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Baharı Beklerken Yazılan Şiir

O günü görmek için sade bekleyeceğiz, 
Göreceğiz bir sabah yeşil tomurcukları. 

Hazırlanıyor gibi, gökyüzü, ufuk, deniz, 
Bir sabah dökülecek baharların baharı. 

Bu bahar yalnız mesut günler taşımaktadır, 
Başbaşa kalacağız kenarında bir suyun, 

Göz alabildiğine yeşil uzanan çayır, 
Bir saadet içinde sessiz otlayan koyun. 

Bu bahar güleceğiz en içten bir sevinçle, 
Bir melek ordan bize uzatacak elini. 

-Beni bırakma kalbim, kalbim sen bana söyle. 
Ümitlerin en güzelini!.. 

Ziya Osman Saba

Değerli Su Dünyası Okurları,

Ziya Osman Saba’nın şiirindeki gibi bir sabah yeşil tomurcukların, bir başkasında erik ağacı çiçeklerinin 

sürprizine günaydın diyeceğimiz Mart ayında Su Dünyası’nın yeni sayısıyla sizlerleyiz. 

Bu ay sayfalarımıza Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen D-8 (Gelişen 8 Ülke) Su İşbirliği 

Toplantısı’nın yanı sıra, Dünyanın 3. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın temel atma merasimini 

ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle hazırlanan 

Kuraklıkla Mücadele Rehberini taşıdık. 

Ayrıca Bursa ilimizi ve su kaynaklarını inceleyen  bir makalenin de yer aldığı Mart sayımızı ilgiyle 

okuyacağınızı umut ediyoruz…

Su Dünyası Ekibi
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sudunyasi@dsi.gov.tr









Değerli Okurlar,
Hızlı bir sosyal ve ekonomik gelişim göstermekte olan ülkemiz 
Dünya’nın en hızlı gelişen ülkeleri arasında yerini almakta bu 
gelişmeye paralel olarak enerjiye ihtiyacı bulunmaktadır. 

2012 yılında ekonomimiz için büyük önem arz eden enerji ih-
tiyacının yaklaşık %73’ünü petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil 
yakıtlardan karşılamıştır. Tüketilen petrolün % 92’si, doğal gazın 
ise %98’i ithal edilmektedir. Bu miktar ülkemiz toplam ithala-
tının % 25,4’üne karşılık gelmektedir. 2012 Yılında cari açık 
84 Milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, cari açığın %71,5’ini 
Enerji Hammaddeleri ithalatı oluşturmaktadır. 

Bu noktada ihtiyaç duyulan enerjinin, öncelikle yerli kaynak-
lardan karşılanması maksadıyla yeni projeler geliştirilmesi ve 
enerjide dışa bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması büyük 
önem taşımaktadır.

DSİ olarak hedefi miz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönü-
münü kutlayacağımız 2023 yılına kadar 216 milyar kWh olarak 
hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyelimizin çevresel, tek-
nik, ekonomik ve sosyal olarak yapılabilir kısmının tamamının 
özel sektör iş birliğiyle ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Bu 
hedef doğrultusunda DSİ ve Özel sektör olarak yoğun bir faali-
yet içerisindeyiz. Şu an itibariyle işletmede olan 379 adet HES’in 
62 adedi Genel Müdürlüğümüz, 241 adedi Özel sektör, kalanı 
ise diğer kurum ve kuruluşlar tarafından işletmeye alınmıştır. 
Bu tesislerle 20 000 MW Kurulu güç ile yılda 70 milyar kWh 
hidroelektrik enerji üretilmektedir.

Kurulduğu 1954 yılından bu yana hizmete aldığı tesislerle her 
dört ampulden birini aydınlatan Genel Müdürlüğümüz özellik-
le 2003 yılından bu yana Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel 
Eroğlu’nun büyük destekleriyle yapılması çok zor olarak de-
ğerlendirilen, “mühendislik harikası” olarak adlandırılabilecek 
projelerin açılış ve temel atma merasimleri gerçekleştirmiştir. 

Çoruh Havzası Projeleri kapsamında yürütülmekte olan Dün-
yanın 3. Avrupa’nın ise en yüksek barajı olan Deriner Barajı 
12.12.2012 tarihinde hizmete alınmış, Nisan 2013 itibariyle 
ünitelerin ıslak testlerine başlanması ve test üretimlerinin ger-
çekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu proje kapsamında yer alan bir diğer tesis de Yusufeli 
Barajı’dır. 2019 yılı itibariyle 540 MW’lık kurulu gücü ile yılda   
1 milyar 800 milyon kWh hidroelektrik enerji üretimi sağlaya-
rak, Türkiye’nin yıllık ihtiyacının % 0,5’ini karşılaması planlan-
mıştır.

Dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 2. büyük, kurulu güç ba-
kımından 4. büyük, Dicle Nehri üzerindeki en büyük Baraj ve 
HES olan Ilısu ise tamamlandığında, sadece elektrik enerjisi üre-
timinden ekonomiye yılda 700 milyon TL katkı sağlayacaktır.
Yerli ve yenilenebilir olan HES’ler ekonomiye sağladıkları fayda-
nın yanı sıra çevreci özellikleri ile de öne çıkmaktadır. Bugüne 
kadar geliştirilen 20 bin 69 megavat HES kurulu gücüyle yılda 
yaklaşık 40 milyon ton karbondioksit (CO2) salınımı engellen-
mektedir.

Ayrıca hayata geçirilen projelerle bir yandan enerji üretilirken 
bir yandan da çevre koruma ve düzenleme faaliyetleri gerçek-
leştirilmektedir. Solaklı Vadisinde gerçekleştirilen iyileştirme 
projesi proje ile hem havza rehabilite edilmesi, hem yöre halkı-
na dinlenme ve mesire alanı kazandırılması, hem de korunması 
gereken bitki türlerinin koruma altına alınması planlanmış ve 
projenin ilk safhası kullanıma açılmıştır. 

Genel Müdürlüğümüz Ülkemizin 2023 vizyonuna yakışan bu 
ve buna benzer projelerle su kaynaklarımızın rasyonel biçimde 
değerlendirilmesi, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve ülkemizin 
kalkınması yönünde çalışmaları na büyük bir azim ve kararlılık-
la devam etmektedir.
    
                                             Akif Özkaldı
              DSİ Genel Müdürü
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K I S A Bakırçay Kınık Projesi Kınık Sağ Sahil Sulaması Tüm Hızıyla Devam Ediyor… 

DSİ 2. (İzmir) Bölge Müdürlüğünce 2008 yılında 

tamamlan Kınık Sol Sahil Sulaması ile 70 630    

dekar tarım arazisi sulanıyor. Bakırçay Kınık Pro-

jesi kapsamında inşaa edilen Kınık Sağ Sahil Sula-

ması inşaatına ise 31.10.2011 tarihinde başlanıldı. 

2010 yılında su tutmaya başlayan Yortanlı Deresi 

üzerindeki Yortanlı Barajı ve 2012 yılında su tut-

maya başlayan İlyas Deresi üzerindeki Çaltıkoru 

Barajı’nın ana su kaynakğını oluşturduğu bu su-

lama projesiyle Kınık İlçesinin ve Poyracık, Yaya-

kent Beldelerine ait tarım arazilerinin bir bölümü, 

Göçbeyli, Bölcek, Ayaskent Beldeleri ile Alibeyli, 

Sarıcılar, Hamidiye (Çerkezköy), Kadıköy, Azi-

ziye, Zağnos, Doğancı, Ferizler, Çitköy, Ahmet-

beyler, Dağıstan ve Dündarlı köylerine ait tarım 

arazileri olmak üzere toplamda 1 ilçe, 5 belde ve 

12 köy faydalanacak. 

Yortanlı Barajı alınan su ile 69 900 dekar, Çaltı-

koru Barajından alınacak su ile de 42 510 dekar 

olmak üzere toplam brüt 112 410 dekar alan su-

lanacak olup gerek sulama şebekesinin tamamının 

borulu şebeke ile teşkil edilmesi gerekse arazi top-

lulaştırma çalışmalarının tamamlanması nedeniy-
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le sulama alanında modern tarım gerçekleştirilmiş 

olacak.

Halihazırda pamuk, domates, hububat, sebze, 

patates tarımı yapılmakta olan ovada sulu tarıma 

geçildiğinde yörede 2. ürün tarımının artması, 

mevcut ürünlerde verim ve üretim artışı ayrıca 

projenin uygulanması ile 2013 fiyatları ile dekar 

başına 518 TL olmak üzere 112 410 dekar alanda 

toplam 58 228 380 TL yıllık net gelir artışı ayrıca 

6500 kişilik ek istihdam sağlanması bekleniyor. 

2013 yılı fiyatları ile maliyeti 97 500 000 TL olan 

sulama projesi kapsamındaki çalışmalar hızla de-

vam etmekte olup, 2012 yılı sonu itibari ile top-

lamda 17 000 metre uzunluğunda boru döşenmiş 

olan projenin 06.06.2014 tarihinde bitirilmesi he-

deflenmektedir.

K
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A

K I S A Ilısu Barajı ve HES Model Deneyi TAKK Dairesi Başkanlığında Yapıldı 

Ilısu Barajı ve HES İnşaatı Dipsavak Ünitesine ait 

proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 

sistemin performansını denemek amacı ile DSİ 

Genel Müdürlüğü TAKK Dairesi Başkanlığı’nda 

Modelleme Deneyi yapıldı.

Bu model testinde, dipsavak kapaklarından yal-

nızca bir adedinin çalışmasına ait farklı durumla-

rın (farklı rezervuar su seviyelerinde, farklı kapak 

açıklıklarında) dipsavak tünelinde ve mansabın-

daki etkilerinin görülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

imalatçı tarafından hazırlanan havalandırma tü-

neli projelerinin uygunluğunun görülmesi, olu-

şacak olan spiral akımın 

engellemesi adına kesit de-

ğişikliği ve dipsavak kapak-

larının mansabında öngö-

rülen önerilerinin dikkate 

alınarak yeniden değerlen-

dirilmesi için ilave model 

deneyi gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu Dipsavak Mo-

del Deneyi, DSİ 16. (Ilısu) 

Bölge Müdürü Mahmut 

Dündar beraberindeki he-

yet tarafından yerinde in-

celenerek, ilgililer ile görüş 

alışverişinde bulunuldu. 
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K I S A 1. Dünya Sulama Forumu 1. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi. 

08

29 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında medeniyetle-

rin buluştuğu “Hoşgörü Şehri” Mardin’in ev sa-

hipliğini yapacağı 1.Dünya Sulama Forumu’nun 

yürütme kurulu toplantısı, DSİ Genel Müdürü 

Sayın Akif Özkaldı’nın, ICID Başkanı Dr. Sayın 

Gao Zhanyı’nın, Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Yakup Başoğlu’nun, Daire Başkanlarının ve diğer 

paydaşların katılımıyla DSİ Genel Müdürlüğü’nde 

gerçekleştirildi.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan ve sözlerine 

gerçekleştirilecek Forumun önemine değinerek 

başlayan DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı “Foru-

mun sorunsuz gerçekleşmesi adına çalışmalarımızı 

koordineli bir şekilde yapmalıyız. Forumda görev 

alacak bütün paydaşların katılımıyla gerçekleştiri-

len bu toplantının ileride yapacaklarımızla alakalı 

bize ışık tutmasını umut ediyorum. Bu toplantı-

da forumda yapılacak işleri sırasıyla görüşeceğiz. 

Hedefimiz bu forumu sorunsuz gerçekleştirmek 

ve bu forumun ileri ki yıllarda gerçekleştirilecek 

forumlara örnek olmasını sağlamaktır. Bu forumu 

Ülkemiz, Bakanlığımız ve kuruluşumuz için pres-

tij toplantısı olarak değerlendir ve çalışmalarımızı 

bu bağlamda sürdürüyoruz. Başarılı olacağımıza 

olan inancım tamdır.” dedi.

Konuşmasına Türkiye’de bulunmaktan dolayı 

mutluluk duyduğunu ifade ederek başlayan ICID 

Başkanı Gao Zhanyı  ise “ 3 gündür Türkiye’de-

yim. Forumun yapılacağı Mardin’e de gitme fır-

satı buldum. Çok etkileyici, çok güzel bir şehir 

Mardin. Bu incelemeler neticesinde Mardin’in bu 

forum için en uygun yer olduğuna bir kez daha 

karar verdik. ICID’nin görevi sürdürülebilir ta-

rımla geleceğin en önemli meselelerinden biri 

olan gıda açığını kapatmaktır. Bu konuda yoğun 

faaliyet içindeyiz. Türkiye’ de son yıllarda sula-

maya ciddi bütçe ayırmakta ve önemli tesisleri 

tamamlamaktadır. Bunun diğer ülkelere de örnek 

olmasını ümit ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilecek dev or-

ganizasyon ile alakalı yapılacak çalışmalar masaya 

yatırıldı, yol haritası çizildi.

Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID)

Bilimsel, teknik, mesleki alanlarda, gönüllük esası-

na dayanan ve kar maksadı taşımayan, hükümet-

ler dışı, uluslararası bir organizasyon olarak 1950 

yılında 11 kurucu ülkenin liderliğinde kurulan 

ICID, uygun su ve çevre yönetimi, sulama, drenaj 

ve taşkın kontrol teknikleri, su ve kontrol teknik-

leri, su ve toprak yönetimini geliştirmek, sulanan 

ve drene edilen alanların verimliliğini arttırmak 

suretiyle tüm insanlar için dünya çapındaki gıda 

kaynaklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

ICID’nin misyonu: “ Sürdürülebilir sulu tarım 
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için sulama, drenaj, taşkın yönetimi ve nehir ıs-

lahı uygulamaları ile ilgili mühendislik dallarının, 

araştırma, bu alanlarla ilgili, geliştirme ve kapasite 

artırımını da içeren uygulamalarını teşvik etmek 

ve desteklemektir.”

Milli Komiteler aracılığıyla çalışan ICID’ın, biri 

Türkiye  olmak üzere, toplam 110 üye ülkesi bu-

lunmaktadır. Kamu kurumları, eğitim kurumları, 

bilim adamları ve mühendisler komisyon çalışma-

larına milli komiteler aracılığıyla katılabilmekte-

dirler. Ülkemizde ICID’ın milli komite temsilciliği 

(TUCİD) DSİ tarafından yürütülmektedir. 

09
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K I S A Mühendislik Meslek Eğitimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yeni alınan tek-

nik personelin kuruma kısa sürede intibaklarını 

sağlayarak mesleki bilgilerini geliştirmek maksa-

dıyla “Mühendislik Meslek Eğitimi” programları-

na devam ediyor.

Bu kapsamda Merkez Teşkilatı ile Bölge Müdür-

lüklerinde göreve yeni başlayan İnşaat, Çevre 

Mühendisleri ile Mimarlara yönelik olarak Per-

sonel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyo-

nunda Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz’in 

katılımlarıyla 11 Şubat- 01 Mart 2013 tarihleri 

arasında 1. Bölge Müdürlüğü Bursa İznik Eğitim 

tesislerinde (2013 Yılı 2.grup) “Mühendislik Mes-

lek Eğitimi” düzenlendi. Eğitim programının ilk 

bölümü 22 Şubat 2013 tarihine kadar İznik Eğitim 

Tesisleri’nde yapılırken 25 Şubat- 01Mart 2013 

tarihleri arasında 3 ayrı Bölge Müdürlüğünde ger-

çekleştirilen Uygulama Eğitimi ile son buldu.

Söz konusu eğitime toplam 155 personel katılım 

sağlamış olup, Genel Müdürlüğün kuruluş, görev 

ve yetkileriyle ilgili olarak done toplanması, etüt ve 

proje çalışmaları; baraj, sulama, içme suyu, ener-

ji santralı, pompa istasyonu ve arıtma tesisleriyle 

ilgili projelerin esasları; Kurumumuzda yürütü-

len kamulaştırma, toplulaştırma ve yeniden iskan 

çalışmaları, ihale mevzuatı, mühendislik jeolojisi, 

projelerde iş makinalarının kullanılması konuları-

nın yanı sıra inşaatların gerçekleştirilmesi ve kalite 

kontrol çalışmalarının uygulama usul ve esasları 

konuları eğitimin ana çerçevesini oluşturdu.  
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K I S A Ankara İçmesuyu Gerede Sistemi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor

10

Ankara İçmesuyu Projesi, Bolu İlinin sınırları dahi-

linde yer alan Gerede İlçesinin kuzeydoğusundan 

başlamakta, güneye doğru ilerlemekte ve Ankara 

İlinin sınırları dahilindeki Çamlıdere Barajı’nda 

son bulmaktadır.

Proje ile Gerede Havzası’ndan gelecek yıllık 226 

milyon m3 su Gerede-Ulusu Deresi üzerinde teş-

kil edilen Işıklı Regülatörü ile çevrilerek 31,6 km 

uzunluğunda 4,5 m çapında iletim tüneli vasıta-

sıyla Çamlıdere Baraj Gölüne cazibeli olarak ak-

tarılacaktır. Proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6 

km uzunluğundaki İletim Tüneli Ülkemizin en 

uzun tüneli olacaktır.

Gerede Sistemi çerçevesinde inşa 
edilmesi planlanan tesisler; 

Işıklı Regülatörü

Su İletim Tüneli; 31,6 km 

1 adet i malat şaftı 

2 adet Havalandırma Şaftı

Tünel Giriş ve Çıkış Yapıları ile Tünel Çıkışı 

Ulaşım Yolu 

800 m2 jet kolon sahası

Ankara İçme ve Kullanma suyu ihtiyacı Çubuk 

2, Kurtboğazı, Çamlıdere, Eğrekkaya, Akyar 

ve Kavşakkaya Barajlarından karşılanmaktadır. 

Hâlihazırda Ankara’nın günlük su tüketimi orta-

lama 1 milyon m3 ’tür. Barajların ölü hacimleri 

hariç şu anda depolanmış içme-kullanma suyu 

miktarı 346 milyon m3’tür. 2015-2045 yılları ara-

sındaki nüfus artışı ve kullanım ihtiyacını karşıla-

mak üzere yapımına başlanılan “Ankara İçmesu-

yu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi” ile Ankara 

İlinin 2050 yılına kadar içme-kullanma suyu ihti-

yacı karşılanmış olunacaktır.

Tünelin delme-segment kaplama ve enjeksiyon 

imalatlarının her biri 240 m uzunluğunda 3 adet 

TDM (Tünel Delme Makinası) ile yapılmaktadır. 

Bu da proje ile alakalı ayrı bir özelliktir. İlk defa 

aynı anda 3 farklı yönden TDM’sının bir arada 

çalıştığı ilk projedir.

Mühendislik harikası olan bu projede; çalışmalar 

devam etmekte olup, Işıklı Regülatörü tamam-

lanmıştır. Tünel İnşaatı ise 3 adet TDM (Tünel 

Delme Makinası) ile kazılmaya başlanılmış, 2014 

yılı sonu itibarıyla bitirilmesi planlanmıştır. Tü-

nel Kazı ve kaplama inşaatı 2012 sonu itibarı ile 

13.000 m ilerleme sağlanarak fiziki gerçekleşme 

oranı %40,5 olmuştur.
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Kahramanmaraş’ın 22 km güneyinde Türkoğlu 

İlçesinde yer alan eski adıyla Gavur Gölü bataklığı 

olan Sağlık Ovasına D20G031 numaralı Gavur 

Gölü-Türkoğlu Göl-Gözlem İstasyonu kuruldu.

Elektronik Limnigraf ve GPRS Modem (uzak-

tan algılamalı) ile donatılan istasyon ile Gavur 

Gölü seviyesindeki değişim ölçülerek kayıt altına 

alınması, ayrıca ortalama ve aşırı değerlerin elde 

edilmesi mümkün olacak, böylelikle meydana ge-

lebilecek taşkınlara gecikmeksizin müdahale edi-

lebilecek.

Gavur Gölü (Sağlık Ovası) Kuzeyde Aksu Çayı, 

güneyde Nurdağı İlçesi olmak üzere 30 km uzun-

luğa ve doğu-batı yönünde ise 6-17 km arasında 

değişen genişliğe sahiptir.  Gavur Gölü bataklığı, 

600 km2 yağış alanına sahip doğal bir drenaj ala-

nı iken, sıtma hastalığı ile mücadele etmek maksa-

dıyla kısmi kurutma projesi hazırlanmış ve inşaatı 

1948-1967 yılları arasında tamamlanmıştır. 

İyileştirme çalışmaları 1980’ li yıllara kadar devam 

ettirilmiştir. Projenin rutin olarak bakım-onarımı 

yapılmaktadır. Gavur Gölü “Orta Ceyhan Hav-

zası Menzelet Sulama Projesi” sınırları içerisinde 

yer almaktadır. 

11
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12

Ilısu Projesi Bilim Komitesi Üyelerinden, Komite 

Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Prof. 

Dr. Ahmet Mete Saatçi, Prof. Dr. Hayat Erkanal, 

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Prof. Dr. İlter Turan, 

Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu, Yrd. Doç. Taner Yiğit, 

Turan Hazar ile sekreter İdil Yılmaz’dan oluşan 

heyet ile, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel 

Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, DSİ Genel 

Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Er-

gün Üzücek, Emlak ve Kamulaştırma Daire Baş-

kan Yardımcısı Dr. Ali Kılıç Özbek ile Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Kültürel Varlıklar ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımından 

oluşan heyet, 28.01.2013 tarihinde DSİ Ilısu Pro-

jesi 16. Bölge Müdürlüğü ve Ilısu Barajı ve HES 

İnşaatı şantiye alanını ziyaret etti.

Heyet üyelerine, DSİ 16. (Ilısu) Bölge Müdürü 

Mahmut Dündar tarafından, Ilısu Barajı ve HES 

İnşaatı, Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim ça-

lışmaları hakkında yapılan sunumun ardından, 

Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Alt Komitesi 

adına Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkan Yar-

dımcısı Dr. Ali Kılıç Özbek tarafından, Ilısu Pro-

jesinde dünden bu güne kamulaştırma ve yeniden 

yerleşim çalışmalarına ait sunum, Çevre Alt Ko-

mitesi adına Etüt-Plan ve Tahsisler Dairesi Baş-

kanlığı adına Çevre Şube Müdürü Fikriye Baltacı 

tarafından çevresel faktörler-flora ve fauna ile ilgi-

li çalışmalar hakkında sunum, Kültürel Varlıklar 

Alt Komitesi adına Kültürel Varlıklar ve Müzeler 

Genel Müdürlüğünden Arkeolog Nilüfer Babacan 

ile Yüksek Mimar Serap Sevgi tarafından kültürel 

miras çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleşti-

rildi. Sunum-

ların ardından, 

heyet üyeleri 

tarafından su-

num yapanla-

ra sorulan soru 

ve cevaplardan 

sonra, Bilim 

Komitesi Üye-

lerince yapılan 

değer lendir -

melerin aka-

binde toplantı 

sona ermiştir. 
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Kütahya Pazarlar Orhanlar Göleti Çiftçiye Anlatıldı 

DSİ, Türkiye’de Hidroloji Faaliyetlerinin Gelişmesine Destek Oluyor 

DSİ 3. Bölge Müdürü Erol Şenöz, Kütahya Pa-

zarlar ilçesinde yapılacak olan Orhanlar Göleti 

hakkında çiftçiye bilgi verdi.

Kütahya Pazarlar Çok Programlı Lisesinde yapı-

lan toplantıya; Pazarlar Kaymakamı İshak Çınar, 

Pazarlar Belediye Başkanı, DSİ 3. Bölge amirleri, 

muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Bölge Müdürü Erol Şenöz; yapılacak gölet ile         

8 300 dekar tarım alanının borulu sistem ile sula-

nacağını belirtti. Sulamadan 4 adet köy arazisinin 

istifade edeceğini belirten Şenöz, proje ile yöre 

çiftçisinin gelirinin 6 kat artacağını belirterek, tesi-

sin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 

kurucusu ve yürütücüsü ol-

duğu Türkiye Ulusal Hid-

roloji Komisyonu (TUHK) 

toplantısı 20.02.2013 tari-

hinde; çeşitli üniversiteler-

den öğretim üyeleri, İşletme 

ve Bakım Dairesi, Teknik 

Araştırma ve Kalite Kont-

rol Dairesi, Teknoloji Da-

iresi, Jeoteknik Hizmetler 

ve Yeraltı Suları Dairesi ile 

Etüt, Planlama ve Tahsisler 

Dairesi Başkanlıklarından ilgililerin katılımıyla 

TUHK Başkanı Dr. Bülent Selek b aşkanlığında 

gerçekleştirildi.

Toplantıda 2011-2013 dönemi çalışma grupları 

faaliyetleri değerlendirilerek, 2013-2015 hedefleri 

belirlendi. TUHK çalışma komisyonlarının Or-

man ve Su İşleri Bakanlığı amaçları doğrultusun-

da, etkin ve koordineli çalışabilmeleri için gereken 

çalışmalar planlandı.

13
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Antalya Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyük Depolama Tesislerinde Balık Geçitleri 

14

Antalya İl Taşkın Koordinasyon Kurulu toplan-

tısının birincisi 21 Şubat 2013 tarihinde  DSİ 13. 

Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Antalya 

Valisi Dr. Ahmet Altıparmak Başkanlığında  ger-

çekleştirildi. Toplantıya; DSİ 13. Bölge Müdürü 

Turkay Özgür, İlçe Kaymakamlıkları, ilçe Bele-

diye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi, ASAT Genel 

Müdürlüğü, Karayolları, Orman, Meteoroloji, 

Ulaştırma, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-

ma Bölge Müdürlükleri,  İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü, TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü İl Çevre ve Şehircilik Mü-

dürlüğü, EUAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme 

Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-

dürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü, Akdeniz Elekt-

rik Dağıtım A.Ş ve Antalya Orman ve Su İşleri 

Müdürlüğü’nün üst düzeyde yetkilileri katıldı.

Toplantıda Devlet Su İşleri 13. (Antalya)  Bölge 

Müdürlüğü tarafından, yaşanan taşkınların sebep-

leri ve alınması gereken önlemler ile ilgili sunum 

yapıldı. Toplantıda, Antalya ili sınırları içerisinde 

sel baskınlarının, can ve mal kaybına neden olma-

ması, mevcut taşkın kontrol tesislerinin amacına 

uygun olarak işletilmesi, akarsu yataklarının ko-

runması ve mevcut taşkın tesislerinin, menfez ve 

köprülerin gözden geçirilerek yetersiz kapasitede 

olanların yeniden projelendirilerek inşaatların bi-

ran önce başlatılması için kurumların ve beledi-

yelerin programlarını buna göre oluşturmalarına 

yönelik kararlar alındı.

Baraj ve/veya nehir tipi hidroelektrik santraller 

(HES)’in kurulması gelişmekte olan ülkemiz ve ül-

kemiz insanı için ne kadar önemli ise, ekosistem 

üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi de sucul 

habitat ile bu habitatta yaşayan canlıların devam-

lılığı açısından o derece önemlidir. Göçmen balık 

hareketlerinin kısıtlanmasının önüne geçebilmek 

ve su canlılarının neslinin sürdürülebilmesine kat-

kıda bulunmak maksadıyla habitatlar arasındaki 

göçleri kolaylaştıracak “balık geçidi” gibi yapılar 

inşa edilmektedir.

Balık geçitlerinin yapımında dikkat edilecek hu-

susları kapsayan eğitim semineri DSİ 20. (Kah-

ramanmaraş) Bölge Müdürü Mevlüt Aydın’ın 

başkanlığında, Kahramanmaraş İl Tarım Gıda ve 

Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, ENER-

JİSA yetkilileri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Cevher Öze-
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ren ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştiril-

di.

Bölge Müdürünün açılış konuşmasıyla başlayan 

seminer, daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Cev-

her Özeren konuyla ilgili sunumu ile devam etti. 

Sunumda, baraj ve/veya nehir tipi hidroelektrik 

santraller (HES)’in sucul ekosistem üzerindeki et-

kilerinin en aza indirgenmesi sucul habitat ile bu 

habitatta yaşayan canlıların devamlılığı açısından 

önemi vurgulanmış ve balıkgeçitleri yapılırken ne-

lere dikkat edilmesi gerektiği, uygun balık geçidi 

yapılması, balık geçidi yapılamadığı durumlarda 

ise alternatif yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği 

konusunda bilgi verildi. 

15
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K I S A Taşkınlara Karşı Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı 

Büyük Menderes havzasında meydana gelen aşı-

rı yağışlardan dolayı oluşan taşkınlar ve barajla-

rın işletmeleri ile deşarjları hakkında vatandaşları 

bilgilendirmek amacıyla, DSİ 21. (Aydın) Bölge 

Müdürü Kaya Yıldız, Bölge Müdür Yardımcısı 

Mustafa Ertürk, ilgili şube müdürleri ve teknik 

personelin katılımıyla 27.02.2013 tarihinde saat 

10:30’da Söke Ziraat Odasında, saat 14:30’da da 

Koçarlı Kaymakamlığı’nda toplantılar yapıldı.

Barajların 1 Ekim-1 Ocak ve 27 Şubat tarihlerin-

deki doluluk oranları, yapılan deşarjlar, barajlara 

gelen akım miktarları, barajlarda depolanan su 

miktarları ile Büyük Menderes ve yan kollarındaki 

su seviyelerinin takibinin yapıldığı, seviyeleri aşırı 

yükseltmeden ve barajların güvenliğini tehlikeye 

atmadan yağışlara bağlı olarak yataktaki su sevi-

yelerinin arttığı dönemlerde deşarjların azaltıldığı, 

yataktaki su seviyelerin azaldığı dönemlerde de-

şarjların kademeli olarak arttırıldığı, İl genelinde 

Aralık, Ocak ve Şubat aylarındaki yağış miktarları 

ile uzun yıllar ortalamaları hakkında vatandaşlar 

bilgilendirildi. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğünce 

yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında da bil-

gilendirme yapıldı. 
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K I S A Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1092 Yaban Hayvanını Tedavi Etti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012 yılında ülke 

genelinde çeşitli sebeplerle yaralanmış 1092 ya-

ban hayvanını tedavi etti. Tedavi edilen hayvan-

lar arasında Pelikan ve Leylek gibi kuş türlerinin 

yanı sıra ayı, yılan, kertenkele gibi farklı türler de 

yer aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, tedavi edile-

rek doğaya salınan hayvanlarla ilgili olarak 2012 

yılında başlattığı istatistik çalışmasının ilk sonuç-

ları çıktı. 

2012 yılında ülke genelinde 1092 yaban hayvanı-

nın zarar gördüğü tespit edildi. Bölge Müdürlük-

lerine bağlı merkezler ve üniversitelerin ilgili bi-

rimlerinde bakım altına alınan hayvanlara gerekli 

tedavi uygulandı. 

Tedavi sonrası iyileşen 921 yaban hayvanı tekrar 

doğaya kazandırıldı. Doğaya uyum sağlayama-

yacak durumda olan bireyler ise uygun hayvanat 

bahçeleri ve doğal yaşam parklarına yerleştirildi.

Tedavi edilen yaban hayvanları arasında Şahin, 

Leylek, Karabatak, Kaya Kartalı, Pelikan, Puhu 

Kuşu gibi kuş türleri başı çekti. Ayı, yılan, kerten-

kele, deniz kaplumbağası, sincap, yaban keçisi, ka-

raca, tilki gibi yaban hayvanları da tedavi edilen 

türler arasında yer aldı.

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

lu, yaban hayvanlarının korunması ve sürdürü-

lebilirliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu 

belirtti. Yaralı durumda bulunan hayvanların Or-

man ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine 

bağlı merkezlere getirilmesi ya da yetkililerin du-

rumdan haberdar edilmesi gerektiğini kaydeden 

Prof. Dr. Eroğlu, “Vatandaşlarımız yaban haya-

tını korumak için yaptığımız çalışmalara katkıda 

bulunabilirler. Bizim için memleketimiz insanı 

da, hayvanı da, bitkisi de çok kıymetlidir. Bakan-

lık-vatandaş işbirliğiyle göstereceğimiz küçük bir 

gayretle birçok hayatı kurtarabilir” çağrısında bu-

lundu. 
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Dünyanın en 
yüksek 3.barajı ile 
birlikte yepyeni bir 
Yusufeli...

18

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin’in Yu-

sufeli İlçesi’nden Grup Toplantı Salonu’na yapılan 

canlı bağlantıyla, Türkiye’nin en yüksek dünyanın 

ise üçüncü yüksek barajı olma özelliğini taşıyan 

Yusufeli Barajı’nın temelini Ankara’dan attı.

Başbakan Erdoğan, grup konuşmasının sonun-

da, “Grup salonundan bizim vatanseverliğimizin, 

milliyetperverliğimizin, bizim bu ülkede taş üstüne 

taş koyma yarışımızın yine bir nişanesini buradan, 

ekrandan izleyeceğiz” dedi. Bu sözler üzerine, sa-

londa bulunan televizyonlara ve duvara, Yusufeli 

Baraj’nın temel atma merasimi için ilçede bulu-

nan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-

dir Topbaş ve diğer yetkililer yansıdı.

Erdoğan, bugüne kadar Çoruh Nehri üzerine 3 

gerdanlık taktıklarını ifade ederek, 2005’te Mu-

ratlı Barajı’nı, 2007’de Borçka Barajını, 2012’de 

Deriner Barajı’nı hizmete açtıklarını söyledi. Er-

doğan, bu 3 barajın da ülkenin elektrik üretimine 

önemli katkı sağladığını kaydetti.

Çoruh Nehri üzerinde bugün de Yusufeli 

Barajı’nın temelini atacaklarını belirten Erdoğan, 

486 milyon lira bedelli barajın, kendi sınıfında 

dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye’nin de en 

yüksek barajı olacağını ifade etti.

DÜNYA’NIN EN YÜKSEK  
3.  BARAJINDA TEMEL ATILDI 
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Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karade-

niz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 Km güney batısında Çoruh Nehri 

üzerinde yer almaktadır. Çoruh Havzası üzerinde inşa edilecek 

en büyük baraj olacak Yusufeli Barajı ve HES, aynı zamanda 

çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Dünya’nın 3. yüksek 

barajı olacaktır. Yüksekliği talvegden 220, temelden 270 metre 

olan barajın toplam depolama hacmi ise yaklaşık 2.2 milyar 

m3’dür. Baraj gövdesinde yaklaşık 2.9 milyon m3 beton kulla-

nılacaktır. Kurulu gücü 540 megawatt (MW) olan santralle yılda 

1,827 milyar kilowatt – saat (kWh) hidroelektrik enerji üreti-

lecektir. 5 senede kendini amorti edecek baraj çerçevesinde 86 

km yol inşa edilecektir. Ayrıca 750 bin kişinin elektrik enerjisi 

ihtiyacı karşılanacaktır. 

“Yeni Yusufeli’ni En Güzel Şekilde 
İnşa Edeceğiz”

Barajın ihalesinin 13 Ağustos 2012’de yapıl-

dığını, 2 bin 340 gün, yani 6 yıl içinde barajın 

tamamlanacağını belirten Erdoğan, “Canlı bağ-

lantı ile Yusufeli’ne bağlanıyoruz” diyerek, sözü 

Eroğlu’na bıraktı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 270 metre yüksekliğin-

deki Yusufeli Barajı’nın Türkiye’nin en yüksek 

barajı olduğunu söyledi.

Barajın 6 yılda bitirilmesinin planlandığını dile 
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getiren Prof. Dr. Eroğlu, “Ama birazdan müte-

ahhit firmamızla pazarlığımız var. Bunu biraz 

daha geriye çekme imkanı arıyoruz. 2019 yılı ye-

rine, 2018 yılına çekerek kısa zamanda tamam-

layacağız” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, barajın yılda 2 milyar kilovatsaat elekt-

rik üreteceğini söyleyerek, Yusufeli İlçesi’nin ba-

raj altında kalacak olması sebebiyle yeni ilçeyi 

en güzel şekilde inşa edeceklerini, hiç kimseyi 

mağdur etmeyeceklerini kaydetti.

“Biraz Hüzün Var. Çünkü Hatıralar 
Su Altında Kalacak”

Faruk Çelik de “Yusufeli’nde bugün sevinç var. 

Çünkü ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak 

önemli bir barajın temeli atılıyor” dedi.

Yusufeli halkının ülkesine, bayrağına, yurduna 

bağlı olduğunu belirten Çelik, arazi kıt olması-

na rağmen, gönlü geniş insanların bu barajı ülke 

ekonomisine nasıl kazandıracaklarını bildiklerini 

belirti. Çelik, “Biraz hüzün var. Çünkü hatıralar 

su altında kalacak. Ama en büyük teminat ola-

rak, sizlerin talimatınızı burada ilettik. ‘Yepyeni, 

modern, güzel bir Yusufeli en kısa zamanda inşa 

edilecek’ deyince bütün stadın ayağa kalktığını 

gördüm” dedi.

Deniz Manzaralı Yusufeli

Başbakan Erdoğan, Yusufeli İlçesi’nin barajın 

altında kalacağını ifade ederek, en uygun yerde, 

şu anki Yusufeli ile mukayese edilmeyecek, deniz 

manzaralı Yusufeli inşa edeceklerini bildirdi. 

Yusufelili olan Kadir Topbaş ise “Necip Fazıl’ın 

bir sözü var: ‘Dev eserler ortaya çıkarmak 

için karıncalar gibi çalışmak gerekiyor’. Siz 

Türkiye’nin adeta kaderini değiştirdiniz. Dışarı-

daki insanlar, ‘Türkiye acaba başka bir gezegen-

de mi-’ diye sorguluyor. Bugün yeni bir dev eser 

Türkiye’ye kazandırıyorsunuz” diye konuştu.

Barajla birlikte Yusufeli’nin ekonomisi, ekoloji-

si, sosyal yapısının daha modern hale geleceğini 

belirten Topbaş, “Gele-

neğini unutmadan, gele-

ceğe, parlayan bir şekilde 

ve sizin hassasiyetle üze-

rinde durduğunuz böl-

ge mimarisiyle yeniden 

Türkiye’de model bir ilçe 

olacak” dedi.

Bitiş Tarihi, 
29 Mayıs 

2018 
Saat 11: 00
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Başbakan Erdoğan, Müteahhit Nihat Özdemir’e, 

“7 yılı ben size yakıştıramıyorum” dedi. Salon-

dan “6 yıl” seslerinin yükselmesi üzerine Erdo-

ğan, “6 yıla Veysel bey indirdi” diye konuştu. 

Erdoğan, Özdemir’e, “Veysel bey bakan olarak 

bir yıl kendisi için kullandı. Sizden Başbakanın 

talebi var. Bunu ne kadar daha geri çekeceğiz, 

süratle bitirebileceğiz-” diye sordu.

Özdemir de barajı, 18 Haziran 2018’de bitir-

me arzusunda olduklarını söyleyerek, “Emredin 

Sayın Başbakanım” dedi. Erdoğan’ın, barajın 

29 Mayıs 2018’de barajın bitirilmesini istemesi 

üzerine, Özdemir, “Allah izin verirse, 29 Mayıs 

2018’de saat 11.00’de barajımızı, yapıp ülkemi-

ze teslim edip enerji üretimine bizlerin de katkı-

sını sağlamış olacağız” diye konuştu.

Erdoğan, atılan adımlarla, Türkiye’yi, doğalgaz 

çevrim santrallerini daha az kullanmaya doğ-

ru taşıdıklarını belirterek, “HES’ler bizim için 

önemli bir kaynağı oluşturuyor. Bu atılan adım 

bunun bir periyodu” dedi.

Başbakan Erdoğan daha sonra barajın temelini 

attı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu’nun 
Merasim Alanındaki Konuşması

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, merasim alanında vatandaşlara yaptığı 

konuşmada ise, Türkiye’nin 270 metre yüksek-

likle en yüksek, dünyada ise üçüncü sırada olan 

Yusufeli Barajı’nın muhteşem bir baraj olacağını 

ifade ederek , yılda takriben 2 milyar kilovatsaat 

elektrik üretileceğini belirtti.

Yusufeli’nin, Artvin’in hizmetkarı olmaktan 

gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Veysel 
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Eroğlu, “Başbakanımızın talimatı var. Yusufe-

lililer, Artvinliler, bu bölgenin insanı tümüyle 

vatanına, milletine, bayrağına son derece bağlı, 

Türkiye’yi seven insanlar. Öyleyse sizlere hizmet 

etmek bizim için büyük bir şereftir” diye konuş-

tu.

Geçen hafta cuma günü Bakanlar Kurulu’nda, 

Yusufeli’ne giderek barajın temelini atacaklarını 

söylediklerinde Başbakanın çok duygulandığını 

dile getiren Prof. Dr. Eroğlu, “Dedi ki ‘Biliyor-

sun, Yusufeli için ne gerekiyorsa yapacaksın, 

kese ağzı açık’ dedi ve en kalbi, sıcak sevgi ve 

selamlarını iletti. Biz de zaten Başbakanımıza 

grup konuşmasında kendisine sürpriz yapacağız. 

Bugün ayrıca Başbakanımızın doğum günü. Do-

layısıyla güzel birgünde inşallah temel atacağız” 

dedi.

Özellikle Artvin’e karşı kendisinin de bakanlığı-

nın da büyük sevgisi olduğunu vurgulayan Or-

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

“Biz bakanlıkta şunu diyoruz, Artvin, Yusufeli 

bizimdir. Bizim bakanlığın şehri, ilçesidir.’ Bu 

yüzden buraya gelirken eli boş gelemezdik. Bu-

gün buraya 19 dev müjdeyle geldik, toplam ma-

liyeti 555 milyon lira. Bunlara bir müjde daha 

ilave ediyoruz. Artvin’imizin suyu maalesef yok. 

Artvin’e 2050 yılına kadar, takriben 38 kilomet-

re ötedeki Hatila Vadisi’nden suyu getirecek 

projenin ihalesini Mart ayında yapıyoruz, inşal-

lah Artvin’imize de memba suyu gibi su getire-

ceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de barajlar ve hidroelektrik santrallerin 

bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ifade eden Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

“Biz enerjide dışa bağlıyız. Sırf geçen sene          

66 milyar dolar dışarıya enerji ithalatı için para 

ödedik. Cari açığın büyük kısmı buradan kay-

naklanıyor. Geçmişte su akmış, biz bakmışız. 

Çoruh’ta daha önce hiçbir hidroelektrik santra-

li yoktu, çılgınca akıyordu. Biz Çoruh’a birinci 

gerdanlığı Muratlı’da attık, Muratlı 85. Yıl Ba-

rajı ve Hidroelektrik Santrali ile oraya bir gem 

vurduk. İkincisini Borçka’da tamamladık. İkinci 

gerdanlığımız Borçka Barajı ve Hidroelektrik 

Santrali. Üçüncüsü dünyanın harikası, şu anda 

Türkiye’nin 249 metre yükselikte en yüksek ba-

rajı olan Deriner Barajı ile üçüncü gerdanlığı 

attı. Şimdi Artvin Barajı yapılıyor. Beşincisi de 

şimdi Başbakanımızın talimatıyla temelini ata-

cağımız Yusufeli Barajı. Türkiye’nin 270 metre 

yükseklikle en yüksek, dünyada üçüncü, hatta 

1.5 metre yükseltsek ikinciliğe yükselecek barajı. 

Burada yılda takriben 2 milyar kilovatsaat elekt-

rik üretilecek. 540 megavat gücünde muhteşem 

bir baraj olacak. Biz bu barajları yapıyoruz, yap-

maya devam edeceğiz.”

“Şimdiye Kadar 236 Adet Hidroe-
lektrik Santral ve Baraj Yaptık”

Prof. Dr. Eroğlu, geçmişte potansiyelin yüzde 

20’sinin kullanıldığını kaydederek, şöyle devam 

etti:

“26 milyar kilovat.saatlik bir potansiyeli kullanı-

yorduk, bunu 70 milyar kilovatsaate yükselttik. 

Ama bu yeterli değil, inşallah bunu arka arkaya 
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tamamlayacağız. Şimdiye kadar 236 adet hid-

roelektrik santral ve baraj yaptık. Aşağı yukarı 

bakanlığımız 18 milyon dekar araziyi suladı. Su 

götürmediğimiz şehir kalmadı. 58 şehre su gö-

türdük. İstanbul’dan İzmir’e, Kars’tan Edirne’ye 

kadar Türkiye’de her yere 2060-2070’ye kadar 

su götürdük. Islah etmediğimiz dere kalmadı. 

Çünkü Türkiye’nin ihtiyacı çok. Türkiye artık 

büyük bir ülke, dünyada küresel bir güç. Geçen-

lerde bir dergide yayınlandı, dünyada parası en 

çok güvenilen üç ülkeden biri Türkiye. Geçmiş-

te 6 sıfır vardı, şimdi attık. IMF’ye borcumuz 

vardı, Mayıs ayında 400 milyon dolar bir borç 

kaldı, onu da temizleyeceğiz. Artık IMF’ye dahi             

5 milyar dolar borç verecek güçlü bir Türkiye 

var. Merkez Bankası’nın kasası dolu, şu anda 

122 milyar dolar dövizi olan bir Türkiye’yiz. 

Başbakanımızın liderliğinde inşallah Türkiye 

daha da büyüyecek.”

Yusufeli’nin ustalarının Türkiye’de meşhur ol-

duğunu, burada yeteri kadar çalışkan, işi bilen 

insanlar olduğunu belirten Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

“Müteahhit firmalara şunu dedik, işçiler bura-

dan temin edilecek. Çünkü gerçekten siz buna 

layıksınız. 10 kişiden en az 7’si buradan çalışsın, 

diye talimatımız olacak. İnşallah bunu sağlaya-

cağız. İlk talimatımız bu. İkincisi buradaki insan-

lar asla mağdur edilmeyecek, istimlak, kamulaş-

tırmalarda mağduriyet yok. Orman teşkilatımız 

ve DSİ’ye talimat verdik. Dedik ki bu bölgedeki 

bozuk orman alanlarını, vatandaşlara gelir geti-

rici ürünler ekerek, bunları onlara 49 yıllığına, 

masrafı bakanlıktan geliri sizin olacak. Buranın 

balları meşhur. Yusufeli organik bal üretimi için 

bakanlık olarak Orman Genel Müdürlüğü ola-

rak her türlü desteği vereceğiz.”

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TOKİ başkanıyla ko-

nuştuğunu da ifade ederek, “En güzel binaları 

yapmak, Türkiye’de değil, dünyada örnek ola-

cak bir Yusufeli’ni yeniden inşa etmek bizim 

boynumuzun borcu. Bunun sözünü veriyoruz. 

Göl manzaralı evler yapacağız. Bunu yapacak 

olan fedakar, cefakar DSİ mensuplarına teşekkür 

ediyoruz. Güçlü müteahhit firmalar var. Tarihte 

anlaşacağız, 2019 yılı diyorlar ama geç, 1 yıl öne 

çekiyoruz. Patronlar da hazır olsun” dedi.

Artvin Milletvekili İsrafi l Kışla

Bugünün Artvin için tarihi bir gün olduğunu 

ifade eden Kışla “ Artvin Ülke ekonomisine 

en fazla katkı veren şehirlerden biri. Bugün de 

ekonomik gelişmenin önemli göstergelerinden 

biri olan enerji tüketimimizin yerli kaynaklarla 

karşılanmasını sağlayacak son derece önemli bir 

barajın temelini atıyoruz. Hidroelektrik sant-

rallerin %30’u bu bölgeden karşılanıyor. Bu da 

Artvin’in Ülke için önemini ortaya koyuyor. Bi-

zim hedefimiz baraj ile beraber yeni Yusufeli’ni 

de inşa etmek. Bu son derece önemlidir. Bu ko-

nunun takipçisi olacağız. “dedi.

Kışla sözlerini “Bu barajda emeği geçen herkesi 

tebrik ediyor ve bu altın gerdanlığın Artvin şeh-

rimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye-

rek tamamladı.

Artvin Valisi Necmettin Kalkan

Konuşmasına Çoruh ile Artvin şehrinin özdeş-

leşmiş olduğunu ifade ederek başlayan Kalkan 

“Bu şehir Çoruh olmadan düşünülmez. Bir ülke 

de enerjisi ve suyu olmadan düşünülmez. Bu 

bakımdan Artvin şehrimiz bu ülke için son de-

rece önemli bir şehirdir. Baraj ve gölet yapımı 

Ülkemiz için vazgeçilmezdir. Daha önce açılışını 

yaptığımız HES’ler ve bugün temelini atacağı-

mız Yusufeli Barajı Dünya’da da adını duyur-

muş projelerdir. Sadece baraj inşa etmiyoruz. 

Baraj sayesinde yollar yapılıyor, ulaşımı kolay-

laştırıyoruz, ağaçlandırma yapılıyor, inşamıza 

yaşam alanları meydana getiriyoruz” dedi.
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Kalkan konuşmasını “ Tamamen yerli sermaye 

ve Türk müteahhitlerince inşa edilecek Yusu-

feli Barajı’nda emeği geçecek herkese şimdiden 

şükranlarımı sunuyor, projenin Ülkemize hayırlı 

olmasını temenni ediyorum” diyerek noktaladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına Yusufeli Barajı ile alakalı bilgi 

vererek başlayan Özkaldı “Bugün burada te-

melini atacağımız Yusufeli Barajı; Doğu Ka-

radeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 Km güney 

batısında Çoruh Nehri üzerinde yer almakta-

dır. Artvin Yusufeli Barajı çift eğrilikli beton 

kemer baraj kategorisinde, Çin’de yer alan ve                              

292 metre yüksekliğindeki Xiaowan Barajı’ndan 

ve Gürcistan’da bulunan ve 271,5 metre yüksek-

liğindeki Inguri Barajı’ndan sonra Dünya’daki 

en yüksek 3.baraj olacaktır. Tesisin kurulu gücü   

540 MW (3 × 180 MW) olup, yıllık elektrik 

üretimi mevcut durumda 1 827 GWh/yıl’dır. 

Toplam depolama hacmi ise yaklaşık 2.2 milyar 

m3’dür. Bu rakam Ankara’nın 6 yılda tükettiği 

suya eşittir. 486 875 000 TL’ye ihale edilen ve 

tamamen Türk sermayesi ve Türk müteahhitleri 

tarafından inşa edilecek Yusufeli Barajı, Ülkemi-

zin en hızlı akan nehri üzerinde inşa edilecek en 

büyük baraj olacaktır. “Mühendislik harikası” 

olarak da ifade edebileceğimiz bu baraj ülkemiz 

ekonomisine yılda 330 milyon TL katkı sağla-

yacaktır. Barajın inşa süresi boyunca ortalama 

1 000 kişi istihdam edilecektir. Baraj kendini 5 

yıl içinde amorti edecektir. Barajın yüksekliği 

talvegden 220, temelden 270 m’dir. Baraj gövde 

hacmi ise 2.9 milyon m3 olacaktır” dedi.

Özkaldı sözlerini “Ülkemizin 2023 vizyonuna 

yakışan bu ve buna benzer dev projelerde bizlere 

büyük destek veren, Başbakanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri Bakanı-

mız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, Bakanla-

rımıza, Valilerimize, Milletvekillerimize, bu zor 

projeyi yürüten yüklenici firmalara şükranlarımı 

sunuyor, bu projenin Ülkemize hayırlı olmasını 

temenni ediyor, saygılar sunuyorum” diyerek ta-

mamladı.

Temel atma merasiminden ardından Bakan 

Eroğlu, Genel Müdür Özkaldı ve beraberlerin-

deki heyet önce Yusufeli Barajı’nın AKS yerin-

de, daha sonra Deriner Barajı’nda incelemeler-

de bulundu.
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Tamamen kurumaya yüz tutmuş, İç Anadolu Böl-

gesindeki önemli sulak alanlardan biri olan Seyfe 

Gölü’nün su seviyesi, Orman ve Su İşleri Bakan-

lığı tarafından geliştirilen proje ile eski seviyesine 

getirildi.

Ülkemizde özellikle 1950’li yıllarda sıtma hastalı-

ğını önleme şeklinde başlayan kurutma çalışmala-

rı, tarım toprağı elde etme maksadıyla 1990’lı yıl-

ların ortasına kadar devam etti. Bu durum birçok 

sulak alanın kurutulması ile sonuçlandı. 

Bu uygulamalardan nasibini alan Seyfe Gölü, gü-

neybatısı ve kuzeybatısı nispeten büyük dağlarla 

diğer tarafları ise 

tepeciklerle çevri-

li bir kapalı havza 

özelliği taşıyor. To-

pografik olarak dü-

şük meyilde olması 

sebebiyle yağışlara 

ve mevsimlere bağ-

lı olarak göl alanı 

büyük değişiklikler 

gösteriyor. Kış ay-

larında ortalama 1 

metre olan gölün 

derinliği, yörenin 

az yağışlı olması, 

Seyfe Gölü Kuraklığı Yendi
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gölü besleyen derelerin kuruması ve yüksek buhar-

laşmanın etkisiyle yaz aylarında 60-70 cm’ye, ala-

nı ise 15 bin 600 dekara kadar düşüyor ve büyük 

bir kesimi tuzlu bataklığa dönüşüyor.

“Mucur-Seyfe Ekoloji Koruma 
Projesi” Uygulanıyor 

“Mucur-Seyfe Ekoloji Koruma Projesi” kapsamın-

da, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu’nun talimatları ve sıkı takibiyle yürütülen 

çalışmalar ile Kırşehir’e 30 km mesafedeki Seyfe 

Gölü eski haline getirildi.

 Proje ile Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer 

alan Seyfe Gölü için, hem insan varlığını hem de 

kuş popülasyonunu koruyacak şekilde ekoloji yeni-

den düzenlendi.

Seyfe Ekoloji Koruma Projesi içerisinde yer alan 

ana boşaltım kanalı, yedek kanallar, sanat yapıları 

ve kontrol kapakları, çiftlik kanalları ve göl göz-

lem istasyonu yapıldı. Yapılan tesislerle gölün su 

seviyesinin korunması hedeflendi ve bu maksat-

la  3 adet kontrol kapağı inşa edildi. Söz konusu               

3 kontrol kapağı otomasyon sistemi ile uzaktan 

kumandalı olarak işletiliyor.

Kaçak Kuyular Kapatılıyor

Kırşehir Valiliğinin talebi üzerine drenaj kanalla-

rının havza çıkış kısmına toprak sedde yapılarak 

tamamen kapatıldı. Havzadan bugüne kadar her-

hangi bir şekilde su tahliyesi yapılmadı. 

Ayrıca gölün kurumasının ana sebeplerinden birisi 

olan ve vatandaşlar tarafından açılan kaçak kuyu-

ların kapatılması konusunda Kırşehir Valiliği’nin çalışmaları devam ediyor. 

Seyfe Gölü’nü besleyen üçüncü pınar olarak adlandırılan Malya kısmından göle su takviyesi yapılarak 

su seviyesinin eski haline dönmesi sağlandı.



Su  Dünya s ı  Ma r t  2013 

HABER

H
A

B
E

R Türkiye’nin ev 
sahipliğinde, 
Türkiye Su 
Enstitüsü tarafından 
organize edilen 
D-8 toplantısı 
İstanbul’da yapıldı.

28

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Su İşbirliği Toplan-

tısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye Su 

Enstitüsü’nün (SUEN) ev sahipliğinde, 21-23 Şu-

bat 2013 tarihlerinde, İstanbul’da Grand Cevahir 

Otelde gerçekleştirildi.

D-8 Organizasyonu tarafından bugüne kadar su 

konusunda gerçekleştirilen ilk toplantı olma özel-

liğini taşıyan ve 2013 Birleşmiş Milletler Ulusla-

rarası Su İşbirliği Yılı ile kesişen toplantıda üye 

ülkeler arasında su ile ilgili konular ve sorunlar 

üzerinde işbirliği olanakları ele alındı. 

D-8 üye ülkeleri Bangladeş, Endonezya, İran, 

Malezya, Mısır, Nijerya ve Türkiye’den üst dü-

zey teknik yöneticilerin ve temsilcilerin katılımıyla 

gerçekleşen toplantı, üye ülkeler arasında su ala-

nındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve deneyimlerin 

paylaşılması için önemli bir zemin sağladı. Üye 

ülkelerin su ve meteoroloji ile ilgili üst düzey yet-

kilileri tarafından meteoroloji, su yönetimi ve su 

işleri konularında 3 grupta iki gün boyunca teknik 

toplantılar yürütüldü. 

İlk teknik toplantıda sulama, su ve enerji, taşkınlar, 

içme suyu temini ve arıtılması gibi konular masa-

ya yatırıldı. D-8 üye ülkeleri arasında atık suyun 

yeniden kullanımı konusunda ortak standartlar 

belirlenmesi, modern sulama ve drenaj teknolo-

jileri için işbirliği yapılması, su kullanımı üzerine 

eğitim programları ve kısa süreli teknik geziler dü-

zenlenmesi, karşılıklı bilimsel yayın, bilgi ve meto-

doloji değişimi gibi öneriler getirildi.

Teknik toplantıların ikincisinde, havza yönetimi 

konusu masaya yatırıldı. Üye ülkeler arasında su 

D-8 Ülkeleri 
Su İşbirliği 
Toplantısı 
İstanbul’da 
Gerçekleşti 



Su  Dünya s ı  Ma r t  2013 29

kaynakları yönetiminde bilgi ve en iyi uygulama-

ların karşılıklı paylaşımı için bir işbirliği progra-

mının oluşturulması, karşılıklı deneyim alışverişi 

için eşleştirme programları düzenlenmesi, ortak 

projeler geliştirilmesi için ülkeler arası protokol-

lerin imzalanması önerileri getirildi. İşbirliği için 

siyasi iradenin yanı sıra ekonominin de bir itici 

güç olduğunun altı çizildi ve ticari paydaşların 

sürece katılımının önemi vurgulandı.

Teknik toplantıların sonuncusunda meteoroloji 

çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, üye ül-

keler arasında kapasite geliştirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi, gözlem sistemleri, tahmin modelle-

ri, mevcut kalibrasyon tesislerinin ortak kullanı-

mı gibi teknik işbirliği alanlarının belirlenmesi, 

araştırma faaliyetleri için özel sektör katılımı ve 

bir yönlendirme komitesi oluşturularak yıllık 

toplantılar düzenlenmesi önerileri getirildi ve bu 

amaçları gerçekleştirmek için bir platform ve gö-

rev gücü oluşturulması önerildi.

Fırsatlar ve Tehditler 
Analiz Edilecek 

Söz konusu önerileri değerlendirmek üzere 29 

Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Mardin’de yapı-

lacak 1. Dünya Sulama Forumu’nda bir toplantı 

düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu toplantıda her 

üye ülke, su konusundaki güçlü ve zayıf yönle-

rini, fırsatları ve tehditleri analiz eden (SWOT 

analizi) bir rapor sunacak, böylece üye ülkeler 

arasındaki işbirliği imkanları daha detaylı olarak 

değerlendirilecek.

Toplantı neticesinde bir sonraki D-8 Su İşbirliği 

Toplantısı’nın 2014 yılında İran’da düzenlen-

mesi kararlaştırıldı. İşbirliği oluşturmada siyasi 

iradenin önemi nedeniyle bu toplantıya D-8 üye 

ülkelerinin su ile ilgili bakanlarının katılımının 

sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

D-8 üye ülkeleri arasında su konusunda işbirliği 

için koordinasyon sağlamadan sorumlu kurum 

olarak Türkiye Su Enstitüsü seçildi. Enstitünün 

web sitesinde bu amaçla online bir platform 

oluşturulmasına karar verildi.

D-8 Su İşbirliği heyetinin bir sonraki buluşması-

nın, 2013 Ekim ayında Mardin’de ICID Türki-

ye temsilcisi TUCID ev sahipliğinde yapılacak I. 

Dünya Sulama Forumu’nda yapılmasına karar 

verildi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın başkanlık 

ettiği, D-8 Su işbirliği toplantısı açılışı; Mısır, 

İran, Nijerya, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi 

temsilcileri, D-8 sekretaryası temsilcisi ve DSİ 

İlgili Daire Başkanlıklarından 15 kişilik heyetin 

katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı 
açılış konuşmasında;

“Bu toplantı, D-8 (Gelişen 8 Ülke) tarafından 

bugüne kadar su konusunda gerçekleştirilen ilk 

buluşma olması sebebiyle büyük önem taşımak-

tadır. 

Temel bir insan ihtiyacı olan suyun, ülkelerin 

tek taraflı çıkarlarının ötesinde, karşılıklı fayda 

esasına dayalı olarak değerlendirilmesi suyun 

paylaşımı ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların 

çözümüne yardımcı olacağı açıktır. Verimli yö-

netilmesi ve eşit bir şekilde paylaşılması için, su-

yun kısıtlı ve kırılgan bir doğal kaynak olduğunu 

unutmayalım.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın 

(OECD) kaynaklarına göre, 2050 yılı itibariyle, 

dünya genelinde su talebinin %55 oranında ar-

tacağı tahmin edilmektedir.

Daha güvenli bir dünya için, hep birlikte, dün-

yada alternatifi olmayan tek madde olan suyu 

gündemimizin en üst noktasına taşıyalım.

Bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler 22 Mart 2013 

Dünya Su gününün temasını “Uluslararası Su 

İşbirliği Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu sebeple, 

D-8 teknik toplantımızın ana teması “Su Ala-

nında İşbirliği” ve bu işbirliğinin geliştirilmesini 

hedefleyen konular olmuştur.

D-8 Sekreteryası Senior Executive Assistant, Sa-

yın Zulhendri Abdullah’ a değerli katkılarından 

dolayı ve Türkiye Su Enstitüsüne bize bu imkanı 

sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

 





Su  Dünya s ı  Ma r t  2013 

HABER

H
A

B
E

R BM ‘Kurak Alanlarda 
Küresel Değişimlere 
Dayanıklı Peyzajların 
Oluşturulması 
Rehberi’ni Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı ile 
birlikte hazırlıyor.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Birleşmiş Millet-

ler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) , dünyanın bü-

tün kuraklık sorunu yaşanan bölgeleri için model 

oluşturacak bir kuraklıkla mücadele rehberi tasla-

ğı hazırladı. Rehber, Afrika’yı batıdan doğuya kat 

ederek Sahra Çölü’nün genişlemesini engelleyecek 

7 bin kilometrelik Büyük Yeşil Duvar çalışmasına 

da entegre edilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Afrika’da bir çalış-

tay gerçekleştirerek, FAO’nun kuraklıkla küresel 

alanda mücadelenin yol haritasını belirleyecek 

çalışmasına son şeklinin verilmesine öncülük ede-

cek. 25-28 Şubat tarihlerinde Senegal’in başkenti 

Dakar’da yapılacak “Kurak Alanlarda Küresel 

Değişimlere Dayanıklı Peyzajların Oluşturulması 

Rehberi İkinci Uluslararası Çalıştayı”nda taslak 

rehbere son şekli verilecek.

İlki Konya’da Mayıs 2012’de yapılan çalıştay so-

nucunda ortaya çıkan taslak rehber, Eylül 2012’de 

Roma’da düzenlenen Ormancılık Komitesi Top-

lantısı esnasında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 

başkanlığında yapılan yan etkinlikle FAO üyesi 

ülkelerle paylaşılmıştı.

BM’nin Kuraklıkla Mücadele Programına
Türkiye Damgası
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Afrika’daki İlk Çalıştay
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, Türk İşbirliği 

ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle dü-

zenlediği Senegal’deki çalıştaya, FAO üyesi ül-

kelerin ilgili kurumlarının yanı sıra, uluslararası 

alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve özel 

sektör temsilcileri de katılacak. Orman ve Su İş-

leri Bakanlığı’nın Afrika’da gerçekleştireceği ilk 

çalıştay olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Türki-

ye kurak alan tecrübeleri de anlatılacak.

Çalıştayda masaya yatırılacak “Kurak Alanlar-

da Küresel Değişimlere Dayanıklı Peyzajların 

Oluşturulması Rehberi”, kurak alanlardaki res-

torasyon ve ağaçlandırma projelerini sentezle-

yerek, sosyoekonomik bakımdan zor şartlarda 

yaşayan yerel halkların refahını sağlayacak bir 

yol haritası sunacak.

Çevresel Kalkınmanın Yolunu 
Gösterecek
Kurak alanlarda çevresel ve sosyoekonomik so-

runlara işaret eden rehber, kurak alanlardaki 

ekosistemlerin restorasyonuna yatırım yapılması 

gereğini sebepleriyle birlikte anlatıyor. Yürütü-

lecek çalışmalar için kurulacak sistem ile kulla-

nılacak teknoloji ve teknikleri belirleyen rehber, 

ayrıca çiftçiler tarafından gerçekleştirilecek ça-

lışmaları da oluşturarak yerel halkı yürütülecek 

çalışmalara dahil ediyor.  

Kurak alanların restorasyonuna yapılacak yatı-

rım için ulusal ve uluslararası çapta kullanılabile-

cek kredi kaynaklarına da yer verilen rehberde, 

karbon depolama gibi yeni küresel yatırım alan-

ları için yol gösteriliyor.

Çöle Karşı 
Afrika Büyük Yeşil Duvarı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Senegal Çalış-

tayında son şekli verilecek rehberin Afrika Birliği 

Büyük Yeşil Duvar projesine entegre edilmesi 

hedefleniyor. Afrika’yı batıdaki Senegal’den do-

ğudaki Cibitu’ye kadar 7 bin kilometre boyunca 

geçecek duvar, kuraklığa dayalı ağaç türlerinden 

oluşan bir yeşil kuşak olacak.

15 kilometre genişliğinde olacak bitki bara-

jı; Çad, Burkina Faso, Nijer, Senegal, Nijerya, 

Sudan, Mali, Etiyopya, Moritanya, Eritre ve 

Cibuti’yi kapsayacak. Yeşil duvarın toprak eroz-

yonunu ve rüzgar hızını yavaşlatması, yağmur 

suyunun yer altına akmasını sağlayarak Sahra 

Çölü’nün genişlemesini engellemesi hedefleni-

yor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yürüttü-

ğü ağaçlandırma çalışmaları, küresel rehbere 

önemli örnek olmasının yanı sıra, Afrika kıtası-

nın bu en büyük çevre projesi için de teknik des-

tek sağlayacak.
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1960 yılında kurulan Ankara DSİ Gençlik ve Spor 

Kulubü Derneği, kurulduğu günden bu yana 

Türk sporuna katkı yapmakta, genç sporcuların 

yetiştirilerek, sağlıklı bireyler olmasına destek ver-

mektedir. Bünyesinden birçok ünlü sporcu ve spor 

adamını çıkaran ve geleceğin genç sporcularını 

yetiştirmeyi kendine misyon edinen DSİ Gençlik 

ve Spor Kulubü Derneği, bu çerçevede önemli bir 

organizasyona ev sahipliği yaptı.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Nu-

rettin AKMAN’ın, AK Parti Antalya Milletvekili 

Sayın Menderes TÜREL’in, Ak Parti Milletve-

kili Sayın Hakan ŞÜKÜR’ün, Basketbol Fede-

rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Harun 

ERDENAY’ın, Basketbol Milli Takımlar Eski 

Teknik Direktörü Sayın Aydın ÖRS’ün, DSİ 

Genel Müdürü Sayın Akif ÖZKALDI’nın, DSİ 

Gençlik ve Spor Kulubü Başkanı Sayın Ergün 

ÜZÜCEK’in ve sanat, spor ve siyaset dünyasın-

dan değerli konukların katılımıyla 12 Şubat 2013 

tarihinde Rixos Grand Hotelde “Genç Sporculara 

Destek Merasimi” gerçekleştirildi.

Merasim, DSİ Gençlik ve Spor Kulubü 

Derneği’nin çalışmalarını anlatan tanıtım filmi ile 

başladı. Daha sonra ise konuşmalara geçildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Nurettin AKMAN

Konuşmasına böylesi anlamlı bir gecede bir ara-

ya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade 

ederek sözlerine başlayan AKMAN “DSİ deyince 

akla barajlar geliyor. Ama DSİ 1960 yılından bu 

yana Ülke sporuna da çok büyük katkılar yapıyor. 

Genç Sporculara 
Destek Merasimi Gerçekleştirildi. 
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Bir yandan Ülke kalkınmasına ciddi destek veri-

lirken bir yandan da sportif faaliyetler ile daha 

sağlıklı gençler yetiştirilmesi sağlanıyor. Bu sene 

DSİ Sporunun 53. Kuruluş yılını kutluyor ve ba-

şarılarının devamını diliyorum. Pek çok branşta 

faaliyet gösteren DSİ Spor Kulübüne teşekkür-

lerimi sunuyorum. DSİ Sporun çalışmalarını 

çok önemsiyorum. Çünkü spor insana disiplin, 

takım ruhu, yardımlaşma kavramlarını aşılayan, 

sorunların aşılmasına büyük katkı sağlayan bir 

branştır. Yarının toplumunu bugünün gençleri 

oluşturacak. Bu bilinçle bakarsak olaya DSİ Spo-

run Ülkeye katkısının ne olduğu daha iyi ortaya 

çıkacaktır.”dedi.

AKMAN sözlerini “126 lisanslı sporcusu bu-

lunan, her yıl yaklaşık 500 çocuğa spor yapma 

imkanı sağlayan DSİ Spor Kulübüne Ülke-

mizin gençlerine adına sonsuz şükranlarımı 

sunuyorum.”diyerek tamamladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Sayın 
Menderes TÜREL

Böyle bir geceye katılmaktan dolayı son derece 

mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan 

TÜREL “ Spor bir tutku ve aşktır. Kelimelerle 

anlatılamaz olduğunu düşünüyorum. Bu bağ-

lamda bu tip faaliyetlerin her zaman destekle-

mesi gerektiğini düşünüyorum. DSİ camiası 

yetiştirdiği önemli spor adamları ile Ülke spo-

runa damgasını vurmuştur. Aydın ÖRS, Doğan 

HAKYEMEZ gibi isimler kolay yetişmeyecek 

değerlerdir. Doğan HAKYEMEZ’in Antalya’ya 

verdiği desteği de unutamam. Doğan Hocanın 

DSİ’de görev aldığını duyunca eski, güzel günler 

aklıma geldi. Doğan hocanın burada da başarı-

lı olacağına inancım tamdır. DSİ bir markasını 

sporda da eskiden olduğu gibi çıtayı yukarı çıka-

racağına olan inancım tamdır.”dedi.

TÜREL sözlerini “Böylesi bir gecede emeği ge-

çen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, saygı-

larımı arz ediyorum.” diyerek tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI

Sözlerine fahri Başkanı olduğum Ankara DSİ 

Gençlik ve Spor Kulübümüz adına, bu geceye 

katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum diye-
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rek başlayan ÖZKALDI “1960 yılında kurulan 

Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübümüz, 50 yılı 

aşkın bir süredir, başta Basketbol, Voleybol, Fut-

bol, Tenis, Masa Tenisi, Teakwon-do, Cimnas-

tik, Yüzme ve Okçuluk olmak üzere 9 branş da 

aktif olarak hizmet vermektedir. Basketbol, Vo-

leybol, Futbol ve Masa Tenisi branşlarında ya-

rışmacı takımlarımızla, ilkeli bir biçimde liglerde 

DSİ camiasını en güzel şekilde temsil etmeye de-

vam etmektedir. Bugün itibariyle, toplam aktif 

226 lisanslı sporcu bulunmakta ve yarışmalara 

katılmaktadırlar. Ayrıca, her yıl çeşitli branşlar-

da açılan Yaz ve Kış Spor Okullarına ortalama 

500 çocuk katılmakta, DSİ camiasının dışından 

gelen çocuklarımız da DSİ ile bu sayede bütün-

leşmektedirler. Ana gayesi, topluma sağlıklı bi-

reyler yetiştirmek olan Ankara DSİ Gençlik ve 

Spor Kulübümüz, spor etkinlikleri ve eğitim ça-

lışmalarına her zaman devam edecektir. “dedi. 

ÖZKALDI konuşmasını “bu çalışmalarımız-

da bizlere her zaman desteklerini esirgeme-

yen başta Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel 

EROĞLU’na, Bakan Yardımcımız Sayın Dr. 

Nurettin AKMAN’a, şükranlarımı sunuyor, 

Sportif çalışmalarımıza birlikte olma heyecanı-

nı katarak, ortak olan siz değerli konuklara, te-

şekkür ediyor hepinizi DSİ Spor Camiası adına 

sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.” diyerek ta-

mamladı.

DSİ Gençlik ve Spor Kulubü 
Başkanı Sayın Ergün ÜZÜCEK

Konuşmasına ÜZÜCEK “ 1960 yılında kurulan 

bu kulüp geçen 53 sene zarfında pek çok sporcu-

nun, yöneticinin bu ülkeye kazandırılmasını sağ-

lamıştır. Böyle bir gece düzenleyerek, içimizden 

çıkan ve büyük başarılar elde etmiş olan bu ku-

lübün fertlerinin bir araya gelmesini hedefledik. 

DSİ ruhunu taşıyan ve buraya gelme nezaketini 

gösteren siz saygıdeğer konuklara sonsuz teşek-

kürlerimi sunuyorum. DSİ Spor olarak pek çok 

farklı branşlarda faaliyette bulunmaktayız. Pek 

çok genç sporcuya sporu sevdiriyor, fiziksek ve 

ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. “dedi. 

ÜZÜCEK sözlerini “Bu toplantıya katılan Sayın 

Bakan Yardımcımız, Sayın Milletvekillerimiz, 

spora büyük destek veren Genel Müdürümüz 

başta olmak üzere herkese teşekkür ediyor, bu 

tip toplantıların önümüzdeki dönemde de de-

vam etmesini temenni ediyorum.” diyerek nok-

taladı.

Konuşmaların ardından gecenin anısına, orga-

nizasyona katılanlara plaket takdim edildi. Daha 

sonra ise topluca fotoğraf çektirilerek gece ölüm-

süzleştirildi.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda 

kuruyan İç Anadolu Bölgesi’ndeki Yunak Akgöl’ü 

eski haline tekrar kavuşturdu.

Yaklaşık 23 bin dekarlık alana yayılan Akgöl, 

Konya ilinin Çeltik ve Yunak ilçeleri sınırları 

içerisinde yer alıyor. Geçmiş yıllarda Türkiye’de 

yaşanan ve halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit 

eden sıtma hastalığının önüne geçilmesi ve tarım-

sal alanlardaki drenaj probleminin çözümü için, 

1983 yılında yaklaşık 33 km uzunluğundaki ana 

boşaltım kanalı vasıtasıyla alanın suları boşaltıla-

rak kurutuldu.

Yerel Ekonomi İçin Önemli

Yapılan çalışmada, geçmişte Akgöl’ ün çok büyük 

bir kısmının sazlık ve bataklık alanlarla kaplı oldu-

ğu ve kaynakların bulunduğu yerlerde bugünkün-

den daha büyük olmak üzere açık su yüzeylerinin 

bulunduğu tespit edildi. Su seviyesinin en yüksek 

olduğu Nisan ve Mayıs aylarında ortalama derin-

liğin 1-1,5 metre civarında olduğu, bazı yerlerde 

derinliğin 4-5 metreye kadar ulaştığı da belirlendi.

Kurumadan önce Akgöl’ün bulunduğu alandan 

kesilen sazların bölge halkı ve civar köylerde kulla-

nıldığı, gölden çıkan turna ve sazan balık türlerinin 

bölgedeki yerel halkın ekonomik geçimine önemli 

bir katkı sağladığı belirlendi. Özellikle büyükbaş 

ve küçükbaş hayvancılık için önemli bir kaynak 

olduğu ortaya çıkan Akgöl kurumadan önce, böl-

gede ortalama bin 500 adet büyükbaş hayvan ve 

25 bin adet küçükbaş hayvan besiciliği yapılmakta 

iken bu rakamların büyükbaş hayvanda yaklaşık 

500, küçükbaş hayvanda ise yaklaşık 3 bin 500 

adede kadar düştüğü tespit edildi.

Tekrar Sulak Alan Haline Getirildi

Aradan geçen uzun yıllar sonunda değişen şartlar, 

iklim değişikliğinin etkisinin azaltılması yönünde 

yapılan çalışmalar, sulak alanların gittikçe artan 

önemi ve yöre halkının bu yöndeki talepleri neti-

cesinde kısmi de olsa tekrar sulak alan haline geti-

rilmesi uygun bulundu.

Bütün bunların ışığında pilot bölge olarak seçi-

len Akgöl’de yapılması gerekenlerin belirlenmesi 

maksadıyla, biyolojik araştırmalar ve farklı res-

torasyon senaryoları gerçekleştirildi. Proje kap-

samında, alanın su tutma kapasitesini artırmak 

için dar kesiminde gerçekleştirilecek bir sedde ve 

Kuruyan Akgöl 
Eski Haline Getirildi
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mansaptaki su ihtiyacını da dikkate alarak fazla 

suyu deşarj edecek bir dolusavak sistemi ile su 

tutulması sağlandı.

Ayrıca daha önceden açılmış olan kurutma ka-

nalları belirli aralıklarla hemzemin olarak ka-

patıldı. Oluşturulan ıslak alanlarda sucul bitki 

gelişimi sağlandı ve alanda az miktarda bulunan 

turba yangınlarının önüne geçildi.

Diğer yandan ekolojik hayata destek olmak üze-

re kuş ve balıklar için barınak-üreme alanı ol-

mak üzere sulak alan içerisinde adacık da oluş-

turuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür-

lüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları neticesinde, 

alanda su tutma işleminin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildiğini söyledi. 

Kış ve bahar aylarındaki yağışların tutulması ile 

yaz mevsimi boyunca alanın ıslak kalmasının 

sağlandığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

“Sulak alan ekolojik fonksiyonlarının yeniden 

hayat bulması sağlandı” değerlendirmesinde bu-

lundu. 
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Korkuteli ilçesinde 
gerçekleştirilen 
tören ile 7 tesisin 
açılışı 6 tesisin te-
mel atma merasimi 
gerçekleştir ildi.
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17.02.2013 tarihinde gerçekleştirilen 1 adet su-

lama rehabilitasyonu ve 5 adet gölet ve sulaması 

olmak üzere 6 Tesisin temeli atıldığı, ayrıca 7 adet 

taşkın koruma tesisinin de açılışının gerçekleştiril-

diği törene Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Antalya Valisi Dr. Ahmet Altıpar-

mak, Antalya Milletvekilleri Menderes Tevfik Tü-

rel, Sadık Badak, Hüseyin Sa mani ve Gökçen Öz-

doğan Enç, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın 

yanı sıra çok sayıda bürokrat ve vatandaş katılım 

sağladı.

Törende konuşan ve Antalya’ya yapılan ve yapı-

lacak olan yatırımlar hakkında bilgi veren Orman 

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “ 1000 

günde 1000 gölet kapsamında gerekli çalışmaları-

mız devam ediyor, bundan Antalya da nasibini 

alacak” dedi. Bugün temeli atılan tesislerin yanı 

sıra birçok gölet ve sulaması temelinin atılacağının 

müjdesini veren Eroğlu, 2400 dekar araziyi sula-

yacak olan Korkuteli Karabayır Göleti’nin de dün 

temeli atılacak tesislerin arasına eklendiğini ve 12 

olan tesis sayısının 13’e çıktığını belirtti. İşlerin bir 

an önce halkımızın hizmetine sunulması açısından 

taahhütnamelerle açılış tarihinin öne alındığını 

belirten Eroğlu, tesislerin Korkuteli’ne ve milleti-

mize hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

Antalya Valisi Dr. Ahmet Altıparmak projelerin 

Korkuteli açısından ne denli mühim olduğunu 

dile getirirken, bazı ilçe, belde, köy ve tarım ara-

zilerinin bu tesisler sayesinde taşkından korunaca-

Antalya’ya 13 Tesis Birden 
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ğını ve daha önce yaşanmış sel ve taşkın felaket-

lerinin tekrar yaşanmamasını dilediğini belirtti. 

Tesislerin yöre halkına ve milletimize hayırlı 

olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ise: “Genel 

Müdürlük olarak tarımın yaygın olduğu bu 

coğrafyada kalkınmanın sulama ile olduğunu 

biliyor, sulu tarımın da modern sistemler kulla-

nılarak yapıldığında son derece verimli neticeler 

verdiğini görüyoruz.

DSİ olarak son 10 yılda bu güzel şehre 753 552 

741 TL yatırım yapmış, 219 940 dekar tarım 

arazisine sulama suyu temin edilmiş, Antalya 

şehrimize yılda 32 milyon m3 içme suyu temin 

edilmiş, 32 adet taşkın ko-

ruma tesisi tamamlanarak 

1 229 920 dekar tarım alanı 

taşkınlardan korunmuştur.

Tamamladığımız projelerin 

yanında son derece önemli 

projeleri de devam ettirdi-

ğimiz söylemekte fayda bu-

lunmaktadır. 

Alanya 2. Merhale Projesi 

kapsamında bulunan Dim 

Barajı Sulaması İkmali, Ga-

zipaşa 2. Merhale Projesi 

kapsamında bulunan Antal-

ya Gazipaşa Ovası Sulaması 

ve Gökçeler Barajı, Antalya İçmesuyu 2. Mer-

hale Projesi kapsamında bulunan Karacaören 2 

Barajı İsale Hattı, Antalya Korkuteli Sulaması 

Rehabilitasyonu Projesi kapsamında bulunan 

Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu İnşaatı ve 

Alanya İçmesuyu Projesi İsale Hattı İnşaatı de-

vam eden projelerimiz arasında yer almaktadır. 

DSİ olarak Antalya şehrimizde meydana gelen 

taşkın afetine karşı gerekli tedbirleri de aldığı-

mızı belirtmek istiyorum. 

Hizmete alacağımız ve 

temelini atacağımız bu te-

sislerin ülkemize ve aziz 

milletimize hayırlı olmasını 

diliyor, sizleri saygı ile se-

lamlıyorum” dedi.

İş bitim tarihlerinin öne çe-

kilmesinin ardından proto-

kol sahneye çıktı. Açılış ve 

temel atma merasiminin 

gerçekleştirilmesi ve fidan 

dikimiyle merasim son bul-

du.
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Temeli Atılan Tesisler:
• Daha önce açık sistemle sulanan 56 860 

dekar sulama sahasının borulu sistemle 

(yağmurlama+damlama) ile sulanmasının sağla-

nacağı ve 33 305 920 TL’ye mal olacak Korku-

teli Sulaması Rehabilitasyonu,

• 7 980 dekar arazinin borulu sistemle sulanma-

sının sağlanacağı ve 10 069 118 TL’ye mal ola-

cak Elmalı Özdemir Göleti ve Sulaması,

• 7 500 dekar arazinin borulu sistemle sulanma-

sının sağlanacağı ve 5 292 054 TL’ye mal olacak 

Korkuteli Mamatlar Göleti ve Sulaması,

• 4 130 dekar arazinin borulu sistemle sulanma-

sının sağlanacağı ve 7 479 214 TL’ye mal olacak 

Geyikbayırı Karadere Göleti ve Sulaması,

• 7 300 dekar arazinin borulu sistemle sulanma-

sının sağlanacağı ve 10 039 696 TL’ye mal ola-

cak Serik Akbaş Göleti ve Sulaması,

• Korkuteli Karabayır Göletidir. 

Temeli atılan tesislerin yanı sıra: 
• İbradı İlçe Merkezi İkmali,

• Alanya Türkler Beldesi Kargı Çayı 2. Kısım,

• Alanya Türkler Beldesi Sarısu Deresi Taşkın 

Koruma,

• Kaş Dirgenler Köyü ve Arazileri Taşkın Ko-

ruma,

• Elmalı Kışlaköy İlbiş Deresi Taşkın Koruma,

Korkuteli Dereköy Menevşeli Deresi Taşkın Ko-

ruma

• Bademağacı Ortuluk Deresi Taşkın Koruma 

tesislerinin de açılışı gerçekleştirildi. 
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İlk aşamada 15 
türden 364 örnek 
toplanan Gen 
Bankası, Türkiye’de 
yaşayan bütün büyük 
memeli türlerin DNA 
ve hücre örneklerini 
barındıracak

44

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşayan 

büyük memeli türleri için Gen Bankası kuruyor. 

İlk aşamada 15 türden 364 örnek toplanan Gen 

Bankası, Türkiye’de yaşayan bütün büyük memeli 

türlerin DNA ve hücre örneklerini barındıracak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “Ulusal Biyoçe-

şitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması He-

defleri Doğrultusunda Büyük Memeli Tü rlerinin 

Araştırılması, Korunması ve Yönetimi” projesinde 

ilk sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. TÜBİTAK 

Marmara Araştırma Merkezi ve Selçuk Üniver-

sitesi ile birlikte yürütülen proje kapsamında ilk 

etapta 15 büyük memeli türünden 364 örnek top-

landı. Bunlardan 338 DNA örneği elde edildi.

Örnekler; avlanan, ölü ya da yaralı bulunmuş 

hayvanların yanı sıra üretme istasyonu, barınak, 

hayvanat bahçesi gibi yerlerdeki hayvanlardan ve 

ayrıca nakil ve yerleştirme amaçlı arazi çalışmala-

rında yakalanan hayvanlardan toplandı.

Söz konusu hayvanlardan doku ve kan örnekleri 

alındı. Doku örnekleri canlı kaldığında, hücre izo-

le edilip hücreler çoğaltılarak saklandı. Bu hücre-

lerden ayrıca DNA da izole edildi. Kan örnekle-

rinden de DNA izole edilip saklandı.

Gen Bankasına Giren İlk Türler

Gen Bankası için örnekleri alınan ilk türler karaca, 

ceylan, kızıl geyik, alageyik, yaban koyunu, yaban 

keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, çizgili sırtlan, 

karakulak, vaşak, kurt, bozayı, tilki, çakal, saz ke-

disi oldu. 

Projenin tamamlanması ile Gen Bankası kurulur-

ken, biyolojik çeşitliliğin tanımlanması sağlanacak. 

Tür ve alt tür isimlerinin revizyonu yapılacak. 

Hayvan gen kaynaklarının korunması kapsamında 

tür tescili için kriterler belirlenecek. Av kotalarının 

belirlenmesi kapsamında tür ve alt tür isimlendir-

melerinin doğru yapılması ve popülasyon büyük-

lükleri ile demografik yapısının tespit edilmesi sağ-

lanacak. Memeli Dağılım Haritası oluşturulurken, 

yasak avla mücadele de güçlendirilecek.

Proje kapsamında, devam eden örnek toplama iş-

lemleri dışında; kurt, ayı, vaşak ve sırtlan gibi ya-

ban hayvanlarının uydu vericili tasmalar takılarak 

izlenmesi çalışmaları da yapılacak.

Türkiye Hayvan 
Gen Bankası Kuruluyor
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alternatifsiz bir 
yol…
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DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve 

YAS Dairesi Başkanlığı tarafından 18-22.02.2013 

tarihleri arasında yapılması planlanan ‘Jeoteknik 

Hizmetler Yeraltı Suları ve Sondaj Şube Mü-

dürleri Toplantısı’ İstanbul’da başladı. DSİ 14. 

Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim 

Tesisleri’nde başlayan toplantıya Daire Başkanı 

Ali Faruk Öztan ve Başkan Yardımcıları, DSİ 14. 

Bölge Müdürü Sedat Özpınar, Bölge Müdür Yar-

dımcıları, Şube Müdürleri ve ilgili mühendisler 

katıldı.

Toplantının açılışında ilk olarak DSİ 14. Bölge 

Müdürü Sedat Özpınar konuşma yaptı. Konuş-

masında başta Daire Başkanı Ali Faruk Öztan 

olmak üzere tüm katılımcıları selamlayarak ‘Çok 

değerli katılımcılar, Jeoteknik Hizmetler, Yeraltı 

Suları ve Sondaj Şube Müdürleri Toplantısı‘nı 

İstanbul’da gerçekleştirmekten ve sizleri Bölge-

mizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz; hepiniz 

ülkemizin gözbebeği şehri İstanbul’a hoşgeldiniz’ 

dedi.

Konuşmasında İstanbul’un ülkemiz için önemine 

vurgu yapan DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpı-

nar İstanbul’un orta ve uzun vadeli içme suyu ih-

Jeoteknik Hizmetler, 
Yeraltı Suları ve 
Sondaj Şube Müdürleri 
Toplantısı İstanbul’da Yapıldı 
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tiyacını karşılamak maksadıyla geliştirilen Büyük 

Melen Projesi ve projenin en önemli ayakların-

dan Melen Barajı hakkında bilgi verdi. 

Herhangi bir afet, savaş gibi durumlarda yer-

leşim birimlerine gelen su kaynaklarının tahrip 

olması durumunda, yeraltı suyu kuyularının çok 

kısa zamanda kullanıma sunulabilir olması açı-

sından stratejik önem arz ettiğini ifade eden DSİ 

14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar ‘Bu bakım-

dan, yeraltı sularının korunması, geliştirilmesi 

insanlık için alternatifsiz bir yol olarak görün-

mektedir’ dedi.

DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar konuş-

masını ‘2013 yılının sulamada atılım yılı olması 

nedeniyle üretim sonuçları ve performans prog-

ramı, YAS Eylem Planı, Göl-Su projeleri ihale-

lerde karşılaşılan sorunların da değerlendirile-

ceği seminerimizin başarılı geçmesini ve faydalı 

olmasını diler, hepinize Bölgem ve Şahsım adına 

saygılarımı sunarım.’ diyerek sonlandırdı.

DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar’ın ko-

nuşmasının ardından İstanbul Büyük İçmesuyu 

Melen Projesi ile ilgili hazırlanan 18 dakikalık 

Melen Tanıtım Filmini izlendi.

Melen Tanıtım Filmi’nin izlenmesinin ardından 

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanı Ali 

Faruk Öztan konuşmasını yapmak üzere kürsü-

ye davet edildi.

Konuşmasına ‘2013 yılının bu ilk aylarındaki 

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürleri, 

Sondaj Şube Müdürleri Toplantısı’na hoş geldi-

niz.’ diyerek başlayan Daire Başkanı Ali Faruk 

Öztan İstanbul’un kendisi için ayrı bir önemi 

olduğunu ifade etti. İstanbul’un su sorununun 

olduğu dönemleri çok iyi bildiğini söyleyen Dai-

re Başkanı Ali Faruk Öztan; geldiğimiz noktanın 

çok iyi bir nokta olduğunu, Melen Sistemi saye-

sinde İstanbul’un 2070 yılına kadar su sorunu-

nun aşılmış olduğunu, İstanbul’un nüfusu düşü-

nüldüğünde yapılan işin büyüklüğünün daha iyi 

anlaşılabileceğini ifade etti.

Ciddi bir eylemin arifesindeyiz

26 Aralık 1960 tarihinde Yeraltı Suları Eylem 

Planı’nın kanunlaştığını ve 2011 yılında Torba 

Yasa ile bütün yeraltı sularına sayaç takılması 

mecburiyeti getirildiğini belirten Daire Başkanı 

Ali Faruk Öztan ‘Kanun yapılmış ancak kağıt 

üzerinde kalmış. 51 sene zarfında sahada yokuz. 

Arama, kullanma, tahsis belgeleri vermişiz an-

cak ne kadar kullanılıp kullanılmadığı maalesef 

belli değil. Şimdi ciddi bir eylemin arifesindeyiz.’ 

dedi. 

Sayaç Takmayanların Kuyuları 
Kapatılacak

2011’den itibaren 2 senelik uygulama tecrübesi 

olduğunu söyleyen Daire Başkanı Ali Faruk Öz-

tan; ‘Bu süreçte artı ve eksilerimiz oldu. Sayaç 

takılmış hedefler 274 bin ancak 6600 sayaç ta-

kabildik. İlk defa uygulandığından, saha tecrü-

bemiz olmadığından, su kullanıcılarında sayaç 

takma kültür ve alışkanlığı olmadığından dolayı 
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toplumda bir direnç var.’ dedi. Türkiye’deki tüm 

kuyulara sayaç takılmasının hedeflendiğini ifade 

eden Daire Başkanı Ali Faruk Öztan yeni bir ka-

nun tasarısı meclisten çıktığını sözlerine ekledi. 

Kanun tasarısının öncesindeki aşamalar hakkın-

da bilgi veren Daire Başkanı Ali Faruk Öztan 

yeraltı su seviyesindeki düşmelerin göz önüne 

alınarak havzaların kritik olan, kısmen kritik 

olan ve kritik olmayan havzalar olarak sınıflan-

dırıldığını, bu çalışmadan sonra yasa tasarısı 

hazırlanarak meclise sunulduğunu ve meclisten 

geçtiğini ifade etti. Kanun ile 25 Şubat olan sü-

renin otomatikman uzatılmış olduğunu söyleyen 

Daire Başkanı Ali Faruk Öztan ‘Bu 3 sene zar-

fında otomatikman birinci sene zarfında yeraltı 

suyu kullanıcıları sayaçları kendileri takacaklar, 

eğer takmazlarsa DSİ Genel Müdürlüğü’ne 

müracaat edecekler. Bölge Müdürlüklerimiz 

de bu talepleri toplayacak, toplu olarak ihaleye 

çıkacak. Bu sayaçların temini, kuruluşumuzca 

takibi konusunda şartlar hazırlanacak, ihaleye 

çıkacaklar. Eğer bu 1 sene zarfında takmazlarsa 

ve müracaat etmezlerse çiftçilerimiz kuyularının 

kapatılması mecburiyeti ile karşı karşıya kalacak-

lar. DSİ yaptığı takdirde biz %25 teklif etmiştik 

ama %10 fazlasıyla geri ödeme sağlanacak’ dedi.

Çok kapsamlı bir eylemin 
içerisindeyiz

Yapılanların kolay iş olmadığını ifade eden Da-

ire Başkanı Ali Faruk Öztan yeni kanunla bir-

likte yaklaşık 274 000 sayaç sayısının 110 000’e 

düşürülmüş olacağını, bu arada Bölge Müdür-

lüklerimiz mutlaka ellerindeki ruhsatları ve kuyu 

kayıtlarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyle-

yerek ‘Çok kapsamlı bir eylemin içerisindeyiz’ 

dedi. Bölge Müdürlüklerindeki YAS Şube Mü-

dürlerinden gayret beklediğini belirten Daire 

Başkanı Ali Faruk Öztan ‘Yepyeni bire işle karşı 

karşıyayız. Bahane üretmeden hep birlikte bu 

işin üstesinden geleceğiz. Ruhsatları gözden ge-

çirdiğimizde 100 000’in altına düşeceğini umu-

yorum’ dedi. 

Yeraltı zenginliğimizi açıkça ortaya 
koymalıyız

Hidrojeolojik etütlere önem verileceğini ifade 

eden Daire Başkanı Ali Faruk Öztan; son yönet-

meliğe göre 2017’ye kadar bütün su kütlelerinin 

belirlenmek durumunda olduğunu, Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü ile birlikte çıkarılan yönetme-

liğin resmi gazetede yayımlandığını anlatarak 

‘Kendi gayretlerimiz ile elimizdeki hidrojeolojik 

etütleri tamamlamak durumundayız. Yurdumu-

zun yeraltı zenginliğini açıkça ortaya koymalı-

yız’ dedi. 

Diğer önemli bir hususun su veri tabanı oldu-

ğundan bahseden Daire Başkanı Ali Faruk Öz-

tan ‘Su veri tabanımıza muayenelerimizi girmek 

zorundayız. Bize büyük kolaylık sağlayacak. 

Mevcut durumda yüzlerce, binlerce sayfayı göz-

den geçirmek yerine bir tuşa basmak suretiyle 
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istediğimiz formattaki bilgileri elde edebileceğiz. 

Genel Müdürümüz bu konuya çok önem ver-

mektedir. Bu konuda gayret istiyorum’ dedi.

Depremde yıkılan barajımız yok

Daire Başkanı Ali Faruk Öztan konuşmas ında 

‘1000 günde 1000 gölet Projesi’ne de değindi. 

Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun konuya 

çok önem verdiğini ifade eden Daire Başkanı Ali 

Faruk Öztan ‘Projelerin uygulamalarına, jeo-

lojisine önem vermeliyiz. Yapılan işler titizlikle 

gözden geçirilmeli çünkü yapıldıktan sonra ha-

taların telafisi mümkün olmayabiliyor. Uygula-

ma safhasını sıkı takip etmeliyiz’ dedi.

Sondaj şubelerinin de takip edildiğini söyleyen 

Daire Başkanı Ali Faruk Öztan ‘Gayret lazım. 

Personel yetersizliği vb. sıkıntılar olsa da elimiz-

den gelenin üstünde gayret göstermeliyiz. Gel-

diğimiz nokta itibariyle çok iyi işler yapıyoruz. 

Hiçbir depremde yıkılan barajımızın olmaması 

bizim başarımızdır’ dedi. 

Yurt dışına da taştık!

Konuşmasında DSİ’nin yurt dışındaki faaliyetle-

rine de değinen Daire Başkanı Ali Faruk Öztan 

‘Yalnız yurt içinde değil yurt dışında da taştık. 

3 sondaj ile Afrika’nın 3 ayrı ülkesinde çalışıyo-

ruz. 260-270 adet kuyu açtık. 1 milyon 100 bin 

kişiye temiz, içilebilir su temin etmiş durumun-

dayız. DSİ’nin bu çalışmalarından Bakanımız ve 

Başbakanımız da övgüyle bahsediyor. Bu övgü-

ler neticesinde tüm yorgunluğumuzu unutuyo-

ruz’ dedi.

Personelin verimli çalışmasında motivasyonun 

önemi değinen Daire Başkanı Ali Faruk Öztan 

şube müdürlerinin beraber çalıştıkları perso-

nellerini performanslarının üzerine çıkmaları 

konusunda teşvik etmeleri ve takdirlerini esirge-

memeleri gerektiğini, bunun performans yöne-

timinde son derece önemli olduğunu ifade etti. 

Konuşmasının sonunda Daire Başkanı Ali Faruk 

Öztan semineri düzenlenmesinde payı olan baş-

ta DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar olmak 

üzere herkese teşekkür etti.

22.02.2013 tarihinde sona erecek olan toplan-

tıda; tüm bölge müdürlüklerinde görev yapan 

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürleri 

sırayla sunumlarını gerçekleştirildi.
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Yüzölçümü 10.820 km², denizden yüksekli-

ği 155m olan Bursa, 2 652 126 kişilik nüfusuyla 

Türkiye’nin en kalabalık 4. ve barındırdığı sanayi 

tesisleri ile Türkiye’nin en önemli sanayi kentle-

rinden biridir.

Osmanlı Devleti’ne de başkentlik yapmış olan 

Bursa tarihi bir kent özelliği taşımakla beraber 

Osmanlı Kuruluş Dönemi eserlerine ev sahipliği 

yapmaktadır.

Bursa Ekonomisi

Bursa, yüksek nüfus yoğunluğuna ve sanayi etkin-

liklerine sahiptir.  Marmara, Ege ve Akdeniz Böl-

gelerindeki illere yoğun iç göç yaşanmaktadır ve 

1960’lı ve 70’li yılların sanayileşme hamleleri bu 

göçler üzerinde etkili olmuştur. 

İklim Özellikleri

Bursa ve çevresinde Marmara (Geçiş) İklimi ege-

mendir. Bu iklimde yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar 

ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 14,5 0C, 

yıllık ortalama nispi nem oranı ise  % 68’dir. Za-

man zaman lodos esmesine rağmen hakim rüzgar 

kuzey-doğudan poyrazdır. Bursa İlinin yıllık orta-

lama yağışı 696,4mm, akış verimi 10,38, akış yağış 

verimi ise 0,47 olarak tespit edilmiştir. 

Bursa İli yıllık ortalama akımı:

• Yüzeysel Sularda (Akarsular) 3535 hm³/yıl,

• Yeraltı Sularında 410 hm³/yıl olmak üzere top-

lamda 3945 hm³/yıl’dır.

Susurluk, Sakarya ve Marmara havzalarında yer 

almakta olan Bursa’nın, yıllık ortalama yağış değe-

ri 696,4 mm, ortalama akış verimi 10,38 l/s/km2, 

ortalama akış / yağış oranı ise 0,47’dir.

Yer Şekilleri

Akarsuları: 

Nilüfer Çayı, Mustafakemalpaşa Çayı ve Göksu.

İlin en önemli akarsuyu Susurluk Çayı’nın bir kolu 

BURSA
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olan Nilüfer Çayı’dır. Uludağ’ın güney yamaçla-

rından doğan ve birçok dere ile beslenen Nilüfer 

Çayı Bursa ve Karacabey Ovalarını  sulamak-

tadır. Bunun yanı sıra Mustafakemalpaşa Çayı, 

Mustafakemalpaşa Ovasını sular ve Ulubat Gö-

lüne dökülür. Göksu Uludağ’dan kaynaklana-

rak Yenişehir Ovasını sular, sonra da Sakarya 

Nehri’ne karışır. 

Ovaları: 
Bursa’nın il sınırları içerisinde verimli ovaları 

bulunmaktadır. Bursa Ovası bunların en önem-

lisi olup, Uludağ’ın kuzeybatı eteklerinde yer 

alır. Ayrıca Mustafakemalpaşa, Karacabey, Or-

hangazi, Yenişehir, İnegöl ve İznik Ovaları da 

ilin önemli ovalarıdır.

Dağları: 
Bursa’nın ve Marmara Bölgesi’nin en yüksek 

dağı 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ’dır. 

Ayrıca Karadağ, ve Katırlı Dağları da Bursa il 

sınırları içerisinde yer almaktadır.

Su Potansiyeli

Bursa İli; İznik Gölü ve Ulubat Gölünü bün-

yesinde barındırmakta ve bu iki doğal gölün 

yüzey alanı toplamda 50 595 hektara denk 

gelmektedir.

Yine il sınırları içerisinde yer alan: 

Gölbaşı Barajı (217 hektar), 

Doğancı Barajı (172 hektar), 

Demirtaş Barajı (102 hektar), Hasanağa 

Barajı (34 hektar), Büyükorhan Barajı (135 

hektar), Nilüfer Barajı (161 hektar), Çınar-

cık Barajı (1014 hektar), Babasultan Barajı 

(128 hektar), Boğazköy Barajı (650 hektar) su 

yüzeyine sahiptir. 

Yüzeysel sular (akarsular)  3 535 hm3/yıl, ye-

raltı suları ise 410 hm3/yıl olup toplam 3 945 

hm3/yıl ortalama akım mevcuttur. İşletmede 

olan 9 barajımızdan yıllık 315 hm³ içme suyu, 

20 290 hektar alan sulama suyu sağlanmakta-

dır. 

Halen işletmede olan Bursa YAS (60 hm³), 

Doğancı Barajı (110 hm³), Uludağ Kay-

nakları (15 hm³), Nilüfer Barajı (60 hm³), 

Çınarcık Barajı (145 hm³) olmak üzere top-

lam 390 hm³ içme suyu ile ilimizin 2040 yılına 

kadar su sorunu çözümlenmiş bulunmaktadır.
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Tarihçe

Bursa’da su kaynaklarının geliştirilmesi ve yö-

netimi ile alakalı kurutma, sulama, taşkın koru-

ma, su getirme, enerji üretme gibi faaliyetler ilk 

kez 1889 tarihinde Bursa’ya Vali olarak atanan 

Mahmut Celalettin Paşa döneminde İtalyan 

mühendis Ravotti’ye Bursa ovasının taşkınlar-

dan korunması ve ovada yer alan bataklıkların 

kurutulması konusunda 1891’ de etüt ve proje 

geliştirme görevinin verilişi ile başlamıştır. 

Ravotti tarafından hazırlanan plan daha sonra 

1912’de Su İşleri Başmühendisi Rüştü Bey tara-

fından revize edilmiş ve Nilüfer üzerinde Misi-

köy mevkiinde taşkın kontrolü amaçlı Sarıkaya 

Barajı teklif edilmiştir. Teklif edilmiş barajın 

yüksekliği 35 m depolaması 5 hm3’tür. 

Yine 1912’de Nafıa Nezaretinden (Bayındırlık 

Bakanlığı) bölgeye gönderilen bir Fen heyeti 

Susurluk çevresini gezmiş ve rasat sisteminin ku-

rulmasını teklif etmiştir. Bursa ovasının ıslahı ile 

ilgili inşaat faaliyetleri 1915’te ilan edilen umumi 

seferberlik ile dahil olunan 1. Dünya Savaşı ve 

akabinde verilen Kurtuluş Mücadelesi nedeniyle 

1925 yılına kadar durmuştur. 

Kurtuluş Savaşından sonra,  Cumhuriyet döne-

minde 22.7.1925 tarihinde toplanan Bakanlar 

kurulu tarafından “Su idarelerinin taksimat, 

teşkilat ve vazifeleri” hakkındaki talimatın kabul 

edilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Su Mühendis-

liği tarihi başlamıştır. 22.7.1925’ te kabul edilen 

ve DSİ kuruluş kanunu olarak bilinen kanun 

gereği Su İşleri Daireleri kurulmaya başlanmış-

tır. Bursa’da Birinci Su İşleri Dairesi kurularak 

göreve ilk kez 10.3.1926 tarihinde Ratip Suman 

Daire Müdürü olarak atanmıştır. Bursa’da iha-

lesi yapılan ilk iş 1. Dünya Savaşı’ndan kalan 

Bursa-Nilüfer kanalı inşaat işidir. İşin inşaatına 

Almanya’dan getirilen godeli bir ekskavatör ile 

Nisan 1926’da başlanılmıştır. İşin geçici kabulü 

de 26.12.1927’de gerçekleştirilmiştir 

25.4.1928 gün 1344 sayılı kanunla Nilüfer De-

resi Kollarının ıslahı, Bursa ovasındaki batak-

lıkların kurutulması ve Nilüfer çayı üzerinde-

ki Misiköy’ ün mansabında taşkın ve rüsubat 

kontrolü amaçlı bir bent inşaatı görevi Nafia 

Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı ) na verilmiş ve 

iş 1.12.1929 tarihinde Bakkalbaşızade Nuri 

Bey’e ihale edilmiştir. Sözü geçen sözleşme 

kapsamında önce kurutulması tasarlanan Göl-

başı bataklığının kurutulmayarak önüne bir set 

çekilerek sulama amaçlı kullanılması kararına 
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varılmış ve 15.12.1931 tarihinde temel sondajla-

rına girilmiştir. Gölbaşı Bendi’ nin geçici kabulü 

8.9.1938’de yapılmıştır. 

DSİ I. Bölge Müdürlüğü (Bursa), 01.03.1954 

tarihinde 6200 sayılı kanuna istinaden İstanbul, 

Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırk-

lareli ve Edirne illerini kapsayan görev alanında 

kurulmuş; 13.04.1960 tarihinde Edirne, Tekir-

dağ ve Kırklareli illeri DSİ XI. Bölge Müdür-

lüğü olarak, 16.04.1980 tarihinde Balıkesir ve 

Çanakkale illeri DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü 

olarak, 12.06.1993 tarihinde de İstanbul ili DSİ 

XIV. Bölge Müdürlüğü olarak ayrılmışlardır.

Bölgede su kaynaklarını geliştirmek amacıyla 

yapılan faaliyetler 1925 yılından günümüze ka-

dar süregelmiştir. Bu süreç içerisinde DSİ Genel 

Müdürlüğü 66 315 hektar arazinin sulanmasını, 

60 503 hektar arazinin taşkından korunmasını 

ve kurutulmasını sağlamış, büyük kentlere yılda 

337 hm3 içme suyu temini gerçekleştirmiştir. 43 

876 ha arazinin sulanması ve yılda 60 hm3 ek 

içmesuyu temini işleri de halen inşaat progra-

mında yer almaktadır.  

Çınarcık Barajı ve HES

Sulama, içme suyu, enerji ve taşkın koruma 

maksadıyla 1996 – 2002 yılları arasında inşa 

edilmiştir. 

125 metre yüksekliğe, 373 hm³ göl hacmine ve 

120 MW kurulu güce sahip olan Çınarcık Bara-

jı; yıllık 548 gWh elektrik üretmekte, 6597 hek-

tar tarım alanını sulamakta ve Bursa İline içme 

suyu sağlamaktadır.

Boğazköy Barajı

Sulama maksadıyla 1999 – 2005 yılları arasında 

inşa edilmiştir.
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31 metre yüksekliğe, 42 hm³ göl hacmine sahip 

Boğazköy Barajı, 11187 hektar alanı sulamakta-

dır.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan etütlerde, Bursa’nın tarıma elverişli 

arazi toplamı 355 528 hektar, toplam alan-

daki yüzdesi ise %33 olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca; Çayır ve meraların toplam alanı 

24 597 hektar (%2), orman ve fundalık-

ların toplam alanı 484 067 (%44), diğer 

arazi, su yüzeyleri ve yerleşim yerlerinin 

toplam alanı ise 224 446 (%21) olarak tespit 

edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

248 943 hektar arazi etüt edilmiş ve bu alan-

ların 221 492 hektarının sulamaya elveriş-

li, 149 417 hektarının ise ekonomik sula-

nabilir araziler olduğu tespit edilmiştir.

Bursa ilinde toplamda 148 315 hektar alan 

sulanmaktadır. Sulanan alanların dağılımı ise şu 

şekilde gerçekleşmektedir:

• 5 656 hektarı (%4’ü) yeraltı sulamaları,

• 24 502 hektarı (%16’sı) Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sulamaları,

• 51 496 hektarı (%35’i) halk sulamaları,

• 66 661 hektarı ise (%45’i) Devlet Su İşle-

ri sulamalarıdır. 

DSİ Sulama Projeleri
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü (Bursa)sınırları içerisin-

deki Bursa İli sulama projelerinin aşamaları ve 

dağılımı şu şekildedir:

• İşletmede: 66 661 hektar (%45),

• Yatırım Programı ve İnşaat Aşamasın-

da: 48 519 hektar (%32),

• Ön İnceleme ve Planlama Aşamasında: 

29 535 hektar (%20)

• Proje Geliştirilecek Alan: 4 702 (%3)

 

Babasultan Barajı - Bursa

Bursa İli Hidroelektrik Enerji Potansiyeli

AŞAMASI ADET
KURULU

GÜÇ 
(MW) 

ÜRETİLEBİLEN
ENERJİ

(GWh/yıl)

1 İŞLETME 7 130,78 519,69

2 İNŞAAT 5 52,50 104,16

3 Ö.İNC+PLANLAMA+PROJE 15 272,54 759,01

GENEL TOPLAM 27 455,82 1 382,86
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Yabancılara, Türkiye veya Osmanlı deyince akıllarına ilk olarak 

neyin geldiği sorulsa, çoğunluk “Türk hamamı” cevabını verecek-

tir. Günümüzde artık sayıları parmakla sayılacak kadar azalan 

hamamlar, yüzyıllarca Osmanlı ve Türkiye kültürünün en önemli 

ve renkli öğelerinden biri olarak varlığını korudu. Diğer yanda 

kendi geleneğimiz içinde de bir tepsi börek, zeytinyağlı dolma; 

çeşit çeşit meyve, tatlı, reçel, şerbet ve göbek taşına oturmuş şarkı 

söyleyen hanımlar ile Anadolu kültürü içindeki kadınların hamam 

günleri oluştu. Evet, erkek ve kadın hamamının ayrı olmadığı 

“tek hamamlar” ya da “kuşluk hamamı”nda , gündüzler kadınla-

ra ayrılır, erkekler sabah erken saatlerde ya da gece yıkanırmış. 

Kadınlar öylesine gümbürtülü, öylesine cümbüşlü eğlenirlermiş 

ki, hamamın temizlenmesi iki saate yakın sürdüğünden erkekler 

pek bir şikâyet edermiş. Yine evlilik çağına gelmiş genç kızlar, 

önce hamamda görücüye çıkarlarmış. Bu arada dilin içine giren 

sözler, özdeyişler ile de hamam kültümüzün önemli bir parçası 

olageldi: “Hamam anası”, “hamam parası”, “hamamın namusu-

nu kurtarmak”, “hamam gibi olmak”, “han hamam sahibi” ve 

daha yüzlercesi...

Hamamdan Hamamdan 
Banyoya…Banyoya…
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Hamam dilden edebiyata ve gündelik hayata 

kadar Osmanlı kültüründe ağırlıklı bir yer tutar. 

Kadınlar ve erkekler yıkanmak için hamama gi-

der. Kadınların sosyalliği açısından önemlidir. 

Perşembe akşamları hamama gitmek, bayram-

lardan önce arife gecesi hamamların sabaha 

kadar açık olması –ki bu günümüzde de devam 

ediyor- gibi gelenekler var. Loğusa hamamı, 

gelin hamamı, damat hamamı, kırk hamamı 

gibi adetler var. Günlük yaşantımıza girmiş de-

yimler, hatta Avrupalı gözünde Osmanlı ya da 

Türk denildiğinde ilk akla gelen sözcük. Ede-

biyatta, sinemada, anılarda ayrı bir yere sahip, 

oryantalizmin gizemli dünyasındaki baş mekân. 

Dört yanı çevrilmiş işlemeli duvarları ve kubbeli 

yapısıyla sadece temizlenilen bir yer değil, top-

lumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası, tellağı, 

natırı, külhanbeyi ile yaşayan ve kuşaklar boyu 

aktarılan bir kültürün simgesi... Temizlenme-

nin tarihi günümüzden yüzbinlerce yıl öncesine 

gidiyor. Farklı coğrafyalardaki farklı kültürler, 

temizlik konusunda benzer gelenekler ve ritü-

eller geliştirdiler: Hindistan’da Ganj Nehri’nde, 

Mezopotamya’da Fırat ve kollarında, eski 

Mısır’da Nil sularında...

Yıkanmak için kapalı yerler inşa etme tarihi Hin-

distan, eski Mısır, antik Ege ve Yunan uygarlık-

larına kadar uzanıyor. Mezopotamya’da Dicle 

kıyısında M.Ö. 859-824 yılları arasında hüküm 

sürmüş Asur kralı III. Salmanasar’a ait olduğu 

saptanan hamam, Türkiye-Suriye sınırı yakın-

larındaki Resülayn’da M.Ö. 3. yüzyıla ait şehir 

kalıntılarındaki evlerde bulunan banyo yapmak 

için kullanılan özel bölmeler, yine Anadolu’da 

Gaziantep yakınlarında M.Ö. 1200’lere tarih-

lenen Geç Hitit dönemine ait hamam kalıntısı 

bunlara örnek olarak verilebilir.

Arkeolojik çalışmalarda farklı tarihlere uzanan 

hamam kalıntıları bulunmuş olsa da, günümüz 

hamamlarına çok benzer işlevler gören, içi ısı-

tılan, sıcak su akan binaların yaygın olarak ilk 

kez M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da kullanıldığı ka-

bul ediliyor. Bu daire planlı yapılar, dikdörtgen 

planlı yan odalarla destekleniyor ve sobayla ısı-

tılıyordu.

Orhan Yılmazkaya’nın yazdığı “Aydınlık Kub-

benin Altındaki Sıcaklık: Türk Hamamı” adlı 

kitapta, tarihsel süreç içerisinde hamam kültürü 

ve Osmanlı İmparatorluğu’nda hamamlar geniş 

bir şekilde anlatılıyor. Kitapta, ilk adımı Yunan-

lıların atmasına rağmen, bağımsız hamam ya-

pılarının gelişiminin Roma uygarlığı ile birlikte 

geliştiği belirtiliyor. Kesin olmamakla birlikte 

M.Ö. 1. yüzyılda mimar Sergius Orata’nın, ya-
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kılan merkezi bir ateşten elde edilen sıcak hava 

ile hamam binasını ısıtmayı ilk kez başardığı dü-

şünülüyor.

M.Ö. 33’te Roma’da 170 genel hamamın oldu-

ğu belirtiliyor: “Romalılar hamama ‘thermea’ 

derlerdi. Bu ifade binlerce yıl içinde çok az de-

ğişerek Türkçe’ye de girmiştir. Bazı bölgelerde 

kaplıcalara hâlâ termal adı verilir...”

Bilinen ilk genel Roma hamamı Pompei’de-

ki Stabia Hamamı... Bu hamam M.Ö. 150 

yılına doğru inşa edildikten sonra eklerle ge-

nişletilmiş. Dünya tarihine Romalılar tarafın-

dan armağan edilen hamam geleneği, Roma 

İmparatorluğu’nun M.S. 5. yüzyılın başında yı-

kılmasıyla eski mimari ihtişamını kaybetmiş olsa 

da, Doğu Roma’da (Bizans) sürdürüldü.

Görkemli yapılar olan Roma hamamları, Os-

manlı da dahil olmak üzere kendisinden sonra 

gelen İslam uygarlıklarının yıkanma kültürle-

rini büyük ölçüde etkiledi. Hamam, Türkçe’de 

“ısıtmak, sıcak olmak” anlamındaki Arapça 

“hamm” sözcüğünden geliyor. Hamam sözcüğü 

yaygın olarak günümüzde de kullanılmakla be-

raber, Anadolu’nun bazı bölgelerinde hamama 

“sıcak” ya da “ısıcak” da deniyor.

“Türk Hamamı”nın tarihine bakıldığında, erken 

dönem Yunan ve Roma dönemleri ile Bizans 

mimarisinin yoğun izleri hemen görülüyor. An-

cak, bu hamamların sadece temizlik amacının 

dışında, toplumsal hayatın olmazsa olmaz bir 

parçası haline gelmesi ise, Osmanlılar sayesinde 

gerçekleşiyor. Türk hamamının tarihi, doğu ile 

batı karışımının bir tarihçesi.

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun sonrasın-

da Bizans yakınlarında gelişen ve İstanbul’u fet-

heden Osmanlı İmparatorluğu, önemli eserleri 

bu kentte inşa etti. Üçüncü Osmanlı Padişahı 

I. Murat, 1326’da Bursa’yı fethederek başkent 

yaptıktan sonra, Bizanslı bir mimara eski bir 

kaplıcayı tamir ettirip hamam olarak hizmete 

açtı. Eski-Yeni Hamam adıyla bilinen bu ha-

mam Bursa’da halen çalışıyor. Fatih Sultan 

Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra, kentte 5’i 

büyük olmak üzere toplam 19 hamam yaptırdı. 

İstanbul’a yaptırdığı ve bugün mevcut olmayan 

ilk hamam, Irgat Hamamı adıyla biliniyordu.

Osmanlı’da hamamlar, külliye denilen ve bir bü-

tünlük gösteren cami, imaret, kütüphane, med-

rese gibi yapıların yanında yapıldıkları gibi, tek 

olarak da inşa edilmişlerdi. Çoğunlukla bir külli-

ye hamam yapılacaksa, inşaat yıllarca sürebildiği 

için, işçilerin temizliğini sağlamak amacıyla önce 

hamam yapılıyordu. Vakıf yapısı olan hamam-

lar, yüzyıllar boyunca gelir getiren mekânlar ola-

rak da korundu. Osmanlı ve Roma hamamları 

benzerlikler gösterse de, belirli noktalarda birbi-

rinden ayrılıyor. Temel farklardan birisi, Roma 

hamamlarının gerek açık gerekse kapalı alanla-

rının büyüklüklerinin bir daha hiçbir uygarlıkta 

tekrarlanmamış olması.
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Osmanlı’da, her Roma hamamında mutlaka 

bulunan sıcak ve soğuk havuzlar yok. Osmanlı 

hamam kültüründe havuzlar, ancak şifa amaç-

lı kaplıcalarda, içinde uzun süre geçirmek için 

yapılıyordu ve bu havuzlara yıkanarak girmek 

gerekiyordu. Belirgin farklardan bir başkası 

da, Osmanlı hamamlarının dış görünümünün 

Roma hamamlarının aksine süslü olması.

Orhan Yılmazkaya, kitabında Osmanlı hama-

mının mimari yapısını tüm ayrıntılarıyla anlatı-

yor. Osmanlı hamamları mimari iç düzenlemesi 

açısından dörde ayrılıyor: Soyunma yeri, ılıklık, 

sıcaklık ve külhan... Hamama, soyunma yerine 

açılan bir kapıdan giriliyor. Soyunma yerleri, ya 

ahşaptan küçük odalar ya da kâgir olarak yapı-

nın en büyük bölümünü oluşturuyor. Bu tipteki 

soyunma yerinin kubbesi, sıcaklık kısmının kub-

besine göre çok daha büyük ve ihtişamlı.

Mimar Sinan’ın Ayasofya Hamamı, Çinili Ha-

mam, Çemberlitaş Hamamı, Ortaköy Hama-

mı, Kılıç Ali Paşa Hamamı, Süleymaniye ve 

Beyazıt hamamları, büyük kubbeli yapılara ör-

nek. İstanbul’da en büyük kubbeli hamam, 17 

metrelik soyunma yeri, kubbe çapı ve 27 metre 

yükseklikle, günümüzde çarşı olarak kullanılan 

Mahmutpaşa Hamamı...

Müşteriler, Şam Hamamı’nın soyunma yerinde 

nargile keyfi yapıyorlar.

Osmanlı hamamlarında soyunma yerinin orta-

sında genellikle fıskiyeli bir havuz bulunuyordu. 

Hamam mimarisinin ilk örneklerinde kapalı so-

yunma yerleri yoktu. Alanı çevreleyen sedirlerin 

üzerinde açıkta soyunuluyordu. Bu bölümdeki 

en önemli geleneklerden biri de, mermer çay 

ocaklarıydı.

Taş işçiliğinin en güzel örnekleri sayılan bu 

ocakları bazı hamamlarda hâlâ görmek müm-

kün. Yanı sıra, soyunma yeri kâgir kubbeli inşa 

edilmiş tüm hamamlarda bu bölüm, “çatı fene-

ri” ya da “aydınlık feneri” denilen açıklıktan ışık 

alıyor.

Ilıklık, sıcaklığı hamamın sıcaklık bölümüne 

oranla daha düşük bölüme verilen ad. Burada 

aşırı sıcaktan rahatsız olanlar ve hastalar yıka-

nıyorlar.

Bu bölümde halvetler, dinlenmek ya da masaj 

için mermer sedirler, tıraşlık ve tuvaletler bulu-

nuyor. Ilıklık ile dar ve alçak bir kapıyla ayrılan 

sıcaklık kısmı, hamamın yıkanılan bölümleri. 

Sıcaklık bölümünde, üzerine yatıp terlemek ya 

da masaj yaptırmak için kullanılan göbektaşı bu-

lunuyor.

Göbektaşının çevresinde, duvar boyunca, mer-

mer setlerin üstüne aralıklarla yerleştirilmiş sıcak 

ve soğuk su kurnalarıyla, mermer kurna taşları 

uzanıyor. Bu bölüm halvetlere açılıyor. Halvet, 

Arapça ıssız, yalnız kalınan yer anlamına geli-
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yor.

Osmanlı hamam mimarisinde sıcaklık bölü-

münde en çok kullanılan biçim, eski Türk mi-

marisinden esinlenerek yapılan kare biçimli, 

haça benzeyen, dört eyvanlı, köşelerde halvetler 

olan plandı. Bu tarzda eyvanlar ve halvetler ana 

bölmeye göre yükseltilmişti. Plan, Türk mima-

risinde medreseler ve evlerde de yaygın olarak 

kullanıldı. Bir diğer biçimse, kubbenin altındaki 

yuvarlak sıcaklık bölümüne halvet hücrelerinin 

açıldığı tarzdı.

Daha çok kaplıcalarda kullanılan bu biçim, Ana-

dolu’daki Roma dönemi kaplıcaları ve hamam-

larından esinlenmişti.

Vücudun tatmini, temizlik ve bedenden fışkıran 

tazelik duygusu... Soyunma yerinde yudumlanan 

demli bir bardak çay... Kadınlar hamamında sa-

atlerce yıkanmaktan yanakları al al olmuş genç 

kızlar ve bu güzelliği gören erkeklerin iltifatların-

dan utanıldığından, hamamdan eve faytonlarla 

yapılan dönüşler... Hamamlar, toplumsal hayat-

ta, görünürde İslami kuralların hüküm sürdüğü, 

son derece kapalı Osmanlı toplumunun, zevk ve 

eğlencenin zaman içinde her çeşidini yaşadığı, 

günümüzdeki kafeterya ya da gece kulüplerinin 

bekli de evrim öncesi haliydi.

Divan Edebiyatı’nda “hammamiye” türünü do-

ğuran, 19. yüzyılda Tosyalı Aşık Mustafa’nın 

yazdığı 150 kıtalık destana konu olan, ortaoyunu 

ve Hacivat-Karagöz’ün konusu olarak Türk ti-

yatrosuna giren hamam, kuşaklar boyunca taşı-

nacak kültür öğelerimizin başında geliyor.

Tarihçiler ve arkeologların kaydettiği bilgilere 

göre Mezopotamya, Babil, Hindistan ve eski 

Mısır’da yıkanmak için bağımsız binalar yapıl-

mış. Ancak büyük hacimli binalar inşa edilmesi, 

kendinden ısıtmalı bir sistemin bulunması ve sı-

cak suyunun akıyor olması Romalılar dönemine 

rastlıyor. Evleri ısıtmak için kullandıkları alttan 

ısıtmalı bir tür kalorifer yapısını yıkanma bina-

larına uyguluyorlar ve “Roma Hamamı” ortaya 

çıkıyor. Daha sonra Osmanlı kültürü ve mima-

risinin etkisiyle geliştiği için “Türk Hamamı” 

olarak biliniyor ama yine de hamamın temeli 

konusunda Roma’nın büyük bir payı var. 

M.Ö. 1. yy’da Roma’da anıtsal hamam bina-

ları yapılmış. M.Ö. 33 yılında 170 adet genel 

hamam olduğu kayıtlı. Roma’da hamam binası; 

heykel, yüzme havuzu, büyük bahçe ve kütüp-

hanelerin olduğu, spor yarışmalarının yapıldığı, 

bayramlarda şiir okunup, şarkı söylenen büyük 

bir kompleks özelliğini taşıyor. Kalıntıları hala 

görülebilen bir Roma Hamamı olan Diclaotia-

nus dünya tarihinde yapılmış en büyük hamam 

olarak biliniyor. 11 hektarlık, yaklaşık bir futbol 

sahasının 14 katı büyüklüğünde bir alanı kapsı-

yor. Side, Efes ve Türkiye’deki antik kentlerde 

de Roma hamam kalıntılarına rastlayabilirsiniz.

Roma uygarlığının yayıldığı tüm coğrafya-

da, İspanya, İngiltere, Kuzey Afrika ülkeleri ve 

Anadolu’da Roma Hamamı etkilerini görebilir-

siniz. İmparatorluğun çöküşü ile hamam kültü-

rü farklı uygarlıklarda devam ediyor. 15. yy’ın 

sonlarına kadar Endülüs’te anıtsal hamam bi-

nalarına rastlanabiliyor. Sonrasında bu kültür 

Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı dö-

neminde devam ediyor. 

Hamam genel olarak iç kompozisyon bakımın-

dan dörde ayrılıyor: Soyunma, ara aşama olan 

ılıklık, göbektaşının da olduğu sıcaklık ve hamam 

ocağının bulunduğu külhan… Osmanlı hama-

mında altı adet temel mimari formdan bahse-

dilmekle birlikte, en çok A ve B planları kulla-

nılıyor. Bunlardan biri soyunma yerinin büyük 

olduğu plan, örnek olarak Çemberlitaş Hamamı 

ve Çinili Hamam verilebilir. Diğeri ise yıkanma 

yerinin daha büyük olduğu plan. Gedikpaşa ve 

Sofular Hamamı bu özelliklerde. 
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KISA KISA HAMAM…

- Hamam: Arapça “ısıtmak, sıcak olmak” sözcüğün-
den geliyor. Anadolu’da hala termal, ılıca ve kaplıca-
ya hamam da deniliyor.   
- Çarşı hamamı: Sarayda, beylerin ve paşaların ko-
naklarında özel hamamları var. Çarşı hamamları ise 
halkın gündelik kullanımına açık hamamlar.
- Külhan: Ateşin yakıldığı, büyük bir ocağın olduğu, 
büyük kazanlarda suyun ısıtıldığı ve alttan ısıtmalı 
sistemdeki kanallara ısı veren bölüm.
- Külhanbeyi: Her hamamda odun kırılması, taşın-
ması, külün atılması gibi işleri gören kimsesiz ço-
cuklardan oluşan bir nüfus yaşıyor ve “külhanbeyi” 
olarak anılıyorlar.
- Külhan: hamamları ısıtan, hamamın altında bulu-
nan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik 
- Külhan beyi: kendilerine özgü giyiniş ve konuşma 
biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz deli-
kanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhani, apaş demiş 
tdk.
- Tellak: Osmanlıca söylenişi “dellak”. “Del” yani 
“ovuşturmak, ovalamak” kökünden geliyor. Ha-

mamda çalışan, kese ve masaj yapan kişilere “tel-
lak” adı veriliyor.
- Fatih Sultan Mehmet 19 adet “çarşı hamamı” yap-
tırmış.
- Evliya Çelebi 17. yy’da İstanbul’da 168 adet çarşı 
hamamı olduğunu kaydediyor.
- İstanbul’da değişik tarihlerde 237 adet hamamın 
olduğunu belirtiliyor.
- 16. yy’da yaşamış Sadrazamlardan Rüstem Paşa 
32 adet hamam yaptırmış.
- Mimar Sinan 20 adet civarında çarşı ve konak 
hamamı yapmış. İstanbul’da Sinan’ın yaptığı 6 ha-
mamda bugün hala yıkanma şansımız var. Fatih 
Çinili Hamam ve Çemberlitaş Hamamı bunların ara-
sında yer alıyor
Sarayda, beylerin ve paşaların konaklarında özel 
hamamları var. Çarşı hamamları ise halkın gündelik 
kullanımına açık hamamlar.
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Kedigiller ailesinin en büyük etoburu. Geniş alınlı, 

güçlü çeneli, uzayıp çekilebilen tırnaklı, sarımtrak 

kısa ve yatık tüylüdür. Kuyruğunun ucu püskül-

lüdür. Erkek aslanın başının etrafı uzun ve güzel 

bir yele ile süslüdür. Omuzlarının üzerine kadar 

dağılan bu perçem, kızdığı zaman kabarır.

Görkemli yelesi, olağanüstü kuvveti, azamet ve 

cesaretinden dolayı “Hayvanlar Kralı” olarak ta-

nınır. Yelenin boyun ve göğsü sarış şekline göre; 

Berber aslanı, Senegal aslanı, İran aslanı, Hindis-

tan aslanı, Kap aslanı gibi çeşitlere ayrılırlar.

Aslanın dili büyük ve diken gibi sert kıllarla örtülü 

olduğundan, yalarken avının derisini ve iri kemik-

lerin etini sıyırır. Bu dehşetli hayvan, pençesi ile 

avladığı canlı hayvanlarla geçinir. Kendi avından 

karnını doyurunca geriye kalanı terk edip, bir 

daha o leşi yemez. Hayvanat bahçelerinde bulu-

nan aslanlara günde 5-6 kg taze öküz veya dana 

eti verilir.

ASLANLARIN 
GÖRKEMLİ 
DÜNYASI
Ormanlar kralı olmanın ayrıcalığından değil elbette ama soyları, 

kaplan, leopar ve çita’ya oranla daha güvende. Bunun nedeni ise; 

hala kaçak olarak avlanmalarına rağmen bugün artık Afrika’nın 

bir çok ülkesinde eko turizmin ciddi bir iş ve gelir kaynağı olması. 

Yani eko turizm sayesinde dirileri ölülerinden daha çok getiri 

sağlıyor. Afrika’da yapılan safarilerde her yaştan insan, yüklü 

miktarda bir bedel ödeyerek ulusal parklarda ya da kişisel araz-

ilerde safariye çıkıyor ve onları doğal ortamlarında izleyebiliyor. 

Aslanların soyu da bu sayede korunmuş oluyor. Bir çok diğer 

hayvan için de aynı koruma yolu geçerli hale getirilmeli diye 

düşünüyorum.
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KISA KISA : UYKU VE ASLANLAR

Aslanlar günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyorlar. Bu 

süre ise yaklaşık günde 16 saati buluyor. Aslan geceleri, 

sabah ve akşam serinliğinde çok farklı davranışlar sergi-

liyor. Sabah ve akşam serinliğinde aktif olan aslanlar gün-

düz saatlerinde sürekli uyuyorlar. Onların gece ve gündüz 

arasındaki davranışları tamamen farklı bir karakter olarak 

izlenebiliyor. Sosyal gruplar halinde yaşayan aslanlar ‘en 

büyük sosyal kedi’ olarak tanımlanıyor. Onların bu sosyal 

gruplarına ise “pride” adı veriliyor. Tüm vahşi kediler gibi 

aslanların da en temel davranışları bile yaşadıkları ortama 

göre değişkenlik gösterebiliyor. Gündüzleri genellikle, hep 

birlikte uyuyan aslanlar, havanın serinlediği saatlerde ise 

avlanma hazırlıklarına başlıyor. Ve birlikte avlanıyorlar. 

Her biri tek tek, ava farklı yönden yaklaşıyor. Bu işi de 

genellikle dişiler yapıyor. Aslanlarda yalnız avlanma çok 

ender ve başarı oranı 1/6’dır. Grup halinde ise bu oran1/3 

tür. Bazen genç erkekler, beraber avlanan küçük gruplar 

oluşturabilirler. Aslan, avına yaklaşık 20 metre mesafeye 

kadar sürünerek yaklaşır.

Aslan; kuvvet, çeviklik ve cesaret sembo-

lüdür. O kadar kuvvetlidir ki, kuyruğu-

nun bir darbesi ile bir insanı devirebilir. 

Bir pençe darbesi ile de bir atın bel ke-

miğini kırar. Gece, dere ve ırmak kenar-

larındaki sazlıklarda pusuya yatarak su 

içmeye gelen ceylan, maymun ve zebra 

gibi hayvanları bekler ve 60-70 km hızla 

avının üzerine hücum ederek yakalayıp, 

parçalar. Dolaşmasına ve avlanmasına 

mani olan sık ağaçlı ormanlardan kaçı-

nır. Bütün gününü gölgede uyumak ve 

kendine çektiği muhteşem ziyafeti tembel 

tembel sindirmekle geçirir. Gece bastı-

rınca birden canlanır; zira aslan için av-

lanmanın tam zamanıdır. Genellikle tek 

başına, bazan da bir kaç aslan beraber 

avlanır. Aslanlar aç gözlü değildir, av için 

kendi aralarında döğüşmezler. Bir kaç 

aslan aynı avdan beraberce karınlarını 

doyururlar. Erkeğinden daha ufak-tefek 

olan dişi, en az erkek aslan kadar yırtı-

cıdır.
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Bir sıçrayışta 4-5 m uzağa atlar. Fil ve gergedan-

dan başka büyük hayvanların hepsine saldırır. 

Kükremesi dehşetli ve korkunç olup, geceleri 

kükrediği zaman yarım saatlik mesafedeki hay-

vanlar bile korku ve heyecandan ürkerler.

Aslanın kuvvet ve cesaretine rağmen; insanlar, 

üstü dal ve otlarla örtülü bir çukura düşürmek 

gibi bazı tuzaklarla onu yakalarlar. Bazı Afrika 

yerlileri etini yerler. Birçok bölgelerde de tüyün-

den halı dokurlar. Aslan acıkmadıkça hiç bir 

hayvana saldırmaz. Kendisine hücum edilme-

dikçe insanlara dokunmaz. Böyle olmakla bera-

ber bir defa insan etinin tadını aldı mı, insanlar 

için ciddi bir tehlike teşkil eder. Tarihe geçmiş 

insan avcısı aslanlar vardır. Aslan ehlileştirilebi-

lir. Birçok oyun öğretilebilir, fakat gerçek mana-

da evcilleştirilemez.

Çiftleşme mevsimleri değişiktir. Dişi aslan çift-

leşmeden 108 gün sonra 3-4 (bazan altı) yavru 

doğurur. Yavrular gözleri açık doğarlar. Yavru-

larını üç ay emzirir. Önceleri baş ve ayakları be-

nekli sırt ve kuyrukları enine çizgilidir. Zamanla 

bu lekeler kaybolur. Anne ve babaları tarafından 

üç yaşına kadar korunarak yetiştirilirler. Üç ya-

şını dolduran erkek yavruların yeleleri çıkmaya 

başlar, yedi yaşında olgunlaşırlar.

İnsanoğlu mümkün olduğu kadar aslanı, bu-

lunduğu yerden uzaklaştırmıştır. Mısır, Asur ve 

Pers hükümdarları, aslanlarla savaşmayı sembo-

lik görev olarak kabul etmişlerdir. On yedinci 

yüzyılda bir Moğol hükümdarı 100.000 askerle 

aslanları avlamıştır. 40 yıllık bir dönem içinde 

Romalılar, Roma’ya 50.000’den fazla aslan ge-

tirmişti.

Geçen yüzyılın sonlarında Afrika ve Hindistan’ın 



Su  Dünya s ı  Ma r t  2013 63

bazı bölgeleri hariç, her yerde aslan-

ların nesli tükendi. İnsafsızca katle-

dildiler. Güney Afrika’da çiftliklerin 

ve medeniyetin yayılmasıyla, 1860 

sonuna kadar vuruldular, tuzağa dü-

şürüldüler ve zehirlendiler. En kibar 

cinslerinden olan siyah yeleli Kap 

aslanının soyu tüketildi. Bugün bazı 

ülkelerde özel kanunlarla nesilleri ko-

runmaya çalışılmaktadır.

Afrika aslanı, dünyanın en büyük 

dört kedisinden (kaplan, aslan, jagu-

ar, leopar) biridir. Erkek afrika aslanı 

ortalama 200 kg dır. Kaydedilmiş en 

ağır aslan 1970 yılında İngiltere’deki 

Colchester Zoo adlı hayvanat bahce-

sindeki Simba adlı aslandır. Agırlığı 

435 kg olarak kaydedilmiştir. Dişiler 

ise bunun neredeyse yarısı kadardır. 

Postu kahverengimsi sarıdır. Erkeğin 

yelesi kahverengimsi sarıdan siya-

ha kadar değişir. Geniş alınlı, güçlü 

çeneli, uzayıp çekilebilen tırnaklı, 

sarımtırak kısa ve yatık tüylüdür. 

Kuyruğunun ucu püsküllüdür. Erkek 

aslanın başının etrafı uzun ve güzel 

bir yele ile süslüdür. Omuzlarının 

üzerine kadar dağılan bu perçem, 

kızdığı zaman kabarır. Pençelerinin 

büyük olması, yere sağlam basmasını 

sağlar. Aslanlar birbirleriyle bölgeleri 

için kavga eder. Genellikle bu ölümle 

sonuçlanabilir. Aslanların pençeleri 

ve dişleri çok keskindir. Bir insanı bir 

vuruşta öldürebilir veya yaralayabilir. 

Genellikle Afrika kıtasında yaşamları-
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nı sürdürürler.Aslanlar dünya üzerinde yaşayan kedi türleri içinde en sosyal cinstir. Diğer tüm kedi 

cinsleri antisosyal olup yalnız yaşamayı tercih ederken aslanlar buyuk gruplar oluştururan tek kedi 

cinsidir.Grup oluşturmalarının en büyük sebebi kendilerinden cok hızlı olan avlarını grupsal pusu 

kurarak yakalamak oldugu bazı bilim dünyasınca öne sürülmektedir.

KISA KISA 
Çiftleşmek isteyen erkek yavruyu öldürebilir

Afrika’daki en büyük vahşi kedi olan aslan-

ların ağırlığı en çok 190 kg civarındadır. Ama 

Serengeti ve Etosha aslanlarının 260 kg ağır-

lığa ulaştıklarıda görülmüştür. Yavruların ölüm 

nedeni genellikle açlıktır. Bazen bu ölümlere, 

anne aslanla çiftleşmek isteyen diğer genç as-

lanlar da neden olur. Dişilerin çiftleşebilmesi 

için salgıladıkları bir koku vardır. Bu, onların 

çiftleşmeye hazır olduğuna işarettir. Fakat süt 

emziren anne bu kokuyu salgılayamaz. Çift-

leşmek isteyen genç erkekler ise annenin bir 

boşluğundan yararlanıp yavruları öldürmeye 

çalışırlar. Başarırlarsa anne, sütten kesilecek ve 

4 hafta sonra çiftleşmeye hazır olduğunu işaret 

eden kokuyu salgılayacaktır. 

Aslanların çiftleşmesi yaklaşık bir dakika sürer 

ve sona doğru erkek dişinin boynunu ısırır. 

Bunu bir saat içinde 4 kez tekrarlarlar. Yavru 

doğduktan 6 ay sonra sütten kesilir. Ama 3 ay-

lıkken etle tanışır. Hatta izlediğim bazı avlarda 

yavru, avlanmış olan hayvanın gövdesinin içine 

girip karnını doyurup dışarıya çıkıyordu. Annesi 

ise gelip onun kandan kıpkırmızı olmuş tüyleri-

ni yalayarak temizliyordu. Bu davranışı ile ür-

kütücü olan yavru aslanlar başta da belirttiğim 

gibi gündüzleri tamamen farklı bir karakterde 

karşımıza çıkıyorlar. Günün sıcağında uyumaya 

çalışan diğer tüm aslanların kendileri ile sürekli 

oynamasını istiyorlar ve hiç birine rahat verme-

yen birer yorulmaz oyuncu oluyorlar. Tüm diğer 

aslanlar tarafından reddedildiklerinde ise özel-

likle diğerlerine oranla kendilerine daha hoş-

görülü olan annelerinin sabırlarını zorluyorlar.

Yaklaşık 10 bin yıl önce aslanlar Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika olmak 

üzere 5 kıtada yaygın haldeydiler. Bugün ise Amerika kıtasının tamamında, Asya kıtasının Hindistan 

hariç her yerinde, Avrupa’nın tamamında ve Afrika kıtasının bir bölümünde nesilleri tamamen tüken-

miş halde. Bugün Afrika aslanı alt türü, aslan türünün en kalabalık ırkını teşkil ediyor. Vahşi doğada 

Afrika aslanı, sadece Afrika kıtasının bazı bölümlerinde bulunur. Sahra Çölü’nün güney bölgelerinde, 

Orta Afrika’nın yaklaşık yarısında, Doğu Afrika’da ve Güney Afrika’nın küçük bir bölümünde yaşa-

maktadır.
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Savunmada ve av sırasında birleşen aslanlar, avlarını kovalar ya da pusuya düşürür. Genellikle gece avlanırlar. Av esnasın-

da genellikle kükremezler. Fakat avı kovalarken birbirleriyle bağlantıyı sürdürmek için homurdandıkları olur.Buldukları 

taktirde leş yemekten de geri durmazlar. Aslanlarda av paylaşımı hiyerarşik bir düzende olur. Avdan ilk olarak yararlanma 

ayrıcalığı erkek aslandadır fakat sürünün erkek aslanı av mahalinde mevcudiyet gösterene kadar avı yere düşüren dişiler 

öncelikli faydalanır. Avlanan hayvan antilop ya da bufalo yavrusu gibi küçük veya ortaboy av ise avlanma esnasında ta-

kımdan ayrı düşmüş daha yaşlı aslanların avın düşürüldüğü noktaya daha çabuk ulaşan diğerlerinin sırasını bekledikleri 

gözlemlenmiştir. Ortalama bir Afrika aslanının hızı saatte 55 km’yi bulabilir. Ancak bu hızını yalnızca kısa bir süre devam 

ettirebilir. Hız almadan 2 m yüksekliğe zıplayıp, 8 metre uzaklığa atlayabilir. Erkek aslanlar dişilerden daha ağırdır.

KISA KISA: GENEL OLARAK 
ASLANLAR
Aslan’ın uzunluğu kuyruk hariç 1 metre civarın-

da yüksekliği 1,75 m civarındadır.

Ağırlığı 150-200 kg arasındadır. 

Bugüne kadar bilinen en büyük aslan 375 kilog-

ram ağırlığa sahipti. 

Aslanın kuyruklarıda püsküllüdür.

Aslanlar gruplar halinde yaşarlar. Bunları bir 

veya iki erkek ile birçok dişiden oluşur. Ortalama 

bir sürü 20-30 aslandan oluşmaktadır. 

Aslan’ın avlanma şekli pusu kurarak avlanmadır. 

En pusucu hayvanlardan birisidir.

Bu hayvanın hızı saatte 55 km’ye kadar çıkabilir. 

Aslanların pençeleri de dişleride keskindir. İnsan 

vursa öldürür yada yaralar. 

Aslanların kavgaları genellikle mıntıkaları için-

dir. Yani bölgeleri için.

Aslanlar genelde geyik, ceylan zebra vb avlaya-

rak hayatta kalırlar.

Avlanmada aslanların dişileri daha beceriklidir. 

Çoğu avı dişiler yakalar.

Aslanların gebelik süresi 3-4 aya arasındadır.

Aslan’ın bir gebelikte 1 ile 5 yavru dünyaya 

getirir. 

Erkek aslanları dişiden ayıran özellik vücudunun 

büyük, kafasının vücuda göre biraz daha büyük 

ve yeleli olmasıdır.

Dişi aslanlarda yele bulunmaz.
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Afrika Aslanları 2 yaşında çiftleşmeye başlarlar. 

Fakat tam olgunluğa 5 yaşında erişir. Erkekler 

poligamdır, yani birden fazla eşleri vardır. Çift-

leşme sırasında ve öncesinde erkek sürekli kük-

rer. İşe karışan erkeklerle kavga edebilir. Gebelik 

süresi 105-112 gün arasında değişir. Dişi bir do-

ğuruşunda 2-5 arası yavru dünyaya getirir. Yeni 

doğan yavrular kördür. Ayrıca kürkleri de be-

neklidir. Gözleri doğumdan 6 gün sonra açılır. 

Dişi, 3 aylıkken yavruları sütten keser ve onları 

avlanma dersleri vermeye başlar. Bir yaşında-

ki yavrular bunu kendileri başarırlar. Yavrular 

arasındaki ölüm oranı fazladır. Bunun nedeni 

yavruların en son beslenmesidir. Bu yüzden yav-

rularda vitamin eksikliği görülür. Fakat bu doğal 

bir nüfus kontrol yöntemidir. Böyle durumlarda 

da dişiler yavruları ölümden kurtarmak için av-

lanır ve önce yavruları beslerler. Afrika aslanı, 

fundalarda, gövde yaparak onları sıcaktan koru-

yan ağaçların olduğu yerlerde, sazlıklarda yaşar-

lar. Açık toprakları severler. Kedigiller familya-

sının tek sosyal türüdürler. Sayısı 20 kadar olan 

sürüler halinde yaşarlar. Çok büyük sürüler 30 

üyeyi barındırabilir. Grubu bir erkek aslan ya da 

birden fazla erkeğin oluşturduğu bir koalisyon 

yönetir. Genelde geceleri aktiftirler. Gündüzleri 

ise tembel bir kediden farkları yoktur. Gölgelik 

yerlere uzanır ve serinlemeye çalışırlar. 

Aslanların doğal düşmanı azdır. Av esnasında 

zebralar sert bir çifte atarak aslanın dişlerini, 

kemiklerini kırabilirler. Bu durumda aslan sakat 

kalabilir, küçük kemirgenlerle beslenmek zorun-

da kalır. Ayrıca gnu, beyaz antilop, afrika man-

dası gibi güçlü boynuzları olan avlarından ağır 

bir boynuz yarası alabilirler. Bu yara onları doğ-

rudan öldürebilir ya da enfeksiyon kapmalarına 

neden olur. Yani her iki durumda da aslanın ha-

yatı tehlikeye girer. Ya da avlarını almak isteyen 

benekli sırtlanlar onlar için tehlike arz edebilir. 

Ayrıca bazen ağaca tırmanan bir aslan inerken 

sivri dallara takılarak can verebilir. Hayati teh-

like arzeden insanlar ve timsahlar olmak üzere 

sadece iki doğal düşmanı bulunur. Timsahlar su-

dan uzak düşürüldüklerinde aslanların kolaylıkla 

altedebileceği hasımlarıdır. Aslanların insan ile 

ilişkisi ise aslanlar için çok daha kritik bir seyir 
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KISA KISA 

Saatte 58 km hızla kovalar

Saldırıya geçtiğinde ise 200-300 metre boyunca avını ortalama 58 kilometre hızla kovalar. Yaşadıkları coğrafyaya ve avın türüne 

göre saldırı tarzı bile değişebilir. Mesela impala avında her aslan avını kendi seçer. Botswana’daki Kalahari çölünde aslanlar gems-

boklar için bir başka yöntem kullanır. Önce arkadan ısırıp öne doğru silkeler ve omurganın narin bir yerden kırılmasını sağlayarak 

avını sakatlar. Oysa diğer yerlerde aslan avını gırtlağından ısırarak veya burnunu ağzıyla kapatıp boğarak öldürür. Yalnız gezen yaşlı 

erkekler kirpi yerler. Ve bu nedenle yüzlerinde kirpi dikenlerinin açtığı yara izleri vardır. Yine Kalahari çölün’de yaşlı erkekler kirpi 

avcılığı konusunda diğer bölgelerdeki aslanlardan farklı olarak ustalaşmışlardır. Zaman zaman leş de yiyen aslanlar yemek yerken 

oldukça agresifdir. Erkekler bir seferde 35 kg yerken dişilerde bu miktar 22 kg’dır.

izlemektedir. Daha iki yüzyıl önce Anadolu’dan Hindistan yarımadasına kadar geniş alanlarda bulu-

nan Asya aslanı bugün sadece Hindistan yarımadasında Hindistan devletinin koruması altına alınmış 

bir bölge içerisinde varlığını sürdürmektedir. Afrika aslanı korumaya alınmış bir tür olmasına karşın 

günümüzde Afrika aslanı için en büyük tehlike insanlarca avlanması değil, yaşam alanının insan tara-

fından bozulmasıdır.
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Bu ne tuhaf soru böyle demeyin lütfen! Evet bilinen ve 

bu sayımızdaki aslanlar ile ilgili kapsamlı yazımızın rağ-

mına ormanların gerçek sultanı üzerine farklı bir bakış 

açısı sergileyelim istedik. Bunu yaparken de fi ller üzerine 

bildiklerinizin üzerinize yenilerini eklemek gibi de bir ni-

yetimiz var. Filler ile ilgili neler biliyoruz? Karada yaşayan 

memelilerin en iri ve güçlü hayvanı. Çift ve karmaşık dola-

şım sistemine sahip sabit sıcaklıklı hayvanlardır. Vücutları 

genellikle kıllarla örtülüdür. Genç bireyler anne sütü ile 

beslenirler. Genellikle bacak şeklinde oluşmuş dört üyeleri 

vardır. Solunumda diyafram kullanırlar; alt çeneleri bir çift 

kemikten oluşmuştur.; orta kulaktaki kemikler üç parçalı 

olup kulak zarı ve iç kulakla bağıntılıdır. Hemen hepsinde 

yedi boyun omuru vardır.

ORMANLARIN 
KRALI 
ASLANLAR MI 
YOKSA 
FİLLER 
Mİ?
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Afrika filinin yüksekliği 3-4 metre, ağırlığı 6-7 

tonu bulur. Boyu, bazan 7 metreyi geçebilir. 

Asya filinin ise boyu 6 metre, omuz başına kadar 

yüksekliği 2 metre, ortalama ağırlığı da 3-4 ton 

arasında değişir. Bacakları sütun şeklinde yuvar-

lak, beş parmaklı ve küçük tırnaklıdır. Ot ve ince 

ağaç dallarıyla beslenir. Çok su içer,geviş getir-

mez. İriliğine rağmen çevik ve iyi yüzücüdür. 

Burun ve üst dudağın birleşerek uzamasından 

iki delikli hortum meydana gelir. 40 binden fazla 

kastan meydana gelen bu organ, dokunma, kok-

lama ve kavrama aleti olarak kullanıldığı gibi, 

suyu emerek ağzın içine püskürtmede de kulla-

nılır. Hortumun ucu Afrika filinde parmak gibi 

uzayan iki dudakla, Hindistan filinde ise tek du-

dakla sonlanır. Bir toplu iğneyi yerden alabilecek 

kadar hassas, bir insanı 40 metre uzağa fırlata-

bilecek ve bir ağacı kökünden sökebilecek kadar 

güçlüdür. Pek güçlü olmayan görme duyusuna 

karşı, işitme ve Özellikle koku alma duyusu çok 

kuvvetlidir. Hortumu devamlı hareket halinde 

olup, sağa, sola ve geriye doğru kıvrılarak rüz-

garın getirebileceği en zayıf kokuları dahi hisse-

der. Kör bir fil, koku alma duyusuyla hiç zorluk 

çekmeden yolunu bulabilir. Fil, hortumuyla su 

içmez. Suyu hortumuna çekerek ağzına püskür-

tür. Sıcak havalarda sırtına püskürttüğü suyla 

serinler. Hortum, yedi litre kadar su alabilir. 

Dallardan hortumun ucuyla meyve kopararak 

ağzına götürür.

Günümüzde Asya sadece Hindistan fili ile Af-

rika fili kalmıştır. Soğuk bölgelerde yaşayan 

Mamut’un soyu tükenmiştir. Filler, nehir kıyıla-

rındaki orman ve sık otlu alanlarda sürüler ha-

linde yaşar. Afrika fili, Hindistan filinden daha 
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iri olup, kulakları da geniştir. Sıcak havalarda 

yelpaze gibi kullanır. Daha çok ağaçlık ve gölge-

lik alanlarda yaşayan Hindistan filinde kulaklar 

küçüktür. Kırış kırış olan sert derileri adeta tüy-

süzdür. Kuyruk uçlarında tel gibi sert bir demet 

kıl bulunur. Hint kuyumcuları bu kılları ince 

altın şeritlerle bükerek hoş görünüşlü yüzük ve 

bilezikler yaparlar. 

Fillerde, iki üst kesici dişler uzayarak tipik fildiş-

lerini meydana getirirler. Dişler zaman zaman 

kırılıp aşınmasına rağmen ömür boyu uzarlar. 3 

metre uzunluk ve 100 kg ağırlığına varanları bu-

lunur. Filler bu dişlerle kendilerini aslan, kaplan 

gibi yırtıcı hayvanlara karşı korurlar. Bir aslan 

veya kaplanın saldırısına uğradığında, dişleriy-

le hasmına bir defa dokunması kafidir. Hemen 

gövdesini bir mızrak gibi deler geçer. Toprağı 

kazarak kök ve yumruları çıkarır, ağaç dallarını 

kırarlar. Köpek dişleri bulunmaz. Azı dişleri ise 

büyük ve bitişiktir. 

KISA KISA: DAĞILIMI VE YAŞAM 
ALANLARI

Asya fi linin anayurdu Hindistandır. Hindistan Yarımadası ile 

Asya’nın güney doğusu, Afrika fi lininki de Sahra’nın güneyin-

deki bölgelerdir. Eskiden cüce fi l adıyla ayrı bir tür olarak kabul 

edilen hayvanların Afrika fi linin yavruları olduğu anlaşılmıştır. 

Filler, çok yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı olan ormanlardan 

çıplak savanlara kadar çok değişik yaşam ortamlarında görü-

lebilir. Yaşlı dişilerin önderliğinde yaşayan küçük topluluklar, 

yiyeceğin bol olduğu yerlerde daha geniş sürüler oluştururken 

erkekler genellikle dişilerden ayrı sürüler halinde yaşar. 

Afrika fillerinin erkek ve dişilerinde, fildişi bu-

lunmasına rağmen, Asya filinin dişisinde yok 

denecek kadar kısadır. Yavrularda bu dişler 2-3 

yaşında çıkmaya başlar. Filler, pek kıymetli olan 

bu dişleri yüzünden asırlarca insanlar tarafından 

katledildiler. Günümüzde fil avcılığı yasaklan-

mıştır. Bunlardan tarak, baston ve şemsiye sap-

ları, kolye, tesbih, satranç taşları, bilardo topları 
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yapıldığı gibi, çeşitli süs ve ziynet eşyalarında da 

kullanılırlar. 13 yaşında erginleşen fil, 3 yılda 

bir olmak üzere ömründe 20 defa yavrular. Her 

doğumda genellikle 90-100 kg ağırlıkta 1 yavru 

doğurur. Doğumda bütün fil topluluğu anne ve 

yavruya günlerce sevgi gösterisinde bulunur. 

Yavruyu 6 ay emzirir. Gebelik süresi Hindistan 

filinde 19-21 ay, Afrika filinde 22 aydır. Eşler, 

gözlerden uzak yerlerde çiftleşir. Bu özelliklerin-

den dolayı esir filler kendilerini gizleyebilecek 

ortamlarda normal olarak ürer, kafes içindeki-

ler ise kendilerini yabancı gözlerden saklayama-

dıklarından kolay kolay üremezler. Birbirini ve 

yavrularını hortumlarıyla severler. Çok eski yıl-

lardan beri evcilleştirilerek insanlığın hizmetinde 

bulunmuşlardır. Yük hayvanı olarak veya avda 

ve harplerde kullanılmışlardır. Eski devir muha-

rebelerinin canlı tankları olarak anılırlar. M. Ö. 

218 tarihinde Kartaca komutanı Anibal 37 sa-

vaşçı filini Alp Dağlarından Roma Ovasına indi-

rerek, İkinci Pön Savaşında kullanması ünlüdur. 

Pers ve Hintliler de çeşitli savaşlarda kullanmış, 

kale kapılarını fillere söktürmüşlerdir. Yemen 

Meliki Ebrehe’nin fillerle Kabe-i şerif üzerine 

yürümesi, tarihe Fil Yılı olarak geçmiştir. Fakat 

Ebrehe bu hadisede rezil ve rüsva olmuştur. 
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KISA KISA: BESLENME

Belirli mevsimlerde besin ve su kaynaklarının daha 

bol olduğu yerlere göç eden ve zamanlarının büyük 

bir bölümünü beslenerek geçiren bu hayvanlar günde 

225 kg ot yiyebilir ve 200 litreye kadar su içebilirler. 

Ayrıyetten 1 hafta içerisinde 2 tondan fazla yemek 

tüketirler.

Filler zeki, munis, itaatkar hayvanlardır. 

Filler, uyumlu bir davranış sergilerler. 

On hatta yirmi yıl sonra bile bakıcılarını 

tanıdıkları, bir yeri temizlemek veya ka-

şınmak için çubuk gibi şeyler kullandıkla-

rı, ölülerini yaprak ve dallarla örttükleri 

bilinmektedir. Fillerin bu şekilde hassas 
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davranışlar göstermesi yalnızca İlhi bir sevk ile 

izah edilebilir.

Bugün sirklerde eğitilerek çeşitli şaşırtıcı oyunlar 

yaptırılmaktadır. Afrika filini insana alıştırmak 

oldukça zordur. Fakat Asya’da Hindistan filleri 

rahatlıkla evcil hale getirilebilmektedir. Hatta 

Hindistan’da küçük çocuklara dadılık ve bekçilik 

yapan filler bile vardır. Dışarı çıkacak olan yerli 

Hintli kadın, çocuğunu bahçedeki filin yanına 

getirip bırakır. Filin gözetiminde çocuk bahçede 

rahatça oynar. Fil orada olduğu müddetçe başka 

bir hayvan da gelip çocuğa zarar veremez. Filin 

onu ezmesi, çiğnemesi korkusu da yoktur. Hay-

van evin bir ferdi gibidir. Sirklerde kullanılan 

filler, küçük tip Asya türleridir.  

İlk olarak 40 milyon yıl önce Nil nehri civarın-

da yaratıldığı tahmin edilen fillerin, Avustralya 

ve Antarktika’nın dışında bütün kıtalara göç et-

tiği ileri sürülmektedir. Bu teoriye göre, bütün 

Proboscidea ailesinden yalnızca uysal ve alçak 

gönüllü”Asya fili” (Elephas maximus) ile güçlü 

ve atılgan “Afrika fili” (Loxodonta africana) ha-

yatta kalabildi.

KISA KISA: FİLLERİN YAŞI

Fillerin olgunlaşma yaşı insanlar gibidir. 70 yıl veya biraz daha 

fazla yaşarlar. Fil yavruları, 22 aylık bir hamilelik döneminden 

sonra doğar ve on-onbeş yılda ergenliğe ulaşırlar. Fillerin büyü-

yüp gelişmesi hayatları boyunca devam eder. Bir erkek Afrika 

fi li, kısa bir sürede altı ton ağırlığa ve 3,5 metre uzunluğa ula-

şabilir. Filler normal olarak bir günde 150 kg’a kadar ot, yap-

rak, çalı ve ağaç kabuğu, 100- 200 litre kadar da su tüketirler.
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İri cüsselerine rağmen filler hantal vücutların-

dan beklenmeyecek derecede çevik ve hareket-

lidirler. Dörtnal koşamazlar fakat, yaklaşık 40 

km/saat hızda at gibi rahvan gidebilirler. Filler 

ne hoplayabilir, ne de yüksekten atlayabilirler; 

aksi halde ayakları kırılabilir. Fakat dik yokuşla-

rı kolayca aşabilir ve engebeli arazide çok uzun 

mesafeler katedebilirler. Filler insanlar gibi he 

yerde yaşayabilirler; gerek kuru bozkırlarda 

ve yaylalarda, gerekse çok sık ve yağmurlu or-

manlarda... Fil, aynı zamanda en büyük kulaklı 

hayvandır. Kulaklarının her biri yaklaşık 0,85 

metrekare kadar olup devamlı hareket halinde-

dir. Bunlar işitmeden başka hem ses yükselten 

amflikatör, hem de sinekleri kovalayan yelpaze 

fonksiyonu görürler.

Bir fil üzerinde şüphesiz en dikkat çekici ve 

önemli kısımları, dişleri ve hortumudur. Ağırlık 

ve uzunluk bakımından en büyük ölçülere sahip 

fil dişi, şu anda Londra’da British Museum’da 

sergilenmektedir. Bu diş 3,5 metre uzunluğun-

da ve 100 kg ağırlığındadır. Filler dişlerini hem 

araçhem de silah olarak kullanırlar. Kazı için 

kazma, kavga için kılıç ve taşıma için askı... Bu 

dişler kırılabilir veya düşebilir; buna rağmen 

hayatları devam eder. Fakat hortum, hayati bir 

uzuvdur. 40 bine yakın adaleye sahip olan fil 

hortumu, büyük bir ağacı kaldırmaya yetecek 

kadar güçlü olmasının yanında, ince dal veya 

çiçek gibi minnacık nesneleri nazikçe toplaya-

bilecek hassasiyettedir. Bir hortum, dört litre 

civarında su tutabilir. Fillerin davranışlarıyla 

ilgili ilk ciddi çalışma, 1960 ortalarında I. D. 

Hamilton tarafından başlatıldı. Daha sonra C. 

Moss ve J. Poole tarafından ilerletildi. Moss ve 

Poole, Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro’da 

kurulmuş olan ‘Kenya Amboseli Milli Parkı’nda 

ilk çalışmalarını gerçekleştirdiler. Amboseli’nin 

670 fili, en detaylı incelenen ilk filler olmuştur.

Bu incelemelerde fillerin anaerkil bir aile yapısı-

na sahip olduğu görüldü. Fil aile grubunun başı, 

güçlü ve yaşlı bir dişi fildir. Yavrular ve bütün 

dişi filler, ana reisin emri altındadır. Sazlıklı ba-

taklıklarda veya büyük otlaklarda yan yana bes-

lenirler, birbirlerine yaslanarak dinlenirler, diğer 

fillerin bağırmalarına karşılık verirler. Çevreyi 

düzenleyip, yaşanacak yerler hazırlayabilirler. 

Erkek yavrular ergenlik çağına geldiklerinde ai-

leden ayrılırlar ve diğer erkeklere katılırlar. Genç 

filler, kendi aralarındaki hiyerarşiden memnun-

dur. Bu, filin büyüklüğü, gücü ve varlığını kabul 

ettirme durumuyla ortaya çıkar. Bu yüzden erkek 

filler, kendi aralarında ciddi kavgalar yapamaz-

lar; spor maksadıyla veya hiyerarşideki yerlerini 

oturtmak için neşeli bir atmosferde birbirleriyle 

dalaşırlar. Toplu halde yaşayan erkek filler ara-

sında güçlü fillerden oluşan bir ‘savaş grubu’ 

vardır. Tehlike durumunda bu grup, gençler or-

tada olacak şekilde ‘örtülü vagon’ savaş biçimini 

alır. Bu düzen saldırganı korkutmazsa, bu sefer 

filler hücum eder.

Bu sevimli hayvanlar, özellikle de görkemli Af-

rika filleri, kışkırtıldıklarında veya yakalanıp bir 

yere kapatıldıklarında korkunç bir savaş maki-

nesine dönüşebilmektedir. Filler, anlaşmak için 

sırlı bir lisan kullanırlar. Poole ve Moss, 25 çeşit 

fil sesi kaydetti. Bunlardan bazıları, oynarken 
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veya selamlaşma sırasında çıkarılan yüksek sesli 

bağırtılar, bazıları ise zor duruma düşen yavru 

fillerden gelen uzun menzilli yardım nidalarıdır. 

Bunlardan başka, balinaların çıkardığından pek 

farkı olmayan ve mahiyeti anlaşılmayan düşük 

frekanslı gürlemeler vardır. Gürlemeler 15 grup 

olarak sınıflandırıldı. Bunlar arasında selamlama 

gürlemeleri, mesajın alındığına dair cevap ifade-

leri ve harekete geçme sinyalleri vardır. Bu inf-

rasonik (insanın duyma sınırının altında) seslerin 

3,2 km kadar uzağa gittiğine inanılmaktadır. Bu 

sesler, uzaktaki fillere yapılan acil uyarılar kadar, 

hareket halindeki fillerin şaşırtıcı disiplinini açık-

lamaya da yardımcı olmaktadır. Mantıksız ve 

muhakemesiz bu hayvanların bu durumu insanı 

hayrete sevk etmektedir.

Filler diğer hayvanlar gibi şefkat belirtileri de 

gösterirler. Anne filler, küçük yavrularına büyük 

bir ihtimamla muamele ederler. Acı veya üzün-

tü içinde sıkıntı çeken yavruya, anne ile birlik-

te birkaç fil su fışkırtır. Uzun süre görmedikleri 

yakınlarını çok dokunaklı ve sevinçle gürleyerek, 

hortumlarını dolaştırarak karşılarlar. Hasta ve 

rahatsız fillere diğer filler ağızlarında ve dişlerin-

de ot getirirler, hortumlarıyla su taşırlar. Hasta 

filler arkadaşça seslerle cesaretlendirilir, kibarca 

kullanılan dişlerle yemelerine yardım edilir. Fil-

ler öldüğünde yakınları kederlenirler. Hortum-

larını ölü hayvan üzerinde sevgiyle dolaştırırlar 

ve yaslı gürlemeler çıkarırlar. Bir anne filin ölü 

yavrusunu günlerce dişlerinde taşıdığı görülmüş-

tür. Derin nehirlerden geçerken de yavrularını 

dişleri üzerinde taşırlar. Küçük fillerin suda bo-

ğulma tehlikesi, İlhi rahmetin bir parıltısı olan 

şefkat ile ana kalbinde endişe olarak doğmakta 

ve kendisini yavrusuna hizmetçi yapmaktadır.

Filler, henüz stratejik savaş yöntemlerinin ge-

lişmemiş olduğu dönemlerde bile birçok savaş-

ta kullanılmıştır. Çok güçlü oldukları için fazla 

miktarda erzak taşıyabilirler. Bütün iklim ve 

coğrafya şartlarına uyum sağlayabildikleri için 

uzun süren savaş seferlerinde dayanıklılık göste-

rebilirler. Bu yüzden filler, o zamanın ordularına 

büyük avantajlar sağlıyordu.İskender’in Hindis-

tan seferinde engebeli ve ağaçlıklı arazide, Eski 

Mısırlıların savaşlarında çöl arazisinde ve Ro-

malılara karşı yapılan savaşlar sırasında karlar-

la kaplı yüksek dağların hakim olduğu Alplerde 

filler büyük bir performans göstermiştir. Fillerle 

yaptıkları mücadelelerde karşılaştıkları güçlük-

ler, Romalıların bu hayvanlardan epeyce kork-

malarına sebep olmuştu. 0 kadar ki, yaptıkları 

Apameia anlaşmasıyla Selefki krallarının fil ye-

tiştirmelerini yasakladılar.

KISA KISA : FİL VAK’ASI

Fillerden faydalananlar arasında Habeşliler de vardı. Habeş Meliki’nin Yemen valiliğini 

sürdüren Ebrehe Eşrem, fi lleri kötü emellerine alet etmek isteyen bir talihsizdi. Tarihe “Fil 

Vakası” olarak geçen hadise, Ebrehe’nin Kabe’ye yapılan ziyaretleri rahatsız olmasıyla baş-

ladı. Birtakım gelişmeler sonucunda Ebrehe, Kabe’yi yıkmaya hazırlandı. Bu ordunun başına 

Habeş Meliki’nden aldığı “Mahmud” isimli fi li koydu. Ordu, Mekke yakınındaki Magammis 

denilen bölgeye kadar geldi. Ordu tekrar hareket edeceği sırada fi ller yere çöküverdi. Bu 

sırada Kur’an Kerim’de Fil Suresi’nde geçen şekliyle ‘Ebabil’ isimli kuşlar, her biri, gagala-

rında ve ayaklarında nohut büyüklüğünde taşlar ile bu orduya saldırdı. Ordunun üzerine 

geldiklerinde taşlarını bırakıyorlardı. Taşların isabet ettiği askerler yere yığılıp ölüyordu.
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BİR KİTAP BİR KESİT: 
Osmanlı Sarayında Hayat 

Topkapı Sarayı, devasa bir imparatorluğun, 

üç kıtayı üç buçuk asır yönettiği merkez… 

Osmanlı’nın en parlak, en sönük; en muhteşem, 

en acı; en neşeli, en hazin günlerinin şahidi… 

Burada her köşenin bir hikâyesi vardır, her 

hatıranın bir izi… Sarayda, Osmanlı padişahına 

selam vermek istemeyen Rus elçinin başına gelen-

lerden Enderun’daki talebelerin sabah uyanışına; 

padişahın bir gününü nasıl geçirdiğinden mera-

simlerdeki muhteşem disipline kadar neler 

yaşanmamıştır ki… Osmanlı Sarayı’nda Hayat, 

Topkapı Sarayı’nın şahit olduğu nice hâdiseyi 

tarihin sayfalarından günümüze İlber Ortaylı’nın 

o hoş üslubuyla aktarıyor.

Kitabın sayfalarını çevirirken yeniçerilerin Divan 

Meydanı’ndaki nidalarını, aşçıların saraya yemek 

yetiştirme telaşlarını sanki duyar gibi oluyoruz. 

Canına kıyılan padişahın çığlığı ile ürperiyor, yeni 

doğan bir şehzadenin şenlikleriyle neşeleniyor 

gibiyiz... Hırka-i Saadet, ziyaretleriyle hislerin 

yoğunlaştığı bir kutsi mekan olurken, III. Selim’in 

musiki nağmeleriyle bu yoğunluğa akıyor.

Sarayda yaşananları; kulaktan dolma bilgilerden, 

dedikodulardan, değil, İlber Ortaylı’nın engin bil-

gi ve akademik titizliğinden öğrenmek ve Osmanlı 

tarihine sarayın penceresinden bakmak için sizi 

eserin sayfalarına davet ediyoruz...

Topkapı Sarayı Osmanlı sultanlarının yaşadığı 

yerdir. İstanbul fatihi II. Mehmet tarafından 

1460’ ta yaptırılmıştır. 19’uncu yüzyıl ortalarına 

kadar Osmanlı padişahları ve saray halkı burada 

ikamet etmiş ancak 1850’lerin başına gelindiğinde 

sultanlar artık Dolmabahçe Sarayında yaşamaya 

başlamıştır. 

Köklü bir tarihe sahip İstanbul 1400’lü yıllarda 

konut bölgeleri büyük miktarda boşalmış harap ve 

bitap bir haldeydi. Fetih sonrasında II. Mehmet 

tarafından şehirde yapılan medreseler, camiler, 

bedestenler, kervansaraylar, hamamlar harap ve 

bitap Doğu Roma başkenti bir Türk şehri haline 

getirmiştir.

Osmanlılarda saray hem devlet reisinin ikamet 

yeri hem de ofisidir. Topkapı Sarayı yapılırken 

Bizans Sarayından kalan taş ve sütunlar sarayın 

yapımında kullanılmıştır. Saray o dönemde şehrin 

her tarafına hakim ve her yerinden görülebilen 

bir yere kurulmuştur. Ayrıca Ayasofya’ya yakın 

bir yerdedir. Çünkü padişahlar Cuma ve ter-

avih namazlarını burada kılarlardı. Ayasofya’nın 

ne yapısının ne de adının değiştirilmemesi 

Osmanlının insanlık mirasına duyduğu saygıyı 

gösterir. 

Saray dönem dönem padişahların yaptırdığı ilavel-

erle günümüzdeki şeklini almıştır. Osmanlılarda 

hem tevazuu hem ihtişamın din anlayışıyla dünya 

görüşünün göstergesi olan Topkapı Sarayı’nda 

peygamberlere ait kutsal emanetlerle Bizans’tan 

kalan -örneğin- Vaftizci Yahya’nın kemikleri 

bulunmaktadır. Bu da bize Müslümanlar kadar 

Hıristiyanların da mühim eserlerinin ev sahibi 

olduğunu gösterir.

Topkapı Sarayı’nın planı oluşturulurken Osmanlı 

felsefesi ve tebaa ilişkileri önemli rol oynamıştır. 

Ayrıca sarayın II. Murad’ın yaptırdığı Edirne 

Sarayı’ndan da etkilendiği bilinmektedir. 

Saray içerisinde bahçeler, köşkler, devlet işlerinin 

görüşüldüğü daireler, saray mutfağı, saray görevli-

lerinin yaşadığı evler ve padişahın evi olan harem 

bulunur.

Yaklaşık 700.000 metrekarelik alanda kurulu 

sarayın; yaklaşık 80.000 metrekaresinde binalar 

geri kalan kısmında ise hasbahçeler bulunur.

Sarayın ev sahibi padişahtır. Padişahın erkek 

çocukları (şehzadeler) ve padişahın kızları (sul-

tanlar) hanedan üyesidir, ama çocukları yani 

Padişahın torunları hanedan akrabası olarak ka-

bul edilir. Padişahların devlet yönetimi yanında 
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yaptıkları birer zanaatı da vardır. Mesela 

Kanuni kuyumcudur, III. Ahmet ise önemli bir 

hattatdır.

19’uncu yüzyılda diğer büyük devletlere naz-

aran Osmanlı devlet tüketimi oldukça düşüktür.

Topkapı Sarayı temelde Bîrun, Enderun ve 

Harem olmak üzere üç teşkilattan oluşur. Sa-

ray; Bâb-ı Hümâyûn, Bâbü’s Selam ve Bâbü’s 

Saade adlı üç ana kapı, dört avlu, Harem, 

Hasbahçe(Gülhane) ve bahçelerden oluşur.

Bâb-ı Hümâyûn Fatih devrinde yapılmıştır. Bu 

dönemde bu şekildeki yapıların üzerine çeşitli 

ayetlerden alıntılara yer verilirdi. Artık bu ge-

lenek tamamen terk edilmiştir. Bu kapı saraya 

at ile girilebilen tek kapıdır. Bu kapıdan itibaren 

saray alanı başlar.

Birinci avlu (alay meydanı)’ya Bâb-ı Hümâyûn 

adı verilen ve sürekli nöbet tutulan kapıdan giril-

ir. Halkın arzuhallerini verdiği Deavi Köşkü ve 

çeşitli saray atölyeleri bu avluda yer alır.

Bâbü’s Selam Fatih zamanında inşa edilen, 

imparatorluğun ihtişamını gösteren, iki kuleli bir 

kapıdır. Bu kapıdan sadece padişah atla geçebil-

irdi. Kulelerden gelen elçiler dinlenirdi yani bu 

kulelerin altı bir çeşit bekleme salonudur. Bâbü’s 

Selam kapısından girince sağ tarafta saraya su 

sağlayan Dolap Ocağı vardır. 

İkinci avlu kamusal hayatın gözümüze çarptığı 

yerdir. Adalet kulesi (Divan-ı Hümayun’ un 

toplandığı yer) ve padişah mutfağı bu avludadır. 

1920 sonra saray arşivleri Aşçılar Mescidi’ nin 

yakınlarına bir yere taşınmıştır. Mehterhanenin 

kalıntıları da buradadır. 

Divan Meydanında yapılan merasimlerin en 

meşhuru ulufe dağıtımıdır. Ulufe her üç ayda bir 

yeniçerilere ödenen maaştır. Ulufe dağıtımları 

dışında elçi kabulleri de bu meydanda yapılır. 

Ramazanda padişahın askerlerine ikramı olan 

Baklava Alayı yine bu meydanın merasimlerin-

dendir. 

Kubbealtı diğer adıyla Divanhâne ikinci avlunun 

kenarındadır. 16. yüzyılda Kanuni tarafından 

yapılmış ve Lale Devrinin izlerini taşıyan bir mi-

mariye sahiptir. Divan toplantılarında herkesin 

oturacağı yer önceden belirlenmiştir. Padişah, 

toplantıları Kasr-ı Adl adı verilen kafesli bir 

pencerenin arkasından izler. Divan toplantısı 

başlamadan önce üyeler Ayasofya’da sabah 

namazını kılarlardı. Bu toplantılarda dünyanın 

dört bir köşesini ve her şeyi ilgilendiren karar-

lar alınır. Divan-ı Hümayunda savaşa ve barışa 

karar verilir. II. Mehmed döneminde rivayete 

göre dervişin biri divanın ortasına sızıp “padişah 

hanginiz?” diye sormuş. İmparatorluk döne-

minde böyle ölçüsüz aşiret demokrasisi kabul 

edilemeyeceğinden padişah divana başkanlıktan 

çekilmiştir. Divan kararları hukuken geçerli 

olmayıp fiiliyatta geçerlidir.

Matbah-ı Amire saray mutfaklarının bulunduğu 

kısımdır. Burada günde ortalama beş bin kişilik 

yemek yapılırdı. Ulufe ve cülus     merasimler-

inde bu sayı on beş bini bulurdu. Sadece saray 

halkına değil dışarıdan Divan-ı Hümayuna 

dilekçe vermeye gelenlere davacılara şahitler 

din, dil farkına bakılmaksızın ikram edilirdi. 

Matbah-ı Amireden saray civarına yemek 

dağıtımı da yapılırdı. Matbah-ı Amirede bölüm-

ler ayrılmaktadır. Gıda depolarının olduğu 

bölümler harem yemeklerinin yapıldığı mutfak 

ve padişah için yemek yapılan has mutfak gibi. 

Matbah-ı Amire’nin son kısmı saray tatlılarının 

yapıldığı helvahanedir.

Sarayda ramazan aylarında verilen iftar yeme-

kleri çok meşhurdur. 

Has Ahır (Istabl-ı Amire) padişah ve yakınlarının 

atlarının bulunduğu yerdir. Dört bölmelidir. 

Has Ahır dışında da ahırlar bulunmaktadır en 

meşhuru da Ahırkapı olarak anılan bölgedir.      

Mehterhâne-i Hümâyûn dünya tarihinin en 

eski askeri orkestrasıdır. Savaş sırasında askerl-

ere cesaret ve heyecan, karşılarındaki düşmana 

korku vermiştir. Savaş dışında da padişah 

culuslarında, kılıç alaylarında, serhatlardan 

zafer haberleri geldiği zaman ve düğünlerde 
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de mehter çalınırdı. II. Mahmut dönemi-

nde Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Yeniçeri 

Ocağını hatırlattığı düşüncesiyle mehterhane 

kapatılıp yerine Mızıka Bandosu kurulmuştur 

II. Meşrutiyet döneminde Genel Kurmay anan-

enin vereceği moral gücünü düşünerek mehter 

takımını yeniden kurdurmuştur.

Enderun teşkilatının önemli kısmını Zülüflü 

Baltacılar oluştururdu. Bunlar saray hizmetler-

inde ve haremin odun ihtiyacını karşılayan 

kapıkulu mensuplarıdır. Yakaları yüksek bir el-

bise giyerlerdi ki, bunun sebebi harem işleriyle 

uğraşırken etrafı görmemeleri içindir. Ayrıca 

başlıklarının iki tarafından sarkan iki perçem bu-

lunurdu. Bu sebeple kendilerine zülüflü denme-

ktedir. Rivayete göre savaşlarda ordunun önün-

den gider, yol üzerindeki ağaçları keserlerdi.

Adalet kulesi oldukça yüksektir. İstanbul’un en 

iyi gözlendiği yerdir. Burası imparatorluğun 

yüksekliğini ve haşmetini temsil eder. Osmanlı 

döneminde ayaklanmaları takip, saray çevresini 

kontrol etmek için de kullanılırdı.

Eski hazine dairesi Kubbealtının yanında bu-

lunan sekiz kubbeli binadır. İmparatorluğun 

hazinesinin saklandığı yerdir. Günümüzde silah 

koleksiyonu sergilenmektedir. Eski hazine dairesi 

önünde III. Selim Nişantaşı bulunur. Taş üzeri-

nde padişahın, Levent’te uzaktan yaptığı ve tam 

isabet kaydettiği bir tüfek atışından bahsedilir. 

Bu hatırayı yaşatmak için dikilmiştir.  

Bâbü’s Saade, saadet kapısı denilen bu yer 

padişahın hususi ikametgâhının başlangıcıydı. 

Babü’s Saade gün boyunca açıktı, ancak ras-

tgele kullanılmazdı. Sarayın en iyi korunan 

kapısıdır. Babü’s saade önündeki yuvaya mühim 

merasimlerde ve sefer öncesinde sancağı şerif 

dikilirdi. Yönetim merkezinin Dolmabahçe ve 

Yıldız’a taşındığı dönemlerde bile bazı önemli 

merasimler burada yapılırdı (cülus, cenaze, 

bayramlaşma, sancak gibi.).

En önemli ve en görkemli tören cülustur. Cülus 

Arapça oturmak anlamına gelir. Bu tören, yeni 

padişahın tahta geçişi sebebiyle yapılır.

Padişah vefatlarında yapılan dini merasimler 

aşağı yukarı aynıdır. Naaş mabeyn kapısından 

çıkarılır, padişah adına selalar okunur, Babü’s 

Saade önüne hazırlanan musalla üzerine 

konur, şeyhülislam tarafından kıldırılan cenaze 

namazından sonra dualarla türbesine defnedil-

irdi.    

Enderun avlusu, daha çok koğuşların bulunduğu 

mekandır. Bir kale içinde iç kale gibidir. Avlu-

nun kapıları kapandığında buraya girmesi müm-

kün değildir. Bu avluda Osmanlı tarihi boyunca 

sadece Genç Osman hadisesi ve sultan III. Se-

lim’ in şehit edilmesi sırasında girilmiş olması 

da güvenliğin bir ispatıdır. Avlunun başında 

arz odası bulunur. Bu oda padişaha, divanda 

kararlaştırılan hususların sadrazam tarafından 

arz edildiği yerdir. Aynı zamanda devlet 

büyüklerinin, elçilerin, ulemanın kabul edildiği 

resmi bir mekândır. Üç tane kapısı vardır. Bun-

lar maruzat kapısı, pişkeş kapısı ve hükümdarın 

kapısıdır. Arz odasında görüşmeler başlayınca 

odanın içindeki ve dışındaki çeşmeler açılır, böy-

lece konuşmaların dışarıdan dinlenilmesi engel-

lenilirdi.

III. Ahmed kütüphanesi, Enderun avlusunun 

ortasında, arz odasının hemen arkasındadır. 

Kütüphane sayesinde iç hazine, has oda 

hazinesi ve haremde bulunan paha biçilmez 

yazma eserler bir araya getirilerek korunması 

sağlanmıştır. Kütüphane içerisinde bugün kitap 

bulunmamaktadır. Buradaki eserler 1966’ da 

Enderun Ağalar Camii, şimdiki adıyla Topkapı 

Saray Kütüphanesine kaldırılmıştır. 

Küçük ve Büyük Enderun Odaları, 9–11 

yaşlarında devşirilen çocukların en dikkat çek-

enlerinin ilk elden yetiştirildiği yerlerdir. Bu iki 

odanın öğrencilerine çok cüzi bir maaş, yılda iki 

kat elbise verilirdi. Ders verenler sadece saray-

dan olmayıp, aynı zamanda saray dışından da 

hocalar getirilirdi.

Enderun Ağalar Camii, Has Odanın yanında 
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günümüzde Topkapı Saray Kütüphanesinin 

bulunduğu binadır. Topkapı Saray Kütüpha-

nesinde eşsiz yazmalar mevcuttur. Fatih Sultan 

Mehmet ve Kanuni güzel ve yararlı kitapları 

hangi dilde olursa olsun getirtmişlerdir. Ayrıca 

ünlü Macar musiki notaları külliyatı olan Cor-

viniana veya İstanbul antifeneksi olarak tanınır.

Hazine Köşkü (Fatih Köşkü –Enderun Hazinesi), 

bugün Hazinenin sergilendiği Sarayburnu’nun 

en hakim ve cazip noktasında yer almaktadır. 

Enderun sistemi devşirme sistemiyle toplanan 

gayrimüslim çocukların sarayda eğitildikleri 

ve kabiliyetlerine göre yükselme imkânlarının 

bulunduğu bir yerdir. Enderun aristokras-

inin, irsi olmasa da eğitimle, liyakatle ortaya 

konabileceğini gösteren bir okuldur. Enderun’da 

yeme-içme, yıkanma, yatma-kalkma saatleri 

konusunda büyük bir disiplin içindedirler. 

Enderun’da yetişen çocuklar yeteneklerine göre 

seferli, kilerli, hazinedar koğuşuna ayrılırdı. 

Padişaha ait kıymetli eşya, kılıç, kalkan, altın 

şamdanlar, padişahın   “cep harçlığı” olarak 

kullandığı hazine dairesine koymadığı bir mik-

tar para, mukaddes emanetler, eski Kur’ an-ı 

Kerimler, çok kıymetli yazma eserler Silahdar 

Hazinesi’nde saklanırdı. Bu mekan günümüz-

de Mukaddes Emanetlerin sergi salonu olarak 

kullanılmaktadır.

Has Oda, Enderun avlusunda padişahların ken-

dilerine mahsus dairesidir. Yavuz zamanında 

Mukaddes Emanetlerin korunduğu yer olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Sağdaki ikinci 

oda taht odasıdır. Kışın çalışma odası olarak 

kullanılmıştır. Cülus merasiminden önce 

şehzadeler buradaki tahta otururdu. Has Oda’ 

da bulunan Hırka-i Saadet ramazan ayının 

ortasında padişah tarafından ziyaret edil-

irdi. Mukaddes Emanetlerin korunduğu yer 

olmasından dolayı kutsi bir havaya sahip olan 

bu yerde padişah kızlarının nikâh merasimi 

yapılırdı. 

Has Odalılar, Enderunun en üst sınıfıydı. 

Padişahın günlük işlerini takip eder ve onun 

özel işlerinde yardımcı olurdu. Mukaddes Ema-

netler Dairesinin temizliği ve bakımıyla ilgilen-

irlerdi. Cüceler, dilsizler ve padişahın kuşlarının 

bakımından sorumlu kimseler ise Enderun’un 

odasız sınıfındandır. 

Dördüncü Avlu (Köşkler Bahçesi) ilk zaman-

lar sadece bahçeyken köşklerin eklenmesiyle 

bu adı almıştır.   Bu avluda Kanuni dönemi-

nde yapıldığı sanılan, tek odadan oluşan sün-

net odası Sultan İbrahim döneminde bugünkü 

halini almıştır. Odanın bu isimle anılmasının 

sebebi padişahın, namazın sünnetini burada 

kılması ve şehzadelerin sünnet merasimlerinin 

yapılmasıdır. Avluda bulunan Hırka-i Saadet 

çeşmesinde vefat eden padişahlar gasledilirdi. 

Revan Köşkü Sultan IV. Murad tarafından Re-

van Zaferi hatırasına 1636 yılında yaptırılmıştır. 

Burası aynı zamanda padişahların Esvab 

Odasıdır. I. Mahmut döneminde has odalıklar 

için genel tarih kitaplarından oluşan zengin bir 

vakıf kitaplık oluşturulmuştur. 

Tebdil-i kıyafet gezmeleri ve Tebdil Ahırı, 

padişahın tebdil-i kıyafetle saray dışına çıkacağı 

vakitlerde kullandığı atlara aittir. Padişah kıyafet 

değiştirerek halkın içine karışarak halkı gözetler-

di.

Sarayın en küçük köşkünün tamamı metaldir. 

Adı her ne kadar köşk olarak geçse de köşkten 

ziyade bir balkonu andırır.

Bağdat Köşkü, Bağdat’ın yeniden fethedilme-

sinin hatırası olarak Revan Köşküyle aynı plan-

da inşa edilmiştir. 

Lale Bahçesi, Revan ve Mustafa Paşa Köşkleri 

arasında uzanan bahçeye denilmektedir. Bahçel-

erde lale yetiştirilmiştir. Ayrıca edebiyatımızda, 

resmimizde süsleme sanatlarında lale 

kullanılmıştır. Lale 18’inci yüzyıl Osmanlı 

İmparatorluğu’ nu simgeliyordu.

Mustafa Paşa Köşkü diğer köşklerden farklıdır 

çünkü lale bahçesinde bulunur. 

IV. Murad’ın Mermer Tahtı, Hekim Başı 
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Kulesinin sağ kenarındadır. Sultan IV. Murad 

tarafından mermer oyularak yaptırılan taht, 

Şimşirlik’teki müsabakaları padişahın izleye-

bilmesi için yapılmıştır. 

Sarayın Sağlık İşler Görevlisi Hekimbaşıdır. 

Odası Fatih Sultan Mehmet tarafından 

yaptırılmıştır. Oda; kule şeklinde, dört köşeli ve 

iki katlı bir odadır. Saraydaki en eski yapılardan 

biridir. 

Safa Mescidi, Dördüncü Avluda Mecidiye Köşkü 

ile yan yanadır. Burada eskiden Silahdar Köşkü 

bulunmaktaydı. Bu köşk kötü bir hatıraya sahip 

olduğu için II. Mahmut, bu köşkü yıktırarak 

küçük bir mescit yaptırmıştır. Mescidin içi saray 

geleneklerinin aksine oldukça sadedir.

Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası Topkapı 

Sarayına en son eklenmiştir. Sarayın genel 

mimarisinden oldukça farklı görünüme sahip-

tir. Güzel bir boğaz manzarası vardır. Ayrıca 

yabancı misafirlerin ağırlandığı bir mekândır 

ve Topkapı Sarayı içinde hatırası olmayan tek 

yerdir. Köşkün kuzeybatı köşesindeki oda Esvab 

Odasıdır. Köşke gelenler köşke girmeden bura-

da giyimlerini kontrol ederlerdi.

Orhan Gazi’nin Bizans İmparatoru’ nun kızı 

Halofera (Nilüfer) ile evlenmesinden sonra hane-

dana yabancı gelin gelmiştir. Arapçada harem, 

yasak ve gizli anlamındadır. Harem sanıldığı 

gibi sadece şark Müslümanlarına has bir kurum 

değildir. Çin, Hint, Bizans, Eski İran ve hatta 

Rönesans İtalyası’nda bile vardır. 

Haremde yetişen kızların bir kısmı sarayın En-

derun bölümünde yetişen devlet adamlarıyla ev-

lendirilir. Sadece padişahın eşleri veya gözdesi 

değildir. Hareme Hırvat, Yunan, Rus, Ukraynalı 

ve Gürcü kızlar alınırdı. İtalyan ve Fransızlar 

da vardı. Harem başında hükümdarın annesi 

yani Valide Sultan bulunur. Haremdekiler gü-

zel bir eğitimden geçirilirdi. Ayrıca, saray ter-

biyesi edinirlerdi. Harem özgür eğlencelik bir 

alan değildir. Bir ev olarak düşünmek lazım. 

Haremde Hadimağaları görevlidir.

Haremin Topkapı Sarayı’nda Haliç ve boğaza 

bakan güzel bir manzarası vardır. Onlarca bina 

türüne sahiptir. Bunlar Araba Kapısı, Şadırvanlı 

Sofa, Biniş Yolu, Perde Kapısı, Kara Ağalar 

Mescidi, Kara Ağalar Taşlığı(Harem ağaları), 

Kara Ağalar Koğuşu, Musahipler, Cüceler, 

Hazinedar Daireleri, Darüşsaade Ağası Dairesi, 

Şehzade Mektebi, Harem Giriş Kapısı, Nöbet 

Yeri, Altınyol, Cariyeler ve Kadın Efendiler 

Taşlığı, Kadın Efendi Haseki Daireleri, Valide 

Sultan Taşlığı, Valide Sultan Dairesi, Mihrişah 

Valide Sultan Dairesi, Taht Kapısı, Hazinedar 

Usta Dairesi, Hamam Yolu, Hünkar ve Valide 

Sultan Hamamları, Hünkar Daireleri ve Çifte 

Kasırlar’ dır.

Osmanlı Sarayı, Topkapı Sarayı yani Saray-ı 

Amire’nin görevini 19’uncu yüzyılda Dolma-

bahçe Sarayı üstlenmiştir. Saray 1830’larda 

II. Mahmut tarafından terk edilmiş ramazan 

ayında Hırka-i Saadet ziyareti için gelinen, 

Padişah naşının son olarak getirildiği baba 

ocağına dönüşmüştür.

20’nci yüzyılda saray müzeye çevrilince restore 

edilmiş, 1940’larda bazı yanlış restorasyonlar-

da yapılmıştır. 19’uncu yüzyıldan bu yana dek 

Arkeoloji Müzesi yüzakıyla inşa edilmiştir. Son 

elli senede dahi Topkapı ihmal edilmiş yeterince 

tamir edilmemiştir.   Daha kötüsü Topkapı 

Sarayı özel kurumlarca yağmalanan bir saha 

olmuştur.  

Topkapı bahçeleri için asıl facia Rumeli 

Demiryolu Hattı’nın inşası ve işletilmesidir. 

Yurttaşların bu gelişmeleri takip etmeleri 

lazımdır. 

Topkapı Sarayı 19’uncu yüzyıla kadar devle-

tin eviydi, Cumhuriyet Döneminde harap olan 

sarayın yeniden restorasyonu söz konusudur. 

Topkapı Sarayı bir müze olarak zorlanıyor 

çünkü saraydır. 
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