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Değerli Okurlar,
Yaşamın temel unsuru olan su bütün canlı hayatın devamını sağ-
larken kontrol edilmediğinde ortaya çıkardığı afetlerle de can ve 
mal kayıplarına sebep olabilmektedir. Ülkemizde depremlerden 
sonra en büyük ekonomik kayba taşkınlar sebep olmaktadır.
Son 20 yılda ülkemizde meydana gelen 568 adet taşkın vaka-
sında 466 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 550 000 hektar 
tarım arazisi taşkın zararlarına maruz kalmıştır. Taşkınlardan 
kaynaklanan ekonomik kayıp her yıl için ortalama 100 000 
000 ABD dolarına ulaşmaktadır.
Yarı kurak iklim kuşağında yer alan Ülkemizde yağışların 
mevsimlere göre dağılımı ve yoğunluğu düzensizdir. Özellikle 
ülkemizin doğu bölgelerinde kış mevsiminde düşen yağışlar kar 
şeklinde olmaktadır. Karların bahar aylarında, erime dönemin-
de, ani sıcaklık artışları neticesinde akışa geçmeleri ve yağmur 
şeklindeki yağışlarla birleşmeleri neticesinde yüksek debiler 
oluşmakta ve yatağına sığmayan sular etrafa yayılarak taşkın-
ları meydana getirmektedir. Yine yaz aylarındaki yoğun, kısa 
süreli yağışlar da ani akışa geçerek taşkınlara sebep olabilmek-
tedir. Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde taşkınlara karşı her 
zamankinden daha dikkatli olunması gerekmektedir.
Taşkın afetlerinin yalnızca ani ve şiddetli yağışlar ile kar erime-
lerine bağlı olarak ifade edilmesi doğru olmayacaktır. Özellikle 
Türkiye gibi ekonomik gelişme faaliyetinin yoğun bir biçimde 
devam ettiği ülkelerde, sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin bera-
berinde getirdiği şehirleşme süreci, akarsu havzalarının muhtelif 
kesimlerindeki insan faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da 
büyük ölçüde arttırmakta. Bu durum havza bütünündeki hidro-
lojik dengeyi bozmaktadır. Orman ve meraların tahrip edilmesi 
ile İklim değişikliği neticesinde yağış rejiminde meydana gelen 
düzensizlik de buna eklenince taşkınların boyutları ve sıklığı art-
maktadır. Bunu sonucunda büyük miktarda can ve mal kaybına 
yol açan taşkın afetleri yaşanmaktadır.
Taşkınların meteorolojik oluşumlar dışındaki sebeplerine bakıl-
dığında çarpık kentleşme ve gelişigüzel yapılaşmanın ön plana 

çıktığı açık ve net olarak göze çarpmaktadır. Özellikle yerleşim 
yerleri içerisinden geçen dere yataklarına müdahale edilmesi ile 
dere kesitinin daralması kayıpların artmasına yol açmaktadır. 
Çarpık kentleşme aynı zamanda yüzeysel akışın hızlanmasına, 
akış katsayısı ve debinin artmasına sebep olduğundan taşkın 
tahribatının boyutlarını büyütmektedir. Bunu yanında taşkınlara 
engel olan ormanların yok edilmesi de taşkın olaylarının afete 
dönüşmesindeki en büyük etkenlerden birini oluşturmaktadır. 
Meteorolojik oluşumlar haricinde kalan ve İnsan faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan bu olumsuz tablonun değiştirilmesi 
mümkündür. Bunu için toplumsal bir farkındalık gerekmekte ve 
tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımı-
zın konuya hassasiyet göstermeleri büyük önem taşımaktadır. 
Bu çerçevede Kurumumuz vatandaşlarımızın sudan gelecek teh-
likelere karşı korunması ve taşkınlardan kaynaklanan can mal 
kayıplarının asgariye indirilmesi gayesiyle büyük bir gayretle 
çalışmalarını sürdürmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğü, 6200 Sayılı Kanun’la “taşkın sular ve 
sellere karşı tedbirler almak” görevinin gereği olarak taşkın-
ların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek 
maksadıyla hidrolik yapılar inşa etmektedir.
DSİ kurulduğu 1954 yılından günümüze kadar 68 adedi taşkın 
amaçlı baraj olmak üzere 6518 adet taşkın koruma tesisi inşa 
ederek işletmeye açmış ve yaklaşık 1,7 milyon hektar alanı taş-
kından korumuştur.
Ancak tekrar etmekte fayda bulunmaktadır. Taşkınların sadece 
bazı kamu kuruluşlarının alacağı tedbirler ve yapacağı çalışma-
larla önlenmesi mümkün değildir. Toplumun bütün fertlerinin ve 
kurumların, özellikle mahalli idarelerin üzerine büyük vazifeler 
düştüğü unutulmamalıdır. 

    
                                             Akif Özkaldı
              DSİ Genel Müdürü
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K I S A DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Meteorolojinin Sesi Radyosu’nda… 
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Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında; DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı, Meteorolojinin Sesi 

Radyosu’nda canlı yayın programına katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakan Danışmanı ve Mete-

orolojinin Sesi Radyosu Genel Yayın Yönetmeni 

Fatih Öznur’unda katıldığı programda; DSİ Ge-

nel Müdürü Akif Özkaldı, Dünya Su Günü kut-

lamaları ve Genel Müdürlük faaliyetleri hakkında 

bilgi verdi.

Özkaldı bu yıl gerçekleştirilen kutlamalar ve be-

lirlenen tema ile alakalı olarak ”2013 yılı için be-

lirlenen ‘Uluslararası Suda İşbirliği’ teması çerçe-

vesinde gerçekleştirilen etkinliklerle, su alanında 

işbirliğine yönelik zorluklar konusunda farkındalık 

oluşturmak suretiyle, su alanındaki bütün aktörler 

arasında diyaloğu kolaylaştırmak ve su sorunla-

rına yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine 

katkı sunulması hedeflenmektedir.” dedi.

Özkaldı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

Türkiye’nin Dünya su gündeminin belirlenmesin-

de önemli bir aktör olması yönünde önemli etkin-

liklere imza attığını ve bu anlamda önemli mesafe 

alındığını kaydetti. 

DSİ Genel Müdürlüğü’nün uluslararası ölçekte 

gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Özkaldı şöy-

le konuştu: Ülkemiz, su alanında sınırlarımızın 

dışında da çeşitli çalışmalar yürütmekte olup, bu 

çalışmalar sadece komşu ülkelerle sınırlı kalma-

maktadır. Afrika’da su kaynakları etüt-değerlen-

dirme ve sondaj çalışmaları, Avrupa ülkeleriyle Su 

Çerçeve Direktifi ile ilgili çalışmalar, Asya ülke-

lerinden örneğin Afganistan ile su kaynaklarının 

değerlendirilmesi gibi her kıtada etkili çalışma-

lar sürdürülmektedir. Türkiye’nin global ölçekte 

su politikaları konusunda etkinliğinin artırılması 

için Uluslararası düzeyde etkinlikler düzenlen-

mektedir. Bu kapsamda Uluslararası Nehir Hav-

zaları Kongresi 2007 yılında Antalya’da, Ulusla-

rarası Birinci İstanbul Su Forumu 2009 yılında 

İstanbul’da, 5. Dünya Su Forumu yine 2009 yılın-

da İstanbul’da, Uluslararası İkinci İstanbul Su Fo-

rumu 2011 yılında İstanbul’da, İslam İşbirliği Su 

Vizyonu Belgesi Kıdemli Memurlar Toplantısı ve 

Su’dan Sorumlu Bakanlar Toplantısı Mart 2012 

‘de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Yine şubat ayı 

içerisinde gerçekleştirilen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 

“Su İşbirliği Toplantısı” İstanbul’da düzenlenmiş-

tir. Ekim 2013’te de Mardin’de  1.Dünya Sulama 

Forumu, Mart 2014’te ise İstanbul’da Uluslararası 

Üçüncü İstanbul Su Forumu düzenşenecektir.”  
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K I S A Sektörel Bazda Havza Yönetimi ve Su Tahsisi Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

Türkiye’de Havza Bazında Su Tahsisi Yönetimi 

ile ilgili olarak DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhan-

tepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde çalıştay dü-

zenlendi. 11 Mart 2013 tarihinde yapılan çalışta-

ya DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, Su Yönetimi 

Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Su Yö-

netimi Genel Müdürlüğü Envanter ve Tahsis Da-

ire Başkanı Ahmet Kasalak, DSİ 14. Bölge Mü-

dürü Sedat Özpınar ve ilgili mühendisler katıldı.

Çalıştayda DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ‘Su 

Kaynaklarının Sektörel ve Münferit Kullanımlara 

Tahsisi’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Özkaldı 

sunumunda; Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve 

dünyada su tahsislerinin durumuyla ilgili bilgi ve-

rerek ülkemizdeki uygulamaları 6200, 1053, 167 

sayılı kanunların ve 662 sayılı Kanun Hükmün-

de Kararnamenin ilgili hükümleri çerçevesinde 

anlattı. Tahsislerde gözlem faaliyetlerinin yeri ve 

önemine dikkat çeken Özkaldı; su kanunu tasarı-

sı ile su kaynakları tahsisinde öngörülen uygula-

maya değinerek kurumsal yapı ve karşılaştırmalı 

mevzuat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kı-

nacı da ‘Türkiye’de Havza Bazlı Sektörel Su Tah-

sislerine Geçiş’ konulu bir sunum gerçekleştirildi. 

Kınacı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün faa-

liyetlerine değinerek; mevzuat çalışmaları, havza 

yönetim planları, takibi yapılan havzalar ve pro-

jeler hakkında bilgiler verdi. Avrupa Birliği Çevre 

Faslı Su Sektörüne de değinen Kınacı başlatılacak 

uluslararası projeler hakkında katılımcıları bilgi-

lendirdi.

Çalıştayda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü En-

vanter ve Tahsis Daire Başkanı Ahmet Fikret Ka-

salak da bir sunum yaptı.  

Konuşmaların ardından Su Yönetimi Genel Mü-

dürü Prof. Dr. Cumali Kınacı günün anısına DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı’ya plaket verdi.
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DSİ Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire-

si Başkanlığı’nca yeni atanan memurlara yönelik 

meslek eğitimi kapsamında düzenlenen ‘Memur 

Meslek Eğitimi’ DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Or-

hantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde gerçek-

leştirildi. 21-23 Mart tarihleri arasında düzen-

lenen eğitime DSİ Genel Müdürlüğü merkez ve 

taşra teşkilatına yeni atanan genel idari hizmetler 

sınıfına mensup 105 aday memur katıldı.

Eğitim faaliyetinin açılışında Personel ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdür Vekili 

Mehmet Öncül tarafından katılımcılara bilgi ve-

rildi. Öncül eğitimin, yeni atanan memurların 

DSİ Genel Müdürlüğü teşkilatını tanımaları ve 

görevleriyle ilgili bilgi ve becerileri artırmalarını 

amaçladığını söyledi.  Yeni atanan memurların 

görevlerine kısa sürede intibaklarını sağlayacak bu 

faaliyetin uygulamada karşılaşılan problemlerin 

çözümüne de katkı sağlayacağını ifade eden Ön-

cül beklentilerinin Türkiye’nin dört bir yanında 

görev yapacak DSİ personelinin sosyal bir ortam-

da duygu ve düşüncelerini ders saati dışında da 

paylaşarak moral değerlerin yükseltilmesi olduğu-

nu kaydetti.

Öncül’ün ardından kürsüye davet edilen 14. Böl-

ge Müdür Vekili Erdinç Erbil ise Eğitim faaliyet-

lerinin DSİ için çok önemli olduğunu bilgi ve tec-

rübelerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini 

ifade etti. Meslek hayatında belli bir aşamaya gel-

mek için deneyimlerin genç nesillere aktarılması-

nın şart olduğunu söyleyen Erbil “DSİ öyle bir ku-

rumdur ki; buradan söylenenler DSİ’yi anlatmaya 

yetmez. Bunu siz zaman içinde yavaş yavaş hisse-

deceksiniz. Buradaki başlangıçtan bundan sonraki 

süreç içerisinde bu sevgiyi yakalamaya çalışın. Biz 

planlı, programlı olmayı ilerleyen ihtiyaçlarımıza 

göre daima hedef olarak seçtik. DSİ’yi bizler,  bü-

yükleriniz olarak bugünlere hazırladık. Ülkemizin 

geleceği için büyük adımlar attığımızı düşünüyo-

rum. Sizlerin gençliği, çalışkanlığı bizim kat ettiği-

miz yolların çok daha fazlasını kat etmenize vesile 

olacaktır. “dedi.

DSİ 14. Bölge Müdür Vekili Erdinç Erbil’in ko-

nuşmasının ardından katılımcılara Büyük İstanbul 

Melen Projesi tanıtım videosu izletildi.

3 gün süren Meslek Eğitiminde katılımcılar Elekt-

ronik Doküman Yönetim Sistemi, 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

Genel Çerçevesi, Standart Dosya Planı ve Arşivle-

me, Etkili İletişim Teknikleri konularının yanında 

memur özlük haklarına ilişkin konularda bilgilen-

dirildi.
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Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında oluştu-

rulan Ilısu Bilim Komitesinin ikinci toplantısı 

06.03.2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakan-

lığı Müsteşarlık toplantı salonunda yapıldı. Top-

lantıya Bilim Komitesi Üyeleri ve Proje Uygula-

ma Birimi temsilcileri, DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge 

Müdürü Mahmut Dündar ile Kültürel Varlıklar 

ve Yeniden Yerleşim Şube Müdürü Muhittin 

Durmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ilısu Projesinin planlanan şekilde yürütülmesinde 

aksaklıkların ve eksikliklerin tespiti ile bunların gi-

derilmesi için alınması gereken önlemlerin masaya 

yatırıldığı toplantıda proje çerçevesinde yürütülen 

çalışmaların kamuoyu ile paylaşımı konusunda 

yapılacaklar tartışıldı. İlki DSİ Ilısu Projesi 16. 

Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda 

ilgili tüm tarafların katılımı ile aşağıdaki konular 

görüşüldü. 

* Ilısu Barajı ve HES Projesine ait çalışmaların de-

ğerlendirilmesi, 

* Ilısu Barajı ve HES Projesinden Etkilenen ve 

KGM tarafından Yapılan Yollar ile Demiryolla-

rının Durumu

* Kamulaştırma Faaliyetlerinin son durumu ve 

yapılacak çalışmalar ile yaşanılan sorunlar ve öne-

riler,

* Yeniden Yerleşim Çalışmalarında gelinen du-

rum ve çalışmaların önündeki aksaklıklar ve alın-

ması gereken önlemler

* Çevresel Faktörlerin Değerlendirmesi ve bu ko-

nuda alınan önlemler ile yapılan çalışmalar

*Arkeolojik kazılar ve Kültürel Mirasın korun-

ması için yapılan çalışmalar ve alınması gereken 

tedbirler

* Ilısu Projesi kapsamındaki tüm işlerin planlanan 

iş programı çerçevesindeki gerçekleşme durumları 

ve alınması gereken tedbirler

Yukarıdaki gündem ile yapılan toplantıda; bir 

önceki toplantıda alınan karar üzerine oluşturu-

lan bütüncül iş programının üzerinden konular 

değerlendirildi. İş programındaki faaliyetlerin 

yürütülebilmesi için hangi işlerin tamamlanması 

gerektiği ve çeşitli darboğazlar masaya yatırıldı. 

Toplantı neticesinde alınan kararlar kayda alına-

rak ilgili taraflara ulaştırılıyor . 
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01.01.2012 tarihinde başlanılan Bin Günde Bin 

Gölet (GÖL-SU) Projesi kapsamında yurdun dört 

bir yanında çalışmalar süratle devam ediyor. Mart 

ayı itibariyle 41 adet gölet tamamlanarak hizmete 

alınırken 124 göletin inşası devam ediyor. Pro-

jenin bitiş tarihi olan 27.09.2014 tarihinde 1029 

adet göletin tamamlanması hedefleniyor. 

Büyük Sulama Projeleri alanları dışında kalan 

kırsal kesimlerde sulu tarıma geçişi hızlandırmak 

amacıyla hayata geçirilen GÖL-SU Projesi ile 1,6 

milyar m3 suyun depolanması sağlanacak. Depo-

lanacak bu su 300.000 hektar alanın sulanmasın-

da kullanılacak. Ayrıca göletler içme, kullanma ve 

endüstri suyunun temin açısından da bir güvence 

olacak. Bunun yanında Göletler orman yangınla-

rıyla mücadelede birer su deposu görevi üstlene-

cek. 

Çiftçilerin sulama suyunu proje kapsamında inşa 

edilen göletlerden elde etmeleri neticesinde yeral-

tısuyu potansiyelinin emniyetli rezervde tutulması 

sağlanacak ve pompajdan cazibeli sulamaya geçil-

mesiyle de enerji tasarrufu sağlanarak üretim ma-

liyeti düşürülecek. 

Ayrıca proje ile mesire ve rekreasyon alanlarının 

oluşturulması, ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması 

ve ülkemizin mevcut depolama kapasitesinin art-

tırılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin 

azaltılması da mümkün olacak. Taşkın zararları-

nın ve toprak erozyonunun önlenmesi de projenin 

bir diğer faydası.

GÖL-SU Projesi 300 000 vatandaşımıza iş im-

kanının sağlanması, göçün önlenerek vatandaşın 

yerinde istihdamı ve yıllık 900 Milyon TL merte-

besi nde gelir artışına vesile olacak. 

Proje kapsamında 41 adet gölet tamamlanmış du-

rumda. 124 gölette inşaat çalışmaları devam edi-

yor. İhale programında yer alan 120, proje yapımı 

devam eden 371, planlaması devam eden 252 ve 

ön inceleme aşamasında olan 80 gölet bulunuyor.
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2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 

Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı, 

12.03.2013 tarihinde DSİ 14. Bölge Mü-

dürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde ger-

çekleştirildi. Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz’in 

başkanlığında iki gün süren toplantıya Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanı Murat Tercanlıoğlu, DSİ 14. Bölge Mü-

dürü Vekili Erdinç Erbil ve stratejik planlama ekiplerinden 

ilgili personel katıldı.

Toplantının açılış konuşma sı DSİ 14. Bölge Müdür Vekili 

Erdinç Erbil tarafından yapıldı. Erdinç Erbil konuşmasın-

da stratejik planın DSİ açısından öneminden bahsetti.

Erbil’in ardından konuşan Strateji Geliştirme Dairesi Baş-

kanı Murat Tercanlıoğlu Stratejik plan, stratejik planlama 

ve stratejik yönetim kavramlarına açıklık getirdi. Tercanlı-

oğlu ‘Stratejik yönetim gelecekteki hedeflere nasıl ulaşabi-

leceğinin analizidir. Stratejik yönetim bürokratik bir kültür 

ile yoğrulmuş kuruluşları modern bir kuruluş şekline dö-

nüştürme aracıdır.” dedi.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz ise “Planla-

ma çalışmaları bireylerin, kurumların, ülkelerin olmazsa 

olmazlarıdır. Özellikle kurumların gelişmeleri, büyümeleri 

iyi bir planlamadan geçer. Kazançları, kazanımları planla-

maya bağlıdır. DSİ Genel Müdürlüğümüzün önümüzdeki 

beş yılını şekillendirecek bu çalışmalara bu açıdan önem 

vermekteyiz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı geliş-

meler, değişmeler kurumları planlı hizmet sunmaya, po-

litika oluşturmaya, politikalarını belirgin iş programlarına 

ve bütçelerine dayandırmaya, performanslarını izleme ve 

hesap vermeye yönlendirmiştir.” dedi.

Kamu yönetiminde mali disiplini sağlayacak stratejik yö-

netim yaklaşımının benimsenmiş olduğunu ifade eden Di-

niz “Makro ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun 

bütçeler hazırlanarak ülkenin sınırlı kaynaklarını katılımcı 

önceliklere göre paylaştıran, etkinliğini izleyen, şeffaf bir 

yapılanmanın gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Aralık 2003’te 

yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-

rol Kanunu ile Aralık 2005’te yürürlüğe giren 5436 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname stratejik planlama süreci-

nin hukuki alt yapısını oluşturmuştur.” dedi. 

Yaklaşık bir yıl sürmesini öngörülen ikinci stratejik plan-

lama çalışmalarının iki gün sürecek Stratejik Planlama 

İstanbul Hazırlık Toplantısı ile başladığını ifade eden Di-

niz “DSİ Genel Müdürlüğü’nün ilk stratejik planı olan 

2010-2014 stratejik planı süresi içerisinde hazırlanarak 

uygulamaya alınmış olup, uygulamada karşılaşılan olumlu 

ve olumsuz tüm kazanımlar tüm yönleriyle değerlendirile-

cektir. İlk stratejik plan döneminde kazanılan deneyim ve 

bu alanda sağlanmış olan kurumsal birikim ile önümüzde-

ki planlama çalışmaları yürütülecektir. 2015-2019 Stratejik 

Planı; 31 Ocak 2014 tarihinde tamamlanarak Kalkınma 

Bakanlığı’na sunulacak şekle getirilecektir.” dedi.

11
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Ambar Barajı’nda Son Durum 

Ardıl Barajı İnşaat Sözleşmesi İmzalandı 

12

GAP Eylem Planı Silvan Projesi kapsamında inşa-

at çalışmaları devam eden Ambar Barajı’nda fiziki 

gerçekleşme % 15’e ulaştı.

DSİ 10. Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğü sınırları 

dâhilinde, Dicle havzasında bulunan Ambar Çayı 

üzerinde Kocaköy ilçesinin yaklaşık 6 km batısın-

da ve Ambar Köyünün güneyinde bulunan Am-

bar Barajı’nın tamamlanması ile tarım arazileri-

nin sulanması sağlanacak.

10.12.2015 tarihinde bitirilmesi hedeflenen ve 

2013 yılı  fiyatlarıyla maliyeti 46.700.000 TL olan 

Ambar Barajı’nda fiziki gerçekleşme % 15 seviye-

sine ulaştı. 

Ambar Barajı’nın tamamlanması ile Ambar Çayı-

nın sol sahilinde 64 850 dekar arazi, sağ sahilinde 

58 400 dekar olmak üzere toplam 123 250 dekar 

tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan iş-

sizlik probleminin çözümüne, bölgelerarası fark-

lılıkların giderilmesine ve köyden kente göçün 

azalmasına katkı sağlanacak. Proje ile ülke eko-

nomisine yıllık 44,6 milyon TL katkı sağlanırken,      

17 550 kişi de iş imkânına kavuşacak.

Gaziantep’in Araban ilçesinin 10 km kuzeyinde 

Ardıl Çayı üzerinde inşa edilecek Ardıl Barajı 

inşaatı ihalesi kapsamında 04.03.2013 tarihinde 

yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. 

Ardıl Barajı tamamlandığında baraj rezervua-

rında depolanacak su ile Araban ilçesi sınırları 

dâhilindeki 2 573 hektar tarım arazisi basınçlı bo-

rulu şebeke ile cazibeli olarak sulanacak. Silindirle 

sıkıştırılmış beton dolgu tipinde inşa edilecek ba-

rajın temelden yüksekliği 54 metre olacak. 
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K I S A Kanak Barajı ve Sulaması İnşaatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor... 

2010 yılında yapımına başlanan ve Şarkışla 

Ovası’nda 2 313 hektar tarım arazisine sulama 

suyu temin edecek olan Kanak Barajı inşaatında 

çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şarkışla Kanak Barajı Şarkışla İlçesi Cemel Kö-

yünde bulunan Kanak Deresi üzerinde inşa edili-

yor. Kanak Projesi’nin tamamlanmasıyla Şarkışla 

Ovasında 2 313 hektar tarım arazisi sulamaya 

açılacak. Ayrıca Şarkışla İlçesi, Gürçayır Beldesi 

ve Cemel Beldesi’nin içme ve kullanma suyu me-

selesi çözülecek.

Merkezi kil çekirdekli kum çakıl dolgu gövde ti-

pinde inşa edilmekte olan Kanak Barajı’nın gövde 

yüksekliği temelden 49 metre olacak. Su alma ya-

pısı yamaca yaslı bulunan barajda içmesuyu ama-

cıyla 3 değişik kottan su alınabilecek. Bu şekilde 

barajın su seviyesine göre su alınarak, yerleşim 

yerlerine daha kaliteli su verilecek. Maliyeti yak-

laşık 24 milyon TL olan Kanak Barajı’nın 2014 

yılında tamamlanması planlanırken temel atma 

töreninde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu bitiş süresini öne çekerek müteah-

hit firmadan 31.08.2013 tarihinde tamamlanacağı 

sözünü aldı. 

Kanak Barajı’nın inşaatı devam ederken 13 Nisan 

2012 tarihinde Kanak Sulamasının da ihalesi ya-

pıldı. Kanak Sulamasında toplam ana boru uzun-

luğu 26.452 metre, iletim hattının uzunluğu ise 

3.255 metre, sulama için toplam şebeke uzunluğu 

66.948 metre olacak. 2012 yılı içerisinde Kanak 

Sulamasında 15.811 metre boru döşendi ve %52,6 

oranında parasal gerçekleşme sağlandı. 2013 yılı 

sonunda Kanak Sulaması İnşaatı tamamlanacak 

şekilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kanak Barajı ve Kanak Sulaması inşaatlarının 

tamamlanmasıyla Şarkışla Ovası yıllardır arzu 

ettiği suya kavuşmuş olacak. Baraj  mevcut ürün 

yelpazesini genişleterek ve verimi arttırarak yöre 

halkına zenginlik getirecek.
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DSİ’nin Afrika’da ve ülkelerinde yaptığı çalışma-

larından dolayı duydukları memnuniyeti ifade et-

mek maksadıyla ülkemize gelen Somaliland heyeti 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’yı makamında 

ziyaret etti.

Su, Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanı Hussein 

Osman Farah Başkanlığındaki Somaliland heyeti-

nin 13.03.2013 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette 

Farah “Dost Ülke Türkiye’ye şükranlarımı sunu-

yorum. Medeniyetin olmazsa olmazı ve kıtanın en 

büyük meselesi olan temiz su kaynakları konusun-

da DSİ’nin yaptığı çalışmaları takdir ediyorum.” 

dedi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ise yapılan zi-

yaretten son derece mutlu olduğunu ifade ederek 

“Biz Türkiye olarak Afrika kıtasının yanındayız. 

DSİ ve TİKA işbirliği ile kıtaya sağlıklı ve kaliteli 

içme suyu temin edilmesi konusunda çalışmaları-

mıza devam edeceğiz. “dedi. Daha sonra Genel 

Müdür Özkaldı günün anısına konuk Bakana pla-

ket takdim ederek ziyaretten dolayı memnuniyeti 

ifade etti.

Somali’de Yapılan DSİ Çalışmaları:

“Somali Temiz İçme Suyuna Ulaşım Projesi” 

kapsamında su sondaj kuyusu inşa çalışmaları 

18.12.2011 tarihinde başlatıldı.

Mogadişu’daki çalışmalar sonucunda 20 adet su 

sondaj kuyusu inşa edilerek; yaklaşık 175.000 ki-

şiye yetecek içme ve kullanma suyu temin edildi. 

Somali’de inşa edilen 20 adet su sondaj kuyusu-

nun DSİ fiyatları ile yaklaşık bedeli 650.000 TL. 

Somali’nin Somaliland Bölgesi’ndeki yüzey su-

larının depolanması maksadıyla 25.09.2012-

05.10.2012 tarihleri arasında fizibilite çalışmaları 

yapılarak bir rapor hazırlandı. 

2013’te Yapılması Planlanan 
Çalışmalar:

Somali’nin Somaliland Bölgesi’nde 35 adet su 

sondaj kuyusu projesi planlanıyor. Su sondaj 

makinası ve ekipmanları 10.08.2012 tarihinde 

Somali’nin Somaliland Bölgesi’ne nakledildi.

Açılması planlanan 35 adet su sondaj kuyusunun 

DSİ fiyatları ile yaklaşık bedeli 4.375.000 TL se-

viyesinde.
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Dünyamızı adeta 
örümcek ağı gibi 
saran akarsulardan 
276 adedi 
sınır aşan ya da 
sınır teşkil eden 
konumda bulunuyor. 
Yalnızca bu bile su 
da işbirliğini gerekli 
kılıyor.
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“Su”da 
Uluslararası İşbirliği
Suyun hayatımızdaki önemini hatırlamak, bu 

konudaki hassasiyetlere dikkat çekmek gayesiyle 

bütün dünyada 22 Mart, Dünya Su Günü ola-

rak kutlanıyor. Birleşmiş Milletlerin aldığı karar-

la 1993 yılından bu yana her yıl farklı bir tema 

çerçevesinde kutlanan su gününün bu yılki teması 

“Uluslararası Suda İşbirliği” olarak belirlendi. 

Zamana ve mekâna eşit olarak dağılmayan kısıtlı 

su kaynaklarımızın sürekli artan dünya nüfusunun 

ihtiyaçlarını karşılaması giderek zorlaşıyor. Üstelik 

hızlı kentleşme ve sanayileşme hamleleri zaten ih-

tiyacı karşılamakta zorlanan su kaynaklarını kirle-

terek üzerindeki baskıyı arttırıyor. Küresel Isınma 

ve İklim değişikliği de var olan su meselesinin daha 

da büyümesine yol açıyor. 
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Tahminlere göre 2030 yılına kadar nüfus artı-

şına paralel olarak, gıda talebinin %50 artması 

bekleniyor. Bu da tarımsal su kullanımının arta-

cağı anlamına geliyor. Hidroelektrik enerji gibi 

yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiye tale-

bin ise %60 artacağı öngörülüyor. Dünya nüfu-

sunun %40’ını oluşturan 80 ülke şimdiden ciddi 

anlamda su sıkıntısı çekmeye başladı.

Bütün bu olumsuz tablonun yanında son 50 yıl-

lık dönem incelendiğinde devletler arasında su 

sebebiyle ortaya çıkan çatışmaya dair 37 örnek, 

yine suyla ilgili 200’den fazla anlaşma olduğu 

görülüyor. Zira Birleşmiş Milletler verilerine 

göre dünya genelinde 276, Avrupa kıtasında ise 

68 adet sınıraşan veya sınır teşkil eden nehir yer 

alıyor.

Artan su talebi, kullanıcılar arasında potansiyel 

bir çatışma riski yaratmakla birlikte, bu durum, 

aynı zamanda bütün kullanıcılar arasında su ko-

nusunda işbirliği için fırsatlar da oluşturabilir. 

Bu bakımdan 2013 yılı “Dünya Su Günü”nün 

“Suda Uluslararası İşbirliği” temasıyla kutlan-

ması büyük bir anlam ifade ediyor.

22 Mart Dünya Su Günü

Suyun giderek artan öneminden dolayı Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu; 1992 yılında Brezilya’da düzenlenen Çevre ve 

Kalkınma Konferansı’nda her yıl 22 Mart tarihinin “Dünya Su 

Günü” olarak kutlanmasına karar vermiştir. Kaynağını Birleş-

miş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın sonuç metni 

olan Gündem21’insu kaynaklarının gelişimi ile ilgili 18. Bölü-

münün oluşturduğu Dünya Su Günü’nde bilinçlendirme çalış-

maları kapsamında konferans, seminer, sergiler düzenlenmek-

te, ilgili yayın, materyal ve doküman dağıtımı gibi etkinlikler 

yapılmaktadır.

Uluslararası sorumluluğu ve koordinasyonu, Birleşmiş Mil-

letler tarafından Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 

Dairesi’ne (UNDESA) verilen Dünya Su Günü kutlamalarında 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile (UNESCO) teşkilatlarının da 

etkin olarak katılımları öngörülmektedir. Türkiye’de ise Dünya 

Su Günü kutlamalarında lider kuruluş Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüdür. 

1995 yılından bu yana Dünya Su Günü her yıl farklı bir tema 

vurgusu ile kutlanmaktadır

1995: Kadınlar ve Su  

1996: Kirli Şehirlere Su  

1997: Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli mi?  

1998: Yeraltı suyu Görünmez Kaynaklar  

1999: Herkes Mansapta Yaşıyor  

2000: 21. Yüzyılda Su  

2001: Su ve Sağlık  

2002: Kalkınma İçin Su  

2003: Gelecek İçin Su  

2004: Su ve Afetler  

2005: Hayat İçin Su  

2006: Su ve Kültür  

2007: Su Kıtlığı ile Mücadele  

2008: Su ve Sanitasyon

2009: Sınıraşan Sular

2010: Su Kalitesi

2011: Şehir Sularının Yönetimi

2012: Su ve Gıda Güvenliği
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Küresel İşbirliği

Su alanında işbirliği; bilgi ve veri paylaşımından, 

ekonomik ve teknik işbirliğine, sınıraşan nehir 

havzaları ve yeraltısuyu akiferleri konusunda 

ülkeler arasında yapılan anlaşmalardan su ko-

nusundaki çeşitli organizasyonlara kadar birçok 

konuyu kapsıyor. Dünya genelinde, uluslararası, 

bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilecek su 

işbirliği sayesinde, sınırlı ve kırılgan olan doğal 

su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi sağ-

lanabilir. 

Bu sebeple, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

2013 yılını “Uluslararası Su İşbirliği Yılı” olarak 

ilan etti ve 22 Mart 2013 Dünya Su Günü’nde 

bütün dünyada yapılacak etkinliklerde “Su İş-

birliği” teması üzerinde odaklanılmasını karar-

laştırdı. Bu ana temaya dikkat çekmek için de 

“Uluslararası Su İşbirliği Yılı”nı 2013 yılında 

dünya genelinde yapılacak etkinliklerde slogan 

olarak belirledi.

Birleşmiş Milletler’in Su Programı (BM-Su) res-

mi olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Kurumu-UNESCO’yu 2013 Yılı Dün-

ya Su Günü etkinlikleri için koordinatör kurum 

olarak belirledi. Hollanda Hükümeti de 2013 

Dünya Su Günü için küresel bir etkinliğe ev sa-

hipliğini üstlendi. 

2013 yılı boyunca, UNESCO’nun Paris’teki 

merkezinde bu konuda yapılacak önemli et-

kinliklerin yanı sıra, dünya genelinde ülkeler, 

uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları 

ve çeşitli paydaşlar tarafından su işbirliği konu-

sunda birçok etkinlikler düzenlenecek. Bütün 

bu etkinliklerde, su konusunda uluslararası ve 

küresel işbirliğinin önemine vurgu yapılarak, su 

işbirliğinin; eğitim, bilim, kültür, cinsiyet, çatış-

maların önlenmesi ve çözümü, siyasi, yasal, etik 

ve ekonomik boyutlarına vurgu yapılacak. Ayrı-

ca su işbirliğine yönelik her düzeydeki eylem ve 

faaliyetler teşvik edilecek.



Su  Dünya s ı  N i s an  2013 19

Kıtalara Göre Sınır Aşan Nehir Havzaları

64

Afrika Asya Avrupa Kuzey
Amerika

Güney
Amerika

60 68 46 38

2013 Uluslararası Su İşbirliği Yılı kapsamında 

Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından dü-

zenlenen bütün etkinliklerde dünya kamuoyuna 

su alanında işbirliğinin;

• Fakirliğin yok edilmesi, sosyal adalet ve cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması için gerekli olduğu,

• Ekonomik faydalar sağladığı,

• Su kaynaklarının miktarının ve kalitesinin ko-

runmasında çok önemli olduğu 

• Toplumun huzur ve barışına katkı sağladığı 

mesajları iletiliyor.

Sınırları Olmayan Bir Kaynak

Su siyasi sınırlarla bölünemeyen bir kaynaktır. 148 ülkenin sınır aşan su kapsamında değerlendirilen nehir havzasında bulunduğu 

tahmin edilmektedir. 

Dünya genelinde yer alan 276 adet sınır aşan nehir havzasına, kıtalara göre bakıldığında Afrika’da 64, Asya’da 60, Avrupa’da 68, 

Kuzey Amerika’da 46 ve Güney Amerika’da 38 adet sınır aşan 

nehir havzasından bahsetmek mümkündür. 

Söz konusu 276 sınır aşan su kaynağının 185 adedi, yani yaklaşık 

üçte ikisi, iki ülke arasında paylaşılmaktadır.  256 adedi 2, 3 veya 

4 ülke (92,7%), ve 20 adedi (7,2%), 5 ya da daha çok ülke ta-

rafından paylaşılmaktadır. 18 ülkenin sınırlarını aşan Tuna Nehri 

Havzası, bu özelliği ile dünyanın en çok paylaşılan nehir havzası 

durumundadır. 

Dünya yüzeyinin (karasal) 46%’sı sınır aşan nehir havzaları ile 

kaplıdır.  

148 ülke sınır aşan nehir havzasına sahiptir. Rusya Federasyonu 

30 adet sınır aşan su kaynağını havzadaki kıyıdaşları ile payla-

şırken, Şili ve ABD 19, Arjantin ve Çin 18, Kanada 15, Gine 14, 

Guatemala 13 ve Fransa 10 adet sınır aşan nehir havzasını paylaşmaktadır. 

Afrika 100.000 km2’yi geçen alanı ile dünyanın en büyük uluslararası su havzalarının yaklaşık üçte birine sahiptir. Hemen hemen 

tüm Sahra-altı Afrika ülkeleri ve Mısır, en az bir uluslararası su havzasının hissedarıdır. Afrika kıtasında, sayma biçimine bağlı olarak 

63 (UNEP, 2010b) ile 80 (UNECA, 2000) arasında sınır aşan nehir ve göl havzası bulunmaktadır. 

Veriler Birleşmiş Milletlerin resmi internet sitesinden alınmıştır. (http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/water-coopera-

tion/facts-and-fi gures/en/)

Avrupa Birliği’nin Su Konusunda 
Uluslararası İşbirliğine Yaklaşımı

Avrupa’da su konusunda uluslararası işbirliği 

çalışmaları çok eskilere dayanıyor. 1825 Viyana 

Antlaşması ile kurulan Ren Nehri Komisyonu, 

1856 Paris Antlaşması ile kurulan Tuna Nehri 

Komisyonu su konusunda gerçekleştirilen ilk iş-

birliği örneklerinden sayılıyor. 

Avrupa Birliği’nin kurulması ve Avrupa Bir-

liği müktesebatında çevre ve su konularının 

gelişimine paralel olarak Avrupa’daki büyük 

nehirlerin çevresel anlamda da korunması için 

uluslararası örgütler oluşturuldu. Bunun en 

önemli örnekleri 1963 yılında kurulan “Ren 

Nehrinin Korunması Uluslararası Komisyo-

nu” ile 1998 yılında kurulan “Tuna Nehrinin 

Korunması Uluslararası Komisyonu”. Sınıra-

şan özelliği bulunan nehir, göl ve deniz gibi su 
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kaynaklarının korunmasına yönelik olarak 13 

uluslararası komisyon bulunuyor. Bunlardan 

6 tanesini (Odra, Elbe, Meuse, Scheldt, Tuna 

ve Ren) nehirlere yönelik olarak kurulmuş ko-

misyonlar oluşturuyor.

Avrupa Birliği (AB) su mevzuatı içerisinde en 

önemli belge AB’nin su konusunda anayasa-

sı sayılan “Su Çerçeve Direktifi”. 22 Aralık 

2000 tarihinde yürürlüğe giren Su Çerçeve 

Direktifi’nin ana hedefini, su kaynaklarının 

havza bazında yönetilmesi, bu amaçla nehir 

havzası yönetim planları hazırlanması ve bu 

planlar sayesinde Birlik içerisindeki tüm su 

kaynaklarının “iyi duruma” getirilmesi oluş-

turuyor.

Direktif sınıraşan nehirler de dahil olmak 

üzere tüm nehir havzaları için havza yönetim 

planları hazırlanmasını öngörüyor. Sınıraşan 

nehir havzası tamamen AB sınırları içerisinde 

kalıyor ise, bu planların hazırlanması sırasın-

da kıyıdaş AB üye ülkeleri bir araya gelmek ve 

ortak bir nehir havzası yönetim planı hazır-

lamakla yükümlüler. Ancak, sınıraşan nehir 

havzasının AB sınırları dışına taşması duru-

munda ise, yine tüm kıyıdaş ülkelerin bir ara-

ya gelerek ortak bir plan hazırlamaları tavsiye 

ediliyor. Bu ortak çalışmanın sağlanamaması 

durumunda ise üye ülke veya ülkelerin sınıraşan 

havzanın kendi sınırları dâhilinde kalan bölümü 

için söz konusu planı hazırlamaları isteniyor. Su 

Çerçeve Direktifi ayrıca, sınıraşan havzalara yö-

nelik havza yönetim planlarını hazırlamak, bu 

planların uygulanmasını sağlamak ve takip et-

mek üzere uluslararası örgütler kurulabileceğini 

de ifade ediyor ancak bu konuda son karar üye 

ülkelere kalmış durumda.    

Ülkemiz AB üyeliğine aday ülke konumunda 

bulunması münasebetiyle Su Çerçeve Direkti-

finin hükümlerini uygulama yönünde çeşitli ça-

lışmalar yürütmekle birlikte, Direktifin sınıraşan 

sularla ilgili hükümlerini ancak tam üyelikle bir-

likte uygulamaya koyacak. Bunula birlikte ülke-

mizin aday ülke konumunda bulunması, Bulga-

ristan ve Yunanistan’ın direktif uyarınca Meriç 

nehri için 2009 yılı sonuna kadar hazırlamaları 

gereken havza yönetim planının hazırlık aşama-

sında ülkemizle işbirliğinde bulunmalarına engel 

teşkil etmiyor.

İspanya ve Portekiz’in Örnek 
İşbirliği

AB su müktesebatının ve sınıraşan su ilişkilerinin 

şekillenmesinde kirlilik ve ekolojik kalite kontrolü 

öncelik kazanmış durumda. Avrupa’nın en geliş-

miş ülkeleri arasında yer alan İsviçre, Almanya, 

Fransa, Lüksemburg topraklarından geçerek 

Hollanda’dan denize dökülen Ren Nehri’nin 
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kirliliğinden en çok etkilenen Hollanda, Su Çer-

çeve Direktifi’nin hazırlanması, AB’nin diğer su 

mevzuatının oluşturulması ve AB’nin uluslarara-

sı anlaşmalara taraf olmasında etkin rol oynadı. 

Adı geçen ülkelerin eşdeğer ekonomik güç, tek-

nik ve sosyal kapasiteye sahip olmaları, sınıraşan 

sular konusunda işbirliğinin başarıya ulaşmasın-

da en büyük etken oldu.

İspanya ve Portekiz arasında da 5 adet sınıraşan 

su bulunuyor. Bu sularda İspanya, Portekiz’e 

göre yukarı-kıyıdaş ülke konumunda yer alıyor. 

İspanya ve Portekiz arasındaki işbirliği örneği, 

eğer devletlerarasında işbirliği ve güven ortamı 

yaratılabilirse yukarı-kıyıdaş ülkedeki depolama 

tesislerinin (İspanya’daki 141 adet büyük baraj) 

aşağı-kıyıdaş devletler için bir tehdit değil, sını-

raşan havzalarda su arzı güvenliğini sağlayan 

bir unsur olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İki 

ülke arasında zaman zaman yaşanan krizlerin 

aşılmasındaki en önemli etkenin “dış müda-

halelere kapalı bir işbirliği anlayışı” içerisinde 

çalışmaların yürütülmüş olması görülüyor. 

Sınıraşan sular her zaman Portekiz ve İspan-

ya’daki gibi örneklere vesile olmuyor. Bulga-

ristan ve Yunanistan arasında yer alan Mes-

ta/Nestos nehri, dere sayılabilecek ölçekte 

çok küçük bir nehir olmakla birlikte, iki ülke 

arasında suların kullanılması konusu sorun ol-

maya devam ediyor. 

 

Ülkemizin Su Konusunda 
Uluslararası İşbirliğine Yaklaşımı

Kurulduğu 1954 yılından bu yana, 

Türkiye’nin bütün su kaynaklarını en akılcı 

ve optimum şekilde geliştirmeyi hedefleyen, 

su altyapı hizmetlerine önemli yatırımlar ya-

parak baraj, hidroelektrik santral, sulama, 

içme-kullanma ve endüstri suyu temin tesis-

lerini halkın hizmetine sunan Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü; bu çerçevede özellikle ta-

rım, enerji, içme ve kullanma suyu sektöründe 

gerçekleştirdiği yatırımlarla ekonomik getirileri 

yanında sosyal kazanımlara da vesile oluyor.

Bütün canlıların yaşamsal ihtiyacı olan suyun 

verimli kullanılması, nehir ve derelerimizin ıs-

lah çalışmalarının tamamlanması, yarı kurak 

bir coğrafyada yer alan ülkemizde su potansiye-

limizin tamamının etkin yönetilmesini zorunlu 

kılıyor.

Dünyanın kurak ya da yarı kurak bölgelerinde 

bulunan ülkeler için suyla ilgili konular Dün-

yanın diğer bölgelerine nazaran daha büyük sı-

kıntılara yol açıyor. Bu anlamda, ülkemizin de 

içinde bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

bölgesi dünyanın en şanssız coğrafyası olarak de-

ğerlendiriliyor. 

Bu bölgede, bir yandan artan nüfus nedeniyle 
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kişi başına düşen su ihtiyacı hızla artarken 

diğer yandan ülkeler, ekonomik olarak kulla-

nıma sunulabilecek suları geliştirdikten sonra, 

artan talebe cevap verebilmek için geleneksel 

kullanım biçimlerinin dışına çıkmak zorunda 

kalıyor. Bu durum birim başına su kullanım 

maliyetlerini arttırıyor. Su temin projelerinin 

maliyetindeki artış, bu coğrafyadaki ülkeler 

için büyük ekonomik zorlukları beraberinde 

getiriyor.  

Su kıtlığının bir başka nedeni, nüfusun ve çe-

şitli insan etkinliklerinin artması, bunun sonu-

cunda da yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının 

kirlilik tehdidi altına girmesi olarak görülüyor. 

Temiz iken sonradan kirlenen su kaynakları-

nın yeniden temizlenmesi ise yüksek maliyet-

leri beraberinde getiriyor. 

Artan su talebine cevap verecek nispette su ar-

zının artırılması ise yeni yatırımların yapılabil-

mesine bağlı bulunuyor. Yatırım için gerekli 

finansman kaynaklarının bulunamaması, tek-

nolojilerin karmaşık hale gelmesi, yatırımların 

sosyal ve çevresel alanda artan maliyetleri ko-

nusunda ortaya çıkan toplumsal bilinçlenme 

ve hassaslaşma, yatırımların çok daha gecikmeli 

olarak devreye sokulmasına neden oluyor. 

İklim değişikliğinin de, özellikle Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika’daki sınırlı miktardaki su kaynak-

ları için önemli bir sorun olduğu çeşitli uzman-

larca ifade ediliyor. 

Bu nedenle, son 20 yılda uluslararası su huku-

kundaki gelişmeler de dikkate alınarak, Ülkemi-

zin de içinde yer aldığı bu coğrafyada su kay-

naklarının ekonomik ve stratejik değer olarak en 

uygun nasıl kullanılacağı konusunda rasyonel 

politikalar üretilmesi büyük önem taşıyor.  

Karşılıklı Güven ve Adil 
Faydalanma
Ülkemizin sınıraşan sularla ilgili politikası su 

kavramının kıyıdaş ülkeler arasında görüşülüp 

neticelendirilmesi ekseninde şekilleniyor. Tür-

kiye, suyun miktar olarak tahsisi yerine oransal 

olarak kullanımının ön plana çıkarılmasından 

yana tavır alıyor. Ayrıca, dünyada kabul gören 

“su paylaşımı” yerine sınıraşan sularda “fayda 

paylaşımı”nı esas alıyor. Ortak çalışmalarda dik-

kat edilen hususlar arasında karşılıklı güven ve 

adil faydalanma prensipleri ön plana çıkıyor.

Türkiye;

• Fırat ve Dicle 

• Çoruh ve Kura

• Aras Nehri

• Sarısu

• Hezilçayı, Zap suyu, Şemdinli Çayı

• Meriç ve Tunca

• Arda

• Asi nehrinin kıyıdaş ülkesidir.

Türkiye’nin su alanında komşularıyla pek çok 
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ortak projesi bulunuyor. 

• Aras Nehri’nin Arpaçay Nehri ile birleştiği 

noktada 1983 yılından beri işletmede olan Arpa-

çay Baraj gölünün doğusu Ermenistan, batısı ise 

Türkiye topraklarıdır ve iki ülke bu barajı ortak 

kullanmaktadır.

• Tunca nehri üzerinde (Meriç Havzası)Bulga-

ristan ile Tunca Barajı projesi, 

• Asi Nehri üzerinde Suriye ile Dostluk Barajı 

projesi 

• Kura nehri üzerinde (Aras havzası) Kura pro-

jesi örnek verilebilir. 

• Ayrıca, komşumuz Bulgaristan ile 2005 yılın-

dan bu yana Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinde 

yaşanan taşkınların azaltılması ve Meriç nehri 

üzerinde “Erken Uyarı Sistemi” geliştirilmesi 

maksadıyla ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Fırat-Dicle konusunda da 1982 yılından bu 

yana Türkiye, Suriye ve Irak’la ikili ve üçlü 

Ortak Teknik Komite görüşmeleri yapılıyor. 

En son, 3 Eylül 2009 tarihinde Ankara’da bu 

konuda Üçlü Bakanlar Toplantısı gerçekleşti-

rildi. Yine 15 Ekim 2009’da Irak, 23 Aralık 

2009’da Suriye ile su dâhil birçok alanda mu-

tabakat zabıtları tanzim edilerek ve taraflarca 

kabul edilerek örnek işbirlikleri oluşturuldu. 

Türkiye’nin su alanında yürüttüğü çalışmalar 

komşu ülkelerle sınırlı değil. Afrika’da su kay-

nakları etüt-değerlendirme ve sondaj çalışma-

ları, Avrupa ülkeleriyle Su Çerçeve Direktifi 

ile ilgili çalışmalar, Asya ülkelerinden örneğin 

Afganistan ile su kaynaklarının değerlendiril-

mesi gibi her kıtada etkili çalışmalar sürdürü-

lüyor.

Türkiye Uluslararası Alanda 
Etkinliğini Arttırıyor

Ülkemizin küresel ölçekte su politikaları ko-

nusunda etkinliğinin artırılması için son dö-

nemde su sektörüyle ilgili uluslararası düzey-

de şu etkinlikler düzenlendi: 

• Uluslararası Nehir Havzaları Kongresi, 2007 

(Antalya)

• Uluslararası İstanbul Su Forumu, 2009 (İstan-

bul)

• 5. Dünya Su Forumu, 2009 (İstanbul)

• Uluslararası İstanbul Su Forumu,2011 (İstan-

bul)

• D-8 (Gelişen 8 Ülke) Su Zirvesi Şubat,2013 

(İstanbul) 

 

Yakın dönemde ise 30 Eylül-3 Ekim 2013 tarih-

leri arasında Mardin’de 1.Dünya Sulama Foru-

mu gerçekleştirilecek. 



Su  Dünya s ı  N i s an  201324

Yıl Yer Katılımcı

1997 Marakeş 600

2000 Lahey 5700

2003 Kyoto 24000

2006 Meksiko 12000

2009 İstanbul 33000

2012 Marsilya 19000

5. Dünya Su Forumu

Dünya Su Konseyi tarafından 1997 yılından bu yana 

her üç yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen Dünya 

Su Forumunun en geniş katılımlısı İstanbul’da 2009 

yılında gerçekleştirildi. Dünyada su konusunda düzen-

lenen en büyük etkinlik olan Su Forumu ülkelerin sahip 

oldukları bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına hizmet 

ediyor ve dünya kamuoyunun su meselelerine ilgisini 

çekerek farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İstanbul’da 

düzenlenen 5. Dünya Su Forumu 30 binden fazla kişi-

nin katılımıyla, dünyada bugüne kadar organize edilen 

su ile ilgili en büyük etkinlik oldu.

Akademisyenlerin, bilim adamlarının, uluslararası ku-

ruluş temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının katıl-

dığı Forum’da araştırmaların ve tebliğlerin sunulması; 

güncel su konuları üzerinde tartışmaların yapılması 

ve suyla ilgili problemler için önemli sonuçların elde 

edilmesi sağlanıyor. Buna ilave olarak, Bakanlar Kon-

feransı ve bildirisi de su konularına medyanın yoğun 

ilgisini çekiyor.  

 

İLKLERİN FORUMU
Bugüne kadar Türkiye’de düzenlenen en büyük forum 

olan 5. Dünya Su Forumu’nda birçok ilke imza atıldı. 

5. Dünya Su Forumu’nda ilk kez çok yönlü sosyal pay-

daş ilişki yönetimi yaklaşımı uygulandı. Bu kapsamda 

farklı görüşlere sahip sivil toplum kuruluşlarına söz 

hakkı tanınmasının yanı sıra az gelişmiş ve Afrika 

ülkelerinin katılımın sağlanabilmesi için 1.000 kişilik 

fon oluşturuldu. Forum kapsamında düzenlenen Dev-

let Başkanları Zirvesi ile Belediye Başkanları ve yerel 

otoriteleri küresel değişimler karşısında kentsel su kay-

nakları yönetimi konusunda ortak bir taahhüt vermeye 

çağıran İstanbul Su Mutabakatı’nın imzalanması da 

yine birer ilk olarak dikkat çeken etkinlikler arasında 

yerlerine aldılar. 5. Dünya Su Forumu ilk Yeşil Forum 

olarak gerçekleştirilerek, geri dönüşümlü malzemele-

rin kullanımı, atık yönetimi sistemleri uygulandı. Yine 

forum kapsamında ilk kez bir Küresel Su Eğitim Köyü 

kurularak, su konusunda bilinçlendirme çalışmalarına 

da katkı sağlandı.

Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda; Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Dışişleri 

Bakanlığı ve Dünya Su Konseyi tarafından organize 

edilen foruma 11 Devlet Başkanı ve Başbakan, 89 

Bakan, 91 farklı şehirden 200 Belediye Başkanı ya da 

Vali, 155 ülke delegasyonu, 178’i yabancı toplam 263 

parlamenter, 19 uluslararası kuruluşun üst düzey yet-

kilisi, yüzlerce uzman, akademisyen ve akredite olmuş 

1027 basın mensubu iştirak etmiştir. Dünyamızdaki su 

sorununu uluslar arası kamuoyunun gündemine taşı-

mayı hedefl eyen ve politik gündemde suyun önemini 

vurgulamayı amaçlamış olan 5. Dünya Su Forumu bu 

çapta bir katılımla önemli ölçüde bir başarıya ulaştı.

Foruma ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının il-

gisi de bir hayli fazla idi. 390’ı yabancı basın mensubu 

olmak üzere toplam 1027 basın mensubu forumu ta-

kip etti. Forumla ilgili 2290 adedi yabancı olmak üzere 

toplam 5195 adet haber yapıldı. 13 adedi ulusal olmak 

üzere toplam 25 adet basın bülteni yayımlandı ve 35 

adet basın toplantısı düzenlendi. Forumun web sayfası 

toplam 52179 kişi tarafından ziyaret edildi.
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Dünya Su Konseyi’nin 2012 - 2015 Dönemi Guvernörler Kuruluna 
seçilen Türk üyelerin listesi

DSK Guvernörler Kurulu Grubu Guvernör Vekil 

Kolej 2:  Hükümetler ve hükümet kuruluşları Akif Özkaldı Yakup Başoğlu

Kolej 3: İşletmeler İrfan Aker Deha Emral

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

Haluk Büyükbaş

Türkiye Dün-

ya ölçeğinde su 

sektöründe fa-

aliyet gösteren 

pek çok ulusla-

rarası kuruluşta 

su politikalarına 

yön veren, söz 

sahibi olan ve yönlendiren konumlarda bulunuyor. Pek çok ulus-

lararası kuruluşla (WWC, ICID, ICOLD, IAHS, UNESCO- IHP, 

IHA, IWRA, WMO ve EMWIS gibi) su sektörünün değişik alan-

larında beraber çalışmalar yürütülüyor. Son yıllarda uluslararası su 

ile ilgili kuruluşlarda yönetici konumlarda çalışan ülkemizden uz-

manların sayısı artıyor.

Ülkemizin 2000 yılından bu yana üyesi olduğu Dünya Su 

Konseyi’nin (DSK) 2012 yılı sonlarında gerçekleştirilen Guvernör-

ler Kurulu seçimlerinde Türkiye büyük başarı sağladı. 

Dünya Su Konseyi merkezi Marsilya’da bulunan, dünya genelinde 

farklı ülkelerden 300’ü aşkın üyesi olan uluslararası bir sivil toplum 

kuruluşu. DSK su alanındaki önemli faaliyetlerini 36 üyeli guver-

nörler kurulu vasıtasıyla yürütüyor.

Dünya Su Konseyi’nin yürütme organı sayılan Guvernörler Kurulu seçimi neticesinde DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı Guvernör olarak Hükümetler ve Hükümet Kuruluşları grubunda 194 oy ile 4. 

sırada kurula seçildi. Eski DSİ Genel Müdürlerinden Prof. Dr. Doğan Altınbilek’te Dünya Su Konseyi 

Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Prof. Dr. Doğan Altınbilek’in Guvernör olarak seçilmesinin 

yanı sıra Dünya Su Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev alması ülkemiz adına sevindirici diğer 

bir gelişme oldu.

Dünya’nın farklı ülkelerinden, uluslararası organizasyonlardan, su ile ilgili faaliyet gösteren sivil top-

lum kuruluşlarından 373 üyesi ile su politikaları konusunda görüş ve düşünce üreten uluslararası bir 

kuruluş olan Dünya Su Konseyi’nin Guvernörler Kuruluna seçilmek ülkemizin uluslararası çalışma-

larında önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.
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Dünya Su Gününün 
bu yıl ki teması 
“Uluslararası Suda 
İşbirliği” olarak 
belirlendi.
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Hoş bir tesadüfle art arda gelen ve insan yaşamı-

nın kaynağını teşkil eden hava, su ve orman gün-

leri bahar ekinoksunun yaşandığı (gece gündüz 

eşitliği) 21 Mart tarihinde ülkenin 4 bir tarafında 

kutlandı. Kutlamaların yine hoş bir tesadüfle ba-

har bayramı olarak bilinen Nevruz’a denk gelmesi 

coşkunun artmasına vesile oldu. 

21 Mart Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su 

Günü, 23 Mart Meteoroloji Günü 21.03.2013 

tarihinde Ankara ATO Kongre Merkezinde dü-

zenlenen merasimle kutlandı. Merasime Orman 

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Or-

man ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Lütfi Akça, 

Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, çok sayıda milletvekili ve 

bürokrat katıldı.

Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi’nin  konuş-

malarıyla başlayan program, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail 

Bir 
Günde 
Üç 
Kutlama
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Güneş ve son olarak Orman ve Su İşleri Baka-

nı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun konuşmaları ile 

devam etti.

Prof. Dr. Eroğlu, Kongre Merkezi’nde, düzenle-

nen programda yaptığı konuşmada, Nevruz’un, 

bütün ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğini 

daha da pekiştirmesini diledi.

Ormanların, ülkenin akciğeri olduğunu ve kü-

resel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli 

unsur olduğunu dile getiren Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Şehirleri güzel-

leştirmek ve dünyayı güzelleştirmek için orman 

şart” diye konuştu.

Dünyada orman varlığı ve odun serveti azalır-

ken, Türkiye’de ise arttığını hatırlatan Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, 1972 yılında 936 milyon metre-

küplük bir odun serveti varken, bugün 1,5 mil-

yar metreküp odun serveti bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Eroğlu, 2008-2012 yılları arasında ha-

yata geçirilen Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği 

kapsamında ise 2 milyon 420 bin hektar alanın 

ağaçlandırdığını ve 2 milyar fidanın toprakla bu-

luşturulduğunu hatırlattı.

Endüstriyel odun üretiminin de 5 kat artırıldı-

ğını ifade eden Eroğlu, fidan üretim miktarının 

yükseldiğini ve orman yangınları ile mücadelede 

başarılı bir ülke haline gelindiğini kaydetti. Or-

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

“Artık biz ormanları kalkınmanın bir lokomotifi 

olarak kullanmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Orman Teşkilatında çok büyük bir değişiklik 

yaptıklarını belirten Eroğlu şunları söyledi: “778 

bin kilometrekare alanda her noktada çalışma 

yapabilecek bir teşkilat haline getirdik. Odun 

dışı orman ürünlerinden yıllık 1,5 milyar dolar 

gelir hedefliyoruz. Bunu gelecekte 30-40 milyar 

dolara da çıkartmayı hedefliyoruz, alternatif tıp 

alanındaki gelişmeler sonucu bu tür ürünlere ih-

tiyacın arttığına artıyor çünkü.”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, “Korunan alanları, biyolojik çeşitliliği 

en iyi koruyan biziz. Çünkü biz çevreciyiz, ta-

biatı seviyoruz ve insanları seviyoruz. Bütün bu 

tabiatı korumak bizim boynumuzun borcudur. 

Zaten Bakanlığımızın en önemli vazifesi budur” 

ifadesini kullandı.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerine de 

değinen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hidroelektrik 

santrallerinin, elektriğin sigortası olduğunu be-

lirterek, gerçekleştirdikleri içmesuyu projeleriyle 

de şehirlerin su meselesini çözdüklerini anlattı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın şu ana kadar 

60 milyar liralık yatırım yaptığını aktaran Prof. 

Dr. Eroğlu, bunların hepsinin en geç 7 yılda 

kendini geri ödediğini belirterek, “Yani bizim 

yaptığımız hizmetler ölü yatırım değil. Kendisini 

en geç 7 yılda ödeyen gerçekten verimli yatırım-

lardır” diye konuştu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü 
Akif Özkaldı
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 1992 yı-

lında Rio de Janerio’da düzenlenen BM Çev-

re ve Kalkınma Konferansı’nda, dünyada su-

yun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 

Mart’ın, farklı konu başlıklarıyla “Dünya Su 

Günü” olarak kutlanmasına karar verdiğini ha-

tırlatarak konuşmasına başlayan Özkaldı, 1995 

yılından bu yana Dünya Su Gününün her yıl 

farklı bir tema vurgusu ile kutlanmakta olduğu-

nu dile getirdi.

DSİ’nin kurulduğu 1954 yılından bu yana, 

Türkiye’nin bütün su kaynaklarını en akılcı ve 

optimum şekilde geliştirmeyi hedeflediğini kay-

deden Özkaldı: “Su altyapı hizmetlerine önemli 

yatırımlar yaparak baraj, hidroelektrik santral, 

sulama, içme-kullanma ve endüstri suyu temin 

tesislerini halkın hizmetine sunan Devlet Su İş-

leri Genel Müdürlüğü de su konularına kamuo-

yunun dikkatini çekmek için Genel Müdürlük ve 

bağlı Bölge Müdürlüklerimizde 22 Mart Dünya 

Su Günü’nün anlam ve önemini konu alan bir 

dizi etkinlik ve yarışmalar düzenlemektedir.” 

dedi. Özkaldı sözlerini şöyle sürdürdü: “2013 

yılı için belirlenen “Uluslararası Suda İşbirliği” 

teması çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik-

lerle, su alanında işbirliğine yönelik zorluklar 

konusunda farkındalık oluşturmak suretiyle, su 

alanındaki bütün aktörler arasında diyaloğu ko-

laylaştırmak ve su sorunlarına yönelik yenilikçi 

çözümlerin geliştirilmesine katkı sunulması he-

deflenmektedir.”

2030 yılına kadar, nüfus ile paralel olarak, gıda 

talebinin %50 oranında artacağına dikkate çe-

ken Özkaldı: “Hidroelektrik enerji gibi yenile-

nebilir kaynaklardan üretilen enerjiye talebin ise 

%60 artacağı öngörülmektedir. Artan su talebi, 

kullanıcı sektörler arasında potansiyel bir çatış-

ma riski yaratmakla birlikte, bu durum, aynı za-

manda bütün kullanıcılar arasında su konusun-

da işbirliği için fırsatlar oluşturmaktadır. Dünya 

genelinde su alanında işbirliği; sınıraşan nehir 

havzaları ve yeraltısuyu akiferleri konusunda 

ülkeler arasında işbirliği, bilgi ve veri paylaşımı, 

ekonomik ve teknik işbirliği de dahil olmak üze-

re uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde çeşitli 

biçimlerde olmaktadır.” dedi.

Türkiye’nin uluslararası zeminde yürüttüğü ça-

lışmalara da değinen Özkaldı şunları söyledi: 

“Ülkemiz, su alanında sınırlarımızın dışında 

da çeşitli çalışmalar yürütmekte olup, bu çalış-

malar sadece komşu ülkeleri kapsamamaktadır. 

Afrika’da su kaynakları etüt-değerlendirme ve 

sondaj çalışmaları, Avrupa ülkeleriyle Su Çer-

çeve Direktifi ile ilgili çalışmalar, Asya ülkele-

rinden örneğin Afganistan ile su kaynaklarının 

değerlendirilmesi gibi her kıtada etkili çalışmalar 

sürdürülmektedir Türkiye’nin global ölçekte su 

politikaları konusunda etkinliğinin artırılma-

sı için Uluslararası düzeyde etkinlikler düzen-

lenmektedir. Bu bağlamda; Uluslararası Nehir 

Havzaları Kongresi 2007 yılında Antalya’da, 

Uluslararası Birinci İstanbul Su Forumu 2009 

yılında İstanbul’da, 5. Dünya Su Forumu yine 

2009 yılında İstanbul’da, Uluslararası İkinci İs-

tanbul Su Forumu 2011 yılında İstanbul’da, 

İslam İşbirliği Su Vizyonu Belgesi Kıdemli Me-

murlar Toplantısı ve Su’dan Sorumlu Bakanlar 

Toplantısı Mart 2012 ‘de İstanbul’da gerçekleş-

tirilmiştir.

5-6 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin su’dan 

sorumlu Bakanlarını bir araya getiren bu toplan-

tıda “Suyun güvence altına alındığı bir gelecek 

için” su vizyonu oluşturmuştur.”

Temel bir insan ihtiyacı olan suyun, ülkelerin tek 

taraflı çıkarlarının ötesinde, karşılıklı fayda esa-

sına dayalı olarak değerlendirilmesi hususunun 

suyun paylaşımı ile ilgili karşılaşılabilecek sorun-

ların çözümüne yardımcı olacağını belirten Öz-

kaldı “Uluslararası Su İşbirliği Yılı” olarak ilan 

edilen 2013 yılının suyun verimli yönetilmesi ve 

adil paylaşımına vesile olması dileğiyle konuş-

masını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından DSİ, Orman, Meteo-
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roloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı, Afiş, 

Resim, Kompozisyon, Fotoğraf yarışması birin-

cilerine hediyeleri takdim edildi.

DSİ Türk Halk Müziği Korosunun mini konse-

rinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Akif Öz-

kaldı ve beraberlerindeki heyet, bakanlığa bağlı 

kuruluşların hazırladıkları sergiyi gezdiler.

22 Mart tarihinde de Dünya Su Günü Kut-

lamaları kapsamında DSİ Genel Müdürlü-

ğü Konferans Salonunda Genel Müdür Akif 

Özkaldı, Genel Müdür Yardımcıları, Daire 

Başkanları ve personelin katıldığı bir program 

düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 

okunmasıyla başlayan programda DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün 1954 yılından bu yana hayata 

geçirdiği su yatırımlarını özetleyen kısa bir film 

gösterimi yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü tara-

fından Su Günü için düzenlenen kompozisyon 

yarışmasında birinciliği kazanan Yağmur Öz-

demir isimli ilköğretim öğrencisinin yarışmayı 

kazanmasını sağlayan kompozisyonun kendisi 

tarafından okunmasının ardından Genel Müdür 

Akif Özkaldı günün anlam ve önemine ilişkin bir 

konuşma yaptı. DSİ tarafından düzenlenen Afiş, 

Fotoğraf, Resim ve Kompozisyon yarışmaların-
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da dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin 

ardından toplantı sona erdi.   

Ormancılık ve Su Şurası Ankara’da 
Düzenlendi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Ankara’da düzenlenen Ormancılık ve 

Su Şurası’nın açılış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu yaptığı konuşmaya, 

programa katılanların Nevruz Bayramı’nı kut-

layarak başladı. Prof. Dr. Eroğlu, “Bizim bütün 

düşüncemiz ülkemize birtakım güzel hizmetler 

yapmak. Hakikaten milletimizin buna ihtiyacı 

var. Çünkü aslolan, baki kalan şu kubbede hoş 

bir seda bırakmaktır. Bizim de bütün arzumuz 

baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır” 

diye konuştu.

“Su ve orman tabiat varlıkları kalkınmanın loko-

motifidir” ifadesini kullanan Orman ve Su İşle-

ri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, su ve orman 

varsa hayatın olduğunu dile getirdi. 

Türkiye’nin kalkınmasında bunların mutlaka lo-

komotif olarak kullanılması gerektiğini belirten 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

“Bu önemlidir. Çünkü bütün dünyada bir yarış 

var. Zaten bu yarışta kazananlar ayakta kalır, 

kazanamayanlar yok olmaya mahkumdur. Za-

ten tarihe baktığımız zaman bizim coğrafyamız 

da gerçekten stratejik bir coğrafyadır. Bu coğraf-

yada ayakta kalmanın tek yolu güçlü olmaktan 

geçiyor. Dolayısıyla biz bütün kurumlarla, mil-

letimizle güçlü olmak zorundayız. Zaten Başba-

kanımız da bir hedef ortaya koydu. Cumhuriye-

timizin kuruluşunun 100. yılı 2023 yılı, bu yılda 

inşallah Türkiye’yi 10 büyük ekonomi arasına 

taşımanın mücadelesini yapıyoruz. Ben milleti-

mizin bunu başaracağına yürekten inanıyorum. 

Bütün kurum ve kuruluşların bu hedefe doğru 

kilitlenmesi lazım. Büyük hedefi olmayan mil-

letler tarih sahnesinden silinmeye mahkûmdur. 

Dolayısıyla bizim de büyük hedefimiz var. Biz 

de Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak bu he-

defe kilitlendik. ‘2023 yılında biz dünyada su ve 

ormancılık konusunda ilk yediyi yakalayalım’ 
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diye kendi kendimize kavüleştik. Çünkü biz bü-

yük bir milletiz, şanlı bir tarihimiz var. Bize 16. 

sırada olmak yakışmaz.”

Ormanlara çok önem verdiklerini, 

bu kapsamda üniversiteler ve sivil 

toplum kuruluşları ile birlikte ça-

lışmalar yürüttüklerini dile getiren 

Prof. Dr. Eroğlu, Türkiye’nin or-

man varlığını ve odun servetini art-

tıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Şura’ya katılanların, kendilerine yeni hedefler ve 

ufuklar göstereceğine inandığını kaydeden Or-

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

“Onları bekliyoruz sizden. Tenkit edin yani. Bu-

rası, bu salonlar ‘atış serbest’ salonları. Hatta ilk 

önce beni tenkit edin ki kimse alınmasın” dedi.

Dünya Ormancılık Forumu ve Zirvesi’nin, bu 

yıl Nisan ayında İstanbul’da yapılacağını hatır-

latan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bunun önemli bir 

gelişme olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin ne su zengini ne de fakiri olduğuna 

dikkati çeken Prof. Dr. Eroğlu, bu sebeple suyun 

tek elden, çok iyi ve dikkatli şekilde yönetilmesi 

gerektiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, “Aksi takdirde geçmiş yıllarda olduğu 

gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Di-

yarbakır ve Şanlıurfa’da olduğu 

gibi millet, şehirler susuz kalır. Do-

layısıyla akılcı şekilde yönetmemiz 

gerekir” diye konuştu.

Su kaynaklarının büyük bir kısmı-

nın sulamada kullanıldığını, Türkiye’nin coğrafi 

ve iklim koşulları sebebiyle baraj ve göletlerin 

yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, “Keyif için hiçbir şekilde baraj ve gölet 

yapılmaz. Keşke şarıl şarıl akan nehirlerimiz olsa 

baraj yapmaya hiç ihtiyaç olmasa. Ama öyle de-

ğil işte” ifadesini kullandı.

“İlk Önce Beni 
Tenkit Edin Ki 

Kimse Alınmasın”
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Türkiye’de her 4 ampulden birinin HES’lerden 

sağlanan elektrik ile yandığına dikkati çeken 

Prof. Dr. Eroğlu, bu alandaki potansiyelin kulla-

nılması gerektiğini belirtti.

“HES yapımlarında ormanların tahrip olduğu” 

şeklinde görüşlerin olduğunu 

hatırlatan Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

“Bunlar havzada bir nokta. Bi-

zim orman izinlerimiz ne kadar 

biliyor musunuz- HES’ler için 

verdiğimiz izinler binde 1 bile değil. Taş ocakla-

rı ondan çok daha fazla. Bu ülkemizin geleceği. 

Ülke enerjide dışa bağımlı. Eğer biz ülkemizde 

enerji bağımlılığını azaltamazsak, yenilenebilir, 

temiz enerji kaynaklarını devreye sokamazsak, 

enerji çeşitliliği ve arz güvenliği sağlayamazsak 

Türkiye sanayisine emin nazarla bakamayız” 

dedi.

HES yapılan bölgelerde tahribat diye bir şeyin 

olmadığını, örneğin Solaklı Vadisi’nin daha gü-

zel bir hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, “Kimler bunu niçin önlüyor-Acaba kim-

lerin menfaati var-” ifadesini kullandı.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla birçok ilin içme 

suyu problemini de çözdüklerini dile getiren 

Prof. Dr. Eroğlu, “Su getirmemenin maliye-

ti, su getirmenin maliyetinin en az 10 katıdır. 

İstanbul’da susuz yıllarda 600 bin konuta su 

deposu yapıldı. Her biri 15 milyar liraya mal 

oldu. Toplamda yaklaşık 9 katrilyon. İstanbul’da 

suyu, Haliç’i, altyapıyı, Marmara’yı kurtarma, 

bütün şebekeyi yenileme ve 

barajlar yapma maliyeti 3 

katrilyondu. İşte bunun için 

büyük düşünmemiz lazım. 

Yalnız kimseyi susuz bırak-

mak lüksümüz olamaz. Bir 

şehri susuz bırakmak bece-

riksizliktir” diye konuştu.

Türkiye’nin geleceğinin 

parlak olduğunu belirten 

Orman ve Su İşleri Baka-

nı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

“Herkes birlik ve beraberli-

ğini muhafaza ederse, büyük 

ideallere doğru, Kızıl Elma’ya 

doğru koşarsa, hedefe kilitlenirse 

Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir 

problem yoktur. Birlik, beraber-

lik, kardeşlik yeter” dedi.

Her 4 Ampulden Biri 
HES’lerden Sağlanan 
Elektrik ile Yanıyor



Su  Dünya s ı  N i s an  2013 33

Su Günü Yarışmasında dereceye girenler

AFİŞ FOTOĞRAF

Birinci Muharrem Altunkaynak - Erzurum

Birinci Serkan Çolak - İzmir

İkinci Ruhi Şahin - Ankara

Üçüncü Nevzat Yıldırım - İstanbul

İkinci Simge Şahin - İstanbul 

Üçüncü Hasan Özgüler - Isparta
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RESİM

Birinci Gülçin Çalışkan - Sinop

İkinci Perihan Ece Yalçıner - Trabzon

Üçüncü Bersu Özdemir - İzmir

SU KOMŞULUĞU

İnsan hayatındaki önemi tartışılama-

yan su, maalesef kısıtlı kaynaklardan 

sağlanmaktadır. Bu kaynakların en 

önemlisi olan akarsular doğdukları 

ülkelerde denize karıştığı gibi bazen 

de birkaç ülkeden geçerek denize ka-

rışmaktadır. Bu da bize sınır komşulu-

ğunun yanında su komşuluğunun da 

varlığını ispat eder.

Ülkeleri yöneten insanların dünya gö-

rüşleri ne olursa olsun, dinleri, dilleri, 

para birimleri ne olursa olsun “Su” 

hiçbir sınır tanımıyor. Atalarımızın 

dediği gibi “yolunu buluyor”. Buluyor 

bulmasına da, bazen su komşuların 

arasını açıyor. Örneğin ben televizyon 

ve gazetelerde şu sıkıcı haberleri sık sık 

görüyorum! 

“Üçüncü Dünya Savaşı Su Yüzünden 

Çıkacak!...”

Ne kadar acı değil mi? Hayatın kaynağı 

tanımına layık görülen su bir ölüm se-

bebi olarak anılıyor aynı zamanda. Ne 

büyük bir tezat! 

Fakat ben hayata olumlu bakanlar-

danım. Umudumu hiç yitirmedim. Her 

şeyin gün geçtikçe daha iyiye gideceği-

ne inanıyorum. Çünkü birçok ülkede su 

gönüllüleri, çevre gönüllüleri etkin şe-

kilde çalışıyorlar. Su komşuları su prob-

lemlerini çözmek için su uzmanlarını, 

su elçilerini gönderiyorlar birbirlerine. 

Sorunları birlikte aşıp su kardeşi olma 

yolunda ilerliyorlar. Okul derslerimiz-

de su ile ilgili konular işleniyor. Hatta 

öğretmenlerimiz bize suyumuzu bilinçli 

kullanmamız konusunda dersler anla-

tıyorlar. Dünyada ana faaliyet konusu 

“su” olan devlet kurumları her geçen 

gün daha önemli konuma geliyor. Su 

komşuları kendi su kurumları arasında 

bilgi paylaşımı yaparak su dayanışma-

sının en güzel örneklerini veriyorlar. 

Çünkü herkes bu çalışmalardan sağ-

lanacak faydanın hem kendi toplum-

larına hem de su komşularına yarar 

sağlayacağından emin.  Ama bu konu-

daki en ilginç örnek yine bize ait. Yani 

en azından benim için öyle. Ülkemizin 

Afrika kıtasında su aradığını duyunca o 

kadar şaşırdım ki, o kadar mutlu oldum 

ki anlatamam. Ülkemle Afrika ile baş-

lattığı bu su kardeşliği için bir kez daha 

gurur duydum. 

Yazımı babamın çok sık söylediği bir 

sözle bitirmek istiyorum: 

Eğer insanlar evlerine gelen suyun 

hangi zorluklarla geldiğini bilseler, bir 

 damlasını bile israf etmezlerdi.

Su üzerine çalışan herkese saygılarımı 

sunuyorum ve gelecek nesillere sağ-

lıklı su sağlamak için çalışan Ülkelere 

yaptıkları çalışmalar için dayanışmaları 

için su kardeşi olabildikleri için Dünya 

adına teşekkür ediyorum.

Dilerim su adına yapılan tüm güzel işler 

su gibi aksın ve yolunu bulsun. Su için 

çalışan herkes aziz olsun.

Kompozisyon Birincisi

Yağmur ÖZDEMİR

DSİ İÖO /ANKARA
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“ULUSLARARASI SU DAYANIŞMA YILI”

MAVİ ALTIN

Su; asil bir çığlık, asırlık bir çınar, lavları serinleten 

iksir, ulusları barıştıran ve kaynaştıran sarsılmaz bir 

köprü… Bir annenin enginliği gibi kuşatıcı, birleş-

tirici, merhametli… Gemileri limana taşıdığı gibi 

ülkeleri de birbirine taşır, birleştirir, kucaklaştırır. 

Tarih buna şahit ve kanıttır. Zira tarih su ile anlam 

bulmuştur. Matematik, Kimya, Su Mühendisliği, Fel-

sefe vb. bilimler suyun eteklerinde canlanıp hayat 

bulmuşlardır.

Su denince her nedense aklıma hep bulutlar geliyor. 

O engin ve bereket yüklü bulutlar… Belki de bu 

yüzden bulutların üzerindeyim ve bir damla su gibi 

gökyüzünden yere inmek istiyorum. Yoksa çiçekler 

kurur, toprak çatlar, hayvanlar hüngür hüngür ağlar, 

çocukların dilleri şişer yürekleri kavrulur ve medeni-

yetler harap olur. 

Suyun tarihi medeniyetin tarihidir. Her damlası al-

tın hükmündedir. Bulutlardan İnerken bir gelin gibi 

nazlı, bir melek kadar tatlı ve tebessümkârdır. Belki 

de meleklerin evimize, şehrimize, ülkemize konuk-

luğudur. Unutmamalıyız ki misafi rimizin kıymetini 

bilmez, güzelce ağırlamazsak küser giderler ve bir 

daha da gelmezler. Öyleyse gelişen nüfusa bağlı 

olarak su yapılarının korunması su yapımı ile ilgili 

toplumu yani bireyleri bilinçlendirerek zamanında ve 

yerinde önlem almalıyız ki bu bağlamda diğer ulus-

larla ve uluslararası kuruluşlarla dayanışma, işbirliği 

içinde olmak ve bu birlikteliklere ağırlık vermek bir 

gereklilikten öte artık bir zorunluluktur.

Nehirlere, ırmaklara, dağların bağrından dökülen 

akıntılara altın kelepçeler vurulmazsa baharın yerini 

kuraklık, mutluluğun yerini felaket alabilir. İşte tam 

bu yüzden ülkelerin işbirliğine ihtiyaç vardır ve tam 

bu noktada mühendislere çok iş düşmektedir ki mü-

hendisin altın kelepçesi taşkın korumadır, kanaldır, 

gölettir, barajdır.

Su; hayatın başlangıcı, geleceğinde mavi altını… 

Hayatın özü, besin ve ilham kaynağı… Medeniyetle-

rin etrafında kümelendiği, insanların yerleşik hayata 

geçmesini sağlayan birleştirici, kaynaştırıcı en büyük 

güç… Ortak dillerin, ortak uygarlıkların gelişmesine 

katkı sunan kutlu ve özgür bir elçi… Bundan olsa 

gerektir ki gökyüzüne özenir su, her rengini taklit 

eder. Bunun gibi kültürde yeryüzüne suya imrene-

rek çevresinde var olan her varlık gibi suyun şeklini, 

rengini alır. Belki de sudaki bu incelik, bu derinlik, 

bu azizlik, bu güzellik ve bu birleştirici ruh bugün 

uluslararası su işbirliğini gerekli kılıyor, idrakini bey-

nimizde ve yüreklerimizde yaşıyoruz. Anlamlı amaç 

ve hedefl ere ulaşmak, yarınlara tertemiz kentler ve 

ülkeler miras bırakmak için yapılan bir ortaklıktır…

Evet, su; tarihin evrensel simgesi, hayatın vazge-

çilmezidir. Su mu hayat, hayat mı su anlamak çok 

zor… Ancak uygarlıkların istikametine yön veren, 

felaketlere set, yüreklere ve yaralara merhem olan 

hep su olmuştur. Yeryüzü ve gökyüzü de hep onunla 

sevinmiş, onunla mutlu olmuşlardır. Bizimde mutlu-

luğumuzun hep beraber bütün yeryüzü insanlarıyla 

ve ülkeleri ile işbirliği yapıp onu güzel tutmakla, ona 

sahip çıkmakla mümkün olur/olacaktır.

Kompozisyon İkincisi

Ruveysa ARSLAN

İldem İMKB İÖO/ Melikgazi/ KAYSERİ 
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BARDAĞIN HANGİ TARAFI?

Bir yudum ‘’Su’’ daha aldım bardağımdan ve yaslandım 

koltuğuma. Elimdeki bardağa uzun uzun baktım. Barda-

ğın dolu tarafını görmeye çalıştım. Benim için zor olmadı 

çünkü henüz tattığım suyun tadı hala orda, damağımda 

duruyordu. Peki ya uzun zamandır şöyle, temiz, sağlıklı, 

bir suyu istediği zaman, istediği gibi içmemiş biri için de 

bu geçerli miydi? Tabi ki de hayır! İşte o zaman suyun tadı 

kaldı ağzımda ne de bardağın dolu tarafı. Bu işe olumlu 

bakacak bir taraf yoktu çünkü. Bir gün benim bardağımın 

da bomboş kalmayacağının garantisi yoktu. Aynı evde 

yaşıyorduk bardağın dolu tarafını görenle göremeyenler 

olarak.  Bu Dünya hepimizin evi ve bizler er de geç de 

olsa aynı kaderi yaşayacak olan ev sakinleriyiz. Şu an 

evet, sizin gözünü acıtıp kapadığınız bir saniyelik bile 

olmayan zaman diliminde bir kişi daha da öldü susuz-

luktan. Bardağın dolu tarafını göremeden bir çocuk daha 

yaşamını kaybetti ve bir anne şu an kendisine ve ailesine 

su bulabilmek için günlük yürüdüğü 6 kilometrelik yolu 

tamamladı. Siz ise sadece bu zaman diliminde elinizdeki 

bardağın dolu tarafını görmekle yetindiniz. Peki, sahi ger-

çekten ne görebildiniz?

Susuzluktan dolayı yaşanan kıtlığı ve bunun sonucu ola-

rak ölen milyonlarca insanı, temizlik hizmetlerine sahip 

olamadıkları için bulaşıcı hastalıklarla boğuşan onca ki-

şiyi, içme suyunun birçoğunun temiz olmayan sulardan 

temin edildiğini, hatta bazı ülkelerde temiz su olanakla-

rından yararlanabilme bedeninin neredeyse birkaç maaşa 

denk gelebildiğini de görebildiniz mi?

Üzerinde yaşadığımız, olanaklarını umarsızca harcadı-

ğımız evimizin- dünyamızın- sonu her insan için farklı 

olacak sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer fi lm bitmişse 

tüm oyuncuların söyleyeceği sözü bitmiş demektir. Bir 

gün bizim de fi lmimiz bitecek ve böyle giderse başrolü 

de “susuzluk” oynayacak. Peki biz bu fi lmi – aslında 

en büyük rolün insanlarda olduğu fi lmi – görmezlikten 

mi geleceğiz. Hayır! Su, ne bana ne size ne de tek bir 

millete aittir. Su, varlığıyla yaşatan; yokluğuyla yok eden 

bir güçtür aslında ve eğer dünya haritasında bir yerler 

kurumaya başladıysa çok geçmeden gizli bir hastalık 

gibi bu haritanın diğer yerlerini de saracaktır. Peki, ne 

yapmalıyız? Öncelikle bilmeliyiz! Neyi mi? Suyun kıyme-

tini… Bir gün gerçekten biteceğini duyduğumuz susuzluk 

ile ilgili şeylerin “hikaye” olmadığını… Kendimize gel-

meliyiz sonra birey, ülke ve insanlık olarak. Çünkü su; 

bireyselleştiremeyecek millîleştirilemeyecek kadar evren-

sel bir olduğudur. İnanın, sonuçları da evrensel boyutta 

olacaktır çünkü. Bir sonraki hareketi başlatmalıyız. Önce 

kendimizden başlayarak. Sonra bunu bir ulus ve uluslara-

rası hareket zinciri haline getirmeliyiz. Su kaynaklarının 

devamını korumada dünya üzerinde yaşayanlar olarak 

bir ekip ruhuyla hareket etmeliyiz. Suyu da susuzluğu da 

paylaşmalıyız. Su kaynaklarını korumada ve temininde 

uluslararası - ama tam anlamıyla uluslararası - sözler 

verilmeli, imzalar atmalıyız.

Bilirsiniz bir sözümüz vardır: “Komşunun külüne muhtaç-

tır” diye. Önce bunu uluslararası bir ant kabul edeceğiz. 

Elbette yardım etmekle bu fi lmi mutlu sona bağlamalıyız, 

o yüzden önlemde alacağız. Birlikte koruyacağız. İşte o 

zaman fi lmimizin mutlu sonla bitmesine ne engel olabilir 

ki? 

Şimdi bütün bu söylediklerimi zihninizden tekrar geçirin 

lütfen. Sonra gidin bir bardak su alın, yaslanın. Bakın 

o suya. Elinizde yaşamın sırrını tuttuğunuzu unutmayın. 

Ama o bir bardak suyun içinde “bir yudum su!” diye can 

verenleri de görün. Hatta aynı bunun aynısının sizin de 

yaşayacağınızı… Şimdi durun, düşünün ve elinizdeki o 

bir bardak suya, bardağın hangi tarafından bakacağınıza 

siz karar verin.                                                                                      

 

 Kompozisyon Üçüncüsü

Serap ÇAKAR

Bekdemirekşi Ortaokulu/Taşköprü/ KASTAMONU
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DSİ Genel Müdürlüğü 
Mart ayında Ordu, 
Samsun, Isparta, 
Afyonkarahisar 
ve Sakarya’da 
açılış ve temel 
atma merasimleri 
gerçekleştirdi.

38

DSİ’den 
Bahar 
Hamlesi
Kurulduğu günden bugüne hizmete aldığı 

tesis ve yaptığı yatırımlar ile ülke ekonomisi-

ne birçok alanda katkıda bulunan Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü, Mart ayında temeli-

ni attığı 33 ve hizmete aldığı 39 tesis ile suyu 

ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda, yeterli 

miktar ve kalitede hazır bulundurabilmek 

amacıyla yaptığı hizmetlere devam ediyor.

Ordu’ya 9 Tesis

Mart ayında ilk olarak 28 Şubat 2013 günü 

Ordu ilinde Devlet Su İşleri ve Orman Genel 

Müdürlüğü tarafından tamamlanan ve inşa 

edilecek 9 tesisin açılış ve temel atma mera-

simi gerçekleştirildi. Aralarında Ordu’nun 

2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacının 

karşılanacağı Ordu İçme Suyu Arıtma Tesisi 

ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ya-

pılacak Ordu Botanik Bahçesi’nin de bulun-

duğu merasime Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ordu Valisi Orhan 

Düzgün, milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, kamu kurum ve kuruluşları-

nın yöneticileri ve vatandaşlar katılım sağ-

ladı. 

Açılan ve temeli atılan tesislerle; Ordu ilinin 

2040 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanmış 

olacak, Ordu şehrimize son derece modern 

bir botanik bahçesi kazandırılacak, 3 ilçe, 5 
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mahalle ve 1 beldenin taşkın hasarlarından ko-

runmasını sağlayacak tesislerle vatandaşlarımı-

zın can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır. 

Heyet merasimin ardından İkizdere ve Solaklı 

Vadilerinde incelemelerde bulundu.

Ordu ili Açılış ve temel atma 
merasimleri 

Açılışı Yapılan Tesisler

• Ordu Merkez Civil Irmağı Taşkın Hasarları 

Onarımı,

• Melet Irmağı Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan 

Korunması,

• Aybastı Sele Mahallesi Erozyon ve rüsubat 

zararlarından korunması,

• Ünye Erenyurt Kasabasının Hatap ev Koç-

çukuru Dereleri Taşkınlarından Korunması,

• Gölköy İlçe Merkezinin Gölköy Çayı Taş-

kınlarından Korunması 

Temeli Atılan Tesisler

• Ordu İçmesuyu Arıtma Tesisi

• Ordu Botanik Bahçesi

• Kabataş İlçe Merkezinin Aybastı Çayı Taş-

kın Korunması

• Ünye İlçe Merkezinin Tabakhane Deresi 

Taşkınlarından Korunması 3. Kısım

Samsun’a 2013’te 43 Proje

Ordu’da gerçekleştirilen merasimin ardından 1 

Mart 2013 tarihinde Samsun’da 7 tesisin açılışı, 

4 tesisin de temel atma merasimi gerçekleştirildi. 

Çarşamba ilçesi Doğu Yaka Adapark’ta gerçek-
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leştirilen merasimde konuşan Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Türkiye’de bir dönüşüm yaşandığını 

söyledi. Türkiye’nin muhteşem bir şekilde iler-

lediğini vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, “Hatta bü-

yüme oranıyla Çin’den sonra ikinci sıraya yükse-

len büyük bir Türkiye var” diye konuştu.

Samsun’da 2013 yılında 43 projeyi yatırım kap-

samına aldıklarını belirten Prof. Dr. Eroğlu, top-

lam maliyeti 319 milyon lira olan yatırımlarla 

Samsun’da 2013 yılını hamle yılı olarak kabul 

ettiklerini kaydetti.

Bu 43 yatırım arasında barajlar, göletler ve su-

lama tesisleri bulunduğunu ifade eden Orman 

ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 43 

müjdenin 35’inin DSİ’ye, 7’sinin Orman Genel 

Müdürlüğü’ne, birinin ise Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü’ne ait olduğunu dile getirdi.

Temeli atılan projeler arasında Çarşamba Ova-

sı Sağ Sahil Drenajı ve Sol Sahil Drenajı’nın 

bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

tesislerin yapımını gerçekleştirecek firmaların 

müteahhitlerinden projelerin 2 Nisan 2015 saat 

10.59’da tamamlanması sözünü aldı.

Daha sonra Prof. Dr. Eroğlu ve diğer protokol 

üyeleri tamamlanan tesislerin açılışını yaptı, 4 

tesisin de temelini attı.

Samsun İli Açılış ve Temel Atma 
Merasimleri

Açılışı Yapılan Tesisler

• Vezirköprü Tahtaköprü Köyü Cennetalan 

Deresi Taşkınlarından Koruma İşi,

• Ladik Çakırgümüş Köyünün Çetenlik ve 

Alkorusu Dereleri Taşkınlarından Korunma-

sı işi,

• Terme Kocaman Havzası Leylekli Deresi 1. 

Kısım İşi,

• Ayvacık İncebel Deresi Tersip Bendi,
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• Ondokuz Mayıs Erenköy Köyü Kelin De-

resi İşi,

• Kavak Bekdemir Köyü Kuru Deresi,

• Vezirköprü Entegre Tesisleri Esenli Çayı 2. 

Kısım

Temeli Atılan Tesisler

• Ladik ve Derinöz Ovaları Sulaması İkmali,

• Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzey-

sel Drenajı,

• Sakarlı Deresi 2. Kısım,

• Çirişli Deresi Taşkın Korunması

“Güller Diyarı” Isparta’ya 34 Tesis 

Isparta şehrinde aynı gün içinde gerçekleştirilen 

iki merasim ile toplam 34 adet tesisin açılışı ya-

pıldı, temeli atıldı. 

Süleyman Demirel Kongre Merkezinde gerçek-

leştirilen ilk merasimde konuşan Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu hedefleri-

nin büyük olduğunu ifade ederek“‘ Hedefimiz 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Ül-

kemizi dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına 

sokmaktır. Bunun yolu da çalışmaktan geçer. Şu 

an sadece bizim bakanlığımızın 4 000’den fazla 

şantiyesi günde 3 vardiya mesai yapıyor, diğer 

bakanlıkları da ekleyin ortaya muazzam bir neti-

ce çıkar. Bu şekilde 2023’e ilerliyoruz. DSİ 2003 

yılından bu yana 1227 adet tesisi hizmete aldı. 

Bunların 234 adet baraj, dile kolay. Bunlar kolay 

yapılacak işler değil. Sulamada 18 milyon dekar 

araziye sulama suyu temin ettik, şehirlerimizin 

içme suyu meselesini uzun vadeli çözdük, çok 

sayıda dereyi ıslah ettik.”dedi.

Isparta’ya önemli yatırımlar yaptıklarını ifa-

de eden Eroğlu “ 2003 yılından bu yana DSİ 

Isparta’da 80 adet tesisi tamamladı. Bu tesislerle; 

283 430 dekar tarım alanına sulama suyu temin 

edildi, yılda 10 milyon m3 içme suyu vatandaş-

larımıza verildi. 6 adet GÖLSU Projesi tamam-

landı. Orman Genel Müdürlüğü 551 420 dekar 

arazide çalışma yaparak 65 153 000 adet fidan 

dikimini gerçekleştirdi. Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü 11 adet otomatik gözlem istasyonu 

kurdu Isparta’ya. Sadece bizim Bakanlığımız 

değil, Sağlıktan eğitime; adaletten ulaştırmaya 

bütün bakanlıklar bu güzel şehre ciddi yatırım-

lar yaptı.”dedi.

Bugün de 2 adedi Keçiborlu’da olmak üzere 

34 adet tesisi Isparta’ya kazandıracaklarını ifa-

de eden Eroğlu “ Buradaki törenden sonra bir 

törenimiz daha var. Keçiborlu’da 2 adet taşkın 

koruma tesisini hizmete alacağız. Bu tesislerde 
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hayırlı olsun. Birazdan 60 milyon TL maliyetli 

32 adet tesisi vatandaşın hizmetine sunacağız. 

Bu projelerle 33 620 dekar tarım alanına sulama 

suyu temin edilecek, 1 ilçe, 2 280 dekar tarım 

alanı, 10 köy, 3 kasaba, 4 mahalle taşkından ko-

runacak, 2 dere ise ıslah edilecektir. Bu tesislerin 

yanı sıra 2013 yılında toplam yatırım tutarı 391 

milyon TL olan 45 adet tesisi de Isparta’ya ka-

zandırmanın gayreti içinde olacağız. “dedi.

Eroğlu konuşmasını “Açılan ve temeli atılan 

tesisler Ülkemize hayırlı olsun, emeği geçen 

herkes teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz ve 

Isparta’mız her şeyin en iyisine layıktır.”diyerek 

tamamladı.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına açılışı yapılan ve temeli atılan 

tesislerle alakalı bilgi vererek başlayan Özkaldı 

“Bugün aynı anda 32 adet tesisin açılış ve temel 

atma merasimini gerçekleştireceğiz. 32 adet te-

sisin 5 adedi gölet, 6 adedi sulama, 21 adedi ise 

taşkın koruma projesidir. Bu projelerle 33 620 

dekar tarım alanına sulama suyu temin edilecek, 

1 ilçe, 2 280 dekar tarım alanı, 10 köy, 3 kasaba, 

4 mahalle taşkından korunacak, 2 dere ise ıslah 

edilecektir. 60 milyon 54 bin 920 TL’ye mal ola-

cak tesislerle Isparta şehrimizin bereketli toprak-

larına sulama suyu temin edecek, taşkın koruma 

tesisleri ile de vatandaşımızın can ve mal güven-

liği sağlanmış olacaktır” dedi.

Genel Müdürlük olarak Ülkenin her tarafına ol-

duğu gibi Isparta şehrimize de önemli yatırımlar 

yapmakta olduklarını ifade eden Özkaldı “ Ge-

nel Müdürlüğümüz 2003 yılından bu yana inşa-

atı devam eden işler dahil olmak üzere Isparta 

şehrimize 477 milyon TL yatırım yapılmış, bu 

dönemde 55 adedi taşkın koruma ve dere ıslahı 

projesi olmak üzere toplamda 80 adet proje ta-

mamlanmıştır. Tamamlanan tesislerle; 283 430 

dekar zirai arazi sulamaya açılmış, Yılda toplam 

10 milyon m3 içmesuyu temin edilmiş, Isparta 

İl Merkezi, 7 ilçe, 19 belde, 25 köy, 2 mahalle, 

36.610 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. 
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Atabey Ovası Sulaması Yenileme, Gelendost II. 

Kademe Pompaj Sulaması İkmali, Eğirdir Barla 

Göleti ve Sulaması, Senirkent Akkeçili ve Ga-

rip Köyleri Pompaj Sulaması, Merkez Darıdere 

Göleti ve İçmesuyu İsale Hattı, Aksu Çayı Islahı, 

Eğirdir Çayköy Kuruçay Deresi Islahı tamamla-

nan işlerimizden bazılarıdır” dedi.

İş bitim tarihlerinin öne çekilmesinin ardından 

protokol sahneye çıktı. Yalvaç Mısırlı Göleti ve 

Sulaması’na ve Sütçüler Ayvalıpınar Göleti ve 

Sulaması’na canlı bağlantı yapılması ile beraber 

merasim sona erdi.

Daha sonra aynı gün içinde Isparta’nın Keçi-

borlu İlçesinde gerçekleştirilen ikinci merasim ile 

DSİ Genel Müdürlüğümü tarafından tamamla-

nan Keçiborlu İncesu Kasabası Taşkın Koruma 

işi ile Keçiborlu İlçe Merkezi Taşkın Koruma 

projelerinin açılışları gerçekleştirildi. 

Afyonkarahisar’a 5 Tesis Birden 

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gerçekleştiri-

len tören ile 5 adet tesisin temel atma merasimi 

gerçekleştirildi. 09.03.2013 tarihinde gerçek-

leştirilen merasime; Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi 

İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Milletvekili 

Halil Ürün, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin 

Çoban’ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, basın 

mensubu ve vatandaş katıldı.

Merasimde Konuşan Orman ve Su İşleri Ba-

kanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; Afyonkarahisar’a 

önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek 

“2003 yılından bu yana DSİ Afyonkarahisar’da 

143 adet tesisi tamamladı. DSİ Genel Müdür-

lüğümüz tarafından 2003 yılından bu yana Af-

yonkarahisar şehrimize devam eden işler dahil 

olmak üzere 654.968.000 TL yatırım yapılmış, 

tamamlanan 28 adet sulama tesisiyle 179.120 

dekar zirai arazi sulanmış, biten 12 adet içme-

suyu, içmesuyu Arıtma ve atıksu arıtma tesisleri 

ile Afyonkarahisar İl Merkezi ile muhtelif ilçe ve 

beldelere yılda toplam 16.325.000 m3 içmesuyu 

temin edilmiştir. Tamamlanan 103 adet taşkın 

koruma tesisi ile; Afyonkarahisar İl Merkezi, 

9 ilçe, 34 belde, 54 köy, 1 mahalle ve 291.360 

dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Ayrıca İl 

Özel İdaremiz tarafından yapılan 125 adet YAS 

sulama tesisiyle 216 000 dekar tarım alanına su-

lama suyu temin ettik. İnşa edeceğimiz 70 adet 

GÖLSU Projesi’nin 8 adedini tamamladık. 

Afyonkarahisar’ın orman varlığını % 22’ye çı-

kardık, 7 adet bal ormanı kurduk, 10 adet şehir 

ormanı inşa ettik, 16 adet meteoroloji gözlem 

istasyonu kurduk, 10 000 kişilik biyoloji atıksu 

arıtma tesisi ve Şuhut Biyolojik atıksu arıtma te-

sisini tamamladık, katı atık düzenli depolama te-

sisini hizmete aldık, belediyelere 111 milyon TL 

hibe yardımı yaptık. Diğer Bakanlıklarda ciddi 
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yatırımlar yaptılar Afyonkarahisar’a. Sağlık Ba-

kanlığı 4 adet hastane, 5 adet hastane ek binası, 

9 adet sağlık ocağı kazandırdı Afyonkarahisar’a. 

Milli Eğitim Bakanlığı 1088 adet derslik yapı-

mını tamamladı. Ulaştırma Bakanlığı 2003 yı-

lından bu yana 408 km bölünmüş yol inşa etti. 

TOKİ 3577 adet konutu tamamladı. Bunlar 

kolay değil. Vatandaşımız her şeyin en güzeline 

layıktır.” dedi.

Şuhut İlçesine yapılan yatırımlar hakkında da 

bilgi veren Eroğlu “ Şuhut Ağzıkara Göleti ve 

Sulaması, Şuhut Ortapınar Göleti ve Sulaması, 

Şuhut Akyuva Göleti Sulaması, Şuhut Kayebe-

len Göleti Sulaması Rehabilitasyonu, Şuhut Ka-

racaören İçmesuyu, Şuhut Karaadilli İçmesuyu 

projeleri tamamlanan işlerimizden sadece bazı-

larıdır” dedi.

Temeli atılacak işlerle alakalı da bilgi veren 

Eroğlu “Çakırözü 25 Ağustos Göleti ve Sulaması 

inşaatı 1 milyon 530 bin m3 depolama hacmine 

sahip, temelden 32,70 metre yüksekliğinde, 419 

955 m3 gövde hacmi bulunan, bu bölge için ha-

yati önem taşıyan bir tesistir. Proje tamamlandı-

ğında 3 040 dekar tarım alanı sulanacak ve sula-

ma alanından yıllık toplam 1 milyon 662 bin 923 

TL net gelir artışı sağlanacaktır. Aydın Mahmut 

Göleti inşaatı, 1 milyon 920 bin m3 depolama 

hacmine sahip, temelden 31 metre yüksekliğin-

de, 380 234 m3 gövde hacmi bulunan, bu bölge 

için son derece önemli bir tesistir. 10 milyon 229 

bin 755 TL bedelle inşa edilecek gölet ile Aydın 

Köyü ve Mahmutköy’ e ait 3 060 dekar tarım 

arazisi sulanması sağlanacaktır. Proje tamam-

landığında sulama alanında yıllık toplam 2 mil-

yon 465 bin 112 TL net gelir artışı sağlanacaktır. 

Diğer tesisler ise eğitim ile alakalı yurt, okul ve 

meslek lisesi inşaatlarıdır. Son derece önemsedi-

ğim bu tesisler ile Şuhut İlçemiz geleceğe daha 

güvenle bakacaktır” dedi

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına temeli atılacak tesislerle alakalı 

bilgi vererek başlayan Özkaldı “ Temelini ata-

cağımız 5 adet tesisten 2 adedi Genel Müdürlü-

ğümüz tarafından inşa edilecektir. Çakırözü 25 

Ağustos Göleti ve Sulaması inşaatı 1 milyon 530 

bin m3 depolama hacmine sahip, temelden 32,70 

metre yüksekliğinde, 419 955 m3 gövde hacmi 

bulunan, bu bölge için hayati önem taşıyan bir 

tesistir. 11 milyon 971 bin 864 TL bedelle ve 

Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde inşa edilecek 

göletimiz ile Çakırözü, koçyatağı köyü ve Şuhut 

ilçe merkezi ’ne ait 3 040 dekar tarım arazisi su-

lanması sağlanacaktır. Proje tamamlandığında 

sulama alanından yıllık toplam 1 milyon 662 bin 

923 TL net gelir artışı beklenmektedir. Temelini 

atacağımız diğer bir tesis ise gene Şuhut ilçemiz-

de inşa edilecek Aydın Mahmut Göleti ve Sula-

masıdır. Aydın Mahmut Göleti inşaatı, 1 milyon 

920 bin m3 depolama hacmine sahip, temelden 

31 metre yüksekliğinde, 380 234 m3 gövde hac-

mi bulunan, bu bölge için son derece önemli bir 

tesistir. 10 milyon 229 bin 755 TL bedelle ve 

Kil Çekirdekli Zon Dolgu tipinde inşa edilecek 

göletimiz ile Aydın Köyü ve  Mahmutköy’ e ait            

3 060 dekar tarım arazisi sulanması sağlanacak-

tır. Proje tamamlandığında sulama alanında yıl-

lık toplam 2 milyon 465 bin 112 TL net gelir 

artışı beklenmektedir. Bugün temelini attığımız 

bu iki proje Bakanımızın ısrarla vurguladığı “Af-

yonkarahisar şehrinde sulanmadık alan bırak-

mayacağız” şeklindeki talimatı çerçevesinde ele 

alınması iki projedir” dedi.

Genel Müdürlük olarak Ülkemizin her tarafına 

olduğu gibi İstiklal Mücadelemizin en kilit şehir-

lerinden biri olan Afyonkarahisar şehrimize de 

önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya da 

devam edeceklerini ifade eden Özkaldı “Genel 

Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılından bu 

yana Afyonkarahisar şehrimize devam eden iş-
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ler dahil olmak üzere 654.968.000 TL yatırım 

yapılmış, tamamlanan 28 adet sulama tesisiyle 

179.120 dekar zirai arazi sulanmış, biten 12 adet 

içmesuyu, içmesuyu Arıtma ve atıksu arıtma te-

sisleri ile Afyonkarahisar İl Merkezi ile muhte-

lif ilçe ve beldelere yılda toplam 16.325.000 m3 

içmesuyu temin edilmiştir. Tamamlanan 103 

adet taşkın koruma tesisi ile; Afyonkarahisar İl 

Merkezi, 9 ilçe, 34 belde, 54 köy, 1 mahalle ve 

291.360 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. 

Şuhut İlçemizde tamamlanan işlerimize birkaç 

örnek vermek gerekirse; Şuhut Ağzıkara Göleti 

ve Sulaması, Şuhut Ortapınar Göleti ve Sulama-

sı, Şuhut Akyuva Göleti Sulaması, Şuhut Kaye-

belen Göleti Sulaması Rehabilitasyonu, Şuhut 

Karacaören İçmesuyu, Şuhut Karaadilli İçme-

suyu projeleri tamamlanan işlerimizden sadece 

bazılarıdır. Bunun yanında Afyonkarahisar ge-

nelinde 18 adet dere ıslahı devam etmekte olup, 

20 adet dere ıslahı ise 2013 yılında ihale edile-

cektir. GÖLSU Projesi kapsamında bulunan 70 

adet işin 38.670 dekar alana sulama suyu temin 

edecek 8 adedi tamamlanmıştır. 23 adet gölet 

projesi inşaat halinde, 12 adet gölet projesi ihale 

programında, 27 adet iş de planlama ve proje 

hazırlama aşamasındadır” dedi.

Özkaldı sözlerini “Sözlerime son verirken des-

tekleri ile çalışmalarımızda bize her zaman güç 

veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sa-

yın Prof. Dr.Veysel Eroğlu’na, Sayın Valimize, 

Sayın Milletvekillerimize ve Belediye başkanla-

rımıza, Yüklenici firmanın değerli yönetici ve 

çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli mesai ar-

kadaşlarıma şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, 

Temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve siz 

saygıdeğer Afyonkarahisarlılara hayırlı olmasını 

diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” 

diyerek tamamladı.

Temeli atılan tesisler 

• Çakırözü 25 Ağustos Göleti ve Sulaması

• Aydın Mahmut Göleti ve Sulaması

• 300 Yataklı Kredi Yurtlar Kurumu Tesisi

• 21 derslikli Endüstri Meslek Lisesi

• 6 derslikli Dadak Köyü İlköğretim Okulu

Çakırözü 25 Ağustos Göleti ve Sulaması inşaatı 

1 milyon 530 bin m3 depolama hacmine sahip, 

temelden 32,70 metre yüksekliğinde, 419 955 m3 

gövde hacmi bulunan, bu bölge için hayati önem 

taşıyan bir tesistir. 11 milyon 971 bin 864 TL be-

delle ve Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde inşa 

edilecek gölet ile Çakırözü, Koçyatağı Köyü ve 

Şuhut ilçe merkezi ’ne ait 3 040 dekar tarım ara-

zisi sulanması sağlanacaktır. Proje tamamlandı-

ğında sulama alanından yıllık toplam 1 milyon 

662 bin 923 TL net gelir artışı beklenmektedir.

Aydın Mahmut Göleti inşaatı, 1 milyon 920 

bin m3 depolama hacmine sahip, temelden 31 

metre yüksekliğinde, 380 234 m3 gövde hacmi 

bulunan, bu bölge için son derece önemli bir te-

sistir. 10 milyon 229 bin 755 TL bedelle ve Kil 

Çekirdekli Zon Dolgu tipinde inşa edilecek gölet 

ile Aydın Köyü ve Mahmutköy’ e ait 3 060 de-

kar tarım arazisi sulanması sağlanacaktır. Proje 

tamamlandığında sulama alanında yıllık toplam 

2 milyon 465 bin 112 TL net gelir artışı beklen-

mektedir. 
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Sakarya’nın İçmesuyu Meselesi 
2045’e Kadar Çözülüyor 

Sakarya Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde dü-

zenlenen toplu açılış ve temel atma merasimi ile 

9 tesisin temelini atılarak 4 tesisin açılışı yapıldı. 

15.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen merasi-

me Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Sakarya 

Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Hasan Ali 

Çelik, Şaban Dişli, Ayşenur İslam, DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdür Yar-

dımcısı Güven Karaçuha ve çok sayıda vatandaş 

iştirak etti. 

Merasimde yapılan canlı yayınla Mudurnu 

Deresi üzerinde yapılması planlanan Ballıkaya 

Barajı’nın temeli atıldı. Yaklaşık 72 milyon TL 

yatırım bedeline sahip barajın tamamlanması ile 

Akyazı ilçesi Beldibi beldesi sınırlarında Mudur-

nu Çayı üzerinde inşa edilecek baraj ile Sakar-

ya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Merkez, 

Erenler, Serdivan, Yazlık, Sinanoğlu, Güneşler, 

Kazımpaşa, Hanlı, Nehirkent, Bekirpaşa, Çay-

başı-Yeniköy, Akyazı-Karapürçek, Gücücek, 

Sapanca, Arifiye, Kırkpınar, Kurtköy, Hendek, 

Yeşilyurt, Ferizli, Söğütlü, Gölkent, ve 

Limandere yerleşim yerlerinin yaklaşık 

190 milyon m3 içme ve kullanma suyu 

ihtiyacı karşılanacak. 

Toplam maliyeti 85 721 460 TL olan 

tesisler ile Sakarya ili ve İlçelerinde 2045 

yılına kadar yaşayan 1 840 000 kişinin 

içme, kullanma ve sanayi suyu temin 

edilmiş olacak,8540 dekar tarım alanı 

sulamaya açılmış olacak, 1 il, 5 ilçe, 10 

köy, 8 mahalle ve 2 belde taşkından ko-

runacaktır. 

Barajdan Sapanca Gölü de 
Beslenecek

Temel atma ve açılış merasiminden önce Sakar-

ya Valisi Mustafa Büyük’ü de ziyaret eden Or-

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

burada açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sapanca Gölü’nün ko-

runmasına yönelik çalışmalarla alakalı, sadece 

şehirlerin içme suyu ihtiyacıyla ilgilenmedikleri-

ni, bütün bölgenin 3 yıl kuraklık olması halinde 

dahi susuz kalmaması için büyük bir eylem planı 

hazırladıklarını söyledi.

Marmara’nın nüfus yoğunluğunun en fazla ol-

duğu bölgeler arasında yer aldığını hatırlatan 

Prof. Dr. Eroğlu, “Büyük bir proje hazırladık. 

Bu proje Düzce’den başlayıp devam ediyor. Bu 

bölgede 3 yıl kuraklık olsa dahi su sıkıntısı çek-

meyeceği bir plan hazırladık Bu plan Türkiye’de 

ilk kez yapılıyor. Bu planın adımlarını atıyoruz” 

diye konuştu.

Barajdan Sapanca Gölü’nü de besleme imka-

nı bulunacağına dikkati çeken Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, şöyle devam etti:

“Melen Projesi de böyle su verecek. Büyük bir 

planlama yapıyoruz. İnşallah bunu tamamlaya-

cağız. Dün gece geç saatlere kadar arkadaşları-

mızla Sapanca Gölü için çalıştık. Önümüzdeki 
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aylarda Kocaeli ve Sakarya ile ortak toplantı 

yapacağız. Sapanca Gölü’nü Koruma Eylem 

Planı hazırlandı. Bu konuda denetimler var, 

havzanın ağaçlandırılması hatta karayolunda 

birtakım risklerin ele alınmasından atık suların 

denetimine kadar 15-20 eylem planı var. Sapan-

ca Gölü çevresinde kullanılacak tarım ilaçları 

konusunda halkın bilgilendirilmesi konusunu 

da ele aldık. Merak etmeyin, Sapanca Gölü asla 

kirlenmeyecek ve elden çıkmayacaktır. Ballıkaya 

Barajı’ndan su vermeyi de planlıyoruz. Sapanca 

Gölü konusunda çok ciddi çalışma yapıyoruz. 

Bu konuyu bizzat ben takip ediyorum.” 

Merasimde konuşan Devlet Su İşleri Genel Mü-

dürü Akif Özkaldı ise; ‘‘Bu gün burada Sakarya 

için çok önemli bir günü yaşıyoruz. Çünkü ara-

larında Sakarya’nın 45 yıllık içme ve kullanma 

suyunu karşılayacak Ballıkaya Barajı’nın temel 

atma töreni ile toplam 13 tesisin açılışını ve te-

melini atacağız’’ dedi.

Açılışı Yapılan Tesisler: 

1) Sakarya Nehri Kıyı Tahkimleri 2.Kısım 

Taşkın Koruma İnşaatı 

2) Erenler İlçesi Tuabsalar Mahallesi Taşkın 

Koruma İnşaatı 

3) Erenler İlçesi Tuabsalar Mahallesi Taşkın 

Koruma İnşaatı 

4) Sapanca Kurtköy Deresi Taşkın Koruma 

İnşaatı 

5) Hendek Soğuksu Köyü Taşkın Koruma 

İnşaatı

Temeli Atılan Tesisler: 

1) Ballıkaya Barajı:Sakarya İli ve İlçelerinde 

2045 yılına kadar yaşayan 1 840 000 kişinin 

2) Merkez Aşırlar Göleti Sulaması: 

3) Ferizli Nalköy Göleti Sulaması 

4) Hendek İlçesi Uludere Taşkın Koruma 

İnşaatı 

5) Sapanca Göl Mahallesi Sarp Deresi Taş-

kın Koruma İnşaatı 

6) Kocaali Demiraçma Köyü Taşkın Koru-

ma İnşaat 

7) Geyve Karaçay Deresi 2.Kısım Taşkın 

Koruma İnşaatı 

8) Kocaali İlçe Merkezi Taşkın Koruma 

İnşaatı 

9) Karapürçek Ahmetler Mahallesi Bazla-

maç Deresi Taşkın Koruma İnşaatı
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Ormanlarımıza yangınlardan bile büyük zarar 

veren böceklerle mücadele kapsamında yine bö-

ceklerden faydalanılıyor. Özel olarak laboratuvar 

ortamında yetiştirilen avcı böcekler zararlı böcek-

leri yok ederek Ormanlarımızın yeşil kalmasını 

sağlıyor.

Boyutlarının küçük olmasının aksine dünyanın 

en kalabalık hayvan grubunu oluşturan böcekler 

dünyanın hemen her yerine yayılmış bulunuyor. 

Böcekler ayrıca 1 milyona ulaşan tür sayılarıy-

la dünyanın en çok türe sahip olan hayvanlarını 

teşkil ediyor. Bu sayıyı 2 milyona kadar çıkaran 

kaynaklar da bulunuyor. Çok büyük üreme ener-

jisine sahip olan böceklerin sayısı çok kısa zaman 

da yoğun popülasyonlara ulaşabiliyor. Bu sebeple 

ormanlarımız için tehdit olan böcek türleriyle mü-

cadele büyük önem taşıyor.

Ormanlarımıza biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) et-
kenler zarar vermektedirler.
Biyotik etmenler: Böcekler, mantar hastalıkları, nema-
tot, bakteri, virüs vb. canlı organizmalar.
Abiyotik etmenler: İklim faktörleri (rüzgâr, fırtına, 
kar, sıcaklık, dolu, yıldırım v.b.) topraktaki su ve besin 
maddesinin fazlalığı veya noksanlığı gibi unsurlardır. 

Yangınlardan 5 Kat Daha Zararlılar

Ülkemiz ormanlarında böcek, mantar ve diğer 

canlıların meydana getirdikleri zararlar içerisinde 

böcek zararları önemli bir yer tutuyor. Böceklerin 

üreme enerjileri çok yüksek olduğundan, uygun 

iklim şartlarında kısa zamanda çoğalarak bütün 

bir ormanı tehdit edebiliyorlar. Ayrıca birçok has-

talık etmenlerini de taşıdıklarından insan ve hay-

Terminatör Böcekler 
İş Başında



Su  Dünya s ı  N i s an  2013 49

van sağlığı için de tehlike oluşturabiliyorlar.

Böceklerin ormanlara yaptıkları zararların or-

man yangınlarının yaptığı zararın en az 5 katı 

olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle ülkemizde 

orman zararlıları ile mücadele çalışmaları daha 

çok zararlı böceklerle mücadele konusunda yo-

ğunlaşıyor. Böcek zararından dolayı yıllık ortala-

ma 300-400 bin m3 ağaç kuruyor. Bu sayı böcek 

populasyonunun yoğun olduğu durumlarda bir 

milyon m3’ün üzerine çıkabiliyor.

Ormanlarımızda Görülen Zararlı 
Kabuk Böceklerinin Bazıları
1- Dendroctanus Micans (Dev soymuk kabuk böceği)
2- Pityocteines curvidens (Köknar büyük kabuk böceği
3- Blastophagus  piniperda (Büyük orman bahçıvanı)
4- Ips Sexdentatus (12 Dişli Çam kabuk böceği)
5- Orthotomicus erosus (Akdeniz çam kabuk böceği)
6- Ips Typographus (Ladin kabuk böceği)

Zararlı Böcek ve Hastalıklara Karşı Hangi 
Önlemler Alınıyor

- Mekanik,
- Biyoteknik (Feromon tuzakları),
- Biyolojik,
- Kimyasal, 
- Bu yöntemler tek başına uygulanabildiği gibi birden fazla yöntem bir arada 
da(Entegre)  uygulanabiliyor.

Mekanik Mücadele

- Zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginlerini toplamak, 
- Tuzak ağacı ve tuzak odunu hazırlayarak tuzaklara gelen böcekleri imha et-
mek, 
- Tuzak ağacı konumundaki böcekli ağaçları kesip kabuklarını soymak,
- Mantar ve ökseotu zararlılarına karşı ise ağacın hastalıklı bölgelerini kesip yak-
mak veya toprağa gömmek şeklinde uygulanıyor.

Biyolojik Mücadele

- Zararlı böcekleri doğal denge sınırında tutmak için canlı organizmalardan 
faydalanmak suretiyle yapılan bir mücadele biyolojik mücadele olarak adlan-
dırılıyor. 
- Labaratuar ortamında avcı böcek üretimi yapılıyor, parazitleri korunuyor, 
- Böcekçil kuşların korunması için ormanlara suni kuş yuvaları asılıyor,
- Karınca yuvası nakilleri yapılıyor.
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Ormanlarımız için büyük tahribata yol açan za-

rarlılara karşı teknolojideki gelişmeler de dikkate 

alınarak etkin mücadele yöntemleri uygulanıyor. 

Bu yöntemlerin uygulanması neticesinde biyolo-

jik çeşitliliğin korunmasına da katkı sağlanmış 

oluyor.  

Ormanlarımızda bulunan zararlı böceklere 

karşı; biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimya-

sal mücadele yöntemleri uygulanıyor. Yıllık or-

talama 500 milyon hektarlık alanda çalışmalar 

yürütülüyor. Biyolojik mücadele kapsamında 

zararlı böceklere karşı faydalı böcekler korunup, 

laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. 1984 yılında 

R.Grandis isimli avcı böcek ile başlayan üretim 

faaliyetleri çerçevesinde 2004 yılından itibaren 

üretilen faydalı avcı böcek ve parazit sayısı beşe 

çıkarıldı.

2012 yılında bu kapsamda 4 değişik cinsten 

539.678 adet avcı böcek üretilerek ormanlara 

salındı.  Türkiye genelinde 53 adet laboratuvar-

da yürütülen avcı böcek üretim faaliyeti netice-

sinde üretim kapasitesi 1 000 000 adede ulaştı. 

İhtiyaca göre planlama yapılarak istenilen sayıda 

üretim gerçekleştiriliyor.

Zararlı böceklerin yoğun bulunduğu alanlara la-

boratuvarlarda üretilerek salınan bu faydalı bö-

cekler zararlı böcekleri yok ettikleri gibi nesilleri-

ni devam ettirerek de ormanlarımızda biyolojik 

mücadelenin etkili bir unsuru haline geliyorlar.  

Üretimi Yapılan Avcı Böcekler

Rhizophagus Grandis

Doğu Karadeniz Ladin ormanlarımızda,  önem-

li derecede tahribat yapmaya başlayan Dendroc-

tonus micans (Dev soymuk böceği) ile biyolojik 

mücadele çerçevesinde 1985 yılından itibaren 

bu zararlının yırtıcısı olan Rhizophagus gran-

dis adlı böcek üretilerek ormanlardaki hastalıklı 

ağaçlara verilmeye başlandı. 1985 yılından bu 

yana üretimi devam eden Rhizophagus grandis, 

Zararlı böceklerin tahrip ettiği ağaçların görüntüsü
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2012 yılında 210.286 adet üretilerek ormanları-

mıza verildi. Yapılan bu biyolojik mücadele yön-

temiyle,  Artvin ve Giresun Orman Bölge Mü-

dürlüklerinde ladin ormanlarında doğal denge 

sağlandı. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde 

çalışmalar devam ediyor.

T. Formicarius 

Ormanlarımızda zarar yapan kabuk böcekle-

ri ile Biyolojik Mücadele çerçevesinde labora-

tuvarlarımızda üretilen, polifag ve (Çok yönlü 

beslenen) hemen hemen tüm kabuk böcekleri-

nin yırtıcısı olan Thanasimus formicarius isimli 

faydalı böcek 2007 yılında üretilmeye başlandı. 

2007 yılından bu yana üretimi devam eden Tha-

nasimus formicarius, 2012 yılında 51.802 adet 

üretilerek ormanlara salındı.

Calosoma sycophanta  

Ormanlarımızda en önemli ağaç türlerimizden 

olan Kızılçam ve diğer çam türlerinde ibreleri 

yemek suretiyle ağaçların büyüme enerjisini 

azaltan ve önemli derecede artım kaybına ne-

den olan çam kese böceği ile biyolojik mücadele 

çerçevesinde bu zararlının yırtıcısı olan Caloso-

ma sycophanta 2004-2005 yıllarında üretilmeye 

başlandı.  Laboratuvarlarda yetiştirilen bu avcı 

böcek, Çam kese tırtıllarını yemek ve bir kısmını 

da parçalayıp yok etmek suretiyle bu zararlı ile 

mücadelede önemli bir unsur oldu. Calasoma 

günde 5- 6 çamkese tırtılını yiyerek 10-12 tane 

tırtılı da parçalayarak yok ediyor. 2004 yılından 

bu yana üretimi devam eden Calosoma sycop-

hanta,  2012 yılında 272.590 adet üretilerek or-

manlarımıza bırakıldı.

R. Depressus

İbreli türlerimizdeki kabuk böcekleri ile müca-

dele çerçevesinde Rhizophagus depressus ile 

mücadelede başarı sağlanmış olup, 2007 yı-

Ladin ormanlarında kabuk böceklerinden 
lps typographus ve lps sexdentatus’un ortak zararı

Calasoma günde 5- 6 çamkese tırtılını yiyor 10-12 tane tırtılı da parçalayarak yok ediyor.

Biyolojik denge kurulmuş bir orman
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lından bu yana Artvin bölgesinde üretilmeye 

başlandı. 2007 yılından bu yana üretimi de-

vam eden Rhizophagus depressus 2012 yılında 

5 000 adet üretilerek ormanlara salındı. 

P.  Caudata (Çamkese böceği paraziti)

Çamkese böceği paraziti olan Phyrx caudata 

üretimi, yılda ortalama 1500 adet tesis edilen 

adacıkta gerçekleştirilmekte ve bu yöntemle 50 

bin hektar ormanlık alandaki çam kese böceği 

populasyonu kontrol edilebilmekte.

Kırmızı Karınca Ordusu
Zararlılara Karşı
Orman zararlılarına karşı 2012 yılında biyolo-

jik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal yöntemler 

olmak üzere toplam 334.559 hektar alanda ça-

lışma gerçekleştirildi. Zararlılarla mücadele ça-

lışmalarında 106 912 hektarlık alanla biyolojik 

mücadele ön plana çıktı.

Biyolojik mücadele avcı böcek üretiminin yanın-

da karınca nakli, suni kuş yuvası asılması, adacık 

yöntemiyle parazit üretimi gibi yöntemleri de 

kapsıyor.

Kuşlar zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa 

ve erginlerini yemek suretiyle besleniyorlar. Kuş 

popülasyonunu artırmak için ormanlarımıza yıl-

da ortalama 50.000 adet suni kuş yuvası asılıyor. 

2012 yılında bu sayı 61.269’a yükseldi.

Kırmızı orman karıncası da kuşlar gibi zararlı 

böcek ve bitki bitlerini yiyerek besleniyor. Bir 

adet karınca yuvası 1 hektarlık alandaki zararlı-

yı kontrol edebiliyor. Karıncalar koloni halinde 

yaşıyorlar ve bir kolonide yaklaşık 300.000 ka-

rınca bulunuyor. Obur hayvanlar olarak tanı-

nan kırmızı karıncalar bir günde kendi ağırlık-

larının yirmide biri kadar besin tüketiyorlar ve 

yılda ortalama 120 gün yuva dışında çalışıyorlar. 

Bir karınca kolonisinde bulunan karıncalar yılda 

ortalama 24 kg böcek ve bitki biti yiyor. Orman-

larımıza  yılda ortalama 150 adet karınca yuvası 

nakli gerçekleştiriliyor.

Biyoteknik ve Kimyasal Mücadele

Ormanlara zarar veren böceklerin üremek için 

salgıladıkları cinsel kokulardan faydalanılarak 

yapılan bir mücadele de ormanların korunma-

sında önemli bir yer tutuyor. Böceklerin salgı-

ladıkları Feromon adı verilen cinsel kokulardan 

yararlanılarak zararlı böcekler özel olarak hazır-

lanan tuzaklara çekiliyor ve burada etkisiz hale 

getiriliyorlar. Bu yöntemle yılda ortalama 150 

milyon adet zararlı böcek ergini yakalanarak 

imha ediliyor.

Kimyasal Mücadelede 2007 yılından itibaren 

doğadaki canlılara zarar veren Sentetik İlaçların 

ormanlarda kullanımı kaldırıldı. Bu mücadelede 

Biyolojik (Bacillus thurigiensis) ve Kitin oluşu-

munu önleyici doğaya zarar vermeyen ilaçların 

kullanılmasına izin veriliyor. Bu yöntem çam 

kese böceği ve yapraklarda zarar yapan diğer 

böceklere karşı uygulanıyor.

Kırmızı Orman Karıncası (Formica Rufa) 
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Çocukluğumuzun muhayyilesi içinde mavi gökler-

de salınan uçurtmalardan biri ile hepimizin bir ya-

şantısı olmuştur. Bu, kimi zaman elektrik tellerine 

ya da ağaç dallarına takılarak, hiç umulmadık bir 

anda, son bulmuş ya da saatlerce engin gökyüzün-

de yorulana kadar devam etmiştir. Oysa uçurtma 

uçurtmak, koşmak oynamak isteyen bir çocuğun 

neden ilgisini çeker? Neden bu durağan, aslında 

oyun bile olmayan, meşgale bütün ço-

cukları kendine cezbeder? Neden bir 

ipin ucunda bir çocuk saatlerce za-

man geçirir? 

UÇURTMANIN UCUNDA

Çocukken altında güneşin
Kıvrılan kuyruğunda bir püskül de ben olduğum
Uçurtmam
Kızdırmasınlar beni biner giderim ha
Kızgın güneşin altında bir serinlik yaşardım 
Uzun ipin ucunda 
Saldıkça saldığın ip aslında
Satın aldığın özgürlüğün bir diğer adıdır
Ne zordur boğazından çıkarmak bu zamanda
Hayat da ne uzun görünür uzaktan bakınca
Saldıkça salarsın kendini
Bıraktıkça bırakırsın günlerin maviliğine
Ama bir anda gerginleşen anın elini çektiği anda
Ölüm seni çeker alır
Daha uzaklara

Yusuf Baydal
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Uçurtmanın, her ülkenin kendi dilinde bir adı 

olmasına rağmen ( uçurtma, drachen, vlager, 

vau, kite gibi ) genelde bilinen adı, “kite”dir. Bu 

da İngilizce’de adı “kite” olan zarif bir yırtıcı 

kuştan (Çaylak) gelmektedir.

Bir ipe bağlı olarak uçurulan oyuncak; üstü 

kâğıt, naylon ya da ipekle kaplı tahta bir iske-

letle bunun ucunda dengeyi sağlayan bir kâğıt 

kuyruktan oluşur. Ancak denge düzeneği uygun 

düzenlenmişse kuyruksuzda uçabilir.

Eşkenar üçgen, altıgen, dörtgen gibi geometrik 

şekillerde ya da balık, kuş, yılan, ejderha, kele-

bek, lamba veya yöresel şekillerde yapılabilir.

Uçurtma rüzgârda havalanır. Yönünü, rüzgâr 

ve uçurtmanın ipini elinde bulunduran kişi ayar-

lar. Yapacağı hız, varacağı yükseklik, havada 

çizeceği şekiller, düşmesi, kalkması onu idare 

edenin yeteneğine ve uçurtmanın yapılış şekline 

bağlıdır.

Uçurtmanın ilk yapılış tarihi olarak çeşitli kayıt-

lar M.Ö.300 yıllarını gösteriyor.

Uçurtmanın anavatanının Çin olduğu ve Çin’in 

Weifeng şehrinin uçurtmacıların başkenti oldu-

ğu çeşitli bilgi ve belgelerle de ifade ediliyor.

Uçurtma, özellikle Uzakdoğu’da Çin, Japonya, 

Tayvan ve Endonezya’da halkın en eski yöresel 

eğlencelerinden biri olmuştur. Uçurtmanın uzak 

doğu tarihinde çok önemli bir yeri olduğu şüp-

hesizdir. Aynı zamanda pek çok farklı amaç için 

de kullanıldığını tarihe düşülen not ve belgeler-

den öğrenmekteyiz.

Çeşitli savaşlarda haberleşme, düşmanı korkut-

ma ve gövde gösterisi yapma aracı. Köylülerin 

hasat mevsiminde eğlence ve bolluk olması için 

tanrılarına yakarış aracı. Yeni doğan bebeklerin 

üzerinden kötü ruhları kovma aracı

Karada otururken dev balıkları havadan yakala-

ma aracı olarak kullanılmış. Ama size daha ilgin-

cini de söyleyelim mi: Hırsızlar için dev uçurt-

malarla çatılara çıkıp hırsızlık yapma aracı gibi 

pek çok etkinlikte kullanılmıştır!

Çin’de doğup Uzakdoğu’da hızla yayılan uçurt-

ma, ünlü kâşif Marco Polo tarafından 1295 

yılında Malaya Adaları’ndan satın alınarak 

Hollanda’ya götürülmüş ve bu şekilde Avrupa 

ülkeleri uçurtmayı tanımış, burada da sevilerek 

hızla yaygınlaşmıştır.
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Avrupa’ya ulaşan uçurtma, burada ciddi bir de-

ğişim geçirerek çift ipli, dört ipli uçurulmak su-

retiyle, havada şekiller çizen gösteri uçurtmaları 

haline dönüştürülmüştür.

Avrupa ve Amerika’da da, aynı Uzakdoğu’da ol-

duğu gibi uçurtma eğlencenin de ötesinde çeşitli 

etkinliklerde kullanılmıştır. Tarihe düşülen not-

lardan da bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1572’de Benjamin Franklin’in şimşeğin elektrik-

sel yapısını uçurtmanın aracılığıyla bulması çok 

bilinen bir örnektir.  

1884’de Guglielmo Marconi,  Atlas 

Okyanusu’nun bir kıyısından diğerine yaptığı 

radyo yayınlarında uçurtmayı anten yükseltme-

de kullanmıştır.

1906’da San Francisco depreminin sonuçlarının 

fotoğraflanmasında uçurtma kullanılmıştır.

Ünlü Niagara Şelalesi’nin üzerindeki ilk köp-

rünün halatlarının karşıdan karşıya geçirilmesi, 

yine bir çocuğun  uçurtması marifetiyle olmuş-

tur.   Buna benzer örnekleri çoğaltmak elbette 

pek mümkündür. Ancak daha sonra gelişen tek-

noloji ile uçurtma, kendini bu tür deneylerden 

kurtarmış ve sadece eğlence aracı olarak günü-

müze kadar gelişerek ulaşmıştır.

Dünya’nın pek çok ülkesinde uçurtma kulüple-

ri, dernekleri, federasyonları, hatta müzeleri ve 

bunun gibi çeşitli adlarla kurulmuş çok sayıda 

kuruluşlar vardır. 

Peki ülkemize bakacak olursak...Bunlardan biri 

olan British Columbia Kite Fliers, 1987 yılın-

da Eyüp Kardeş müstear adıyla tanınan Meh-

met Naci Aköz’ü yılın onur üyesi kabul ederek 
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derneğine kaydını yapmış ve bir bültenle diğer 

ülkelere duyurusunu yaparak uzun süre adresini 

yayınlamıştır.  

Yurdumuzda ise çocukların çok yakından ta-

nıdığı ve sevdiği, fakat ilgisizlik yüzünden unu-

tulmaya yüz tutan uçurtma uçurma alışkanlığı, 

Mehmet Naci Aköz’ün uzun süreli ilgi ve alaka-

sıyla her yıl yapılan çeşitli etkinliklerle gündeme 

gelmektedir.

  Türkiye’de uçurtma etkinlikleri, Mehmet Naci 

Aköz’ün 1984 yılında düzenlediği  ‘’Türkiye’nin 

ilk para ve kupa armağanlı uçurtma yarışması ‘’ 

ile apayrı bir boyut kazanmış ve Türk uçurtma-

cılığında yepyeni bir çığır açılmıştır.

Güvenlik önemli! Uçurtma uçurmanın da bazı güvenlik 
noktaları olduğunu hemen hatırlatalım:
Uçurtmanızı asla elektrik hatlarının yakınında uçurmayı-
nız. Eğer uçurtmanız bir elektrik hattına takılırsa, orada 
bırakın.
Uçurtmanızı yüksek bina ve yollardan uzak düz ve açık 
alanlarda uçurunuz. Uçurtmanızı sadece tehlike yaratmı-
yacak yerlerde uçurunuz.
Uçurtmanızı asla fırtınada ve yağmurlu havada uçurma-
yınız. Islak ip elektrik geçirir. Yıldırım çarpabilir.
İp olarak asla tel kullanmayınız.
Hava alanları yakınlarında asla uçurtma uçurmayınız.
Büyük uçurtmalar ekstra dikkat gerektirebilir. Uçururken 
eldiven giyiniz.
Çocukların kontrol edemiyecek büyüklükte uçurtmaları 
uçurmasına izin vermeyiniz.
Uçurtma ipini çok hızlı şekilde salmayınız. Eliniz yanbilir 
yada kesilebilir.

Uçurtma yada uçurtma ipine kesici parçalar takmayınız.

İstanbul Üsküdar’da bir uçurtma müzesi oldu-

ğunu biliyor musunuz? Müzeye giriş ücretsizdir. 

Sadece atölyede kullanılan uçurtma malzemele-

rin ücreti talep edilmektedir.
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Müze Ürünleri Nasıl Toplandı?

a) Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz 

Uçurtma Müzesi’nin ilk ürünleri, Mehmet Naci 

Aköz’ün 1986 yılında yazdığı ve 26 ayrı ülkeye 

gönderdiği “Türkiye’de uçurtma kültürünün 

geliştirilmesi için yaptığı çalışmalara destek ara-

dığını ifade eden” mektup sonucunda pek çok 

ülkeden gelen destek mektupları ve çeşitli ürün-

lerdir.

b) 1993 – 1995 Yıllarında Hollanda’da yaşayan 

Mehmet Naci Aköz, bu dönemde özellikle Hol-

landa, Belçika ve Almanya’dan topladığı çeşitli 

ürünleri Türkiye’ye getirerek koleksiyonuna cid-

di katkılarda bulundu.

c) 1997 ve 1998 Yıllarında Mehmet Naci Aköz 

tarafından projelendirilip, İBB sponsorluğunda 

organize edilen 1. ve 2. İstanbul Uluslararası 

Uçurtma Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye 

gelen Hollanda, Almanya, Belçika, Danimarka, 

Lüksemburg, Avusturya, İngiltere ve Malezyalı 

uçurtmacıların da katkıları göz ardı edilemez 

boyuttadır.

d) 2005 ve 2006 Yıllarında gerçekleştirilen 3. ve 

4. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali’ne ka-

tılan Amerika, Japonya, Hindistan, Endonezya, 

Almanya ve İngiltere’den katılan uçurtmacıların 

katkıları, uçurtma müzesini resmen açacak hale 

getirdi ve eldeki ürünlerin sayısı 500’e yaklaştı.

e) Yukarıdaki hareketlerin dışında da çeşitli ve-

silelerle (üyelerimizin yurt dışına çıkışlarında 

veya müzemize gelen ziyaretçilerin bağışladığı) 

gelen ürünler veya ülke içinde farklı bölgelerden 

toparlanan uçurtma ve diğer ürünler bugün iti-

bariyle 1500’e yaklaşmıştır. Mehmet Naci Aköz 

başkanlığındaki uçurtma ekibinin 2011 Ocak 

ayında ülkemizi temsilen katıldığı Hindistan 

Uluslararası Uçurtma Festivali’nden 300 parça 

uçurtma ve ilgili malzemeyle dönülmüştür.
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Müze Nerede? Fiziksel Yapısı Nasıl?

2011 Temmuz ayı içinde yapılan düzenleme-

lerle, İstanbul içinde oldukça merkezi konumda 

olan Üsküdar’ın sahiline yakın olan müze bu-

gün için 80 m2’si aktif olmak üzere toplam 600 

m2’dir.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurt-

ma Müzesi’nin iç düzeni ise, tavanlar, duvarlar 

ve yerler çeşitli uçurtma ve ilgili ürünlerle dolu-

dur, yayınlar ve malzemeler raflarda sergilen-

mektedir. Yer darlığı nedeniyle, demonte veya 

kumaş türü katlanabilir ürünlerin çoğu paket-

lerinde veya torbalarında muhafaza edilmekte, 

ziyaretçilere teker teker çıkarılarak tanıtılmakta-

dır.

Özellikle okullar veya çocuklarla ilgili sivil top-

lum kuruluşlarının toplu ziyaretleri sık sık ger-

çekleşmektedir.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurt-

ma Müzesi tüm yıl boyu mesai günleri 10. 00 

– 17. 00 arası açık olup, giriş ücretsizdir.

Ziyarete gelenlere rehberlik yapılarak koleksiyon 

tanıtılmakta ve uçurtma kültürünün farklı ülke-

lerde nasıl algılandığı ile tarihte yer aldığı olay-

larla ilgili bilgiler verilmektedir.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma 

Müzesi’ndeki ürünler, bağışlayıcılarının adları, 

konumları, ülkeleri gibi bilgiler, ülke ve kurum 

bayrakları ile birlikte sergilenmektedir. Müzenin 

sağladığı imkânlar neler? Uçurtmaları, uçurtma 

kültürünü veya merak ettiği modelleri görmek, 

onlar üzerinde araştırma yapmak isteyenlerin 

bu meraklarını veya taleplerini karşılamakta. 

Ziyaretçilerin ve araştırmacıların ilgilerine/bil-

gilerine açık olan müzede gezi yapılabildiği gibi, 

dileyen video veya fotoğraf çekebilmekte, yayın-

ların fotokopilerini alabilmekte. Yazılı ve görsel 

medyanın röportaj/çekim yapmalarına imkân 

tanınmakta, böylelikle müzenin çalışmaları/

aktiviteleri kamuoyunun bilgisine sık sık sunul-

makta. Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz 

Uçurtma Müzesi’nde, uçurtmalarla ilgili çeşitli 

video filmleri veya özel olarak hazırlanmış su-

numlar bulunmakta ve belirli periyotlarda gös-

terilmekte. Konuyla ilgili teknik kitaplar, tarih-

çeler, hikâye kitapları, şiirler, şarkılar ve benzeri 

belgeler bulunmakta. Müzede uçurtmanın tarihi 

ile ilgili fotoğraf ve fotoğraf destekli tanıtım bro-

şürleri oluşturulmuş. Tüm mesai günleri Uçurt-

ma Atölyesi’nde uçurtma eğitimi verilmekte. 
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Uçurtma yapımı için kullanılan en kolay uçurtma mal-

zemeleri kağıt, naylon ve tahta çıtadır. Bu malzemeleri 

bulmak kolaydır.

Tahta çıtalar marangozlardan veya yapı marketlerden 

bulunabilir.

Kağıt ve naylon için kırtasiyelere bakmak gerekir. Bunun 

dışında ambalaj malzemesi satan yerlerde güzel malze-

meler bulunabilir.

Bu bilinen malzemeler dışında uçurtma yapım malzeme-

leri olarak şunları tavsiye ederiz:

Çiçekçi elyafı. Çiçekçilerden alınabilir. Yine ambalaj mal-

zemesi satan yerlerden alınabilir. Rulo halinde satılır. 

Kağıttan daha dayanıklıdır. Güzel renkleri bulunur. Fakat 

hava geçirgenliği fazladır.

Tafeta, polyester kumaş. Bu kumaşı bulmak biraz zor-

dur. Aramanız gerekebilir. Toptan kumaş satan yerlere 

bakılmalıdır. Bu kumaş şemsiye, mont, çanta yapımında 

kullanılır. Hava geçirmeyen bir kumaştır ve dayanıklıdır. 

Uçurtma için ideal malzemelerdendir. Güzel renkleri bu-

lunur. Kötü yanı doku yönüne çarpraz açılarda fazlaca 

esnemesidir. Çok büyük uçurtma yapımı için çok iyi sa-

yılmaz.

Ripstop, naylon polyester kumaş. Bu kumaşın ülkemizde 

üretimi yoktur. Getirtmek gerekir. Pahalıdır. Sadece ileri 

uçurtma yapım malzemesi olarak kullanılır. Ripstop yel-

ken, paraşüt, uçurtma yapımında kullanılır. Çok canlı ve 

zengin renk çeşitleri vardır. Çok büyük uçurtma yapımı 

için ideal bir uçurtma malzemesidir. Çok sağlamdır, çok 

hafi ftir ve esnemez. Kıyı şehirlerinde yelken yapan fi r-

malardan da edinilebilir.

Uçurtma Kitaplığı

Uçurtmanın içinde bir yerlerde olduğu kitaplar 

neler mi? İşte bazıları: 

Uçurtma Avcısı - Halit Hüseyni

Saray Merasimleri - Nigar Ayyıldız

Altın Uçurtma - Aysel Gürmen

Aya Tutkun Uçurtma - Gülçin Alpöge

Beyaz Uçurtma - Aziz Sivaslıoğlu

Deli Uçurtma - Hüseyin Yurttaş

Gökyüzündeki Sevinç - Gülsüm Cengiz

Güldüren Uçurtma - Muzaffer İzgü

Hep Tellere Takıldı Uçurtmalarım - Tekin 

Özertem

İpek Kuyruklu Uçurtma - Hüseyin Emin Öztürk

İpini Kopartan Uçurtma - Gülsüm Cengiz

Kırmızı Uçurtma - Ayten Maden

Pembe Uçurtma - Koray Avcı Çakman

Uç Uç Uçurtma - Okuma Kitabı

Uçurtmalar Düşmesin - Ayşe Yamaç

Uçurtmam Bulut Şimdi - Sevim Ak

Uçurtmam Kuşlardan Güzel - Ahmet Efe

Uçurtmayı Vurmasınlar - Feride Çiçekoğlu

Uçurtma - Adnan Çakmakçıoğlu

Uçurtma - Rahime Ergüven

Uzaya Giden Uçurtma - Ali Yüce
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Genç yaş larından itibaren genel olarak hızlı bir büyüme yaparlar. Uzun ömürlüdürler. Yaş lı çınarlar 

zamanla içleri çürüyüp boş aldığ ı halde yaş amlarını sürdürürler. Kütük sürgünü verme özellikleri vardır. 

Yetiş tirilmeleri tohum ve yarı odunsu çeliklerle olmaktadır.

Çınar odunundan, alet sapları, fıçı, çıt kazığ ı yapımında ve mobilyacılıkta, ayrıca yakacak olarak ya-

rarlanılır. Ayrıca tanen içeren kabukları kabız yapıcı ve ateş  düş ürücü olarak içten, antiseptik olarak da 

dış arıdan kullanılır.

Türkiye’de doğ al olarak yayılış  gösteren tek tür, doğ u çınarı (Platanus orientalis)’dır.

Bir açıdan bakılsa sadece bir ağaç; her ne kadar içi çürüdüğü halde hala ayakta kalması gibi 

ilginç özellikleri kendinde saklasa da bir ağaç... Uzun ömrü şiarı olmuş: Halen ayakta kalan 

herşey için kullanılan derin bir sembolü de saklıyor içinde..belki içinde daha derin nice an-

lamlar gizli. Anavatanı Kuzey Amerika, Avrupa’nın doğ usu ve Asya’dır. Çınarlar ormanlardan 

daha ziyade dere, ırmak ve nehir yataklarında bulunsa da esasen süs bitkisi olarak yetiş tirilir. 

Bunlar allelerde, su baş larında, büyük çayırlık ve mesire yerlerinde gölge ağ acı olarak 

dikilmektedir. Yaprakları tozdan ve gazlardan fazla etkilenmediklerinden büyük endüstri 

ş ehirlerinin caddelerinde, park ve bahçelerde fazla görünmektedir.

Bi d b k l dd bi ğğ hhh k dd ii i üü üdüüdddüüüğğğğüğüü hhhh ldlddd hhhh lll kktkkkt kkkkkk lllll iibbb

Her Yönüyle Her Yönüyle 

ÇINAR...ÇINAR...
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Alem: Plantae 

(Bitkiler) Bölüm: 

Magnoliophyta(Kapalı 

tohumlular)

Sınıf:Magnoliopsida(İ ki 

çenekliler) Takım:Proteales 

Familya:Platanaceae(Çınargill

er) Cins:Platanus(Çınar)

Çınar, çınargiller (Plata-

naceae) familyasından 

Platanus cinsini oluşturan 

uzun boylu kalın çaplı ağaç 

türlerinin adı.

Anavatanı Kuzey Amerika, 

Avrupa’nın doğusu ve 

Asya’dır. Çınarlar orman-

lardan daha ziyade dere, 

ırmak ve nehir yatakla-

rında bulunsa da esasen 

süs bitkisi olarak yetiş-

tirilir. Bunlar allelerde, 

su başlarında, büyük 

çayırlık ve mesire yerle-

rinde gölge ağacı olarak 

dikilmektedir. Yaprakları 

tozdan ve gazlardan fazla 

etkilenmediklerinden 

büyük endüstri şehirlerinin 

caddelerinde, park ve bahçeler-

de fazla görünmektedir.

Genç yaşlarından itibaren genel olarak 

hızlı bir büyüme yaparlar. Uzun ömürlüdür-

ler. Yaşlı çınarlar zamanla içleri çürüyüp boşaldığı 

halde yaşamlarını sürdürürler. Kütük sürgünü verme 

özellikleri vardır. Yetiştirilmeleri tohum ve yarı odunsu çeliklerle 

olmaktadır.

Çınar odunundan, alet sapları, fıçı, çıt kazığı yapımında ve 

mobilyacılıkta, ayrıca yakacak olarak yararlanılır. Ayrıca tanen içeren 

kabukları kabız yapıcı ve ateş düşürücü olarak içten, antiseptik 

olarak da dışarıdan kullanılır.

Türkiye’de doğal olarak yayılış gösteren tek tür, doğu çınarı (Platanus 

orientalis)’dır.
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Çınar  Ağacının Faydaları Kozalağı 
Yaprağı Suyu Nasıl Kullanılır 

Çınar ağ acı: Yüksek ve yassı ağ açtır. 

Dalları, budakları ve yaprakları çoktur. Fe-

rahlatıcı bir gölgesi vardır. Kabuğ u kalındır. 

Yaprağ ı asma yaprağ ına benzer. Uzun, ince 

ve kırmızı sapları vardır. Çiçeğ i beyazımtrak 

meyvesi haş in, tüylü ve yeş ildir. Kıbrısta gi-

rit adasında ve akdenizin diğ er adalarında 

çoktur. Nemli yerde ve su kenarında yetiş ir. çınar 

son derece uzun ömürlü, tüm olumsuzluklara dayanıklı 

ve de sağ lık kaynağ ı bir ağ aç türüdür.

Çınar ağ acının özellikleri nelerdir. Görünüş  olarak çok uzun boylu 

ve pramit ş eklinde olan çınar ağ acı, son derece kalın gövdelidir aynı 

zamanda. Türkiye’nin neredeyse bütün bölgelerinde yetiş ebilen ve 

4 mevsim ekilebilme özelliğ ine sahip olan çınar ağ acı, tohumla da 
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üretilebiliyor. Boyu yaklaş ık 40 metreye kadar 

çıkabilen çınar ağ acı güneş i de yarı gölgeyi de 

çok sever. Çınar ağ acının yetiş eceğ i toprağ ın da 

bir önemi yoktur. Kumlu toprakta da yetiş ir, ça-

kıllı toprakta da, kireçlide de Yapraklarını döken 

bir ağ aç çeş idi olan çınar son derece dayanıklıdır 

ve nemli ortamlarda çok iyi geliş ir. Hava kirliliğ i 

olan kentlerde bile rahatça yetiş ebilir, hızlı bü-

yür, olumsuz hava koş ullarına çok dayanıklıdır, 

kökleri çok güçlüdür. Çınar ağ acının kozalak-

larıyla yapraklarından yararlanılır. Yararları 

saymakla bitmez. Yanıkları iyileş tirme özelliğ i 

bulunur. Diş  ağ rısına iyi geldiğ i, diş  etlerini 

güçlendirdiğ i bilinir. Yaraları çabuk iyileş tirir, 

vücuttaki ş iş lerin inmesine yardımcı olur. Mer-

hemiyle sedef hastalığ ının geçtiğ i söylenir. Sa-

rası olanlarda tercih edildiğ i, saçları güçlendi-

rip kepeğ i önlediğ i bilinir. Kadınlarda akıntıyı 

önler, hayvan zehirlenmelerine iyi gelir. Çınar 

ağ acının yaprağ ından mürekkep yapıldığ ı bili-

nir. Türkiye’de doğ u çınar çeş idi yetiş ir. Çınar 

ağ acı mobilya sektöründe de kullanılır.

Çınar ağ acı tohumu faydaları

* Yanıkları iyileş tirici bir özelliğ i vardır

* Diş  ağ rılarını keser diş  etlerini güçlendirir

* Yaraların iyileş me süresini kısaltır

* Vücuttaki ş iş lerin inmesini sağ lar

* Merhemi sedef hastalığ ının tedavisinde kulla-

nılır 

* Sara hastalığ ına iyi gelir

* Saçları besler kepeklenmeyi önler

* Kadınlardaki akıntıyı keser

* Her çeş it hayvan zehirlenmelerinde etkilidir 

* Yapraklarından bir çeş it mürekkep yapılır.

Üretimleri genellikle tohumla yapılır. Tohumlar 

kış  boyunca toplanmayıp ağ aç üzerinde bırakı-

lır. Kış  sonu ilkbaharda toplanarak ekilir. Eğ er 

mutlaka sonbaharda tohum atılacaksa, tohum-

ları topladıktan sonra 4 derecede katlamaya al-

malıyız.

Ekolojik İ stekleri

Çınarlar gevş ek, derin, besin maddece zengin, 

nemli toprakları sever. Özellikle akarsu kıyıla-

rında iyi geliş me gösterirler.

Peyzajda Kullanımı
Kirli havaya dayanıklıdırlar. Park ve 
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bahçelerde iyi bir kitle ağ acıdır. Tek 

olarak kullanılır. Kent sokaklarında 

ve dar caddelerde kullanılması hatalı 

olur.

“Bir zaman haşmeti hep meydanı örten bu çınar 

Şimdi mazideki dârâtını hasretle arar. 

Kubbesinden bile köy mescidini aşmıştı 

Bir ucu gövdesinin göklere yaklaşmıştı. 

Kökleri öyle temellerdeki sadr-ı kürede 

Zelzele sallayamazdı onu yıkmak nerede.” 

                                            C. Şehabettin 

Çınar ağacı bir ağaç olmanın ötesinde 

de derin bir anlam taşır. Tarihte Os-

manlı ile özdeşleştirilmenin ötesinde, 

yaşlı ve derin her hal ve insan için de 

‘çınar’ metaforu kullanılabilmektedir. 

Selvi ve palmiye asaletine, söğüt so-

kulganlığına, defne zarafetine, meşe 

gümrahlığına, kavak dostluğuna bir 

diyeceğim yok. İlle de çınar... Sembol 

olduğundan da değil, hiçbir ağacın 

gölgesi çınarınkisi kadar derin, hiçbir 

ağacın rüzgarı çınar kadar güçlü de-

ğildir. 

“Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe 

doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki, Rabbinin izniyle her zaman 

meyvesini verir.” (İbrahim Suresi, 24-25) Böylece Osmanlı 

Devleti, bir ulu çınar olarak tasvir ve tespit ediliyordu.

Hiçbir ağaç çınar kadar vakur, ağırbaşlı, kişilikli 

ve adaletli olamaz. Ağırbaşlıdır çünkü ağaçlar 

içre özel bir yeri olduğunu bilir, kendine güveni 

tamdır. Adaletlidir, çünkü dallarına daima eşit 

mesafeler tanır, alıp başını giden dallara rastla-

yamazsınız. Çınar düzen demektir; biraz daha 

eski tabirle nizam... Bir ölçü, bir denge... 
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Anadolu’da hangi şehre gittimse o şehrin şehir-

liğini çınarlarıyla ölçtüm. Bana mutlaka ya bir 

su kıyısı boyunca ya da herhangi bir mahallede 

ulu bir çınar gösterdiler. Yahut bir çınar toplulu-

ğu ile her zaman tanışma imkânım oldu. Hangi 

çağda, hangi asırda olursa olsun Türk halkı var-

dığı, yerleştiği yere çınarını yani gölgesini götür-

meden edememiştir. 

Gölgesini dedim, çünkü biz serinliği sever, çiğ 

gün ışığından huzursuz oluruz, güneşi seyrek gö-

ren Alman halkı bir nebze güneşle iç içe olmayı 

yeğler, iki dakikalık güneş temasını fırsat sayar 

bedeni için. Biz ille gittiğimiz yerde bir ağaç al-

tını, özellikle bir çınar altını ararız. Evet çınar 

altını; çünkü onun gölgesinin daha kalıcı, daha 

serin, daha geniş olduğunu biliriz. 
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Bu yıl baktım baharla birlikte benim sevgili çı-

narım biraz daha büyümüş. Oysa geldiğinde iki 

yaşında ince, naif birşeydi. Doğrusu onu tanı-

madan önce çınarın geç büyüyen nazlı bir ağaç 

olduğunu sanırdım. Meğer değilmiş. Atalarımız 

da iyi biliyorlarmış huyunu suyunu. Dedim ya 

güçlü, dirayetli bir ağaçtır çınar; benimkisi de 

çabuk toparladı kendini. Suyun yakınında oldu-

ğundan mı nedir bir kabına sığmazlıkla gelişti. 

“Görün bakın üç yıl sonra ben ne hale gelece-

ğim!” dercesine büyüdü de büyüdü serpildi de 

serpildi. Dinçliğine gençliğine bakıyorum şaşıyo-

rum. İnsan da böyle işte; en deli çağında o yana 

bu yana uzanır. Benim görklü ağacım da tam 

deli çağında. Göklere varası var. 

Çınar nereye yakışmaz ki? Cami avlularında, 

çeşme başlarında, yol kenarlarında konak yer-

lerde, menzillerde çınarı bulmuş onunla halleş-

mişizdir. Şiirlerde vardır çınar. Yol göstericiliği, 

güngörmüşlüğü ile... Sahi şu güngörmüşlüğü, 

bilgeliği de zikre değer doğrusu. Ben çınarda bu 

bilgece tavrı hep seçmişimdir. Sanki birşeyler 

anlatır eskilere dair, sanki birşeyler dinler. 

Birleştiricidir; herkesi gölgesine çağırır ve toplar. 

Ayrımı sevmez, her bir dalıyla sarıp sarmalar ku-

şatır, çevirir insanı. Çınar böyledir işte...

Türkiye’nin En Büyük Çınar Ağacı 
Nerededir?

Türkiyenin en büyük ağacı Bursa’daki büyük ağaç 600 yaşın-

daki bir çınar kolları Osmanlı dönemi zamanından günümüze 

kadar gelmiş devasa büyük bir ağaç. 20 kişi elele tutuşarak 

çevresini anca sarabiliyormuş. 
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Kartal bilinen yırtıcı kuştur ve bir diğer ilginç tek eşli olduklarıdır. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri 

gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktık-

ları bir ya da bir kaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Yavruları yavaş gelişir ve ancak 

üç ya da dört yaşına giren kartalların erişkinlere özgü tüyleri çıkar.

Kartallar (Falconiformes) takımından birçok türe verilen genel ad. Gündüz yırtıcı kuşlarının en irilerin-

dendir. Kıvrık sivri gagalı, güçlü ve keskin pençeli, büyük yuvarlanmış kanatlı kuşlardır. Gagada burun 

delikleri etlidir. Genellikle kahverengi veya gri tüylüdür. Görme duyuları keskindir. Çok yüksek sarp ka-

yalara veya ağaçlara yuva yapar. Memeli hayvanları, sürüngen ve kuşları avlayarak beslenirler. Balık ve 

leş yiyenleri de vardır. Az yumurtladıklarından çoğalmaları yavaştır. 1-2 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka 

süreleri 43-49 gün kadardır. Çoğunlukla dişi, kuluçkaya yatar. Yavruları berâber beslerler. Bâzı türlerde 

yumurtadan ilk çıkan yavru, sonra çıkanı yuvadan atar.

KARTALLAR KARTALLAR 
YÜKSEK UÇARYÜKSEK UÇAR
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Yaşadığı yerler: Yeryüzünün hemen her yerinde bulunan, bir-

çok türü vardır. 

Ömrü: 70-104 yıl. Esâret hayâtında 40 yıl kadar yaşar. 

Çeşitleri: Kara kartalı, kuzu kartalı, balık kartalı, kayzer kartalı 

(şah kartal), yılan kartalı, büyük bağırtgan kartal, küçük ba-

ğırtgan kartal meşhurlarıdır.

Üst gagaları çengel gibi kıvrık, ayakları güçlü ve keskin pençeli 

kuşlar. Yükseklerde yuva yapar. Gündüz avlanırlar. Ağırlığı 7 

kg, kanat açıklığı 2,5 m olanları vardır.

Kanatları ve kuyrukları geniş, bacakları tüylü, iri 

yırtıcılardır. 2-3 yılda ergenliğe ulaşırlar. Uçuşta 

sıkça dönerek yükselirler, belirgin parmakları, 

yukarı kıvrılır.

Hayvan ya da cansız bir objenin uçmasını sağ-

layan organ ya da parça. Özellikle kuşlarda gö-

rülür. 

Yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta 

sürer. Yavruları yavaş gelişir ve ancak üç ya da 

dört yaşına giren kartalların erişkinlere özgü tüy-

leri çıkar. Kartallar yüksek ve hızlı uçan, cesur, 

atılgan hayvanlardır. İri olanları antilop, may-

mun, tilki, tavşan gibi hayvanları rahatça öldü-

rebilirler. Kuzu yavrularını kaldırıp kaçıranları 

vardır. Birbirinin avını almak için döğüşenlerine 

rastlanır. Avlarının kemiklerini rahatça sindi-

rirler; tüylerini, sindirimden sonra top hâlinde 

ağızlarından çıkarırlar. Çoğunun ayakları ayak 

parmaklarına kadar tüylüdür. Kemiricileri ve 

leşleri tükettiklerinden faydalı sayılabilirler. Bâzı 

bölgelerde evcilleştirilerek av için kullanılırlar. 

Sıkıştığında insana saldırmaktan çekinmezler. 

Kartallar dört ana grup altında toplanarak, ince-

lenirler: 1) Deniz kartalları ve balık kartalları, 2) 

Yılan kartalları, 3) Arpia kartalları ve tepeli kar-

tallar, 4) Gerçek kartallar veya paçalı kartallar.

Birinci grupta bulunan kartalların hepsinin ayak 

bilekleri tüysüzdür ve ayak parmaklarında ba-

lıkların kaymasını önleyen iğne biçimli yapılar 

(spikula) mevcuttur. Baş ve kuyruklarında beyaz 



Su  Dünya s ı  N i s an  201372

lekeler görülür .Yavruları da kahve-

rengi tüylüdür. Büyük göl, ırmak ve 

deniz kıyıları ile bâzı adalarda yay-

gındırlar. Deniz kartalları, balıkların 

dışında, fok gibi deniz memelilerinin 

yavruları ile çeşitli deniz kuşlarını 

da avlarlar. Yılan kartalları, Asya ve 

Afrika’da yaşarlar. Çoğunlukla sürün-

gen ve yılanlarla beslendiklerinden bu 

adla anılırlar. Çeviklikleri, kısa ve güç-

lü bacaklarının pullu oluşu ve tüyleri-

nin sıklığı sâyesinde en zehirli yılanları 

bile tehlikesizce yakalayıp avlarlar. 

Zaman zaman memeli hayvan, kuş ve 

leşleri de yedikleri olur. Arpia ve tepe-

li kartallar Güney Amerika’nın tropik 
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ormanlarında yaygındır. Son derece yırtıcı ve 

iyi uçucu kuşlardır. Çoğunlukla maymun, aguti 

ve tembel hayvanları avlarlar. Arpia kartalının 

dişilerinin ağırlığı 6,5 kg, erkeklerinin ise, 4-5 

kg kadardır. Başlarında bulunan bir çift sorguç 

bu türe ürkütücü bir görünüm kazandırır. Paça-

lı kartalların 30 kadar türü bilinmektedir. Çok 

yaygın olan kaya kartalı bu gruptandır.

Kartal eski çağlardan beri bir çok milletin folklo-

runa cesâret ve kuvvet sembolü olarak geçmiştir. 

70-104 yıl kadar yaşarlar. Esâret hayâtına fazla 

dayanamazlar.

Kartalların İkinci Baharı

Kartallar, kanatları ve kuyrukları geniş, bacak-

ları tüylü, iri yırtıcılardır. 2–3 yılda ergenliğe 

ulaşırlar. Uçuşta sıkça dönerek yükselirler. Or-

manlar ve dağlarda yaşarlar. Kaya girintilerinde 

ve ağaçlarda yuva yaparlar. Kartallar tek eşlidir. 

Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her 

yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle 

kolay ulaşılamayacak yerlerdedir.



Su  Dünya s ı  N i s an  201374

Kartallar, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar 

vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar ver-

mek zorundadırlar. Kartalların yaşı 40’a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini 

yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma 

gelir.

Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kart-

laşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartal burada 

iki seçimden birini yapmak zorundadır; ya ölümü seçecektir. Ya da yeniden doğuşun 

acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir.

Bu yeniden doğuş süreci, 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse, kartal 

bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda, artık uçmasına gerek olmayan 

bir yer bulduktan sonra, burada gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar.

En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagası-

nın çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden 

söker çıkartır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya 

başlar.

5 ay sonra kartal, kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan 

meşhur “Yeniden Doğuş” uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir.

Binlerce metre yüksekte uçan kartallar, bu me-

safeden yeryüzünü bütün detaylarıyla tarayacak 

gözlere sahiptirler. Gelişmiş savaş uçaklarının 

binlerce metreden hedeflerini tespit etmesi gibi, 

kartal yer üzerindeki en küçük hareketi, en kü-

çük renk farkını algılayarak avını tespit eder. Bu 

yeteneğini gözünde bulunan çok özel yapılara 

borçludur.

İnsan gözüne gelen ışığın mercekte kırıldıktan 

sonra, retina üzerine düştüğünü ve görüntünün 

burada oluştuğunu söylemiştik. Kartalların göz-

lerinde ise iki retina vardır. İki retinaya sahip ol-

mak son derece keskin bir görüş kabiliyeti sağlar. 

Keskinliğin yanısıra hem ön hem de arka taraf 

aynı anda fark edilir.

Kartal gözü aynı anda hem üç yüz derecelik ge-

niş bir açıya sahiptir, hem de istediği görüntüyü 
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6 ila 8 misli oranında büyütebilir. 4.500 m yük-

sekte uçarken 30.000 hektarlık bir alanı gözle-

riyle tarayabilir. 1.500 metreden tarladaki otlar 

arasında kamufle olmuş bir tavşanı çok rahat 

ayırt edebilir.

Uçabilen en muhteşem avcı kuşlardan biridir 

kartal. Bazı kartalların boyları 1 m ve ağırlıkları 

7 kiloya ulaşabilir. Kanat uzunlukları ise 2 m. 

civarındadır. Uçmak söz konusu olduğunda çok 

az kuş onlarla başedebilir. 

Diğer uçan yırtıcı bir tür olan şahinlerle akraba-

dırlar. Gözleri son derece keskindir. Bu sayede 

çok uzaklardan bile avını takip edebilir. Görme 

kabiliyetinin bu denli gelişmiş olmasını, bilima-

damları onun büyük gözbebeklerine bağlamak-

tadırlar. 

Genellikle ormanlık bölgelerde ve dağlık alanlar-

da yaşar kartallar. Yuvalarını kolay kolay hiçbir 

canlının ulaşamayacağı yüksek yerlere kurarlar. 

Çok keskin ve yırtıcı bir gaga ve gene çok kuv-

vetli pençelere sahiptir. Ayak (pençe) bölgesinde 

yaklaşık 35 çeşit kas bulunur. 

Zaman zaman kartallar, avlarını güçlü pençe-

leriyle kavrayıp, daha sonra onları yüksekten 

kayalıklara bırakarak öldürürler (kaplumbağa). 

Genellikle tavşan ve her türlü sürüngen ile bes-

lenselerde, avları arasında maymunlarda vardır. 
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Pekçok türü arasında, Kaya Kartalı, Bozkır Kartalı, Altın kartal ve Amerika’da yaşayan Kel Kartal sayılabilir. Kel Kartalların aslında 

başlarında tüyü bulunmaktadır. Bu sıfatı insanlar, beyaz başlarına işaret etmek için söylemektedir. Çünkü vücutlarındaki tüyler siyah 

baş bölgesindekiler ise beyazdır. Kartallar genellikle 2 ya da 3 yumurta yumurtlar ve yumurtalar yaklaşık 40 gün sonra çatlayarak 

yavrular dünyaya gelir. Pek çok diğer canlıda olduğu gibi, ne yazık ki kartallarada en büyük zararı insanlar vermektedir. Özellikle 

tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, kartal ölümlerine ve soylarının tükenme tehlikesini doğurmaktadır.

Türleri

Kaya kartalı (Aquila chrysaetos)

Şah kartal (Aquila heliaca)

İspanyol şah kartalı (Aquila adalberti)

Bozkır kartalı (Aquila nipalensis)

Esmer kartal (Aquila rapax)

Büyük orman kartalı (Aquila clanga)

Küçük orman kartalı (Aquila pomarina)

Verreaux kartalı (Aquila verreauxii)

Gurney kartalı (Aquila gurneyi)

Wahlberg kartalı (Aquila wahlbergi)

Kama kuyruklu kartal (Aquila audax)

Tavşancıl (Aquila fasciatus)

Küçük kartal (Aquila pennata)

Aquila morphnoides

Kızıl karınlı kartal (Aquila kienerii)

Harpiya kartalı (Harpia harpyja)

Maymun yiyen kartal (Pithecophaga jefferyi)

Ak başlı kartal (Haliaeetus leucocephalus)

Ak karınlı deniz kartalı (Haliaeetus leucogaster)
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Kartallar Neyi Simgeler?

Kuşların kralı olan ve savaşmak üzere dünyaya 

inen kartal, özellikle savaşçı ve güçlü olmasıyla 

tanınır; bu nedenle de pek çok ulusun sembo-

lü olmuştur. antik dönemde kartala, güneşe 

gözlerini kırpmadan bakabilmek ve insanın 

ulaşamayacağı yerlere gidebilmek gibi özellik-

ler atfediliyordu; ki bu özellikler onun pek çok 

imparatorun simgesi haline gelmesine neden 

olmuştur. İran’da ise, kartal mazdekçilikteki 

varana’yı, ya da zafer ışığı’nı temsil eder. kartal 

ve aslan tek vücutta birleştiğinde grifon meyda-

na gelir; yani dünyevi güçlerle (aslan) tinsel ener-

ji kaynaşır. İran’da, özellikle Ahamanış haneda-

nı zamanında bu figür sık kullanılmıştır. 
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Amerika yerlileri için kartal bilgelik, iktidar, güç 

demektir. tüyleri pek çok dinsel törende, kötü 

ruhları uzaklaştırmak, hastaları iyileştirmek için 

kullanılır; aynı zamanda düşüncelerimizi ve du-

alarımızı ulu tin’e götürenler de onlardır. kartal 

aynı zamanda iletişimin de simgesidir. 

Ruslarda da bu simgeye rastlanır; özellikle çift 

başlı olarak. çift başlı kartal, hem fani hem ölüm-

süz dünyaya hükmetmeyi anlatır. aynı zamanda, 

iktidarın doğu’ya ve batı’ya dönük yüzleridir. 

ruslar bu simgeyi on beşinci yüzyılda, Moskova 

ve Vladimir prensi iii. Ivan zamanında benim-

semişlerdir. iii. Ivan, son Bizans İmparatorunun 

yeğeniyle evlenmişti; kendini boğaz kıyısındaki 

toprakların mirasçısı olarak gördüğünden, bi-

zans imparatorlarının simgesini aldı. 

Kartal, aynı zamanda amerika’nın da simge-

sidir. kongre, bağımsızlık gününde Benjamin 

Franklin, John Adams ve Thomas Jefferson’dan 

oluşan bir komiteyi birleşik devletler’i simgeleye-

cek bir arma yaratmakla görevlendirdi. ne var ki 

bu iş ancak 1780’de iki yeni komitenin oluşma-

sıyla, 1782’de tamamlanabildi. armanın ortasın-

da kanatlarını açmış amerikan kartalı (kel kartal) 

vardır; sağ pençesinde bir zeytin dalı, sol pen-

çesinde on üç ok tutar. gagasındaysa, üzerinde 

e pluribus unum yazan bir şerit vardır. başının 

üzerinde mavi göğün üzerindeki 13 yıldız, güneş 

ışıkları ve bir bulut bulunur. burada gücü ifade 

eden kartal, savaş ve barış gücünü pençelerinin 

arasında taşımaktadır. 

Fransa’da kartal sembolüne pek rastlanmasa da, 

napoléon da onu sevenler arasındadır. eski re-

jimle bütün ilişkisini kesmek isteyen Napoléon, 

yepyeni bir sembolün peşindeydi. 1804 bahar ve 

yazında çevresindekileri bu konuda epeyce çalış-

tırdı. danışmanlarından vivant dunois ona sıra-

sıyla meşe ağacını, aslanı, fili önerdi; sonunda, 

bütün imparatorlukları koruduğunu söyleyerek 

kartalı ortaya attı. böylece kartal, bu ünlü kişinin 

de simgesi haline geldi. 

Anadolu’da: özellikle i. Alâeddin Keykubâd dö-

neminde Selçuklu Devleti’nin ve hanedanın sim-



Su  Dünya s ı  N i s an  2013 79

gesi olarak kullanılan “çift başlı kartal”ın anado-

lu’daki tarihsel izlerine ilk kez i.ö. 2. binyılda, 

Hitit kültüründe rastlanır; Alacahöyük’te, kent 

kapılarından birinin yanında çift başlı kartal ka-

bartması vardır. ne var ki bu simgenin hititleri 

izleyen uygarlıklar aracılığıyla o dönemden sel-

çuklulara dek ulaştığı kanıtlanamamıştır. buna 

karşılık orta asya türklerinin şaman inanışların-

dan kaynaklandığı ve kartalla puhu kuşu karma-

sı bir kuş figüründen türediği sanılan çift başlı 

kartala, islam sanatında ilk kez 10. yüzyılda bir 

büveyhi kumaşında rastlanır. figür, fatımiler ve 

büveyhiler gibi türk olmayan kavimlerin ha-

nedan simgelerinin yanı sıra 10. yüzyıldan 15. 

yüzyıla, orta asya’dan mısır’a dek uzanan geniş 

bir bölgede, çeşitli devlet ve hanedanların ar-

malarında görülür. dahası, fatımiler aracılığıyla 

Sicilya’ya, Anadolu Selçukluları aracılığıyla da 

bizans’a ve oradan çeşitli avrupa devletlerinin, 
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örneğin avusturya-macaristan ve Rus İmpa-

ratorluklarının armalarına geçer. Selçuklula-

ra Artuklular aracılığıyla ulaşan ve özellikle i. 

Alâeddin Keykubad döneminde yaygınlaşan çift 

başlı kartal, sultanın kişisel arması olarak onun 

yaptırdığı sarayların çinilerinde, duvarlarında, 

konya surlarının kabartmalarında sık sık karşı-

mıza çıkar. ve örneğin mengücekoğlu ahmed 

şah gibi alâeddin keykubâd’a bağlı bir emir div-

riği ulucamii’ni yaptırdığında, sultanının simge-

leyen çift başlı kartalı yapının taçkapısına yerleş-

tirirken, kendisi de onun karşısına, eğik başlı bir 

doğan biçiminde işletir. Alâeddin Keykubâd’ın 

oğlu ii. Gıyaseddin Keyhüsrev, güneş ve aslan 

“şir ü hurşid” simgelerini babasının kartalına 

yeğleyecek, bunları taşıyan sikkeler kestirecek 

ve güneş ve aslan figürleri de Selçuklu simgeler 

dünyasına girecektir. 


