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İnsan ve Deniz

Sen, hür adam, seveceksin denizi her zaman; 

Deniz aynandır senin, kendini seyredersin 

Bakarken, akıp giden dalgaların ardından. 

Sen de o kadar acı bir girdaba benzersin. 

Haz duyarsın sulardaki aksine dalmaktan; 

Gözlerinden, kollarından öpersin, ve kalbin 

Kendi derdini duyup avunur çoğu zaman, 

O azgın, o vahşi haykırışında denizin. 

Kendi aleminizdesiniz ikiniz de. 

Kimse bilmez, ey ruh, uçurumlarını senin; 

Sırlarınız daima, daima içinizde; 

Ey deniz, nerde senin iç hazinelerin? 

Ama işte gene de binlerce yıldan beri 

Cenkleşir durursunuz, duymadan acı, keder; 

Ne kadar seversiniz çırpınmayı, ölmeyi, 

Ey hırslarına gem vurulmayan kardeşler! 

Çeviri: Orhan Veli

Charles Baudelaire
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Değerli Okurlar,
Ülkemizin su kaynaklarının yönetiminden ve geliştirilmesinden 
sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, geçmişin-
den bugüne üstlenmiş olduğu görevleri başarı ile tamamlanmış 
ve halkımızın hizmetine sunduğu tesisler ile kalkınmamıza ve 
refah düzeyimizin artmasına büyük katkı sağlamıştır. 

Bu yönde yoğun mesaisine devam eden Genel Müdürlüğümüz, 
faaliyetlerini gelişen bilim, teknoloji ve mühendislik hizmetle-
rine zamanında ayak uydurarak sürdürebilmek amacıyla, ku-
rulduğu günden bu yana tecrübelerini kurum içerisinde eğitim 
faaliyetleri aracılığıyla paylaşarak bir okul niteliği kazanmıştır. 
Bunun yanında edinilen tecrübeleri paylaşmak ve başka tec-
rübelerden faydalanmak amacıyla da ulusal ve uluslararası 
toplantılara etkin katılım sağlamakta ve pek çok başarılı or-
ganizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüz’ 
ün yanı sıra pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektörün 
uyumlu takım çalışması ile gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmaların neticesinde Türkiye artık uluslararası su poli-
tikalarının oluşturulmasında önemli roller üstlenmiş, su konu-
sunda edindiği tecrübeleri diğer ülkelere yaymaya ve oralarda 
politikalar oluşturulmasında etkin ve aktif roller üstlenmeye 
başlamıştır. 

Bütün bu etkilerin oluşmasında büyük öneme sahip olan orga-
nizasyonların en önemlilerinden biri 2009 yılında İstanbul’da 
gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu’dur. “Farklılıkların Suda 
Yakınlaşması” temalı forumun akabinde, 2011 yılında İstanbul 
Su Forumu düzenlenmiştir. Bu yıl da 1. Dünya Sulama Forumu 
29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında, Uluslararası Sulama ve Dre-
naj Komisyonu (ICID) ile birlikte, Ülkemizin tarihi ve hoşgörü 
şehri Mardin’de düzenlenecektir.

Politikacılardan uzmanlara, araştırma enstitülerinin temsilci-
leri, sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ve çiftçilere 
kadar geniş bir yelpazede katılım sağlanması beklenen foru-

mun ana teması “Değişen dünyada sulama ve drenaj, küresel 
gıda güvenliği sorunları ve fırsatları değerlendirmek” olarak 
belirlenmiştir.  Bu konuda uluslararası işbirliğini geliştirme 
amacı taşıyan forumda, gıda üretimini güvence altına almak, 
zirai üretimin artırılmasında ana girdi olan ve diğer girdilerin 
de kullanılmasına imkân veren suyun ve sulamanın önemine 
dikkati çekmek ve sulama faaliyetlerinin önündeki engeller ile 
ilişkili problemlere bulunan çözüm yollarının, bilgi ve tecrübe-
lerin paylaşılması, işbirliği geliştirilmesi gibi konular da masaya 
yatırılacaktır. 

Sürdürülebilir tarımın gelişimi için en önemli girdi olan zirai 
suyun yönetimi ve karşılaşılan problemlere çözüm yollarının 
aranacağı bu önemli platformun dünyanın en eski medeniyet-
lerine ev sahipliği yapmış, susuzluktan kavrulmuş Yukarı Me-
zopotamya ovalarına bakan bir tepe üzerine kurulu Mardin’de 
gerçekleştirilmesi ayrıca anlamlıdır.  

10 000 yıl öncesinde tarım ve sulamanın beşiği olarak bilinen, 
dinlerin ve dillerin kader birliği yaptığı Mardin’i çevreleyen 
Mezopotamya toprakları,  adeta bir açık hava müzesi niteliğin-
dedir. Bunun yanında, eski medeniyetlere evsahipliği yapmış 
bu verimli ovaları modern sulama teknolojileri ile buluşturmak 
amacıyla, Dünyanın en önemli bölgesel kalkınma projelerinden 
biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında pek çok çalış-
ma yapılmaktadır.   

29 Eylül-3 Ekim 2013 tarihleri arasında “Değişen Dünyada 
Sulama ve Drenaj: Küresel Gıda Güvenliği Sorunları ve Fırsat-
ları Değerlendirmek” ana teması ile Mardin’de düzenlenecek, 
Dünyadan birçok uzmanın bir araya geleceği 1. Dünya Sula-
ma Forumunda, tüm paydaşları bir kez daha davet etmekten 
memnuniyet duyarım  

           Akif Özkaldı
           DSİ Genel Müdürü 
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Antalya Korkuteli Barajı ve Sulaması 1976 yılın-

da sulama şebekesi açık kanal ve kanaletli olarak 

hizmete girdi. Korkuteli Barajında yeterli su top-

lanamaması nedeni ile eksik sulama yapılmakta 

olup Korkuteli Sulama Birliği ve yöredeki vatan-

daşlarca sulama şebekesinin boruluya çevrilmesi 

için yoğun bir talep oluştu.

Gerek vatandaşların talepleri, gerek artan nüfus 

ve yerleşim alanları içinde kalan kanaletlerin gö-

rünümünün hoş olmaması ve gerekse su kaybının 

önlenmesi için, Korkuteli Sulamasının boruluya 

çevrilmesine karar verildi.

17.02.2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımı ile temeli atı-

lan Korkuteli Rehabilitasyon Sulama Projesinin 

çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Korkuteli Rehabilitasyon Sulama 
Projesi
Toplamda 56 860 da alanı sulayacak olan Proje 

ile suyun kapalı borularla sevk edilmesi sonucu su 

kaybı minimum seviyeye indirilecektir.

24793 metre olan Ana boru hattında Haziran 

2013 tarihi itibari ile 6300 ile 8300 km’leri arasın-

da boru montajı tamamlanmıştır.

Korkuteli’nde 03.06.2013 tarihinde sulama sezo-

nu başlamış olup, Rehabilitasyon Sulama Projesi 

 çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.
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K I SA Çine Adnan Menderes Barajı ve HES Aydınlanıyor… 

10.10.2010 tarihinde Başbakanımız Recep Tay-

yip Erdoğan tarafından su tutularak faaliyete 

geçen Çine Adnan Menderes Barajı, aydınlatma 

çalışmalarının tamamlanmasıyla gece görüntüsü-

ne kavuştu.

Bilindiği üzere Çine Adnan Menderes barajı, açıl-

dığı günden bugüne kadar büyük taşkınların ön-

lenmesi, taşkın zararlarının azaltılması yönünde 

çok büyük faydalar sağladı. Diğer taraftan da ba-

rajda tutulan suların çi ftçimizin hizmetine sunul-

ması ile sulama sezonunda yöre çiftçisinin sulama 

suyu ihtiyaçları karşılanarak ve vatandaşlarımızın 

yüzünü güldürdü.

Baraj kretinde aydınlatma yapılarak baraj güven-

liğinin artırılıp gece emniyetinin daha etkin sağ-

lanması hedeflenmiştir.
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K I SA Beydağ Barajı’ndan Küçükmenderes Nehir Yatağına Su Verildi
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13 Haziran 2013 tarihinden itibaren Beydağ Barajı’ndan sulama amaçlı olarak Küçük Menderes Nehir 

yatağına su verildi.

Toplam 196 500 

dekar araziyi suya 

kavuşturacak olan 

Ödemiş-Beydağ 

Sulaması inşaa-

tının 03.10.2015 

tarihinde tamam-

lanması planlanı-

yor. İnşaatı hızla 

devam etmekte 

olan sulamanın, 

1000 dekarlık bö-

lümü 2013 yılı 

Haziran ayı so-

nunda tamamla-

narak işletmeye 

açıldı. Ekonomiye 

bir an evvel katkı 

sağlanması bakı-

mından Orman 

ve Su İşleri Bakan-

lığının onayı ve 

DSİ’nin talimat-

ları ile 2009 yılın-

dan itibaren sula-

ma amaçlı olarak 

Beydağ Barajı’ndan nehir yatağına her yıl su bırakılmaktadır. Geride 

kalan 4 yılda çiftçilerimiz tarafından nehir yatağından çekilen su ile; Kü-

çük Menderes Nehri boyunca yaklaşık 80 000 dekar arazi sulanmaktadır. 

Önceki yıllarda derin kuyular ile sulanan bu arazilerin yataktan sulanma-

sı nedeni ile büyük bir yer altı suyu tasarrufu sağlanmasının yanında, 155 

000 000 kWh/saat elektrik tasarrufu da sağlandı. 

Küçük Menderes Nehri yatağına bu yılda bırakılan su ile 5 yılda toplam 

olarak 193 000 000 kWh/saat elektrik tasarruf edilmiş böylece Küçük 

Menderes Havzası Çiftçisinin ekonomisine de yaklaşık olarak 55 000 000 

TL katkı sağlanmış olacaktır.
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K I SA Bursa İznik Mahmudiye Göleti ve Sulaması İşletmeye Açıldı

 DSİ 1.Bölge (Bursa) Müdürlüğü sorumluluk sahası içerinde yer alan ve 22.09.2010 tarihinde başlanılan 

“Bursa İznik Mahmudiye Göleti ve Sulaması” işi 24.04.2013 tarihinde tamamlandı. Sözleşmesine göre 

iş bitim tarihi 20.10.2013 olmasına rağmen, gölet ve 

sulama iş bitim tarihinden önce tamamlanarak 2013 

yılı sulama sezonuna yetiştirildi.

Mahmudiye Göleti 

Bursa İli, İznik ilçesi, Mahmudiye köyünün 1 km 

batısında, Kurudere üzerinde yer almaktadır. Mah-

mudiye Köyü sınırları içerisinde yer alan 4.250 da 

sahanın ihtiyacı olan sulama suyunun depolanma-

sına yönelik inşa edilen Mahmudiye Göleti’nin tal-

vegden yüksekliği 39,50 m, depolama hacmi 1,400 

milyon m3 ve gövde dolgu hacmi 253.000 m3’tür. 

İş kapsamında;

• 1 adet Gölet,

• 2 adet Çevirme Yapısı ve Çevirme Kanalı,

• 1 adet Pompa İstasyonu (Pompa Daimi Teçhizatı 

ve ENH),

• 1 adet Regülasyon Havuzu, 

• 670 m Cebri Boru, 

• 15.531 m Sulama Şebekesi ve

• Sulama Şebekesi Üzerindeki 87 ad Sanat Yapısı-

nın İnşası tamamlandı.

“1000 Günde 1000 Gölet” (GÖL-SU) kapsamında 

bulunan İznik Mahmudiye Göleti ve Sulaması işin-

de, 4.250 da alanın pompajlı sulanması sağlanmış 

olup, yılda dekar başına 553 TL olmak üzere top-

lamda 2.350.000 TL gelir artışı elde edilecektir.

Yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olan iş kendisini 4 yıl-

da amorti edecektir. 
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 29 Eylül – 3 Ekim 2013 tarihlerinde ilk kez 

Mardin’de düzenlenecek 1.Uluslararası Dünya 

Sulama Forumu’nun bilgilendirme toplantısı, 

DSİ Ankara Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerin-

de gerçekleştirildi. Tanıtım filminin gösterimi ile 

başlayan toplantı daha sonra Akif Özkaldı’nın 

konuşması ile devam etti. Konuşmanın ardından 

organizasyon firmasının sunumu gerçekleştirildi. 

Son olarak ise forumun ana sponsor firmalarının 

belirlenmesi ile birlikte toplantı sona erdi.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Konuşmasına Ülkemizin daha önce de başarılı 

organizasyonlar yaptığını ifade ederek başlayan 

Özkaldı “Bildiğiniz gibi 2009 yılında İstanbul’da 

5. Dünya Su Forumu başarılı bir şekilde gerçekleş-

tirilmiştir. Bunun akabinde 2011 yılında İstanbul 

Su Forumu düzenlenmiştir. Bu yılda 1. Dünya Su-

lama Forumu 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında, 

Ülkemizin tarihi ve hoşgörü şehri Mardin’de dü-

zenlenecektir. Sizlere Uluslararası 1. Dünya Su-

lama Forumunun bu yıl Ülkemizde yapılacağını 

duyurmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu 

forum, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyo-

nu (ICID) ile birlikte gerçekleştirilecek-

tir.” dedi. 

Ülkemizin uluslararası mecrada önemli 

roller üstlenmeye başladığını ifade eden 

Özkaldı “Sizlerin de takip ettiği üzere 

Türkiye artık Uluslararası Su Politika-

ların oluşturulmasında önemli roller 

almaya başlamış ve su konusunda edin-

diği tecrübeleri diğer ülkelere yaymaya 

ve oralarda politikalar oluşturulmasında 

etkin ve aktif roller üstlenmeye başla-

mıştır. Bütün bu etkilerin oluşmasında 

Ülkemiz tarafından yapılan başarılı 

çalışmalar önemli rol oynamaktadır” 

diyerek katılımcılara teşekkür edip konuşmasını 

sonlandırdı.

ICID (Uluslararası Sulama ve Drenaj 
Komisyonu)

“ICID; Merkezi Yeni Delhi- Hindistan’da bulunan 1950 yılında 

kurulmuş, sulama konusunda teknik, bilimsel çalışmalar yap-

mak suretiyle, su ve çevre yönetimi, sulama, drenaj ve taşkın 

kontrol teknikleri, toprak yönetimi gibi konuları geliştirmek ve 

tarım alanlarının verimliliğini arttırarak tüm insanlar için Dünya 

ölçeğinde gıda kaynaklarının geliştirilmesini hedefl emektedir. 

Milli Komiteler aracılığıyla çalışan ICID’in Türkiye’nin de arasında 

bulunduğu 110 üye ülkesi bulunmaktadır. Ülkemizde ICID’in milli 

komite temsilciliği yani TUCID, Devlet Su İşleri tarafından yürü-

tülmektedir. ICID’nin üyeleri arasında; başta Kamu kuruluşları 

olmak üzere, eğitim kurumları, bilim insanları, mühendisler, özel 

şirketler (proje, danışmanlık, müteahhitlik) sivil toplum kuruluş-

ları, uluslararası organizasyonlar yer almaktadır. Dünya Bankası, 

FAO, UNESCO, Dünya Su Konseyi, Asya Kalkınma Bankası, Ulus-

lararası Su Yönetimi Enstitüsü, Arap Su Konseyi ve daha birçok 

Dünyanın tanınmış uluslararası kuruluşları ICID ile sıkı bir şekilde 

ilişkide bulunup çalışmalar yapmaktadır.
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DSİ 21.Bölge (Aydın) Müdürü Kaya Yıldız ve TES-İŞ Sendikası Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın 

21.Bölge Müdürlüğünün önemli projelerinden Büyük Menderes Nehri Mansap Yatak Islahı Projesinde 

incelemelerde bulundu. Ziyarete Bölge Müdür Yardımcısı Hilmi Tatlı ve Makine İmalat ve Donatım 

Şube Müdürü Şahabettin Yılmaz da katıldı. 

Kış taşkınlarından zarar gören sedde onarımları ile birlikte 2013 yılı için programlanan 37 km’lik Islah 

çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışmalar devam 

etmektedir. 2013 yılı Aralık ayından itibaren başlayarak Mart 

ayı başlarına kadar meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan 

taşkınlar neticesinde 2013 yılı Büyük Menderes Nehri Mansap 

Yatak Islahı Makinalı Toplu Çalışma projesi alanlarını da içeri-

sine alan münferit yerlerde sedde tahribatları meydana gelmiştir. 

Bölge makine parkına DSİ Genel Müdürlüğünün de sağladığı 

makine desteği ile birlikte projede toplam 30 adet ekipmanla 

çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Mevcut çalıştı-

rılan ekipmanlarla projenin 2013 yılı hedefinin planlanan süre 

içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Söke Regülatö-

ründen Ege Denizi’ne kadar olan kısmında Orman ve Su İşleri 

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun ve DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın talimatları doğrultusunda kalıcı ıslahı için planlama 

ve proje çalışmalarına başlanmıştır.

Yapılan çalışmalarla tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin taş-

kınlardan korunmasının yanı sıra hem ürün ekimleri zamanında 

yapılabilecek hem de önceki yıllarda ekilemeyen alanlarda ekim 

yapılabilecek ve Milli ekonomiye katkı da sağlanacaktır. Ayrıca 

Büyük Menderes Nehrinden temizlenen rusubatlar nehir yata-

ğının her iki tarafına serilerek yükseltilen sedde taşkın önleme 

vazifesi görmekte ayrıca ulaşım ve servis yolu olarak kullanıl-

maktadır. 
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K I SA Büyük Menderes Neh ri Islah Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor 
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 Gaziantep İlinin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak 

ve 70 000 hektar araziye sulama suyu sağlayacak 

olan, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi sınırları içinde 

Göksu Çayı ile Kapıdere’nin birleşim yerleri-

nin hemen membasında inşa edilecek Çetinte-

pe Barajı’nın sözleşmesi, DSİ Genel Müdürlüğü 

Namık Kiper Toplantı Salonunda; DSİ Genel 

Müdürü Akif Özkaldı, Genel Müdür Yardımcısı 

Ali Rıza Diniz, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı 

Ergün Üzücek ve Müteahhit Firma temsilcilerinin 

katılımlarıyla imzalandı.

Çetintepe Barajı 
Karakteristik Bilgileri

Temelden 116 metre yüksekliğinde, Kil Çekirdek-

li Membası Kum – Çakıl Mansabı Kaya Dolgu ti-

pinde ve toplam dolgu hacmi 11 320 000 m³ olan 

baraj tamamlandığında Gaziantep İlinin içmesu-

yu karşılanacak ve 70 000 hektar alanın sulaması-

nı sağlayacaktır.

Çetintepe Barajı İnşaatı İşinin ihalesi DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ve iş 124 

347 000 TL bedelle Peker İnş. Tic. ve San. A.Ş. – 

Gülseren İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 

yüklenilmiştir.
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K I SA Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Haydar Koçaker 
DSİ’ye Veda Etti

Emeklilik kararı alan Orman ve Su İşleri Bakanlı-

ğı Müşteşar Yardımcısı ve DSİ eski Genel Müdü-

rü Haydar Koçaker veda ziyaretleri kapsamında 

DSİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Namık Ki-

per Toplantı Salonunda; Genel Müdür Akif Öz-

kaldı, Genel Müdür Yardımcıları, Merkez Teş-

kilatı Birim Amirleri ve telekonferans vasıtasıyla 

Bölge Müdürlerinin katılımıyla ger-

çekleştirilen ziyarette, eski hatıralar 

paylaşıldı, DSİ ailesinin bir üyesi 

olmanın gururu dile getirildi.

Toplantıda ilk olarak söz alan Akif 

Özkaldı “Öncelikle müsteşarımıza 

eski kurumunuza ve aynı zamanda 

eskimeyen kurumunuza hoşgeldi-

niz demek istiyorum. Bundan 26 ay 

önce yine böyle bir günde veda et-

mişti bizlere. Müsteşarımıza, Genel 

Müdürümüze, Haydar Koçaker 

abimize bundan sonraki emeklilik 

yaşamında ailesi ile birlikte mutlu 

ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.” 

dedi.

Daha sonra söz alan Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yar-

dımcısı Haydar Koçaker, duygularını “sevgilime 

kavuştum” Bu sevgili, bu sevgi DSİ sevgisidir. 

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. DSİ ku-

rumsallaşmasının en önemli faktörü; ortaya bir 

eser koyabilmesi, eseri de birlikte koyabilmeleri 

danışarak, konuşarak ve severek koyabilmesidir. 

Huzurlarınızdan ayrılıyorum ama gönül bağımız 

ilelebet sürecek, bunun başka yolu yok. Hepiniz 

hoşça kalınız, huzurla kalınız” diyerek dile getirdi.

Daha sonra Akif Özkaldı Haydar Koçaker’e gü-

nün anısına plaket ve DSİ tabağı takdim etti. DSİ 

Spor Başkanı Ergün Üzücek ise DSİ Spor adına 

forma hediye etti.

DSİ çalışanlarıyla vedalaşmak üzere birimlere 

veda ziyareti gerçekleştirecek olan Koçaker’in ay-

rılmasıyla toplantı sona erdi.  

13
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Cibuti Hükümetinin Su ve Ormancılık konularında yaşadığı sıkıntıların tespit edilmesi ve gerekli desteğin 

sağlanması maksadıyla “İkili İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında ülkeye 2-8 Haziran 2013 

tarihleri arasında bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 

Cibuti Ankara Büyükelçiliği ve Ci-

buti ilgili Bakanlığı tarafından ey-

lem planı kapsamında hazırlanan 

programa göre çalışmalar yapıldı.

Tarım, Balıkçılık, Hayvancı-

lık ve Su Ürünleri Bakanlığında 

(TBHSU) Bakan ve konuyla ilgili 

tüm birim amirlerinin katılım sağ-

ladığı bir toplantı gerçekleştirilip, 

Cibuti’nin karşılaştığı sorunlara 

ilişkin genel bir bilgilendirme ya-

pıldı.

Bilgilendirme toplantısının ardın-

dan heyet başkanı Kemal Karakuş 

(DSİ-Daire Bşk. Yrd.), söz alarak 

kardeş ülke Cibuti’ye, taraflarca 

hazırlanan eylem planı kapsamın-

da gelindiğini, konularında uzman 

arkadaşlarla birlikte burada çalı-

şarak genel bir durum tespiti yapı-

lacağını belirtti. Ayrıca Orman ve 

Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı’nın selam ve iyi dilekleri 

iletilerek, plaketleri Su İşleri Müdü-

rüne takdim edildi. 

Cibuti’de 1 hafta boyunca yapılan 

görüşme ve arazi incelemelerinde 

su, meteoroloji,  ormancılık, çölleş-

me ve doğa koruma ile ilgili bilgi, 

belge ve talepler alınarak su işleri, 

meteoroloji işleri, ormancılık, çöl-

leşme ve doğa koruma konuları ile 

alakalı değerlendirme yapılarak ra-

por hazırlandı.
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 Yıllardır Sır Barajı Gölünden yüksek terfi ve bin bir zahmetle ürünlerini sulayan soğan üreticileri, Deve-

boynu Cazibe sahasında deneme sulamasına başlanmasıyla adeta bayram sevinci yaşıyor. 

Orta Ceyhan Menzelet Projesinin ana depolaması, Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilmiş olan Menzelet 

Barajıdır. Menzelet Barajından bırakılan su Kılavuzlu Barajında regüle edilerek toplam 1.060.000 dekar 

tarım alanının sulanması sağlanacaktır. 

Proje havza projesi konumunda 

olduğundan 4 kısımda incelen-

miştir. I. Kısım 78.090 dekar II. 

Kısım ve III. Kısım 519.860 de-

kar, IV. Kısım ise DSİ 6. Bölge 

Müdürlüğü sınırları içerisinde 

kalmakta olup 343.960 dekar-

dır. İşletmede olan Tahtaköprü 

sulaması ise 1.190.000 dekardır.

Proje önemi ve aciliyeti sebebiy-

le GAP Eylem Planı Kapsamına 

alındı.

Kılavuzlu Anakanalı 1. Kısım 

İnşaatı için ihale süreci devam 

etmekte olup 14 Haziran 2013 

tarihinde mali teklifler alındı. 

Söz konusu ana kanalın, 2013 

yılında yapımına başlanması 

hedeflenmektedir.

I.Kısım %78 oranında tamamlandı. Bu proje 

ile 31,6 Milyon TL net gelir artışı sağlanacaktır. 

I. Kısımın 38.730 dekarı Deveboynu ünitesi-

dir. Deveboynu ünitesinin tamamının devreye 

girmesiyle yaklaşık 13,5 Milyon TL gelir artışı 

olacaktır. Ayrıca 5194 istihdam artışı sağlana-

caktır. Deveboynu Ünitesi için Kılavuzlu ana 

kanalının 7+327. km’sinde Sır Baraj Gölünün 

altından sifonla geçilerek Deveboynu sahasına 

ulaşıldı. Deveboynu ünitesinin 28.290 dekarı 

cazibeli sulamadır. Cazibeli kısımda 4.500 de-

kar alan sulanmaktadır.

15
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 Trabzon iline bağlı Akçaabat ilçesi, Söğütlü vadisi 

Ülke gündemine ilk olarak 20 Haziran 1990’da 

Ülkemizi ve bölgemizi derinden sarsan ve onlarca 

insanımızın ölümüne neden olan büyük sel fela-

ketiyle geldi. 

Devlet Su İşleri bu büyük felaketin ardından can 

ve mal kaybının tekrar yaşanmaması için Ülke ve 

bölge genelinde olduğu gibi Söğütlü Vadisi’nde de 

çalışmalar yaparak taşkınlarla mücadelesine ara-

lıksız devam etmektedir. 

Devlet Su İşleri 22. (Trabzon) Bölge 

Müdürlüğü’nce Söğütlü Vadisi ana dere üzerinde 

taşkınlardan dolayı oluşabilecek can ve mal kaybı-

nı önlemek, yapılmış olan tesisleri ve tarım arazi-

lerini korumak amacıyla; Akçaabat ilçesi, Çınarlık 

Alsancak, Cevizlik köyleri ile Söğütlü, Dörtyol, 

Doğanköy, Işıklar beldeleri, Düzköy ilçesinde ise 

İlçe Merkezi ile Çal köyü olmak üzere 16 köy, 106 

ha tarım arazisi ve 1 ilçeyi kapsayan “Trabzon - 

Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı” projesi hazırlana-

rak ihale edildi.

18.01.2011 Tarihinde ihale edilen projede çalış-

malara 20.06.2011 tarihinde başlandı. Söz ko-

nusu işin 2013 yılı fiyatları ile proje tutarı 14 600 

000 TL olup, Nisan ayı itibarı ile 6 700 000 TL 

gerçekleşme sağlanarak ve % 46 fiziki gerçekleş-

meye ulaşıldı. Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 

19.06.2014’tür. 
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Barajlar Şehri 
Artvin’de.
Deriner Barajı’nın 
faydaya dönüşme 
süreci başlatıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, bazı programlara katılmak ve incelemelerde 

bulunmak üzere 13 Haziran 2013 günü Artvin’e 

ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Gül’e incele-

melerinde, Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Ha-

yati Yazıcı, Artvin Valisi Necmettin Kalkan, Mil-

letvekilleri, DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı ve 

belediye başkanları hazır bulundu. 

Cumhurbaşkanımız ilk olarak Artvin Valiliği’ni 

ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Gül 

“Artvin, bu kadar yükseklikte, bu kadar dağların, 

tepelerin üstünde ama bu kadar da güzel gelişmiş, 

yollarıyla, binalarıyla bütün altyapısıyla güzel bir 

Cumhurbaşkanımız 
Barajlar Şehri Artvin’de
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şehrimiz. Tarihi eserleri, ca-

mileri ve kiliseleriyle ama özel-

likle barajlarıyla da Türkiye’ye 

çok büyük katkısı olan bir ili-

miz.” dedi.

Deriner Barajı Ziyareti

Cumhurbaşkanımız Abdullah 

Gül, Çoruh Nehri üzerinde 

inşa edilen ve 12.12.2012 ta-

rihinde hizmete alınan, 249 

metre gövde yüksekliği ile 

Türkiye’nin en yüksek, dün-

yanın ise altıncı yüksek barajı 

olan Deriner Barajında ince-

lemelerde bulunup, Orman 

ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu’ndan baraj ile 

alakalı bilgi aldı.

Çoruh Nehri üzerindeki ilk kilit 
baraj olan Deriner Barajı çift 
eğrilikli ince beton kemer baraj-
lar arasında Türkiye’nin birinci 
Dünyada kendi sınıfında altıncı 
yüksek barajıdır. 

Deriner Barajının temelden yük-
sekliği 249 metre, kret uzunlu-
ğu 720 metre, gövde hacmi 3,4 
milyon metreküp olup; depolama 
hacmi yaklaşık 2 milyar metre-
küptür.

Kurulu gücü 670 MW olan Deri-
ner Barajında yılda 2 Milyar 118 
Milyon Kilowatt/saat enerji üreti-
lecektir. Bu enerji Türkiye’de üre-
tilen toplam enerjinin % 1,1’ine 
ve Çoruh Havzasındaki projeler-
de üretilecek toplam enerjinin ise 
%14’üne denk gelmektedir. 

Deriner Barajı ve HES’te 

27.02.2012 tarihinde 1.aşama 

su tutma işlemine başlanılarak 

su tutma işleminin son aşama-

sına gelindi. Baraj rezervua-

rındaki doluluk %99 seviyesi-

ne ulaştı.

1 no.lu ünite için yüksüz test 

çalışmaları tamamlanarak 

10.06.2013 tarihinde ünite 

1’in transformatörleri ener-

jilendirildi. 1. no.lu ünitenin 

senkronizasyon testleri ta-

mamlanarak 12.06.2013 tari-

hinde düşük yükte test üretimi 

gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanımız Abdullah 

GÜL’ün Deriner Barajı’nı zi-

yareti sırasında yüksek yükte 

test üretimi gerçekleştirilerek, 

ülke ekonomisine büyük katkı-

19
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lar sağlayacak olan Deriner Barajı’nın faydaya 

dönüşme süreci başlatıldı.

Deriner Barajı’nda konuşan Gül, şunları söyle-

di: “Deri ner Barajı, hepimizin gurur duyduğu, 

iftihar ettiğimiz, dünyada seçkin barajlar listesin-

de olan bir baraj. Böyle bir barajı Artvin ilimiz 

bünyesinde barındırıyor. Bu bakımdan böyle bir 

ilimize gelmekten büyük heyecan, büyük mutlu-

luk duyuyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Artvin Belediyesi ve Çoruh 

Üniversitesi’ne ziyarette bulunduktan sonra, 

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde 

onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Artvin Valisi Kalkan tarafından onuruna verilen 

yemekte şehit aileleri, ilin önde gelenleri ve sivil 

toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen 

Cumhurbaşkanı Gül, “ ‘Barajlar şehri Artvin’e 

hoş geldiniz’ diye afişler, pankartlar asmışsınız, 

gerçekten barajlar şehrindeyiz. Türkiye’de böyle 

bir yerleşime sahip bir şehir yok benim bildiğim 

kadarıyla. Dünyada da gezdiğim yerlerde de hiç 

görmedim. Gerçekten hem avantajları çok, bir 

dağın yüzüne tamamen yerleşmiş bir şehir ama 

şüphesiz ki aynı zamanda altyapıları yapılırken 

birçok zorluklar çıkartması açısından da negatif 

yönleri vardır. Ama böyle bir yeşilliğin içinde ve 

böyle bir şehirde yaşıyor olmanızdan da hepini-

zin mutlu olması gerekir. 

Çok büyük altyapı yatırımlarını görmekten 

de çok memnun oldum. Şüphesiz ki barajlar 

dediğimizde bunlar artık illerin değil, bütün 

Türkiye’nin büyük yatırımları oluyor. Deriner 

Barajı’nı büyük bir gururla gezdim, dünyanın 

sayılı barajlarından birisi. Şimdi ona Yusufeli 

Barajı ekleniyor ki bütün bunlar sizin zenginli-

ğinizi bütün Türkiye’ye verdiğinizi göstermekte-

dir.” dedi.
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AB Gündelik 
Hayatımızı Nasıl 
Etkiliyor?
“100 Konuda 
AB’nin Günlük 
Hayatımıza 
Etkileri” başlıklı 
kitap, AB’ye uyum 
yönünde 
kabul edilen veya 
edilecek olan çeşitli 
düzenlemeleri ele 
alıyor. 
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Türkiye-AB ilişkileri Avru-

pa Ekonomik Topluluğu 

ile 1 Aralık 1964 tarihin-

de yürürlüğe giren Ankara 

Anlaşması’nın temelini oluşturduğu ortaklık rejimi 

çerçevesinde başlamış, 17 Aralık 2004 tarihinde 

Brüksel’de gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’nin siyasi kriterleri 

yeterince yerine getirmiş olduğu belirtilerek, üye-

lik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başla-

tılması kararlaştırılmıştır. 

Avrupa Birliğine uyum doğrultusunda gerçekleş-

tirilen katılım müzakerelerinin başlamasıyla Gıda 

Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı, Çevre, Tüketi-

cinin ve Sağlığın Korunması gibi başlıkları da içe-

ren çeşitli alanlarda, günlük hayata dair pek çok 

alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Pek çok e ko-

nomik ve sosyal etki yaratacak, yaşam kalitesini 

artıracak ve olan bu kazanımlar, müzakere süreci 

ilerledikçe ve Türkiye AB üyeliğine yaklaştıkça gi-

derek daha fazla hissedilecek.

Yaklaşık 125.000 sayfadan oluşan ve sürekli gün-

Avrupa Birliği 
Günlük 
Hayatımızı 
Nasıl 
Etkiliyor?
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cellenen AB müktesebatı, toplumsal yaşamı doğ-

rudan veya dolaylı olarak etkileyen çok sayıda 

düzenleme içeriyor. Açık toplum Vakfı tarafın-

dan hazırlanan  “100 Konuda AB’nin Günlük 

Hayatımıza Etkileri” başlıklı çalışma, AB’ye 

uyum yönünde kabul edilen veya edilecek olan 

çeşitli düzenlemelerin, toplumun farklı kesimleri 

üzerinde doğurduğu veya doğuracağı etkileri or-

taya koymayı amaçlıyor.

Hazırlanan kitapçıkta tarım, hayvancılık, gıda 

güvenliği ve çevre konularında, günlük hayatı-

mıza etki edecek bazı değişikler şöyle sıralanıyor.

Tarım ve Hayvancılık

Büyükbaş hayvanlara pasaport

AB, Birlik içinde ticareti yapılan büyükbaş hay-

vanların kulaklarına yetkili idarelerce işaret ta-

kılması zorunluluğu getiriyor. Yeni doğmuş ya 

da ithal edilmiş tüm büyükbaş hayvanlar için 14 

gün içinde ilgili idare tarafından pasaport çıka-

rılması gerekiyor. Pasaportta hayvanın doğum 

yeri, yaşı ve ait olduğu işletmeye ilişkin bilgiler 

yer alıyor. Pasaportu olmayan hayvanlar AB 

içinde dolaşamıyor. Pasaportu olanlar ise, evrak-

ları ile birlikte serbest dolaşıma girebiliyor.

Hayvanın bir işletmeye giriş ve çıkışı, aynı insan-

ların gümrük geçişlerinde olduğu gibi pasapor-

tuna işleniyor. Birlik içinde aynı menşeiden olan 

ve aynı yere giden hayvan sürüleri için ortak pa-

saport çıkartılabiliyor, ama bunun bir veteriner 

sertifikası ile onaylanmış olması gerekiyor. Mez-

bahaya gönderilen hayvanların pasaportları, 

mezbaha işletmecisi tarafından yetkili otoriteye 

iletiliyor. Diğer hayvan ölümlerinde ise, yetiştiri-

cinin, ilgili pasaportu 7 gün içinde yetkili otorite-

ye sunması gerekiyor.

23
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1760/2000/AT sayılı, Büyükbaş hayvanların tanımlanması, 

kaydedilmesi ve et ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin Tüzük 

(Konsolide Versiyon)

Çiftçilere danışmanlık desteği
AB ülkelerinde, arazi ve çiftlik yönetimi konula-

rında üreticilere yardımcı olmak amacıyla “çiftçi 

danışmanlık sistemleri” uygulanıyor. AB mevzu-

atı uyarınca kurulan bu sistemler, üye devletlerin 

yetkilendirdiği kurumlar ya da özel kuruluşlar 

tarafından yürütülüyor. Söz konusu

kurum ve kuruluşlar, hizmet verdikleri çiftçile-

re ait bilgi ve verilerinin gizliliğini korumakla 

yükümlü. Verilen danışmanlık hizmetleri ise, 

çevre; kamu, hayvan ve bitki sağlığı; hayvanla-

rın tanımlanması, kayıt altına alınması; hastalık-

ların bildirilmesi ve hayvan refahı gibi konuları 

kapsıyor. Sisteme katılım, gönüllülük esasına 

dayanıyor. Çiftçiler, kullandıkları danışman-

lık hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak için, 

belirli desteklerden faydalanabiliyor. Avrupa 

Kırsal Kalkınma Tarımsal Fonu (EAFRD) kul-

lanılarak, çiftçinin danışmanlık hizmetine bağlı 

maliyetinin %80’ini aşmayacak şekilde sağlanan 

bu destekler, hizmet başına 1.500 Avro ’ya ka-

dar çıkabiliyor.

Çiftçi danışmanlık sistemi artık Türkiye’de de 

uygulanıyor. AB’ye uyum doğrultusunda çıka-

rılan yönetmelik uyarınca, tarım danışmanı is-

tihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları; ser-

best tarım danışmanları ve tarımsal danışmanlık 

kuruluşları, bu tur hizmetleri sunabiliyor. AB’de 

olduğu gibi, Türkiye’de de, bu hizmetlerden 

yararlanan işletmelere destek sağlanıyor. 2010 

yılında bu ödemeler, bir önceki yıla göre %122 

oranında artırılarak, 500 TL’ye çıkarıldı. Üye-

likle birlikte Türkiye, söz konusu desteklerin bir 

kısmını AB kaynaklarından karşılayabilecek. 

73/2009/AT sayılı, Ortak Tarım Politikası kapsamında çiftçilere 

yönelik doğrudan destek programları için ortak kurallar belir-

leyen ve çiftçilere yönelik bazı destek programları tesis eden 

Tüzük (Konsolide Versiyon); 1698/2005/AT sayılı, Avrupa Kır-

sal Kalkınma Tarımsal Fonu (EAFRD) tarafından sağlanan kırsal 

kalkınma desteklerine ilişkin Tüzük (Konsolide Versiyon)

Ürün kalitesini artıran çiftçiye ekstra destek
Tarım ürünlerinin kalitesini artırmak, AB’nin 

kırsal kalkınma politikasının en temel öncelikle-

rinden biri. Bu nedenle AB, çiftçileri, gıda kalite 

programlarına katılmaları yönünde

teşvik ediyor. Ancak, gönüllülük esasına daya-

nan bu tur programlar, çiftçilere belirli mali-

yetler de yüklüyor. İşte AB, bu noktada devreye 

girerek, Avrupa Kırsal Kalkınma Tarımsal Fonu 

(EAFRD) aracılığı ile çiftçilere destek sağlıyor. 

Örneğin, AB’nin, özel ürünlerin sertifikalandı-

rılması, organik tarım, coğrafi işaret ve menşe 

isimlerinin korunması ile ilgili kalite programla-

rına katılan çiftçiler, EAFRD ile desteklenebili-

yor. Bunun yanı sıra, ulusal düzeyde yürütülen 

kalite programlarına katılan çiftçiler de EAFRD 

kaynakları ile desteklenebiliyor. Bunun için, ilgili 

programın, mevcut yasal yükümlülüklerin karşı-

lanmasının ötesinde bir katma değer yaratması 

gerekiyor. En fazla 5 yıl için sağlanan kalite des-

tekleri, arazi başına yılda 3.000 Avro’ya kadar 

çıkabiliyor. Ayrıca, çiftçilerin yanı sıra, kalite 

programlarını teşvik eden, tanıtan ve tüketicile-

ri bu programlar hakkında bilgilendiren üretici 

grupları da, AB’den maddi destek alabiliyor.

Türkiye’de de, tarım ürünlerinde kaliteyi artır-

ma amaçlı belirli destek uygulamaları bulunu-

24
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yor. Örneğin, Şubat 2010’da yürürlüğe giren 

bir Bakanlar Kurulu Kararı, meyve ve sebze 

ürünlerinde “iyi tarım uygulamaları” yapan 

çiftçilere dekar başına 20 TL, örtü altı iyi tarım 

uygulamaları yapan çiftçilere ise dekar başına 

80 TL destekleme ödemesi yapılmasını öngörü-

yor. Aynı Karar, organik tarım yapan çiftçilere 

de, dekar başına 25 TL ödenmesini öngörüyor. 

Türkiye, üye olduğunda, bugün devlet bütçesin-

den karşılanan bu desteklerin bir kısmı AB fon-

larından karşılanabilecek.

1698/2005/AT sayılı, Avrupa Kırsal Kalkınma Tarımsal Fonu 

(EAFRD) tarafından sağlanan kırsal kalkınma desteklerine iliş-

kin Tüzük (Konsolide Versiyon)

Organik tarımda tohumdan gübreye her şey organik
Dünyada giderek yaygınlaşan organik tarım fa-

aliyetleri, AB’de son derece sıkı kurallara tabi 

tutuluyor. Ürünlerin organik sayılabilmesi için, 

üretim, dağıtım, denetim ve etiketleme konu-

sunda belirli standartlara uymak gerekiyor. Bir 

urunun “organik” etiketiyle piyasaya sürülebil-

mesi için, içerdiği tarımsal bileşenlerin en az 

%95’inin organik olması gerekiyor. Yapay güb-

re, kimyasal ilaç, katkı maddesi ve antibiyotik 

kullanımı önemli ölçüde sınırlandırılıyor. Gene-

tiği değiştirilmiş organizma kullanımı ise tama-

men yasak. Organik tarımda kullanılan bitki ve 

hayvanlar, hastalıklara karşı dayanıklı ve yerel 

koşullara uyumlu türlerden seçiliyor. Kullanılan 

tohum, gübre ve yemlerin dahi organik olması 

gerekiyor. Büyümeyi hızlandırıcı maddeler ise 

kullanılamıyor. AB mevzuatındaki şartları karşı-

lamayan ürünlerin etiketlerinde, “organik”, “bi-

yolojik” veya “ekolojik” ifadelerinin kullanılması 

da yasak. Organik ürünler, özel bir logo sayesin-

de ayırdediliyor. 1 Temmuz 2010 itibariyle, üye 

devletlerde kullanılan farklı ulusal logoların yanı 

sıra, AB’nin organik tarım logosunun kullanımı 

da zorunlu hale geliyor.

2092/91/AET sayılı, Tarım ürünlerinin organik üretimine ve 

tarım ürünleri ve gıda maddelerinin üzerindeki göstergelere 

ilişkin Tüzük (Konsolide Versiyon)

Balıkçılar balığı içme suyu veya temiz su ile yıkamak 
zorunda
AB’nin balık ürünlerine ilişkin hijyen düzenle-

melerine göre, avlanan balıkların tekne içinde 

toplandığı bölümlerin temiz tutulması ve yakıt 

veya sintine suyunun bu bölgelerle temas et-

memesi gerekiyor. Balıkçılar, güverteye aldık-

ları balıkları canlı tutmadıkları takdirde en kısa 

surede dondurmak, dondurma işlemi mümkün 

değilse, bir an önce tekneden karaya aktarmakla 

yükümlü. Teknede kaldıkları sure içinde balıkla-

rın, güneş ve diğer ısı kaynaklarının etkilerinden 

korunması gerekiyor. Yıkama ve dondurma iş-

lemlerinde ise, ancak içme suyu veya temiz su 

kullanılabiliyor.

853/2004/AT sayılı Hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerine 

ilişkin hijyen kurallarını belirleyen Tüzük (Konsolide Versiyon)

Gıda Güvenliği 

Şeceresini bilmediğimiz eti yemeyeceğiz
AB, sığır etlerinin, pazarlama surecinin her 

aşamasında etiketlenmesini öngörüyor. İlgili 

mevzuata göre, etin tedarik edildiği hayvan ya 

da hayvan gruplarına ait kimlik numaraları-

nın; hayvanın doğduğu, yetiştirildiği ve kesildiği 

üye devlet veya üçüncü ülkenin; kesimhanelere 

ve parçalama işlemlerinin yapıldığı tesislere ait 

onay numaralarının ve bu tesislerin bulunduğu 

ülkelerin, etiketlerde belirtilmesi gerekiyor. Etin 

AB dışından ithal edildiği ve tüm bu bilgilere 

erişilemediği durumlarda ise, en azından, men-

şe olarak “AT dışı” ifadesinin kullanılması ve 

kesimhanenin bulunduğu ülkenin mutlaka be-

lirtilmesi gerekiyor. Etiketsiz ya da etiketindeki 

bilgiler eksik olan ürünler piyasaya sürülemiyor.
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1760/2000/AT sayılı, Büyükbaş hayvanların tanımlanması, 

kaydedilmesi ve et ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin Tüzük 

(Konsolide Versiyon)

İçtiğimiz süt daha sağlıklı olacak
AB mevzuatı, süt ya da süt ürünleri üreten gıda 

işletmelerine sıkı kurallar getiriyor. Buna göre, 

kullanılan çiğ inek sütündeki canlı bakteri sayı-

sının 300C’de, mililitre başına azami 100.000 

olması gerekiyor. Türkiye’de ise bu oran aşıla-

biliyor. AB üyeliği ile birlikte, kayıt dışı sut üre-

timi ve satışı son bulacak. Kayıtlı tüm işletmeler 

ilgili standartlara uyacak. Kullandığı çiğ  sütteki 

bakteri miktarı, belirtilen sınırı aşan firmaların 

ürünleri piyasaya sürülemeyecek. Uyumun be-

lirli bir sure için üyelik sonrasına ertelenmesini 

sağlayacak geçiş dönemleri alınsa bile, şartlara 

uymayan sut ve sut ürünleri paketleri özel olarak 

işaretlenecek. Böylelikle tüketici, AB standartla-

rına uygun olan ve olmayan ürünleri kolaylıkla 

ayırt edebilecek. 

853/2004/AT sayılı Hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerine 

ilişkin hijyen kurallarını belirleyen Tüzük (Konsolide Versiyon); 

854/2004 sayılı İnsan tüketimine sunulan hayvansal kökenli 

gıdaların resmi kontrollerinin organizasyonu için spesifi k ku-

rallar getiren Tüzük (Konsolide Versiyon)

Gıda ürünleri ile temas eden tüm malzemelere sıkı 
standartlar
AB ülkelerinde gıda ürünleri ile temas eden 

malzemeler belirli kurallara tabi tutuluyor. Bu 

kurallar, ambalajlar, plastik veya cam şişeler, 

çatal-bıçak ve kaşıklar, evlerde kullanılan cay-

kahve makineleri ve bunun gibi daha birçok 

malzemeyi kapsıyor. Teknolojik gelişmeler sa-

yesinde kullanımı giderek artan, urunun bozul-

masını engelleyen veya bozulduğu takdirde renk 

değiştiren “aktif” ve “akıllı” ambalajlar da ilgili 

düzenlemeler kapsamına giriyor. “Aldehit” ve 

“amin” gibi, urunun bozulduğunun fark edilme-

sini engelleyen malzemelere ise, izin verilmiyor. 

Düzenlemeye göre, gıda maddeleri ile temas 

etmek üzere geliştirildiği açıkça belli olmayan 

her boş paketin üzerinde “gıda kullanımı için” 
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yazması veya bunun uygun bir simgeyle (bardak 

veya çatal) belirtilmesi gerekiyor. AB mevzuatı, 

konuya ilişkin genel bir düzenlemenin yanı sıra, 

gıda ürünleri ile temas eden plastik veya seramik 

gibi belirli malzemelere yönelik özel düzenleme-

ler de içeriyor. Örneğin, gıda ürünleri ile temas 

eden seramik malzemelerin belirli testlerden 

geçmesi, kurşun ve kadmiyum için belirlenen üst 

sınırlar ile uyumlu olması ve gerektiğinde ilgili 

otoritelere sunmak üzere, bu durumu kanıtlayan 

belgeler bulundurulması gerekiyor.

82/711/AET sayılı, Gıda maddeleri ile temas edecek plastik 

malzeme ve ürün bileşenlerinin gıda ürünlerine geçmesi ile 

ilgili testler hakkındaki temel kuralları belirleyen Direktif 

(Konsolide Versiyon); 84/500/AET sayılı, Üye Devletlerin gıda 

maddeleri ile temas edecek seramik ürünleri ile ilgili çıkardık-

ları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin Direktif (Konsolide Ver-

siyon); 1935/2004/AT sayılı, Gıda ile temas edecek malzeme 

ve ürünlere ilişkin Tüzük (Konsolide Versiyon)

Tarladan sofraya gıda güvenliği
AB’nin gıda güvenliği mevzuatı, üretim sureci-

nin “tarladan sofraya” tüm aşamalarını kapsı-

yor. İnsan tüketimine sunulan gıda ürünlerinin 

yanı sıra, bu ürünlerin üretiminde kullanılan 

hayvanlara verilen yemleri de kapsayan kural-

lar, gıda işletmelerine ciddi yükümlülükler ge-

tiriyor. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

sağlamak ve kuralları ihlal eden işletmeleri ceza-

landırmak ise, üye devletlerin sorumluluğunda. 

Düzenleme uyarınca, gıda ürünleri, yemler ve 

gıda urunu elde etmek amacıyla kullanılan hay-

vanlar; üretim, işleme ve dağıtım süreçlerinin 

her aşamasında takip ediliyor ve sıkı denetimlere 

tabi tutuluyor. İnsan sağlığı acısından risk taşı-

dığı tespit edilen ürünler derhal piyasadan çeki-

liyor. Bu tur güvenlik önlemleri; üye devletler, 

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Gıda Güvenliği 

Kurumu’nun dahil olduğu “acil uyarı sistemi” 

sayesinde, ilgili tüm birimler ve kamuoyu ile 

paylaşılıyor.

178/2002/AT sayılı, Gıda Yasası ile ilgili genel ilke ve yüküm-

lülükleri belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nu (EFSA) 

kuran ve gıda güvenliğine ilişkin prosedürleri belirleyen Tüzük 

(Konsolide Versiyon)

Merdiven altı gıda üretimi tarih oluyor
Radyasyonlu çayların içildiği, tarım ilacı kalıntı-

sı taşıyan sebzelerin tüketildiği, gıda ürünlerinin 

sağlığa zararlı boyalarla renklendirildiği, ekmeğe 

kanserojen içerikli maddelerin katıldığı ve mer-

diven altı üretimin ayyuka çıktığı günler geride 

kalıyor. AB’nin gıda güvenliği

ve hijyen kurallarına tam uyumla birlikte, ürün-

lerini uygun sıcaklık ve hijyen koşullarında sat-

mayan, etiketlemeyen, etiket bilgilerini kanıtla-

yamayan veya kaynağını belgeleyemeyenler

cezalandırılacak. Tüketicinin doğru bilgilendi-

rilmesi esas olacak. Yanıltıcı bilgi veren ya da 

yanlış yönlendiren üretici, ithalatçı ve satıcılar, 

ağır yaptırımlara uğrayacak. Sokaklarda etiket-

siz, belgesiz, standartsız ve denetimsiz bir şekilde 

satılan gıda ürünleri tarih olacak. 
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852/2004/AT sayılı, Gıda maddelerinde hijyene ilişkin Tüzük 

(Konsolide Versiyon); 2000/13/ AT sayılı, Nihai tüketiciye 

satılacak gıda ürünlerinde etiketleme, sunum ve reklam hak-

kındaki üye devlet yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin Direktif 

(Konsolide Versiyon)

Süt sağanlara sıkı hijyen kuralları
AB, sut sağım işlemini gerçekleştirenlerin temiz 

bir şekilde giyinmiş olmasını ve sağımın yapıldı-

ğı yerin, personelin elini yıkamasını sağlayacak 

malzemelerle donatılmasını şart koşuyor. Sağım 

işleminin hemen ardından sütün, bozulmayı en-

gelleyecek şekilde tasarlanmış temiz bir yerde 

muhafaza edilmesi ve soğutulması gerekiyor. 

Günlük toplanacak sütün en fazla 8°C, günlük 

toplanmayacak sütün ise en fazla 6°C’de mu-

hafaza edilmesi gerekiyor. Ayrıca, nakliye esna-

sında ısının korunması, gidilen yere varıldığında 

sütün en fazla 10°C olması gerekiyor.

853/2004/AT sayılı, Hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerine 

ilişkin hijyen kurallarını belirleyen Tüzük (Konsolide Versiyon)

Gerekli şartlara uygun kokoreçe yasak yok
AB, sakatat ürünlerinin piyasaya sürülebilmesi 

için belirli sağlık ve hijyen koşulları getiriyor.

Öncelikle, bu ürünlerin elde edildiği hayvanla-

rın mezbahalarda kesilmiş olması ve ölüm ön-

cesi/ ölüm sonrası kontrollerden geçerek insan 

tüketimi için uygunluklarının onaylanmış olması 

gerekiyor. Ayrıca, bu ürünlerin tuzlanmış, ısıtıl-

mış veya kurutulmuş olmaları ve bu işlemlerden 

sonra bozulmamalarını sağlayacak şekilde mu-

hafaza edilmeleri gerekiyor. Ortam sıcaklığında 

muhafaza edilemeyen mide, mesane ve bağır-

sakların ise sevkiyata kadar dondurulması, özel-

likle tuzlanmayan veya kurutulmayan ürünlerin 

en fazla 3°C’de muhafaza edilmesi gerekiyor.

853/2004/AT sayılı, Hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerine 

ilişkin hijyen kurallarını belirleyen Tüzük (Konsolide Versiyon)

“Aldığımız kıymanın içinde kim bilir ne var?” 
kaygısına son
AB, kıyma ve et karışımlarının muhtevası ve 

hazırlanma koşullarını sıkı kurallara bağlıyor. 

Buna göre, kıymanın hazırlanmasında çiğ kırmı-

zı et kullanılması, besin değeri taşımayan sinir, 

deri parçaları, tendonlar, kalp kasları, kemik sıy-

rıntıları, baş etleri vb. bölümlerin etten ayrılması 

ve kıymanın içine katılmaması gerekiyor. Dana 

kıymadaki azami yağ oranının %20,

yağsız kıymadaki azami yağ oranının ise %7 ol-

ması şartı aranıyor. Kıymanın, kesimden en geç 

bir saat sonra soğutma işlemine tabi tutulması 

gerekiyor. Kesim, kıyma işlemi ve ambalajlama 

yerlerinin ayrı olması, bu işlemlerin yapıldığı 

tüm alanlarda ısı kontrolü ve ideal ısının mu-

hafaza edilebilmesi için frigorifik ekipman bu-

lundurulması zorunlu. Ayrıca, sağlık ve hijyen 

koşullarına azami dikkat gösterilmesi, personelin 

ağızlık takması ve dezenfekte edilebilir eldiven 

kullanması şart koşuluyor. Kıymayı hazırlayan 

tesisin veteriner onay numarası ve tarihinin, uru-
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nun etiketinde yer alması gerekiyor. Doğrudan 

tüketiciye satış yapan kasaplar ise, AB kuralları 

ile uyumlu ulusal sağlık ve hijyen kontrollerine 

tabi tutuluyor.

853/2004/AT sayılı, Hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerine 

ilişkin hijyen kurallarını belirleyen Tüzük (Konsolide Versiyon)

Mezbahalarda kullanılan bıçaklar en az 82° suyla 
yıkanacak
AB, etlerin bıçak ve benzeri teçhizat nedeniyle 

kirlenmemesi için, mezbahalarda kullanılan tüm 

aletlerin en az 82°C’de yıkanmasını veya aynı 

etkiyi doğuracak farklı bir yöntemle dezenfekte 

edilmesini şart koşuyor. Etle temas halinde olan 

işçilerin ellerini yıkarken kullandıkları muslukla-

rın da kontaminasyon tehlikesini önleyecek şe-

kilde tasarlanmış olması gerekiyor. Ayrıca, insan 

tüketimine uygun olmadığı için ayrılan etlerin 

saklanması ve hasta hayvanların öldürülmesi 

için ayrı odalar bulundurulması gibi, mezbaha-

ların uyum sağlaması gereken birçok yükümlü-

lük getiriliyor.

853/2004/AT sayılı, Hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerine 

ilişkin hijyen kurallarını belirleyen Tüzük (Konsolide Versiyon)

Tüketici artık ne yediğini biliyor
AB’de piyasaya sürülen gıda ürünlerinin amba-

lajlarında, urunun adı, hangi malzemeleri içerdi-

ği, bu malzemelerin miktarı, son kullanma tarihi 

ve saklama koşullarının belirtilmesi gerekiyor. 

Bu kurallar yalnızca doğrudan tüketiciye satılan 

gıda ürünleri için değil, restoran, hastane, kan-

tin ve benzeri gıda tedarikçilerine satılan ürünler 

için de geçerli. Urunun taşıdığı etiketin, tüketici 

acısından yanıltıcı olmaması gerekiyor. Örne-

ğin, etiket ve reklamlarda, doğal maden suları 

ve bazı özel diyet ürünleri dışındaki gıda madde-

lerinin herhangi bir hastalığı engellediğini veya 

tedavi ettiğini belirtmek yasak. Gerektiğinde, 

urunun ambalajda belirtilen adının, bazı farklı 

özelliklere de işaret etmesi gerekiyor. Örneğin, 

ezilmiş, kurutulmuş, dondurulmuş, konsantre 

hale getirilmiş veya füme ürünlerin isimlerinde, 

urunun bu işlemlerden geçtiğinin mutlaka belir-

tilmesi gerekiyor. Alerjiye yol acabilecek madde-

lere, etiketlerde özellikle yer verilmesi zorunlu. 

Buna göre, glüten içeren hububat, kabuklu hay-

vansal gıdalar, yumurta, balık, fıstık, soya fasul-

yesi, süt ve süt ürünleri, fındık ve fındık ürünleri, 

kereviz, hardal ve 10mg/kg veya 10mg/litre’nin 

üzerinde konsantrasyon oranına sahip susam to-

humu ve sülfit gibi potansiyel alerjik malzemele-

rin etiketlerde belirtilmesi gerekiyor.

2000/13/AT sayılı, Nihai tüketiciye satılacak gıda ürünlerinde 

etiketleme, sunum ve reklam hakkındaki üye devlet yasaları-

nın yaklaştırılmasına ilişkin Direktif (Konsolide Versiyon)

Gıda işletmelerine kapsamlı hijyen kuralları
“Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları” 

(HACCP), ilkeleri, Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü tarafından belirlenen uluslara-

rası gıda standartlarını kapsıyor. Sistemin temel 

amacı, tehlike analizi yoluyla, gıda güvenliği 

acısından kontrol altında tutulması gereken kri-

tik aşamaları saptamak. AB’de faaliyet gösteren 

gıda işletmelerinin, HACCP ilkelerine uymak 

için çeşitli prosedürler geliştirmeleri ve bu prose-

dürleri hayata geçirmeleri gerekiyor. Söz konusu 

ilkeler; kontrol edilmesi gereken kritik noktala-

rın tanımlanması, bu noktalarda etkin gözetim 

prosedürleri uygulanması, kritik bir aşamada 

kontrol eksikliği saptanması halinde düzeltici 

önlemler alınması, önlemlerin denetlenmesi için 

otokontrol yöntemleri geliştirilmesi ve bu önlem-

lerin uygulandığını kanıtlayacak kayıtlar tutul-

ması gibi yükümlülüklerden oluşuyor. Avlama, 

toplama, hasat ve hayvanların çiftlikte yetiştiril-

mesi gibi aşamaları kapsayan “birincil üretim”, 

şu an için genel anlamda “uygulanabilir” bulun-

madığından, HACCP yükümlülüklerinin dışın-

da tutuluyor. Ancak, Avrupa Komisyonu, önü-
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müzdeki süreçte düzenlemeyi gözden geçirirken, 

HACCP ilkelerinin birincil üretim süreçlerinde 

de uygulanmasını yeniden değerlendirecek.

852/2004/AT sayılı, Gıda maddelerinde hijyene ilişkin Tüzük 

(Konsolide Versiyon)

Genetiği değiştirilmiş organizmalara sıkı denetim
Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) 

düzenlenmesinde, sağlık ve çevrenin korunma-

sı ile rekabet gücü arasında denge sağlanması 

önem taşıyor. Bu nedenle, GDO’ların tümüne 

izin vermek ile tamamen yasaklamak arasında 

bir yol bulmak gerekiyor. İlgili AB mevzuatı, 

gerek insanların tükettiği gıda maddelerinde 

gerek hayvan yemlerinde kullanılan GDO’ları 

sıkı bicimde denetliyor. GDO’lara izin verilme-

sine ilişkin prosedürler ve etiketleme ile ilgili yü-

kümlülükler mevzuatta açıkça belirtiliyor. Tüm 

GDO’ların izin ve piyasaya sürülme prosedürle-

rinden Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu sorum-

lu. AB ülkelerinde, genetiği

değiştirilmiş olan, genetiği değiştirilmiş organiz-

ma ihtiva eden veya bu tur organizmalardan 

türeyen tüm gıda maddelerinin, GDO içerdikle-

rini belirtecek şekilde etiketlenmeleri gerekiyor.

Böylelikle tüketiciler, gerek etik gerek sağlık acı-

sından tartışmalara konu olan bu ürünleri kulla-

nıp kullanmama konusunda tercih yapabiliyor. 

Sınırlı alanlarda kullanılmalarına rağmen

GDO’ların çevreye yayılmaları mümkün. Bu 

nedenle ilgili AB mevzuatı, GDO’ların istem dışı 

yayılmasını engellemeye yönelik yatay düzenle-

meler de içeriyor. Sağlık ve çevre acısından risk 

taşımayan GDO’lar ayrıca listeleniyor. Böylelik-

le, bazı GDO’ların bilinçli olarak kullanılmasına 

izin veriliyor.

1829/2003/AT sayılı, Genetiği değiştirilmiş gıda ve hayvan 

yemleri; 1830/2003/AT sayılı, Genetiği değiştirilmiş organiz-

maların izlenilebilirliği, etiketlenmesi ve bunlardan elde edilen 

gıda ve yemlerin izlenilebilirliği hakkında AP ve Konsey Tüzük-

leri (Konsolide Versiyon); 2009/41/AT sayılı, Genetiği değişti-

rilmiş mikro-organizmaların sınırlı kullanımına ilişkin Direktif 

(Konsolide Versiyon); 2001/18/AT sayılı, Genetiği değiştirilmiş 

organizmaların bilinçli olarak çevreye yayılmasına ilişkin AP ve 

Konsey Direktifl eri (Konsolide Versiyon)

Çevre

Soluduğumuz hava temizleniyor
AB’nin hava kirliliğini azaltmaya yönelik dü-

zenlemelerine uyum, soluduğumuz havanın 

kalitesinin artmasını sağlıyor. Havayı kirleten 

zararlı gazlar için üst sınırlar belirleyen ve etkin 

kontrol mekanizmaları uygulayan AB, ulaştırma 

kaynaklı emisyonları azaltmayı da hedefliyor. 

Bu amaçla, motorlu araçların kullandığı yakıt-
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lardan havaya yayılan ve insan sağlığına kalıcı 

zarar veren zehirli gazlar için emisyon standart-

ları uygulanıyor. Öte yandan, tümüyle kurşun-

suz ve kükürt oranı düşük benzin ve dizel yakıt 

kullanımına geçiş teşvik ediliyor. Büyük yakma 

tesislerinden (rafineriler, santraller, demir-çelik, 

kimya, şeker, kağıt tesisleri vb.) havaya yayılan 

kirletici madde emisyonları da giderek azaltılı-

yor. AB standartlarına uyum sağlayamayan iş-

letmeler kapatılıyor. 

98/70/AT sayılı, Dizel yakıt ve benzin kalitelerine ilişkin Direk-

tif (Konsolide Versiyon); 99/32/AT sayılı, Bazı sıvı yakıtların 

kükürt oranının azaltılmasına ilişkin Direktif (Konsolide Versi-

yon); 2001/80/ AT sayılı, Büyük yakma tesislerinden havaya 

yayılan bazı kirletici maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin Di-

rektif (Konsolide Versiyon)

İçme ve kullanma sularına temizlik güvencesi
AB’de içme ve kullanma suyunun temizliği, su 

kalitesinin artırılmasından, sulara karışan teh-

likeli maddelerin önlenmesine kadar pek çok 

konuda getirilen düzenlemelerle sağlanıyor. 

Kapsamlı analizler ve sık aralıklarla yapılan 

kontrollerle suyun kalitesi, temizliği ve zararlı 

maddeler içerip içermediğinin incelenmesi ve 

belirlenen standartlara uyulması zorunlu. Kent-

lerde atık toplama sistemlerinin oluşturulması, 

suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ekolojik 

özelliklerinin düzenle olarak kontrol edilmesi 

gerekiyor. Bu amaçla olçumu yapılan maddele-

rin belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde, 

ilgili madde için bir arıtma sistemi oluşturulma-

sı gerekiyor. Bunun yanı sıra, tarım ilaçlarının 

yeraltı sularına karışmasının neden olduğu kir-

liliğe karşı su kaynaklarının korunması, tehlikeli 

maddelerin yüzey sularına boşaltılmasının en-

gellenmesi ve bu maddeleri sınırlandıran kalite 

standartları getirilmesi gibi önlemler alınıyor. 

91/271/AET sayılı, Kentsel atıksu arıtımı hakkında Direktif 

(Konsolide Versiyon); 80/68/AET sayılı, Tehlikeli maddelerin 

yarattığı yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesine dair Direktif 

(Konsolide Versiyon), 98/83/ AT sayılı, İnsan tüketimine yö-

nelik suyun kalitesi hakkında Direktif (Konsolide Versiyon); 

91/676/AET sayılı, Tarım kaynaklarının sularda sebep olduğu 

nitrat kirliliğinin önlenmesi konulu Direktif (Konsolide Versi-

yon); 2006/11/AT sayılı, Suya karışan bazı tehlikeli madde-

lerin neden olduğu kirliliğe ilişkin Direktif

Kirleten ödeyecek
AB’nin çevre politikasının önemli unsurlarından 

biri olan çevresel sorumluluk kavramı, çevreyi 

kirletenin, yarattığı kirliliğin maliyetini üstlen-

mesi anlamına gelen ‘kirleten öder’ ilkesini be-

raberinde getiriyor. Buna göre, işletmeler faali-

yetleri sonucu oluşan çevresel zarardan sorumlu 

tutulabiliyor. Çevre kirliliğine neden olanlar bu 

kirliliği önlemek için tüm önlemleri almış olsalar 
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dahi, zararı karşılama sorumluluğundan kurtu-

lamıyor. Çevreye zarar veren kişi ve kuruluşlar, 

zararın telafi edilmesi için yapılacak masrafları 

üstlenmek ve zarar görenlere tazminat ödemekle 

yükümlü tutuluyor.

2004/35/AT sayılı, Çevresel hasarın engellenmesi ve düzeltil-

mesi ile ilgili çevresel yükümlülüğe ilişkin Direktif (Konsolide 

Versiyon)

Motorlu araçlardan kaynaklanan gürültü kirliliğine 
son
AB, karayollarında kullanılan motorlu taşıtlar-

dan kaynaklanan gurultunun insan sağlığı üze-

rindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 

belirli sınırlamalar getiriyor. En az dört tekerleği 

olan ve saatte en az 25 km hız yapabilen araçla-

rın çıkarabilecekleri gurultu seviyesi,

taşıtın türüne göre, 74 dB(A) ile 80 dB(A) arasın-

da değişen oranlarla sınırlandırılıyor. Böylelikle, 

otomobiller, toplu taşıma ve nakliye araçları gibi 

taşıtların rahatsız edici oranlarda gurultu çıkar-

maları engelleniyor.

70/157/AET sayılı, Motorlu araçların izin verilen gürültü se-

viyeleri ve egzoz sistemlerine ilişkin Üye Devletlerin mevzuat-

larının yaklaştırılmasına yönelik Direktif (Konsolide Versiyon)

Herkes çöplerini ayıracak
AB, ambalaj atıklarının toplanması ve geri do-

nuşumu konusunda bazı hedefler belirliyor. 

Buna göre, üye devletler, ambalaj atıklarının 

en az %60’ının geri kazanılmasını, %55-80’inin 

ise geri dönüşümünü sağlamakla yükümlü. Am-

balaj atıklarında bulunan cam ve kağıdın en 

az %60’ının, metalin %50’sinin, plastiğin ise 

%22,5’inin geri dönüştürülmesi gerekiyor. AB, 

üye devletlerin tüketicileri, ambalaj atıklarının 

toplanmasına ve geri dönüştürülmesine nasıl 

katkıda bulunulabilecekleri ve paketlerin üzerin-

deki işaretlerin ne anlama geldiği gibi konularda 

bilgilendirmelerini de şart koşuyor. Bu çerçeve-

de tüketicilerin cam, metal, plastik ve kağıt gibi 

geri donuşum malzemelerini ayrı toplamaları 

gerekiyor.

32
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94/62/AT sayılı, Ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin Direktif 

(Konsolide Versiyon)

Yüzdüğümüz su mikroplardan arınıyor
AB, kamu sağlığını ve çevreyi korumak amacıy-

la yüzme sularının kalitesine büyük önem veri-

yor. Gol, deniz ve nehir gibi kamuya acık yüz-

me sularındaki bazı kimyasal ve mikrobiyolojik 

parametrelerin belirli oranların altında olması 

gerekiyor. İlgili AB düzenlemesi, kamu sağlığı-

nın korunmasını ve kamunun suyun kalitesi hak-

kında bilgilendirilmesini on plana çıkarıyor. Üye 

devletlerin çeşitli analizler yaparak yüzme sula-

rını kalitelerine göre sınıflandırmaları gerekiyor. 

Buna göre, yüzme suları “çok kotu”, “kotu”, 

“iyi kalite” veya “mükemmel” olarak sınıflandı-

rılıyor. 2015 yılına kadar AB ülkelerindeki tüm 

yüzme sularının en az “kotu” aşamasına geti-

rilmesi, “çok kotu” olarak tanımlanan sularda 

yüzülmemesi için gerekli önlemlerin alınması 

zorunlu.

2006/7/AT sayılı, Yüzme sularının kali-

te yönetimine ilişkin Direktif (Konsolide 

Versiyon)

Çevreyi kirleten tesise işletme 
izni yok
AB’de, yüksek düzeyde çevre 

kirliliğine yol açabilecek en-

düstriyel ve tarımsal faaliyetler 

için on izin alınması gerekiyor. 

Düzenleme kapsamına giren 

üretim tesislerinin faaliyete 

gece bilmeleri için öncelikle, 

işletmecilerin ve ilgili otorite-

lerin, tesisin çevre üzerinde 

yaratacağı etkileri değerlendir-

meleri gerekiyor. Tesis, ancak 

belirli çevresel şartları yerine 

getirdiği takdirde üretime baş-

layabiliyor. Bunların başında, 

ciddi kirlilik yaratan faaliyetleri engellemek, atık 

üretimini asgariye indirmek, mümkün olduğun-

ca zararsız hammaddeler kullanmak, bu madde-

lerin geri dönüşümünüm sağlamak ve faaliyetin 

ardından bölgeyi eski haline dönüştürmek gibi 

yükümlülükler geliyor. Bu yükümlülükler, başta 

kimya, Petro-kimya, atık yakma, atık arıtımı ve 

bertaraf, çimento, seramik, yoğun tarım, yiye-

cek-içecek, demir ve demir dışı metaller olmak 

üzere pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor.

2008/1/AT sayılı, Entegre kirliliğin önlenmesi ve kontrolüne 

ilişkin Direktif (Konsolide Versiyon)

Su kaynakları ve su kalitesi güvence altına alınıyor
AB’de üye devletlerin, ulusal sınırları içinde yer 

alan tüm nehir havzalarını tanımlamaları ve bu 

havzaların yönetimi için idari birimler oluştur-

maları gerekiyor. Üye devletler ayrıca, nehir 

havzalarının özelliklerini belirlemek, beşeri faa-

liyetlerin bu bölgeler üzerindeki etkisini değer-

lendirmek, su kullanımına ilişkin ekonomik bir 

analiz yapmak ve özel koruma önlemleri

gerektiren bölgeleri kayıt altına almakla yüküm-

lü. Yapılan analiz çalışmaları doğrultusunda 

hazırlanan havza yönetim planları sayesinde, su 

kalitesindeki bozulma ve tehlikeli maddelerin

neden olduğu kirlenme engellenebiliyor. Bunun 

yanı sıra, su fiyatlandırma sisteminin yürürlüğe 

koyulması, havza yönetim planlarının hazırlan-

ması ve gözden geçirilmesi ile zararlı

maddelerin etkilerinin ortadan kaldırılması için 

alınması gerekli önlemler de üye devletlerin uy-

ması gereken ortak bir takvime bağlanıyor.

2000/60/AT sayılı, Su politikası alanındaki Topluluk faaliyetle-

rinin çerçevesini belirleyen Direktif (Konsolide Versiyon)
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Uluslararası Sulak 
Alan Sayısı 135’e 
Yükseldi.
Son yıllarda 
etkisini daha fazla 
hissettiğimiz iklim 
değişikliğinden, 
sulak alanlarımızı 
koruyup geliştir-
mek için birçok 
proje yürütülüyor.
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Ülkemizde toplam alanı 1.645.000 hektarı aşan 

300’den fazla sulak alan son yıllarda etkisini daha 

fazla hissettiren iklim değişikliğine karşı koruma 

altında tutuluyor. Türkiye’de uluslararası öneme 

sahip sulak alanların sayısı ise 135’e yükseldi.. 

1994 yılında Ramsar Sözleşmesine taraf olan 

ülkemizde 2002 yılında Ramsar alanı sayısı 

9 iken bugün Ramsar alanı sayımız 14’e (Sultan 

Sazlığı, Seyfe Gölü, Burdur Gölü, Manyas (Kuş) 

Gölü ve Göksu Deltası, Akyatan Lagünü, Kızılır-

mak Deltası, Uluabat Gölü ve Gediz Deltası, Yu-

murtalık Lagünü, Meke Gölü, Kızören Obruğu ve 

Kuyucuk Gölü, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı) 

ulaştı.

 

Türkiye, Ramsar Sözleşmesi ile başta Sözleşme 

Listesine dahil ettirdiği 14 alan olmak üzere, sı-

nırları içerisindeki bütün sulak alanları korumayı, 

geliştirmeyi ve akılcı kullanmayı uluslararası dü-

zeyde taahhüt etmiştir. Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 

sıtmayla mücadele çalışmaları kapsamında, 

1950’li yıllarda Türkiye’de sadece 118.000 hektar 

büyüklüğünde sulak alan kurutulmuştur. Böylece 

sıtma hastalığı ile etkin mücadele edilmiştir. Bu-

nun dışında kuruyan herhangi bir sulak alan bu-

Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alan Sayısı 135’e 
Yükseldi
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lunmamaktadır. Kuruma riski altında olanlara 

da Orman ve Su İşleri Bakanlığınca iyileştirme 

yönünde müdahaleler yapılmaktadır. 

Son yıllarda etkisini daha fazla hissettiğimiz ik-

lim değişikliğinden sulak alanlar da menfi yön-

de etkilenmiştir. Bunun önüne geçmek ve sulak 

alanlarımızı koruyup geliştirmek için birçok pro-

je yürütülüyor.

 

Konya, Akgöl

1970’lerde kuruyan Akgöl, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı ile Alman Çevre Doğa Koruma ve 

Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nca birlikte yürütü-

len “Sulak Alanlar ve İklim Değişikliği Projesi” 

kapsamında, 2011 yılında alanda su tutulabil-

mesi için bir sedde inşa edilmiş ve kuşların yuva-

lamaları için yapay adalar oluşturulmuştur. Göl 

bir yıl içerisinde eski haline kavuşmuş ve yaban 

hayatı tarafından yeniden  bir cazibe merkezi 

olma noktasına gelmiştir. Ayrıca, Ereğli sazlık-

larının yeniden su tutması içinde çalışmalara 

başlanılmıştır.

Konya, Ereğli Sazlıkları

1995 yılında Tabiat Koruma Alanı olarak ilan 

edilen Ereğli Sazlıkları, aşırı kuraklık nedeniyle 

%90 oranında kurumuş durumda iken Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2012 yılında 

ortak bir proje ile alanın restorasyon çalışma-

larına başlamıştır. Teknik uzmanlar tarafından 

belirlenen bölgelerde doğal malzeme ile seddeler 

yapılarak Ereğli Sazlıklarının yılın 365 gününde 

ıslak halde tutulması hedeflenmektedir. Çalış-

malar devam etmektedir.

Konya, Beyşehir Gölü 

Beyşehir Gölü’nden sulanan alanlara (Beyşehir, 

Seydişehir, Çumra Ovaları) aktarılan su miktarı 

yıllık 350-400 milyon m³’e ulaşmıştır. Bu sebeple 

kurak dönemlerde gölün su seviyesi çok düşmüş-

tür.

Gölün bu su eksikliğini gidermek maksadıy-

la Derebucak Havzası’nın sularını Beyşehir 

Gölü’ne aktaracak bir proje geliştirilmiştir. Proje 

kapsamında Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu 

Barajı inşa edilmiştir. 

Bu barajda tutulan suları Beyşehir Gölüne ak-

tarmak maksadıyla iletim kanalları ve tünel 

açılmıştır. Kısaca Gembos Derivasyonu adıyla 

anılan bu tesisler ile yılda 130 milyon m³ suyun 

Beyşehir Gölüne aktarımı gerçekleştirilmiştir. 

06.07.2007 tarihinde işletmeye açılan tesisler ile 

planlananın üzerinde su aktarılmakta ve tabii 

hayatın devamı sağlanmaktadır. 

Ayrıca, Konya Ovası Projesi (KOP)  kapsamın-

da inşa edilen Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli 

ile Yukarı Göksu Havzası’ndan Konya Kapalı 
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Havzası’na ilk safhada yılda 180 milyon m³ suy 

aktarımı sağlanacaktır. Daha sonra Bozkır ve Af-

şar Barajları’nın tamamlanması ile Konya Ka-

palı Havzası’na aktarılacak su miktarı yılda 414 

milyon m³’ü bulacaktır. Göksu Havzası’ndan 

aktarılacak olan 414 milyon m³ suyun 100 mil-

yon m³’ü Konya şehrinin uzun vadeli içme ve 

kullanma suyu ihtiyacına tahsis edilmiştir. Kalan 

su ise sulamada kullanılacaktır. Böylece Beyşehir 

Gölü’nden Çumra Ovası’na çekilmek zorunda 

olan su talebi bu şekilde karşılanabileceği için 

Beyşehir Gölü’nde bundan sonra kurak periyot-

larda da su sıkıntısı çekilmeyecektir.

Kırşehir, Seyfe Gölü 

1989 yılında alanın 23,585 hektarlık kısmı 1. De-

rece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Alan 

1990 yılında tabiatı koruma alanı statüsüne ve 

1994 yılında Ramsar Sözleşmesi listesine dahil 

edilmiştir. 

2006-2009 arasında yağışların önemli miktarda 

düşmesi sebebiyle Kırşehir’deki Seyfe Gölü ku-

ruma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.

Tamamen kurumaya yüz tutmuş, Seyfe 

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

lığı tarafından geliştirilen proje ile eski seviyesine 

getirildi. Mucur-Seyfe Ekoloji Koruma Projesi 

ile Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer 

alan Seyfe Gölü için, hem insan varlığını hem 

de kuş popülasyonunu koruyacak şekilde ekoloji 

yeniden düzenlendi. 

Drenaj kanallarının havza çıkış kısmına toprak 

sedde yapılarak tamamen kapatıldı. Havzadan 

bugüne kadar herhangi bir şekilde su tahliyesi 

yapılmadı. Seyfe Gölü’nü besleyen üçüncü pı-

nar olarak adlandırılan Malya kısmından göle 

su takviyesi yapılarak su seviyesinin eski haline 

dönmesi sağlandı.

Kayseri, Sultansazlığı

Kayseri’de kuruma tehdidiyle karşı karşıya kalan 

Sultansazlığı’na, DSİ Genel Müdürlüğü tarafın-

dan sulama maksatlı olarak inşa edilen Zamantı 

Tüneli’nden su aktarılarak, buradaki ekolojik  

denge temin edilmiştir.   Bunun neticesinde bu 

alanlarda su miktarının artması ile kuş sayısında 
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da önemli artışlar yaşanmıştır. Sultansazlığı’nda 

2006 yılı kışında kayıtlara göre yalnızca 790 adet 

kuş sayılırken, 10 Mart 2013 tarihi itibariyle ala-

nın yüzde 60’ında tarama yapılmış olup takriben 

11.000 adet su kuşu sayımı yapılmıştır.

Antalya, Avlan Gölü 

Geçmişte çeşitli sebeplerden dolayı kuruyan 

Antalya Elmalı civarındaki Avlan Gölü de ye-

niden birçok kuşun uğrak mekânı haline geldi. 

Türkiye’de ilk Dünyada ise sayılı olan geri ka-

zanılmış sulak alan olma özelliğine sahip Avlan 

Gölü Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılan 

çalışmalar neticesinde, daha önce sadece ıslak 

zemin olarak bulunan saha mevsimlik aksaklık-

lara rağmen tekrar göl sahası haline getirilmiştir. 

Göldeki su seviyesini yükseltmek için de çalışma-

lar devam ederken, sulama maksatlı inşa edilmiş 

ve işletmede olan Çayboğazı Barajı’nın ihtiyacı 

üzerindeki fazla suları Akçay Deresi vasıtasıyla 

Avlan Gölü’ne aktarılmaktadır. Bir dönemler 

kuruyan göl şu anda; Kara Leylek, Angıt, Bah-

ri, Çamurcun vb. toplam 23 kuş türünün uğrak 

mekânı haline geldi.

Bursa, Uluabat Gölü

Bursa’da bulunan Uluabat Gölü’nde su sirkülas-

yonu istenilen seviyede olmadığından göl taba-

nı canlıların bulunmadığı bir göl halini almaya 

başlamıştı. Uluabat Gölü’nü besleyen Mustafa-

kemelpaşa Çayı üzerine tesis edilen HES projesi 

ile hem temiz enerji üretmeye başlanmış hem de 

santralden bırakılan bol oksijenli ve daha hızlı 

su akıntısıyla göl içerisindeki su sirkülasyonunu 

artırılmıştır.

Balıkesir, Manyas Gölü 

Balıkesir’de bulunan Manyas Gölü’nde su se-

viyesinin çok değişken olması sebebiyle göldeki 

su seviyesinin aşırı arttığı durumlarda göl kenarı 

ve göl içindeki kuş yuvaları su altında kalıyor, 

onlarca kuş türü Manyas Gölünden göç etmek 

zorunda kalıyordu. 

Manyas Gölünü besleyen Manyas çayına yaptı-

ğımız tesisler ile göldeki su seviyesini aşırı oran-
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larda azalıp artmasının önüne geçilmiştir. Böy-

lece orada yaşayan kuş türlerinin hayat alanları 

koruma altına alınmıştır. Bütün kuş ve canlı tür-

leri en büyük popülasyonla temsil edilmiştir.

Aydın, Bafa Gölü

Aydın ilimizde bulunan Bafa Gölü için yapılan 

“şişme savak projesi” ise Türkiye’de ilk ve tek 

olup dünyada ise ilk 10 proje arasında yer al-

maktadır.  Bu proje ile yağışlı sezondaki temiz 

su Bafa Gölü’ne verilerek göl adeta yıkanmakta, 

tuzluluğu azaltılmakta ve bu sayede göldeki ba-

lık ve kuş çeşitliliğinde artış yaşanmaktadır. 

Yapay Sulak Alanlar

Tabii sulak alanların yanında barajlar ve göletler 

aslında yaban hayatı için son derece önemli ha-

bitatlar olup, aynı zamanda Ramsar Sulak Alan 

sınıflandırması içinde Yapay Sulak Alanlar baş-

lığı içinde ele alınmaktadır. 135 adet uluslararası 

öneme sahip sulak alan listemiz içinde suni sulak 

alanlar da bulunmaktadır. Bu konudaki en güzel 

örnek Amasya ilimizdeki Yedikır Barajımızdır. 

Yedikır Barajı yapay bir sulak alan niteliğinde 

olmasına rağmen ülkemizin uluslararası öneme 

sahip 135 sulak alanından birisi olmuş, sulama 

ve taşkın kontrolünün yanında Ak Pelikan kuş 

türünün ülkemizde önemli üreme alanlarından 

biri halini almıştır. Ayrıca yine Göl Marmara 

Gölü, Hirfanlı Barajı da yaban hayatı için önem-

li alanlarımızdandır.

Sulak Alan ilan edilen barajlar;

- Yedikır Barajı   593 ha

- Hirfanlı Barajı   26300 ha

- Sarıyar Barajı    8400 ha

- Keban barajı     100 000 ha

- Karakaya Barajı  9148 ha

- Atatürk Barajı    81700 ha

- Karkamış Taşkın Ovası  10470 ha 

Su kaynaklarına sahip çıkmak maksadıyla atılan 

en önemli adım da 1926 yılında çıkan ve kök-

lü bir değişim olmadan bugüne kadar gelen Su 

Kanunu’nu yenilenmesidir. Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı tarafından ilgili tarafların görüşüne 

açılan tasarı yasalaştığında ülkemiz su ile alakalı 

en ileri düzeyde koruma sağlamış olacaktır.
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2013 ve 2014 
“Yatırımlarda 
Hamle Yılı” 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu 
“Konya’yı bir gıda 
ve tarım merkezi 
haline getireceğiz.”
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Enerji, tarım, hizmet ve çevre olmak üzere 4 ana 

sektörde faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük 

yatırımcı kuruluşları arasında yer alan DSİ Hazi-

ran ayı süresince 82 adet tesis ile 

yatırımlarına devam etti. Konya, Kastamonu, Af-

yonkarahisar, Antalya ve Burdur’da hizmete aldı-

ğı ve temelini attığı projelerle toplamda 1.119.361 

bin TL değerinde yatırımla ülke ekonomisine olan 

katkısını sürdürdü. 

Konya’ya 610 milyon TL’lik 42 Tesis

Ülkemiz su kaynaklarından faydalanmak, zararla-

rından korunmak, bilim ve tekniğe uygun olarak, 

milli menfaatleri gözeten bir yaklaşımla su ve il-

gili toprak kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak 

misyonu ile hareket eden bir kuruluş olan DSİ Ül-

kemizin dört bir yanında yatırımlarını arttırarak 

devam ettiriyor. Bu bağlamda 01.06.2012 tarihi 

2013 ve 2014 
“Yatırımlarda 
Hamle Yılı” 
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Cumartesi günü Konya’da 42 tesisin temel atma 

ve açılış merasimini gerçekleştirdi. 

Törene; Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Do-

ğan, Konya milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı, Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, bürokratlar, basın mensup-

ları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Gıda ve Tarım Merkezi Konya

Konuşmasına yatırımlarla Ülkenin daha da kal-

kındığını ifade ederek başlayan Orman ve Su 

İşleri Bakanı  Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Biz bura-

ya 42 tesisin temel atma ve açılışı için geldik. 42 

tesisin toplam maliyeti 610 milyon Türk Lirası-

dır. Eskiden basit bir gölet için Bakanlar Kurulu 

gelirdi temel atmaya; şimdi biz buraya 42 tesisin 

temeli ve açılışı için geldik, bu işler bizim için sı-

radan oldu. Konya’mıza gelirken elimiz boş gel-

medik. Size bu açılan ve temeli atılan tesisler dı-

şında 25 müjde ile geldik. Bu müjdelerin toplam 

maliyeti 386 milyon Türk Lirasıdır. Son 5 ayda 

ise Konya’mıza 2 milyar Türk Lirası tutarındaki 

109 müjde verilmiştir.”dedi.

Konya gibi Türkiye’de de ciddi değişim oldu-

ğunu ifade eden Eroğlu  “Konya’yı bir gıda ve 

tarım merkezi haline getireceğiz. “ 42 tesisimiz 

Konyamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

41
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Mavi Tünel İçmesuyu 
İsale Hattı - Mavi Regülatörü ve 
Apa-Hotamış İletim Kanalı

Daha sonra söz alan DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı konuşmasına açılışı yapılacak ve temeli 

atılacak 42 adet tesis ile alakalı bilgi vererek baş-

ladı. Özkaldı“ 42 adet tesisin 1 adedi içme suyu 

tesisi, 1 adedi 125 km’lik iletim tesisi, 11 adedi 

sulama tesisi, 25 adedi taşkın koruma, 4 ade-

di modern sulama sistemlerini kullanacağımız 

yenileme tesisidir. Toplam 610 milyon TL’ye 

mal olacak 42 adet tesis ile; 33.940 dekar ta-

rım arazisi suya kavuşacak, Konya ilimize yılda 

100.000.000 m3 içme-kullanma suyu sağlana-

cak, 11 600 dekar sulama alanında yenileme ya-

pılacak, 2.600 dekar tarım alanı, 3 ilçe ve 28 yer-

leşim yeri taşkından korunmuş olacaktır.”dedi.

Temeli atılacak 2 dev proje hakkında bilgi ve-

ren Özkaldı “Bugün temeli atılacak tesislerden 

biri, Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı’dır. 122 

km uzunluğundaki bu isale hattı ile; Konya il 

merkezi, Çumra ilçesi ile İçeriçumra ve Alibey-

hüyüğü beldelerinin 2045 yılı içme, kullanma 

ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanması sağ-

lanacaktır. Temelini atacağımız bir başka dev 

iş ise Mavi Reğülatörü ve Apa-Hotamış İletim 

(AHİ) Kanalı’dır. Mavi Regülatörü, BSA ka-

nalının 99+118 km’sinde yer almaktadır. Mavi 

Regülatörü ile BSA ve Mavi Tünelden ge-

len suların düzenlenerek Apa Hotamış İletim 

(AHİ) kanalına verilmesi, Mavi Regülatörü ile 

çevrilen suyun AHİ kanalı ile Hotamış Depo-

lamasına ve güzergahtaki sulamalara iletilmesi 

amaçlanmıştır. Apa–Hotamış İletim Kana-

lı, Mavi Regülatörü’nden başlayıp Hotamış 

Depolaması’na kadar devam edecektir.”dedi.

2003-2013 yılı DSİ 
Konya Yatırımları

• 2013 yılı birim fi yatları ile Konya şehrine yapılan yatırım 

tutarı 3 Milyar TL’dir.

Tamamlanan tesislerle;
• 273 190 dekar tarım arazisi sulamaya açılmış,

• 705 560 000 m3 su depolanmış, 

• 259 600 dekar tarım alanın sulama kanalı yenilenmiş, 

• 68 550 m kanal yenilenmesi yapılmış, 

• 50 000 000 m3 içme suyu sağlanmış,

• 4 ilçe, 12 mahalle, 8 köy, 3 tesis, 500 dekar tarım arazisi 

taşkınlardan korunmuştur.

Mavi Tünel İçmesuyu İsale Hattı 
250 milyon TL’ye mal olacak bu proje 23 Kasım 2012 tarihinde 

ihale edilmiş olup, sözleşmeye göre işin bitim tarihi 29 Haziran 

2015’tir.

Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı
230 milyon TL’ye mal olacak bu proje 6 Mart 2012 tarihinde 

ihale edilmiş olup, sözleşmeye 

göre işin bitim tarihi 1 Ocak 2016’dır.

Hizmetler Devam Ediyor: 
Kastamonu’ya 12 Tesis 

Aralarında Obrucak Barajı’nın ve Kulaksızlar 

Sulaması’nın da bulunduğu toplam 12 adet tesi-

sin açılış ve temel atma merasimi gerçekleştirildi. 

Açılış ve temel atma merasimi için Kastamonu’ya 

gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-

sel Eroğlu’nun programı Kastamonu Valiliği-

ni ziyaret ile başladı. Program Bakanlığa bağlı 

kuruluşların yapacağı yatırımların ele alındığı İl 

Koordinasyon Toplantısı ile devam etti. Daha 

sonra ise açılış ve temel atma merasimine geçildi.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu

Konuşmasına Kastamonu’ya yapılacak yatı-

rımlarla başlayan Prof.Dr.Veysel Eroğlu “Tam 

11 tesisin temelini atacak, 1 tesisin de açılışını 

yapacağız. Bunların arasında özlemle beklenen 

Obrucak Barajı da var. 12 tesisin yatırım mik-

tarı da 110 milyon liradır. Bu yeterli mi, bunu 

yeterli görmedik. Kastamonu’ya gelirken 28 

müjdeyle geldik. Orman ve Su işleri Bakanlığı 

Kastamonu’ya en çok yatırım yapan Bakanlık-

lardan birisidir. Bu bayrağı daha yukarıya çıkar-

tacağız. Bu müjdelerin maliyeti ise 166 milyon 

liradır. Havaalanı ile 11 ilçeye otomatik mete-

oroloji gözlem istasyonu kurulacak.”dedi.Eroğlu 

“Obrucak Barajı’nın sulaması, kulaksızlar sula-

ması ve daday sulaması tamamlandığında yılda 

63 milyon TL vatandaşımızın cebine girecektir. 

Obrucak Barajı’nı 29 Ekim 2015 tarihinde ta-

mamlanacaktır. İşte vatan sevgisi, millet sevgisi 

böyle olur.”dedi. 

Planlanan Milli Gelir Artışı 
79.717.000 TL 

Konuşmasına açılacak ve temeli atılacak tesisler 

ile alakalı bilgiler vererek başlayan DSİ Genel 

Müdür Vekili Güven Karaçuha “Açılışını yapa-

cağımız ve temelini atacağımız 12 adet tesisin; 1 

adedi baraj, 2 adedi sulama tesisi, 8 adedi taşkın 

koruma, 1 adedi ise hizmet binasıdır. Toplam 

110 milyon TL’ye mal olacak 12 adet tesis ile; 

213 340 dekar tarım alanına sulama suyu temin 

edilecek, 3 ilçe ve 5 yerleşim yeri taşkından ko-

runmuş olacaktır.” dedi. 

Karaçuha sözlerini “Temelini atacağımız 8 adet 

tesis, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini 

teminat altına alacak taşkın koruma maksat-

lı projelerdir. Yağış rejiminin düzensiz olduğu 

Ülkemizde bazı dönemlerde karşılaştığımız taş-

kınlar Ülkemizi derinden yaralamaktadır. Bu 

afete tedbir olarak bugün temelini atacağımız 

bu tesisleri son derece önemsediğimi belirtmek 

isterim. ”diyerek sonlandırdı .

Konuşmaların ardından Kulaksızlar Sulama-

sına canlı bağlantı gerçekleştirildi. Daha sonra 

açılış ve temel atma merasimi gerçekleştirildi.
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Obrucak Barajı 

Obrucak Barajı 29,50 milyon m3 depolama hacmine sahip, temelden 

74,50 metre yüksekliğinde, 4 milyon 787 bin m3 gövde hacmi bulu-

nan, bu bölge için çok büyük önem taşıyan bir barajdır. Kil çekirdekli 

kaya dolgu tipinde inşa edilecek Obrucak Barajı ile 137.010 dekar 

alan sulanacak ve yılda 13,34 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek-

tir. 29 milyon TL’ye mal olacak tesisin sulamasının da tamamlanması 

ile; yılda 41 milyon 103 bin TL Milli Gelir artışı sağlanacaktır. Ürün 

deseni hububat, şeker pancarı, sarımsak, kenevir, patates, sebze, 

fasulye, sılajlık mısır, bostan, yonca, meyve ve kavak olacaktır. 6 

Mart 2012 tarihinde ihale edilen bu baraj, sözleşmesine göre 27 

Ocak 2016 tarihinde tamamlanacaktır. 

Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti Sulaması
Bu projenin sulama kaynağı olan Daday Bezirgan Hazım Kılıç 

Göleti 10 Kasım 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Sulama proje-

sinin ihalesi 31 Ekim 2012 tarihinde yapılmıştır. 18 km ana boru 

uzunluğu olan sulama projesi tamamlandığında Daday ilçesinde 

25.050 dekar alanın sulanması sağlanacaktır. 23 milyon 230 bin 

TL’ye mal olacak ve 21 Ekim 2015 tarihinde tamamlanması plan-

lanan proje ile; yılda 6 milyon 237 bin 450 TL Milli Gelir artışı 

sağlanacaktır.

Kulaksızlar Sulaması
Bu projenin sulama kaynağı olan Kulaksızlar Barajı 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Sulama projesinin ihalesi 15 Aralık 2011 

tarihinde yapılmıştır. 5,4 km ana boru uzunluğu olan sulama projesi tamamlandığında Devrekani ilçesinde 51.280 dekar alanın 

sulanması sağlanacaktır. 34 milyon 591 bin TL’ye mal olacak ve 6 Mart 2015 tarihinde tamamlanması planlanan proje ile; yılda 15 

milyon 384 bin TL Milli Gelir artışı sağlanacaktır. 

Afyonkarahisar’a 4 Tesis Daha 

Afyonkarahisar’ın Çay İlçesinde bulunan; Kara-

mık Karacaören-Pazarağaç Göleti ve Sulaması, 

Karamık Göleti ve Sulaması, Deresinek Regüla-

törü ve Sulaması, Eber 2. Kısım Taşkın Koruma 

İnşaatı’nın temel atma merasimini gerçekleştiril-

di. Toplam 25 milyon 361 bin TL’ye mal olacak 

4 proje ile; 8 770 dekar tarım alanı sulanacak, 1 

kasaba taşkından korunmuş olacak.

21.06.2013 tarihinde gerçekleştirilen merasime 

çok sayıda bürokrat, basın mensubu ve vatandaş 

teşrif etti. Temel atma merasiminde söz alan Or-

man ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

konuşmasına Türkiye’nin ağaçlandırmada rekor 

kırdığını ifade ederek başladı. Türkiye’de en çev-

reci hükümeti biziz. “10 yılda 2 milyar 800 mil-

yon adet fidanı toprakla buluşturduk, daha da 

buluşturmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar’ı 

ve Ülkemizi yemyeşil yapacağız. ”dedi.

DSİ’nin yatırımlarından da bahseden Prof. Dr. 
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Eroğlu “Temeli atılan tesislerin Ülkemize ve 

Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olmasını temenni 

ediyor, tesislerin en kısa zamanda tamamlana-

rak faydaya dönüşerek halkımıza hizmet etme-

sini bekliyorum. ”diyerek sözlerini tamamladı. 

Daha sonra söz alan DSİ Genel Müdürü Akif 

Özkaldı sözlerine temeli atılacak tesisler ile ala-

kalı bilgi vererek başladı. Özkaldı konuşmasında 

“Temelini atacağımız 4 adet tesisin; 3 adedi su-

lama projesi, 1 adedi ise taşkın koruma tesisidir. 

Toplam 25 milyon 361 bin TL’ye mal olacak 4 

adet tesis ile; 8 770 dekar tarım alanı sulanacak, 

1 kasaba taşkından korunmuş olacaktır.” ifade-

lerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Pazarağaç Göleti ve 

Sulaması’na canlı bağlantı gerçekleştirildi. Daha 

sonra temel atma merasimi gerçekleştirildi. DSİ 

Genel Müdürü Akif Özkaldı merasimin ardın-

dan 2012 Temmuz ayında inşaatına başlanan ve 

şu an % 28 seviyesinde olan Yedikapı Göleti ve 

Sulamasında incelemelerde bulunup, yetkililer-

den bilgi aldı.

Karamık Karacaören - Pazarağaç Göleti ve Sulaması
• Kil çekirdekli zon dolgu tipinde inşa edilecek olan Karamık 

Karacaören Pazarağaç Göleti ve Sulaması, Karacivan Köyünün 

2,5 km doğusunda Değirmen Deresi üzerinde yer almaktadır. 

• Temelden yüksekliği 48,70 m olan bu gölet de, sahip olduğu 

yükseklik ile aslında baraj kategorisine giren bir yatırımdır. 

• Gövde hacmi 1 009 078 m3 olan gölette; 970 bin m3 suyun 

depolanması sağlanacaktır. 

• 12 milyon 290 bin TL’ye mal olacak bu proje tamamlandığın-

da Karamık Karacaören ve Pazarağaç Kasabalarına ait 2 270 

dekar tarım arazisi sulamaya açılacaktır. 

• Sulama alanından yıllık toplam 2 688 546 TL net gelir artışı 

beklenmektedir. 

Karamık Göleti ve Sulaması
• Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan Karamık 

Göleti ve Sulaması, Karamık Kasabası Ayazhöyüğü mevkisi Ka-

ramık Deresi üzerinde yer almaktadır. 

• Temelden yüksekliği 49 m olan bu gölet, sahip olduğu yük-

seklik ile aslında baraj kategorisine giren bir yatırımdır. 

• Gövde hacmi 456 335 m3 olan gölette 1 020 000 m3 suyun 

depolanması sağlanacaktır.
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• 10 milyon 241 bin 45 TL’ye mal olacak bu proje ile; Çay 

Karamık Kasabası’na ait 4 800 dekar tarım arazisinin basınçlı 

borulu şebeke ile sulanması hedefl enmektedir. 

• Sulama alanından yıllık toplam 4 199 376 TL gelir artışı bek-

lenmektedir. 

Deresinek Regülatörü ve Sulaması 
• Deresinek Regülatörü ve Sulaması, Deresinek Kasabası Dere-

sinek Çayı üzerinde yer almaktadır.

• Deresinek ve Yakasinek Kasabalarındaki 1700 dekar tarım 

alanlarının sulanması hedefl enmektedir. 

• 1 960 000 TL’ye mal olacak proje tamamlandığında Deresi-

nek ve Yakasenek Kasabalarına ait 1 700 dekar tarım arazisi 

sulamaya açılacaktır. 

• Sulama alanından yıllık toplam 4 362 090 TL net gelir artışı 

beklenmektedir. 

Çay Eber 2. Kısım Taşkın Koruma 
• 870 bin TL’ye mal olacak bu proje tamamlandığında; Eber 

Kasabası, taşkın zararlarından korunmuş olacaktır.

DSİ’den Antalya ve Burdur’a 
24 Tesis 

28 Haziran Cuma günü Antalya’da 334 mil-

yon TL’lik 18 adet tesisin açılış ve temel atma 

merasimi gerçekleştirildi. Merasimde konuş-

ma yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu sözlerine yapılacak yatırımlardan 

bahsederek başladı  “Antalya’da toplam 18 adet 

tesisin açılış ve temel atma merasimini gerçekleş-

tireceğiz. Bu tesislerin toplam yatırım bedeli 334 

milyon liradır. Temeli atılan tesisler içinde yer 

alan Aksu Çayı ıslahı projesi son derece büyük 

ve önemli bir projedir.”dedi.

Son 5 ayda Antalya için 49 müjde verdiklerine, 

bunun toplam miktarının 1 milyar 117 milyon 

lira olduğuna dikkati çeken Orman ve Su İşle-

ri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu, bizim 

Antalya’ya taahhüdümüzdür, sözümüzün eriyiz. 

Bakanlık olarak 2013 ve 2014 yıllarını Antal-
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ya’mızda “Yatırımlarda Hamle Yılı” ilan ettik. 

Küçük Aksu Barajının da önümüzdeki aylarda 

temelini atacağız. Muhteşem bir baraj. Projesini 

yaptık, 31 Temmuz’da da ihalelerle ilgili teklifler 

alınacak. Yakında Karacaören İsale Hattı’nın 

temelini atacağız. Karacaören Barajı’ndan 

Antalya’ya da suyu biz getireceğiz. Antalya için 

ne yapılması gerekiyorsa yaptık, yapmaya de-

vam edeceğiz. ”dedi.

Son 10 yılda DSİ 1315 tesisin 
açılışını yaptı

Bakanlık olarak yapılan çalışmalar konusunda 

da bilgi veren Prof. Dr. Eroğlu “DSİ Ülkemiz-

de son yıllarda destan yazdı. Geçmişte yılda 3 

tesis açılırken, bugün senede 300-400 tesis açı-

lıyor. Bitiş tarihleri belirli olan çok sayıda tesisin 

temeli atılıyor. Son 10 yılda sadece DSİ 1 315 

tesisin açılışını yaptı. Bunların 232’si baraj. Bu 

tesislerle 18 milyon dekarlık araziyi sulamaya aç-

tık. 650’den fazla dereyi ıslah ettik. 58 yerleşim 

yerine içme suyu temin ettik.”dedi.

Prof. Dr. Eroğlu konuşmasını “Temeli atılan 

tesislerin ve açılışların Ülkemize ve Antalya’mı-

za hayırlı olmasını temenni ediyor, tesislerin en 

kısa zamanda tamamlanarak faydaya dönüşerek 

halkımıza hizmet etmesini bekliyorum.”diyerek 

tamamladı.

Hayal Olan Projeler Bir Bir 
Sonuçlandırılıyor 

Antalya Milletvekili Menderes Türel merasimde 

yaptığı konuşmada 1970 yılından bu yana gün-

demde olan Kıbrıs Barajı ile alakalı çalışmaları 

başlattığı için Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür ederek başladı. 

Antalya Milletvekili Menderes Türel “Hayal 

olan projeler bir bir sonuçlandırılıyor. Antal-

ya’mızın ve Ülkemizin itibar projesi olan 2016 

EXPO için son derece önemli olan Aksu Çayı 

Taşkın Koruma İnşaatının temelini atmak bize 

nasip oldu. Bu proje Ülkemizin vizyonu için 

çok önemli. Bu tesis sayesinde Aksu İlçesi ve ci-

var köyleri, tarım arazileri ile turizm alanlarının 

taşkından korunması sağlanacaktır. Bu tesis ile 

Aksu Çayı Eylem Planını başlatmış bulunmak-

tayız.” dedi.

DSİ Genel Müdür Vekili 
Güven Karaçuha

Temeli atılacak ve açılacak tesisler ile alakalı 

“334 milyon TL’ye mal olacak tesislerin; 2 ade-

di büyük baraj sulaması, 1 adedi büyük taşkın 

koruma tesisi, 8 adedi gölet ve sulama tesisi, 7 

adedi ise taşkın koruma tesisidir, 18 adet tesisle; 

90.950 dekar tarım arazisine sulama suyu temin 

edilecek, Aksu İlçesi, civar köyleri, tarım arazile-
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ri ve turizm alanları, Korkuteli ve Kumluca İlçe 

Merkezleri başta olmak üzere 3 belde, 3 mahalle 

ve 7 köy 2 belde ile 105 989 dekar tarım alanı 

taşkından korunacaktır.” bilgisini veren Karaçu-

ha konuşmasını şu başlıklarla sürdürdü.
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Dim Barajı Sulaması İkmali 
Daha önce hizmete alınan Dim Barajı’ndan alınacak suyla 37 

500 da tarım alanın borulu sitemle sulanmasını sağlayacaktır. 

37 500 da sahanın borulu sistemle sulanması, toplam 130 750 

m uzunluğunda CTP, HDPE, Çelik borularla sağlanacak olup, 

proje iki adet de pompa istasyonunu kapsamaktadır. 2013 yılı 

fi yatlarıyla 24 824 824 TL’ye mal olacak proje, 25.02.2013 

tarihinde ihale edilmiş olup, sözleşmeye göre işin 27.03.2016 

tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Naras Barajı Sulaması
Bu yıl içinde tamamlanması planlanan Naras Barajı’ndan 

alınacak su ile; 15 870 da tarım alanının toplam 64 962 m 

uzunluğunda CTP ve HDPE borularla borulu sistemle sulanması 

sağlanacaktır. 26 788 998 TL’ye mal olacak proje, 11.04.2013 

tarihinde ihale edilmiş olup, iş sözleşmeye göre işin 08.02.2016 

tarihinde tarihin de tamamlanması planlanmaktadır. 

Aksu Çayı Taşkın Koruma Tesisi
03.01.2012 tarihinde ihale edilen Aksu Çayı Taşkın Koruma 

Tesisi Antalya İli Aksu İlçesi sınırları içerisinde Aksu Çayı’nın 

menbada Kargı Regülatörü’nden (Km:52+281.00) başlayıp, 

mansapta denize kadar olan bölümünde, kollarıyla birlikte 

yaklaşık 70 km’lik kısmında sedde, taş tahkimat ve dere ıslah 

çalışması yapılacaktır. 164 450 003 TL’ye mal olacak ve sözleş-

mesine göre 12.12.2016 tarihinde tamamlanacak iş ile; Aksu 

İlçesi, 7 köy ve 105 750 da tarım arazileri ve turizm alanlarının 

taşkından korunması sağlanacaktır

8 Adet Gölet ve Sulama Projesi
01/01/2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının tali-

matıyla uygulamaya konan ve 2,5 yıl gibi kısa sürede 1000 

göletin tamamlanması gibi son derece büyük bir hedefi  bünye-

sinde barındırması sebebiyle “mega proje” olarak adlandırılan 

“GÖL-SU” “1000 Günde 1000 Gölet ve Sulama” Projesi kapsa-

mında inşa edilecek  bu 8 gölet ile; 37 580 dekar tarım alanına 

sulama suyu temin edilecek.
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Abant Gölü’ne 
50 Bin Alabalık 
Yavrusu
Abant’a has 
endemik olan, 
Abant Alası türünde 
balık yavruları göle 
bırakıldı. 
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu, Abant Tabiat Parkı’nda düzenlenen merasimle 

Abant Gölü’ne yaklaşık 50 bin alabalık yavrusu 

bıraktı. 

Abant Tabiat Müzesi ve Tanıtım Merkezini geze-

rek, yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada tabiatı 

en iyi şekilde koruduklarını söyledi.

Prof. Dr. Eroğlu, Bolu’da çevrenin ve gölün ter-

temiz olduğunu belirterek, “Buraya rastgele balık 

atmıyoruz. Az önce saldığımız balıklar tamamen 

Abant’a has endemik olan, Abant Alası dediğimiz 

balıklar. Devlet Su İşleri bir taraftan balıklandırma 

yapıyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Mü-

dürlüğümüz ayrı bir şekilde, yani endemik türleri 

üretiyor. Bu yıl 3 milyon alabalığı ülkenin çeşitli 

yerlerindeki su kaynaklarına, derelere ve göllere 

yayacağız” şeklinde konuştu.

Milli parkları ve tabiat parklarını dünyanın en 

muhteşem yeri haline getirmek istediklerini anla-

tan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, “Turist açısından biraz zayıf. Bu konuda 

bir master planı hazırladık. Sloganımız da şu ‘Dün-

yanın cennetini görmek istiyorsan Gel Abant’a’, 

Tabiatın kalbi Bolu’ya da ‘Cenneti tasavvuf etmek 

isteyen gelsin Bolu’ya” ifadesini kullandı.

Koruma altında olan alanları en iyi şekilde koru-

duklarını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Koru-

nan alanlar yüzde 4.5’ten yüzde 7.24’e çıktı. Ko-

runan alanlar neredeyse yüzde yüz arttı. Koruma 

Abant Gölü’ne 50 Bin 
Alabalık Yavrusu
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anlayışında değişiklik var. Uzun devreli gelişme 

planlarıyla bu alanları en iyi şekilde koruyoruz 

ve korumaya da devam edeceğiz” ifadesini kul-

landı. 

“10.5 Yılda 2 Milyar 800 Milyon 
Adet Fidanı Toprakla Buluşturduk”

Yapılan çalışmaların bazen istismar edildiğini 

savunan Prof. Dr. Eroğlu, burada bir yol ça-

lışmasının olduğunu o sırada ağaçlar kesiliyor 

şeklinde söylentiler çıktığını söyledi. O bölgede 

özellikle trafiği engelleyen ağaçların kesildiğini 

ve yol genişletme çalışması yapıldığına dikkati 

çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-

sel Eroğlu, şöyle konuştu:

“Biz 10.5 yılda 2 milyar 800 milyon adet fidanı 

toprakla buluşturduk. Bizden daha çevreci bir 

hükümet yok. İddia ettik, söyledik, ispat ettik. 

Hatta bu kadar ağaç dikilemez diye yanlış he-

sap edenler de oldu. Ama bunların matematik 

bilmediği anlaşıldı. Biz ne yaparsak ilmi olarak 

yapıyoruz. Yaptığımız şeyler ilmi esaslarla yapı-

lıyor. Rastgele yapmıyoruz. Yapılan çalışmalar 

sonrasında bölge çok daha güzel hale geldi. Bunu 

söyleyen muhalefet, utanmayacak mı bu düzen-

lenmiş ve güzelleşmiş halini görünce. Utanma 

duygusu herhalde kalmadığı için bunu söylemek 

cesaretini gösterebiliyorlar. Böyle tenkit etmiştik 

ama çok güzel olmuş, tebrik ederiz demek aslın-

da bir erdemdir bana göre. Dünyada böyle bir 

muhalefet yok. Onlar bizim yaptıklarımızı takip 

ederlerse bizi izlemeye devam ederlerse daha 

isabetli olur diye düşünüyorum.”

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, milli parkların yanı sıra 

su ve ormancılık alanlarında 3 tane yeni proje 

hazırladıklarını vurgulayarak, “2013-2017eylem 

planları var. 2008-2012 yılları arasında ağaçlan-

dırma ve erozyonu kontrol eylem planıyla sefer-

berlik ilan etmiştik. Bu son 5 yıldaki seferberlik 

çok başarılı geçti. Hedefimiz 2 milyon 300 bin 

hektarlık alanda çalışma yapmaktı. Son 5 yılda 

çalıştığımız alan 2 milyon 429 bin hektar yani 

51
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bir Belçika’nın 3 milyon hektar olduğunu düşü-

nürsek, Belçika’ya yakın bir alanda ağaçları top-

rakla buluşturduk” diye konuştu.

Çevreci bir hükümet olduklarını, sulak alanları 

koruduklarını, tabiat parklarının sayısının arttı-

ğını, ramsalar denilen sulak alanlarının ve milli 

parkların sayısının artığına işaret eden Prof. Dr. 

Eroğlu, çevre, ağaçlandırma ve tabiatı koruma 

konusunda dünyada hiçbir ülkenin Türkiye’yle 

yarışamayacağını söyledi.

“Dünyada Böyle Güzellik Yok”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 

Eroğlu, Bolu’nun çok güzel bir tabata sahip 

olduğunu belirterek, “Özellikle tabiat parkları 

konusunda Bolu’da 17 tane tabiat parkımız var. 

Hakikatten burası Cennet’ten bir köşe. Yedigöl-

ler yolu da yapılıyor. Allah nasip ederse tamam-

landığında Yedigöller’i de bütün dünyaya tanıt-

mak istiyoruz” dedi.

Bolu’nun, dünyanın birçok ülkesinden daha 

güzel bir tabiata sahip olduğuna dikkati çeken 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu kadar güzellikler 

var. Dünyada böyle güzellik yok. Yani İsviç-

re’deki güzelliklerden çok daha fazla ama maa-

lesef yurt dışından gelen turist sayısı son derece 

az. Dolayısıyla bizim burada bakanlığımızın, ge-

nel müdürlüğümüzün, valiliğimizin, sivil toplum 

kuruluşları ve belediyemizin katkıları ile kongre 

merkezi yapmamız gerekiyor. Dünyada kongre 

merkezleri çok gelişiyor. Özelikle bu konuda 

bütün kurumların birlikte koordineli bir şekilde 

çalışması lazım” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Eroğlu, Son 10 yılda Bolu’ya 4 milyar 

liralık yatırım yapıldığını belirterek, sözlerini 

şöyle sürdürdü:

“Bolu’yu çok seviyoruz. Bolu’ya çok şey yaptık. 

Hükümetimizin son 10 yılda yaptığı 4 milyar li-

ralık yatırım var. Bütçesine göre, bizim bakanlı-

ğımız, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığımız, 

Milli Eğitim Bakanlığı gibi 4-5 tane yatırım-

cı bakanlığın yatırım bedeli 4 milyar lira. Bu 

gerçekten Bolu için çok önemli bir rakam, biz 

Bolu’yu daha da büyütmek istiyoruz. Buraya has 

ve endemik bir tür olan ‘Abant alası ile ilgili bir 

üretim merkezi kuracağız burada. İnşallah bunu 

da bu sene gerçekleştireceğiz. Bu tür başka yer-

de yok. Bugün bir miktar alabalık yavrusu attık. 

Ama bunu 325 bine tamamlayacağız. Önümüz-

deki yıldan itibaren burada gerçekten muhteşem 

bir alabalık üretim merkezi kurulacak. Bunu çok 

önemsiyoruz. Yurtdışından zenginler sırf buraya 

alabalık yemek için gelecek.” 
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Dünya Çölleşmede 
Kritik Döneme 
Girdi. 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu 
“Yaşamamız için 
gerekli olan gıdayı, 
suyu ve havayı 
sağlayanın birkaç 
cm’lik toprak 
olduğunu bilmek 
zorundayız.”
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele 

Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “İnsanoğlu 

tarihin hiçbir döneminde tabii kaynaklar konusun-

da bu kadar kritik bir döneme gelmemişti. Bizim 

jenerasyonumuz, insanoğlunun ve dünyamızın ge-

leceğini şekillendirecektir. Bu ya sürdürülebilir bir 

kalkınma ya da kendi kendini yok etme olacaktır.” 

uyarısında bulundu.

Türkiye’nin taraf olduğu BM Çölleşme ile Mü-

cadele Sözleşmesi kapsamında, 17 Haziran’ın 

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü olduğunu 

belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, BM Çölleşme 

ile Mücadele Sekretaryası tarafından bu senenin 

sloganının, “Geleceğimizin Kurumasına İzin Ver-

meyelim/Geleceğimizi Kurutmayalım” olarak 

belirlendiğini kaydetti.

İnsanoğlunun tarihin hiçbir döneminde tabii kay-

naklar konusunda bu kadar kritik bir döneme 

gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

“Bizim jenerasyonumuz insanoğlunun ve dünya-

mızın geleceğini şekillendirecektir. Bu ya sürdürü-

lebilir bir kalkınma ya da kendi kendini yok etme 

olacaktır. Şu anda seçim yapma şansımızın olması 

bu işin iyi yönüdür. Kötü yönü ise artık kaybede-

cek zaman kalmamıştır. Ya sürdürülebilir kalkın-

ma için cesur adımlar atacağız ya da zamanın ge-

çip gitmesine izin vereceğiz.” diye konuştu.

2008 yılında yayınlanan Global Land Degradati

on&ImprovementAssesment (GLADA) raporu ile 

1981-2003 yılları arasında dünyadaki tüm kara 

alanının yaklaşık dörtte birinin arazi bozulumun-

dan etkilendiğinin tespit edildiğini bildiren Prof. 

Dr. Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

“BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO raporlarına 

göre 2050 yılına kadar dünya nüfusu 9 milyarı 

“Dünya Çölleşmede 
Kritik Döneme Girdi”
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bulacak ve bu nüfusu besleyebilmek için gıda 

üretimini %70 oranında artırmak gerekecektir. 

Ancak yine bu tarihe kadar üretim yapılan 1,9 

milyar hektar alanın bozulacağı tahmin edil-

mektedir. Aslında bizler, yaşamamız için gerekli 

olan gıdayı, suyu ve havayı sağlayanın birkaç 

cm’lik toprak olduğunu bilmek zorundayız.”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın toprağın, or-

manlarımızın, genel manası ile tabii kaynakları-

mızın korunup geliştirilmesi, çölleşme ve eroz-

yonla mücadele için hem ülke içinde, hem de 

uluslararası arenada birçok çalışma yürütmekte 

olduğunun altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

“2003-2013 yıllarını kapsayan 190 yıllık dönem-

de 2 milyar 800 milyon fidan toprakla buluştu-

rulmuştur. Türkiye orman varlığını hem alan 

hem de kalite olarak artıran nadir ülkelerden 

birisi olmuştur” dedi. 

Türkiye de Etkilenecek

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibarı 

ile iklim değişikliği ve çölleşmeden etkilenecek 

ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, “Dünya Çölleşme Risk Harita-

sında Türkiye, özellikle de İç Anadolu Bölgesi, 

‘aşırı hassas ve çok hassas’ bölge olarak göste-

rilmektedir. Türkiye’de tarım alanlarının % 

59’unda, orman alanlarının % 54’ünde ve mera 

alanlarının % 64’ünde fiili erozyon mevcuttur. 

Ormanların % 48’i bozuk vasıflıdır. Bu sebeple 

Hükümet 2008 yılında Ağaçlandırma ve Eroz-

yon Kontrolü Seferberliği başlatma kararı almış-

tır. 2008-2012 yıllarını kapsayan Ağaçlandırma 

ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı 

ile ormanların artırılması, bozuk orman alanla-

rının iyileştirilmesi, erozyonun önlenmesi, iklim 

değişikliğinin Türkiye üzerindeki olabilecek et-

kilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir.” bil-

gisini verdi.

Son 10 Yılda Cumhuriyet Tarihinin 
% 50’si Kadar Çalışma Yapıldı

Türkiye’de başlangıçtan 2012 yılı sonuna kadar 

7.377.007 hektar alanda ağaçlandırma, eroz-

yon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabi-

litasyonu, mera ıslahı, enerji ormanı tesisi, suni 

gençleştirme ve özel ağaçlandırma çalışmaları 

yapıldığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu 

miktarın %33’ü son 5 yılda Ağaçlandırma Sefer-

berliği ile yapılmıştır. Son on yılda yapılan mik-

tar ise (3.690.942 hektar) bugüne kadar yapılan 

çalışmaların %50 sidir. 1973 yılında 20.199.296 

hektar olan orman varlığımız 2012 yılı sonun-

da %7,32’lik artış sağlayarak 21.678.134 hek-

tara ulaşmıştır. Aynı zamanda 1973 yılında 

935.512.150 metreküp olan dikili servetimiz, 

%59.74’lük artış sağlayarak 2012 yılı sonunda 

1.494.454.538 metreküpe ulaşmıştır. Dünyada 

orman varlığı azalırken yapılan çalışmalar ne-

ticesinde Türkiye ağaçlandırmada dünyada en 

çok ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer 

almıştır.” diye konuştu.

2015 yılı hedefinin orman alanını 22 milyon 

hektara, odun servetini 1,6 milyar m3’e çıkar-

mak olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu, “2023 yılı hedefimiz ise Türkiye toprak-

larının %30’u yani 23 milyon hektar orman 

alanına ulaşmaktır” dedi. Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’nca 2013-2017 yılları arasında uygu-

lanacak olan 3 yeni Eylem Planının uygulamaya 

konulduğunu kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 

şunları söyledi:

“Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 

5 yıllık süre içerisinde 1.400.000 hektar alanda 

erozyonla mücadele gayesiyle ağaçlandırma, 

rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı 

çalışmaları ile geçmişte yapılan ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü sahalarında 2.287.379 hektar 

bakım çalışmaları yapılacaktır. Yukarı Havza 

Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında 25 ana 
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nehir havzasında, 227 adet öncelikli çalışılacak 

sel havzası belirlenmiştir. Buna göre 227 sel 

havzasında 4.155.000 hektar genel alanda çalış-

malar yapılacaktır. Baraj Havzaları Yeşil Kuşak 

Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında, işlet-

mede, inşaat halinde ve proje aşamasında olan 

1.073 adet baraj ve göletin 400’ünde ağaçlandır-

ma, erozyonun ve sedimantasyonun önlenme-

si, su miktarının ve kalitesinin artırılması, yeni 

rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması 

çalışmaları yapılacaktır.” 

Afrika’ya Çölleşmeyle 
Mücadele Desteği

Afrika başta olmak üzere birçok ülkede Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı önderliğinde çölleşme ile 

mücadele çalışması yürütüldüğünün altını çizen 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çalışmalardan bazıları-

nı şöyle aktardı:

“Afrika’da Ülkelerinin Çölleşme Arazi Bozu-

lumu ve Kuraklıkla (ÇABUK) Mücadele Ka-

pasitelerinin Geliştirilmesi Projesi faaliyete ge-

çirilmiştir. ÇABUK-Nijer Projesi ile Nijer’de 

Nijer-Türkiye Dostluk Ormanı tesis edilmiştir. 
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Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 

9 Ocak 2013 tarihinde Türkiye-Nijer Dostluk 

Ormanı’nı ziyaret etmiş, ziyaret anısına buraya 

fidan dikerek açılışını yapmıştır. Meteoroloji, 

Toz Taşınımı, Çölleşme ve Erozyonla Müca-

dele Konulu Uluslararası Çalıştay yapılmıştır. 

Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika’da 

yer alan 16 ülkeden 30 uzmana Meteoroloji, 

Toz Taşınımı, Çölleşme ve Erozyonla Mü-

cadele konusunda eğitim verilmiştir. Asya’da 

İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler 

Konferansı’nda (AİGK/CICA) 24 üye 

ülkeye hitap edecek olan AİGK Ulusla-

rarası Çölleşme İle Mücadele Araştırma 

ve Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de Kon-

ya ilinde kurulması kararlaştırılmıştır. 

FAO, TİKA ve Bakanlığımız ile beraber 

uluslararası bir yol haritası kabul edilen 

Kurak Bölgelerde Küresel Değişimlere 

Dayanaklı Peyzajların (Orman Ekosis-

temlerinin) Oluşturulması Rehberi ha-

zırlanmıştır.” 

 Türkiye’nin 
Dönem Başkanlığı Uzatıldı

Bugün itibariyle AİGK/CICA’nın, 24 

üye ülke, 8 gözlemci ülke ve 3 gözlem-

ci uluslararası kuruluş ile bölgedeki en 

etkin katılımlı süreçlerden biri haline geldiğini 

kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Türkiye, 7-9 

Haziran 2010 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 

Üçüncü AİGK/CICA Zirvesi’nde 2012 yılında 

sona ermek üzere Örgütün Dönem Başkanlığı’nı 

Kazakistan’dan devralmıştır. Dönem Başkanlı-

ğımız, üye ülkelerin kararıyla 2014 ortasına ka-

dar uzatılmıştır.” dedi.

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri-

nin 17 Haziran 2013 tarihinde Konya Mevlana 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirten 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu seneki Çölleşmeyle 

Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Mersin 

ve Konya’da düzenlenen uluslararası eğitimde; 

Senegal, Sudan, Etiyopya, Burkina Faso, Mali, 

Nijer, Gambiya, Mısır, Nijerya, Kenya, Orta 

Afrika Cumhuriyeti, Benin, Somali, Pakistan, 

Yemen, Tunus, Eritre, Fildişi Sahilleri, Lesotho, 

Burundi, Gabon, Fas, Mozambik, Togo, Ceza-

yir, İran, Lübnan’dan teknik uzmanları ağırla-

dık.” diye konuştu.

Çölleşmeyle mücadele için toplumun her ferdi-

nin katkıda bulunabileceğini belirten Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, “Ülkemizin ve bölgemizin iklim 

değişikliğinden en az etkilenmesi ve çöl olmama-

sı topraklarının verimi düşmemesi için, bütün 

vatandaşlarımızın, bulunduğu yerdeki ormanı, 

ağacı ve merayı koruması, karbon emisyonunu 

artırmak için ağaçlandırma ve erozyon kont-

rol çalışmalarına gerekli desteği vermesi, tarım 

alanlarının yok olmaması için tekniğine uygun 

sulama ve tarım tekniklerini kullanması hiçbir 

zaman unutulmamalıdır.” çağrısında bulundu.
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SPOR’da 
DSİ
Spor bireylerin beden ve ruh sağlığının gelişme-

si için belirli kurallar çerçevesinde , araçlı veya 

araçsız , bireysel veya toplu olarak rekabet ve da-

yanışma duygularını içine alan faaliyetler bütünü 

olarak tanımlanır. 

İnsanların çok eski zamanlardan beri gerek ferdi, 

gerekse toplu olarak sportif faaliyetlerde bulundu-

ğunu tarihi kaynaklar yazmaktadır

Günümüzde ise çalışanların, aktiviteler ile iş dışın-

da birlikte vakit geçirme, farklı birimlerde görev 

yapan personel ile kaynaşma, yönetim kadrosu 

ile personel ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından 

spor faaliyetleri kurum içerisinde yer almaya baş-

lamıştır.

Bu faaliyetler kurumda çalışanların oluşturdukla-

rı grupların birbirleriyle ve kurumun bütünüyle 

sağlıklı ilişkiler kurmalarında, kurumun bütünlü-

ğünün ve çalışanların ait olma duygularının geliş-

tirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Devlet Su İşleri spora verdiği önem ile örnek ku-

rumlar arasında yer almaktadır. Kurulduğu gün-

den bu yana Türk sporuna katkı yapmakta, genç 

sporcuların yetiştirilerek, sağlıklı bireyler olmasına 

destek vermektedir. Personel için her türlü spor-

tif imkanı sunan DSİ profesyonel anlamda da 

adından sıkça söz ettirmektedir. Genel müdürlük 

ve bölge müdürlükleri bünyesinde bulunan fark-

lı branşlardaki takımlar ile birçok başarıya imza 

atmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü Birimler Arası 
Geleneksel Futbol Turnuvası 

İçmesuyu Dairesi’ni 3-2 yenen DSİ Ankara 
Bölge Müdürlüğü şampiyon oldu.

Ankara DSİ Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, 

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan perso-

neller arasındaki birlik ve beraberliği artırmak, 

kuruma yeni katılan personellerin kaynaşmasını 

sağlamak maksadıyla geleneksel olarak düzenle-

nen ve 14 takımın katılımıyla 06 Mayıs 2013 Pa-

zartesi günü başlayan “Birimler Arası Geleneksel 

Futbol Turnuvası” 11 Haziran Salı günü oynanan 

final maçıyla sona erdi.

Final maçında İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ile DSİ 

5 (Ankara) Bölge Müdürlüğü karşı karşıya geldi. 
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Son derece zorlu geçen mücadeleyi DSİ 5.Bölge 

Müdürlüğü 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan 

etti. Maçın ardından kupa ve madalya törenine 

geçildi. Şampiyon takımın kupa ve plaketlerini 

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı takdim etti. 

DSİ Birimlerarası Futbol turnuva final programı 

Taekwondo milli hakemi Ramiz Akın’ın öncü-

lüğünde DSİ Taekwondo takımının gösterisiyle 

devam etti. DSİ Taekwondo takımı öğrencile-

rinden sonra ise DSİ Okçuluk Takımı başarılı 

atışları ile seyircilere heyecanlı anlar yaşattı.

DSİ ERA 2. Ligde 

Kazanan yeşil beyaz

Türkiye Basketbol 3. Ligi Final Grubu son gün 

ilk maçında Ankara DSİ ERA, İstanbul DSİ’yi 

76-75 mağlup ederek Türkiye Basketbol 2.Ligi 

bileti alan son takım oldu.

DSİ’nin Ankara ve İstanbul takımlarını karşı 

karşıya getiren ve galibin 2.lige çıkacağı müca-

dele Ankara DSİ ERA takımının 1 sayılık üstün-

lüğü ile sonuçlandı.

Maçtan sonra bir açıklama yapan DSİ Spor Yö-

netim Kurulu Başkanı Ergün Üzücek “Turnu-

vanın en keyifli maçını oynadık. Aynı kurumun 

iki farklı takımı mücadele etti. Gurur duydum. 

Kazanan yine yeşil - beyazlı renkler oldu. Bütün 

DSİ ailesine başta fahri başkanımız, Genel Mü-

dürümüz Akif Özkaldı’ya bizlere verdikleri bü-

yük destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca Türk basketbol camiasının efsane ismi 

Doğan Hakyemez’e ve teknik ekibine sonsuz te-

şekkürlerimi sunuyorum. Bu zafer DSİ camiası-

na hayırlı olsun” dedi.

Konya DSİ Spor Voleybol Takımı 
Başarıya Doymuyor… 

2012-2013 sezonunda Konya DSİ Spor Voley-

bol gençler yaş grubu Erkekler takımı Konya 

birincisi olduktan sonra, Antalya’da Grup müsa-

bakalarında ilk iki takım arasına girip yarı finale 

çıkmaya hak kazandı.

10-11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde Eskişehir’de 

düzenlenen yarı final müsabakalarında; Kayseri 

Melikgazi Belediyesini 3-0, Tekirdağ Malkara 

Belediyesini 3-0, Eskişehir Anadolu Üniversite-

sini 3-1 yenerek, grup birincisi olarak Türkiye 

finaline katılmaya hak kazandı.
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Kahramanmaraş DSİ 
Satranç Takımı 
Türkiye Satranç Federasyonu 
Kulüpler Şampiyonasında 

2009 yılında kurulan DSİ Spor Kulübü Satranç 

Takımı, kurulduğu yıldan itibaren birçok başarı-

ya imza attı. 2012 yılında namağlup Kahraman-

maraş il şampiyonu ve Türkiye 15.si oldu. 2013 

yılında ise 4 rakibini de 4-1’ lik skorlarla yenerek 

tekrar namağlup il şampiyonu oldu. 

Türkiye Satranç Federasyonu, Kahramanmaraş 

satranç il temsilcisi Ulaş Demirci tarafından ta-

kım kaptanı Bünyamin Sağlam’a şampiyonluk 

kupası verildi.

 

DSİ Elazığspor Şampiyon... 

DSİ Elazığspor Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonu...
Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası final karşı-

laşmaları 23 Haziran 2013 tarihinde Ankara´da 

tamamlandı ve turnuvada DSİ Elazığspor Vo-

leybol takımı namağlup şampiyon oldu.

Final karşılaşmasında DSİ Elazığspor Küçük 

Kızlar Voleybol takımı Bursa Büyükşehir Bele-

diye spor takımı ile karşılaştı. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi´ni; 25-16, 17-25, 

18-25, 25-22 ve 15-12´lik setlerle 3-2 mağlup 

eden Elazığ DSİ Spor şampiyon oldu.

Final müsabakalarından sonra düzenlenen ödül 
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töreninde; şampiyon olan Elazığ DSİ, madalya 

ve kupalarını Türkiye Voleybol Federasyonu 

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu´nun elin-

den aldı.

24.06.2013 tarihinde ise DSİ Elazığspor Kulubü 

Başkanı Müfridat Şara başkanlığında DSİ Ela-

zığspor Voleybol Takımı, DSİ Genel Müdürü 

Akif Özkaldı’yı makamında ziyaret etti.

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı voleybolcuları 

tek tek tebrik etti ve şampiyonluğu getiren voley-

bolculara teşekkür etti. 

Elazığ DSİ Spordan 6 Sporcumuza 
Millî çağrı! 

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafın-

dan 30 Haziran-8 Temmuz 2013 tarihleri 

arasında Ankara’da yapılacak olan Yıldız-

lar Millî Takım Kampı’na Elazığ DSİ Spor 

Kulübü’nden 6 Bayan Sporcu davet edildi.

Türkiye´de Voleybolun altyapısını geliştirmek, 

yetenekli gençleri Türk Voleyboluna kazan-

dırmak ve Millî Takımların altyapısına katkı 

sağlamak amacıyla Türkiye Voleybol Fede-

rasyonu tarafından 30 Haziran Pazar günü 

Ankara Başkent Spor Salonu’nda başlayan 

Yıldızlar Millî Takım Kampı’na Elazığ DSİ 

Spor Kulübü’nden 6 sporcu davet edildi.

9 gün süren kampa DSİ Spor Kulübü’nden Ber-

na Apa, Zeynep Tuz, Esra Tikre, Esra İnce, Ezgi 

Bozkurt ve Zehranur Şimşek olmak üzere 6 Ba-

yan Sporcu katıldı.

DSİ Spor Bayan Voleybol Takımı Antrenörü 

Aytaç Ekinci Yıldızlar Millî Takım Kampı’na 

6 sporcunun davet edilmesi Doğu ve Güney-

doğu Anadolu Bölgesi’nden sadece DSİ Spor 

Kulübü’nden sporcuların çağrı almasının çok 
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önemli bir başarı olduğunu kaydederek, davet 

edilen sporcuların bölgeyi ve Elazığ’ı en iyi şekil-

de temsil ettiklerini söyledi. 

DSİ, Spor İçin Olimpik Gün 
Yürüyüşünde 

‘Olimpik Gün’ şenlikleri gerçekleştirildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne üye ülkele-

rin her yıl Haziran ayında ‘Olimpizm’ temalı et-

kinliklerle gerçekleştirdiği ‘Olimpik Gün’ şenlik-

leri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) 

tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkı-

larıyla 02.06.2013 tarihinde Erzurum’da düzen-

lenen organizasyonla kutlandı.

Sağlıklı, barışçıl, üretken toplumlar oluşturmak, 

her yaşta insanımızın sporu tanımasını ve sporla 

buluşmasını sağlamak amacıyla tertiplenen bu 

güzel organizasyona, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 

kurum yetkilileri ve personelini de iştirak etti. 

Palandöken İlçesi’ndeki Gazino kavşağından 

başlayarak 10:00’da başlanan yürüyüş Türk Te-

lekom Atlama Kuleleri önünde sona erdi.

DSİ Antalya Spor 
1. Amatör Kümede 

Antalya DSİ Spor 2012-2013 Futbol Sezonunda 

2. Amatör Kümeyi 2. Olarak tamamlayıp, Play 

–Off oynamayı hak kazandı. Oynadığı Play-Off 

maçlarının 3’ünüde kazanan Antalya DSİ Spor 

2013-2014 Futbol sezonun da 1. Amatör Küme-

de oynama hakkını kazandı. 

Antalya DSİ Spor teknik heyet ve futbolcuları 

Bölge Müdürü Turkay Özgür’ü makamında zi-

yaret etti.

DSİ Antalya Bölge Müdürü Turkay Özgür; ba-

şarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöne-

tim kurulunu tebrik etti.

Diyarbakır DSİ SPOR Şampiyon 

Diyarbakır’da 9 takımın mücadele ettiği U-13 

Gençler futbol liginde DSİ spor oynadığı tüm 

karşılaşmaları kazanarak şampiyon oldu.
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2012-2013 Gençler futbol liginde U-14, U-15 ve 

U-17 kategorilerinde şampiyon olan DSİ Spor, 

U-13 kategorisinde de şampiyonluk elde ederek 

bu yıl Diyarbakır’da 4 kupa birden alıp bunlara 

U 15 kategorisinde Türkiye dördüncülük kupa-

sını da ekleyerek DSİ Spor müzesine toplamda 5 

kupa taşımış oldu. DSİ Spor U-13 Takımı oyna-

dığı 8 karşılaşmayı kazanma başarısı elde eder-

ken rakip kalelere 28 gol bıraktı. Kalesinde ise 

sadece 1 gol görerek rekor kırdı.

Konya DSİ Spor Kulübü, atletizmde 
Milli Takım Kadrosuna aday oldu

Konya DSİ Spor Kulübü sporcularından Hü-

seyin Adıyaman, 12-13.06.2013 tarihlerinde 
Denizli’de yapılan Gençler Atletizm Türkiye 

Şampiyonasında 100 metrede Türkiye 3.sü oldu. 

Ardından22-23.06.2013 tarihinde İzmir’de ya-

pılan Gençler Türkiye Federasyon Deneme 

Müsabakasında yarışan sporcu, derecesini ge-

liştirerek Türkiye birincisi oldu. Böylelikle, Milli 

Takım Kadrosuna aday oldu.

12-13.06.2013 tarihlerindeki Gençler Atletizm 

Türkiye Şampiyonasında 200 metrede ise Tür-

kiye 4.sü olan Adıyaman, 200 metredeki bu de-

recesiyle Konya rekorunu kırdı.
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Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su ke-

narlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü 

sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın famil-

yaları Alligatoridae (Aligatorgiller), Crocodylidae 

(Timsahgiller) ve Gavialidae (Gavyaller)’dir.

Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, 

yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sü-

rüngenlerdir. Kuşların yaşayan en yakın akrabala-

rıdır. Kuşlar ve timsahlar, Archosauria grubunun 

yaşayan son üyeleridir. Crocodilia takımı, 220 

milyon yıl önce Trias Döneminde ortaya çıkmış 

olan ve Mezozoik dönemde çok çeşitli şekillere ay-

rılan Crurotarsi grubunun üyelerindendir.

Sürüngenlerin Dünyasında: 

Timsahlar
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Timsah sözcüğü köken olarak Arapça bir söz-

cüktür. Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar, Bas-

mıllar, Oğuzlar, Karluklar, Türgeşler, Hazarlar, 

Göktürkler, Uygurlar, Tuna Bulgarları, Kimek-

ler timsaha Alavan demişlerdir. Kâşgarlı Mah-

mud tarafından Bağdat’ta 1072 - 1074 yılları 

arasında yazılan Türkçe - Arapça sözlük olan 

Divânu Lügati’t-Türk’te timsahın Türkçe karşı-

lığı Alavan olarak geçer.

Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan, 

Timsahgiller takımından iri yapılı, kalın ve ka-

buksu derili sürüngen türlerinin genel adıdır. 

Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzerler. 

Vücutlarının üzeri, sert kemiksi plakalarla örtü-

lüdür. Ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında 

dörder parmak bulunur. Parmak araları tama-

men veya kısmen perdelidir. Uzun, yandan ba-

sık kuyrukları suda kürek vazifesi görür. Güçlü 

dişlerle bezenmiş, çok kuvvetli çeneleri vardır. 

Yalnız üst çene açılır. Etli dil, alt damağa yapı-

şıktır. Gözleri, burunları ve kulakları başlarının 

üst kısmında bulunur. Suda yüzerken rahatça 

etraflarını görür, işitir ve solunum yaparlar. Ka-

rada vücutlarını zor taşımalarına rağmen, suda 

çok iyi yüzerler. Gündüzleri dinlenir, çoğunlukla 

gece avlanırlar. Gözbebekleri dikey olduğundan 

gece de iyi görürler. Timsahlar renk körüdüdür-

ler ama yine de avlarını rahat bir şekilde yakala-

yabilir ve yiyebilirler.

Balık, kuş ve suya gelen memelilerle beslenirler. 

İnsanlara da saldıranları vardır. Timsahlar avına 

saldırmadan önce yaklaşık 2 metrelik bir alana 

girmesini beklerler. Avı saldırabileceği kadar 

yakına gelen timsah, yaklaşık 12 m/s bir hız ile 

avını yakalar. Bu hıza; vücutlarının yapısı, arka 

bacakları ve de en önemlisi kaslı kuyrukları sa-

yesinde ulaşırlar. Avlarını güçlü çeneleri arasına 

sıkıştırıp suya çekerek boğarlar. Kendilerinden 

büyük olan avlarını 200 kg bir kuvvet uygula-

yabildikleri ve avını ağzı ile kavrayıp kendi et-

rafında bir kaç kez dönerek gerçekleştirdikleri 

ölüm dönüşü adı verilen yöntemle daha küçük 

parçalara ayırırlar. Çeneleri sağa sola hareket 

etmediği için besinleri çiğneyemeden büyük par-

çalar halinde yutarlar. Sindirim için çakıl ve taş 

da yutarlar. Sonra dişlerinin arasındaki artıkları 

dışarı çıkarırlar. Taze etin sindirimi zor olduğu 

için bazı türler avlarını gömerek çürümelerini 

bekler.

Gözleri üç perdelidir. Suya daldıkları zaman 

burun ve kulak delikleri birer kapakla örtülür. 

Ağız gerisinde bulunan bir kıvrımı damaklarına 

yapıştırarak soluk ve yemek borularını birbirin-

den ayırabildiklerinden su altında bile ısırıp yi-

yebilirler. Konik yapılı dişler aşındıkça yenileri 

sürer. Derilerinden bavul, çanta iskarpin yapılır. 

Bu bakımdan bol miktarda avlanırlar.
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TİMSAHLARIN GÖZYAŞLARI 

“Timsah gözyaşı dökme” tâbirini birçoğumuz duymuşuzdur. Bu 

tâbir, samimi olmayan bir üzüntüyü veya vicdan azabını ifade 

etmek maksadıyla kullanılır. Anlatılmak istenen, ‘kişinin sahte 

bir üzüntüyle veya samimi olmayan gözyaşlarıyla hak etmedi-

ği bir sempatiyi kazanma isteği’dir. İronik mânâlar yüklenen 

bu tâbirin gerçekle bir alâkası var mıdır? Timsahlar gerçekten 

gözyaşı döker mi? Normalde timsahların da bazı hayvanlar 

gibi fi zyolojik olarak gözyaşı ürettikleri bir gerçektir ve bu göz-

yaşları, insanlarda veya bazı hayvanlarda olduğu gibi gözyaşı 

bezlerinin bir salgısıdır. Bu bezler, protein ihtiva eden sıvısını 

membrana nictitans denen üçüncü göz kapağının arkasına 

bırakır. Bu sıvı, gözün kornea tabakasının temizlenmesine ve 

kayganlaşarak üçüncü göz kapağının göz üzerinde kolayca 

hareket etmesine vesile olur. Aynı zamanda bu sıvı, gözde bak-

terilerin üremesini engellemekle vazifelidir. Yüce Yaratıcı tara-

fından suda yaşayan bazı hayvanlara bahşedilen üçüncü göz 

kapağı, saydam bir zar şeklinde yaratılmıştır. Bu göz kapağı 

su altındayken timsahların gözlerini korur, göz yüzeyini siler 

ve temizler. Timsahın gözyaşları normal olarak sadece göze 

kayganlık verecek kadar üretilir ve salınır. 

Timsahlar gerçek mânâda gözyaşı salgılarlar; fakat bu yaşlar, 

sevinç ve üzüntü gibi hissî bir sebebe bağlanamaz. Öyleyse yap-

macık pişmanlığı sembolize eden ‘timsah gözyaşı dökme’ de-

yimi nereden gelmektedir? Bu tâbirin tam olarak ne zaman ve 

nasıl ortaya çıktığı konusu tartışmalıdır. 13. yüzyılda Fransa’da 

yaşamış Barthelemous Anglicus adındaki bir rahibin ‘Tabiat Bi-

limleri Ansiklopedisi’nde bu deyimle alâkalı olarak şu bilgilere 

yer verilir: “Bir timsah, su kenarında öldürdüğü bir adamın 

üzerine gözyaşını döker ve onu hemen yutar.” C. A. Guggis-

berg, bu tâbirin 14. yüzyılda yazılan ‘Sir John Mandeville’nin 

Seyahatleri’ adlı eserdeki insan yiyen, gözleri yaşlı timsah re-

simleri sayesinde yayıldığını belirtmektedir. İnsanların büyük 

çoğunluğu tarafından 1700’lü yılların başlarına kadar timsah-

ların avını yerken üzüntüsünden gözyaşı döktüklerine inanı-

lırdı. Yakın zamanda bu söylentinin temelini araştıran George 

Johnson, soğan-tuz karışımını timsahların gözlerine bir müddet 
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uyguladıktan sonra, bu yaygın inanışın asılsız olduğunu ileri 

sürdü. Johnson’un araştırma yaptığı sıralarda, bir nöroloji uz-

manı olan F. A. Bogorad, insanlarda tükürük bezlerine giden 

parasempatik sinirin bazı lifl erinin doğuştan gözyaşı bezleri 

ile irtibatlı olduğunu, bu kişilerin yemek yerken gözyaşı dök-

tüğünü buldu ve bu duruma ‘timsah gözyaşı sendromu’ adını 

verdi. Bogorad bu tıbbî vak’ayı açıklamak için, pararefl eksler 

teorisini kullandı. Evrimcilerin yanlış bakış açılarıyla şekillenen 

bu görüşe göre, insan gibi daha yeni evrimleşmiş canlılardaki 

bozukluklar, güya eski atalarından intikal etmiş arızalardır. 

Ancak bu görüş diğer hastalıklar açısından da incelendiğinde, 

hiçbir zaman ilmî bilgilerle desteklenerek doğrulanamamıştır. 

Amerika’da 2006 yılında yapılan bir araştırmada bilim insanla-

rı, yedi timsahı yemek yerken kameraya alırlar ve daha sonra 

bu görüntüleri incelerler. Bunun için timsahlara sudan uzak bir 

yerde tavuk, bıldırcın ve pelet yem gibi kuru yiyecekler ve-

rirler ve bu timsahlardan beşinin gözlerinde yemekten önce, 

yemek sırasında ve yemekten sonra köpüklü gözyaşı ve ıslak-

lık oluştuğunu gözlerler; diğer iki hayvanda ise, gözyaşı tespit 

edemezler. Çalışma sırasında Vliet, erkek timsahların yemek 

yokluğunda birbirlerine karşı saldırgan davranışlar sergiler-

lerken aşırı şekilde kabarcıklı gözyaşı çıkardıklarını da not 

etmiştir. Bu araştırmacılar, akciğerlerden gelen havanın yutak-

tan buruna geçerken salgıları gözyaşı kanalından göze doğru 

sürmesiyle kabarcıklı gözyaşı oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Timsahlarda anatomik olarak gözle burun arasındaki gözyaşı 

kanalı doğrudan yutağın solunumla ilgili kısmına açılır. Çeşitli 

kaynaklarda timsahların yerken gözyaşı salgıladıkları ifade 

edilmesine rağmen, söz konusu araştırmacılar bunun tamamen 

gerçek dışı olduğunu ifade etmişlerdir. Öte yandan sürfektan-

ların veya proteinlerin köpüklü gözyaşı oluşturabileceğini ileri 

süren araştırmacılar da mevcuttur. Başka bir kaynakta ise, 

timsahların yemek yeme hâricinde, uzun süre suyun dışında 

kalmalarına bağlı olarak kurumaya başlayan gözlerini koru-

ma gâyesiyle gözyaşı salgılayacak bir donanımla yaratıldıkları 

bildirilmektedir.

Tuzlu suda yaşayan deniz kuşları ve deniz kaplumbağaları 

gıda alırken vücutlarına giren tuzu atmak için gözlerinin ön 

kısmına veya burun deliklerine açılan hususi bezlere sahiptir. 

Bu bezlerin hücreleri, kanın içinden tuzu çekip 

yoğun bir salgı şeklinde dışarı atma hususiyetinde 

yaratılmıştır. Aksi hâlde deniz kuşları ve sürüngen-

leri vücutlarına giren aşırı tuz sebebiyle ölürlerdi. 

Müdebbir-i Hakiki olan Rabb’imiz her hayvanın 

yaşadığı ortamın ısı, tuzluluk ve pH gibi fi zikî ve 

kimyevî şartlarını bildiğinden, orada yaratacağı 

hayvanları da en mükemmel organ ve meka-

nizmalarla donatmıştır. Denizde yaşayan timsah 

türlerinin -deniz kaplumbağalarında olduğu gibi- 

vücutlarına giren tuzu atmak için, gözlerinin ön 

kısmından tuzlu su çıkardıklarını, bunu görenlerin 

de, timsahların ağladığına hükmettiklerini söy-

leyebiliriz. Söz konusu gözyaşlarının timsahlara 

has anatomik yapının bir gereği olarak mı, yoksa 

kimyevî bir uyarıya fi zyolojik bir cevap olarak mı 

salgılandığı tam olarak bilinmemektedir. Her biri 

hususi donanımlarla yaratılmış olan hayvanlar, 

insanlar için her zaman ibret ve hayret verici lev-

halarla doludur. 
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Yürekleri dört gözlüdür. Aort kökleri Pa-

nizza kanalı vasıtasıyla birleştiklerinden 

vücutlarında kirli kan dolaşır. Diğer sürün-

genler gibi soğukkanlı hayvanlardır. Vücut 

ısıları çevre ısısına göre değişmez.

Yumurtayla çoğalırlar. Çiftleşmeden son-

ra dişi, kıyıdaki bir kumlukta açtığı çukur 

içine kaz yumurtası iriliğinde 50 kadar 

yumurta yumurtlar. Yumurtaların üzerini 

kumla örterek yakınlarında nöbet bekler. 

Bazen bu süre üç ayı bulur. Dişi bu sürede 

hiçbir şey yemediğinden kilo kaybeder. Za-

man zaman erkek de dişinin yakınına gelir. 

Ama dişisini beslemeyi akıl edemez. Yav-

rular, yumurta kabuğunu kırmaya hazır 

olunca 20 metre kadar uzaklıktan duyulan 

sesler çıkararak annelerini yardıma çağı-

rırlar. Dişi, kumları açarak yumurtalardan yavruların 

çıkmasına yardım eder. İnce derili yavrular büyük bir 

titizlikle tek tek annenin ağzında su kıyısına taşınır. 

Bakıma muhtaç yavrular altı ile sekiz haftalık bir süre 

içinde anne ve baba tarafından dış tehlikelerden bü-

yük bir dikkatle korunur. Yırtıcı kuşlar ve vahşi me-

meliler timsah yavrularına düşkündür.

Yavrular kendilerine bakacak duruma gelince anne 

ve babalarından uzaklaşarak kendilerine av sahaları 

ararlar. Büyük timsahlardan uzak olmak zorundadır-

lar. Hatta bazan sonraki karşılaşmalarda anne ve ba-

balar yavrularını tanıyamamakta, onlara av gözüyle 

bakmaktadır. Yavrular, balık yumurtaları, salyangoz 

ve su böcekleriyle beslenirler.

Timsahlara çoğunlukla Amerika, Afrika, Madagas-

kar, Güney ve Doğu Asya ile Orta Avustralya’da 

rastlanmaktadır. Tuzlu sularda yaşayanları da vardır. 

Nil timsahının anayurdu Nil Nehri olduğundan bu 

adla anılır. Eski Mısırlılar bunlardan korkar ve mu-

kaddes sayarlardı. Bugün Nil kıyılarında bu timsahlar 

kalmamıştır. Madagaskar’da mevcuttur. Uzunluğu 7 

metreye ulaşabilir. Bu timsahlar 1500 kg ye kadar 
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ulaşabilirler. Bunların eskiden yaşamış onlarından bir tanesinin fosilinin boyu 15 metre civarında 

tahminen de 4000 kg kadardı.

Televizyonlarda seyrettiğimiz belgesel lerde sık gördüğümüz bir sahne vardır: Göç eden hayvanların 

güzer gâh larında, su içinde pusuya yatıp uzun süre orada avını bekleyen ve oradan geçmekte olan bir 

hayvanı boynundan yakalayıp suyun içine çeken timsahlar... Bu hayvanlar; insanlar ve diğer birçok 

kara canlısı gibi akciğer solunumu yaptıkla-

rı ve solumak için havadaki serbest oksijene 

ihtiyaç duydukları hâlde nasıl oluyor da, iki 

saate yakın bir süre, su altında nefes almadan 

kalabiliyor? 

Sürüngenlerden olan timsahların solungaçla-

rı olmadığı gibi deri solunumları da yoktur; 

çünkü derileri kalın ve hava geçirmez keratin 

bir zırhla kaplıdır. Her canlıya ihtiyaçları-

na uygun anatomik ve fizyolojik hususiyetler 
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bahşeden Allah (celle celâlühü), timsahlara da 

su içinde uzun müddet kalmalarını kolaylaştıran 

bir sistem ihsan etmiştir.

Timsahlara; kertenkele, kaplumbağa ve yı-

lan gibi diğer sürüngenlerden farklı bir kalb 

yapısı ihsan edilmiştir. Diğer sürüngenlerin 

kalbleri, iki kulakçık ve bir karıncık olmak 

üzere üç odacıktan yaratılmıştır. Sağ ku-

lakçık vücuttan gelen kirli kanı, sol kulakçık 

akciğerlerden gelen temiz kanı toplardamar-

lardan alarak ortak karıncığa aktarır. Ancak 

karıncık bir tane olduğu için kirli ve temiz 

kan burada birbirine karıştığından, vücut-

larına oksijen nispeti düşük, karışık bir kan 

pompalanmaktadır. Sürüngenlerin vücut 

ısısı, dış çevrenin sıcaklığına bağlı olarak 

azalır veya artar. Kışın sıcaklık sıfır olduğun-

da veya eksiye düştüğünde vücut ısısı düşer 

ve metabolizmaları neredeyse durma nokta-

sına yaklaşacak şekilde yavaşlar. Bunun neti-

cesinde kış uykusu başlar. Havalar ısındığın-

da ise, dış sıcaklığa bağlı olarak sürüngen ve 

kurbağaların vücut ısısı yükselir ve kış uyku-

sundan uyanırlar. Bu özelliklerinden dolayı 

bu canlılara soğuk kanlı hayvanlar (vücut 

sıcaklığı değişken) denir. 

Timsahların kalbleri, diğer sürüngenlerden fark-

lı olarak kuşlar ve memeliler gibi dört odacık-

lıdır. Sağ karıncıktan, kirli kan temizlenmek 

üzere akciğerlere, sol karıncıktan ise temiz 

kan vücuda pompalanır. Böylece temiz ve kirli 

kan, kalbde karışmaz. Ancak enteresan olan 

husus, kalbde birbirine karışmayan temiz ve 

kirli kanlar, kalbden çıkar çıkmaz sağ ve sol 

aort arasına hususi olarak yerleştirilmiş bir 

delik vasıtasıyla (foramen panizza) karıştırılır. 

Normalde kalbde karışmayan kanların, bir de-

lik vasıtasıyla karıştırılmasının hikmeti ne ola-

bilir? İki aort arasındaki bu delik, bir kusur ola-

bilir mi? Çalışmalar neticesinde bu deliğin bir 

anomali yani bir kusur olmadığı, tam aksine 

timsahın hayat tarzına uygun bir metaboliz-
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manın gereği olduğu anlaşılmıştır. Kuşlar ve me-

meliler gibi dört odalı kalbe sahip omurgalılar ile 

sıcakkanlı omurgalıların, metabolizma hızları ve 

kan basınçları yüksektir. Zîrâ bu canlılar, günlük 

faaliyetlerinde harcadıkları enerjiyi, ancak böyle 

hızlı bir metabolizma ve temiz kanla gelen yük-

sek oksijenle karşılayabilir.

Timsah gibi iri bir hayvanın metabolizması da, 

memeliler gibi yaz kış yüksek hızda olsaydı, o da 

devamlı olarak beslenmek ve oksijen almak mec-

buriyetinde kalacaktı. Ayrıca düşmanı da fazla 

olmayan timsahlar, çok hızlı ve aktif metaboliz-

maları yüzünden aşırı çoğalarak birçok türün 

yok olmasına sebep olabilecekti. Timsahlarda 

kalbin vücut ağırlığına nispetinin (% 0,15) diğer 

memeli ve kuşlara (% 0,40-% 0,50) göre daha 

düşük olması, onun hareketlerinin bir memeli 

veya kuş kadar hızlı olmamasına vesile olur. Her 

şeyi hikmetle yaratan Rabb’imiz, iki damarı bir-

birine karıştıran küçük bir delik yaratarak, tim-

sahın kanındaki oksijen nispeti ve metabolizma 

hızını düşürmüştür. Böylece timsahların aşırı 

çoğalma ihtimali ortadan kalkmıştır. 

Memelilerde sadece sol, kuşlarda sadece sağ aort 

yayı varken; timsahlarda sağ ve sol olmak üzere 

iki aort yayı vardır. Sol aort, kalbin sol karıncı-

ğından temiz kan alarak çıktıktan sonra foramen 

panizza deliğinde bir miktar kirli kanla karışsa 

bile, temiz kanı bağırsaklara, mideye, dalak ve 

karaciğere getirir; çünkü timsahın sindirim siste-

minin çalışması için temiz kana ihtiyacı vardır. 

Sağ karıncıktan çıkan kirli kan ise, bir taraftan 

temizlenmek için akciğer arterine 

giderken, sağ aorttan gelen temiz 

kanla karışarak diğer organları bes-

ler. Böylece daha az hareket etmesi-

ne vesile olacak diğer organlara da 

az oksijenli kan gönderilmiş olur.

Timsahlar su altındayken kalbde ka-

rışmayan temiz ve kirli kan, kalbden 

çıkışta karışarak hat değiştirir ve te-

miz kan taşıyan damarlar, kirli kan 

taşır hâle gelir. Acaba timsahların 

su altında kanlarının akış yönünün 

değişmesinin sebebi nedir? İşte tam 

da bu noktada timsahların kan do-

laşımındaki sıra dışı sistem, devreye 

girmektedir. Yeryüzünde sadece 

timsahların kalblerine verilmiş iki 

anatomik özellik, onların su altında 

nefes almadan durabilmelerini sağ-

lar. Su altında akciğerler devre dışı 

kaldığı için, kanın büyük bir kısmı 

akciğere gönderilmez ve kalbe gelen 

kirli kan, vücuda pompalanır. Bu iki 

özellikten birisi olan foramen paniz-
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za, burun deliklerindeki sensörlerden gelen bilgi-

lerle su altına inildiğinde daralmakta (kapanma-

makta), kara ortamında ise açık bulunmaktadır. 

İki aort yayı, kalbden çıkar çıkmaz panizza ka-

nalıyla bağlandıktan sonra, kalbin uzağında, vü-

cudun alt kısımlarında tamamen birleşir (anas-

tomosis). 

Diğer bir özellik ise, dişli bir kapakçıktan kay-

naklanır. Pompalanan kanın geri gelmesi, sağ 

karıncıktan çıkan akciğer atardamarının ucunda 

bulunan, pasif olarak çalışan, ince, yaprak şek-

lindeki bu kapakçıkla engellenir. Böylece kalbde 

tek yönlü akış sağlanmış olur. Bağ dokusundan 

düğümler taşıyan bu kapakçıklar, suya dalma 

ânında daralır ve kanın büyük nisbette akciğer-

lere gitmesi engellenir. Böylece kan, sağ aort ya-

yından sistemik dolaşıma yeniden dağılır. 

Timsahlar karada aktifken, kan dolaşımı kuşlar, 

memeliler ve insanlarınki gibidir. Kirli kan te-

mizlenmek üzere akciğere gönderilir. Fakat tek 

fark; soldan çıkan aortun sağa, sağdan çıkan 

aortun ise sola dönmesidir. Temiz kan, sadece 

sağ aorttan değil aynı zamanda panizza kana-

lıyla sol aorttan da geçmekte, böylece vücuda iki 

hattan dağılmaktadır. Ancak, panizza kanalının 

açık olması her iki hattın kullanılması için yeter-

li değildir. Aynı zamanda sol karıncıktaki kan 

basıncının daha fazla olması gerekir. Böylece 

sol aorttaki yüksek basınçlı temiz kan, panizza 

kanalından sağ aorta geçer ve yukarıdan baskı 

yaparak sağ aortun ucundaki kapakçığı kapa-

tıp kirli kanın bu hatta geçişini önler. Neticede 

temiz kan, her iki aort yayından vücuda hızlıca 

yayılırken temiz ve kirli kan birbirine karışmaz. 

Özetle karada kirli ve temiz kan, kalbde aşağıda-

ki yolu takip eder: 

Kirli kan; vücut, alt ve üst ana toplardamar, sağ 

kulakçık, sağ karıncık, akciğer atar damarı, ak-

ciğerler. 

Temiz kan; akciğer toplardamarı, sol kulakçık, 

sol karıncık, sağ aort ve panizza kanalı ile sol 

aort (her iki aort yayı da faaldir), vücut Timsah-

lar, su altına indiklerinde burun deliklerindeki 

sensörler yardımıyla panizza kanalı daralır. Ay-

rıca kanı temizlemek için akciğere götüren atar-

damarın ucundaki dişli kapakçıklar da sıkışır. Bu 

dişli kapakçık çalışırken kirli kan, artık çalışma-

yan akciğerlere büyük oranda gönderilmez. Dişli 

kapakçık aynı zamanda sağ karıncıkta kan basın-

cını yükseltir. Bu basınç artışı, akciğer dolaşımın-

daki artan direnç ve sistemik dolaşımdaki düşen 

direncin yardımıyla, sol aortun ucundaki normal 
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kapakçıklar açılır. Neticede kara ortamında te-

miz kan taşıyan sol aort, artık kirli kanı taşımaya 

başlar (hat değişimi olur).

Hat değişiminin sağladığı en büyük fayda, kal-

be gelen kirli kanı, ikinci defa farklı bir hat olan 

sol aort yayından vücuda yeniden göndermektir. 

Böylece akciğerler by-pass edilmiş ve vakit kaybı 

önlenmiş olur. Her ne kadar panizza kanalıyla 

sol aorttaki kirli kan, sağ aorttaki az miktar te-

miz kanla karışsa da, bu kanalın timsah su altın-

dayken yaptığı esas görev, sol aorttan giden kirli 

kanın bir kısmını sağ aort yayına geçirerek kalbi 

ve beyni besleyen arterlere kan akıtmaktır ki; bu 

sayede hayatî organlar kansız kalmaz. 

Ayrıca timsahlar su altındayken kirli kan, te-

mizlenmesi için akciğerlere gönderilmez. Ancak 

kandaki mevcut oksijen, ihtiyacı olan dokulara 

hat değişimiyle hızlıca ulaştırılabilir. Dokular-

da kısmî oksijen basıncı düştüğünde, kirli kan-

daki karbondioksitin taşınmasında vazifeli bi-

karbonat iyonu da artar. Dokularda oksijensiz 

solunum artar. Dolayısıyla lâktik asit miktarı 

yükselir ve pH düşer. Bu da hemoglobine bağlı 
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oksijenin serbest bırakılmasını 

kolaylaştırır. Böylece kirli kan-

da hemoglobine bağlı oksijen, 

dokulara yüksek verimlilikte 

kullandırılır. Bu arada su al-

tındaki hareketsiz timsahın 

düşen vücut ısısının da tesiriyle 

metabolizması yavaşlamış, ok-

sijen ihtiyacı da iyice azalmış-

tır. Kanda depolanmış oksijen, 

timsah su altındayken yaklaşık 

iki saat yeterli olmaktadır. Fa-

kat bu rezervler tükenince, av-

larını kaçırma pahasına dahi 

olsa timsah, nefes almak için 

su üstüne çıkmak mecburiye-

tinde kalır. 

Su altında hat değişimi, yavaş-

layan kan akışı, düşen vücut 

sıcaklığı ve metabolizma hızı 

gibi mekanizmaların hikmetli 

işleyişi sayesinde, timsahlar, 

sakin bir hayat yaşarlar. Ay-

nen uyku hâlindeki insan gibi 

timsahlar, kendilerine lutfedi-

len bu harika sistemle dakika-

larca su altında kalabilir. Bu 

mekanizma, timsah sadece su 

altındayken değil, kara orta-

mında pasifken veya ağır bir 

beslenme sonrasında da kulla-

nılır. 

Timsahlar insanlara da saldı-

rabilir. Amerikan timsahının 

(Crocodylus acutus) boyu 50 

cm - 3.8 m arasında değişir. 4 

metre olanları da vurulmuş-

tur. Ağırlık olarak da 2000 

kg a kadar ulaşabilirler. De-

nizde de yaşayabilir ve insan 

için tehlikelidir. Hindistan 

ve Sri Lanka’da yaygın olan 

Hint timsahı tatlı suda yaşar. 

Uzunluğu 5 metre kadar ola-

bilir. Çoğunlukla balıkla bes-

lenir. İnsana nadir saldırır. 

ABD’nin güneydoğusundaki 

bataklık, göl ve ırmaklarda ya-

şayan Amerika aligatorunun 

(Alligator misisipiensis) derile-

ri ayakkabı ve valiz yapımında 

değerli sayılır. En çok Florida 

bataklıklarında yaşar. Üreme 

dönemlerinde avlanmaları 

yasaklanmıştır. Boyları 3-4 

metreye ulaşabilir. Timsahlar 

yok edilmediği takdirde uzun 

süre yaşayabilmektedir. Hay-

vanat bahçelerinde 80 yaşını 

aşanlar vardır. Bazı kuşlar tim-

sahların açık ağızlarının ara-

sına çekinmeden girerek artık 

etleri ve damağa yapışmış sü-

lükleri yerler. Timsahlarla bu 

kuşlar arasında adeta ortak bir 

yaşama göze çarpar. Tehlike 

anında timsahları çığlıklarıyla 

uyarırlar.
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“Kaderin yayı kurulu durur.” diyor 
usta hikâyeci Mustafa Kutlu, yak-
laşık 12 yıl önce yayımlanan ‘Uzun 
Hikâye’ isimli kitabında ve ekliyor: 
“Vakti gelince boşalır…”

Kutlu’nun genel olarak hikâyelerine hâkim olan 

yalınlık ve duygu Uzun Hikâye’de zirve yapmış. 

Mekânı ve zamanı ikinci plana iterek, yürek ve 

yansımaları öne çıkar kitapta. ‘Bulgaryalı Sosya-

list Ali’dir anlatılan, ‘Pelvan Sülüman’ın torunu… 

Kaçırdığı karısı, yeni yeni aklı ermeye başlayan 

oğlu ile kayın biraderlerinin öfkesinden uzak-

laşmaktadır ve trene binmiştir. Bu tren oldukça 

yüklü kavramlarla beraber gelir durması gereken 

istasyona: Hak arama, sevda, devletin soğuk yüzü, 

haksızlık, eşitlik, adalet, iyilik ve tabii ki kötülük...

Aslında bu “tiren”de koskoca bir yaşam saklıdır. 

Uzun Hikâye, bir baba ile çok sevdiği karısı ve oğ-

lunun hikâyesi. Ali, sevdiği kız Münire’yi kaçırmış 

ve oğullarıyla beraber kaçarak hayatını devam 

ettiren, hakkaniyetçi biridir. Bir tren ile geldikle-

ri küçük bir kasabada, vagon içerisinde yaşamaya 

başlarlar. Hikâyeyi küçük Ali’nin anlatımıyla takip 

ederiz. İlk kırılma, annenin kaybıyla yaşanır ve Ali 

biraz daha büyür. Yeni mekânlar, yeni insanlar; 

tanıdık duygular. İlk aşk, feragat ve tekrar kaçış. 

Mustafa, büyüdükçe hem babasını daha iyi tanı-

maya başlar hem de hayatı. Ergenlik evresinde 

üçüncü merhale yaşanır ve şairin ‘Babası döner 

bir gün oğlunun derisinde’ dediği gibi, döngü ta-

mamlanır, yeni yerlere, maceralara doğru yol alı-

nır. Filmin özeti şu sanırım; bir küpe çiçeği, bir 

saka kuşu, bir de ‘tiren’ler…

Uzun Hikaye’nin içinde de biraz yol 
almak nasıl olur acaba?

“Ben o zamanlar on altı yaşındaydım, lise birde. 

İnce uzun bir oğlan. Saçlarım kirpi gibi dik duru-

yor; ne yana, ne geriye taranmıyor, beni deli edi-

yordu. Babam “inatsın inat… İnatçı adamın saçı 

yatmaz. Dedeme çekmişsin besbelli. Keşke anne-
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ne benzeseydin”diyordu. Keşke…

Annemin lepiska gibi yumuşacık, sarı saçları 

vardı. En çok o mavi gözlerini özlüyorum. “Be-

nim oğlum okuyacak yüksek bir memur olacak” 

der, sonra da göz ucuyla babama bakardı…. 

Devamı kitapta.

Ben o zamanlar on altı yaşındaydım, lise birde, 

İnce uzun bir oğlan. Saçlarım kirpi gibi dik du-

ruyor; ne yana, ne geriye taranmıyor, beni deli 

ediyordu. Babam “İnatsın inat… İnatçı adamın 

saçı yatmaz. Dedene çekmişsin besbelli. Keşke 

annene benzeseydin” diyordu. Keşke…

Annemin lepiska gibi yumuşacık, san saçları var-

dı. En çok o mavi gözlerini özlüyorum. “Benim 

oğlum okuyacak yüksek bir memur olacak” der, 

sonra da göz ucuyla babama bakardı. Sanki an-

laşmışlar gibi babam da ona bakar, dudakların-

da muzip bir gülümseme: “1 lıh… Biz okuduk 

bir şey olduk sanki” diye omuz silkerdi.

Ne zaman annem aklıma düşse o vagondan evi 

hatırlıyorum. Sisler arasında beliren bir masal 

gemisi gibi. Hafızamda bir takım resimler, olay-

lar, insan yüzleri var. Bölük pörçük cümleler, 

gülüşmeler, hıçkırıklar. Bunları babama soruyo-

rum.

Hiç yüksünmeden sanki yazdığı bir romandan 

pasajlar okuyormuş gibi, bütün teferruatı ile an-

latıyor. Ve  ben yemden beş altı yaşların pembe-

beyaz dünyasına gömülüyorum.

Küçük istasyon binasının arkasında, battal bir 

hatta çekilmiş, eski bir vagonda kalıyorduk. Va-

gondan ev.

Babam erkenden işe giderdi. Ben uyandığımda 

yoktu yani. Annem o sırada dışarıda olurdu. Ta-

vuklara yem veriyor tabi. Kızardım ona. Beni 

bekle, beni uyandır, birlikte yem verelim diye. 

Dışarıda yakıcı bir güneş vardı. Yazın güneş, kı-

şın kar. Doğuda bir yerlerde olmalıydık. Annem 

vagon evin önüne bir bahçe kurmuştu. Vagonun 

çatısına çekilmiş iplere dolaşık ebruli, mavi kah-

kaha çiçekleri, cennet süpürgeleri, gece safaları, 

kadifeler, hatta teneke kutulara dikilmiş iki de 

karanfil vardı.

Havalar serinleyince karanfilleri içeri alırdık. 

Vagon evin ırmağa bakan yüzüne bir pencere 

açılmıştı. Karanfilleri onun önüne koyardık. 

Sabah uyandığımda, pencereden sızan güneş 

gözlerimi kamaştırır; ortalığı bir karanfil kokusu 

kaplardı.

Tavuklar için küçük bir tahta kümes, bir de fino 

köpeğimiz vardı.

Annem tulumbadan su çeker, elimi yüzümü yı-

kardı. Sonra vagonun gölgesine çekilip fasulye 

ayıklardı. Ben   oralarda oynar,   kargalara   taş   

atardım.  Öğleye doğru posta katan geçer; onun 

ardısıra bir marşandiz yarışmaktan yorgun dü-

şer, annemin dizine başımı koyar ve o saatlerde 

uyumuş olurdum.

Zihnimde kalan gökyüzü, bulutlar ve annemin 

berrak mavi gözleri.
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Akşam ezanının önüsıra babam elinde bir zem-

bil, ekmek, sebze bana mutlaka bir kağıtlı veya 

kırmızıbeyaz halkalı şeker ile çıkagelirdi. Irma-

ğın karşı yakasında uzanan nahiyede galiba bir 

zahire tüccarının kâtipliğini yapıyordu.

Sonraları, yani annem öldükten, biz babamla 

birlikte o kasaba senin, bu şehir benim diyar 

diyar gezmeye başladıktan sonra; belki çıktığı-

mız bu bitmez tükenmez yolculuklar sırasında, 

bir kamyonun şoför mahallinde, bîr at arabası 

üzerinde veya ikinci mevki bir tiren kompartı-

manında sormuşumdur:

“Baba o vagondan eve nereden geldik biz, niye 

geldik?”

Dediğim gibi babam hiç yüksünmez, baştan 

savmaz, hayat hikâyesinin her safhasını olanca 

ayrıntısı ile saatlerce anlatırdı.

Beni bir küçük çocuk gibi değil, bir arkadaş, bir 

akran, bir yoldaş gibi görüyordu.

Babam annem ile ailesinin izni olmaksızın evlen-

miş. Açıkçası kaçırmış annemi. Kendisi gökkub-

benin altında yapayalnız bir adam. Hem yetim 

hem öksüz. Bulgar muhaciri. Onu dedesi Pelvan 

Sülüman büyütmüş.

Dede torun bir fırsatını bularak Türkiye’ye kaç-

mış. Ailenin diğer fertleri aynı yolu izler iken 

yakalanmışlar. O yıllarda Bulgaristan komü-

nist Türkiye ile ilişkileri iyi değil ve sınırdan 

kuş uçurulmuyor. Zaten babam kendi babasını 

küçük yaşta kaybetmiş imiş. Bu hadiseden son-

ra ne Kırcaali’de kalan annesinden ne de diğer 

akrabalarından haber alamamışlar Sonra aile 

bağlan büsbütün unutulmuş, Pelvan Sülüman 

İstanbul’a gelince hemşehrilerden bir ikisinin 

yardımı ile Eyüp Sultan’da bahçeli ahşap bir eve 

yerleşmiş. Evin sahibesi Nişantaşı’nda oturan 

zengin lakin kimsesiz bir yaşlı kadın imiş. Pelvan 

Sülüman’ın elinden gelir bir iş yok.

Bulgarya’da iken davar besler, sütçülük yapar-

mış. Bir de gençliğinden beri yapageldiği güleş. 

Elde avuçta olan az bir para ile bir kaç koyun alıp 

bahçenin bir köşesine yaptıkları ahıra koymuş-

lar. Rızkı veren Cenab ı Hak Zamanla çoğal-

mış koyunlar. Mübarek hayvanın insanoğlu’na 

faidesi çoktur bilirsiniz. Derken koyunların ya-

nına bir iki inek; beri yanda bir tavuk kümesi 

Tavukların, horozların araşma, hindi, kaz, ör-

dek katılıvermiş; hatta meraklısı için bıldırcın 

bile beslemeye başlamış Pelvan, Babam diyor 

ki, köpeğimizi, kedimizi, sakız keçilerimi/i, evcil 

güvercinlerimizi de katarsak mahallenin ortasın-

da bir hayvanat bahçesi kurduk sanki. Hayvanat 

bahçesi kurulmuş amma, sağdan soldan homur-

tular da yükseliyormuş.

Bulgaryalı mahalle Arasını ahıra çevirdi, horoz 

sesinden, inek böğürtüsünden, gübre kokusun-

dan bunaldık diyenler çoğalmış. Hatta bunlar-

dan biri selamsız sabahsız bahçe kapısından 

girip Pelvan Sülüman’ı tehdit etmeye kalkışınca 

Pelvan bu kuru gürültüyü kökünden kesme fırsa-
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tı yakalamış; adamı tuttuğu gibi bahçedeki dut 

dalına asıvermiş. İbret olsun diye beş altı saat 

bekletmiş orada. Ondan sonra sesseda kesilmiş 

haliyle.

Beri yanda marul, maydanoz, roka, tere gibi ye-

şillikler; salatalık, domates ve türlü sebzeler de 

yetiştirip satmaya başlamışlar. Pelvan Sülüman 

iki metreye yakın boyu ile semtin ve semt paza-

rının en çok tanınan, sevilen kişisi olup çıkmış. 

Babam bir yandan okuyormuş. Böyle böyle orta 

mektebi bitirmiş.

Dede torun sırt sırta verip tutunmuşlar hayata. 

Ancak hayat dediğin nedir ki. Anlaşılmaz bir sır. 

Kurduğumuz düzen hep Öyle sürüp gidecek sa-

nırız. Birden ip kopar, ışık söner, herşey darma-

dağın olur. Nitekim babam İçin de öyle olmuş.

Koca Pelvan Sülüman cami şadırvanında abdest 

aldığı bir sırada devrilen bir dişbudak gövdesi 

gibi göçüvermiş.

Babam o yaşta dededen de yetim kalmış. Bir 

daha o bahçeye, o ahşap eve giresi gelmemiş. 

Komşular, ah* baplar, “Ali gel etme, dede oca-

ğını tüttür, biz sana destek oluruz, daha yaşın 

küçük, hele bir vakit geçsin, seni burdan eveririz, 

geçinip gidersin” diye nasihat faslına başlayınca, 

babam hepsini başı önünde sessizce dinlemiş.

Tabi sonunda kendi bildiğini işlemiş. Yine bu 

ahbapların yardımı ile, hayvanları, eşyaları, nesi 

var nesi yoksa satıp çıkmış o evden. Sadece Pel-

van Sülüman’ın güreşe çıkerken koluna bağladı-

ğı hamaylı almış hatıra o!sun diye.

Böylece babam hayalın demir örsünde dövül-

mek üzere kendini zamanın girdabına fırlatıp 

atmış. Tahsili yarım kalmış. Bir sürü işe girip 

ÇLkmış. Katiplik, puantörlük, muhasebe yar-

dımcılığı, bir kitapçıda tezgahtarlık   okumaya 

meraklı olan babam bayağı solcu biri olan bu 

kitapçının yanında iken çok kitap okurmuş, yazı 

yazmaya da o günlerde başlamışsonra uzun bir 

süre avukat yardımcılığı yapmış. Halıcıoğlu’nda 

askerlik falan derken yıllar geçmiş.

Peki ya annem.

Annem ile babam Eyüp’te mahalleden tanışı-

yorlar. Babam orta sonda iken annem Kız Sanal 

Mektebi’ne gidiyormuş. Annem’in ailesi Eyüp 

Sultan’ın belalılarından. Orada yazlık kışlık si-

nema işletiyorlar Ağabeyleri bildiğin kabadayı 

takımından, bu sebeple annemi çok sıkıyı almış-

lar. Daha parmak kadar çocuk iken yok balkona 

çıkma, yok pencereden bakma diye zılgıt üstüne 

zılgıt. Ancak gönül bu.

Ferman kabadayı ağabeylerden dahi gelse dinle-

mez. Birbirlerini sevmişler, lakin ilerisi karanlık. 

Bir defa babamın ne ailesi, ne doğru dürüst mes-

leği, ne de parası var. İbibullah sivri külah. An-

nem ise bir evin bir kızı. Araya hatırlı adamlar 

koyup istetse vermeyecekler. Hatta “Ulan koca 

Eyüp semtinde asılacak bafka kız bulamadın mı 

teres” diyerek üstüne gelecekler. Peki ne yapma-

lı?
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Tek çare bir gece buluşup kaçmak, ama ona da 

annem razı gelmiyor. Hem “kaçan kız” olmak-

tan utanıyor; hem de “Bunlar bizi mümkünü 

yok bırakmaz; Fizan’a gitsek bulur öldürürler” 

diye korkuyor.

Böyle böyle gitmiş bîr zaman.

Derken annemin serseri ağabeyleri kızı sinema-

nın sahibi zengin adamın akıldan yaya oğluna 

yamamaya kalkmışlar. Vicdansızlar.

Böylece akraba olup, sinemaların mülkiyetine 

konmak istiyorlar.

Anneme açınca meseleyi kıyamet kopmuş.

Annem genç bir kız henüz, lakin yürek mangal 

gibi.

Katiyyen olmaz, siz beni çengelde asılı et mi 

sandınız, kendimi intihar ederim diye basmış 

feryadı. O feryat ettikçe ötekiler dört bir koldan 

silletokat girişmişler fukaraya. Her bir yanlarını 

mosmor edip bırakmışlar.

Babam meseleyi haber alınca “Ulan bunu değil 

kardeş kardeşe, Moskof gavuru bile müslümana 

yapmaz, ben de Sülüman Pelvan’ın torunu isem 

bunu sizin yanınıza komam” diye yeminler et-

miş.

Bu dayak ve dayatma annemin kaçma kararını 

etkilemiş. Bunlar işi ayarlayıp Sülüman Pelvan’ın 

Balçık İskelesi’nde kayıkçılık yapan bir ahbabı ile 

belli gece ve belli saat üzerine anlaşmışlar.

Annem bir yolunu bulup bohçası ile iskeleye ine-

cek, babam onu orada bekleyecek, kayığa atla-

dıkları gibi Üsküdar’ı tutacaklar. Ondan sonrası, 

Allah kerim, plan bu. Lakin babamda bir başka 

plan daha var ki, o da intikam planı. Bak, bak, 

bak… Hem kızı kaçıracak, hem de atılan daya-

ğın hesabını soracak.

Mevsim yaz.

Bahçe sineması tıklım tıklım.

Bir korsan filmi mi oynuyor, yoksa Rüzgar Gibi 

Geçti mi oynuyor, neyse ne»

Sinemanın perdesi tahta perde, üstüne de bez 

perdeyi germişler.

Filmin en civcivli, şamatalı savaş sahnelerinde; 

yani atların kişnediği, topların tüfenklerin patla-

dığı, alevlerin...”

Diyerek devam eden satırlarında şu cümleler 

sanki aklımızda daha çok kalır:

“Hayat dediğin nedir ki? Anlaşılmaz bir sır. 

Kurduğumuz düzen hep böyle sürüp gidecek 

sanırız. Birden ip kopar, ışk söner, her şey dar-

madağın olur.”

“… solunan hava, yüzülen su, oturup-kalktığın 

insan, yürüdüğün yol seni değiştirir.” 

Uzun hikaye neşeli,dramatik ve sıcak bir dile sa-

hip bir yol romanı…
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Mustafa Kutlu

Mustafa Kutlu 1947 (Erzincan / Ilıç / Kuruçay) doğumludur. Çocuklu-

ğu babasının nahiye müdürlüğü yaptığı Erzincan köylerinde geçti. Orta 

öğrenimini Erzincan Lisesi’nde (1964), yüksek öğrenimini Erzurum Ata-

türk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nde 

tamamladı (1968). Tunceli ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 

(1968-1974).

Görevinden ayrılarak kuruluşuna katkıda bulunduğu Dergâh 

Yayınları’nda çalışmaya başladı (1974). Sanat hayatına İstanbul’da çıkan 

“Fikir ve Sanatta Hareket” dergisinde yayımladığı hikâyeler ile girdi (1968). Ayrıca Adımlar (Erzurum 

1970-72), Hisar , Türk Edebiyatı , Düşünce , Yönelişler gibi dergilerde yazdı. 1990 Mart’ından itiba-

ren yönettiği Dergâh dergisinde hikâye ve yazıları çıktı.

Türk dili edebiyatı ansiklopedisi (8c. 1976-98)nin III. ciltten itibaren yayım yönetimini üstlendi ve 

bu ansiklopediye geniş ölçüde madde yazdı. 1986 yılından itibaren Zaman gazetesinde “Bir demet 

İstanbul” başlığı altında şehir yazıları yayımladı, daha sonra bu faaliyetini Yeni Şafak gazetesinde 

sürdürdü. (1995).

Sinema ve televizyonla ilgilenerek senaryolar yazdı, Kanal 7 televizyonuna programlar hazırladı. Evli 

ve 2 çocuk babasıdır.

Yazarın Basılmış Diğer Eserleri

Hikâyeler: Ortadaki Adam (1970), Gönül İşi (1974), Yokuşa Akan Sular (1979), Yoksulluk İçimizde 

(1981), Ya Tahammül Ya Sefer (1983), Bu Böyledir (1987), Sır (1990), Arka Kapak Yazıları (1995), 

Hüzün ve Tesadüf (1999), Uzun Hikâye (2000), Beyhude Ömrüm (2001), Mavi Kuş (2002), Tufandan 

Önce (2003), Yoksulluk Kitabı (2003), Rüzgârlı Pazar (2004), Chef (2005), Menekşeli Mektup (2006).

Denemeler: Şehir Mektupları (1995), Akasya ve Mandolin (1999).

İnceleme: Sait Fâik’in Hikâye Dünyası (1968), Sabahattin Ali (1972).




