-
çekleştirilecektir. Bu enerji üretimi Türkiye’de üretilen toplam 
enerjinin (230 Milyar KWh) % 7 ’si, Hidroelektrik enerjinin ise 
(67,6 Milyar KWh) % 24’ü gibi büyük bir miktara tekabül et-
mektedir.
 
Çoruh Nehri Havzası Projesi kapsamında 10 adedi ana kolda, 
2 adedi Berta, 2 adedi Oltu, 1 adedi de Barhal kolunda olmak 
üzere toplam 15 adet baraj ve 166 adet Nehir tipi HES planlan-
mıştır. Bu projelerin toplam kurulu gücü 5 165 MW’dir.

DSİ Genel Müdürlüğümüz proje kapsamında ilk olarak 29 
Haziran 2005 tarihinde Muratlı TBMM 85. Yıl Millî Egemenlik 
Barajı ve HES’i işletmeye almıştır. Dünyanın en hızlı akan 10 
nehrinden biri kabul edilen Çoruh üzerinde tamamlanan ilk 
hidroelektrik santral olan Muratlı sayesinde Çoruh Nehri’nin 
ülkemiz sınırlarını terk ettiği en son noktada enerjisi alınmak-
tadır. Bu son derece önemli tesis, menba yüzü asfalt kaplı olan 
ilk baraj projemiz olma özelliğini de taşımaktadır. Muratlı ile 
yıllık 444 milyon kWh hidroelektrik enerji üretimi kapasitesi 
geliştirilmiştir.

8 Nisan 2007 tarihinde Çoruh Nehri üzerindeki ikinci Hidro-
elektrik santral olan Borçka Barajı ve HES’i işletmeye aldık. 
Kurulu gücü 300 MW olan baraj ile yıllık 1 039 GWh üretim 
kapasitesi geliştirildi. 

22.11.2012 tarihinde de Çoruh Havzası Projesi kapsamında 
inşa edilecek olan ve ülkemiz adına büyük öneme sahip Yu-
sufeli Barajı ve HES’in yapım sözleşmesini imzaladık. Çoruh 
Havzasında inşa edilecek en büyük baraj olacak Yusufeli aynı 
zamanda kategorisinde dünyanın en yüksek 3. Barajı unvanı-
nı kazanacak. Yüksekliği talvegden 220, temelden 270 metre 
olan barajın toplam depolama hacmi ise yaklaşık 2.2 milyar 
m3 olacak. 

12.12.2012 tarihinde ise ülkemizin en yüksek dünyanın 6. 
yüksek barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralini 
hizmete alacağız. Çoruh Havzası Projesi kapsamında hizmete 
alacağımız 3. baraj olacak Deriner ülkemizde üretilen hidroe-
lektriğin %3,1’ini  karşılayacak. 2013 yılı itibariyle enerji üreti-
mine başlayacak olan Deriner Barajı’nda 1 milyar 970 milyon 
m3 su depolanacak. 

DSİ Genel Müdürlüğümüz GAP, KOP ve DAP’ta yaptığı atılımı 
Çoruh Nehri Havzası Projesi’nde de gerçekleştirmektedir. Ülke-
mizin kısa vadede enerjide olan dışa bağımlılığını azaltmak ve 
uzun vadede de kendine yeten bir ülke haline getirmek adına 
büyük önem taşıyan bu projemizde Yusufeli ve Deriner gibi 
iki muhteşem eser ile alakalı gelişmeler vesilesiyle 2012 yılını 
mutlu bir şekilde uğurluyoruz. Umarım 2013 yılında da pro-
jelerimize kazandırdığımız ivme ile başarılı çalışmalara imza 
atarız. 2013 yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi 
temennisiyle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.  
                 

      Akif Özkaldı

                  DSİ Genel Müdürü
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K I SA 12.12.12’de 112 Tesis

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2012 yılını hizmete 

alacağı 112 tesis ile uğurluyor. 71 dedi DSİ tara-

fından tamamlanan ve 16 Milyar TL’ye mal olan 

112 tesisin açılış merasimi 12.12.2012 tarihinde 

Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 

Ankara’da gerçekleştirilecek.

Açılışı yapılacak 112 tesis Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğa Ko-

ruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 

tarafından tamamlandı. Ayrıca özel sektör tarafın-

dan inşa edilen 26 adet hidroelektrik santral de bu 

tesisler içerisinde yer alıyor. 

Açılış Merasiminde aralarında DSİ tarafından ta-

mamlanan ve Dünyanın en yüksek 6. Barajı un-

vanına sahip olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik 

Santrali’nin de yer aldığı 16 baraj işletmeye alına-

cak. Yalnızca bu 16 adet barajın toplam maliyeti 

5 milyar TL’yi aşıyor.

İstanbul’un 2071 yılı içme suyu ihtiyacını kar-

şılayan Melen Projesi’nin ilk kısmın da yer al-

dığı 9 içme suyu tesisi ile Trabzon, Aydın, Si-

nop, İskenderun, Karabük ve Kars illerinde 

8 milyon nüfusa 

yıllık toplam 614 

milyon metre-

küp içme, kul-

lanma ve sanayi 

suyu temin edi-

lecek. 

112 tesis ile 2 

milyon 345 bin 

dekar arazi suya 

kavuşturulacak, 

toplam 2581 

MW kurulu güç-

teki hidroelekt-

rik santrallerle 

yıllık 8 milyar 

kilovat saat enerji kapasitesi geliştirilecek, Şanlıur-

fa ili ile 10 ilçe, 20 yerleşim birimi ve 1540 dekar 

arazi taşkın zararlarından korunacak.

Açılış merasiminde ayrıca OGM, MGM ve 

DKMP tarafından tamamlanan tesislerle Milli 

Ağaçlandırma Seferberliği, Okullar Hayat Olsun 

Projesi, Yol K enarı Ağaçlandırmalar, Şehir Or-

manları, Orman İçi Dinlenme Yerleri gibi proje-

ler de hayata geçirilecek, Meteorolojik tahminle-

rin daha isabetli yapılması sağlanacak.

Su  Dünya s ı  A ra l ı k  201206
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K I SA Ali Rıza Diniz, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oldu

DSİ Aydın Bölge Müdürü Ali Rıza Diniz, DSİ 

Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Diniz Genel 

Müdür Yardımcısı Döndü Tatlıdil’in emekli ol-

masının ardından boşalan genel müdür yardımcı-

lığı görevine 30.10.2012 tarihinde getirildi. Daha 

önce 21. Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü 

olarak görev yapan Diniz genel müdür yardımcısı 

vekili olarak çalışmalarına başladı. 

İTU İnşaat Fakültesinden 1984 yılında mezun olan 

Diniz, 1985 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın aç-

mış olduğu yurtdışı Master programını kazanarak 

ABD’de Wisconsin- Madisonda Barajlar üzerine 

yüksek lisansını tamamlayarak 1988 yılında DSİ 

Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Baş-

kanlığında göreve başladı.

Diniz 1989 yılında Konya Bölge Müdürlüğü’ne 

tayin olduktan sonra, 2003 yılına kadar Barajlar 

ve Proje şube müdürlüklerinde görev aldı. 2003-

2008 yılları arasında 41. Şube müdürlüğü, 2008 

- 2009 yıllarında ise Bölge Müdür Yardımcılığı 

görevlerinde bulunan Diniz 2009 yılında Sivas 19. 

Bölge Müdürlüğü’ne atanarak 2011 yılına kadar 

bu görevi yürüttü. 

2011 yılında Aydın 21. Bölge Müdürlüğü’ne Böl-

ge Müdürü olarak atanan ve 24.10.2012 tarihine 

kadar Aydın Bölge Müdürlüğü Görevini yürüten 

Ali Rıza Diniz evli ve 3 çocuk babası olup iyi de-

recede İngilizce biliyor.
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K I SA İzmir İçme Suyu Pro jesi Kavaklıdere Tünelinde Işık Göründü
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DSİ 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir) sınırları içinde yürü-

tülen “İzmir İçmesuyu II. Merhale İsale Hattı 2. Kısım 

İnşaatı” çerçevesinde bulunan Kavaklıdere Tüneli, 

05.11.2012 tarihi itibariyle giriş ve çıkış yönünde ya-

pılan çift taraflı kazı çalışması birleştirilerek tamam-

landı.

Proje kapsamında suyun serbest akışlı olarak iletimini 

sağlayacak olan 2105 metre uzunluğunda ve 4 metre 

kazı çapındaki tünelin her iki tarafında yapılan kazı 

çalışmalarının birleştiği noktada 05.11.2012 tarihin-

de DSİ 2. Bölge Müdürü Recep Özbal’ın katılımıyla 

tünelin iki ucunun birleştirilmesi vesilesiyle merasim 

yapıldı. Kazı çalışmaları biten tünelin betonlama ça-

lışmalarına süratle başlanılarak 100 gün içerisinde bi-

tirilmesi planlanıyor. 

06.06.2013 tarihinde tamamlanacak olan İzmir İçme-

suyu II. Merhale İsale Hattı 2. Kısım İletim Hattı ile 

Gördes Barajı’ndan yıllık 59 hm³ içme ve kullanma 

suyu yapılacak olan arıtma tesisine iletecek.
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K I SA “Melen Suyu İstanbul’un Sigortasıdır’ 

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

lu, 23 Kasım Cuma günü Melen Projesi SP-5 

Cumhuriyet Arıtma Tesisi’nde Melen Projesi’nin 

son durumu ile alakalı incelemelerde bulundu ve 

2012 “Su Yılı”nı değerlendirdiği bir basın toplan-

tısı yaptı. 

Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu ile birlikte DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı, Bakanlığa bağlı kurumların Genel Mü-

dürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 

ve basın mensupları iştirak etti.

Basın toplantısında İstanbul’un içme suyu mese-

lesi ve Melen projesinin son durumu hakkında 

bilgiler veren Eroğlu “İstanbul’un 2071 yılına 

kadar su ihtiyacını karşılayacak olan Melen Pro-

jesi İstanbul’un sigortasıdır. Melen Sistemi ile 

İstanbul’a birinci safhada yılda 268 milyon metre-

küp, dördüncü safha sonunda ise yılda 1 milyar 77 

milyon metreküp su temin edilecektir. Melen Pro-

jesi 189 kilometreden, Büyük Melen Çayı’ndan 

İstanbul’a su üreten, Türkiye’nin ve dünyanın sa-

yılı içme suyu temin projelerinden birisidir. İstan-

bul her şeyin en güzeline layıktır. İstanbul geçmiş-

te de su sıkıntısı yaşamı, hatta bu durumu mizah 

konusu da olmuş bir şehirken şimdi hangi noktaya 

geldi. Nereden nereye… Susuzluğun faturası çok 

yüksektir. Hatta su getirmekten daha da pahalıdır. 

Biz bunları yaşadık. Halkımız da yaşadı, geriye 

dönüp bakıldığında bunları görmek mümkündür. 

Bu şehrin artık içme suyu gibi bir sorunu yok. 

Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Melen 

suyunu İstanbul’un her noktasında kullanmak 

mümkündür. Melen Projesi’ni 12 Aralık 2012’de 

inşallah Başbakanımızın teşrifleriyle hizmete ala-

cağız. Bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyo-

rum.” dedi.

Yağış ve kuraklıkla ilgili de değerlendirmelerde 

bulunan Eroğlu “Türkiye’de bir kuraklık söz ko-

nusu değil. Türkiye su zengini de değil ama su fa-

kiri de değil. Suyumuzu akıllı bir şekilde kullanır-

sak o su bize yeter. Kaynaklarımızı iyi kullanmalı 

baraj ve gölet yapmaktan vazgeçmemeliyiz. Baraj 

ve gölet yapmazsak suyumuzu depolama gibi bir 

şansımız olmadığı gibi, suyun en çok lazım olduğu 

yaz aylarını da susuz geçiririz ki; bunun faturası 

son derece ağırdır.” dedi.

Basın toplantısını müteakiben Cumhuriyet Arıt-

ma Tesisleri’nde günün hatırasına ağaç dikim 

merasimi yapıldı. Ağaç dikim merasiminin ardın-

dan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu; basın mensupları ile birlikte Melen Projesi 

SP-5 Cumhuriyet Arıtma Tesisi’nde incelemeler-

de bulundu.

09



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  2012
K
IS

A
K
IS

A

K I SA

K ISA

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Engelleri Kaldırdı

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı KKTC’de… 

10

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum) misafirhanesi, 

engellilere uygun hale getirilerek diğer kamu ku-

rumlarına örnek oldu.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 

(Erzurum) idari binasında 

Bedensel Engelli Tuvaleti, 

Asansörler ve katta her oda-

ya ulaşım imkânı sağlandı. 

Bölge Misafirhanesinde bir 

oda da bedensel engelliler 

için yeniden düzenlene-

rek hizmete sunuldu Düzenlemeler çerçevesinde 

standartlara uygun olarak misafirhaneye giriş-çı-

kış rampası yapıldı, bedensel engelli misafirhane 

odasının kapıları 

genişletilerek banyo 

ve tuvaleti yeniden 

düzenlendi. Bunla-

rın yanı sıra yatak 

yüksekliği ayarlana-

rak bedensel engelli 

misafirlerin destek 

alabilecekleri tutun-

ma yerleri monte 

edildi, misafirhane 

kolay erişime uygun 

diğer kişisel kulla-

nım malzemeleri ve mobilyalar ile tefriş edildi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, KKTC’de 

çeşitli incelemelerde bulundu. 27-28.11.2012 

tarihlerinde KKTC’yi ziyaret eden DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, çalışmaları yerinde in-

celeyerek, son durum hakkında bilgi aldı. İlk 

olarak; Büyükelçi Halil İbrahim Akça’yı zi-

yaret eden Özkaldı,  KKTC İçmesuyu tesisleri 

şantiyesine giderek burada şantiye yetkililerinden 

çalışmalarla ilgili bildi aldı. Daha sonra KKTC 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile bir görüşme 

gerçekleştiren Özkaldı KKTC Yakın Doğu Üni-

versitesinde düzenlenen konferansın ardından,  

KKTC Başbakanı İrsen Küçük’ü ziyaret etti. 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı burada KKTC 

İçmesuyu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Son 

olarak y eni açılan KKTC Proje Müdürlüğü Ofisi-

ni ziyaret eden Özkaldı projenin son durumu ile 

alakalı değerlendirmede bulundu. 



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  2012
K
IS

A

K I SA Ballıkaya’da İmzalar Atıldı

DSİ III. Bölge Müdürlüğü-Eskişehir sınırları içe-

risinde inşa edilecek olan Ballıkaya Barajı İnşaa-

tı ihalesi sonuçlandırılarak yüklenici Yöntaş İnş. 

San. ve Tic. A.Ş. ile DSİ Genel Müdürlüğü ara-

sında 09.11.2012 tarihinde 56 721 920,00 TL be-

del üzerinden sözleşme imzalandı. 

Ballıkaya Barajı Projesi ülkemizin batısında, Mar-

mara Bölgesinde Sakarya Nehri havzasında, Sa-

karya nehrinin kollarından Mudurnu çayı üzerin-

de yer alacak.

Proje ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içerisinde yer alan (Adapazarı Merkez, Erenler, 

Serdinan, Yazlık, Sinanoğlu, Güneşler, Kazım-

paşa, Hanlı, Nehirkent, Bekirpaşa, Çaybaşı, Ye-

niköy, Akyazı, Karapürçek, Gücücek, Sapanca, 

Arifiye, Kırkpınar, Kurtköy, Hendek, Yeşilyurt, 

Ferizli, Söğütlü, Gölkent, Sisnanoğlu ve Liman-

dere) yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının 

karşılanması için Mudurnu Çayı su kaynağının 

değerlendirilmesi hedefleniyor.

Ballıkaya Barajı, temelden 97.00 metre yüksek-

liğinde merkezi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde 

inşa edilecek olup yılda 189 milyon metreküp 

içme suyu temini planlandı.
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K I SA Gökçeler Barajında gövde dolgu çalışmaları hızla ilerliyor
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Çalışmalarına 01.04.2011 tarihinde başlanılan 

Gökçeler Barajı’nda gövde dolgusu hızla devam 

ediyor. 29.05.2012 tarihinde Gökçeler Çayı’nın 

Derivasyon Tüneline çevrilmesinin sonrasında 

gövde sıyırma kazıları da tamamlanan inşaatta 

gövde dolgusunun %20’si bitirildi.

Gökçeler Barajı Antalya ili Gazipaşa ilçesi sınırla-

rı içinde Gazipaşa ilçe merkezinin 13 km kuzey-

doğusunda Gökçeler Deresi üzerinde bulunuyor. 

Baraj tamamlandığında Türkiye’nin verimli böl-

gelerinden biri olan Gazipaşa Ovası tarım alanla-

rından 4 740 hektar tarım arazisine sulama suyu 

sağlanacak. Ayrıca Baraj Gazipaşa ilçesi ve çevre 

köylerine yılda 11 milyon m3 içme ve kullanma 

suyu temin edilecek. 2,5 MW Kurulu gücündeki 

HES tesisi ile de yıllık 10.85 GWh enerji üretecek 

olan. Gökçeler Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya 

dolgu baraj tipinde tasarlandı.

Gökçeler Barajı’nın Sulama Proje İhalesi de 

15.02.2010 tarihinde ihale edilmiş, iş bitim tarihi 

23.09.2012 belirlenmiş olup projeler tamamlandı. 

30.10.2012 tarihinde ise 4 740 hektarlık Gökçeler 

Barajı Sulamasının inşaat işi ihale edildi .
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Mısırlı’nın 20 yıllık rüyası gerçek oluyor. Köye ait 

270 hektarlık alanı sulayacak olan göletin yapı-

mında önemli mesafe kat edildi.

DSİ tarafından Mısırlı köyünde yapımı devam 

eden sulama göletinde yüzde 50 fiziki gerçekleşme 

sağlandı. Geçtiğimiz yıl 15 Aralık tarihinde ihale 

edilen ve yaklaşık olarak 3 milyon 250 bin liraya 

mal edilecek olan gölet 2013 yılı Kasım ayında ta-

mamlanacak.

20 Yıllık Rüyamız Gerçekleşti

Mısırlı Köyü Muhtarı Kemal Sarı, köylerinin 20 

yıllık rüyası olan göletin yapımının bu yıla nasip 

olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Köyümüz 

arazilerini daha verimli hale getirecek olan sulama 

göletinin yapımı için bu köylü tam 20 yıldır mü-

cadele veriyordu. Nihayet geçen yıl Aralık ayında 

ihalesi yapıldı ve göletin yapımı da bu yıl başlatıl-

mış oldu. İnekli Deresi üzerinde inşa edilen göletin 

bitmesi halinde köyümüzde bulunan yaklaşık 270 

hektarlık tarım arazisi sulanabilir hale gelecek. 

Bu da demektir ki köyümüzde üretim artacak ve 

halkın refah seviyesini yükselecek. Bizim 20 yıllık 

rüyamızı gerçekleştiren DSİ Genel Müdürlüğüne 

ve çalışmaları yürüten müteahhit firmaya teşek-

kürlerimizi iletiyoruz.”

Damlama Sulama Sistemi Yapılıyor

Sulu tarımda son yıllarda vahşi sulamadan vazge-

çen ve kapalı devre sulama sistemlerini hayata ge-

çiren DSİ Genel Müdürlüğü Mısırlı Göleti ve Su-

lama Projesinde de aynı sistemi hayata geçiriyor.

Gölette 10 kilometre uzunluğunda kapalı devre 

sulama sistemi borusu döşenecek ve arazinin dam-

lama sistem ile sulanabilir hale gelecek alt yapısı 

inşa edilecek. Arazinin yıllık sulama suyu ihtiyacı 

hektar başına 4 bin 329 metreküp. Proje ile Dere-

köy Deresi suları bir su alma yapısı ile çevrilerek 

İnekli Deresi üzerindeki rezervuarda depolanacak 

ve Mısırlı Celeptaş köylerine ait sulamaya uygun 

tarım arazilerinin sulanması sağlanacak.

Homojen toprak dolgulu gölette gövdenin temel-

den yüksekliği 23 metre olacak. 1,380 hm3 de-

polama hacmi bulunan göletin uzunluğu ise 700 

metre olacak.
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K I SA DSİ,  Akgöl Sazlıklarına can veriyor 

14

Son yıllarda, yaşanan kurak periyotlar sebebiy-

le mevcut gölalanı küçülen ve  göl çevresindeki 

sazlıklar ile çayırların kurumaya başladığı Ereğli 

(Akgöl) Sazlıkları DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nü ha-

rekete geçirdi. Hazırlanan Ereğli Sazlıkları Sulak 

Alan Rehabilitasyon Projesi 

ile ortaya çıkan bu tablo de-

ğiştirilerek Akgöl eski görü-

nümüne kavuşturulacak.

Ereğli sazlıkları (Akgöl), 

Ereğli Ovasının çukur ke-

simlerinde Toroslardan inen 

suların oluşturduğu, göl çev-

resinde bulunan sazlık ve ka-

mışlık alanlar ile geniş çayır-

lardan oluşan yaklaşık 6800 

hektarlık bir ekosistem. Alan 

1995 yılında Orman Ba-

kanlığı, Milli Parklar ve Av-

Yaban Hayatı Koruma Ge-

nel Müdürlüğünce Tabiatı 

Koruma Alanı, 1992 yılında da Kültür Bakanlığı 

tarafından I. derecede Doğal Sit alanı ilan edildi.

DSİ tarafından hazırlanan Proje, Akgöl’ün sulak 

alan fonksiyonlarını yeniden kazanması ve ik-

lim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendiril-

mesi açısından büyük önem taşıyor. 

DSİ 4. Bölge Müdür Yardımcısı M. Muhittin 

Özyalvaç ve uzman personel 14.11.2012 tari-

hinde Ereğli’ye giderek Akgöl’de incelemeler-

de bulundu. Bu proje ile belirlenen uygun bir 

yerde yapılacak 6.150 metre uzunluğunda ve 

1,35 metre yüksekliğinde dolgu sedde ile yak-

laşık 2.400.000 m2’lik (240 hektar) sulak alan 

oluşturulması sağlanacak.

Ayrıca, yapılacak rehabilitasyon projesiy-

le Türkiye’deki diğer benzer alanlara örnek 

oluşturacak, adaptasyon önlemlerini içeren 

çalışmalar hedefleniyor.
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K I SA 2012 Yılı İç Tetkik Faaliyeti Toplantıları Yapıldı 

DSİ Genel Müdürlüğü, “2012 İç Tetkik Faaliyeti 

Açılış Toplantısı” gerçekleştirildi.

DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI, Genel Mü-

dür Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili birim 

amirlerinin katıldığı açılış toplantısında, Kalite 

Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından tetkik faa-

liyetleri hakkında bir sunum yapıldı. 

Kamu kaynaklarının en etkili biçimde kullanıl-

ması amacıyla 08 Ekim 2012 tarihinde başlayan 

Bölge Müdürlükleri tetkikleri; 14 Kasım 2012 

Çarşamba günü sona ermesinin ardından merkez 

teşkilatının tetkikleri yapılarak 2012 yılı iç tetkikle-

ri tamamlanacak.

Tetkik esnasında dikkat edilecek hususların tartı-

şıldığı toplantıda beklenen faydanın en üst düzey-

de olması için standart ve 5018 sayılı kanun çerçe-

vesinde sorgulanacak konular ile ilgili kısa bilgiler 

verildi. 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı toplantıda 

yaptığı konuşmada tetkik faaliyetlerini fazlasıyla 

önemsediğini ve geleceğin yönetim anlayışı olarak 

bakılması gerektiğini belirterek, kurumumuza ve 

memleketimize hayırlı olmasını temenni etti.

21 Kasım 2012 tarihinde de yapılan çalışmaların 

değerlendirilmesi ve tetkiklerin neticelerinin tartı-

şılması maksadıyla kapanış toplantısı gerçekleşti-

rildi. 

15



Yöresel Ürünler Panayırı Açıldı

DSİ Vakfı’nın düzenlediği ve 81 İlden gelen ürün-

lerin sergilendiği “Sonbahar Yöresel Ürünler Pa-

nayırı” 3 Kasım 2012 Cumartesi günü DSİ (Anka-

ra) 5. Bölge Müdürlüğü’nde açıldı. 

Ankara Sanat Kulübünün Karadeniz Yöresi 

Oyunları, DSİ (Aydın) 21. Bölge Müdürlüğü’nün 

hazırladığı Efe gösterisi ve DSİ Spor Klübü’nün 

hazırladığı taekvondo gösterilerinin yer aldığı 

panayırın açılışına Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, DSİ Genel 

Müdürü ve DSİ Vakfı Başkanı Akif Özkaldı, DSİ 

Genel Müdür Yardımcıları Ömer Özdemir, A. 

Cüneyt Gerek ve Döndü Tatlıdil katılım sağladı.

DSİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı 26 Bölge Müdür-

lüğü ve 81 ilden gelen yöresel ürünlerin sergilen-

diği Panayır 2 gün boyunca Ankaralılara hizmet 

verdi.  
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Kullanılabilir su 
miktarımız olan 
112 milyar m3’ün 
44 milyar m3’ünü 
kullanabiliyoruz.

18

Geride bıraktığımız su yılında yağışlar mevsim 

normallerinin üzerinde fakat bir önceki yılın 

altında gerçekleşti. 2011-2012 su yılında toplam 

46 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üreti-

mi gerçekleştirilirken DSİ tarafından inşa edilen 

barajlardan 37 şehrimize 2,4 milyar m3 içme, kul-

lanma ve sanayi suyu verildi. DSİ Sulamalarında 

kullanılan su miktarı ise 14 milyar metreküp oldu.

Bilindiği üzere “su yılı” 1 Ekim tarihinden başlayıp 

sonraki yılın Eylül ayı bitiminde sona eriyor. İşte 

rakamlarla geride bıraktığımız su yılının özeti…

1 Su Yılı 
Böyle Geçti…
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Türkiye’nin İklimi

Türkiye’de yarı kurak iklim özellikleri görülür. Buna 

karşın Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, 

yüksek sıradağların kıyılar boyunca uzanışı, ani yükselti 

değişiklikleri ve kıyıya olan uzaklık, iklim özelliklerinin kısa 

mesafelerde farklılaşmasına sebep olmaktadır. Sıcaklık, yağış 

ve rüzgarlar da iklim özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gös-

terir. Kuzey ile güney arasındaki enlem farkı da (6°) sıcaklık 

değişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden güney 

bölgeleri, subtropikal iklimlere benzer Akdeniz ikliminin etkisi 

altındadır. Akdeniz ikliminde yazlar kurak ve çok sıcak, kışlar 

yağışlı ve ılık geçer. Kuzeyde ise her mevsim yağışlı olan Ka-

radeniz iklimi görülür. İç bölgeler step iklimi karakterindedir 

ve sıradağlarla çevrelenmiş olduğundan az yağış alır. Yıllık ve 

günlük sıcaklık farkları çoktur. İç ve Doğu Anadolu’da kışlar 

uzun ve soğuk, kıyı bölgelerindeyse kısa ve ılıktır. “Yağış Bölg-

eye ve Zamana Göre Büyük Farklılıklar Gösterir.”

Türkiye’nin özellikle dağlık olan kıyı bölgelerinde yağış bol-

dur (1.000~2.500 mm/yıl). Kıyılardan iç bölgelere gidildikçe 

yağış azalır. Marmara ve Ege bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun 

yaylalarında ve dağlarında yağış 500~1.000 mm/yıl’dır. İç 

Anadolu’nun birçok yerinde ve Güneydoğu Anadolu’da yağış 

350~500 mm/yıl’dır. Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en az yağış 

alan yerlerinden biridir (250~300 mm/yıl).

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde kar yağışı görülür. Fakat 

kar yağışının görüldüğü gün sayısı ve karın yerde kalma süresi 

bölgesel farklılıklar göstermektedir. Akdeniz Bölgesi’nde kar 

yağışı yılda 1 gün ve daha az, Doğu Anadolu’da 40 günden 

fazladır. Karın yerde kalma süresi Akdeniz ve Ege kıyılarında 

1 günden az, Marmara ve Karadeniz kıyılarında 10~20 gün, 

İç Anadolu’da 20~40 gün ve Doğu Anadolu’da Erzurum-

Kars bölümünde 120 gün civarındadır. Yüksek dağlarda yılın 

her mevsimi karla örtülü alanlara rastlamak mümkündür. 

Dağlarda bulunan karlar yavaş yavaş eriyerek akarsular ve 

yeraltı sularını besler. Türkiye coğrafi  konumu sebebiyle dört 

mevsimin belirgin özellikleriyle yaşandığı bir ülkedir. Ayrıca 

yükseltinin deniz seviyesinden 5.000 m’ye kadar değişkenlik 

göstermesi, aynı dönemde hava şartlarının da bölgeden bölg-

eye farklılaşmasına yol açar.

Su Potansiyelimiz

Yıllık Yağış                                 :501 milyar m3

Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu :98 milyar m3

Yıllık Kullanılabilir Yeraltı Suyu :14 milyar m3

Yıllık Toplam Kullanılabilir Su        :112 milyar m3

Türkiye Nüfusu   :74 milyon 

Kişi Başına Düşen Yıllık Su Miktarı  :1500 m3

Kullanılabilir su miktarımız olan 112 milyar m3’ün 

44 milyar m3’ünü kullanabiliyoruz.

Sulamada Kullanılan  :32,0 milyar m3 (%73) 

İçme suyunda Kullanılan :7,0 milyar m3 (%16) 

Sanayide kullanılan   :5,0 milyar m3 (%11) 

Toplam Kullanılan Su      :44 milyar m3

Geride bıraktığımız su yılında yağışlar, 

genel olarak normallerinden fazla, geçen yıl 

yağışlarının altında gerçekleşti. 

Türkiye geneli;

Yıllık yağış ortalaması  : 660 mm.

Normali   : 643 mm. 

Geçen yılın yağış ortalaması : 710 mm’dir.

 

Yağışlarda normallere göre % 2,7 artma; Geçen 

yıla göre ise % 7,0 azalma gözlenmiştir.

Bölgelerimize göre aynı periyotta normaline 

göre en fazla artış %17 ile Ege ve %16 ile Ak-

deniz Bölgelerinde, en fazla azalma ise %17 ile 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti.
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Bölge Yağış (mm) Normali (mm) Geçen Yıl (mm) Normale Göre Artma Azalma Oranı

Marmara 682 674 752 % 1 Artma

Ege 728 625 656 % 17 Artma

Akdeniz 889 770 893 % 16 Artma

İç Anadolu 362 399 531 % 9 Azalma

Karadeniz 903 867 913 % 4 Artma

Doğu Anadolu 478 577 621 % 17 Azalma

Güneydoğu Anadolu 533 535 504 % 0,4 Azalma

TÜRKİYE GENELİ 660 643 710 % 3 Artma

Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki 
şekilde sınıfl andırılıyor:

Su Fakirliği : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 

1.000 m3’ten daha az.

Su Azlığı : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 

2.000 m3’ten daha az.

Su Zenginliği : Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 

8.000-10.000 m3’ten daha fazla.

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen 

yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke 

konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 

1.519 m3civarındadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 

100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2030 yılı 

için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 m3/

yıl civarında olacağı söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su 

tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su 

kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek müm-

kündür. Ayrıca bütün bu tahminler mevcut kaynakların 20 

yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz 

konusu olabilecektir. Bu sebeple Türkiye’nin gelecek nesillerine 

sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi ko-

runup, akılcı kullanılması gerekmektedir.

Yağış durumları normaline göre 
artan iller;

Konya’da   : %41, 

Adana’da   : %23, 

Samsun’da   : %22, 

Şanlıurfa’da  : %15,  

Bursa’da   : %11,   

Kayseri’de   : %7 

İzmir’de   : %6

Yağış durumları normaller 
civarında gerçekleşen iller;

Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Rize, Zonguldak, Edirne,

Yağış durumları normalin altında gerçekleşen iller; 

Erzurum’da :  :%37 azalma 

Antalya’da   :%26 azalma

Diyarbakır’da   :%15 azalma
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Bazı İllerimizin Yağış Durumu

İller Yağış (mm) Normali (mm) Geçen Yıl (mm) Normale Göre Artma Azalma Oranı

Ankara 403 400 603 %1 Artma

İstanbul 846 852 812 %1 Azalma

İzmir 732 688 752 %6 Artma

Bursa 779 701 917 %11 Artma

Antalya 792 1073 881 %26 Azalma

Adana 782 636 739 %23 Artma

Diyarbakır 400 469 560 %15 Azalma

Samsun 847 694 811 %22 Artma

Şanlıurfa 498 433 391 %15 Artma

Afyonkarahisar 422 412 548 %3 Artma

Kayseri 422 393 511 %7 Artma

Rize 2227 2245 2429 %1 Azalma

Zonguldak 1232 1231 1033 Aynı

Edirne 562 584 478 %4 Azalma

Konya 450 318 553 %41 Artma

Erzurum 256 405 512 %37 Azalma

Altınkaya Barajı ve HES/Samsun
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Mevsimlik Sıcaklık ve 
Yağış Tahmini

Kasım-Aralık 2012 ve Ocak 2013’te hava 

sıcaklığının bütün yurtta mevsim normaller 

civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu dönemde 

yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç 

Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de nor-

mallerinin biraz üzerinde (0 – 50 mm) diğer 

yerlerde ise normalleri civarında gerçekleşeceği 

bekleniyor.

Barajlarımız ve Doluluk Oranları

Ülkemizde hâlihazırda 741 adet baraj ve gölet 

işletmede bulunuyor. İnşa halindeki baraj sayısı 

ise 55. 01 Ekim 2012 tarihi itibariyle; Barajların 

depolama hacmi 75,8 milyar m3 düzenlenmiş 

tabii göllerin depolama hacmi ise 12,4 milyar 

m3.

2011-2012 su yılında DSİ tarafından inşa edilen 

barajlardan 37 şehrimize 2,4 milyar m3 içme, 

kullanma ve sanayi suyu verildi.

İçmesuyu Barajlarının Doluluk Oranları

İl Adı
Baraj Depo 
(milyon m3)

Doluluk 
Oranı (%)

Günlük 
Tüketim  

(milyon m3) 

Günlük Tüketimin Karşılanma Şekli 
(milyon m3)

Baraj Derivasyon YAS

İSTANBUL 502,42 57,26 2,252 1,239 1,013 -

ANKARA 442,23 28,20 1,042 1,042 0,000 0,000

İZMİR 136,69 45,28 0,573 0,152 0,068 0,353

BURSA 31,46 46,58 0,240 0,240 0,000

İstanbul içme suyu barajlarındaki doluluk oranı 

% 57,3 olup, toplam su miktarı 502,4 milyon 

m3. Bu oran geçen yıl % 52,1 idi. İstanbul’da 

şehre günlük toplam 2,252 milyon m3 su ver-

iliyor. Bu miktarın % 55,0’i barajlardan, % 

45,0’i Yeşilçay-Melen sisteminden sağlanıyor. 

İstanbul’da su sıkıntısı bulunmuyor. 

Ankara geçen yıl % 24,1 olan içme suyu 

barajlarındaki doluluk oranı halihazırda % 28,2. 

Toplam su miktarı 442,2 milyon m3. Ayrıca 

Ankara’da, 5 adet YAS kuyusundan günlük 

0,055 milyon m3 ve Kesikköprü barajından da 

0,750 milyon m3 su kullanılabilir durumda bulu-

nuyor. Ankara’da şehre günlük 1,042 milyon m3 

su verilmekte olup, bu miktarın % 100’ü bara-

jlardan sağlanıyor. 

İzmir içme suyu barajlarındaki doluluk oranı 

% 45,3 olup bu oran geçen yıl % 46,3 idi. 

İzmir’de içme suyunun büyük kısmı barajlardan 

temin ediliyor. İzmir iline içme suyu sağlayan 

barajlardaki su miktarı Balçova ve Tahtalı 

barajlarında 136,7 milyon m3. Ayrıca YAS 

kuyularında (Sarıkız, Göksu, Halkapınar ve 

Pınarbaşı) günlük 0,38 milyon m3 kullanılabilir 

su miktarı mevcut. Bugün itibarıyla İzmir’de 

şehre günlük 0,573 milyon m3 su verilmekte 

olup bunun % 26,5’i barajlardan, % 61,6’sı ise 

yeraltısularından, % 11,9’u Güzelhisar, Ürkmez 

ve Gördes barajından sağlanıyor. 

Bursa içme suyu barajlarındaki doluluk oranı 

% 46,6 olup, toplam su miktarı 31,5 milyon 

m3. Geçen yıl bu oran % 43,8’di. Bursa’da 
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ayrıca YAS kuyularından günlük 0,164 milyon 

m3 kullanılabilir su potansiyeli mevcutt. Bugün 

itibarıyla şehre 0,240 milyon m3 su verilmekte 

olup tamamı barajlardan karşılanıyor. 

83 adet enerji maksatlı barajımızda ise or-

talama doluluk oranı % 47 seviyesinde. Enerji 

maksatlı barajlarımızda Ekim 2012 itibariyle 

28 milyar 948 milyon m3 su bulunuyor. Geride 

bıraktığımız su yılında 46 milyar kilovat saat hi-

droelektrik enerji üretimi gerçekleştirildi. 

Geride bıraktığımız su yılında DSİ Sulamalarında 

kullanılan su miktarı ise 14 milyar metreküp 

oldu. Hâlihazırda İşletmede olan 197 adet su-

lama maksatlı barajda doluluk oranı ise % 46 

civarında. 

Obruk Barajı ve HES/Çorum



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  2012 

HABER

H
A
B
E
R

DSK’nın 36 kişiden 
oluşan Guvernörler 
Kuruluna DSİ Genel 
Müdürü Akif 
Özkaldı eski Genel 
Müdürlerden Doğan 
Altınbilek ve İrfan 
Aker de seçildi.

24

Dünya Su Konseyi’nin (DSK), yürütme organı 

sayılan Guvernörler Kurulu seçimi 18-19 Kasım 

2012’de Fransa’nın Marsilya kentinde gerçekleş-

tirildi. DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı Guver-

nör olarak Hükümetler ve Hükümet Kuruluş-

ları grubunda 194 oy ile 4. sırada kurula seçildi. 

Eski DSİ Genel Müdürlerinden Prof. Dr. Doğan 

Altınbilek’te Dünya Su Konseyi Başkan Yardım-

cılığı görevine getirildi.

DSK Guvernörler Kurulu biri tabii üye olmak üze-

re 36 üyeden oluşuyor. Toplam 64 adayın katıldığı 

seçimlerde tabii üye haricindeki 35 kişilik kurulun 

belirlenmesi maksadıyla yapılan seçimde çok sayı-

da ülkeden üyeler oy kullandı. Seçimde DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı Guvernör olarak Hükümet-

ler ve Hükümet Kuruluşları grubunda(Kolej-2) 

194 oy ile 4. sırada kurula seçildi. 

Guvernörlerin oy birliği ile Brezilya’dan Benedi-

to Braga Konsey Başkanı seçilirken, eski DSİ Ge-

nel Müdürlerinden Prof. Dr. Doğan Altınbilek’in 

Guvernör olarak seçilmesinin yanı sıra Dünya Su 

Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev alması 

ülkemiz adına sevindirici diğer bir gelişme oldu.

Dünya’nın farklı ülkelerinden, uluslararası orga-

nizasyonlardan, su ile ilgili faaliyet gösteren sivil 

toplum kuruluşlarından 373 üyesi ile su politikala-

rı konusunda görüş ve düşünce üreten uluslararası 

Dünya Su Konseyi 
Türklere Emanet
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bir kuruluş olan Dünya Su Konseyi’nin Guvernörler Kuruluna seçilmek ülkemizin uluslararası çalış-

malarında önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Dünya Su Konseyinin 2012-2015 Dönemi Guvernörler Kuruluna seçilen Türk üyelerin listesi

DSK Guvernörler Kurulu Grubu Guvernör Vekil

Kolej 2: Hükümetler ve hükümet kuruluşları Akif ÖZKALDI A.Cüneyt GEREK

Kolej 3: İşletmeler İrfan AKER Deha EMRAL

Kolej 5: Meslek birlikleri ve akademik kuruluşlar Doğan ALTINBİLEK
(DSK Başkan Yardımcısı)

Haluk BÜYÜKBAŞ

Dünya Su Konseyi ve Guvernörler 
Kurulu

Dünya Su Konseyi (DSK), merkezi Marsilya’da 

bulunan, dünya genelinde farklı ülkelerden 300’ü 

aşkın üyesi olan uluslararası bir sivil toplum kuru-

luşudur. DSK su alanındaki önemli faaliyetlerini 

36 üyeli guvernörler kurulu vasıtasıyla yürütmek-

tedir. 

1996 yılında kurulan DSK’nın, Guvernörler Ku-

rulu bir başkan bir başkan yardımcısı, 4 büro üye-

si, 30 kurul üyesi (bir başkan ve 35 üye), 1 daimi 

gözlemci ve 3 forum gözlemcisi üyeden oluşmak-

tadır. Ayrıca 3 genç delege Kurul’da koltuk sahi-

bidir.

DSK, üyelerini beş kategoriye ayırmıştır. Bu sı-

nıflandırma DSK tarafından “kolej” yapısı olarak 

tanımlanmaktadır. Ortak meslek, amaç, görev ve 

haklara sahip insanlar topluluğu olarak tanımla-

nan kolejler içerisinde yer alan guvernörler kurulu üye sayıları aşağıda verilmiştir.  

Grup Kurul Üye Sayısı

Kolej 1: Hükümetlerarası kurumlar 4

Kolej 2: Hükümetler ve hükümet kuruluşları 9

Kolej 3: İşletmeler 9

Kolej 4: Sivil toplum kuruluşları ve su kullanıcı birlikler 6

Kolej 5: Meslek birlikleri ve akademik kuruluşlar 7

Bu yapı, su yönetiminin tüm temel aktörlerini içinde barındırmaktadır. 
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1996 yılında kurulan DSK’nın, başkanlığını 

1996-2002 yılları arasında Mısır Su Kaynak-

ları ve Sulama Bakanı Dr. Mahmud Abu-Ze-

id, 2002–2004 yıllarında William Cosgrove, 

2004-2012 yıllarında Loic Fauchon yürütmüş-

tür. Dünya Su Konseyi’nin Baş-

kanı şu an Brezilya’dan Benedito 

Braga’dır. Başkan Yardımcısı ise 

ülkemizden, Devlet Su İşleri eski 

Genel Müdürlerinden Prof. Dr. 

Doğan Altınbilek’dir. Dünya Su 

Konseyi’nin faaliyetleri www.worl-

dwatercouncil.org web sayfasında 

yayınlanmaktadır.

Dünya Su Konseyi su kaynakları-

nın etkin biçimde yönetilmesini, 

adalet ve eşit hak ilkeleri temelin-

de bütün ülkeler arasında barı-

şa, güvenliğe, işbirliğine katkıda 

bulunacak şekilde kullanılmasını 

sağlamak maksadıyla çeşitli faali-

yetlerde bulunmaktadır. Dünya Su 

Konseyi’nin önemli faaliyetlerinden birisi de, 

Bakanlar Konferansı ve su sergisi ile birlikte her 

üç yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu’dur. 

5. Dünya Su Forumu’nun düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi
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Yıl Yer Katılımcı

1997 Marakeş 600

2000 Lahey 5700

2003 Kyoto 24000

2006 Meksiko 12000

2009 İstanbul 33000

2012 Marsilya 19000

Ülkelerin sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin 

paylaşılmasına hizmet eden forum ve sergi her 

dönem farklı bir ülkede gerçekleştirilmektedir. 

Ev sahipliğini yapacak olan ülke uzun bir prose-

dür sonunda titizlikle seçilmektedir.

Akademisyenlerin, bilim adamlarının, uluslara-

rası kuruluş temsilcilerinin, sivil toplum kuruluş-

larının katıldığı Forum’da araştırmaların ve teb-

liğlerin sunulması; güncel su konuları üzerinde 

tartışmaların yapılması ve suyla ilgili problemler 

için önemli sonuçların elde edilmesi sağlanır. 

Buna ilave olarak, Bakanlar Konferansı ve bil-

dirisi de su konularına medyanın yoğun ilgisini 

çekmektedir.  Forum süresince, özel sektör fir-

malarının su ile ilgili bilim ve teknik alanındaki 

yenilikleri düzenlenen sergide tanıtılmaktadır.  

Günümüze kadar düzenlenmiş su ile ilgili orga-

nizasyonların en büyüğü olan 5. Dünya Su Fo-

rum’una ülkemiz ev sahipliği yapmıştır.

Şimdiye kadar düzenlenen Dünya Su Forum’la-

rı düzenlendikleri şehir ve katılımcı sayıları aşa-

ğıda verilmiştir;
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R Yusufeli Barajı 

kendisini 5 yıl içinde 
amorti edecek ve 
ülke ekonomisine 
yılda 330 milyon TL 
katkı sağlayacak. 
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Dünya’nın En Yüksek 3. Barajı İçin 
İmzalar Atıldı

Ülkemizin en hızlı nehrinde inşa edilecek ve ta-

mamlandığında dünyanın en yüksek barajları 

arasına 3. sıradan girecek olan Yusufeli Barajı ve 

Hidroelektrik Santrali yapım işi sözleşmesi imza-

landı. 22.11.2012 tarihinde DSİ Genel Müdürlü-

ğü Konferans Salonunda düzenlenen merasimde 

DSİ Genel Müdürlüğü ile 3’lü Konsorsiyum ara-

sında (Limak – Cengiz – Kolin) atılan imza ile Ba-

rajın yapımı için ilk adım atıldı.

İmza Merasimi Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, Bakan Yardımcısı Nurettin 

Akman, Müsteşar Prof. Dr. Lütfi Akca, Müsteşar 

Yardımcıları, Milletvekilleri, DSİ Genel Müdür 

Akif Özkaldı, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşla-

rın yetkilileri, Konsorsiyum yetkilileri, basın men-

supları ve çok sayıda DSİ personelinin katılımıyla 

gerçekleştirildi. 

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 Km güney 

batısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilecek. Ço-

ruh Havzası üzerinde inşa edilecek en büyük baraj 

olacak Yusufeli Barajı ve HES, aynı zamanda çift 

eğrilikli beton kemer kategorisinde Dünya’nın 3. 

yüksek barajı olacak. Yüksekliği talvegden 220, te-

melden 270 metre olan barajın toplam depolama 

hacmi ise yaklaşık 2.2 milyar m3. Baraj gövdesin-

de yaklaşık 2.9 milyon m3 beton kullanılacak. Ku-

rulu gücü 540 megawatt (MW) olan santralle yılda 
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1,817 milyar kilowatt – saat (kWh) hidroelektrik 

enerji üretilecek. Bu enerji üretimi 750 bin kişi-

nin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılayacak seviyede 

bulunuyor. Yusufeli Barajı’nın inşaatında kulla-

nılacak malzeme ile 150 m2 büyüklüğünde 45 

000 konutun inşası mümkün. 5 senede kendini 

amorti edecek baraj projesi çerçevesinde 86 km 

de yol inşa edilecek.

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

Türkiye’nin en büyük barajlarından birinin imza 

merasimini gerçekleştirdikleri için çok mutlu ol-

duğunu ifade eden Eroğlu bir başka sevindirici 

noktanın bu dev barajın Türk Müteahhitlerce 

inşa edilecek olmasıdır dedi. Eroğlu: “Tama-

men yerli sermaye ile inşa ediyoruz. Ülkemiz, 

müteahhitleri ile gurur 

duymalıdır. Kendimize 

güvenirsek yapamaya-

cağımız hiçbir şey yok-

tur.” dedi.

Ülkemizin su kaynak-

larını değerlendirmesi 

gerektiğini ifade eden Eroğlu “Biz bu barajları 

keyif olsun diye yapmıyoruz. Su kaynakları sınır-

lı, Ülkemizde derelerin debisi yazın çok düşüyor, 

bazı derelerimiz kuruyor. O zaman bizim enerji 

ihtiyacımızı karşılamak, sulama suyu, içme suyu 

temininde sıkıntı yaşamamak adına suyu birik-

tirmemiz lazım. Bunun adı baraj ve gölettir. 

Barajlara göletlere karşı çıkmak bu ülkenin coğ-

“Hidroelektrik 
enerji 

Ülkemizdeki 
enerjinin 

sigortasıdır.”

Çoruh Nehri Havzası Projesi:

Çoruh Nehri Havzası, ülkemizin kuzeydoğusunda bulunuyor. Havza 19 748 km²’lik 

yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 2,53’ünü kaplıyor. Çoruh Nehri yağış alanı 

içinde; Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Erzincan illeri yer alıyor. Proje saha-

sının akarsularını Çoruh ve yan kolları oluşturmakta.

Toplam uzunluğu 431 km olan Çoruh Nehri ülkemizin en hızlı akan nehri. Türkiye 

sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi 192 m3/sn olup, yıllık ortalama 

6,3 milyar m3 akış hacmine sahiptir. Enerji üretilebilecek toplam düşü ise 1.420 m. 

Çoruh Nehri’nin 410 km’lik kısmı ülkemiz, 21 km’lik kısmı ise Gürcistan sınırları 

içerisinde bulunuyor. Bayburt ilindeki Mescit Dağları’ndan doğan ve Gürcistan’ın 

Batum ilinden Karadeniz’e dökülen Çoruh Nehri, yılda 5,8 milyon m3 rusubat ta-

şıyor.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile özel sektöre su kullanım hakkı anlaşmaları 

yolu açıldıktan sonra gelen proje teklifl eri ile Çoruh Havzasında; 10 adedi ana 

kolda, 2 adedi Berta kolunda, 2 adedi Oltu kolunda, 1 adedi Barhal kolunda olmak 

üzere toplam 15 adet baraj ve 166 adet Nehir tipi HES planlandı. Bu projelerin 

toplam kurulu gücü 5 165 MW, yıllık enerji üretimi ise 16,08 milyar KWh. Bu 

ise Türkiye’de üretilen toplam enerjinin (230 Milyar KWh) % 7 ’si, Hidroelektrik 

enerjinin ise (52,3 Milyar KWh) % 29’u.



Su  Dünya s ı  A ra l ı k  2012 31

rafyası hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak 

demektir. Hidroelektrik enerji konusu da son 

derece hassas olmamız gereken bir husustur. Ül-

kemiz enerjide maalesef dışa bağımlı. Cari açı-

ğımızın önemli bir kısmı enerji ithalatındandır. 

65 milyar dolar para ödeyeceğiz enerjiye. Bunu 

önlemenin yolu ise yerli ve temiz enerji kaynak-

larını harekete geçirmek ve enerji çeşitliliği sağ-

lamaktır. Bunu yapmamız şarttır. Hidroelektrik 

enerji Ülkemizdeki enerjinin sigortasıdır.” diye 

konuştu.

DSİ’nin Ülkemize çok büyük tesisler kazan-

dırdığını ifade eden Eroğlu “DSİ Dicle-Fırat 

Havzası’nda Karkamış, Atatürk, Keban, Ka-

rakaya, Bilecik barajını tamamlamış, Ülkemi-

zin hizmetine sunmuştur. Çoruh Havzası’nda 

da önemli çalışmalar yapılmaktadır. Muratlı, 

Borçka barajları hizmete alınmıştır. 12.12.2012 

tarihinde ise 249 metre yüksekliğindeki Deri-

ner Barajı hizmete alınacaktır. Bütün hede-

fimiz Ülkemizdeki hidroelektrik potansiyelin 

tamamını hayata geçirmektir. Özel sektörü-

müzün de devreye girmesi ile Ülkemizdeki bu 

potansiyelden faydalanacağız. Özel sektör 1 

600 adet projeye talip. Bunların kurulu gücü 

30 000 MW olup, üretimleri 120 milyar kWh’yi 

aşıyor. Bunlar tamamlanırsa Ülkemiz bambaş-

ka bir Ülke haline gelir. Bizim yapacağımız şey; 

yerli, temiz enerji kaynaklarını desteklemektir. 

Bunu yapmamız şarttır.” dedi.

Yusufeli Barajı ile alakalı bilgiler veren Eroğlu 

“Tesisin kurulu gücü 540 MW (3 × 180 MW) 

olup, yıllık elektrik üretimi mevcut durumda 

1 817 GWh / yıl’dır. Dünya’nın en yüksek 3. 

Barajı olacak ve ülkemiz ekonomisine yılda 330 

milyon TL katkı sağlayacaktır. Barajın inşa sü-

resi boyunca ortalama 1 000 kişi istihdam edi-

lecektir. Baraj kendini 5 yıl içinde amorti ede-

cektir. 5 senede kendini amorti etmesi zaten bu 

projenin büyüklüğünü açıklamaya yeter. 

Bu projeyi yaparken çevreyi koruyarak inşa ede-

ceğiz. İşçi teminini o bölgeden yapacağız. Yu-

sufeli için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. 

En güzel ilçeyi inşa edeceğiz. Kimsenin şüphesi 

olmasın bundan. ”diye konuştu.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı: 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkal-

dı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik 

Santrali ile alakalı bilgiler vererek 

“Toplam depolama hacmi yaklaşık 

2,2 milyar m3 olan Bar ajda biriktiri-

lecek su Ankara’nın 6 yılda tükettiği 

suya eşittir. ( Ankara’nın 1 günlük su 

tüketimi 1 milyon m3’tür) Yusufeli 

Barajı, Ülkemizin en hızlı akan nehri 

üzerinde inşa edilecek en büyük ba-

raj olacaktır. “Mühendislik harikası” 

olarak da ifade edebileceğimiz bu 

baraj aynı zamanda kendi kategori-

sinde Dünya’nın en yüksek 3. Barajı 

olacak ve ülkemiz ekonomisine yılda 330 milyon 

TL katkı sağlayacaktır.” dedi. 

Çoruh Nehri üzerinde daha önceki yıllarda Baş-

bakanımızın da teşrifleriyle Muratlı TBMM 85. 

Yıl Barajı ve HES’in daha sonra ise Borçka Ba-

rajı ve HES’in açılışlarının yapıldığını hatırlatan 

Özkaldı, 12 Aralık 2012 tarihinde ise yine Baş-

bakanımızın katılımlarıyla Dünya’nın 6. Büyük 

barajı olan Deriner Barajı ve HES’in hizmete 

alınacağını kaydetti.

Yusufeli Barajı Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

ile alakalı da bilgi veren Özkaldı “Yusufeli Ba-

rajı ile alakalı yeniden yerleşim konusu uzun 

zamandır gündemde olan ve bizim de son de-

rece hassas olduğumuz bir konuydu. DSİ olarak 

hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını 

istemeyiz. İşte bu bakımdan Yeniden Yerleşim 

Eylem Planına göre yeni Yusufeli İlçesinin yer-

leşim yerinin, ilçe merkezinde yaşayan 911 hane 

ve ayrıca 65 adet köy muhtarı ile yapılan anket 

neticesinde Yansıtıcılar-Sakut Deresi Mevki ol-

masına karar verilmiştir. Yeni Yusufeli İlçesinde 

yeniden yerleşim çalışmaları için 21.03.2008 ta-

rihinde TOKİ Başkanlığı, mülga Afet İşleri Ge-

nel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüzce üçlü 

protokol imzalanmış ve protokol hükümlerine 

göre Genel Müdürlüğümüzce yeniden yerleşim 

bütçesi oluşturulmuş ve 2011 

yılı ödeneği olan 45 173 000 

TL ödenek TOKİ Başkanlığına 

aktarılmıştır. Vatandaşlarımızın 

hiçbir şüphesi olmasın. Eskisin-

den çok daha güzel konutlar ve 

yaşam alanları inşa edilecektir.” 

diye konuştu. 

Çoruh Nehri Havzası’nda de-

vam eden projeler ile alakalı 

olarak da bilgi veren Özkaldı 

“4628 sayılı Elektrik Piyasa-

sı Kanunu ile özel sektörün su 

kullanım hakkı anlaşmaları yolu 

açıldıktan sonra gelen proje teklifleri ile Çoruh 

Havzasında; 10 adedi ana kolda, 2 adedi Ber-

ta kolunda, 2 adedi Oltu kolunda, 1 adedi Bar-

hal kolunda olmak üzere toplam 15 adet baraj 

ve 166 adet Nehir tipi HES planlanmıştır. Bu 

projelerin toplam kurulu gücü 5 165 MW, yıl-

lık enerji üretimi ise 16,08 milyar KWh’tir. Bu 

rakam 2011 yılında Türkiye’de üretilen toplam 

enerjinin (230 Milyar KWh) % 7 ’si, Hidroelekt-

rik enerjinin ise (52,3 Milyar KWh) % 29’dur. 

“Barajın Toplam 
depolama hacmi 

yaklaşık 2,2 
milyar m3’dür. 

Bu rakam 
Ankara’nın 6 
yılda tükettiği 

suya eşittir.”
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Azımsanmayacak derecede büyük bir enerji kat-

kısı sağlayacak bu projelerin tamamlanmasının, 

Ülkemize her alanda büyük katkısı olacağını dü-

şünmekteyim. ”dedi.

Özkaldı sözlerini “Ülkemizin 2023 vizyonuna 

yakışan bu ve buna benzer dev projelerde biz-

lere büyük destek veren, Başbakanımız Sayın 

Recep Tayyip Brdoğan’a, Orman ve Su İşleri 

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, 

Bakanlarımıza, bu zor projeyi yürüten yüklenici 

firmalara şükranlarımı sunuyor, bu projenin Ül-

kemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar 

sunuyorum.” diyerek bitirdi.

Limak Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir: 

Konsorsiyum adına bir konuşma yapan Özdemir 

“Bugün çok büyük mutluluk yaşıyorum. Böy-

lesine dev bir barajı Ülkemize kazandırmanın 

mutluluğunu yaşıyorum. Konsorsiyum ortakları 

olarak DSİ’nin en küçük işlerini alarak çıktığı-

mız bu yolda bugün ciddi 

mesafe kat etmiş olmanın 

sevinci içindeyim. Enerji 

piyasasının özelleştirilme-

si ile beraber birçok barajı 

hizmete aldık, almaya da 

devam edeceğiz. Konsorsi-

yum olarak enerji üretimin-

de önemli bir aktör haline 

geldik. Bizi bu noktalara getiren güç DSİ’dir. 

Bu çatı bize çok şey kattı. DSİ bu Ülkenin gu-

rur kaynaklarından biridir. Bugüne geldiğimizde 

ise Dünya’nın ve Ülkemizin sayılı barajlarından 

birini yapmak için buradayız. Nereden nereye. 

Türk müteahhitleri son yıllarda büyük aşama 

kaydetti. Bu barajı da inşallah zamanından önce 

tamamlayacağız. Kazasız, belasız bu dev bara-

jı bitirmek bize nasip olsun. Bu projede emeği 

geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Ba-

kanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakan Yardımcısı 

Nurettin Akman, Müsteşar Prof. Dr. Lütfi Akça, 

Müsteşar Yardımcıları, Milletvekilleri, DSİ Ge-

nel Müdürü Akif Özkaldı’nın katılımıyla Yusu-

feli Barajı ve HES”in Yapım İşi Sözleşmesinin 

İmzalanmasıyla merasim sona erdi.

“Bizi bu 

noktalara 

getiren güç 

DSİ’dir.”
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Kuruluşundan bu 
yana 54 milyar 
dolar tutarında 
yatırıma imza 
atan DSİ, ülke 
ekonomisine 145 
milyar dolar gelir 
sağladı.
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Gücünü 
Vatandaşa 
Hizmetten 
Alan 
Kurum: 
DSİ
Daha kalkınmış bir Türkiye, müreffeh yarınlar 

için, suyu; ışığa çeviren, toprakla kucaklaşmasını 

sağlayan binlerce kilometre isale hattıyla 

musluklarımıza getiren DSİ, ülkemizin en büyük 

yatırımcı kuruluşu olarak ön plana çıkıyor.

  

Ülkemizdeki her üç ampulden birini aydınlatan, 

her beş hektardan üçünü sulayan, yeryüzünün en 

büyük ve en yüksek barajları arasına giren pro-

jelere imza atarak dünyada saygın bir yer edinen 

ve GAP gibi eşi benzeri bulunmayan dev kalkınma 

projeleri geliştirerek ülke ekonomisine kazandıran 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2012 yılında da 

Devlet yatırımlarının yaklaşık dörtte birine imza 

attı. 

1954 yılında yürürlüğe giren 6200 Sayılı Kanun ile 

Bayındırlık Vekâleti’ne bağlı olarak çalışmalarına 

başlayan DSİ bugün yaklaşık 20 bin personeli 

ile faaliyetlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na 

bağlı olarak sürdürüyor. Enerji, tarım, hizmetler 

ve çevre sektörlerinde sayısız proje geliştirip Tür-

kiye ekonomisinin hizmetine sunarak kalkınma 
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hamlelerinin adeta lokomotifi olan DSİ 58 

yıllık hizmet serüveninde birbirinden önemli 

çalışmalara imza atarak vatandaşların takdirini 

kazandı.

58 Yılda 145 Milyar Dolar

Ülkemizde Baraj inşa eden kurum olarak 

tanınan DSİ 741 adet baraj ve gölet hizmete 

alarak bu unvanın haklılığını ortaya koydu. 

Tarımsal sulama, içme, kullanma ve sanayi suyu 

temini ile çevre sektörlerinde de en az inşa ettiği 

barajlar kadar değerli projeler üreten DSİ; GAP, 

KOP, DAP gibi bölgesel projeler ile de yalnızca 

ekonomik fayda üretmiyor Türkiye adına sosyal, 

kültürel ve çevresel kazanımlar da elde ediyor. 

DSİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu 1954 yılından 

2012 yılı sonuna kadar enerji, tarım, hizmetler, 

çevre ve taşkın kontrol sektörlerinde toplam 54 

milyar $ yatırım yaptı, toplam 145 milyar $ gelir 

sağladı.

İşletmede İnşaatı Devam Eden ve Programda Olanlar 

Baraj ve 
Gölet

741 adet  

(Baraj 278)

174 adet  

(İnşaatı Devam Eden Baraj 55)

HES
DSİ Diğer Toplam DSİ Diğer Toplam

61 306 367 9 208 217

Sulama 3 324 000 ha 
1 962 664 ha (programda)

      723 442 ha (inşa halinde)

İçme suyu 3,34 milyar m³ 1,29 milyar m³

Atıksu ---
1 adet (inşa halinde) 

12 adet (programda)

TESİSLERİN GELİŞME DURUMU

2012 yılı başı itibarıyla ülkemizde sulamaya 

açılan araziler toplamı 5,61 milyon hektara 

ulaştı. Bu alan ekonomik olarak sulanabilir ara-

ziler toplamının % 66’sına tekabül ediyor. DSİ 

tarafından sulamaya açılan alan ise 3,32 mi-

lyon hektar. Başka bir deyişle sulamaya açılan 

arazinin %60’ı DSİ tarafından sulanıyor.

Sulamada en önemli nokta suyun kayıpsız 

olarak toprakla buluşturulması olduğundan DSİ 

borulu sulama şebekelerine büyük önem veriyor. 

Ülkemizde sulama şebekelerinin modernizasy-

onu hususunda 2003 yılından itibaren önemli 

gelişmeler yaşanıyor. Bu çerçevede inşaatı de-

vam eden projelerde %71 oranında borulu 

şebeke kullanılırken 2014 yılına kadar ihale 

edilmesi planlanan projelerde bu oran %90’lara 

ulaşıyor.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HES’lerin 
toplam enerji üretimi içindeki 
payı

% 32 % 27 %25 % 19 % 17 %19 %25 %23

2003 yılında Su Kullanım Hakkı Anlaşma-

sı Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle özel 

sektöre hidroelektrik enerji projeleri geliştirme 

fırsatı verildi. 2003 yılından bu yana 230 adet 

HES özel sektör tarafından işletmeye alındı. Bu 

tesislerin toplam kurulu gücü 6 bin MW, enerji 

üretim kapasitesi ise 21 milyar kilovat saat. İnşa 

halindeki 209 adet HES ise tamamlandığında 22 

milyar kilovat saat enerji üretecek.

4628 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN SON DURUM

DURUM Adet Kurulu Güç (MW)
Üretim

(GWh/yıl)

İşletmedekiler 230 5 918 21 079

İnşa halindekiler 209 6 682 22 023

EPDK tarafından 
lisans verilenler 

757 19 189 70 380

DURUM Adet Kurulu Güç (MW)
Üretim

(GWh/yıl)

SKHA İmzalananlar 985 23 799 80 000

Diğer (İşlemleri Devam Edenler) 509 6 684 25 000 

TOPLAM 1 494 30 483 105 000 
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DSİ Hizmet sektöründe İşletmeye aldığı 45 adet 

proje ile yaklaşık 34 milyon kişiye yılda 3,34 

milyar m3 içme suyu sağlıyor. 

28 ilde yapımı tamamlanmış olan 39 adet 

arıtma tesisinden günde toplam 6 260 782 m³ 

AB standartlarında arıtılmış su üretilerek halka 

sunuluyor. Ayrıca 12 ilde  (Melen, Sinop, 

İskenderun, Ünye, Aydın, Şereflikoçhisar, 

Yozgat, Ordu, Karaman, Kars Şanlıurfa 2. 

Kademe, Trabzon Rehabilitasyon)  inşaat ihale 

süreci ve inşaatları devam etmekte olan arıtma 

tesisleri tamamlandığında günde ilave 1 707 

145 m³ arıtılmış su sağlanmış olacak.

İnşaatları devam eden 24 adet içme suyu projesi 

tamamlandığında yaklaşık olarak 15 milyon 

kişiye daha yıllık yaklaşık 1,29 milyar m3 içme 

suyu sağlanmış olacak.

Ayrıca, planlama ve proje aşamasındaki işlerin 

inşaatları tamamlandığında 1,95 milyar m3 ilave 

su sağlanmış olacak.
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Dünyada Yankı Bulan Projeler

Barajlar: DSİ Genel Müdürlüğü 58 yıllık tarihinde yüzlerce 

barajı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Bu 

barajlar arasında yükseklikleri, büyüklükleri ve gövde hacimleri 

bakımından dünya sıralamasına giren birçok baraj oldu. Atatürk 

Barajı inşa edildiği dönemde rezervuar hacmi bakımından dünyada 

3. Kurulu güç bakımından ise beşinciydi. Atatürk Barajı halen 

Avrupa’nın en büyük barajı konumunda bulunuyor. Keza Keban, 

Karakaya, Oymapınar, Altınkaya ve Gökçekaya gibi barajlarımız 

da dünya sıralamalarında hatırı sayılır yerlere geldiler. Son 10 

yıllık dönemde de Ermenek, Deriner ve Çine gibi kategorilerinde 

Avrupa’nın ve Dünyanın en yüksek barajları arasına giren tesisler 

hizmete alındı. Çine Silindirle sıkıştırılmış beton gövde kategorisinde 

dünyanın en yüksek barajı olurken, dar bir vadide inşa edilen ve 

mühendislik harikası olarak değerlendirilen Ermenek Barajı ise 

Avrupa’nın en yüksek 6. barajı oldu. Deriner Barajı da Avrupa’nın 

en yüksek dünyanın ise 3. Yüksek barajı konumunda bulunuyor.

Boğaziçi Tüneli: Dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla 

nüfusa sahip olan İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma 

suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen 

Melen Projesi kapsamında inşa edilen Boğaziçi Tüneli dünyada bir 

ilki başardı. 5551 metre uzunluğunda, bitmiş çapı 4 metre olan 

Boğaziçi Tüneli, dünyada ilk kez iki kıtayı birleştiren su tüneli oldu. 

Avrupa ile Asya kıtasını suyoluyla birleştiren Boğaziçi Tüneli, deniz 

seviyesinin 135 metre altından geçiyor.  Anadolu yakasında temin 

edilen suyu Asya yakasından Avrupa yakasına taşımak amacıyla 

inşa edilen ve Asya ile Avrupa’yı yeraltından birbirine bağlayan ilk 

tünel olan Boğaziçi Tüneli günde 2,8 milyon m3 suyu yani, Avrupa 

yakasının şu anda kullandığı suyun 2,5 mislini Avrupa yakasına 

taşıyacak. Melen Projesinin 11 ayrı iş paketinden oluşan 1. Aşaması 

tamamlanmış durumda. Böylelikle İstanbul’a yılda 268 milyon m3 

(8.5 m3/s) su temin edilerek şehrin kısa ve orta vadede su ihtiyacı 

karşılandı.

KKTC Su Temini Deniz Geçiş Sistemi: 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. “KKTC Su Temini Projesi”nin 

en kritik bölümünü deniz geçişi isale hattı oluşturuyor. Dünyada 

ilk kez uygulanan sistem ile Alaköprü Barajı’nda depolanan su; 

Türkiye ana kara parçasının güney kıyısı ile KKTC’nin kuzey kıyısı 

arasında, en çukur yeri yaklaşık 1430 metre derinliğe sahip bir 

güzergâh üzerinde, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte askıda 

tutulan ve deniz tabanına halatlar ve ankraj kütleleriyle bağlanan 

80 km uzunluğundaki deniz geçişi isale hattı ile KKTC tarafında 

yapılacak Geçitköy Barajı’na getirilecek.

GAP:   GAP, sadece su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi projesi 

olarak değil ekonomik ve sosyal hayatın büyük ölçüde değişimine 

vesile olacak karakterde geliştirilen bir projedir. GAP kentsel-kırsal 

altyapı, tarımsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık, konut ve 

turizm gibi diğer sektörleri de gelişmeye yönlendirici karakterde 

entegre bir kalkınma projesidir. Bu yönüyle GAP dünyada sayılı 

projeler arasında yer alıyor. GAP, bünyesinde Atatürk Barajı, 

Şanlıurfa Tünelleri, Mardin Ana Kanalı gibi inşaat sektöründe 

dünya gündemine giren ve kategorilerinde üst basamaklarda yer 

alan tesisleri barındırıyor.

Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği: 2003 yılında 

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde yürürlüğe giren 

Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği ile hidroelektrik enerji 

potansiyelimizin yapılabilir kısmının tamamının devreye alınması 

konusunda önemli bir adım atıldı. Özel sektörün HES projesi 

geliştirmesine fırsat veren bu düzenleme ile enerjide dışa olan 

bağımlılığımızın azaltılarak yok edilmesi hedefl eniyor. Uygulanan 

bu model birçok ülkenin ilgisini çekti ve benzer modeller 

Hidroelektrik potansiyellerini yeterince kullanamayan ülkelerde 

uygulanmaya başlandı. 

5. Dünya Su Forumu: Dünya Su Konseyi tarafından 1997 

yılından bu yana her üç yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen 

Dünya Su Forumunun en geniş katılımlısı İstanbul’da 2009 

yılında gerçekleştirildi. Dünyada su konusunda düzenlenen en 

büyük etkinlik olan Su Forumu ülkelerin sahip oldukları bilgi ve 

deneyimlerin paylaşılmasına hizmet ediyor ve dünya kamuoyunun 

su meselelerine ilgisini çekerek farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 

İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Forumu 30 binden fazla 

kişinin katılımıyla, dünyada bugüne kadar organize edilen su ile 

ilgili en büyük etkinlik oldu.
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2010 Yılında hazırlanan eylem planına göre 

81 il merkezimizin; 36 adedinde uzun vadede 

(2024-2040), 26 adedinde orta vadede (2016-

2023) temin edilen su miktarının yeterli olacağı 

tespit edildi. 10 il merkezinde kısa vadede 

(2013-2015) su açığının ortaya çıkacağı, 9 il 

merkezinde ise (2010-2012) yıllarında su açığının 

ortaya çıkacağı ve acil olarak içmesuyu temini 

gerekli olduğu tespit edilmiş olup, bunlarla ilgili 

çalışmalar devam ediyor. 

Nüfusu 50 000’ den büyük ilçe merkezleri için 

hazırlanmış olan eylem planına göre; 66 adet 

ilçe merkezinin; 35 adedinde uzun vadede 

(2024-2040), 14 adedinde orta vadede (2016-

2023) temin edilen su miktarının yeterli olacağı 

tespit edildi. 14 ilçe merkezinde kısa vadede 

(2013-2015) su açığının ortaya çıkacağı, 3 ilçe 

merkezinde Cizre-Şırnak, Ergani-Diyarbakır, 

Yüksekova - Hakkâri ise (2010-2012) yıllarında 

su açığının ortaya çıkacağı ve acil olarak içme 

suyu temini gerekli olduğu tespit edildi ve bu 

yönde çalışmalar yapıldı.

TESİS ADEDİ KORUMA ALANI 

(hektar)

Taşkın Tesisi 6 188 1 066 552

Baraj     68    447 550 

Toplam 6 256 1 514 102

DSİ Genel Müdürlüğü bir taraftan suyun 

nimetlerinden faydalanacak yatırımları hayata 

geçirirken bir taraftan da suyun gücünün getirdiği 

afetlere karşı önlemler alıyor. Kurulduğu 

tarihten bu yana 68 adedi baraj olmak üzere 

6 bini aşkın taşkın koruma tesisini işletmeye 

alan DSİ bu tesislerle vatandaşlarımızın can 

ve mal emniyetini temin ediyor. Bugüne kadar 

tamamlanan tesislerle 1 milyon hektar arazi 

taşkın zararlarından korunmuş durumda.
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Bölgesel Projeler:

Bir Kalkınma Projesi: GAP

Güneydoğu Anadolu Projesi ülkemizin 

nüfusunun ve yüzölçümünün % 10’unu teşkil 

eden bir alanda; hidroelektrik potansiyelimizin 

% 21’ini ve tarım potansiyelimizin 

% 20’sini kapsıyor. Cumhuriyet tarihinin 

en büyük yatırımlarından biri olan ve DSİ 

tarafından geliştirilen GAP kapsamında 22 

Baraj, 19 Hidroelektrik Santralı, 1,058 milyon 

hektar sulama alanı, 9 adet içme suyu projesi yer 

alıyor.

GAP yatırım faaliyetlerinin başlamasından bu 

tarafa toplam sulama alanının %35’i işletmeye 

açıldı. Enerji projelerindeki gerçekleşme oranı 

ise % 80’i buldu. İçme suyu projeleri ise %53 

oranında gerçekleştirildi.

GAP tamamlandığında Sulama faydası 2,2 

milyar, enerji faydası 4 milyar, İçmesuyu 

faydası ise 410 milyon dolar olmak üzere Milli 

Ekonomiye yılda toplam 6,61 milyar dolar katkı 

ve 1 270 000 kişiye doğrudan istihdam imkânı 

sağlanacak.

Konya Ovası Projesi: KOP

KOP 14 adet tarım 3 adet içme suyu 1 adet 

enerji olmak üzere 18 adet proje demetinden 

oluşuyor.

KOP’un sulama alanı 1 milyon 100 bin hektar. 

Şu ana kadar 831 bin hektar sulamaya açılmış 

durumda. Enerji projelerinde gerçekleşme 

oranı %31 seviyesinde iken bu oran içme suyu 

projelerinde %37.

KOP’un en önemli ayağını teşkil eden ve 

Şanlıurfa Tünellerinden sonra ülkemizin en 

uzun tüneli olan Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı 

12.12.2012 tarihinde tamamlanacak. KOP 
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bütün projeleriyle birlikte tamamlandığında 

Göksu Nehrinin Akdeniz’e boşalan suları Mavi 

Tünel ile verimli Konya Ovasına aktarılmış 

olacak ve sulamadan 2,2 milyar, enerjiden 

300 milyon ve içme suyundan 70 milyon dolar 

olmak üzere milli ekonomiye yıllık 2,57 milyar 

dolar katkı sağlanacak. KOP vesilesiyle 100 bin 

vatandaşımıza da doğrudan istihdam imkânı 

doğacak.

Doğu Anadolu Projesi: DAP 

14 ili kapsayan DAP 28 adet proje demetinden 

oluşuyor. DAP Bölgesi Türkiye yüz ölçümünün 

%20’sini (149 496 km²) kaplıyor ve ülke 

nüfusunun  % 8 ’i  (5 916 655 kişi)  DAP 

bölgesinde yaşıyor. DAP’ta sulama projelerinde 

%36, Enerji projelerinde %94, içme suyu 

projelerinde ise %43 gerçekleşme sağlandı. 

Proje tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 

1,5 milyar dolar katkı sağlanmış olacak. İstihdam 

edilecek vatandaş sayısı ise 1 milyon 220 bin.

2012 Yılında DSİ

2012 yılı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

Sulamada Atılım Yılı ilan edildi. Bu kapsamda 

depolaması hazır olan projelere öncelik verilerek 

yaklaşık 145 000 hektar alanın sulanması 

sağlandı.

Hizmetler sektöründe 268 milyon m3 su ile  2,5 

milyon nüfusun  içme suyunu karşılayacak 

olan  “Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi 2. 

Merhale Melen Sistemi”de dahil olmak üzere 

2012 yılında yapımı tamamlanan 19 adet içme 

suyu tesisinden; yaklaşık olarak toplam 3 milyon 

nüfusa yıllık 321 milyon m3 içme suyu sağlandı.

Enerji sektöründe Akköprü, Alpaslan I, Ermenek 

ve Kılavuzlu Baraj ve Hidroelektrik Santralleri 

işletmeye alındı. Bu santraller ile yıllık 2118 

GWh elektrik enerjisi üretilecek. 

PROJE ADI
ORTALAMA ÜRETİM                

(GWh / yıl)

Akköprü HES 343

Alpaslan 1 HES 488

Ermenek HES 1187

Kılavuzlu HES 100

Toplam 2118

2012 yılında çevre sektöründe de 58 750 hektar 

alan ile 470 adet meskûn mahalin taşkınlardan 

korunmasını sağlayacak taşkın koruma tesisi 

hizmete alındı.

2013 Yılı Hedefl eri

DSİ 2013 yılında tarım sektöründe 200 000 

hektar alanın sulanması, 21 000 hektar alan 

ile 508 adet meskûn mahallin taşkınlardan 

korunmasını hedefledi.

Hizmet sektöründe 2013 hedefi yapımı 

tamamlanacak olan 15 adet içme suyu tesisinden; 

yaklaşık olarak toplam 1,2 milyon nüfusa yılda 

200 milyon m3 içme suyu sağlamak.

2013 yılında enerji sektöründe Çine, Manyas, 

Deriner ve Topçam Baraj ve Hidroelektrik 

santrallerinin devreye alınması ve 2,5 milyar 

KWh enerji üretilmesi hedefleniyor.
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sular Dadağı Tüneli 
sayesinde 110 bin 
hektar genişliğinde 
çok büyük bir 
araziye ulaşacak.
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Ülkemizin en büyük baraj göllerinden birine sahip 

olan Yamula Barajı, Dadağı Tüneli vasıtasıyla 110 

bin hektar alana sulama suyu temin edecek. Ya-

mula Barajı Santrali 2005 yılında işletmeye açıl-

mış ve 100 MW kurulu gücündeki Hidroelektrik 

Santrali ile yıllık 442 milyon KWh elektrik ener-

jisi üretmeye başlamıştı. Yamula Barajı’nın inşa 

edilmesiyle Kızılırmak akımları da düzenlendi ve 

Barajın mansabında bir dizi hidroelektrik santral 

kuruldu. Bu santralların toplam kurulu gücü 100 

MW yıllık enerji üretim kapasitesi de 380 milyon 

KWh. Yamula Barajı ülkemizin en büyük baraj 

göllerinden biri olmasını sağlayan sularını bu bü-

yük enerji üretimiyle birlikte artık sulama için de 

akıtacak. 1140 metre uzunluğundaki Dadağı Tü-

neli ile Yamula Baraj gölünden alınacak sular ba-

raj mansabında bulunan Boğazlıyan – Kalaba ve 

Seyfe ovalarında 110 422 hektar alanı sulayacak.

Kızılırmak Orta Anadolu’ya 
Bereket Taşıyor

Kızılırmak üzerinde inşa edilen Yamula Barajı 

108 metre yüksekliğinde ve 3 476 hm³ depolama 

hacmine sahip. Kızılırmak nehri ülkemizin en 

önemli akarsularından birini oluşturuyor. Kızı-

lırmak, Barajın yer aldığı Kayseri iline, Sarıoğlan 

Yamula Barajı’nın Suları 
Enerji’den Sonra 
Sulama İçin Akacak 
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ilçesinin Karaözü kasabası yakınlarında girer 

ve güneybatı istikamette devam ederek Kayse-

ri il merkezinin yaklaşık 30 km kuzeybatısında 

Kayseri – Ankara devlet karayolunu keser.  Bu 

noktadan sonra Kayseri’deki en önemli yan kol-

larından biri olan Sarımsaklı suyu ve Karasaz 

boşalımı ile birleşerek güneybatı istikametinde 

akışına devam ederek Bayramhacılı Barajı’na 

ulaşır. Nevşehir’den geçerek Kırşehir il merke-

zinin güneyinden 1957 yılında işletmeye açılan 

Hirfanlı baraj gölüne mansaplanan Kızılırmak 

nehrinin toplam yıllık ortalama akımı 6,48 mil-

yar m³’tür. Nehir Hirfanlı Barajı’na mansaplan-

dığı noktada ise 18 158 km² drenaj alanına ve 

3,221 milyar m³ yıllık ortalama akıma sahiptir. 

Yıllık ortalama akımın %60 civarındaki mikta-

rı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında geçmektedir. 

Nehir akımı Kuraklığın ve su ihtiyacının en fazla 

olduğu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise 

minimum debiye düşmektedir. Kızılırmak geçti-

ği bölgelerde bazı zamanlar küçük boyutlu taş-

kınlara sebep olmasına rağmen genellikle bere-

ket taşır, Orta Anadolu’nun en kurak bölgesinde 

taban arazilerin alt kotlarında akışını sürdürür. 

Kızılırmak nehrinin hidroelektrik ve sulama po-

tansiyelini tespit etmek amacıyla 1968 yılında 

Kızılırmak Havzası İstikşaf Raporları yayınlan-

mıştır. DSİ Genel Müdürlüğü bu istikşaf rapor-

larını baz alarak sulama ve enerji projeleri ger-

çekleştirmiştir.

Sulama ve enerji projeleri ayrı ayrı kurumlar 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Yamula kasabası-

nın 5 km kuzey doğusunda enerji amaçlı baraj 

aks yerinde Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkilatı 

tarafından 1969 yılında sondaj çalışmaları yapıl-

mıştır. Sondajların verilerine göre 1981 yılında 

bir Norveç firması enerji amaçlı planlama rapo-

ru hazırlamıştır. 1984 yılında çıkarılan 3096 sa-

yılı kanun ile özel sektörün de enerji üretmesinin 

önü açılmıştır. Yap-İşlet-Devret Kanununa isti-

naden Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. ve birlikte 

bazı şirketler projeye talip olmuşlar 1986 yılında 
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hazırladıkları fizibilite raporu ile imtiyaz hakkı 

kazanmışlardır. 

Kızılırmak nehrinin takip ettiği topoğrafik yapı 

dolayısıyla depolama ve pompaj tesisi yapmadan 

yakın çevresindeki arazileri yeterince sulama 

imkânı bulunmamaktadır. DSİ Genel Müdürlü-

ğü elektrik üretmesi amacı ile E.İ.E Teşkilatınca 

planlaması yapılan projeye 1987 yılında “Ya-

mula Baraj Gölü Memba Sulamaları” Planlama 

Raporunu hazırlayarak ortak olmuştur. Hazırla-

nan rapor iki aşamadan oluşmuştur. 

1-) Yamula Barajı Dadağı Tüneli ile birlikte ca-

zibe ve pompaj sulaması işi          

2-) Yamula Barajı Kalaba Seyfe Pompaj Sula-

ması

Bu rapor ile Yamula Barajı’na enerji üretmesi 

yanında sulama amacına hizmet de yüklenmiş-

tir. 

Kayseri’de Bir Deniz

Özel sektör tarafından 1998 yılında Yamula Ba-

rajı Derivasyon Tünelleri inşaatına başlanmıştır. 

Yamula Barajı ve HES Tesisleri inşaa edilerek 

30.07.2005 tarihinde işletmeye açılmıştır. Baraj 

talvegten 108 metre yüksekliğinde 3 476 hm³ 

depolama hacmindedir. Baraj 1100 metre ko-

tunda yaklaşık 60 km göl uzunluğu ve 85 km²’lik 

yüzey alanı ile Kayseri için adeta yapay bir göl 

oluşturmaktadır. Baraj gölü devasa büyüklüğü 

nedeniyle Kayseri Denizi olarak da anılıyor.  

Baraj depolama kapasitesi ile ülkemizin mevcut 

sayılı barajları arasında yer almakta olup Kayse-
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ri ilindeki Bahçelik Barajı’nın 16 katı Sarımsaklı 

Barajı’nın ise 109 katı büyüklüğündedir. Baraj 

2x50 MW olmak üzere toplam 100 MW kurulu 

gücündeki Hidroelektrik Santrali ile yıllık 442 

milyon KWh elektrik enerjisi üretmektedir.

Yamula Barajının 30.07.2007’de işletmeye 

alınmasından sonra Kızılırmak Nehrinin suları 

regüle edilerek akım lineer duruma gelmiştir. 

Buna paralel olarak 4628 sayılı kanun çerçeve-

sinde Yamula Barajı mansabında, Akıncı I-II, 

Hasankale, Sarıhıdır, Cemel I-II-III ve Tuzköy 

HES nehir tipi santralleri geliştirilmiştir. 3096 

sayılı kanuna göre yap işlet devret projesi olan 

Bayramhacılı Barajı ve HES projesi de 4628 

sayılı kanun kapsamına alınarak inşaa edilmiş-

tir. Bayramhacılı Barajı İnşaatına 2008 yılında 

başlanmış ve 10 Ekim 2010 tarihinde işletmeye 

alınmıştır.

Bugün itibari ile Sarıhıdır HES ve Tuzköy HES 

projeleri işletmeye alınmıştır. Tuzköy HES pro-

jesi 12.12.2012 tarihinde Toplu Açılış Programı 

ile işletmeye alınmıştır. Akıncı I-II, Hasankale ve 

Cemel I-II-III HES projeleri 2013 yılı sonunda 

işletmeye alınacaktır.1 adet baraj 5 adet nehir 

tipi santralin toplam kurulu gücü 99,40 MW ve 

yıllık enerji üretimi ise 385,54 milyon kw saattir. 

Diğer bir ifade ile Yamula Barajı mansabındaki 

HES tesislerinin milli ekonomiye katkısı 55 500 

000 TL olacaktır.

Dadağı Tüneli    

Yamula Baraj gölünden alınacak sular ile ba-

raj mansabında Boğazlıyan – Kalaba ve Seyfe 

ovalarında 110 422 hektar alan sulanacak. Bu 

proje ile Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yoz-

gat illerindeki toprak kaynaklarının sulanması 

planlandı. Projenin planlama çalışmaları 2006 

yılında tamamlandı. Rapora göre Yamula 

Barajı enerji su alma yapısından branşmanla 

alınacak su sağ sahilde pompa istasyonuna ge-

tirilecek. Pompa istasyonunda 127,00 metre 

yükseltilecek su ana iletim kanalına verilecek. 

Pompa istasyonundan regülasyon deposuna 

basılan su toplam uzunluğu 13 570 metre olan 

ana iletim hattına ulaştırılacak. Ana iletim hat-

tında 4 parça duvarlı kanal ve 3 parça tünel 

bulunuyor.  Tünellerin toplam uzunlukları 

6 286 metre. İletim kanalı çıkışında su sağ ve 

sol sahil olarak ayrılacak. Sağ ana kanal Bo-

ğazlıyan – Kalaba Ünitesinde 17 058 hektar, 

Sol ana kanal Boğazlıyan – Kalaba Ünitesin-

de Kalaba kısmında 17 462 hektar, Topak-

lı – Kozaklı ünitesinde 11 080 hektar ve Sey-

fe Ünitesinde 64 822 hektar alan sulayacak. 

Bu projenin 23 083 hektarı Kaliforniya, 
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87 339 hektarı ise yağmurlama sulama yöntemi 

ile sulanacak. Proje yapım çalışmaları için ha-

rita alım ihalesi yapılmış olup yaklaşık 200 000 

hektar alanda çalışmalar devam ediyor. Harita-

ların bitiminde merhaleler halinde proje yapım 

ihalesi yapılacak ve bütçe imkânları ölçüsünde 

yatırım programlarına teklif edilecek.

2004 yılında “Yamula Projesi Mansap Cazibe 

Pompaj Sulamasının” proje yapım ihalesi yapıl-

dı. Bu projenin ana yapısı Yamula Barajı’ndan 

suyu alacak olan Dadağı Tüneli’dir.  Dada-

ğı Tüneli’nin su alma yapısı barajın minimum 

su seviyesi olan 1070,00 metre kotudur. Tünel 

1140 metre uzunluğunda 3,00 metre çapında 

6,888 m³/s kapasitelidir. Dadağı tünelinin; Ya-

mula Barajı Göl alanında kalan 93.00 metrelik 

kısmı YİD Modeli ile yapılan Yamula Barajı in-

şaatı sırasında yapılmıştır. 

Dadağı tünelinin geriye kalan 1047 metresi ise 

10.08.2010 tarihinde ihale edilerek 17.01.2011 

tarihinde işe başlanmıştır. Kazı çalışmaları 

08.12.2012 tarihinde tamamlanarak 215.686 m³ 

çıkış ağzı kazısı yapılmıştır. Kısa sürede beton 

imalatı da bitirilerek işletmeye alınması hedef-

lenmektedir.

Proje tamamlandığında 2012 yılı fiyatları ile su-

lama alanından yıllık 14 milyon 140 bin TL ge-

lir elde edilerek yöre ve yurt ekonomisine katkı 

sağlanacak. Proje alanı Kayseri İl Merkezine ya-

kınlığı nedeniyle üretilen tarımsal ürünler daha 

ucuz şekilde doğrudan üreticiden tüketiciye ulaş-

tırılacaktır.
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Eroğlu: “DSİ 
marifetiyle büyük 
çaba içindeyiz. 
1128 adet tesisi 
hizmete aldık. 206 
adet barajı açtık, 
binlerce dekar 
araziyi sulamaya 
açtık, 49 şehre 
içme suyu temin 
ettik, dereler ıslah 
ettik.”
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Şanlıurfa’ya 405 Milyon TL’lik 
Tesisler…
Şanlıurfa’da 16.11.2012 tarihinde düzenlenen 

merasimle açılışı yapılan 2 adet, temeli atılan 

8 adet tesis ile ülke ekonomisine yıllık 185,6 mil-

yon TL katkı sağlanacak. 

Hizmete aldığı tesislerle Ülkemiz sosyal ve eko-

nomik hayatına büyük katkı sunan DSİ 2012 yılı 

fiyatlarıyla Toplam 405 Milyon TL’ye mal olacak 

10 adet tesis ile hizmetlerine devam ediyor. 7 ade-

di sulama, 3 adedi ise taşkın koruma olan tesislerle; 

265 779 hektar tarım alanına sulama suyu temin 

edilecek, 1 il merkezi ve 4 yerleşim yeri taşkından 

korunacak.

Açılış ve temel atma merasimine; Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa 

Valisi Celalettin Güvenç, Milletvekilleri, Beledi-

ye Başkanları, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, vatan-

daşlar ve basın mensupları katıldı.

Açılacak Tesisler;

1. Şanlıurfa Taşkın Koruma Tesisi 2. Kısım,

2. Şanlıurfa Yaylak Beldesi Taşkın Koruma Tesisi

Temeli Atılacak Tesisler;

1. Taşbasan Sol Sahil 2. Kısım Şebekesi

2. Taşbasan Sağ Sahil Şebekesi

3. Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İkmali 

4. Taşbasan Depolaması 

5. Günışık Ana Kanalı Pompa İstasyonu

6. Siverek Çamurlu Göleti ve Sulaması

7. Suruç Sol Sahil Tp4 Pompa İstasyonu
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8. Siverek Gürakar Beldesi Demirci Deresi Taş-

kın Koruma Tesisi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu

Sözlerine Şanlıurfa’da olmaktan dolayı mutlu-

luk duyduğunu ifade ederek başlayan Eroğlu 

“Suyla toprağın nikâhını gerçekleştiriyoruz. Bir 

seferde 405 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Bir 

seferde söylemek kolay oldu artık Türkiye’de bu 

rakamları. Ülkeyi son 10 yılda şantiyeye çevir-

dik. Her yerde inşaat var. Ülkemizde destan ya-

zılıyor şu an. Niye? vatandaşa hizmet için, bunu 

herkesin görmesi lazım. Hem yatırım yapıyoruz, 

hem de Merkez Bankamızın kasası dolu. Bun-

dan daha büyük bir mutluluk var mı acaba? 

Sağlıkta, tarımda, ulaştırmada destan yazılıyor. 

Keza TOKİ 550 bin konut inşa etti. Ülkemizde 

su çok önemli, susuz tarım olamaz. Su getirmek 

için DSİ marifetiyle büyük çaba içindeyiz. 1128 

adet tesisi hizmete aldık. 206 adet barajı açtık, 

binlerce dekar araziyi sulamaya açtık, 49 şehre 

içme suyu temin ettik, dereler ıslah ettik. Daha 

yapacak çok işimiz var, bunu biliyoruz.” dedi.

Şanlıurfa’ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi 

veren Eroğlu “Şanlıurfa, merkezi Hükümetin en 

fazla yatırım yaptığı ildir. Bizim Bakanlığımızın 

da en fazla yatırım yaptığı ildir. 3 milyar TL’ye 

yakın yatırım yaptık Urfa’ya. Ne kadar hizmet 

gerekiyorsa o kadar 

yatırım yapmak boy-

numuzun borcudur. 

Bugün sadece 10 tesi-

sin açılışını ve temelini 

atmayaca-

ğız. 2012 ve 

2013 yılla-

rını Urfa’da 

hamle yılı ilan ediyorum. Tam 25 

müjde ile geldik. Bunların toplam 

yatırım maliyeti 850 Milyon TL. 

Bu müjdeleri de yerine getireceğiz. 

Şanlıurfa’yı gıda üretim merkezi ve 

gıda ihracat merkezi yapacağız. Gele-

cek gıda sektörünün olacaktır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na teşekkür ederek 

konuşmasına başlayan Çelik “Urfamızın sorun-

larını bir bir çözeceğiz. Geçen 1,5 sene içinde 

birlik ve bütünlük içinde hareket ettik, yatırım-

ları Urfamıza getirdik. Çok mesafeler aldık ve 

sizler verdiğimiz bütün sözlerin gerçekleştiğini 

göreceksiniz. Bir yanımızda savaş diğer yanı-

mızda ise ekonomik kriz var, Ülkemizde ne var; 

Şanlıurfa’da ne var; temel atma var, kalkınma 

var, hizmet var. Ülkemiz bu seviyede.” dedi. 

Ülkemizin Dünyanın parlayan yıldızı olduğunu 

ifade eden Çelik “Gittiğimiz yerlerde bunu gö-

rüyoruz. Buna sahip çıkmalıyız. Şanlıurfa me-

deniyetler diyarı, peygamber diyarı. Urfamız 

bir yönüyle de tarımın ambarı. Bu şehir fıstık 

üretiminde birinci, pamuk üretiminde birinci, 

mercimekte birinci, bunlar bu şehrin toprakları-

nın tarım bakımından ne kadar verimli olduğu-

“Bakanlığımız 

en fazla yatırımı 

Şanlıurfa’ya 

yaptı”
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nun kanıtıdır. Bugün ise bu topraklarda toprak 

ile suyun nikâhı yapılıyor. Nikâhımız hayırlı ol-

sun. Tarım önemli, çiftçilerimizin sıkıntıları var. 

Bu sorunları hep beraber çözeceğiz. Ülkemizin 

imkânları arttıkça sorunları da çözeceğiz. Suruç 

Ovası bereket ovası olacak, tıpkı Urfamızın di-

ğer ilçeleri gibi. Bunu gerçekleştireceğiz.” dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Açılan ve temeli atılan tesisler hakkında bil-

gi vererek konuşmasına başlayan Özkaldı “4 

900 000 TL’ye tamamlanan Şanlıurfa Taşkın 

Koruma 2. Kısım İnşaatı ile 1 il merkezi taş-

kından korunmuş olacaktır. 4 800 000 TL’ye 

mal olan Yaylak Beldesi Taşkın Koruma tesisi 

ile Yaylak belde merkezi taşkından korunmuş 

olacaktır. 116 500 000 TL’ye mal olacak Taş-

basan Sol Sahil 2. Kısım Şebekesi işi ile 20 187 

hektar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. 

99 200 000 TL’ye mal 

olacak Taşbasan Sağ Sa-

hil Şebeke işinin tamam-

lanması ile Suruç Ovası 

Pompaj Sulaması Sağ 

Sahil Ana Kanalı altında 

bulunan toplam 17 657 

hektar tarım arazisinin 

sulanması sağlanacaktır. 

60 000 000 TL’ye mal 

olacak Aşağı Mardin Ana 

Kanalı 3. Kısım ikmali 

ile; Şanlıurfa ve Mardin 
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illerine bağlı Ceylanpınar, Viranşehir, Kızıltepe, 

Nusaybin ilçe merkezleri ve bağlı köyler dahil 

olmak üzere 198 yerleşim yeri arazilerini kap-

sayan toplam 211 075 hektarlık tarım arazisine 

su iletecek olan 221 021 metrelik ana kanalın 

25 321 metrelik kısmı tamamlanacaktır. 50 000 

000 TL’ye mal olacak Taşbasan Depolaması 

ile Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında 

inşa edilen ana pompa istasyonunun arızalan-

ması halinde mansaptaki sulama şebekelerinin 

ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. 48 

350 000 TL’ye mal olacak Günışık Ana Kana-

lı Pompa İstasyonu işinin tamamlanması ile 16 

291 hektar alanın sulanması sağlanacaktır. 16 

000 000 TL’ye mal olacak Siverek Çamurlu 

Göleti ve Sulaması işinin tamamlanması ile brüt 

569 hektar tarım arazisinin sulanması sağlana-

caktır. 3 000 000 TL’ye mal olacak Suruç Sol 

Sahil TP4 Pompa İstasyonu işinin tamamlan-

ması ile 1 535 hektar alan sulamaya açılacaktır. 

2 600 000 TL’ye mal olacak Siverek Gürakar 

Beldesi Demirci Deresi taşkın koruma tesisinin 

tamamlanması ile de 3 yerleşim yerinin taşkın-

dan korunması sağlanacaktır.” dedi. 

Temeli atılan ve açılışı 

gerçekleştirilen tesisle-

rin bölge ekonomisine 

ciddi katkılar sağlayaca-

ğını ifade eden Özkaldı 

“Bugün temelini ataca-

ğımız ve açılışını yapa-

cağımız tesislerin bölge halkına çok büyük fay-

daları olacaktır. Bugünkü koşullarda kuru tarım 

yapılmakta olup, hâkim ürün buğday, arpa ve 

mercimektir. Projeli durumda, buğday, pamuk, 

şekerpancarı, ayçiçeği, sebze, meyve; ikinci ürün 

olarak da susam, mısır, soya, yerfıstığı ekilecek-

tir. Projelerin tamamlanması ile yılda 2 ürün 

alınması sağlanacaktır.10 adet projenin tamam-

lanması ile ülke ekonomisine yılda 185,6 milyon 

TL katkı sağlanacaktır. İstihdam olarak da yak-

laşık 122 500 kişinin iş imkânına kavuşması sağ-

lanacaktır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Taşbasan Sağ Sahil Su-

lamasına canlı bağlantı yapılarak açılış ve temel 

atma merasimi gerçekleştirildi.

Açılış ve temel atma merasiminden sonra Ba-

kanlarımızın da katılımıyla 2013 yılında yapı-

lacak yatırımların ele alındığı İl Koordinasyon 

Toplantısı gerçekleştirildi. 

“122 500 

kişi iş 

imkânına 

kavuşacak”
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2012 yılında 
ülkemizin dört 
bir yanındaki DSİ 
projelerini yerinde 
inceleyen DSİ 
Genel Müdürü Akif 
Özkaldı Kasım 
ayında da 8 ili 
ziyaret etti. 
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Kasım Ayında 
8 İldeki Projeler 
Yerinde İncelendi
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı kasım ayın-

da 8 ildeki DSİ Projelerinde incelemeler yapmak 

ve bir dizi programa katılmak maksadıyla Muğla, 

Aydın, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Kahraman-

maraş, Kilis ve Osmaniye illerine ziyarette bulun-

dular.  

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ile beraber-

lerindeki heyet ilk olarak 1-2 

Kasım tarihlerinde Muğla ve 

Aydın illerinde incelemeler-

de bulundu. 

Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 1 

Kasım 2012 tarihinde Muğla ili ziyareti kapsa-

mında Muğla Valiliğinde yaptığı konuşmada 2012 

ve 2013 yıllarında il genelinde 238 milyon 796 bin 

liraya mal olacak 26 yatırım yapılacağını açıkla-

dı. Muğla’ya bugüne kadar yapılan ve yapılacak 

yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. 

Eroğlu, Bakanlık olarak bu ile çok önem verdikle-

rini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve be-

raberlerindeki heyet, daha sonra Muğla Ticaret 

“Muğla’ya 

çok önem 

veriyoruz”
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ve Sanayi Odası salonundaki il koordinasyon 

toplantısına katıldı. Toplantıda Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı’nın Muğla’daki faaliyetleri görü-

şülerek, bağlı bölge müdürlerinin çalışmaları ve 

projeleri hakkında kısa sunumlar yapıldı.

Toplantının ardından Marmaris’te Muğla Arı 

Yetiştiricileri Birliği ve Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 18 ül-

keden arıcılıkla alakalı bilim insanlarının katıl-

dığı 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı 

Kongresi’ne katılan Eroğlu burada  ‘’daha önce 

girmeleri yasak olan ormanları arıcıların hizme-

tine sunduklarını’’ söyledi.

Ziyaret kapsamında Bakan Eroğlu’na eşlik eden 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, DSİ Muğla 

Şube Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi aldı, projelerin hızlı bir 

şekilde tamamlanması talimatını verdi.

“Aydın ülke genelinde merkezi hükümetten en 

fazla hizmet alan ilk üç il içerisinde yer alıyor.”

Aydın İl Koordinasyon Toplantısı’na katılan 

Heyet burada Aydın Valisi Sayın Kerem Al’ı 

makamında ziyaret etti.  Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

burada yaptığı konuşmada, Aydın’ın ülke gene-

linde merkezi hükümetten en fazla hizmet alan 

ilk üç il içerisinde yer aldığını söyledi.

 Aydın’da yapımına başlanan, planlanan, ihale-

sine çıkılan ve tamamlanan 40 ayrı projeyi ayrın-

tılı bir şekilde anlatan Prof. Dr. Eroğlu, “Yenice 
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Ovası nda 13 bin 220 dekar araziyi sulayacak ve 

Nazilli ile civarındaki 38 yerleşim yerinin içme, 

kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını temin edecek 

olan Dandalaz baraj inşaatı tamamlanarak su 

tutmaya başladı. 12.12.2012 günü 12.12’de Sa-

yın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tara-

fından açılışı yapılacak. Çine Adnan Menderes 

Barajı’nın önüne yapılacak Gökbel Barajı ihalesi 

yapıldı. Bu baraj sayesinde Koçarlı, Söke, Çine 

ovasında binlerce dekar alan sulanırken, Gök-

bel HES ile de yıllık 24,54 milyon kilowatt saat 

enerji üretilecek. Didim ve Söke’nin içme suyu 

ihtiyacını karşılaması planlanan Beşparmak ve 

Sarıçay Barajlarının projeleri hazırlanıyor. Bu 

barajlar 2013 yılında ihale edilecek” dedi.

 Daha sonra Aydın ilindeki yatırımların masaya 

yatırıldığı il koordinasyon toplantısı gerçekleşti-

rildi. Toplantının ardından Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki 

heyet, Aydın Milli Park Şube Müdürlüğü’nün 

bahçesine fidan dikti.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı daha sonra 

Aydın Bölge Müdürlüğü’ne yeni atanan Kaya 

Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, yeni göre-

vinde başarılar diledi.

Akkaya Barajı Yeniden Doğuyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 

08.11.2012 tarihinde Niğde ve Aksaray illeri zi-

yareti kapsamında tarım ile göçmen kuşların göç 

güzergâhında bulunması sebebiyle doğal yaşam 

için büyük önem taşıyan Akyar Barajı’na sanayi 

ve evsel atıkların dejarjı sebebiyle meydana ge-

len kirliliği önlemek maksadıyla yapılan çalışma-

ları yerinde incelediler.

Akkaya Barajı’nda zaman içinde atık sular, ev-

sel, sanayi atıkları ve rusubat ile meydana gelen 

kirlilik zamanla baraj çevresinde halk sağlığını 

tehdit eden bir tablo oluşturmuş ve rahatsız edi-

ci bir koku sorununa yol açyı. Bu sebeple bölge 

halkının yaşadığı sıkıntıyı gidermek amacıyla 

bölgede temizle çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum ile 

ilgili bilgi alan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı göl etrafına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Niğde ili faaliyetlerinin görüşüldüğü İl koordi-

nasyon toplantısının ardından, Aksaray iline 

hareket eden heyet Aksaray ilinde de çeşitli in-

celemelerde bulundu. Aksaray ili faaliyetlerinin 

görüşüldüğü il Koordinasyon toplantısında, Or-

man ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Bölge Mü-

dürlükleri yetkilileri, yürütülen çalışmalar ve 

projeler ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta 
Sulama Projeleri Hızlanıyor 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 

17.11.2012 tarihinde de Adıyaman ve Kahra-

manmaraş illerini ziyaret etti.

Adıyaman Valiliği ve Belediye ziyaretinin ar-

dından, Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odasında 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkanlığında il koordi-

nasyon toplantısı yapıldı.
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DSİ Genel Müdür’ü Akif Özkaldı’nın DSİ Adı-

yaman 203. Şube Müdürlüğü’nü ziyaretinin ar-

dından heyet Kahramanmaraş’a hareket etti. 

Kahramanmaraş ilinde de valilik ziyaretinde bu-

lunan heyet, Kahramanmaraş ili faaliyetlerinin 

görüşüldüğü il koordinasyon toplantısına katıldı. 

Adıyaman İli Yatırımları 
Çetintepe Barajı: Çetintepe Barajı Adıya-

man İl’i Gölbaşı İlçesi sınırlarında Göksu Çayı 

ana kolu üzerinde yapılacak. Çetintepe Barajı ve 

sulama şebekesinin yapımı ile Adıyaman ilinde 

290.190 dekar, Gaziantep ilinde 377 310 dekar 

ve Kahramanmaraş İl sınırları içerisinde 41.780 

dekar olmak üzere toplam 709 680 dekar arazi 

sulanacak. Bu proje ile Gaziantep iline yılda top-

lamda 252 milyon m³ içme, kullanma ve sana-

yi suyu verilerek 2040 yılına kadar şehrin içme 

suyu ihtiyacı karşılanacak. Çetintepe Barajının 

yapım ön yeterlilik ihalesi 28.08.2012 tarihinde 

yapılmış olup ihale süreci devam ediyor.

Koçali Barajı: GAP Eylem planında bulu-

nan Koçali Projesi ile Adıyaman İlinin doğusun-

da ve batısında 177 610 dekarlık zirai arazinin 

cazibe ile sulanması hedefleniyor. Ayrıca proje-

de 40 MW kurulu gücünde yıllık 120 GWh ener-

ji üretecek HES tesisi de bulunuyor. Adıyaman 

İlinin 2050 yılı içmesuyu ihtiyacının karşılan-

ması için yılda 31,5 milyon m³ içmesuyu temin 

edilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Baraj 

ünitesinin proje hazırlanma işi devam etmekte 

olup, 2013 yılında inşaat ihalesi yapılacak. 

Koçali Barajı Sulaması: 177 610 dekar 

tarım arazisinin sulanmasına yönelik sulama şe-

bekesinin inşaat ihalesi 2014 yılında gerçekleşti-

rilecek.

Gömükan Barajı: Proje ile cazibeli ola-

rak 74 210 dekar tarım arazisinin sulanacak. 

Aynı zamanda olası kurak periyotlarda Çamga-

zi Barajı takviye edilecek. Baraj ünitesinin proje 

hazırlama işi devam etmekte olup, 2014 yılında 

inşaat ihalesi yapılacak. 

Gömükan Barajı Sulaması: 74 210 de-

kar zirai arazinin sulanmasına yönelik sulama 

şebekesinin proje hazırlama işi devam etmekte 

olup, 2015 yılında inşaat ihalesi yapılacak.

Kahramanmaraş İli Yatırımları 

Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 
1.Kısım: Orta Ceyhan Menzelet II. Merha-

le Projesi Kılavuzlu Sulaması 1. Kısım İnşaatı 

Kapsamında, yaklaşık 86 km uzunluğundaki KS 

ana kanalının ilk 37,8 km’lik kesimi yer alıyor. 

2013 yılında KS ana kanalının ilk 37,8 km’sinin 

bitirilmesi hedeflendi. Projenin bir an evvel fay-

daya dönüştürülmesini sağlamak maksadıyla; 

KS Ana kanalının geri kalan kısmının (48 km) 

yapım ihalesi için Kasım ayında ilana çıkıldı.
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Ayvalı Barajı Sulaması: 2007 yılında ta-

mamlanan Ayvalı Barajı’ndan borulu şebeke ile 

16 800 dekar arazinin sulanmasına yönelik işin 

yapım ihalesi için Kasım ayında ilana çıkıldı. 

Geben Barajı: Baraj Yukarı Ceyhan Hav-

zasında Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi sınır-

larında Köprüağzı deresi üzerinde inşa edilecek. 

Proje ile cazibeli olarak 40 440 dekar tarım ara-

zisinin sulanması hedeflenmektedir. Baraj üni-

tesinin proje hazırlama işi devam etmekte olup, 

inşaat ihalesi 2013 yılında yapılacak. 

Geben Barajı Sulaması: 40 440 dekar 

arazinin sulama şebekesinin proje hazırlama işi 

devam ediyor, inşaat ihalesi 2014 yılında yapı-

lacak.

Kilis ve Osmaniye’de 
DSİ Hizmetleri Tüm Hızıyla 
Devam Ediyor… 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve 

beraberlerindeki heyet çalışmaları yerinde ince-

lemek üzere gerçekleştirdikleri ziyaretlerin so-

nuncusunda Kilis ve Osmaniye’delerdi.

18.11.2012 tarihinde Kilis’in İçme suyu Proble-

mini Çözecek olan projeler ile alakalı çalışmala-

rı takip eden heyet aşağıdaki projeler ile alakalı 

bilgi aldı. 

1- Kilis İçmesuyu Tesisleri ve Depo İnşaatı

2- Yukarı Afrin Barajı

3- Yukarı Afrin Barajı İçmesuyu İsale Hattı

4- Musabeyli Barajı

5- Musabeyli Barajı Sulaması

6- Sapkanlı Göleti Sulaması

7- Kilis-Polateli Polatbey Köyünün Kuru Dere 

1. Kısım’dır. 

Heyet; Kilis ilindeki incelemelerin ardından, İl 

Koordinasyon toplantısına katıldı.

Osmaniye ilindeki projeler ile alakalı da bilgi 

alan heyet özellikle 2014 yılında bitirilmesi plan-

lanan 3 gölet ile ilgili çalışmaları inceledi.

1- Bahçeköy Göleti ve Sulaması

2- Köyyeri Göleti ve Sulaması

3- Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması

Bu göletler 252 hektar tarım arazisine sulama 

suyu temin edecek ve bölge halkının kalkınma-

sına büyük katkı sağlayacak

 Heyet Osmaniye ilinde bulunan ve 1971 yılında 

yapılan Mehmetli Barajı’nda devam eden  yük-

seltme çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Yıllık 

enerji üretimi 10,32 milyon kilovatsaat olarak 

inşa edilen HES Tesisinin ürettiği enerji, Meh-

metli Barajı’nın yükseltilmesi ile yaklaşık %70 

artarak, yılda 17,5 milyon kilovatsaat olacak.

2014 yılında bitirilmesi öngörülen, baraj inşaa-

tında 2012 yılı sonundan su tutulması planlanı-

yor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

EROĞLU, DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKAL-

DI ve beraberindeki heyet, Kilis Öncüpınar Sı-

nır kapısında bulunan mülteci kampını ziyaret 

ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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Tatlısu balıkları bakımından zengin olan ülkemiz-

de 40’ın üzerinde tatlısu balığı mevcuttur. Tatlısu 

balıklarının türleri her sene yüzde 20 oranında tü-

kenme tehlikesi geçirirken, ülkemiz tatlısu balıkları 

ve balıkçılığı konusunda bu zenginliğini korumak-

tadır. Çünkü iç su kaynaklarımızın sayısı sulama 

ve enerji amacıyla yapılan göletlerin sayısına bağlı 

olarak her geçen gün artmaktadır. Halen 200 

adet doğal, 223 adet baraj gölü ve 1000 adet gölet 

olmak üzere toplam 1423 adet iç su kaynağı bu-

lunmaktadır. Ayrıca 177.714 km uzunluğundaki 

nehirlerimizin yanında yetiştiriciliğe müsait olan 

ve şu anda üzerinde yetiştiricilik yapılan pek çok 

su kaynağımız dikkate alındığında, bu potansiye-

lin ne denli büyük olduğu görülmektedir.  Tatlısu 

göllerinin olduğu bölgelerde balıkçılık ve turizm 

gelişmiştir. Örneğin Keban baraj gölünde elektrik 

üretiminin yanısıra su avcılığı yapılmakta ve balık 

üretimi de gerçekleştirilmektedir. Üzerinden fe-

ribotla üç ilçeye geçiş yapılabilen gölün, özellikle 

iskelelerinde ve Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki 

sahilde çok sayıda balık lokantası hizmet vermek-

tedir. Diğer yanda amatör balıkçılık bir ayrıcalık-

tır; sosyal dayanışmayı sağlayan bu uğraş, sportif 

amacın yanı sıra, günlük sıkıntıları bir parça olsun 

zihinlerden silme, temiz hava alarak bedensel yor-

gunlukları giderme amacına da yönelik bir tutku-

dur. Sevgi, sabır, hoşgörü ve refleks isteyen ama-

tör balıkçılıkta, deneyim ve ustalık ufku sonsuzdur. 

Dere kenarında, göl üstünde, kötü hava şartlarına 

aldırış etmeden, sabırla saatler geçirmeyi, malze-

me almak için epeyce para harcamayı, bol balıkla-

rı yerleri bulabilmek için kilometrelerce yol almayı 

göze alır bu uğraşın tutkunları. Amatörler için tam 

TATLISU BALIKÇILIĞI
Bir ırmağın kıyısında hiç balık tuttunuz mu? Ya da tutmaya kıyamayıp da tutuyor gibi yaptığınız hiç oldu mu? Suyun akışının sesi 

içinde akmak ve sonunda yakınlardaki bir alabalık restoranında karnınızı doyurarak son bulabilecek bu balıkçılık sevdasının yanında 

ülkemiz, tatlısu balıkçılığı açısından oldukça zengin. Hepimizin bildiği alabalık, pullu sazan, aynalı sazan, tatlısu levreği yanında turna, 

yayın, çapak, tatlısu kefali ülkemizin belli başlı tatlısu balıklarından bazıları.
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bir macera olan balıkçılık, bazıları içinse tam bir 

yaşam biçimidir. 

Denizlerde avlananlar, tatlısularda yapılan balık-

çılığı pek beğenmeseler de tatlısu balıkçılığının da 

deniz balıkçılığına göre cazip tarafları vardır. Ör-

neğin göl, dere, baraj gölü çevrelerinde orman bu-

lunma imkanı daha fazladır. Avla beraber kamp 

yapma avcılığın rekreasyon tarafıdır. Göller her 

zaman denizden daha sakindir. Tatlısu balıkçılı-

ğı inzivayı seven avcıların tercih ettiği bir türdür, 

çünkü gidilen yerler fazla kalabalık olmaz. 

TÜRKİYE’NİN TATLISU BALIKLARI 

Tatlısu balıkları bakımından zengin olan ülkemiz-

de, tatlısu göllerinin olduğu bölgelerde balıkçılık 

ve turizm gelişmiştir. Türkiye’de 40’nın üzerinde 

tatlısu balığı türü mevcuttur. Bunların başlıcaları 

şu şekilde sıralanabilir: 

Acıbalık: Trakya, Marmara ve Karadeniz’de ağır 

akışlı akarsular veya göllerde yaşayan acıbalık, bit-

ki ve küçük hayvancıklarla beslenir. Ortalama 5-6 

cm uzunluğunda olan balığın üreme devresi 

Nisan-Haziran ayları arasıdır. 

Afanyus: Ege ve Akdeniz’in 

sahillerine akan iç sular-

da yaşar ve nehirlerin 

yavaş akıntılı veya 

sakin bölümlerin-

de yuvalanır. Acı 

ve tuzlu sulara da 

uyum gösteren 

balığın boyu 5-6 

cm’dir. Kabuklular-

la ve özellikle su yüzeyin-

deki sinek-böcek larvalarıyla 

beslenir. Bahar aylarında üre-

mesini gerçekleştirir ve yumur-

talarını su bitkilerinin üzerine bı-

rakır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir. 

Ankara çamurbalığı: İç ve Doğu Anadolu’nun göl 

ve akarsularında yaşayan Ankara çamurbalığı, 

zeminlerde emdiği çamurdan küçük hayvanlar, 

böcekler ve larvaları seçerek beslenir. 6-7 cm’ye 

kadar büyüyebilen balık, sığ suların yüksek ısısına 

dayanabilir. Mayıs-Haziran ayları arasında yapış-

kan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına 

bırakarak üremesini gerçekleştirirken, tabiatın 

dengesinin korunmasında rol sahibidir. 

Aynalı sazan: Pullu sazanın “aynalı sazan” olarak 

adlandırılan yan türü, üretime en elverişli olanı-

dır. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve bilhassa 

baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Ekonomik 

değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200 

bin ton sazan üretimi yapılmaktadır. 

Bıyıklı balık: Genelde 30-50 cm uzunlukta ve 0.5-

2 kg, en çok 3 kg ağırlıkta olur. Büyüklerine seyrek 

rastlanır. Oksijeni bol, hızlı akan nehirlerin berrak 

kum tabanlı bölümlerinde yaşar. Ülkemizin çeşitli 

yörelerinde türleri bulunur. Mayıs-Haziran ayları 

arasında üreme yapar ve 5 bin-30 

bin 
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yumurta döker. Bu devrede yumurtaları zehirli-

dir. Eti fazla değerli olmamakla beraber, avcılığı 

yönünden değerli bir balıktır. 

Bodur yayın: Güneydoğu Anadolu’daki ne-

hir ve göllerin kumlu, çamurlu zeminlerinde ya-

şayan bodur yayın, 20-30, en çok 45 cm boy ve 

100-500 gr ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. 

Oldukça obur bir balıktır. Omurgasızlar, küçük 

balıklar, balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne 

bulursa yer. Suların ısı fbünyesinde gerçekleşti-

rilmiştir. 1950-1960 yılları, Türşartlarına göre 

Nisan-Haziran ayları arasında kumların içine 

yuva yapan dişi, yumurtalarını dökerek bunların 

oluşmasını bekler. Bodur yayının kılçıksız eti çok 

lezzetlidir; ancak ekonomik değeri bölgeseldir. 

BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI, TRAKYA 
VE KARADENİZ KIYILARINDA HÜ-
KÜM SÜRÜYOR 

Büyükbaş kayabalığı: 
Trakya ve Karadeniz kıyılarına akan nehirler-

de yaygındır. Boyu 12-18, en çok 22 cm olur. 

Acısuların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde 

dolaşıp, oradan nehirlerin içlerine girer. Yuva 

edindiği bölgeye çok bağlıdır ve buraya zorla 

giren balıklara karşı saldırgan olur. Küçük ka-

buklular, balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. 

Dişiler, Nisan-Mayıs ayları arasında yumurtala-

rını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır. Erkekler 

ise gözcülük eder. Eti lezzetli ve sağlığa yararlı 

olan büyükbaş kayabalığının ekonomik değeri 

bölgeseldir. 

Çapak balığı: 
Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde, 

bazı türleri de Ankara ve Kırşehir yörelerinde 

yaşar. Boyu ortalama 30-40 cm’den 70 cm’ye, 

ağırlığı ise 3 kg’den 6 kg’ye ulaşabilir. Kurtlar, 

böcekler ve yosunlarla beslenir, 10 yıl yaşayabi-

lir. Mayıs-Haziran ayları arası yaklaşık 100 bin 

yumurtayla üreme yapar. 1 kg’nin üstündekile-

rin eti lezzetli, küçükler ise yem veya av balığı 

olarak değerlidir. 

Dağ alabalığı: 
Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerindeki 

dağ göllerinin soğuk, berrak ve temiz sularında 

yaşar. Zaman zaman nehirlere de girer. Bilimsel 

olarak, dünyamızın son buzul çağında dağ göl-

lerinde kalıp, geliştiği teorisi vardır. Boyu 40-60 

cm’den 1 m’ye, ağırlığı ise 1-3 kg’den 14 kg’ye 

kadar ulaşabilir. 3-4 yaşında olgunlaşıp, göllerin 

buzla kaplandığı Ekim-Ocak aylarında çakıllara 

yaklaşık 3 bin 500 yumurta bırakır. Çok lezzetli 

etinin yanı sıra çevikliğiyle tanınır, avcılığı yö-

nünden değerli bir balıktır. 

Dere alabalığı: 
Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde, çevre-

sine bağlı olarak yaşar. Bölgesini kıskanır, başka 

balıkların gelmesini istemez. Boyu 30-40, en çok 

60 cm ve ağırlığı 0.5-2 kg olabilir. Yumuşakçalar 

ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2, dişileri 

3 yaşında olgunlaşıp, Ekim-Ocak ayları arasında 

yumurta bırakır. Zaman zaman akıntılara kar-

şı 1.5-2 cm sıçrayarak yüzer. En değerli tatlısu 

balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı eti nede-

niyle ekonomik değeri çok yüksektir. 

Dere kayabalığı: 
Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre 

adlar alır. 5-6 yılda yavaş yavaş büyüyerek 12-20 

cm boya ulaşır. Fazla hareket etmeden su altında 

yatarak ömür geçirir. Nisan-Haziran aylarında 

haftalık aralıklarla ürer, dişileri bin-3 bin yumur-

ta verir. Eti lezzetli olan dere kayabalığı, büyük 

balıkları avlamakta yem olarak da kullanılır. 
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AKDENİZ SULARI, DERE PİSİSİYLE 
SÜSLÜ 

Dere pisisi: 
Nehirlerin deniz karışımı acısu bölgelerin-

de veya akarsuların daha içerlerinde yaşayan 

bir pisi türüdür. Akdeniz’de fazla rastlanır. Az 

akıntılı suların kumsal diplerinde, fazla hareket 

etmeden yaşar. Ortalama 25-30, en çok 50 cm 

boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölge-

nin su ısısına göre Şubat-Mayıs ayları arasında 

ürer ve 800 bin yumurta bırakır. Eti çok lezzetli, 

ekonomik değkfcnyesinde gerçekleştirilmiştir. 

1950-1960 yılları, Türeri yüksek bir balıktır. 

Dikence: 
Denizlerin kıyı kesimlerinde, nehirlerin deniz 

karışımı acısu bölgelerinde ve zaman zaman ne-

hirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Boyu 7-9 cm 

olup, vücudu kalın pullarla kaplıdır. Çeşitli renk-

lerinin güzelliği ve 300-bin dolayında yumurta-

sının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak 

korunması, dikenceyi dikkat çekici hale getirir. 

Ekonomik değeri yoktur. 

Egrez balığı: 
Kuzey Ege, Marmara, Trakya ve Göller 

Bölgesi’nde yayılış gösterir. Düz ve ağır akışlı su-

ların kumlu, çamurlu zeminlerinde yaşar. Boyu 

25-35, en çok 50 cm, ağırlığı ise 450-500 gr olur. 

3-4 yaşında olgunluğa erişir ve Mayıs-Haziran 

ayları arası üreme yapar. Etinin lezzeti nedeniy-

le bolca avlanılır ve bu nedenle ekonomik değeri 

vardır. 

Gambusya: 
Anavatanı Amerika Birleşik Devletleri’nin gü-

ney bölgelerinden sivrisinek ve sıtma mücade

lesi için ülkemize getirilmiştir. Durgun, sığ ve 

sıcak sulara çok toleranslıdır. 0’dan +300C’ye 

kadar dayanabilir. Özellikle sivrisinek larvala-

rıyla beslenir, ayrıca yosunları ve kabukluları da 

yer. Erkeklerin boyu 3-5, dişilerin ise 6 cm olur. 

Nisan-Ekim ayları arasında erkek gambusya 

spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır. 30 

günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru 

doğurur. Tabiat dengesi ve sağlığa yararı açısın-

dan çok değerlidir 

Gökkuşağı alabalık: 
Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzere 

dünyaya yayılmış, bu arada ülkemize de getiril-

miştir. Temiz, oksijeni bol sularda yapay yemler 

veya küçük balıklarla beslenebilen, yetiştirilme-
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ye en çok uyum gösteren, tuzlu deniz suyuna da 

toleransı olan bir alabalık türüdür. Erkekler 2, 

dişiler 3 yılda olgunlaşıp yaklaşık bin-5 bin yu-

murta verir. Denizde yetiştirilenleri daha çabuk 

büyür. Etinin lezzeti ve bol üretilmesi nedeniyle 

ekonomik değeri çok yüksektir. 

Göl alabalığı: 
Kuzeybatı Anadolu, Abant ve Yedi Göller 

Bölgesi’nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri var-

dır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklı-

lıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli so-

ğuk sularda fazla gezinmeden planktonlar, dip 

hayvanları ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. 

Boyu ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 cm 

olabilir. Eylül-Ocak ayları arasında ürer ve yu-

murtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi 

yapılmayan, eti çok lezzetli olan göl alabalığının 

ekonomik değeri bölgeseldir. 

SAKİN VE DERİN SULARIN 
ÇOCUĞU; GÖRDEK 

Gördek: 
Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve 

Trakya’da, fazla hareketli olmayan akarsuların 

zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarını 

daha derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler, 

kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. 

Boyu 15-20, en çok 25 cm olur. Nisan-Mayıs ay-

ları arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına 
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bırakır. Besin değeri yoktur, av yemi olarak de-

ğerlendirilir. 

Gümüş: 
Denizlerimizde yaygın olan gümüş balığının Sa-

panca, İznik ve Köyceğiz göllerinde yaşayan bir 

türüdür. Sıcak sularda böcek larvaları ve sualtı 

hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Mayıs-Eylül 

ayları arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 

yapışkan yumurtasını kumlu, çakıllı zeminlere 

bırakır. Su yüzeyine yakın yerlerde sürü halinde 

dolaşırken su kuşlarına yem olur. Eti yenebilir. 

Daha çok balık ürkfcnyesinde gerçekleştirilmiş-

tir. 1950-1960 yılları, Türeticiliğinde yem olarak 

veya balık unu endüstrisinde değerlendirilir. 

Gümüş havuzbalığı: 
Doğu Karadeniz ve Trakya’nın yumuşak ze-

minli, bol bitkili akarsularında yayılış gösteren 

bir Carrasius türüdür. Büyümesi daha hızlı 

olup, 3-4 yaşında 15-20 cm boya erişir. Daha 

büyüklerine de rastlanır. Mayıs-Haziran ayları 

arası 160-380 bin yumurta döker. Bazı hallerde 

bu yumurtaları sazan ve diğer havuz balıklarının 

döllediği de olur. Eti yenebilir. Havuz veya ak-

varyumlarda süs balığı olarak yaşatılır. 

Gümüş sazan: 
Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli 

bir balıktır. Ortalama 100-120 cm boy ve 20 kg 

ağırlığa erişir. Fido planktonlarla beslenir. 3 ya-

şında cinsel olgunluğa erişip, kilogram ağırlığına 

oranla 140 bin yumurta verir. Yağsız ve lezzetli 

eti Çin’de değerli bir yiyecektir. Bu nedenle ül-

kemize de getirilerek araştırma enstitülerinde 

hayat uygulama ve üretme şartları incelenmek-

tedir. 

Havuz balığı: 
Marmara Bölgesi, Kızılırmak, Yeşilırmak delta-

ları ve Çoruh havzasında yayılış gösterir. Boyu 

15-25, en çok 45 cm ve ağırlığı 2-3 kg olur. Su 

içindeki otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıy-

la beslenir. Sazana benzer ve akrabadır. Mayıs-

Haziran ayları arası 150-300 bin yumurtasını 

2-3 defada otların üzerinde bırakır. Suyun kir-

liliğine ve oksijen değerine toleranslı bir balıktır. 

Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde üre-

timi de yapılmaktadır. 

MİNİ MİNİ HOROZBİNALAR 

Horozbina: 
Marmara, Ege ve Akdeniz’de akarsular ve bun-

ların deniz karışımı acısu bölgelerinde yaşar. 

Boyu denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. 

8-12, en çok 15 cm, Akdeniz’deki türleri ise 20 

cm’ye ulaşabilir. Su altındaki küçük hayvanlar 

veya böcek larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında 

üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları 

arasına ustaca gizler. Çıplak ve pulsuz derisi ya-

pışkan bir sıvıyla kaplıdır. Ekonomik bir değeri 

yoktur. 

İnci balığı:
İsmini, pullarından yapay inci üretilmesinden 

alır. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Boyu 15-20 

cm olur. Manyas ve Ulubat göllerinde bolca bu-

lunur. Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su 

yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir. Ni-

san-Mayıs ayları arası üreyip, yapışkan yumur-

talarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların 

kumluklarına bırakır. Eti lezzetli sayılır. Bölgesel 

değerlenir. Orta Anadolu’da ‘Gökçe’, Van çev-

resinde ‘Darah’ ismiyle anılır. 
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Kababurun: 
Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. Göl ve 

nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlarında, 

çakıllı bölgelerde yaşar. Boyu 25-40, en çok 50 

cm olur. Taşlara yapışık yosunlar, bitki kökleri 

ve dip hayvanlarıyla beslenir. Mart-Mayıs ayları 

arası ürer ve 100 bine yakın yumurtasını çakılla-

rın üstüne yapıştırır. Farklı türleri bölgelere göre 

çeşitli şekillerde değerlendirilir. 

Kadife balığı: 

Kuzey bölgelerimizin bol bitkili, durgun ve ya-

vaş akıntılı sularında yaşar. Genelde 30-40, en 

çok 60-70 cm boyda olur. Planktonlar, küçük 

balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Gündüzleri-

ni dipte geçirir, geceleri ise avlanır. Mayıs-Hazi-

ran ayları arası üreme yapar. Eti lezzetlidir. Sa-

zan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen 

bir balıktır. Sportif yönü zevklidir.kfcnyesinde 

gerçekleştirilmiştir. 
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ERKEKLERİ NÖBETÇİ KAYABALIĞI 

Kayabalığı: 
Karadeniz’e akan akarsuların diplerinde fazlaca 

rastlanan, hayatı diğer kayabalıklarıyla benzerlik 

gösteren, boyu en çok 11-12 cm olabilen bir ba-

lıktır. 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri topluca 

yumurta verir. Erkekler de nöbet tutarak yumur-

taları bekler. Yumuşakçalar ve küçük karidesler-

le beslenir. Tatlısulara girişinde böcek larvaları 

da yer. Tabiat dengesi balığıdır. Sportif veya 

ekonomik yönü olmayan bir türdür. 

Kırmızı havuzbalığı: 
Biyolojik hayatı diğer havuz balığı türleri gi-

bidir. 15-20 cm boyu ve renginin güzelliğiyle 

eski çağlardan beri havuzların, şimdilerde ise 

akvaryumların klasik, kıymetli balığıdır. Çin’de 

ve Japonya’da üretilen çeşitli türleri ve formları 

vardır. 

Kızılgöz: 
Karadeniz, Trakya, Marmara ve Kuzeybatı 

Anadolu’nun sahil bölgelerindeki nehirlerde ya-

şar. 25-30, en çok 50 cm’ye kadar büyür. Kızıl-

kanatla büyük benzerliği vardır. Küçük canlılar 

ve bitkilerle beslenir. Bahar aylarında ürer ve 

50-100 bin yumurta bırakır. Eti değerli olmadığı 

için daha ziyade yem olarak kullanılır. Nehir ve 

kıyılardaki yırtıcı balıkların yanı sıra kuşlar için 

de iyi bir besindir. 
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Kızılkanat: 
Kuzey Anadolu’da soğuk olmayan ağır akışlı 

nehirler, göl ve göletlerin yumuşak tabanlı ze-

minlerinde, yumuşakçalar ve bitkilerle beslene-

rek 10-11 yıl yaşar. 20-40 cm boy ve 200-400 gr 

ağırlıkta olur. 3-4 yaşında olgunlaşıp kg/ağırlığı-

na 600 bin yumurta döker. Eti lezzetli, fakat çok 

ince kılçıklı olduğu için makbul değildir. Turna 

gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. 

Kocaağız: 
Trakya, Marmara ve kuzey bölgelerimizin hızlı 

akarsularında yaşar. Ortalama 60-80, en çok 100 

cm boy ve 2-4 kg’den 10 kg ağırlığa erişebilir. 

Etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla 

beslenir. Erginler yalnız dolaşır. Cinsel olgunlu-

ğa 4-5 yaşlarında ulaşıp, Nisan-Temmuz ayları 

arasında 80-100 bin yumurta verir. Az lezzetli 

eti nedeniyle ekonomik değeri bölgeseldir. Buna 

karşılık olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. Hayat 

karakteri bu balığın aynı olan “Aps. vorax” türü 

Fırat ve Dicle nehirlerinde yaygındır. Sis balığı 

olarak tanınır. Boyu 40 cm olur. 

BÖLGESEL DEĞERİ OLAN KOLYOZ 
BALIĞI 

Kolyoz balığı: 
Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in doğu-

sundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar, za-

man zaman da nehirlerin denizle karışımı acısu 

bölgelerine iner. Böylece acısu ve tatlısular ara-

sında göçler yapar. 15-30 cm boyunda olabilir. 

Planktonlar, sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük 

canlılarla beslenir. Mayıs-Haziran ayları arasın-

da 15-25 bin yumurtasını taşlık, çakıllık, dere 

kenarlarına bırakır. Yıllar öncesi “Chalealbur-

nus Chalcoides İstanbulensis” türü Haliç’te Ka-

ğıthane Deresi’nde yaşardı. Eti lezzetli, bölgesel 

değeri olan bir balıktır. 

Küçük kayabalığı: 
Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük 

kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde, 

acısu-tatlısu karışımı sahillere yakında yaşar. 

Boyu 18-22, en çok 25 cm olur. Yumuşakçalar 

ve özellikle kabuklularla beslenir. Nisan-Mayıs 

ayları arası dünyaya gelen yavrulara erkek bek-

çilik yapar. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz, 

lezzetli ve yararlıdır. Ekonomik değeri bölgelere 

gr.kfcnyesinde gerçekleştirilmiştir. 1950-1960 

yılları, Türöre değişir. 

Levkit balığı: 
Karadeniz’in doğu ve batısıyla Trakya’daki ne-

hirler ve bu nehirlerin denizle karışımı acısu böl-

gelerinde yaşar. Genelde 40-50, en çok 70 cm 

boy ve 5 kg ağırlıkta olabilir. Küçük balıklar, 

kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Nisan-

Mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere gi-

rerek üreme yapar. Etinin besleyici yönü nede-

niyle ekonomik değeri olduğu gibi, amatör olta 

avcıları için de kıymetlidir. 

Levrek: 
Kuzey bölgelerimizdeki akarsu ve göllerle bun-

ların denizle ilişkili acısu bölgelerinde yaşar. 

Boyu 20-35, en çok 50 cm olabilir. Fazla göç 

etmeyen yumuşakçalar, küçük balıklar ve balık 

yumurtalarıyla beslenir. 70- 80 C sularda Mart-

Haziran ayları arası üreme yapar. Beyaz ve lez-

zetli eti taze olarak tüketilir. Olta avcıları için de 

değerli bir balıktır. 

Mini inci balığı: 
Trakya bölgesindeki akarsularda yayılış göste-

rir. 7-10, en çok 14 cm (dişileri) boyunda olur. 

Suyu berrak, oksijeni zengin akarsu ve göllerin 

dibi çakıllı bölgelerinde, su yüzeyindeki böcek-

ler, sinekler, dip hayvancıkları ve balık yumur-

taları yiyerek yaşar. Küçük, hareketli ve kurnaz 
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bir balıktır. Mayıs-Haziran ayları arası yaklaşık 

bin yumurtasını taşlara yapıştırır. Üreme devre-

sinde başının üstünde inci benzeri pullar oluşur. 

Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi nedeniyle 

zararlı bir canlı sayılır. 

Noktalı incibalığı: 
Karadeniz, Trakya ve Marmara’daki akarsu-

larda yaygındır. Boyu 9-13, en çok 16 cm olur. 

Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında, 

zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. 

Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, su 

yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Mayıs-

Haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu, 

çakıllı sahillere bırakır. Avcılıkta yem olarak kul-

lanılır; ama tabiattaki değeri daha önemlidir. 

ÇİN GÜZELİ OT BALIĞI 

Ot sazanı: 
‘Ot balığı’ olarak da tanımlanır. 2000 yıldan beri 

Çin’de sazan üretimiyle beraber yetiştirilir. Ana-

vatanı Çin’den dünyaya yayılan, bu arada ülke-

mize de getirilen bir kültür balığıdır. Ortalama 

40-80 cm boy ve 2-5 kg ağırlıkta olur. En çok 
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12-30 kg ağırlığa ulaşabilir. Otobur bir balıktır. 

Günde ağırlığının yüzde 120’si kadar ot yer. Bu 

nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükem-

mel bir canlıdır. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir 

ve kg/ağırlığına 120 bin yumurta verir. 6-10 cm 

boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir. 

Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur. 

Pullu sazan: 
13.-14. Yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan, 

kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok 

yüksek bir balıktır. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 

200-300 bin yumurta verir. Ortalama 30-40 cm 

boy ve 500-bin gr ağırlıkta olur. Sportif avcılığı 

değerlidir. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvan-

larla beslenir. 

Sardalya: 
İlk kez Rusya’nın Abrau Gölü’nde bulunmuş, 

1943’te de ülkemizde Ulubat Gölü’nde rastlan-

mıştır. İznik Gölü’nde de yaşamaktadır. Boyu 

7-8, en çok 12 cm olan, sürü halinde dolaşan bir 

Ringa/Tirsi türüdür. Planktonlar, küçük su hay-

vanları ve omurgasızlarla beslenir. 2-3 yaşların-

da olgunlaşıp, 10-140 C sularda Haziran-Ekim 

aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak 

ürer. Eti bölgesel olarak tüketilir. Daha ziyade 

alabalık yetiştiriciliğikfcnyesinde gerçekleştiril-

miştir. 1950-1960 yılları, Türnde yem olarak 

değerlendirilir. 

Somon: 
Anavatanı Kuzey Amerika’dan dünyaya yayıl-

mış, üretilmek üzere ülkemize getirilmiştir. Boyu 

ortalama 60-100 cm, ağırlığı da 3-15 kg olabi-

lir. 150 cm’ye ulaşanları da olur. Hızlı akarsu-

ların oksijeni bol, temiz sularında yaşar. Doğal 

yetişenleri 2-3 m yükseğe atlaya sıçraya yüzerek 

2-3 bin km’lik nehir kaynaklarına ulaşıp, burada 

Ekim-Kasım ayları arası ürer. Yavrular tekrar 

acısulara iniş yapar. Yetişkinleri denize de uyum 

gösterir. Etoburdur. Böcekler, sinekler, kabuklu-

lar ve irili ufaklı balıklarla beslenir. Tatlısu ba-

lıklarının eti en lezzetli olanıdır. Ayrıca yumur-

tasından kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik 

değeri çok yüksektir. 

Sudak: 
Marmara ve Karadeniz ile Göller Bölgesi’nde 

10-15 yıl yaşayan, 40-70 cm’den 130 cm boy ve 

1-5 kg’dan 12 kg ağırlıkta olabilen hareketli, av-

cılığı zevkli bir balıktır. Kendinden küçük balık-

larla beslenir. Nisan-Mayıs ayları arasında 200 

bin-1 milyon yumurta vererek ürer. Gündüz-

lerini dipte geçirip, avlanmak için sabah erken 

saatlerde veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. 

Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verim-

liliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlısu 

balığıdır. 

ETİ LEZİZ ÇAMUR SAZANI, KUMLU 
SULARDA HAYAT BULUR 

Siyah sazan: 
‘Çamur Sazanı’ da denir. En çok 80 cm boya 

ulaşır. Sakin akan nehirlerin çamur veya kum-

lu zeminlerinde, derinlerde kabuklular ve yu-

muşakçalarla beslenerek yaşar. Eti lezzetlidir. 

Çin’de üretimi yapılmasına karşın, ülkemizde 

hayatı ve değerlendirilmesi henüz araştırılmak-

tadır. 

Tahta balığı: 
Marmara Bölgesi’nde ağır akışlı nehirlerin sıcak, 

sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. Göllerde 

de hayat gösterir. Planktonlar, küçük canlılar 

ve bitkilerle beslenir. Mayıs-Temmuz ayları 

arası üreme yapar. Çok yavaş büyür. 3-5 yaşla-

rında 10-12, en çok 25- 35 cm boyda olabilir. 
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Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Genelde “ekon 

balıkları”nın yetiştiriciliğinde yem olarak kulla-

nılır. 

Taşaltı balığı: 
Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak suların-

da, taşlar arasında yaşar. Boyu ortalama 12-13, 

en çok 20 cm olur. Su içindeki yavru balıklar, 

bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla bes-

lenir. Kendisi ise tatlısu levreği ve turna balığı 

için yem olur. Üreme devresi Şubat-Mayıs ayları 

arasıdır. Eti gevrek ve lezzetlidir. 

Taş ısıran balığı: 
Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin suyu berrak, 

kumlu zeminlerinde yaşar. Çeşitli türleri var-

dır. 5-12 cm boyda olabilen taş ısıran, gününü 

kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. Küçük 

organizmalar ve hayvanlarla beslenir, bu arada 

avlarıyla birlikte kumları da ağzına alarak çiğ-

ner. Nisan-Haziran ayları arası ürer ve yapışkan 

yumurtalarını taşlara, köklere, bitki saplarına bı-

rakır. Taş ısıran balıkları tabiat dengesi yönü ile 

değerlidir. 

Tatlısu kefali:
 Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan, hızlı 

akan dere veya nehirlerde yaşayan, 7-10 yaşla-

rında 30-40 cm boy ve 600-bin gr ağırlığa erişen 

bir kefal türüdür. Yavru safhasında küçük kurt-

lar, karides ve böcek yavrularıyla beslenirken, 

büyüyünce ot da yer. Yaşlandıkça yırtıcı olup, 

kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de 

yiyebilir. Nisan-Haziran ayları arası 45-50 bin 

yumurta dökerek ürer.kfcnyesinde gerçekleştiril-

miştir. 1950-1960 yılları, Tür Etinin lezzetsiz ve 

değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür. 

Trakya levreği: 
Trakya’nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır 

akışlı nehirlerle bunların deniz bağlantılı acısu 

bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. 

Boyu 18-35 cm olur. Kurtlar, balık yumurtaları, 

küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. 

Oburluğu, diğer değerli balıkların besinleriyle 

yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Üreme-

lerini Nisan-Mayıs ayları arasında yapar. Eti lez-

zetlidir. Bol avlanılması tabiat için yararlı olur. 
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BERRAK VE BOL BİTKİLİ SULARDA 
TURNA BALIĞI YÜZER 

Turna balığı: 
Karadeniz’e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili 

sularında, ayrıca çeşitli göllerimizde yaşar. Tat-

lısu balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. 

Tüm balıklara, hatta yaban ördeklerine saldırır. 

Kendi yavrularını da yediği olur. Hayat şartları 

elverirse 20-25 yıl yaşar. Erkekleri en çok 100, 

dişileri ise 150 cm’ye kadar büyür. 2-3 yaşından 

itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200 bin yu-

murta vererek üremeye başlar. Genç ve küçük-

lerinin (1-3 kg) eti lezzetlidir. Spor avcılığının en 

ünlü balıklarındandır. 

Yayın: 
Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğü 

ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Ortalama 

1-2m’den 3 m’ye kadar boy ve 150 kg ağırlığa 

erişebilir. 35-40 yıldan 100 yıla kadar yaşayabi-

lir. Yavaş akan nehirler ve göllerde, dipte hare-

ketsiz yatarak yaşar. Etobur bir balıktır. Su altın-

daki bütün hayvanları yiyebilir. Mayıs-Haziran 

ayları arasında, gece sessizliğinde yumurta dö-

ker. Dişileri ağırlığına oranla kg başına 7 bin-25 

bin yumurta döker. Tatlısu balıkları içinde eti en 

lezzetli olanlardan biridir. Ekonomik değeri çok 

yüksektir. 

Yılan balığı: 
Erkekleri 35-50, dişileri 45-100 cm boyda ola-

bilen, hem tatlı hem de tuzlu sularda yayılış 

gösteren bir balıktır. Doğumu ve üç yıllık geliş-

mesinden sonra tatlı sulara girer. 8-20 yıl bura-

larda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas 

Okyanusu’nda Sargossa Denizi’ne yönlenir. 

Burada 70-100 C sularda, yaklaşık bin- 3 bin m 

derinlerde milyonlarca yumurta döker. Dönü-

şü başarabilen yavrular tekrar acısu bölgelerine 

gelir. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. Yumuşakça, 

kabuklular ve balıklarla beslenir. Etinin lezzetli 

oluşunun yanı sıra yetiştirmeye uygunluğu ile de 

ekonomik değeri çok yüksektir.

Baraj göllerinde en çok yetiştirilen balık türü 

aynalı sazandır. Pullu sazan, ‘aynalı sazan’ ola-

rak adlandırılan yan türleri üretime en elverişli 

olanıdır. Kolay ürediği için baraj gölleri üretim 

için en ideal ortamdır. Aynalı sazanın ekonomik 

değeri oldukça yüksektir. 50 sene kadar yaşadığı 

bilinir. Bitkiler, bulabildiği tohumlar ve kurtçuk-

larla beslenir. Yiyeceğinin kokusunu takip ede-

rek bulur. Nisan ve Temmuz arası hatta Eylül 

ayı sonuna kadar yem dökebilir. Aynalı sazan 

pulsuz olup, pullu (dogal) sazana göre daha hızlı 

büyüyebilen ve daha az kılçıklı bir türdür. Sa-

zan ülkemizde Akdeniz ve Güneydoğu Anado-

lu bölgelerinin dışındaki tüm akarsu ve göllerde 

bulunur. Yağmur sonrası aynalı sazanlar kıyıla-

ra ve su yüzeyine doğru gelir. Sazan tabii koku 

veren her yeme gelen obur bir balıktır. Hamur, 

solucan, ayçiçeği, çekirge ve benzeri iri böcek-

ler, solucan gibi yemlerle avlanır. Sazan avında 

başarının yolu avlanılan bölgede balığın yeme 

alışkanlanlıklarının araştırılıp değerlendirilmesi 

gerekir. Örneğin sizden önce o bölgede avlanan 

balıkta bir beslenme alışkanlığı oluşturmuştur. 

Aynı yemleri uygun olta ile kullanmak başarıyı 

arttıracaktır. Göllerde yapılan avlarda ise yuka-

rıda sayılan tüm yemler kullanılabildiği gibi yo-

renin yerlisi olan ve avlanan kişilerin kullandığı 

yemlerin bilinmesi çok önemli olacaktır. 

Sazan balığı (Cyprinus carpio), sazangiller 

(Cyprinidae) familyasına adını veren tatlısu ba-

lığıdır. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. 

Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitki-

lerle beslenen bir dip balığıdır. 1,5 metre boyun-

da, 35 kg ağırlıkta olanları vardır. Ömrü 40-50 

yıla kadar varabilir. Türkiye’nin Akdeniz ve gü-

neydoğu bölgesi haricinde her yerinde bulunur.
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Ancak, Akdeniz Bölgesinin en önemli akarsu-

larından olan Göksu Irmağı’nda bol miktarda 

sazan yaşamakta ve ağırlıkları 10-12 kilograma 

ulaşabilmektedir.

Sazangiller familyasından, uzun ve iri gövde-

li bir tatlı su balığıdır. Anayurdu Asya’dır. 12. 

yüzyıldan sonra, Avrupa ve Amerika’nın tatlı 

sularında üretilmiştir. Suni balıkçılıkta önemli 

yer tutar. Göl ve yavaş akan derelerin dip sula-

rında yaşar. Solucan, böcek larvaları ve bitkiler-

le beslenir. Çoğunlukla boyları 1 metreden fazla 

olur. Ağırlığı 25 kg’dan fazla olanları da vardır. 

Her ısıdaki suya uyum sağlar. 3-30°C arasında-

ki sularda rastlanır. Aşırı soğuklarda toplu halde 

çamura gömülerek kış uykusuna yatarlar. Kışın 

ölmeden donabilirler. Su akıntısına karşı yüze-

bilirler. Kuyruğunu çeneleri arasına sıkıştırır, 

bıraktığında zemberek gibi boşanarak 3-5 metre 

sıçrayıp çağlayanları aşabilirler. Pullu ve pulsuz 

birçok çeşidi vardır. Pullu türleri iri pulludur. 

Renk ve biçimleri yaşadıkları ortama göre de-

ğişir. Genellikle sırtı koyu yeşil, yanları ve karın 

altı yeşilimtırak kahverengidir. Küçük ağızlı ka-

lın ve oynak dudaklıdır. Üst çenelerinden dört 

bıyık sarkar. Ağız dişleri yoktur. Yutak (farinks) 

dişleriyle besinlerini öğütürler. Bıyıkları dokun-

ma organı olarak görev yapar.

Dipleri karıştırır, suyu bulandırırlar. Çevik ve 

hareketli balıklardır. Sürüyle dolaşırlar. Eti fazla 

kılçıklıdır. İrileri iyi pişirildiğinde eti beğenilir. 

Nisan-Haziran arasında yumurtlarlar. Yumur-

taları bitkilere yapışır. Bir dişi, bir defada yarım 

milyon yumurta bırakabilir. Yumurtaların çoğu 

diğer balıklar tarafından tüketilir. Ortam ısısına 

bağlı olarak en geç bir hafta içinde yumurtalar 

açılır. Üç yılda erginleşirler. Sazanların 100 yıl 

kadar yaşadığı söylenirse de, ömürleri normal 

olarak 40-50 yıl kadardır. Balıkçılar bunları ha-

rekete geçirmek için gürültülü sesler çıkarırlar. 
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Ağla bol miktarda avlanırlar. Durusu gölünde 

30 kg gelenleri vardır. Bin yıldan beri insan-

larca suni olarakta yetiştirilen sazan balığından 

insanlar tarafından çesitli süs balıkları türetilmiş-

tir. Bunların en tanınmışları bir akvaryum ba-

lığı olan Japonbalığı ve Japonya’da yüzyıllardır 

rengârenk çeşitleri türetilen koi Sazanıdır. Ülke-

mizdeki genel olarak Sazan ve diğer bir tür olan 

Aynalı sazan olarak bilinir. Ancak bu cinslerin 

haricinde uzun sazan olarak ta bilinen pullu sa-

zan da mevcuttur. Baraj göllerinin balıklandırıl-

masında kullanılan balık Aynalı Sazan olmakla 

birlikte gölete suyolları ile gelen pullu sazanda o 

gölde yerleşir. Avcıların gözdesi ise aynalı sazan 

olmakta bu da bir süre sonra aynalı sazanın aza-

lıp pullu sazanın baskın çıkmasına sebep olmak-

tadır. Çaprazlama dölleme neticesinde ortaya 

çıkan sazan türlerini aşağıda görebilirsiniz.

Üreme Zamanı
Sazan balığı Mayıs ve Haziran aylarında ortam 

sıcaklığına göre üreme yapar. Sazan yumurtala-

rını genelde kıyıya yakın bölgelere bırakır. Yu-

murta zamanı yanlış bir uygulama ile kendini 

balıkçı zanneden kişiler tarafından dirgen, tüfek 

kullanılarak avlanırlar. Diğer bir yanlış uygula-

ma ise ağ ve serpmedir. Göl ve göletlerde tama-

men yasaklanmış olan bu yöntem balık neslinin 

yok olmasına neden olmaktadır

Avlanma Zamanı
Sazan balığının avlanma zamanı Arpa hasadı-

nın başlaması ile birlikte (Sirkülerde 1 Temmuz) 

başlar denmekle birlikte Ağustos ayı başların-

da avlanmaya gitmek daha doğru olur. Bunun 

nedenini ise şöyle izah edebiliriz. Ülkemizin 

coğrafi yapısı güney bölgemizde yumurtasını 

döken balık iç anadolu bölgesinde daha dök-

memiş durumdadır bu durum kuzeye gidilince 

daha da uzar. Yumurta dökme zamanı yorgun 

ve aç kalan balık bu zamanlarda oldukça sıkı bir 

beslenme rejimine girer. Daha sonra bu durum 

azalarak yok olur. Eylül ve Ekim aylarında kışa 

hazırlık yapmak için sıkı bir beslenme rejimine 

girer. Bu zamanlarda yakalanan balıklar daha 

lezzetli olur. Şu hususta unutulmamalıdır. Kum-

lu bölgelerin balığı daha lezzetli olur. Dibi ça-

murlu olan bölgelerde yakalanan balıkların etle-

ri biraz kokar. 

Bulunduğu Yerler
a) Akarsularda

b) Göl veya göletlerde 

Akarsularda :Akarsularda genel olarak akıntıya 

karşı durabileceği yerleri ve kıyıya yakın yerlerde 

bulunan taş altları veya sazlık araları ile akıntı-

nın girdap (anafor) yapıp boşalttığı alanları ter-

cih eder.

Pullu sazan 
13.-14. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan, 

kolay yetişen, eti lezettli ve ekonomik değeri 

çok yüksek bir balıktır. 3-4 yaşlarında olgunla-

şıp 300.000’ine yakın yumurta verebilir. Orta-

lama 30-40 cm. boy ve 500-1000 gr. Ağırlıkta 

olur. Sportif avcılığı da yapılır. Su böcekleri ve 

kurtçuklarla beslenir. Sazın avının vazgeçilmezi 

yemleme yapmaktır. Bu yemler yaklaşık pinpon 

topu büyüklüğünde olarak hazırlanır, suda ya-

vaş çözünmeleri için de bir gün önceden kuru-

tulur. Bu yemlerde irmik, soya unu, mısır unu 

kullanılabilir. Avlanmaya başlanmadan yaklaşık 

yarım gün önce bu hazırlanmış yemler belli ara-

lıklarla av sahasına bırakılır. Sazan yemlerin ko-

kusuna gelecektir. Sonrasında elbette her balık-

çının yaptığı gibi olta suya bırakılacak ve sabırla 

beklenilecektir.
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Alabalık 
Alabalıklar çok hareketli, yüzgeçleri dikensiz, 

pulları çok küçük,içsularda yaşayan en lezzet-

li, etçil hayvanlardır.  Yumurtadan yeni çıkmış 

yavru balıklar, çoğunlukla sudaki sinek lavrala-

rıyla beslenir, büyüdükçe küçük balıklar, tatlısu 

karidesi, sinekler ve uçan böcekleri yer. 2-3 yaş-

larında İlkbahar ve Sonbahar aylarında çiftleşir. 

Dişi alabalık yumurtalarını çakıl ve kum kaplı 

dipte, kuyruğuyla karıştırıp açtığı çukura yayar. 

Alabalıklar sıcaklığı 10 - 15 derece arası soğuk, 

berrak ve bol oksijenli sularda yaşarlar. 

Üreme zamanları Eylül ayından mart ayına ka-

dar uzanır. Yumurtlaması soğuk (5-7 C°), berrak 

ve bol oksijenli orman içi akarsularının kaynak 

kısımlarında sonbaharda olur. 3,5-4,0 mm ça-

pındaki yumurtalardan larvalar 400 gün derece 

civarında çıkar. Karnivor olup, sulardaki sinek 

larvaları, kabuklu canlılar ve diğer balıkların 

larva ve yavrularıyla beslenirler. Dere alabalığı 

(Salmo trutta forma fario), Salmonidae famil-

yasından avrupada cok yaygın olan bir alabalık 

türü. Avrupa’nın bazı bölgelerinde Amerika’dan 

getirilmiş olan gökkuşağı alabalığı bu yerli ala-

balık türünün neslini tehlikeye sokmuştur. Bu 

alabalığın bir de sadece Türkiye’de, Sivas’ın 

Gürün Gökpınar kaynağında görülen bir alt 

türü mevcuttur: Salmo trutta fario. Aynı zaman-

da bu hayvandan Avrupa’da da yaşadığı için 

İstanbul’un bazı derelerinde vardır. Rengi ya-

şadığı ortama göre değişken olup, genellikle sırt 

yeşilimsiden kahverengine kadar değişen renkte, 

yanlar daha açık, karın parlak renktedir. Baş ve 

yanlarda sarıdan altın rengine kadar değişen bir 

renk tonu vardır. 40-50 cm boya ve 0,5-1,0 kg 

ağırlığına kadar çıkabilirler.
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Yaşadıkları alanın büyüklüğüne bağlantılı olarak 

böcek ve böcek larvalarından, sinek ve sinek lar-

valarından, küçük balıklardan ve yengeçlerden 

beslenirler, iribaş (kurbağa yavrusu) ve küçük 

dişi kurbağaları da yerler, ama dere alabalıkları 

arasında yamyamlık da yaygındır. Akarsularda 

dere alabalığı, uygun vücut şekli ile çok hızlı 

hareket edebilir. Avlanırken su bitkilerinin ar-

kasına saklanır ve sonra ani bir atılış ile saldırır. 

Tipik soğuksu balığı olan dere alabalığı berrak, 

bol oksijenli soğuk sularda özellikle akarsularda 

bulunur. Üremeleri Ekim-Aralık ayları arasın-

da, akarsuyun kaynak kısımlarına yakın çakıllık, 

kumluk yerlerde olmaktadır. Bulunduğu akarsu-

da kaynağa doğru kısa bir yumurtlama göçü ya-

par. Larvalar su sıcaklığına bağlı olarak 200-250 

gün-derece arasında çıkarlar.

Dere alabalığının bazen diğer bir Salmonid 

olan Salvelinus fontinalis ile karışımı üzere ga-

rip çizgili melezler meydana gelir. Bunlara Kap-

lan alabalığı denir. Göl alabalığı (Salmo trutta 

lacustris), Salmonidae familyasından deniz ve 

dere alabalığının bir gölün tatlısu kesimine 

adapte olmuş göç etmeyen formudur. Deniz ve 

dere alabalıklarının bütün özelliklerini gösterir. 

Yalnızca rengi ve daha tombul vücut yapısı ile 

onlardan ayrılır. Asıl rengi gümüşî, gümüşî gri 

veya kahverengimsi; sırt yan ve karın kısmına 

kıyasla daha renkli, hafif kahvemsi veya yeşilim-

sidir. Vücudun yan ve sırtı büyük siyah benek-

lerle kaplı, bunların arasında portakal veya gül 

renginde lekeler bulunur. Bu balıklar, soğuk ve 

derin dağ göllerinde, orman içi göllerde yaşar-

lar. Karnivor olup, diğer balıklar ve su canlıları 

ile beslenirler. İyi beslenme koşullarda 20–25 kg 

ağırlığa ulaşabilir. Gerçekten lezzetli ve amatör 

balıkçılık açısından değer taşıyan bir alabalıktır. 

Türkiye’de bazı orman içi göllerde, Doğu Ana-

dolu Bölgesinde ki su özellikleri uygun göllerde 

mevcuttur. İç Anadolunun yüksek dağlarında, 

Trakya bölgesinde, Doğu Anadolu Bölgesi ve 

Karadeniz Bölgesinin dere ve göllerinde yaşar-

lar. Antalya, Mersin, Muğla gibi sıcak şehirle-

rin su sıcaklığı 15 derecenin altında olan dağlık 

bölgelerindeki derelerde bulunurlar. Ulkemize 

özgü bir tür olan Abant Alası Abant gölünde, 

Abant’a yakın göllerde, Yedigöller ve civarında-

ki derelerdede bulunurlar. Alabalık avı da diğer 

etçil balıklarda olduğu gibi genellikle yapay veya 

canlı yemle yapılır. 

Tatlısu levreği 
Tatlısu levreğinin sırt ve kuyruk yüzgeçleri 

daha geniş, enine uzanan bantları daha koyu ve 

geniş,vücut olarak daha enli bir yapıdadır. Lev-

reğin diğer türü olan Sudak ise uzun bir yapıda 

olup, levreğe nazaran daha narin yapılı, ancak 

daha hızlı büyüyen,büyük ağırlık ve boylara 

ulaşabilen bir türdür. Güneşin parlak olmadığı 

saatler ve gece iyi av verir. levrek sığ sularda pek 

av vermez. Derin sularda dipten veya dibe ya-

kın yerlerde yeme vurur. 30-35 cm. boya kadar 

sürüler oluşturarak gezen bir balık türü olması 

nedeniyle, olta ile bir levrek aldığınızda vakit 

geçirmeden aynı bölgeye ayrılmazsanız birkaç 

balık daha alabilirsiniz. Tabii ki sessiz olmak, 

suya görüntü vermemek kaydıyla. Özellikle iri 

levrek veya sudak tutmak istiyorsanız kesinlikle 

sessizlik ilk şarttır. Tatlısu Levreği ise Trakya-

Marmara bölgesinde özellikle Sapanca gölünde 

bulunmaktadadır. 

Bir tatlısu balık türü olan Yayın da akarsu ve göl-

lerde yaşar. Tatlısu balıklarının en büyüğü ve en 

uzun yaşayanıdır. Ortalama 1-2m.’den 3m.’ye 

kadar boy ve 150kg. ağırlığa erişebilir. 35-40 yıl-

dan 100 yıla kadar yaşayabilir. Yavaş akan ne-

hirler ve göllerde dipte hareketsiz yatarak yaşar. 

Etobur bir balıktır. Mayıs ve Haziran aylarında 

geceleri yumurtalarını bırakır. Dişileri ağırlığına 

oranla kg. başına 7000-25.000 yumurta bırakır-

lar. Tatlısu balıkları içinde eti en lezzetli balıklar-

dan biridir. Ekonomik değeri de çok yüksektir. 
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Olta ile avlanan bir balıktır. Kullanılacak yem 

seçilirken bu balığın tam bir çöpçü olduğu ger-

çeği akıldan çıkarılmamalıdır. Yayın bulduğu 

her şeyi yer. Hele canlı yemlere hiç dayanamaz. 

15-20cm.’den küçük olmamak kaydıyla avlaya-

cağınız balıklar, sülükler, iri toprak solucanları 

yem olarak kullanılabilinir.

Çapak 
Marmara ve Karadeniz’in akarsu ve göllerinde, 

bazı türleri de Anakara ve Kırşehir yörelerinde 

yaşar. Boyları ortalama 30-40 cm.’den 70cm. 

ve 3kg.’dan 6kg.’ya ulaşabilir. Kurtlar, böcekler 

ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir. Mayıs 

ve Haziran aylarında 100.000 yumurta bırakır. 

1 kg.’nun üstünde olanlarının eti lezzetlidir; kü-

çükleri ise av ve yem balığı olarak değerlendirilir.

Turna balığı 
Karadeniz’e akan nehirlerin berrak ve bol bitki-

li sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. Tatlısu 

balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. Ba-

lıklara hatta yaban ördeklerine saldırır. Kendi 

yavrularını da yediği olur. Hayat şartları elve-

rirse 20-25 yıl yaşar. Erkekleri en çok 100, di-

şileri ise 150cm.’e kadar büyür. 2-3 yaşlarından 

itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200.000 

yumurta bırakmaya başlar. Gençlerinin (1-3kg.) 

eti lezzetlidir. Spor avcılığının en bilinen ba-

lıklarındandır. Turna balığı olta ile avlanır ve 

canlı yem kullanılır. Önemli olan yem olarak 

kullanılacak balığın oltanın iğnesine takılırken 

öldürülmemesidir. Avlanmak için en iyi zaman 

sabah gün doğumu veya akşam gün batımıdır. 

Özellikle yaz aylarında küçük balık sürülerinde-

ki hareket etrafta turna olduğunun habercisidir. 

Yine su altındaki otluk bölgeler, kıyıları kamışlık 

olan küçük körfezler ve etraflarındaki çukurlar 

da turnaları bulabileceğiniz muhtemel mekan-

lardır. Yazın sıcak günlerinde 30cm. derinliğe 

kadar kıyıya yaklaşırken, kışın ise derin sulara 

çekilirler.

Tatlısu kefali  
Sazanın akrabasıdır. Sırtında tek yüzgeci vardır. 

Vücut yanlardan çok hafif basık ve uzunca ka-

lın yapılı olup, etrafı siyah renk yapıcı tanelerle 

çevrilmiş, iri ve düz pullarla örtülmüştür. Renk, 

vücudun sırt kısmında koyu sarı-kahverengi-ye-

şil olup, yan taraflara doğru açık, karın bölgesi 

ise beyazdır. Ventral ve Anal yüzgeçler portakal 

sarısı reginde, diğerleri renksizdir. Ağzı vücudu-

na oranla küçük, buna karşın dudakları oldukça 

etli ve sağlamdır.  Boyu 50-60 cm.ye, ağırlık-

ları 2.5- 3 kga kadar çıkabilir. Çevik ve ürkek 

bir balık olup Bolu ve çevresinde pullu sazan, 

Anadolu’nun değişik yörelerinde ise ot balığı 

olarak anılmaktadır. Ülkemizde pek çok göl ve 

akarsuda bulunmaktadır. 

Nerelerde Bulunur: 
Ülkemizde pek çok göl ve akarsuda bulunmak-

tadır. Ekonomik değerinin olmaması, tatlısu ke-

fali üzerinde insan baskısının oluşmasını engel-

lemekte olup sadece olta balıkçıları tarafından 

avlanmaktadır. Üzerindeki baskının az olması 

nedeni ile oldukça büyük boylara ulaşabilen ke-

fal, alabalık tutkunları için de, avının albalığa 

benzemesi nedeni ile özellikle iyi bir alternatif 

olabilmektedir.Genellikle temiz suyu olan göl ve 

göletler ile akarsuların çok hızlı akmayan kısım-

larında yaşar. Sazlık önlerinde, durgun gölen-

tilerde, suya sarkan ağaç dalları altında, suyun 

içinde bulunan ağaç gövdeleri etrafında, taşlık 

ve kayalık kıyılarda yuvalanır. Ankara çevresin-

de Kurtboğazı ve Eğrekkaya Barajılarında, Kir-

mir Çayı ve Ali Cin Deresinde, Boluda Gölcük 

ve Aladağ Çayında, Çerkeşte Soğanlı Çayında; 

İstanbul’da ise Riva Deresinde avlanabilir. Tatlı 

su kefali derelerin/göllerin sadece sığ bölgelerin-
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de bulunmaz, göllerin suya dik inen kayalık de-

rin bölgelerinde, derelerin derin havuzlar yap-

tığı yerlerde 0-10 atarlı kamışınızı kırabilecek 

büyüklükte Kefaller bulunabilinir. Çok irilerinin 

kendi cinsinin taklidi 4-5 cm lik sahtelere veya 

merasında bulunan diğer balıkların imitasyonla-

rına karşı inanılmaz derecede agresiftir.

Onu doğal ortamına geri gönderecek avcıları 

daha çok sever...

Beslenmesi:
Doğal yaşam ortamında bulabildiği çekirge, 

sinek, haşere, solucan, tatlısu karidesi, ağaçlar-

dan dökülen ya da suda bulunan her türlü kurt, 

böcek ve kelebek ile bunların larvaları ile bes-

lenir. Özellikle porsiyon sınırına yaklaşan ve 

daha büyük boylarda olanlar, gümüş balığı gibi 

küçük balıkları ve diğer türlerin yavrularını da 

menünün en ön sıralarında tutarlar. Canlı hay-

vancıklar dışında mısır gibi tahıl ürünlerine ve 

ağaçlardan ya da bitkilerden dökülen tohumlara 

ilgi gösterdiği bilinmektedir. Bunun sonucu 

olarak, özellikle sazan oltalarındaki yemleri 

didiklediğine de çok rastlanır. 

Sabahın erken saatlerinde oldukça sığ kıyılara 

girip yemlenirken, öğle saatlerinde genellikle 

derin suları ve gölgelikleri tercih eder. Akşam 

üstüne doğru ise özellikle su yüzeyine yakın 

seyreder ve sinek benzeri uçar haşereleri av-

lar.

Sazan balığının akrabasıdır.Ülkemizdeki tüm 

tatlı sularda bulunabilir. Şeklen denizlerdeki 

Kefali andırır. Ancak Deniz Kefalinde iki sırt 

yüzgeci bulunduğu halde, Tatlı Su Kefalinde 

sırtında bir adet sırt yüzgeci bulunur. Sırtı es-

mer, kısmen yeşilimtırak, yan ve karın tarafı 

parlak beyaz renktedir. Kafası irice, ağzı ufak, 

gözleri normal büyüklüktedir. Ağzında sade-

ce kadife dişleri bulunmaktadır. Alt yüzgeç-

leri kırmızı renktedir. Bazı yörelerde Kasna 

(Gasma), Gölgeci, Ekmekci ve Ot Balığı olarak 

adlandırılır. Üremeleri ülkemizde Nisan ayında 

başlar, bazı bölgelerde Haziran ayının sonlarına 

kadar devam eder. Ortalama 10 sene yaşadıkları 

ve 60 - 70 cm. boy ve 8 kilo ağırlığa eriştikleri 

gözlemlenmiştir.

Ekonomik değerinin olmaması, tatlısu kefali 

üzerinde insan baskısının oluşmasını engelle-

mekte olup sadece olta balıkçıları tarafından 

avlanmaktadır. Üzerindeki baskının az olması 

nedeni ile oldukça büyük boylara ulaşabilen ke-

fal, alabalık tutkunları için de, avının alabalığa 

benzemesi nedeni ile özellikle iyi bir alternatif 

olabilmektedir. Genellikle temiz suyu olan göl 

ve göletler ile akarsuların çok hızlı akmayan kı-

sımlarında yaşar. Sazlık önlerinde, suya sarkan 

ağaç dalları altında, suyun içinde bulunan ağaç 

gövdeleri etrafında, taşlık ve kayalık kıyılarda 

yuvalanır.  Ankara çevresinde Kurtboğazı ve 

Eğrekkaya Barajlarında, Kirmir Çayı ve Ali Cin 

Deresinde, Boluda Gölcük ve Aladağ Çayında, 

Çerkeşte Soğanlı Çayında, İstanbul’da ise Riva 

Deresinde avlanabilir. Doğal yaşam ortamında 
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bulabildiği çekirge, sinek, haşere, solucan, tatlısu 

karidesi, ağaçlardan dökülen ya da suda bulu-

nan her türlü kurt, böcek ve kelebek ile bunların 

larvaları ile beslenir. Özellikle porsiyon sınırına 

yaklaşan ve daha büyük boylarda olanlar, gü-

müş balığı gibi küçük balıkları ve diğer türle-

rin yavrularını da menünün en ön sıralarında 

tutarlar. Canlı hayvancıklar dışında mısır gibi 

tahıl ürünlerine ve ağaçlardan ya da bitkilerden 

dökülen tohumlara ilgi gösterdiği bilinmektedir. 

Bunun sonucu olarak, özellikle sazan oltaların-

daki yemleri didiklediğine de çok rastlanır.  Sa-

bahın erken saatlerinde oldukça sığ kıyılara girip 

yemlenirken, öğle saatlerinde genellikle derin 

suları ve gölgelikleri tercih eder. Akşam üstüne 

doğru ise özellikle su yüzeyine yakın seyreder ve 

sinek benzeri uçar haşereleri avlar. 

Sudak tatlısu levreklerinin en yırtıcı ve en iri-

si olanıdır. Marmara ve Karadeniz ile Göller 

bölgesinde, 15 yıl kadar yaşayan, 40-70cm.’den 

1.30cm.’e kadar boy ve 1.5 kg.’dan 12kg.’a ka-

dar ağırlıkta olabilen hareketli, avcılığı zevkli bir 

balıktır. Olta ile avlanır ve etobur olduğu için 

oltaya canlı balık takmak gerekir. Canlı yem bu-

lunmazsa av şansı çok düşecektir. Sudak balığı 

çok dikkatli ve ürkek bir balıktır ve kolay kolay 

tutulamaz. Boyu 90 santimi ve ağırlığı 7 kiloyu 

geçenleri çok nadir tutulur. Sudak balığını tut-

mak için uygun yemler kızılkanat, kızılgöz ve tat-

lısu levreğidir. Bunun yanında tabiiki başka balık 

türleride yem olarak kullanılabilir, ama kullanı-

lan yem balığının zayıf ve uzun bir yapıya sahip 

olmasına önem vermek gerekir. Yarım balık, ve 

balık parçalarıda yem olarak kullanılabilir. So-

lucan veya kurt ile tutulan sudak balıkları çok 

seyrektir.

Başarılı olmak için bol yavru balıkların yüzdü-

ğü yerleri seçmek gerekir. Kanallarda ve alçak 

göllerde sazlıkların ve su bitkilerinin yakınında 

aramak gerek. En iyi avlanma zamanları buz 

olmayan zamanlarda akşam ve gece saatleri, 

ve buz olan zamanda öğlen saatlerindedir. En 

büyük sudak balıkları kışın tutulur.Ürkek bir 

balık olduğu için sesten kaçınmanız önemlidir. 

Yem olan balık da oltaya takılırken zedeleme-

den, kaba etiden ya da sırt süzgecinin altından 

ya da ağzından takılmalıdır. Özellikle İç Ana-

dolu bölgesinde Çubuk, Hirfanlı, Kesikköprü 

ve Kapulukaya barajlarında Beyşehir ve Eğridir 

göllerinde bir zamanlar bolca bulunan Sudak ne 

yazık ki misina ağlarla yapılan kontrolsüz avcı-

lık nedeniyle yok olmaya yüz tutmuştur. Ancak 

Çubuk hariç bu göllerde ve Kızılırmak’ın bazı 

kesimlerinde halen az miktarda bulunmaktadır.

    

  

   


