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YÖNETİCİ ÖZETİ
Depolamalı

Tesisler

Çalışma

Grubu

kapsamında,

barajların

planlama

aşamasından işletme ömrünün tamamlanmasına kadar geçen süreçte tasarıma ve
uygulamaya esas ulusal ve uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak ülkemizdeki
depolamalı tesisler ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapılarak karşılaşılan sorunlara
ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik politika/strateji ve eylem planlarına
altlık oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: baraj, eylem planı, depolamalı tesisler, strateji, su
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GİRİŞ
İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek
nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin
yaşamını ve kalkınmasını planlama olarak ifade edilen sürdürülebilir kalkınmanın en
önemli ayağını oluşturan sulama ve hidroelektrik enerji projelerinin ülke ekonomisine
kazandırılması, sahip olduğumuz su kaynaklarının akılcı bir şekilde planlanması ve
yönetilmesi ile mümkün olabilmektedir.
Türkiye'deki nehirlerin rejimi (özellikle Avrupa'daki nehirlere nazaran) düzenli
olmayıp zamana ve mekana göre ciddi farklılıklar göstermektedir. Kuraklığın ve
taşkınların sık olarak yaşandığı ülkemizde barajlar, su kaynaklarının yönetilmesinde
hayati öneme haiz inşa edilen yapılar arasında en büyük paya sahip mühendislik
yapılarıdır.
Çeşitli amaçlar için inşa edilen bu tesisler sayesinde içme-kullanma suyu, tarım
için sulama suyu, endüstri için soğutma suyu gibi ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra;
dünyamızdaki yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir potansiyele sahip olan
hidroelektrik enerji üretimi de bu tesislerle sağlanmaktadır. Depolama tesisleri diğer
yandan, taşkını kontrol edebilme özelliği ile mansaptaki yerleşim, tarım ve endüstri
alanlarının emniyetinin sağlamasının yanı sıra, akım rejimini düzenleyerek kurak
mevsimlerde dahi mansaptaki akım ortalamalarını yükseltmektedir. Ayrıca, katı atıkların
çevreye zarar vermemesi için depolanmasıyla ve inşa edildikleri alanın civarında
oluşturulan rekreasyon alanlarındaki habitat sayesinde biyo-çeşitlilik oluşturmak
suretiyle dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında
barajlar, toplumların refahının ve sürdürülebilir kalkınmasının temini bakımından hayati
bir rol oynamaktadır.
Bu amaca hizmet etmek üzere inşa edilen baraj ve hidroelektrik santrallerin
rantabl ve fonksiyonel olarak ülke ekonomisine kazandırılması, tesislerin emniyetli
şekilde tasarımı, inşası ve işletilmesi ile doğrudan ilgilidir. Zira bu büyük depolama
tesislerinin tekniğine uygun şekilde yapılmaması halinde, deprem ve taşkın gibi doğal
afetler sebebiyle veya hatalı işletilmeleri durumunda ya da terör, sabotaj ve Vandalizm
Depolamalı Tesisler Grubu
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gibi dış etkenler nedeniyle yıkılmaları sonucunda felaketle biten büyük can ve mal
kayıplarına yaşanabilmektedir.
Ocak 2021 tarihi itibariyle, ülkemizde işletme halinde olan 880 baraj ve 538 gölet
bulunmakta olup 2010 yılı verilerine göre En Yüksek ve Yüksek Risk Potansiyel
Grubunda sınıflandırılan depolama tesisleri toplam envanterin %85’ini oluşturmaktadır.
Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde ülkemiz için köklü bir geçmişe ve
büyük bir envantere sahip depolamalı tesisler ile ilgili güncel durumun değerlendirilmesi,
karşılaşılan sorunlara ve yaşanılan darboğazlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi
maksadıyla 1.Su Şurası kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların, özel sektör tasarım ve
yüklenici firmalarının temsilcileri ve üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla
oluşan “Depolamalı Tesisler Çalışma Grubu” teşkil edilmiştir.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN MAKSADI
Her geçen gün artan Dünya nüfusu ile birlikte, sanayi ve teknolojik gelişmelerin
de paralelinde azalan su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması çerçevesinde
suyun depolanmasının önemi de artmaktadır.
Bu çerçevede içme, kullanma ve endüstri için gerekli suyun düzenli ve sürekli
olarak temini, tarımsal alanların zamanında ve yeterli şekilde sulanması, hidrolelektrik
enerji üretimi, yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarını taşkınlardan korunması vb.
maksatlarla pek çok baraj inşa edilmektedir.
Günümüz itibariyle ülkemizde inşa edilen ve Uluslararası Büyük Barajlar
Komisyonu (ICOLD) tarafından tanımlanan kriterlere göre büyük baraj kategorisinde
değerlendirilen ve 1400’ün üzerindeki barajlara her geçen gün yenileri eklenmektedir.
Bilindiği üzere, barajlar yapısal özellikleri ve stratejik öneme sahip tesisler
olmaları sebebiyle zor, zahmetli ve sistematik bir süreç dahilinde tasarlanmakta ve inşa
edilmektedir.
Söz konusu süreç dahilinde baraj mühendisliği; pek çok bilim dalının da çalışma
alanına giren hidrolojik, jeolojik – jeoteknik, topoğrafik, sismik, mekanik vb. verilerin
kullanıldığı ve analiz edildiği çok disiplinli bir faaliyet alanına sahiptir.
Bu

bağlamda,

barajların

planlama

aşamasından

işletme

ömrünün

tamamlanmasına kadar geçen süreçte tasarıma ve uygulamaya esas ulusal ve uluslararası
gelişmeler de dikkate alınarak ülkemizdeki depolamalı tesisler ile ilgili bir durum
değerlendirmesi

yapılarak

karşılaşılan

sorunlara

ilişkin

çözüm

önerilerinin

geliştirilmesine yönelik politika/strateji ve eylem planlarına altlık oluşturulması
amaçlanmıştır.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPSAMI
Çalışma grubunun faaliyetleri kapsamında değerlendirilen konular aşağıda
verilmekte olup bu konular incelenirken genel bir baraj planlama ve tasarımı alt
başlığından sonra, baraj kullanım amaçlarına göre irdelenmesi esas alınmıştır.
Depolamalı tesisler çalışma grubu dahilinde ele alınacak konu başlıkları:
1. Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni
Besleme Projeleri
2. Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
3. Enerji için Barajlar
4. Taşkın Kontrolü için Barajlar
5. Su Temini için Barajlar
6. Sulama için Barajlar
7. Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
8. Atıklar için Barajlar
Ayrıca, 2014 yılında DSİ tarafından yayınlanmış olan mevcut baraj tasarım
rehberlerinin, projelendirme ve inşaat faaliyetlerindeki uluslararası gelişmeler de esas
alınarak ülkemizdeki baraj mühendisliği uygulamalarına ilişkin kontrollük teşkilatında,
proje müellifi firmalarda ve yüklenici şirketlerin bünyesinde görev alan teknik personel
ve uzmanlardan alınan geri bildirimlere göre güncellenmesine de Depolamalı Tesisler
Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında başlanılmıştır.
Bununla birlikte, günümüz itibariyle DSİ Genel Müdürlüğümüz ve özel sektör
tarafından yapımı tamamlanan baraj ve göletlere ilişkin mevcut envanterin eksikliklerinin
tamamlanması da söz konusu faaliyetler dahilinde gerçekleştirilmiştir.
Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme
Projeleri Çalışma Grubu tarafından gözden geçirilecek/oluşturulacak Baraj Tasarım
Rehberleri 7 ana başlıkta ele alınmıştır.
Alt komisyon toplantılarda aşağıda belirtilen 5 mevcut rehberin güncel bilgiler
ışığında gözden geçirilmesine karar verilmiştir.
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1. Barajlarda Sismik Parametrelerin Tayini Rehberi
2. Dolgu Barajlar Tasarım Rehberi
3. Beton Barajlar Tasarım Rehberi
4. Baraj Hidrolik Yapılar Tasarım Rehberi
5. Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Yapısal Tasarım Rehberi
Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen inşa edilecek 150 adet yeraltı depolamasına
yönelik çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmektedir.
Bu doğrultuda çalışma grubunun faaliyetleri kapsamında, “Yeraltı Depolamaları
Tasarım Rehberi” başlıklı yeni bir rehberin de hazırlanarak mevcut tasarım rehberlerine
ilave edilmesi planlanmıştır.
Bununla birlikte, inşaat ve proje çalışmaları devam eden / tamamlanan Asfalt
Çekirdekli Barajlara dair elde edilen tecrübeler de dikkate alınarak dünyada gelişen
tasarım ve uygulama deneyimlerinin birlikte değerlendirilmesi ve Dolgu Barajlar Tasarım
Rehberinin ilgili kısmının detaylandırılması hedeflenmiştir.
Ayrıca, ülkemizdeki barajlarda ve göletlerde geosentetik uygulamaların yaygın
olarak kullanılması sebebiyle geosentetiklerin projelere uygun olarak seçilmesi ve doğru
şekilde uygulanmasını sağlamak maksadıyla söz konusu malzemeler hakkında daha
detaylı ve ulaşılabilir güncel bir kaynağın gerekliliği öngörülmektedir.
Bu doğrultuda, geosentetiklerin tasarım ve uygulamalarına ilişkin alınan geri
bildirimler de esas alınarak “Barajlarda Geosentetik Uygulamaları Tasarım Rehberi”
başlıklı güncel bir rehber hazırlanarak konu hakkında yeknesaklığın sağlanması
amaçlanmıştır. Söz konusu rehberin, su yapılarında kullanılacak geosentetik
malzemelerin teknik özelliklerini, kontrol ve muayene yöntemlerini, kabul şartlarını ve
uygulanmasını kapsaması hedeflenmiştir.
Depolamalı Tesisler Çalışma Gurubu faaliyetleri dahilinde ayrıca, günümüz
itibariyle Kurumumuz ve özel sektör tarafından inşa edilen baraj ve göletlere ilişkin
büyük ölçekte şekillendirilmiş envanterin eksik bilgilerinin tamamlanması ve ülke
sathında diğer kamu kurum ve kuruluşlar tarafından inşa edilmiş baraj ve göletlerin de
söz konusu envantere dahil edilmesine yönelik gerekli çalışmalar yürütülmüştür.
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YASAL DAYANAK


17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Tarım Şûrası Yönetmeliği



4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu (1943)



Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(1953)



Sivil Savunma Yasası (CDA) (1958)



7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun (1959)



DSİ Selden Korunma Yönetmeliği (1982)



Çevre Kanunu (1983)



Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği (2003)



10.5.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu (YEK)



2010 yılında yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun



Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (2011)



6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2013)



30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu



01.11.2013 Tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik



02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği



Kritik Altyapının Koruması Yol Haritası Belgesi (AFAD) (2014)



15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 29417 sayılı Maden Atıkları
Yönetmeliği
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28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7164 sayılı
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7164 sayılı Kanun’un)



17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Şurası
Yönetmeliği



DSİ Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği (2019)



8 Mart 2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.01.2021 tarihli
ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı



17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik
yapılan Elektrik Piyasasinda Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin
Santral Sahalarinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar



5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu



Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği,



Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,



Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge



1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu



1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu maddelerinde değişiklik yapan 7191 sayılı Kanun



Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle
Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında
Yönetmeliği



Su Ürünleri Yönetmeliği



5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ
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HAZIRLANMA SÜRECİ
Şura çalışmaları kapsamında Depolamalı Tesisler Çalışma Grubu bünyesinde,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör proje ve yapım firmalarının teknik temsilcileri
ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımı sağlanarak alt gruplar oluşturulmuş ve
farklı tarihlerde 9 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.
Depolamalı Tesisler Çalışma Grubu Toplantı Takvimi:
1. Toplantı - 07.05.2021
2. Toplantı - 14.05.2021
3. Toplantı - 21.05.2021
4. Toplantı - 28.05.2021
5. Toplantı - 11.06.2021
6. Toplantı - 18.06.2021
7. Toplantı - 02.07.2021
8. Toplantı - 09.07.2021
9. Toplantı - 30.07.2021
Alt Çalışma Grupları
1. Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni
Besleme Projeleri
2. Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
3. Enerji için Barajlar
4. Taşkın Kontrolü için Barajlar
5. Su Temini için Barajlar
6. Sulama için Barajlar
7. Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
8. Atıklar için Barajlar
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Depolamalı Tesisler yukarıda belirtilen 8 adet Alt Çalışma Grubundan oluşmakta
olup

bu

çalışma

gruplarında

muhtelif

tarihlerde

toplam

42

adet

toplantı

gerçekleştirilmiştir.
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MEVCUT DURUM
Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme
Projeleri
Barajlar, hidroelektrik santrallar ve hidrolik yapıların planlama, tasarım, proje
hizmetleri ve inşaatından sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör
yatırımcılarının çalışmalarının esas alınması gayesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi (TRCOLD), Türk Müşavir
Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile akademisyenlerin çalışmaları sonucunda hazırlanan
Baraj Tasarım Rehberleri, ilk olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında
gerçekleştirilen 1.Barajlar Kongresi kapsamında yayımlanmış ve 2014 yılında
düzenlenen 2. Uluslararası Barajlar Kongresi çalışmaları bünyesinde de güncellenmiştir.
Bununla birlikte, ilk etapta 2016 yılında revize edilen Jeoteknik Etüt
Şartnamesindeki Yeraltı Barajları ile ilgili kısımların revize çalışmaları yürütülmüş ve
tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Aynı şekilde, Yeraltısuyu Suni Besleme Projelerine
ait Hidrojeolojik Etüt Şartnamesi de çıkarılmış olup bu çalışma tamamlanmıştır.
Kasım 2014 tarihinde “DSİ Genel Müdürlüğü Tarafından Yaptırılacak
Kanallarda, Rezervuarlarda ve Barajlarda Kullanılacak Geotekstiller ve Geotekstille İlgili
Mamuller İçin Teknik Şartnamesi” yayınlanmıştır.
“DSİ Genel Müdürlüğü Tarafından Yaptırılacak Rezervuarlarda, Barajlarda ve
Kanallarda Kullanılacak Geosentetik Bariyerler Teknik Şartnamesi” Şubat 2021 tarihinde
revize edilerek yayınlanmıştır.
2021 yılında “Dolgu Barajlarda Geomembran, Geotekstil, GCL Kullanımı ve
Genel Kriterler” başlıklı bir doküman hazırlanmıştır.
Ayrıca, ulusal ve uluslararası güncel gelişmeler de dikkate alınarak 2020 yılında
Asfalt çekirdekli dolgu barajlar için “Asfalt Beton Çekirdek Teknik Şartnamesi”
hazırlanmıştır.
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Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı
Taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük
şehirlere içme suyu temininin yanı sıra belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerine de içme,
kullanma ve endüstri suyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi
bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda
öncelikli faaliyetlerin sürdürülmesi görevi 6200 sayılı kanun ile Devlet Su işleri Genel
Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Baraj emniyeti ile ilgili çalışmaların yürütülmesi maksadıyla, 08 Aralık 2005
tarihinde DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Baraj Emniyeti Şube
Müdürlüğü” kurulmuştur. 07 Ağustos 2006 itibariyle çalışmalarına başlayan birimin adı
2008 yılında “Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri” şeklinde değiştirilmiş olup, baraj
mühendisliği alanında gelişmiş ülkelerce benimsenen “Baraj Emniyeti” uygulamalarının
ülkemize adaptasyonu hedeflenmiştir.
Bu hedefe ulaşılabilmesi maksadıyla DSİ Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES
Dairesi Başkanlığı tarafından Ekim 2012 tarihinde düzenlenen 1.Barajlar Kongresi’nde
tanıtımı yapılan “Baraj Emniyeti Rehberi” Şubat 2014 tarihinde düzenlenen 2.Barajlar
Kongresi’nde kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve “Su Yapıları Denetim Hizmetleri
Yönetmeliği” ile, “Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik ve Uyarı
Sistemleri Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır.
Bununla birlikte, 13-15 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2.
Barajlar Kongresi’nde ve 25-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10.
ICOLD Avrupa Kulübü Sempozyumu’nda baraj emniyetinin önemine özellikle dikkat
çekilmiş olup, ülkemizin önemli alt yapı tesisleri arasında yer alan ve ürettiği faydaları
ile sosyo-ekonomik açıdan doğrudan katma değer sağlayan Barajların Emniyetinin ve
Güvenliğinin temini maksadıyla;
05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2.Ormancılık ve Su Şurası
vesilesi ile Barajlar Çalışma Grubu tarafından “yasal mevzuat düzenlenmesi ihtiyacına
dikkat çekilmek suretiyle” ülkemizde yaşanmakta olan önemli bir açığın telafi edilmesini
Depolamalı Tesisler Grubu
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teminen “SU” başlığı altında alınan 29 no’lu Karar ile ilk adımların atılması hedeflenmiş
ve DSİ’nin sorumluluğunda hayata geçirilmek üzere; Baraj Emniyeti ve Güvenliği
hususunda hukuki açıdan görev, yetki, sorumluluk ve yaptırımların belirlenmesi ile ilgili
“Stratejik ve Politik Kararlar” alınmıştır.
Ancak, mevcut durumda (Ağustos 2021 tarihi itibariyle), ana konusu “Baraj
Emniyeti ve Güvenliği” olan bir Kanun veya Yönetmelik ülkemizde henüz
yayınlanamamış olup Şubat 2014 itibariyle yürürlüğe girmiş olan “Baraj Emniyeti
Rehberi”nde belirtilen kriter ve prensiplerin günümüz koşulları dikkate alınarak
güncellenmesi suretiyle tesis edilecek Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı’nın ivedi
şekilde hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Baraj İşletmesi ve İşletme Prensipleri
Barajlar yapılış amacına uygun olarak tüm paydaşların ihtiyacını karşılayacak
şekilde işletme programları yapılarak havza düzeyinde işletilmektedir. DSİ baraj işletme
çalışmaları Genel Müdürlük ve 1-26. Bölge Müdürlükleri işletme ve bakım birimlerince
müşterek olarak yürütülmekte olup “Tahmin-Programlama-Uygulama (İşletme) ve
İzleme” faaliyetlerini içermektedir. Çok maksatlı barajlarda farklı paydaşlar (enerji,
sulama, içmesuyu, endüstri, balıkçılık, çevre vb.) tarafından su kullanılmaktadır.
Hidrolojik işletme çalışmalarının amacı; baraj rezervuarına gelen ve çıkan akımların
analizine bağlı olarak yapılan hidrolojik tahminler yardımıyla, her paydaşın tespit edilen
yıllık su kullanım ihtiyaçlarının karşılanması için yıllık işletme programlarının
hazırlanması ve uygulanmasıdır. Amaç, suyun sektörler arası paylaşımına imkan verecek
optimum işletme programlarının hazırlanması ve gerektiğinde revize edilerek,
uygulamanın sürekli takip edilmesi ile havza bazında suyun yönetimi ve verimli
kullanımını sağlamaktır.
Bu kapsamda her barajın giriş-çıkış akımları ve su sarfiyatları 1-26. Bölge
Müdürlüklerince günlük olarak takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Baraj işletme
programları, kaydedilen günlük veriler ve hidrolojik tahminlerin ışığında, paydaşlardan
gelen su kullanım talepleri de dikkate alınarak, o yılın EKİM ayından başlayacak ve bir
sonraki yılın EYLÜL ayında son bulacak şekilde aylık bazda Genel Müdürlük işletme
birimlerince hazırlanır ve uygulanmak üzere ve 1-26. Bölge Müdürlüklerine ve ilgili
Depolamalı Tesisler Grubu
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paydaşlara bildirilir. Bu döngüye ise SU YILI adı verilmektedir. Su yılının başlangıcı
EKİM ayı, bitişi ise bir sonraki yılın EYLÜL ayıdır. Bu hususlar DSİ 2017/8 sayılı
Genelge ile düzenlenmiştir.
Ayrıca, barajın bulunduğu havzadaki hidrolojik bilgiler ve kar durumuna göre
çalışmalar Mart-Nisan aylarında yenilenmektedir.
Ülke genelinde uygulamaya yönelik olarak, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda; DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ, MGM ve ihtiyaç duyulması halinde diğer ilgili
kurumlardan temsilcilerin katılımıyla, belirli periyotlarda toplantılar düzenlenmektedir.
Bu toplantılarda; havza işletme hidrolojisi kapsamında işletme programında gelinen
nokta değerlendirilmekte ve gelecekte uygulanacak politikalar hakkında kararlar alınarak
uygulamaya konulmakta, gerek görülmesi halinde de işletme programları revize
edilmektedir.
Havza bazında kısa sürede etkin, verimli ve sürdürülebilir işletme modelleri
belirleyebilmek maksadıyla geliştirilen Akım Tahmini ve Havza Optimizasyon Modeli
(ATHOM) çalışmaları TÜBİTAK ile ortak olarak yürütülmektedir.
Baraj Bakım ve Onarım
Cumhuriyet tarihinin işletmeye açılan ilk barajı 1936 yılında tamamlanan Çubuk
1 Barajı şu anda rekreasyon amacıyla kullanılmaktadır.
2020 yılı sonu itibariyle 880 baraj ve 538 gölet işletmeye açılmıştır. 618 baraj ve
320 gölet 2000 yılı ve sonrasında işletmeye alınmıştır.
Ayrıca en son 2020 yılında 74 adet baraj ve göletin bakım onarımları
gerçekleştirilmiş olup, 2021 yılı içerisinde ise 257 adet baraj ve göletin muayene raporu
hazırlanmış ve bakım ve onarım işleri yatırım programına eklenmiştir.

Acil Eylem Planı (AEP)
Acil Eylem Planları (AEP), acil bir durum öncesinde, anında ve sonrasında hem
teknik yetkililer ve hem de siviller tarafından uygulanması gereken; önceden belirlenmiş
tedbirlerin ve öncelikli görevlerin başlatılması, uygulanması ve mansapta risk altında
bulunanların uyarılmasını ihtiva eden yapısal olmayan prosedürlerin bütünüdür.
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Acil Eylem Planları Dahili ve Harici olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Baraj
davranışının İzlenmesi ve ölçülmesi ile baraj emniyeti ve acil durumlardaki rezervuar
işletmesiyle ilgili müdahale tedbirleri Dahili AEP, mansap yerleşimleri ile ilgili tedbirler
ise Harici AEP ile yönetilmektedir.
AEP belediyelerin, jandarma, polis teşkilatlarının, yerel idarelerin, haberleşme ve
ulaştırma şirketlerinin ve baraj yıkılmasından etkilenecek diğer kuruluşların planlaması
ile ilgili merkezi (Bakanlıklar ve bağlı kurum/kuruluşlar) ve yerel (belediye ve valilik)
teşkilatların koordinasyonuna imkân sağlar. Acil bir durumda, etkin, ayrıntılı ve iyi test
edilmiş bir AEP hayat kurtardığı gibi aynı zamanda olası yapısal hasarlarını da azaltır.
Acil Eylem Planı kapsamında, meydana gelmesi muhtemel bir yıkılma durumunda
oluşacak taşkından korunmak için DSİ Baraj Emniyeti Rehberi, Baraj Yıkılma Analizleri,
Acil Eylem Planı ve Erken Uyarı Sistemi Teknik Şartnamesi ve DSİ Taşkından Korunma
Talimatında belirtilen hususlara uyulacaktır.
Enerji için Barajlar
Ülkemizin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir olan toplam
hidroelektrik enerji potansiyeli (depolamalı + depolamasız) 180,00 milyar kWh
mertebesindedir.
2020 yılı sonu itibariyle işletmede olan hidroelektrik enerji projelerinde,
31,418,00 MW kurulu güç değeri ile 108,111,00 milyar kWh üretimi değerine
ulaşılabilmektedir.
Bu durum; 2020 yılsonu itibarıyla ülke potansiyelinin % 60’nın hayata geçirilmiş
olduğu ve % 40’lık potansiyelin henüz ekonomiye kazandırılamadığını göstermektedir.
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında, işletmeye girecek olan hidroelektrik enerji
projelerinde 38,823,00 MW kurulu güç değeri ile 130,581,00 milyar kWh üretim değerine
ulaşılması hedeflenmektedir.
Üretilen enerji miktarları esas alındığında; 2020 yılı sonu itibarıyla ülkemizdeki
tüm enerji kaynakları (rüzgar, jeotermal, güneş, hidrolik, termik) arasında, hidroelektrik
enerji üretim tesislerinin payı %25,60’dır.
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Tablo 1 Kaynaklara göre 2020 Yılında Türkiye’deki Enerji Üretim Değerleri
Kaynaklar

MWh

Hidrolik

78.095.879

Doğal Gaz

68.710.315

İthal Kömür

62.406.953

Linyit+Taş Kömürü

41.637.308

Rüzgar

24.812.022

Güneş

10.941.368

Jeotermal

9.942.531

Biyokütle

4.435.221

Sıvı Yakıtlar+Asfaltit

2.928.105

Atık Isı

701.775

Toplam

304.611.543

Atık Isı

,230%

Sıvı Yakıtlar+Asfaltit
Biyokütle

,960%

1,460%

Jeotermal

3,260%

Güneş

3,590%
8,150%

Rüzgar

13,670%

Linyit+Taş Kömürü

20,490%

İthal Kömür

22,560%

Doğal Gaz

25,640%

Hidrolik
,000%

5,000%

10,000% 15,000% 20,000% 25,000% 30,000%

Şekil 1 Türkiye’nin 2020 Yılındaki Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre
Dağılımı (EÜAŞ 2020 Yılı Faaliyet Raporu)

Tablo 1’deki 78,095 GWh’lik Hidroelektrik enerji üretimi EÜAŞ ve Serbest
Üretim Şirketlerinin “Barajlı ve Nehir” tipi HES’lerinin tümünden üretilen hidroelektrik
enerji miktarıdır.
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2003-2020 yılları arasında, ülkemizde inşaatı tamamlanarak işletmeye alınan
toplam HES projelerinin, kurulu güç değerleri itibarıyla %56,15’i özel sektör tarafından,
%43,85’i devlet tarafından hayata geçirilmiştir. Ülkemizin hidroelektrik enerji üretimi
projelerinden, depolamalı HES’ler esas alındığında; Planlama + İnşaat + İşletme
aşamasında toplamda 28.157 MWe kurulu güç değeri ve 93.395 GWh enerji üretimi
değeri elde edilebilmektedir.
Hidroelektrik enerji üretim tesislerinde ana kaynaktan enerji üretiminin tam
kapasite ile yapılamadığı durumlarda, atıl kapasite oluşmaması için yardımcı kaynak
tesisleri (GES, RES, JES vb.) ile ilave enerji üretimi yapılabilmektedir. Bu sayede üretim
tesisinde üretim lisansına tanımlı kapasite kadar enerji arz güvenliği temin edilmektedir.
8 Mart 2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, "Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve 25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 18.06.2020 tarihli ve 9392 sayılı "EPDK Kurul Kararı" yine Resmi Gazetede
yayımlanan 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı "EPDK Kurul Kararı"yla ana kaynağı
hidroelektrik enerji üretim tesisi olan bir HES projesinin, yardımcı kaynağı olarak tesis
edilecek olan ilave enerji üretim tesisi başvurularının kapsamı ve genel çerçevesi
belirlenmiştir.
Taşkın Kontrolü için Barajlar
Türkiye’de meydana gelen taşkın bilgileri 1975 yılından itibaren sağlıklı bir
şekilde tutulmuş olup DSİ kayıtlarına göre 2003 yılından önce yaşanan 893 adet taşkın
neticesinde 511 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 689,855 ha alan zarar görmüşken son
yıllarda inşa edilen tesisler sayesinde, 2003-2020 yılları arasında yaşanan 1,631 adet
taşkına karşın 291 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 289,964 ha alanın zarar gördüğü
tespit edilmiştir.
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Tablo 2 1975-2020 Taşkın Bilgileri (DSİ)
Yıl

Taşkın Sayısı

Can Kaybı

Su Altında Kalan Alan (ha)

1975

62

8

36.714

1976

29

5

22.536

1977

27

11

3.317

1978

21

0

13.850

1979

21

61

40.966

1980

44

6

83.016

1981

16

2

58.413

1982

10

0

784

2000

70

1

8.066

2001

153

15

43.297

2002

76

27

12.882

2003

28

7

64.200

2004

28

3

25.750

2005

51

19

13.855

2006

62

45

85.810

2007

33

11

1.050

2008

28

2

10

2009

84

59

3.250

2010

79

25

44.279

2011

56

13

202

2012

68

23

19.685

2013

61

7

17.569

2014

120

14

4.455

2015

150

14

7.985

2016

117

7

1.340

2017

154

2

55.813

2018

221

4

935

2019

164

19

3.996
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2020

155

24

3.980

TOPLAM

2.524

802

979.819

ORTALAMA

55

17

21.300

2021 yılı itibariyle DSİ Genel Müdürlüğü’nün akarsular üzerinde 1351 adet akım
gözlem istasyonu, 90 adet göl gözlem istasyonu, 156 adet meteoroloji istasyonu, 260 adet
kar istasyonu, 155 adet sediment ölçüm istasyonu olmak üzere toplam 2012 adet gözlem
istasyonu bulunmaktadır. 1030 AGİ anlık ( otomatik) olarak izlenebilmektedir.
Ülkemizde 2020 yılı itibariyle işletmedeki taşkın amaçlı yapılar aşağıda
verilmiştir.
Tablo 3 2020 itibariyle ülkemizdeki taşkın amaçlı tesisler (DSİ)
KORUMA ALANI

TÜRÜ

ADET

Taşkın Kontrol Tesisleri

6.844

Devirli Taşkın Kontrol Tesisleri

1.700

Taşkın Maksatlı Depolamalar

72

450.000

TOPLAM

8.616

2.000.000

(ha)
1.500.000

Ülkemizde taşkın amaçlı işletilen 72 adet baraj işletmede olup isimleri Ek-1’de
verilmiştir.
Su Temini için Barajlar
Bir kamu kuruluşu olarak DSİ kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı
yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra
Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine de İçmesuyu temini gayelerini etkin bir
şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan
baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sebeple 6200 ve
1053 sayılı kanunlar çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü ülkemizde barajlar yapan bir
kuruluş olarak bilinir. Aynı zamanda ülkemizdeki su kaynaklarının çeşitli kullanım
maksatlarına tahsisinde otorite kuruluştur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve
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5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek,
bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak görevi de verilmiştir.
81

il

merkezinde

içmesuyu

temini

yapılan

barajlar

listesi

Ek-2’de

sunulmuştur.Avrupa Birliği uyum sürecinde ülkemizde; Su Çerçeve Direktifinin (SÇD)
getirdiği kıstasları sağlamaya çalışmak ve içme suyu kaynaklarının koruma altına
alınması ve hayati ihtiyaçların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. SÇD’de içme suyu kaynakları; korunan alanlar olarak tanımlanmakta,
Direktifin 7. Maddesi’nde de “Bu kaynakların korunması ve Direktifin çevresel
hedeflerine ulaşılması amacıyla üye ülkelerin tüm gerekli önlemleri alması ve uygulaması
zorunlu kılınmaktadır.” Aynı madde kapsamında ayrıca, “Üye ülkelerin içme suyu
kaynaklarının kalite açısından bozulmasının önlenmesi için koruma çalışmalarının
yapılması gerektiği ve bu doğrultuda koruma bantlarının oluşturulabileceği”
belirtilmektedir. Bu kapsamda, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan
bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve
iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla İçme-Kullanma Suyu
Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 28.10.2017 tarih ve 30224
sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmelik, barajın
inşaat işinin yatırım programına alınması veya suyu kullanacak ilgili idare ile DSİ Genel
Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile içmesuyu barajı su toplama havzasında
yürürlüğe girmektedir. Bu çerçevede, içme ve kullanma suyu kaynakları etrafında mutlak
(0-300 m), kısa (300-1000 m), orta (1000-2000 m) ve uzun mesafeli (2000 m-Havza
Sınırı) olmak üzere dört adet mesafeye dayalı koruma alanı belirlenmiş olup, koruma
alanlarındaki kirletme yasakları ile yapılaşma koşulları hüküm altına alınmıştır.
Koruma planlarının hazırlanması çalışmalarında havzanın bütün özellikleri ele
alınmaktadır. Bu kapsamda içme kullanma suyu havzalarında mevcut durumun tespiti, su
kalitesi izleme çalışmaları ile baraj ve barajı besleyen yeraltı ve yerüstü suyu kaynaklarını
kirletici unsurlarının tespiti yapılmaktadır. Kullanılan matematiksel ve havzaya uygun bir
model yardımıyla, değişik senaryoların su kalitesi üzerindeki etkileri hesaplanmaktadır.
Sonuçta en uygun arazi kullanım şekli, havza koruma alanları ve çevre koruma
tedbirleri ile birlikte planlanmaktadır. Şu ana kadar Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 10
adet su kaynağı için içmesuyu koruma planı hazırlanmıştır. Bununla birlikte Büyükşehir
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Belediyelerince de 5 adet su kaynağı için koruma planı hazırlanarak yürürlüğe girmiş
olup halihazırda birçok içmesuyu kaynağında da çalışmalar yürütülmeye devam
edilmektedir.

Şekil 2 Türkiye’de Koruma Planı Hazırlanan Barajlar ve Göller
Yeraltısuyu koruma alanları ise “167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında kanun”,
07.04.2012 tarihli “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Yönetmelik” ve 10.10.2012 tarihli “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve
Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” doğrultusunda DSİ
tarafından belirlenmektedir. 2020 yılı itibarıyla yeraltı suyu koruma alanı ilan sayısı 63’e
ulaşmış olup, 4029 km² alan koruma alanı olarak ilan edilmiştir.
Suyun yaşamsal önemi göz önünde bulundurulduğunda bütün içme suyu
kaynaklarının kendi koşulları altında değerlendirilerek her bir içme suyu kaynağı için
Koruma Planı hazırlanması büyük önem arz etmektedir. İçme suyu amaçlı barajlarda su
alma yapısının tasarımı da ayrı bir önem arz etmektedir. Bu tür su kaynaklarında su
kalitesi parametrelerinde derinliğe göre kötüleşmeler görülmektedir. Demir ve
magnezyum konsantrasyonlarında ve amonyak parametresinde artış, alg büyümesi
sebebiyle koku ve tat problemleri yaşanmaktadır. Ayrıca, sıcaklık tabakalaşması
nedeniyle ham su kalitesinde bozulmalar oluşabilmektedir. Daha iyi kalitede ham suyu
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arıtma tesisine alabilmek, mevsimsel değişikliklerden faydalanabilmek ve böylece içme
suyu arıtma maliyetlerini düşürmek mümkün olabilmektedir. Bu sebeple su alma
yapılarının mutlaka tercihe bağlı olarak değişik seviyelerden su almaya ve tüm işletme
periyodu boyunca güvenilir su teminine imkan verecek şekilde kademeli su alma yapısı
şeklinde inşa edilmesi büyük faydalar sağlamaktadır. Bu amaçla içme suyu maksatlı
barajlarda projelendirme aşamasında 7 m-8 m aralıklarla su alma ağızları bırakılarak baraj
su seviyesine göre optimum kalitede suyun alınabilmesi sağlanmaktadır.
Planlama aşamasında içme suyu temini maksadı olmadığı halde sonradan içme
suyu maksatlı işletilmek istenen barajlarda ise farklı seviyelerden kaliteli su alınabilmesi
için “Dubalı Su Alma Yapısı” ilavesi ile optimum seviyelerden su temini
gerçekleştirilmektedir.
Sulama için Barajlar
Yurdumuzda tatlı su kaynaklarından çekilerek kullanılan su miktarı 57.44 milyar
m3’tür. Bu suyun 14 milyar m3’ü içme-kullanma ve sanayi suyu olarak tüketilmekte,
44.25 milyar m3’ü ise sulamada kullanılmaktadır. Başka bir deyişle suyun % 77’si
tarımsal amaçlı sulamada harcanmaktadır.
Yağışların ve akarsulardaki akışların aylık, mevsimsel ve yıllık olarak büyük
düzensizlik göstermesi diğer amaçlar için olduğu gibi sulama için de baraj yapımı ve
işletilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.
2020 sonu itibarıyla inşa edilmiş olan 880 adet barajın 792’sinde sulama amacı
bulunmaktadır. Aynı şekilde inşası büyük su işleri programında devam etmekte olan 72
adet barajın 62’si de maksatları arasında sulama olan barajlardır. Depolama hacimleri
nispeten düşük olsa da inşaatı tamamlanmış 538 adet göletin sadece 15’i sulama amaçlı
değildir.
Ülkemizdeki tarım arazisi alanı 24 milyon hektardır. Bu alanın 8,5 milyon hektarı
ekonomik olarak sulanabilir arazi olarak sınıflandırılmıştır. Bu güne kadar 6,7 milyon
hektar arazi sulamaya açılmış olup bu alan ekonomik olarak sulanabilir araziler
toplamının % 78,7’sine tekabül etmektedir.
Günümüzde sulama amaçlı baraj tasarımı ve inşasında karşılaşılan en büyük
zorluklar üç başlıkta toplanabilir.
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Bunlardan birincisi genelde büyük ölçüde çevresel ve bazen de mülki sorunlar
nedeniyle baraj inşaatında kullanılacak doğal yapı gereçlerinin sağlanmasıdır.
Yurdumuzda ilk yapılmış olan büyük sulama barajı Seyhan Barajı (bitiş 1956) gibi ilk
yıllarda yapılmış barajların büyük bir çoğunluğu kil çekirdekli dolgu barajlardır. Aynı
şekilde Atatürk Barajı (bitiş 1992) da kil çekirdeklidir. Ancak, son yıllarda kilin genelde
sadece tarım arazilerinde mevcut olması nedeniyle kil çekirdekli dolgu baraj yapımı son
derece azalmış, bunun yerine önyüzü beton kaplı dolgu baraj inşaatları büyük hız
kazanmıştır.
Sulama amaçlı barajların tasarımı ve yapımında karşılaşılan diğer bir zorluk ise
jeolojik ve jeoteknik problemlerdir. Doğal olarak ilk yıllarda yapılan barajlar için jeolojik
olarak az sorunlu ve/veya sorunsuz yerler seçilmiştir. Bu tür alanlar azaldıkça da jeolojik
olarak daha fazla problemli alanlarda yapılan baraj sayıları artmıştır.
Yukarıda sayılan her iki problem de ülkemizde diğer baraj türlerine göre nispeten
az bilgi birikimi bulunan asfalt çekirdekli, membran kaplamalı ve benzeri yeni tür
barajların tasarlanmasını ve yapımını gerektirmektedir. Bu yeni tür barajlar için
tasarımcıların, kontrollük teşkilatlarının ve yüklenici firma teknik elemanlarının eğitimi
büyük önem arz etmektedir.
Baraj ve sulama sistemleri ihalelerinin ayrı ayrı yapılması nedeniyle iki önemli
birimin birisinin yapımında gecikme yaşanması durumunda sulamalar devreye
giremeyerek beklenen faydaların sağlanması gecikmektedir.
Baraj ve sulama inşaat ve ihale planlamalarına daha fazla önem verilmesi, üç
büyük harcama kalemi olan baraj, sulama ve kamulaştırma ödeneklerinin gerektiği
şekilde ayrılması büyük önem taşımaktadır.
Bu zamana kadar inşa edilmiş sulama barajları ile ilgili en büyük problem ise
özellikle yapımından 50 yıldan fazla süre geçmiş olan barajların sediment ile dolarak
işlevinin yitirmesi tehlikesidir. Öncelikle eski barajlardan başlayarak batimetrik harita
alımı çalışmalarının tamamlanması, elde edilen sonuçlara göre mevcut sulama
sistemlerinin aksama olmadan devam edebilmesi için gerekli çözümlerin araştırılması
gereklidir. Yeni yapılacak sulama barajlarında ise tasarımda kullanılan sediment ölçüm
değer ve/veya tahminlerinin güvenilirliği değerlendirilerek, şüpheli durumlarda kademeli
su alma yapılarının tasarlanması gereklidir.
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Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Su Ürünleri Çalışmaları
DSİ su ürünleri faaliyetleri, 1959 yılından günümüze kadar İşletme ve Bakım
Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri ve Çevre Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli
Bölge Müdürlüklerindeki toplam 7 adet Su Ürünleri İstasyonu tarafından yürütülmüştür..
Ancak, 16.12.2020 tarihinde DSİ Su Ürünleri İstasyonlarının, Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğüne bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine devredilmesiyle
baraj gölleri ve göletlerde yürütülen su ürünleri faaliyetleri, avcılık ve yetiştiriciliğin
düzenlenmesi şeklinde sürdürülmektedir.
Etüt çalışmaları kapsamında öncelikle barajlarda su tutulmadan önce ileride
oluşacak göl alanındaki canlılar için uygun yaşama alanlarının belirlenmesine yönelik
“Rezervuar Saha Etüdü” çalışmaları yapılmıştır.
Barajda su tutulduktan sonra ise göl suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinin belirlenmesi maksadıyla “Limnolojik etüt” çalışmaları yapılmıştır. Bugüne
kadar 190 rezervuarda, 308 adet limnolojik etüt gerçekleştirilmiştir.
DSİ Su Ürünleri İstasyonlarında yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan (Cyprinus
carpio) ve 4 milyon civarında şabut balığı (Tor grypus) üretimi yapılmaktaydı. Ayrıca,
yayın balığı (Silurus glanis) Ülkemizde ilk kez DSİ Su Ürünleri İstasyonlarında üretimi
yapılmış ve 2015-2019 döneminde balıklandırmada kullanılmıştır.

Tablo 4 DSİ Su Ürünleri İstasyonları
DSİ Bölgesi

İstasyon Adı

Yavru Balık Üretim
Kapasitesi

2

İZMİR-ÜRKMEZ

Pullu Sazan: 1,5 milyon

5

BOLU-GÖLKÖY

Pullu Sazan: 1,5 milyon

6

ADANA-SEYHAN

Pullu Sazan: 4 milyon

7

AMASYA-YEDİKIR

Pullu Sazan: 7 milyon
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DSİ Bölgesi

İstasyon Adı

Yavru Balık Üretim
Kapasitesi
Pullu Sazan: 5 milyon

9

ELAZIĞ-KEBAN BARAJI

Ot Sazanı: 200 bin
Yayın: 1000

11
15

EDİRNE- PSALA

Pullu Sazan: 3 milyon

ŞANLIURFA-ATATÜRK

Pullu Sazan: 8 milyon

BARAJI

Şabut: 4 milyon
Pullu Sazan: 30 milyon

TOPLAM

7 adet Su Ürünleri İstasyonu

Ot sazanı: 200 bin
Yayın: 1000(bin)
Şabut: 4 milyon

Bu kapsamda, 2020 yılında üretilen toplam 15,2 milyon pullu sazan ve 3,7 milyon
şabut olmak üzere toplam 18,9 milyon yavru balık ile 50 baraj gölü balıklandırılmıştır.
Balıklandırma faaliyeti olarak 237 rezervuara toplam 619 milyon adet (4-6 cm)
değişik türde yavru balık atılmıştır.
Ayrıca, yerli türlerin üretime alınması konusunda Amasya-Yedikır ve BoluGölköy Su Ürünleri İstasyonlarında karaca mersini (Acipenser gueldenstaedtii) ve
sivriburun mersin balığının (Acipenser stellatus) anaç adayı olarak bakım ve besleme
çalışmaları devam etmiş ancak, yavru üretimi gerçekleştirilememiştir.
Rezervuar saha etüdü ile limnolojik etüt
çalışmaları tamamlanan ve uygun görülmesi
halinde balıklandırılan baraj göllerindeki balık
populasyonlarının

araştırıldığı

stok

tespiti

çalışmaları ile yıllık sürekli verimin azami
olacağı avlanabilir su ürünleri miktarı tespit
edilmektedir. İlk kez su ürünleri avcılığına
açılacak baraj göllerinin su ürünleri avlanma
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hakkı DSİ Teknik Şartları dahilinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
tarafından kiraya verilmektedir.
Bugüne kadar üretime açılan 188 adet baraj gölünden yılda yaklaşık 13,500 ton
çeşitli türde su ürünleri istihsal edilmektedir. Baraj göllerinde uygulanan ticari avcılığın
yanında, baraj gölü ve göletlerimizde doğal yaşam alanlarının korunması, su ürünleri
kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör
balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılması da sağlanmaktadır.
Su ürünleri üretimini artırmak gayesiyle içme ve kullanma suyu temini amacı
olmayan, yeterli depolaması olan baraj ve göletlerin minimum işletme kotundaki göl
alanının %3’ünü geçmeyecek şekilde entansif (yoğun yemlemeli) sistemde ağ kafeslerde
balık yetiştiriciliği yapılması sağlanmaktadır. Baraj göllerinde kafeslerde balık
yetiştiriciliği projeleri ile ilgili olarak bugüne kadar 146 adet baraj gölünde gerekli
çalışmalar tamamlanmış, projelerin uygulanmasından sorumlu olan Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğünce 537 proje uygulamaya geçirilmiştir.
Uygulanan projelerinin toplam üretim kapasitesi, 2020 yılı için 167 bin ton
civarındadır. Ayrıca, baraj göllerinde yarı kontrollü üretim yapılabilmesine de imkan
sağlanmış olup bugüne kadar 11 adet rezervuara ilişkin DSİ görüşü adı geçen Genel
Müdürlüğe gönderilmiştir. Göletlerde projeye dayalı su ürünleri üretimi yapılabilmesi
gayesiyle bugüne kadar 142 adet gölet ile ilgili olarak DSİ görüşü bildirilmiştir. Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya geçirilen 56 tesisin toplam
üretim kapasitesi 2020 için 1,585 ton olarak gerçekleşmiştir.
Baraj ve göletler birlikte değerlendirildiğinde uygulanan toplam 593 yetiştiricilik
projesinin üretim kapasitesi 2020 yılı için 168,5 bin ton civarında gerçekleşmiştir.
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Şekil 4. Baraj ve göletlerin toplam yetiştiricilik kapasitesi

Tablo 5. DSİ Ürünleri Faaliyetleri Üretim Sonuçları

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) Tarafından Yürütülen
Su Ürünleri Çalışmaları
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü; ülkemizdeki su ürünleri
kaynaklarının koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir şekilde işletilmesini
sağlamayı amaçlayan ve bunun için denizlerde ve iç sularda su ürünleri istihsal sahaları
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ile bu alanlardaki su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin uygulama esaslarını belirlemek,
üretim alanlarını korumak, geliştirmek, gerekli altyapı tesislerini temin etmek, veri
toplamak, bilgi sistemleri kurmak ve denetimler yapmak suretiyle sektörü yöneten bir
kamu kurumudur.
Su ürünleri alanındaki yasal düzenlemelerin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu
dönemine kadar dayanmakta olup 1923-1971 yılları arasında İktisat Vekaleti, Ulaştırma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülürken
1971 yılı sonrası Su Ürünleri Kanununun yürürlüğe girmesiyle Tarım ve Orman
Bakanlığı uhdesine alınmıştır.
Su Ürünleri Kanununda bugüne değin altı adet değişiklik yapılmış olup 6 Kasım
2019 tarihinde yapılan son değişiklikte Su Ürünleri Kanununun gelişen teknolojik
imkanlar, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar ile sektörün ihtiyaçları da göz
önünde bulundurularak günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Ülkemiz; deniz, doğal göl, baraj gölü ve gölet olmak üzere toplam 26 milyon
hektar su yüzey alanı (tarım arazisi büyüklüğü 23,2 milyon hektar) ile 33 adet akarsu (178
bin km) olmak üzere önemli su ürünleri üretim potansiyeline sahiptir. Denizlerimizde
550, iç sularımızda 380 balık türü tespit edilmiş olup bunlardan yaklaşık 100 türün ticari
avcılığı yapılmaktadır. Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye dolaylı
olarak istihdam sağlamaktadır. Denizlerimizde var olan balıkçının hakkını ve balığı
korumak, sürdürülebilirliği sağlamak için 2002 yılından itibaren hiçbir balıkçı gemisine
Genel Müdürlüğümüzce yeni avcılık ruhsatı verilmemiştir.
Balıkçıların faaliyetlerini “Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Tebliğ” hükümlerine göre yürütmeleri sağlanmaktadır. Balıkların üreme ve
büyüme süresince balıkçıların bu tebliğler kapsamında getirilen düzenlemelere uygun
avcılık faaliyetinde bulunmaları, hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarımızın
sürdürülebilir işletimi bakımından önem taşımaktadır.
Ekosistemin korunması, su ürünleri kaynaklarımızın sorumlu ve sürdürülebilir
işletilmesinin sağlanması, kaçak ve kuralsız avlananlara yaptırımların ağırlaştırılması ve
gerçek balıkçıların haklarını korumak için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’un bazı
maddelerinde değişiklik yapan 7191 sayılı Kanun yürürlüğe konmuştur. Bu Kanun ile
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Kabahatler Kanunu’na uyum sağlanmış, idari para cezaları kabahatin niteliğine göre
kademeli olarak artırılmıştır.
Ülkemiz iç sularda baraj, göl, lagün (Van Gölü hariç) ve lagünlerde ticari amaçlı
su ürünleri avcılığı amacıyla su ürünleri istihsal hakkı kiralanmaktadır. Tahmini yıllık
avlanabilir su ürünleri stok miktarı üzerinden kira bedeli hesaplanarak kiralama ihalesi
yapılarak öncelikle kooperatif olmak üzere gerçek kişi ve şirketlere kiralanmaktadır.
Bu kapsamda yaklaşık 30 türde su ürünleri avcılığından 32,000 ton ürün
avlanılmıştır. En önemli ticari türler inci kefali, gümüş, gümüşi havuz balığı, sazan,
kerevit, avcılığı yoğun yapılan türler arasındadır.
İç sularda 2740 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından 2,5
ton stok miktarına 1 gemiye ruhsat verilmesi yönünde uygulaması vardır.
Ülkemizde ihraç değeri olan türler kerevit, gümüş, gümüşi havuz balığı olarak
sıralanmaktadır.
İçsularda su ürünleri istihsal hakkı kiralamaları kırsal kalkınmanın sağlanması,
hayvansal protein sağlanması, balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının güçlendirilmesi,
balık tüketiminin artırılması, kontrol ve denetim faaliyetlerinin artırılması,balıkçılık
faaliyetlerinin kayıt altına alınması vb. etkileri görülmektedir.
Su ürünleri üretimi açısından yüksek ekonomik değere sahip türler olmamakla
birlikte küçük ölçekli balıkçılık açısından önemlidir. İçsularda istihsal hakkı kiralama
faaliyeti ağırlıklı olarak su ürünleri kooperatifleri vasıtası ile yürütülmektedir.
Deniz ve iç sularımızdaki av sahalarında, karaya çıkış noktalarında, ürün işleme
tesislerinde, toptan ve perakende satış yerlerinde ve soğuk hava depolarında belirli bir
programa bağlı olarak veya ihbara dayalı baskın şeklinde denetim ve kontroller
yapılmaktadır. Bu denetimler, Bakanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve
Emniyet birimleri ile birlikte 24 saat esasına göre yapılmaktadır.
2020 yılında denetimlerde etkinlik daha da arttırılmış, 94.537 denetimde 6.227
cezai işlem uygulanmış ve yaklaşık 10 milyon TL para cezası kesilmiş, 1.648 ton su
ürününe el konulmuştur.
Ülkemiz genelinde baraj göllerinde su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu
protokol gereği, su ürünleri yetiştiriciliğine açılması uygun görülen baraj göllerinin
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minumum su alanının %1’i ile maksimum %3’ü arasında su yüzey alanı su ürünleri
yetiştiriciliğine tahsis edilmektedir.
İçsularda bulunan depolama tesislerinde ağırlıklı olarak ağ kafeslerde alabalık
yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Baraj göllerindeki su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde; yetiştiriciliği yapılan tür,
su derinliği, akıntı hızı vb. kriterler dikkate alınarak kafeslerin işgal edeceği alanın iki
katından az olmamak üzere rotasyona imkan verecek şekilde su yüzey alanı tahsisi
yapılmaktadır.
Bakanlığımızca nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri türlerinin
desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören stokların takviyesi, endemik türlerin
korunması ve son yıllarda su kaynaklarında meydana gelen yapısal değişime uygun
balıklandırma modelinin geliştirilmesi ihtiyacı doğrultusunda, bilimsel temele dayalı
balıklandırma yapılmaktadır.
Balıklandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve planlanması açısından,
Bakanlığımız taşra teşkilatının 81 il ve ilçelerinde yapılanmış olması büyük katkı ve
kolaylık sağlamaktadır. Varolan bu yapılanma, balıklandırma programları ve projeler
kapsamında üretilecek balıkların doğru kaynaklara bırakılmasını sağlamaktadır. Bu
kapsamda; Bakanlığımızca su ürünleri kaynaklarına son on yılda toplam 298,000,000
adet sazan, 20,000 adet mersin balığı, 22,000 yayın, bizir 57,290, karadeniz alabalığı
5,000 ve 28,187,000 doğal alabalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından balıklandırma yapılmıştır.
Balık Geçitleri
Balık geçitleri ve özel göç yapıları (asansör, eklüz vb.) akarsular üzerine yapılan
baraj ve regülatör gibi su yapılarında balık ve diğer sucul canlıların göç etmelerini
sağlayan sanat yapılarıdır. Bu yapılar, göç eden türlerin biyolojik özellikleri, topoğrafya,
hidrolojik veriler ve inşaat ile ilgili temel kriterlere göre tasarlanıp inşa edilirler. Baraj,
gölet, regülatör vb. su yapılarında balıkların memba ve mansap göçlerini sağlayacak
uygun tipte balık geçitlerinin yapılması ve işlevsel olması gerekmektedir.
Akarsular üzerinde yapılan yapılarda 2019 yılına kadar balık geçidi yapılması
zorunluydu. 2019 yılından sonra yüksekliği 20 metreden düşük olan su yapılarında balık
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geçidi yapılması zorunlu oldu. Ancak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 22 nci
maddesinin ikinci fıkrasında (Değişik fıkra:6/11/2019-7191/5 md.) yapılan değişiklikle
farklı tedbirler alınmasına müsaade etmektedir.
Yüksekliği 20 metreden fazla olan su yapılarında balık geçitleri işlevsiz olması
durumunda; yapılacak olan bilimsel çalışma sonucunda farklı göç yapıları, asansörle
taşıma, yapay ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler alınabilir. Projenin onayı
ve kontrolü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Masrafları müteşebbis
tarafından karşılanmak üzere talep olması durumunda 20 metreden yüksek yapılarda
Bakanlığımızca komisyon kurularak baraj için bilimsel rapor hazırlanmaktadır.
Ülkemizdeki doğal ve yapay su kaynaklarındaki balık geçitleri verileri Tablo 8’de
verilmiştir.
Tablo 6 Ülkemizdeki doğal ve yapay su kaynaklarındaki balık geçitleri
Havuzlu

Dikey

Denil

Su Yapıları 2020 yılı

Toplam

Balık

Yarıklı

Tipi

Asansör-

sonu itibariyle

Sayı

Geçidi

Balık

Balık

Kova

Sayısı

Geçidi

Geçidi

Eklüz

DSİ’ce İnşa Edilen ve
İşletmede Olan

68

HES’ler
Diğer Kurum ve
Kuruluşlarca

624

338

22

4

1

Tamamlanan İşletmede
Olan HES’ler
DSİ Tarafından
Tamamlanan

880

Depolamalı Barajlar
Göletler
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Havuzlu

Dikey

Denil

Su Yapıları 2020 yılı

Toplam

Balık

Yarıklı

Tipi

Asansör-

sonu itibariyle

Sayı

Geçidi

Balık

Balık

Kova

Sayısı

Geçidi

Geçidi

Regülatörler

173

47

Doğal Göller

200

1

Eklüz

Su Ürünleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesi;
“Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör gibi su yapılarında
su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler durumda bulundurulması
zorunludur. Ancak, yüksekliği 20 m’den fazla olan su yapılarında, masrafları
müteşebbislerce karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak veya
yaptırılacak bilimsel araştırma ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz olacağının
anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları, asansörle taşıma, yapay
ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler alınabilir. Bu madde kapsamındaki balık
geçidi, balık asansörü ve diğer yapılara ilişkin projenin onayı, kontrollüğü ve kabulü
inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya
yaptırılır.” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak, kanunun uygulanmasına yönelik Yönetmelik
henüz yayınlanmamıştır.


Rekreasyon çalışmaları kapsamında DSİ tarafından yapılan bu çalışmalar 1954
yılında başlamış olup günümüze kadar 26 Bölge Müdürlüğü dahilinde toplam 45
109 dekar alanda 188 adet rekreasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu projelerde
383 617 adet ibreli, 426 937 adet yapraklı ağaç ve 964 656 adet çalı kullanılmıştır.
Yapılan projelerde 1471 da alan çim olarak bırakılmıştır.

 Gezi teknesi, su sporları, su ulaşımı ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında;
barajlarda gezi teknesi ve su ulaşımı için işlemler, İç Sularda Çalışan Gemi ve İç
Su Araçları Yönetmeliğine göre yapılır. Yönetmeliğin 5. maddesi gereği; uzunluğu
15 m'nin altında olan teknelere izin alınması için yetkili Belediye Başkanlıklarına,
uzunluğu 15 m'nin üstünde olan teknelere izin alınması içinde ilgili Liman
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Başkanlıklarına

müracaat

edilir.

Kullanılacak

teknelerin,

ilgili

Liman

Başkanlıklarına kaydı yaptırılır.
Motorlu araç kullanımı gerektirmeyen sportif faaliyetler (kano yarışları,
yelken, kürek, vb.) için ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden; yat, jet ski gibi
motorlu araçların kullanımı için ise İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları
Yönetmeliği kapsamında ilgili Kurumlardan gerekli izinler alınır.
Turizm faaliyetinde bulunan, su ulaşımı yapan Şirket, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü veya Liman Başkanlıklarından seyrüsefer
güzergâhı için gerekli izinler alınmalı ve bu rota dışına çıkılmamalıdır.
Baraj göl alanlarında bulunan doğal alanlarla ilgili Doğa Koruma ve Milli
Parklar İl Müdürlüğü’nden yaban hayatı ve doğal yaşamın devamı için alınacak
görüşlere göre faaliyetler yapılmalıdır.
Gezi tekneleri, rezervuar alanı içerisinde kafeste balık üretimi yapan su ürünleri
tesislerine 100 metre, baraj gövdesine ise 300 m’lik mesafeden fazla
yaklaşmayacaktır.
 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, ekolojik ihtiyaçlar
için yapılması planlanan Baraj, HES, Gölet vb. hidrolik faaliyet projelerinde ÇED
aşamasında; gerçekleştirilen projelere yönelik olarak ekosistemin ihtiyacı olan
çevresel akış miktarının belirlenmesi maksadıyla “HES Projeleri ve Diğer Hidrolik
Faaliyet Talepleri için Değerlendirme Raporu” istenilmektedir. Bu rapor kapsamında
alanın floristik ve faunistik incelemesini içeren ekolojik değerlendirme, hidrobiyolojik
değerlendirme ve hidrojeolojik değerlendirmeler ilgili uzmanlarca hazırlanmaktadır.
Hidrolik Faaliyetler Değerlendirme Raporunda; planlanan faaliyetler uzun yıllar akım
verileri doğrultusunda, ilgili uzmanlarca ekolojik, hidrobiyolojik ve hidrojeolojik
olmak üzere ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmektedir. Raporlarda, her bir uzmanın
faaliyete ilişkin çevresel akış önerisi dikkate alınarak dere yatağına bırakılması
gereken çevresel akış miktarı olarak belirlenmektedir. Söz konusu Hidrolik Faaliyetler
Değerlendirme Raporunda; Çevresel Akış Miktarı; ıslak çevre yöntemi, akım
süreklilik indisi yöntemi, baz akım yöntemine göre değerlendirmeler yapılarak
belirlenmekte ve raporu hazırlayan uzmanlarca yorumlanmaktadır. Bununla birlikte
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projenin durumuna göre korunan alan veya akarsular üzerinde planlanan hidrolik
faaliyetlerden koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir bir ekosistem
için alınması gerekli tedbirler getirilmekte ve öneriler sunulmaktadır.

Barajlarda Sediment Birikimi
Sediment (rüsubat), oluştuğu yerden çökeldiği yere kadar suda asılı halde veya
tabanda sürüntü maddesi olarak su tarafından taşınan katı materyaldir.
Baraj rezervuarlarında biriken ve I (a) Grubu maden olarak tanımlanan sedimentin
temizliği özel bir uzmanlık ve donanım gerektirmekte, malzemenin çıkarılması, nakli ve
depolanması da spesifik kriterler içermektedir.
Yapılan ölçümler sonucunda ülkemizde toplam 46 Baraj, 60 Gölet’te sediment
birikimi bulunmaktadır. Adana Seyhan Barajı, Tekirdağ Karaidemir Barajı, Yozgat
Gelingüllü Barajı ve Düzce Hasanlar Barajı en yoğun sediment birikimi olan barajlardır.
Baraj Gölü'nden sediment (rusubat) çıkarılmasının baraj gölü ve çevresindeki
doğal hayat üzerinde yaratacağı çevresel etkilerin belirlenmesi maksadıyla, 25.11.2014
tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği" (26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çevresel
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)
gereğince ÇED/PTD sürecinin yürütülmesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne
yürütülmektedir.
Atıklar için Barajlar
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan maden işletme çeşitleri Tablo 8’de
gösterilmiştir. Bu maden işletmelerindeki atık depolama türlerinden 10 tanesi liç (sıvıda
çözeltme ile ayırma), 2 tanesi asit üreten pasa depolama alanı ve bir tanesi kuru atık
türündedir. Geriye kalan 57 tanesinin atık barajı bulunmaktadır.
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Tablo 7 Türkiye’deki Maden İşletme Çeşitleri ve Sayıları
Maden Çeşidi
Altın

Sayısı
15

Altın-Gümüş

4

Altın-Gümüş-Bakır

2

Altın-Gümüş-Bakır-Gümüş-Çinko

3

Antimuan

3

Bakır

2

Bakır-Çinko

1

Boksit

1

Bor

6

Demir

3

Demir-Bakır

3

Feldispat

1

Gümüş

3

Kömür (lavvar)

1

Krom

3

Kurşun-Çinko

10

Kurşun-Çinko-Altın

2

Kurşun-Çinko-Bakır

6

Nikel -Kobalt

1

TOPLAM
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Atık barajlarının hava, toprak, yüzey veya yer altı suyuna olabilecek önemli
etkilerdir. Atık barajı projesinde incelenecek aşamalar; projelendirme, inşaat, işletme
safhaları ve işletme sonunda rehabilitasyon (ıslah) aşamasıdır.
Projelerin değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken temel hususlar:
Projelendirme; Atık barajı yapılması planlanan alanda inceleme ve proje
hazırlanması gereklidir. Atık barajı oluşturulurken toplanılan atığın zemine uygulayacağı
basınç oldukça yüksek olacağından ayrıntılı bir jeolojik inceleme raporu hazırlanması
gereklidir. Bu rapor yer seçiminin yapılmasında en önemli referans kaynak olarak
alınacak verilerden birisidir. Jeolojik etüt raporunda zemindeki fay, kırık, çatlak ve
deprem tehlikeleri, yer altı su seviyesi, zemindeki malzemenin dayanaklılığı ayrıntılı
işlenmelidir. Buna göre zemin üzerine milyar m³’lük kurulacak atık barajının uygun olup
olmayacağı kararı verilebilir.
Atık barajı İnşaatı: atık barajı tasarım kriterleri ve yönetim sistemi: Çevre
ortamına “sıfır” su deşarjı esasına göre yapılması istenir. Aşırı yağış durumlarında ise su
toplama havzasından gelecek su, tesiste oluşturulacak üst seddenin önünde bulunan yüzey
taşkın suları havuzunda biriktirilir. Biriken su, atık havuzuna pompalanır, ihtiyaçtan fazla
ise, derivasyon kanalına verilir. Su yönetimi planı, yeraltı madeninden gelebilecek
muhtemel fazla suyun kontrolünü de içermektedir. Tesis-Atık Havuzu Sistemi net bir su
tüketicisidir ve proses suyu ihtiyacı nedeniyle su ilavesi gerekeceğinden madenden
çıkacak sular, zenginleştirme tesisine gönderilecektir. Sistemin ihtiyacı ötesinde yeraltı
madeni veya açık işletmeden gelecek fazla su, uygun fiziksel veya kimyasal arıtma
işlemine tabi tutularak Su Kirliliğini Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak ortama deşarj
edilecektir.
İşletme: İşletmenin çevresel performansı ve ortaya çıkan istenmeyen eğilim veya
problemleri çözebilecek acil durum planları sunulmasını gerektirir.
İşletme

sonrası:

Maden

ocağında

yapılacak

iyileştirme

çalışmaları

(ağaçlandırma, yeşil alan meydana getirme veya gölet oluşturma gibi) için planlamaların
yapılması istenir.
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Söz konusu faaliyetlerde rutin işyeri güvenliği ve sağlığı denetimlerine ilave
olarak, maden işletme ruhsatındaki şartlara uygun olarak, özel çevresel izleme programı
oluşturulması planlanmalıdır.
Periyodik çevresel izleme için toplanan veriler şunlardır:
1.Toz, gürültü ve titreşim,
2.Detoksifikasyon ünitesinden çıkan atıksu ile atık havuzundan alınan duru suda
CNWAD (Atık barajlarına deşarj edilen atıkların siyanür) miktarı,
3.Atıksuda ağır metal (As, Sb, Cd, Hg, Cu, Pb, Zn, Cr) miktarı,
4.Yeraltı suyu izleme kuyusunda CNWAD miktarı dahil su kalite göstergesi,
5.Atık barajı sahası dahil, madenin çeşitli yerlerinde HCN (hidrojen siyanür)
ölçümleri yapılması ile ilgili hususlar değerlendirme sürecinde sorgulanmalı ve gerekli
önlemlerin alınması sağlanmalıdır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı).
15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29417 sayılı “Maden Atıkları
Yönetmeliği”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu konuda yetki ve sorumluluk vermiştir.
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YAPILAN ÇALIŞMALAR
Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme
Projeleri
Mevcut Tasarım Rehberlerinin güncellenmesine/oluşturulmasına ilişkin alt
çalışma grupları belirlenmiş, bu gruplar tarafından her bir rehber içeriğinde yer alan
konulara dair değerlendirme toplantıları yapılmış ve söz konusu rehberlerin revizyonuna
ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve geosentetik malzemelerin
uygulandığı projeler detaylı olarak incelenmiş ve bahsi geçen malzemelerin kullanılması
ve uygulanması ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Bu doğrultuda, ilgili teknik şartnameler ve
dokümanlar da dikkate alınarak “Barajlarda Geosentetik Uygulamalar Tasarım Rehberi”
hazırlığına dair çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Baraj ve Göletlere ilişkin mevcut envanter çalışmasının eksikliklerinin
tamamlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüş olup işletmeye alınan barajlar da esas
alınarak envanterin güncellenmesine devam edilmektedir.
Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu
belge ile Teknik, İdari, Çevresel ve Sosyo-Ekonomik Unsurlar dikkate alınarak;


Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı



Barajların Gözlem ve Denetimi (Ölçüm Tesisleri)



Baraj İşletmesi ve İşletme Prensipleri



Baraj Bakım ve Onarımı



Barajların Rehabilitasyonu



Baraj Yıkılma, Tehlike ve Risk Analizleri



Acil Eylem Planları



Barajlar ve Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri



Yasal Mevzuat
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Halkın Katılımı, Farkındalık ve Bilgilendirme (Baraj Emniyeti ve Güvenliği
Programı başlığı altında incelenmiştir)
başlıkları altında mevcut durum tespiti yapılmış olup yaşanan darboğazların

çözümü maksadıyla ivedi şekilde hayata geçirilmesi gereken hususların yer aldığı bir
“Eylem Planı” teklif edilmiştir.
Buna göre, 1.Su Şurası münasebetiyle bir araya gelen Alt Çalışma Grubumuzun
faaliyetlerine 1. Su Şurası’nın ardından da devam etmesi planlanmakta olup kısa, orta ve
uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Buna göre;


Kısa Vadeli Hedefimiz kapsamında “Baraj Emniyeti Rehberi”nin güncellenmesi



Orta Vadeli Hedefimiz kapsamında “ Baraj Emniyet ve Güvenliği Programı”nın
hayata geçirilmesi ve,



Uzun Vadeli Hedefimiz kapsamında ise “Baraj Emniyeti ve Güvenliği” ile ilgili
“Yasal Mevzuat”ın hazırlanması,
hususlarında çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Enerji için Barajlar
Bu alt grupta görev alan farklı branşlardaki üyelerin, enerji barajlarının yapım
aşamasından işletmeye girme aşamasına kadar gerek özel, gerek üniversite, gerekse
kamuda farklı kurum ve kuruluşlarda görev almaları nedeniyle bu süreçte karşılaşılan
sorunlar belirlenmiş ve çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır. Büyük depolamalı
tesislerin yakın vadede hayata geçirilerek ülkemizin hidrolik potansiyelinin, büyük
oranda kullanılması ve enerji arz güvenliğinin sürekliliği hedeflenmiştir.
Taşkın Kontrolü için Barajlar
Taşkın kontrolü için yapılan barajların amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı konusunda
araştırma yapılarak, yapılan barajların taşkını önlemedeki etkinliklerine bakılmıştır.
Ayrıca, taşkın amaçlı yapılan barajların işletilmesi aşamasında karşılaşılan problemler de
araştırılmıştır. Oluşturulabilecek bir sistemle taşkın mevsimindeki taşkının önlenmesi,
risklerin tahmin edilebilmesi ve taşkının hasarlarının en aza indirilmesi yönündeki
çalışmalar devam etmektedir.
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Su Temini için Barajlar
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hazırlanmış ve
28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bununla birlikte, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 10 adet, Büyükşehir Belediyeleri Su
ve Kanalizasyon İdarelerince ise 5 adet içme kullanma suyu koruma planı yürürlüğe
girmiş olup, diğer içme kullanma suyu kaynaklarına ilişkin koruma planları hazırlama
çalışmalarına bir program dahilinde devam edilmektedir.
Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
1-DSİ/FAO/DVWK ortak kararı ile 2009 yılında “Balıkgeçitleri-tasarım, boyutlandırma
ve izleme” adı ile DSİ tarafından tercüme ettirilerek yayınlanmıştır.
2-Almanya Su Ekonomisi, Atıksu ve Katı Atık İşleri Birliği’nin (DWA)-M 509 isimli
Teknik Bülteni “Balıkgeçitleri ve balık göçü yapıları-Tasarım, boyutlandırma ve izleme”
adı ile 2016 yılında DSİ tarafından tercüme ettirilerek yayınlanmıştır.
Atıklar için Barajlar
Atıklar için barajlar çalışma grubunda, önce konunun kapsamı ve içindekiler
yaklaşık olarak belirlenmiş, daha sonra yapılan ara toplantılarda, çalışma grubundaki
üyelerin kapsam için hazırladıkları yazılar bir araya getirilmiştir. Daha sonraki
toplantılarda konu ile ilgili toplanan verilerden çalışma grubu çalışması kapsamında
görülmeyen bazı kısımlar çıkarılmıştır. Alt çalışma grubu rapor taslağı özet haline
dönüştürülerek üst yönetime gönderilmesine karar verilmiştir.
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DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR
2017 YILI 2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI
 Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
Karar 29. Baraj Emniyeti ve Güvenliği hususunda hukuki açıdan görev, yetki,
sorumluluk ve yaptırımlar belirlenmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Mayıs 2017 tarihi itibariyle, Türkiye’de henüz ana başlığı “Baraj Emniyeti ve
Güvenliği” olan bir Kanun veya Yönetmelik bulunmamaktadır. Bu sebeple, genel
prensiplerin tesis edildiği yürürlükte bulunan mevcut mevzuat, Dünya’nın çeşitli
ülkelerinde (ABD, Kanada, Avusturya, İspanya, vb.) başarıyla uygulanmakta olan benzer
düzenlemeler ışığında incelenmelidir.
2. “Baraj Emniyeti ve Güvenliği” hususunda hukuki açıdan görev, yetki, sorumluluk ve
yaptırımların belirlenmesi maksadıyla “Baraj Emniyeti ve Güvenliği Yönetmeliği”
hazırlanmalı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak etkin hale
getirilmelidir.
3. “Baraj Emniyeti ve Güvenliği Yönetmeliği” 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve
buna bağlı olarak çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile 6200 sayılı Kanun ve
ek maddesine bağlı olarak çıkarılan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile
ilişkilendirilmelidir.
4. “Ulusal Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı”nın hayata geçirilmesi temin
edilmelidir.
5. Baraj koruma ve güvenliği, güvenlik teşkilatı kurularak ya da hizmet satın alınarak
yapılmalıdır.
6. İşletme safhasında dolusavak ve dipsavakların çalıştırılması ile baraj yapılarının
periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla kalifiye personel istihdamı sağlanmalıdır.
7. Baraj davranışının gözlenmesi maksadıyla kurulan ölçüm ve izleme tesislerinin ölçüm
ve değerlendirilmesi için kalifiye personel istihdamı sağlanmalıdır.
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8. İşletmeye açılan su yapılarında meydana gelen ve üçüncü şahısların can ve mal
kayıpları nedeniyle İdarenin ve Kurum çalışanlarının hak mahrumiyetine uğramaması
için; mevzuat yenilenerek eksiklikler giderilmeli ve kurumlar arası koordinasyon
sağlanmalıdır.
9. İkaz ve uyarı levhaları gelişen şartlara uygun olarak yeni uyarı sistemleri ile
desteklenmeli, su yapılarına izinsiz müdahaleler önlenmeli ve vatandaşlar bu konuda
bilinçlendirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. Kurumlar ile
işbirliği ile periyodik eğitim çalışmaları yapılmalı ve kamu spotları yayınlanmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 30. Depolamalı tesisler için Acil Eylem Planları hazırlanarak erken uyarı
sistemleri kurulmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Risk potansiyeli değerlendirmesine göre tespit edilen barajlar için yapılacak olan
yıkılma analizlerinin neticeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılarak acil
eylem planlarının oluşturulması sağlanmalıdır.
2. EÜAŞ veya özel sektörce işletilen HES’ler için Acil Eylem Planları hazırlanarak Erken
Uyarı Sistemleri kurulmalı ve düzenli aralıklarla kontrolleri sağlanmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ
 Sulama için Barajlar
Karar 2. Hidrometeorolojik verilerin toplanması konusunda kurumsal işbirliği ve
kapasite güçlendirilmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Tüm barajların ve göletlerin aylık işletme tablolarının sağlıklı bir biçimde
oluşturulmasına özen gösterilmelidir.
2. Sediment çalışmalarına ağırlık verilmeli, sediment ölçümleri ve barajlarda periyodik
olarak yapılması gereken batimetrik ölçümlerin karşılaştırılması yapılmalıdır.
Karar 5. Su yapılarının amaçları doğrultusunda sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
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1. İşletmeye açılmış sulama, enerji, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, taşkından
koruma vb. tesislerde meydana gelen müdahale ve kirlenme ile yerleşim alanları ve sanayi
kuruluşlarının gelişerek bu tesislere doğru ve tesislerin içinde yaygınlaşması bu tesislerin
faydalarını olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda söz konusu tesislere yapılan ve
yapılması muhtemel görülen müdahalelerin, önlenmesi veya giderilmesi konusundaki
çalışmalar sürdürülmelidir.
Karar 24. Baraj işletme yönetimi ile ilgili olarak optimum işletmeye imkan verecek
iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Barajlardan sulama suyu ve içme suyu teminlerinde sadece su miktarı değil su kalitesi
de dikkate alınmalıdır.
 Su Temini ve Sulama için Barajlar
Karar 25. İçmesuyu ve sulama maksatlı barajlardaki kirliliğin kontrolü ve denetimi ile
ilgili sorumlu diğer kurumlar ve yerel yönetimler ile koordinasyonu güçlendirici mevzuat
oluşturulmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. İçmesuyu Havzalarının Korunması Yönetmeliği yayınlanmalıdır.
2. Barajların mutlak koruma alanlarında yapılaşma gibi kirletici faktörlerin önlenmesi ve
kirliliğin kontrolü maksadıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşların görev alacağı bir
komisyon oluşturulmalıdır.
3. Söz konusu komisyon tarafından kirliliğin önlenmesi ve denetlenmesine dair
prosedürler belirlenerek teknik dokümanlar hazırlanmalı, idari yaptırımlar açısından
gerekli önlemler belirlenmelidir.
4. Gerekli periyodik kontroller yapılarak kirletici faktörler belirlenmeli, bu faktörlerin
bertaraf edilmesi için gerekli denetim ve yaptırım işlemleri uygulanmalı ve konuya dair
yasal mevzuat gözden geçirilerek varsa eksikleri giderilmelidir.
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 Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
Karar 26. Balık geçitleri ve özel göç yapılarının planlama, proje ve inşaat süreçlerinde
izlenecek yöntemler güncel bilimsel ve teknolojik esaslara göre belirlenmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Su Ürünleri Kanununda yapılacak değişiklikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(GTHB) tarafından uygun görülen balık geçitlerini içeren su yapılarının proje onayı ve
kontrollüğü DSİ tarafından yapılmalıdır.
2. Topoğrafyanın uygun olduğu projelerde öncelikle doğal tipte balık geçitleri tercih
edilmeli ve havza bazında balık geçitleri planlanmalıdır.
3. Balık geçitleri konusunda bilgi ve tecrübesi iyi olan ülkeler ile ikili işbirliği
yapılmalıdır.
Karar 27. Balıklandırma faaliyetleri sucul ekosistemin korunması öncelikli eylem planı
doğrultusunda denetimli olarak yürütülmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. “Balıklandırma Ulusal Eylem Planı” hazırlanarak uygulamaya geçirilmelidir.
2. Hazırlanmış olan “Mersin Balığı Ulusal Eylem Planı” uygulamaya geçirilmeli ve
uluslararası düzeyde teknik işbirliği projeleri yapılmalıdır.
 Ekoloji için
Karar 7. Yenilenebilir enerji ve madencilik faaliyetlerinde ekosistem değerlendirme ve
takip süreçlerine ilişkin mevcut formatlar, sektörlere özgü izleme ve değerlendirme
rehberlerine dönüştürülmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) sürecine aktif katılım sağlanarak tüm enerji faaliyetleri ve
madencilik faaliyetleri başta olmak üzere faaliyetlerin olası çevresel risklerinin en aza
indirilmesi maksadıyla tedbir ve öneriler geliştirilmelidir.
2. Yenilenebilir enerji projelerinin ekolojik etkilerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin
ortaya konmasıyla ilgili bilimsel bir değerlendirmenin nasıl yapıldığının anlatılacağı ve
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tartışılacağı ulusal ve/veya uluslararası uzmanların katılımıyla düzenlenen uygulamalı
eğitim seminerleri veya sempozyumlar düzenlenmeli ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
3. Yenilenebilir enerji projelerinde her başvuru kendi özelinde değerlendirilerek alana
özgü ilave çalışmalar, öneriler ve önlemler geliştirilmelidir.
4. Tüm yenilenebilir enerji ve madencilik faaliyetlerinde talep edilen izleme çalışmaları
için mekansal ve zamansal değişimleri gösterecek kılavuzlar tüm ilgi gruplarının dahil
olduğu bir çalıştay neticesinde hazırlanmalıdır.
 Enerji için Barajlar
Karar 23. 6446 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından yapılamayan enerji
maksatlı projelerin DSİ tarafından yapılabilmesi sağlanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Sürekli artan enerji talebini karşılamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için var olan bütün
HES potansiyelimizi en kısa sürede devreye almak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın
önemli bir bölümünü oluşturan hidroelektrik enerjinin tamamından faydalanmak
maksadıyla liana çıkılan ancak özel sektör tarafından talep edilmeyen veya yapılamayan
projeler DSİ’ce tespit edilmelidir.
2. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için bu projelere ait planlama ve uygulama
projeleri günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmelidir.
3. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ile projeler bir an önce DSİ tarafından yatırım
programına alınarak hayata geçirilmelidir.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 51. Yüzer güneş enerjisi sistemleri ülke gündemine alınmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Yüzer güneş enerjisi sistemleri ile ilgili yürürlükteki mevzuat taranarak eksikliklerin
giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
2. Yüzer güneş enerjisi sistemlerinin su kütleleri ile etkileşiminin belirlenmesi
maksadıyla ilgili Kurum ve Kuruluşlarla birlikte AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: SYGM, DSİ
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 Taşkın Kontrolü için Barajlar
Karar 26. Taşkın riski yönetiminde geçmişte yaşanan taşkın afet deneyimlerinden
faydalanılarak, gelecekte karşılaşılması muhtemel problemlerin ve eksikliklerin
giderilmesini sağlamak
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Taşkın Kontrol ve Kanunu tesisleri alanında çalışma ve tasarım projelerini yapanlar
hataları ilgili uzmanlarla paylaşılmalıdır.
2.Taşkın koruma ve kontrol yapılarının hidrolojik tasarım aşamasındaki çalışmalar
titizlikle kontrol edilmelidir.
Karar 27. Taşkını, havza bazlı düşünerek, doğal yollarla yavaşlatarak yönetimini
yapmak
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Akarsu çevresindeki alanların ağaçlandırılması
2. Taşkın suyunu biriktirmek amacı ile havza boyunca uygun yerlere biriktirme havuzları
yapmak.
2019 YILI 3. TARIM ORMAN ŞURASI
 Sulama için Barajlar
Sonuç Bildirgesi MADDE 27. Yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon
projelerinin önümüzdeki 25 yılda tamamlanması, tarımda suyun etkin ve verimli
kullanılmasının sağlanması,
 Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
HEDEF 2- Sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması.
STRATEJİLER
1. Kanun değişikliği sonrasında ikincil mevzuatın güncellenmesi,
2. Yasa dışı (illegal) avcılığın önlenmesi,
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3. Uluslararası sularda ve başka ülke kara sularında Türk balıkçılar tarafından
yapılan avcılığın desteklenmesi,
4. Avcılıkta kota uygulamasına geçilmesi,
5. Bölgesel balıkçılığın uygulanması,
6. Av araçları standardizasyonu ve envanter oluşturulması,
7. Karaya çıkış noktalarındaki balıkçılık idari binalarının daha etkin hale getirilmesi
ve sayısının artırılması,
8. Karaya çıkış noktaları, su ürünleri kooperatifleri ve endüstriyel balıkçı
gemilerinde su ürünleri konusunda lisans düzeyinde eğitim almış mühendislerin
istihdam edilmesi,
9. Av araçlarına göre hedef dışı av ve ıskarta oranlarının belirlenmesi, bu oranları
azaltacak seçici araç ve yöntemlerin uygulamaya alınması,
10. Av baskısının azaltılması için av gücünün düşürülmesi,
11. Balıkçı gemisi geri alım programının devam ettirilmesi,
12. Amatör avcılıkta izleme sistemi başlatılması,
13. Avlanan su ürünlerini işleyecek fabrika gemilerinin desteklenmesi,
14. Koruma alanlarının uluslararası kabul edilebilir seviyeye getirilmesi,
HEDEF 3- Yetiştiricilikte sürdürülebilirliğin sağlanması, üretim ve verimliliğin
arttırılması.
STRATEJİLER
1. Potansiyel yetiştiricilik alanlarının planlanması ve yatırıma hazır hale getirilmesi,
2. Mevcut tesislerde kapasite kullanım oranının artırılması,
3. Finans kaynaklarına ulaşımda ve yararlandırılmasında kolaylık sağlanması,
4. Kapalı devre yetiştiricilik sistemlerinin yaygınlaştırılması,
5. Kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakça yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
6. Kullanılan suyun arıtılması için yatırım ve enerji giderlerinin desteklenmesi,
7. Deniz ve barajlardaki yetiştiricilik işletmeleri için kıyılarda yükleme, boşaltma,
lojistik, aşılama vb. ihtiyaçlar için alan ve imkânların sağlanması,
8. Biyoteknoloji ve ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi,
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9. Su ürünleri hastalıkları bölgesel laboratuvarlarının kurulması, hastalık risk analizi
ve yönetim planlarının geliştirilmesi,
10. Su ürünleri hastalıklarına karşı aşılama programları oluşturulması,
11. Alternatif su ürünleri türleri de dâhil olmak üzere kuluçkahane ve yavru üretim
altyapısının geliştirilmesi,
12. Su bitkilerinin üretim ve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
13. Polikültür yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
14. Alternatif ve yeni türlerle birlikte, omnivor ve herbivor su ürünleri türlerinin
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi,
15. Tarıma dayalı su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması,
16. Organik su ürünleri yetiştiriciliği ve iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi,
17. Sürdürülebilir yetiştiricilik tekniklerinin kullanılması ve desteklenmesi,
HEDEF 4- Su ürünleri kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir
işletilmesi.
STRATEJİLER
1. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliğin sağlanması için ülkesel
balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilerek tek elden yürütülmesi.
2. Sucul biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
3. İstilacı türlerle etkin mücadele yapılması.
4. İklim değişikliği eylem planının ve su ürünlerine olası etkilerine yönelik
politikaların geliştirilmesi.
5. Su kaynaklarına müdahale ve yapılaşmaların sucul ekosisteme olan olumsuz
etkilerinin önlenmesi.
6. Balıkçı barınaklarının modernizasyonu için imar planlarının hazırlanması, yapısal
sorunlarının giderilmesi alt ve üstyapı ihtiyaçlarının tamamlanması.
7. Su ürünleri kaynaklarının korunması için kirlilik ve çevre izleme çalışmalarının
yürütülmesi.
8. Tür koruma eylem planları yapılarak hayata geçirilmesi.
9. Balık dışı kaynakların kullanımının geliştirilmesi.
10. Sucul biyoçeşitliliği ve kaynakları koruma bilinci ve farkındalığın artırılması.
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Ekoloji
HEDEF 19- Korunan alanlar, ekolojik süreçler açısından önemli alanlar ve korumaya
değer biyolojik çeşitlilik unsurlarının, gelecek kuşaklara aktarılması için çevre, orman
ve doğa korumaya odaklı Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde tek bir kurum çatısı
altında etkin bir yapılanma ile birlikte yasal ve yönetsel yapının oluşturulması.
 Su Temini için Barajlar
“İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümleri
gereği bütün içme kullanma suyu kaynakları için koruma planlarının hazırlanması.
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HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme
Projeleri
1. Su Şurası kapsamında Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve
Yeraltı Suyu Suni Besleme Projeleri Çalışma Grubuna DSİ Genel Müdürlüğü dışında,
özel sektör proje ve inşaat yapım firmaları ve akademisyenler de dahil edilerek baraj
mühendisliği ile ilgili farklı alanlarda edinilmiş deneyimlerin çalışma grubu faaliyetlerine
aktarılması hedeflenmiştir.
Bu bağlamda, baraj tasarım rehberlerinin ve baraj envanterinin gözden
geçirilmesine dair gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında tüm paydaşların katılımı
sağlanarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Söz konusu çalışmaların çıktılarının baraj mühendisliği alanında çalışan tüm
kurumlar, üniversiteler, özel sektör firmaları ile paylaşılmasının da sektöre önemli katkı
sağlayacağı öngörülmektedir.
Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
Barajların civarında yaşamakta olan halkın genellikle tehlikelerin farkında
olmaması ya da mevcut riskleri hafife almaları sebebiyle dünyada her sene can ve mal
kaybıyla sonuçlanan birçok olay meydana gelmektedir. Bu olaylara bilgi eksikliği,
dikkatsiz davranışlar, uyarı eksikliği veya yanlış zamanda yanlış yerde bulunmak sebep
olabilmektedir.
Üzücü hususların yaşanmaması için kamu spotlarının yayınlanması ve konuyla
ilgili olarak hazırlanacak dokümanların dağıtılması ile halkın bilgilendirilerek katılımının
sağlanması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması hayati önem arz etmektedir.
1889 yılında South Fork Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybeden 2,220
kişinin anısını yaşatmak üzere 31 Mayıs günü ABD’de “Ulusal Baraj Emniyeti
Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiş olup baraj emniyetinin devam eden önemine,
güncel sorunlara ve bu altyapıya neden acilen yatırım yapılması gerektiğine dikkat
çekilmektedir.
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Benzer şekilde, 1.Su Şurası vesilesi ile ülkemizde de Devlet Otoritesi’nin
belirleyeceği bir tarihin Türkiye genelinde “Baraj Emniyeti Farkındalık Günü” olarak ilan
edilmesi teklif edilmekte olup sağlanacak motivasyon ile (daha önce diğer ülkelerde
yaşanan üzücü olaylar yaşanmadan) ülkemizde atılması gereken adımların bir an önce
hayata geçirilmesi hedeflenmelidir.
Enerji için Barajlar
Üniversitelerde HES planlaması, tasarımı ve imalatına dair eğitimlerin
çeşitlendirilmesi ve bunun yanı sıra ilgili kurumlarca planlama, inşaat ve işletme
konularında meslek içi eğitimleri düzenlenmesi faydalı olacaktır.
Ayrıca, kurumlar, özel sektör ve üniversitelerin işbirliği ile söz konusu projelerle
ilgili iş güvenliği, proje ekonomisi, kalite kontrolü, doğru iş planlaması ve takibi vs.
konularda da meslek içi eğitimler düzenlenebilir.
Mevzuat, yönerge, kanun vs. ilgili konuların kurumlarca meslek içi eğitimi
şeklinde belli aralıklarla verilmesi, süreçlerin daha rahat işlemesi açısından faydalı
olacaktır. Sektör içindeki birçok çalışan bu konularda yeterli donanıma sahip değildir.
Kamu spotları ve ilanlar ile toplumun HES’lere karşı bilinçlendirilmesi ve
önyargıların giderilmesi, HES’lerin faydalarının ortaya konması sağlanmalıdır.
Taşkın Kontrolü için Barajlar
1.İnternet ortamında hazırlanacak bir WEB uygulama yazılımı geliştirilerek taşkın
tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarının kamunun erişimine sunulması, bu sayede
kamu kurum ve kuruluşları ile halkın taşkın konusunda bilinçlendirilmesi sağlanarak ve
taşkın zararlarının ve can kaybının asgari düzeye inmesine yardımcı olunabilir.
2. Deprem anında yapılması gerekenler gibi taşkın anında yapılması gerekenler de,
okullarda, TV, TV reklamlarında yaygınlaştırılmalıdır.
Su Temini için Barajlar
İçme kullanma suyu temini ve tahsisi yapılan baraj gölü havzalarında koruma
planlarının neden yapılması gerektiğine ilişkin havzada yaşayan halkın bilgilendirilmesi
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amacıyla broşürler hazırlanarak dağıtılması ve havzada yaşayanların su kaynağını
koruma bilincinin oluşturulması önem arz etmektedir.
Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
İzinsiz yapılan balıklandırmanın ekosistem üzerine yaptığı etkinin toplum tarafından
benimsenmesi ve istilacı türlerle farkındalık çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.
Dünya Bankası’nın geliştirdiği Su Kaynakları Sektörü Stratejisi’ne göre, çevre su
kullanan sektörlerden özel olanıdır ve bu noktada çevresel kaygılar su kaynakları
yönetiminin odak noktasına oturmaktadır. Diğer su kaynakları yönetimindeki diğer su
kullanan sektörlerden ayrı olarak çevre en sessiz olanıdır. Diğer sektörler, kendi
sektörlerinin gelişimi için su kaynakları yönetimindeki çevresel beklentilerin tamamen
farkında olmak zorundadırlar.
Çevre ve Su Kaynakları Sektörü Stratejisi ile nehir havzasındaki suyun çeşitli
kullanımlar için kaynak olduğu belirtilerek, membadan alınan su ve bırakılan kirliliğin,
nehrin veya sulak alanın mansapta sosyal, ekolojik ve hidrolojik fonksiyonlarını devam
ettirecek ölçüde yeterli miktar ve kalitede olması gerektiği söylenmektedir. Çevresel akış
değerlendirmelerinin de su kaynakları yönetiminin merkezinde yer alması ve bu
kapsamda farkındalık çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.
Atıklar için Barajlar
Halkın Katılımı, Farkındalık ve Bilgilendirme konusunda maden ocaklarının
bulunduğu bölgede halkın katılımı, farkındalığı ve bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
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DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme
Projeleri
Su
1.

kaynaklarından

Türkiye yarı kurak iklime sahip bir faydalanabilmek

azami

adına

oranda

havzanın

üst

ülkedir. İklim değişikliği sebebiyle kotlarında yağmur ve kar sularını tutarak
suyun tedariki açısından olumsuz kurak

mevsimlerde

kullanılabilmesi

olarak en fazla etkilenen ülkelerden amacıyla mevcut barajlara ek rantabl yeni
biri olması sebebiyle su stresi yerüstü ve yeraltı barajları planlanmalı ve
yaşayan bir ülkedir.

ivedilikle söz konusu tesislerin faydaya
dönmesi sağlanmalıdır.
Konuya ilişkin olarak ilgili kurum ve

2. Türkiye’de barajlarda biriktirilen kuruluşların
suların

%20-40’ı

katılımıyla

kullanılmadan oluşturulmalı

buharlaşma ile kaybolmaktadır.

ve

bilimsel

önümüzdeki

kurul
yıllarda

buharlaşmayı en aza indirecek yöntemler
araştırılarak ülkemizde uygulanmalıdır.

3. Ülkeler; barajların enerji, su temini,
sulama ve taşkın kontrolü gibi Baraj
öncelikli amaçlarına ek olarak çalışmalar

rezervuarlarında
da

uluslararası

değerlendirilerek

su

rezervuar taşımacılığı, su sporları taşımacılığı için rıhtım, iskele ve çekek
gibi

dolaylı

faydalarından

yararlanmaktadır.

da yerleri planlanmalı ve önümüzdeki yıllar için

Ancak, uygun yerlerde ilgili kurum ve kuruluşların

Ülkemizdeki barajlarda rezervuar iş
taşımacılığı

birliği

ve

denetimiyle

profesyonel

yeterince rezervuar taşımacılığına başlanmalıdır.

gelişmemiştir.
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4. Fizibilite

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

aşamasında

yapılan

rantabilite hesaplarında öngörülen
yapım süreleri inşaat aşamasında
çeşitli

sebeplerle

(ödenek,

kamulaştırma, yeniden yerleşim
vb.) daha uzun olmaktadır. Bu da
barajın hesaplanan rantabiltesine
gerçek durumda faydasını azaltıcı
etki yapmaktadır. Son yıllarda
yapılan barajlar için inşaat süresi

İnşa edilecek barajlar için iş programı,
gerekli ödenek tahsisi, yeniden yerleşim ve
kamulaştırma çalışmaları vb hususlarda
ivedilikle gerekli koordinasyon sağlanarak
hedeflenen sürelerde baraj ve HES, sulama
vb tesisler işletmeye alınmalıdır.

önemli ölçüde kısalmış olmasına
rağmen

hedeflenen

daha

kısa

sürelere ulaşılamamaktadır.
5. Baraj tasarımı için takip edilen
tasarım rehberleri 2014 yılında Tasarım rehberleri teknoloji ve bilimsel
yayınlanmış olup gelinen süreçte ilerlemeler

esas

alınarak

ivedilikle

ulusal ve uluslararası teknoloji ve güncellenmeli ve ihtiyaca binaen ilave
bilgi birikimindeki artışa paralel tasarım rehberleri oluşturulmalıdır.
revizyon tamamlanamamıştır.
6. Baraj

inşaatlarında

kullanılan

teknoloji ve makinelerin bir kısmı
yurt dışı menşeili olup bu durum dış
ticaret açığına sebep olmaktadır.

Türkiye’de teknoloji ve makineleşme oranı
her geçen gün artmakla birlikte dışa
bağımlılığı daha da azaltmak için yerlilik
oranı artırılmalı ve bu doğrultuda gerekli
teşvikler sağlanmalıdır.

7. Barajların tasarımı ve yapımında Planlama ve projelendirme aşamasında
karşılaşılan en büyük bir zorluklar detaylı jeolojik ve jeoteknik araştırma ve
jeolojik

ve

jeoteknik

kaynaklı çalışmalara

yönelik

gerekli

sürenin

problemlerdir. İlk yıllarda yapılan ayrılması, ilgili test ve deneyler için makine
barajlar için jeolojik olarak az ekipman tedariğinin sağlanması, uluslararası

Depolamalı Tesisler Grubu
Çalışma Belgesi

65

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPOLAMALI TESİSLER ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR
sorunlu

veya

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
yerler projelerde de olduğu üzere ciddi bütçelerin

sorunsuz

seçilmiştir. Bu tür alanlar azaldıkça ayrılması gerekmektedir.
da jeolojik olarak daha fazla
problemli alanlarda yapılan baraj
sayıları artmıştır
Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
Baraj yıkılma analizleri ile tehlike ve risk
1. Ülkemizin
bulunması

deprem

kuşağında

ve

depolama

tesislerimizin yaş ortalamalarının
artmasına bağlı olarak yapımlarında
kullanılan

malzemelerin

deformasyonu gibi riskler dikkate
alındığında

baraj

emniyeti

prensiplerinin uygulanması elzem
olup hayati önem arz etmektedir.

değerlendirmeleri

belirli

periyotlarla

yapılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile paylaşılmalı, tehlike ve risk analizlerin
yapılmasının ardından karşılanması gereken
ihtiyaçları kapsayacak şekilde Acil Eylem
Planları (AEP) geliştirilmeli, uygulanmalı,
periyodik olarak güncellenmeli, ve havzanın
özellikleri

dikkate

alınarak

Uzaktan

Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinden
yararlanılmak

suretiyle

“Erken

Uyarı

Sistemleri” kurulmalıdır.
Dünyada, birçok baraj yıkılmış ve bunun
sonucunda can ve mal kayıpları meydana
2. Baraj

emniyeti

konusuyla

ilgili

ve

güvenliği

kanun

yönetmelik bulunmamaktadır.

veya

gelmiş olup kamu zararının ve can kaybının
önlenmesi için yasal düzenlemeler yürürlüğe
girmiştir. Bu maksatla;


Ülkemizde de benzer düzenlemelerin
ivedi

şekilde

kaynaklarının

yapılarak
korunması

kamu
ve

sürdürebilirliğinin sağlanması,

Depolamalı Tesisler Grubu
Çalışma Belgesi

66

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPOLAMALI TESİSLER ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Devlet otoritesi (Tarım ve Orman
Bakanlığı)

tarafından

konunun

sahiplenilmesi,


Sürekli ve yeterli finansman temin
edilmesi suretiyle kısa, orta ve uzun
vadeli

programlama

hedeflerini

içeren Eylem Planı oluşturulması ve,


Belirtilen hususlara bağlı kalınması,

gerekmektedir.
3. Baraj ve göletlerdeki bakım onarım
çalışmalarında ihale ve muayene
sürecini yönetecek uzman personel
ve bütçe eksikliği gibi

zorluklar

yaşanmaktadır.

DSİ

numaralı

şube

müdürlüklerindeki

uzman personel sayısının artırılmalı, baraj
ve göletlerin bakım onarımına daha fazla
bütçe ayrılmalı, muayene ve bakım onarım
sürecine dahil olmaları için faydalanan
kuruluşlar teşvik edilmelidir.

4. Mevcut yasal düzenlemede sulama
amaçlı baraj ve göletler için yatırım
harcamaları

faydalanan

kuruluşlardan geri alınmadığı halde
bakım onarım harcamaları geri
alınmakta olduğundan, faydalanan
kuruluşlar

baraj

ve

göletlerde

yapılacak büyük çaplı ve yüksek
maliyetli
itiraz

onarım
etmekte,

katılmamakta

çalışmalarına
muayenelere

ve/veya

raporlarını

Uzun yıllar bakım onarım yapılmamış baraj
ve göletlerin onarım harcamalarının bir
defaya

mahsus

yatırım

karşılanması

kaydıyla

yapılmasına

yönelik

kaleminden
onarımlarının
ilgili

yasal

düzenlemenin oluşturulması önerilmektedir.

muayene
imzalamak

istememektedirler.
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Enerji için Barajlar

1. Özellikle son yıllarda meydana Farklı kuraklık senaryoları kullanılarak
gelen kuraklıklar; HES’lerde de yapılan işletme çalışmaları dikkate alınarak
etkisini

göstermiş

olup

bu projelerin rantabilitesi tetkik edilmelidir. Bu

tesislerdeki

enerji

üretiminin şekilde olası ekonomik olmayan ya da

azalmasına

neden

olmuştur. rantabilite değeri düşük olan projelerin tesis

HES’lerde ortaya çıkan enerji açığı edilmesi
yenilenebilir

enerji

kararı

kaynağı değerlendirilmeli

daha
ve

uzun

vadede

rantabilitesi

daha

olmayan kömür ve doğalgaz ile yüksek olan projelere öncelik verilmelidir.
üretim yapılması sebebiyle dışa Ayrıca, mevcut HES’lere ek olarak yeni
bağımlılığı arttırmakta ve dış ticaret HES’lerin
açığının

artmasına

yapılması

ve

ülkemizin

sebep hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin

olmaktadır.

arttırılması sağlanmalıdır.

2. Havzalarda mansap su hakları ve
çevresel

akış

için

gerekli

su

miktarları türbin minimum çalışma
kapasitelerinin çok altında olması
sebebiyle pik elektrik üretiminin
yapıldığı barajlarda günün belli İşletme sırasında nehir yatağına düzenli
saatlerinde mansaba çok az su olarak su bırakılması ve mansap su hakkının
verilmekte, zirve saatlerinde ise sağlanması ve enerji üretiminde kayıp
bunun 20-30 katı su santralden yaşanmaması adına

gerekli önlemler

mansaba bırakılmaktadır. Bu durum alınmalı ve uygun elektromekanik teçhizat
hem

suyun

az

bırakıldığı seçilmelidir.

zamanlarda enerji üretilememesine,
hem de suyun çok bırakıldığı
zamanlarda mansap kesimlerinde
kıyı erozyonuna sebep olmaktadır.
Bununla birlikte uzun süre nehir
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yatağına su bırakılmaması balık
ölümlerine
mansap

sebep
su

olmakta

hakları

ve

yerine

getirilememektedir.
Deriner, Ilısu, Yusufeli, Kiğı, Borçka,
Muratlı ve bazı özel HES’ler (Artvin,
Ayvalı, Arkun, Çetin, Kaleköy Alpaslan-2,
3. Önümüzdeki yıllarda artan nüfusla Karakurt, Barajları) ile yenilenebilir enerji
birlikte daha fazla enerjiye ihtiyaç üretim miktarı önemli oranda artmış ve
duyulacaktır. Yenilenebilir enerji enerjide

dışa

bağımlılık

azalmıştır.

üretimi son yıllarda önemli oranda Önümüzdeki yıllarda özellikle depolamalı
artmasına rağmen enerjide dışa enerji üretim tesislerine öncelik verilerek
bağımlılığımız devam etmektedir.

hidroelektrik enerjide ülke potansiyelimizin
maksimum

şekilde

kullanılması

sağlanmalıdır.
4. Özellikle enerji amaçlı ardışık
barajlarda

üretim

programı

hazırlanırken barajların birbirleriyle
koordinasyonlu

çalışmamaları

sebebiyle mansaptaki su paydaşları
zarar görmektedir.

Bir havzadaki ardışık barajların grup olarak
işletilmesi önem arz etmekte olup üretim
programları

belirlenirken

mansap

su

haklarının gözetileceği bir koordinasyon
sağlanmalıdır.

Taşkın Kontrolü için Barajlar
1. Büyükşehir
içerisindeki

Belediye
akarsu

sorumluluğuna

sınırları
ıslahlarının

ilişkin

DSİ

ile

Büyükşehir Belediye Başkanlıkları
görev ve yetkisi açısından net bir

İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye
Başkanlıkları’nın katılımıyla oluşturulacak
bir komisyonla konu değerlendirilmelidir.

ayrım bulunmamaktadır.
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2. Daha önce inşa edilmiş taşkın
kontrol

üzerleri

tesislerinin

kapatılarak açık mecraların kapalı
mecralara dönüştürüldüğü örnekler
bulunmaktadır. Bu durum feyezan
anında nehir yatağının, gelen debiyi
taşıyamamasına

ve

dolayısıyla

taşkınlara sebep olabilmektedir. Bu
taşkınlar da can ve mal kayıpları
meydana getirmektedir.
3. İmar

planlarının

aşamasında

ilgili

kuruluşlardan

hazırlanması
kurum

yeterli

sağlanamamaktadır.

ve

katılım

03 Mayıs 2019 Tarih ve 30763 Sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanan Taşkın ve Rüsubat
Kontrolü Yönetmeliği " nin 17. Maddesi (2)
Fıkrasında da "Derelerin üzeri zaruri hallere
münhasır

olmak

Müdürlüğünün

üzere

izni

gerçekleştirilecek

DSİ

Genel

alındıktan

sonra

işlemler

hariç

kapatılamaz” hükmüne azami ölçüde dikkat
edilmelidir.
İmar planlarının hazırlık sürecinde, DSİ
Genel

Müdürlüğünce

yapılan

taşkın

durumuna ilişkin etütler sonucunda önerilen
tedbirler ve tavsiyeler plan çalışmaları
aşamasında titizlikle uygulanmalıdır.

Su Temini için Barajlar
1. Tuzlu, sülfatlı, asbestli veya ağır İçme suyu kaynaklarının koruma altına
metallerin

bulunduğu

jeolojik alınması

ve

hayati

ihtiyaçların

formasyon veya oluşumlar, tarımsal sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla
amaçlı özellikle de içme suyu ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli
amaçlı
kirletmekte

kullanılacak
veya

suları kontroller titizlikle yapılmalı; ayrıca aşırı su
kimyasal kullanımı, çevre kirliliği vb. konularında

özelliklerini etkilemektedir. Bunun halk

bilinçlendirilerek

farkındalık

yanı sıra aşırı su kullanımı, iklim arttırılmalıdır.
değişikliği, çevre kirliliği, su, hava Bununla birlikte, içme kullanma suyu temin
ve doğrudan toprak kirliliğine yol edilen baraj gölleri için koruma planlarının
açan madencilik çalışmaları, gübre hazırlanması ve havzada yaşayan halk,
ve pestisitler, sanayi atıkları ve sanayici, madenci gibi havzayı kullananların
hidrokarbon

yanma
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toprağa ulaşması hem kalite hem de gerektiğine

ilişkin

bilinçlendirilmesi

miktar açısından suyu olumsuz gerekmektedir.
yönde etkilemektedir.

İlaveten, içme kullanma suyu temin amacı
bulunan baraj havzalarının baraj yapımından
önce plan aşamasında korumaya alınması
büyük önem arz etmektedir.

Sulama için Barajlar
1. Baraj

ve

sulama

sistemleri

ihalelerinin ayrı ayrı yapılması Baraj
nedeniyle

iki

önemli

birisinin

yapımında

ve

sulama

inşaat

ve

ihale

birimin planlamalarına daha fazla önem verilmeli, üç
gecikme büyük harcama kalemi olan baraj, sulama ve

yaşanması durumunda sulamalar kamulaştırma ödenekleri gerektiği şekilde
devreye

giremeyerek

faydaların

beklenen ayrılmalıdır.
sağlanması

gecikmektedir.
Eski barajlardan başlayarak batımetrik harita
alımı çalışmaları tamamlanmalı, elde edilen
2. Bu zamana kadar inşa edilmiş sonuçlara göre mevcut sulama sistemlerinin
sulama barajları ile ilgili en büyük aksama olmadan devam edebilmesi için
problem ise özellikle yapımından gerekli

çözümler

araştırılmalıdır.

Yeni

50 yıldan fazla süre geçmiş olan yapılacak sulama barajlarında ise tasarımda
barajların sediment ile dolarak kullanılan sediment ölçüm değer ve/veya
işlevinin yitirmesi tehlikesidir.

tahminlerinin güvenilirliği değerlendirilerek,
şüpheli durumlarda kademeli su alma
yapıları tasarlanmalıdır.

Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
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1. Doğal akış rejiminin değiştirilmesi, Nehirlerin sağlığı ve ekolojik dengeyi
akarsulardaki sucul türlerini ve korumak için can suyu uygulaması yeterli
düzenli su akışına uyum göstermiş değildir. Bunun yerine “Çevresel Akış” adı
kara canlılarını etkilemektedir.

verilen uygulamalar tercih edilmelidir.
Aşırı ve kaçak avcılığın önlenmesine azami
dikkat edilmeli, insanların diğer geçim
kaynaklarına da yönelmesi sağlanmalıdır.

2. Aşırı avlanma balıkçılık verimini
olumsuz etkilemektedir.

Özellikle düşük hacim ve alana sahip
rezervuarlarda ticari avcılık faaliyetleri
tamamen kaldırılarak amatör avcılık için
rezervuarların

uygun

hale

getirilmeleri

sağlanmalıdır.
Her bir baraj için proje aşamasında, konu
uzmanları

tarafından

oluşturulacak

bir

3. Yüksek maliyetlerle inşa edilen komisyon ile balık geçitlerinin yapılıp
balık

geçitleri,

yüksekliği

gerek

gerekse

baraj yapılmayacağına bir rapor dahilinde karar

planlama verilmeli

ve

bu

doğrultuda

gerekli

hataları nedeniyle istenilen amacı denetimler yapılmalıdır. Ayrıca, akarsu
yerine getirememekte ve ciddi üzerindeki barajlar bir bütün olarak da
ekonomik

kayıplara

sebep değerlendirilmelidir. Mevcut balık geçidi

olmaktadır. Ayrıca, yapılan balık projelerinde izleme ile bakım ve onarım
geçitlerinde
yapılamamakla

yeterli
birlikte

denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmalı, balık
firmalar geçitleri

fonksiyonel

olmayan

HES

maliyetinden dolayı balık geçidi projelerinde rehabilitasyon çalışmalarına
inşa etmek istememektedir.

başlanılmalıdır.

Topoğrafyanın

uygun

olduğu projelerde öncelikle doğal tipte balık
geçitleri tercih edilmelidir.
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Diğer taraftan, balık geçitleri konusunda
bilgi ve tecrübesi oldukça iyi olan ülkeler ile
ikili işbirliği sağlanmalı, seminer, kurs vb.
eğitimler alınmalıdır.

4. Yüksekliği 20 m’den fazla olan su
yapılarında,

masrafları

müteşebbislerce karşılanmak üzere
Tarım ve Orman Bakanlığınca
yapılacak veya yaptırılacak bilimsel
araştırma ve inceleme sonucu balık
geçitlerinin

işlevsiz

olacağının

anlaşılması halinde balık geçidi
dışında farklı göç yapıları, asansörle
taşıma, yapay ortamda üretilip
kaynağa bırakma gibi tedbirler

Kanunun

uygulanmasına

Yönetmeliğin

yönelik

ivedilikle

yayımlanması

rezervuarlarında

uluslararası

gerekmektedir.

alınabilir. Bu madde kapsamındaki
balık geçidi, balık asansörü ve diğer
yapılara ilişkin projenin onayı,
kontrollüğü ve kabulü inşaat tekniği
açısından Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından yapılır veya
yaptırılır.” şeklinde ifade edilmiştir.
5. Ülkeler; barajların enerji, su temini, Baraj
sulama ve taşkın kontrolü gibi çalışmalar

da

değerlendirilerek

su

öncelikli amaçlarına ek olarak taşımacılığı için rıhtım, iskele ve çekek
rezervuar taşımacılığı, su sporları yerleri planlanmalı ve önümüzdeki yıllar için
gibi

dolaylı

faydalarından

yararlanmaktadır.

da uygun

yerlerde

profesyonel

rezervuar

Ancak, taşımacılığına başlanmalıdır.

ülkemizdeki barajlarda rezervuar

Depolamalı Tesisler Grubu
Çalışma Belgesi

73

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPOLAMALI TESİSLER ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR
taşımacılığı
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yeterince

gelişmemiştir.
6. İçme suyu olarak kullanılan baraj
rezervuarlarında mevzuat gereği
sorumlu olan kuruluşlar tarafından

İlgili

kurum

ve

gerekli iznin alınamaması ve istilacı

koordinasyon sağlanarak söz konusu

olan türlerde (gümüşi havuz balığı)

soruna

avcılık yapılamamasının ekosistem

değerlendirilmelidir.

yönelik

kuruluşlarla

çözüm

alternatifleri

üzerine olumsuz etkisi olmaktadır.
7. Son

yıllarda

yaşanan

değişikliğine
ortalamanın

iklim Yeni baraj gölleri su ürünleri yetiştiriciliğine

paralel

olarak açılırken belirli bir alan ve toplam hacmin

altında

yağışlar üzerinde olmalı ayrıca üretimi teşvik etmek

meydana gelmesi ve baraj giriş amacıyla daha az su kullanılarak daha fazla
akımlarının

azalması

nedeniyle üretim esasına dayanan kapalı devre sistemle

su

ürünü yetiştiricilik ve yeni türlerin yetiştiriciliği

sürdürülebilir

yetiştiriciliği zorlaşmaktadır.

desteklenmelidir.

8. Balıklandırma faaliyetlerinin yerel
türlere

uyumlu

sağlanması,

yapılmasının

özellikle

ekonomik

endemik türler ve ticari öneme
sahip, nesli tehlike altında olan
türler ile ilgili koruma bölgeleri
oluşturulması için türlerin yaşam
dağılım alanlarının belirlenmesi,
koruma

amaçlı

üretim

veya

stoklama amacıyla kaynak, bölge
veya

havzaların
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Ülkemiz su kaynaklarındaki balıklandırma
faaliyetleri
Balıklandırılması

“Su

Kaynaklarının

Projesi”

kapsamında

yürütülmektedir. Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü tarafından veya izni ile
gerçekleştirilmektediir.

Söz

konusu

faaliyetlerde kaynağa özgü hazırlanan teknik
raporlar baz alınarak ve kaynağa özgü türler
ile balıklandırma yapılmaktadır. Ayrıca,
“Tatlı Su Balıklarının Listelenmesi ve
Belgelendirilmesi Projesi” başlatılmış olup
halen çalışmaları devem etmektedir. Proje

74

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPOLAMALI TESİSLER ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

hususlarında

sorunlar farklı üniversitelere mensup konu uzmanı

yaşanmaktadır.
9. Balıklandırma

akademisyenler ile birlikte yürütülmektedir.
faaliyetleri

kurumlar

farklı

tarafından

gerçekleştirilmesi sebebiyle ortak
bir

düzen

ve

disiplin

içinde

yürütülememektedir.

Ülkemiz

ekonomik

kaynaklarının

verimli kullanılması adına, kamuya ait
balık üretim tesislerinin tek çatı altında
toplanmalıdır.

10. Barajlarda, rüsubat temizliği ile
ilgili talepler genellikle hazır beton
üreticilerinden

kendi

tesislerine

ilişkin olarak malzeme alımı için
gelmekte

olup

yürürlükteki

mevzuat bu talebin karşılanmasında

Söz

konusu

talebe

ilişkin

gerekli

değerlendirmeler ve yasal düzenlemeler
ilgili tarafların katılımıyla hazırlanarak
yürürlükteki mevzuat güncellenmelidir.

uygun değildir.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
11. Yaban hayatı geliştirme sahası olan
baraj göllerinde, özellikle balıkların ve
kuşların üremesinde rüsubat alımı
olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Yönetim ve Gelişme Planları olan baraj
göllerinde sediment alınması belirlenen plan
kapsamında yapılmalı ve rüsubat alımının
balıkların ve kuşların üremesinde olumsuz
sonuçlara neden olmaması için DKMP İl
Müdürlükleri tarafından denetlenmelidir.

Atıklar için Barajlar
1. Hem Türkiye’de hem de dünya
çapında atık barajlarla ilgili ayrıntılı
bir

envanter

bulunmamaktadır.
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En kısa sürede ayrıntılı bir envanter
çalışması yapılmalı ülkemizdeki bütün atık
depolama tesislerini kapsayan bir veri tabanı
oluşturulmalıdır.

Ayrıca

bu

veritabanı

sürekli yenilenerek güncel tutulmalıdır.
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Atık baraj projelendirmeleri için dünya

2. Atık

baraj

projelendirme

ve

uygulama aşamasında kullanılmak
üzere

ilgili

tasarım

rehberleri

bulunmamaktadır.

standartlarına

uygun

tasarım

rehberleri

oluşturulmalıdır. Konuyla ilgili dünyada
yapılan konferanslara personel katılımı
sağlanıp insan kapasitesi geliştirilmelidir.
Kurum

ve

kuruluşlarda

konunun

uzmanlarının ittihadı şart koşulmalıdır.

Baraj Planlama ve Tasarımı, Yeraltı Depolamaları ve Yeraltı Suyu Suni Besleme
Projeleri
Tasarım rehberleri teknoloji ve bilimsel ilerlemeler esas alınarak yeniden
güncellenmeli ve ihtiyaca göre ilave tasarım rehberleri oluşturulmalıdır.
Planlama ve projelendirme aşamasında detaylı jeolojik ve jeoteknik araştırma ve
çalışmalara yönelik gerekli sürenin ayrılması, ilgili test ve deneyler için makine ekipman
tedariğinin sağlanması, uluslararası projelerde de olduğu üzere ciddi bütçelerin ayrılması
gerekmektedir.
Baraj Emniyeti ve Sürdürülebilirlik
Mevcut durumda (Ağustos 2021 tarihi itibariyle), ana konusu “Baraj Emniyeti ve
Güvenliği” olan bir kanun veya yönetmelik ülkemizde henüz yayınlanamamış olup Baraj
Emniyeti ve Güvenliği Programı’nın ivedi şekilde hayata geçirilmesi önem arz
etmektedir.
Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı’nın hedeflenen şekilde yürütülebilmesi ve
yasal mevzuatın hazırlanarak yürürlüğe girebilmesi için;
•

Devlet otoritesi (Tarım ve Orman Bakanlığı) tarafından konunun sahiplenilmesi,

•

Sürekli ve yeterli finansman temin edilmesi suretiyle kısa, orta ve uzun vadeli

programlama hedeflerini içeren Eylem Planı oluşturulması,
•

Belirtilen hususlara bağlı kalınması gerekmektedir.
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Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı
Barajlar, ülkemizin kritik altyapısının ayrılmaz parçalarıdır. Ocak 2021 tarihi
itibariyle ülkemizde işletme halinde olan 880 baraj ve 538 gölet bulunmakta olup 2010
yılı verilerine göre En Yüksek ve Yüksek Risk Potansiyel Grubunda sınıflandırılan
depolama tesisleri toplam envanterin %85’ini oluşturmaktadır. Bunların, terör saldırısı
sabotaj ve vandalizm de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple yıkılmaları önemli can
ve mal kayıplarına, ülke ekonomisinin ve kritik altyapısının zarar görmesine ve çevresel
hasara neden olabileceği anlamına gelmektedir.
Bu nedenle;
1. Sürekli ve yeterli bütçe temini suretiyle görev ve sorumlulukların yönetimi,
personel istihdamı ve eğitimi, araştırma ve geliştirme, kaliteli tasarım, inşaat ve
işletme, rehabilitasyon ve/veya iyileştirme ile eksiksiz bir denetimin
gerçekleştirilmesi vasıtasıyla tesis edilecek Baraj Emniyeti ve Güvenliği
Programı’nın ivedi şekilde hayata geçirilmesi ülkemizin sürdürülebilir
kalkınmasının temini bakımından hayati önem arz etmektedir.
2. Baraj emniyeti ve güvenliği programı kapsamındaki faaliyetlerin yerine
getirilebilmesi için birden fazla disiplin ve sektör ile yakın koordinasyon
içerisinde işbirliği yapılması mecburiyeti bulunduğundan; ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının ve (özel sektör tarafından inşa edilen ve işletilmekte olan depolama
tesisleri dikkate alındığında) özel sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin de
katılımları ile kapasitesi genişletilecek “TRCOLD Baraj Emniyeti Alt
Komitesi”nin “Danışma Kurulu” şeklinde görevlendirilmesi ve böylece ortak
aklın interaktif şekilde sürece dahil edilmesi önem arz etmektedir.
3. Baraj koruma ve güvenliği, tehdidin cinsi ve büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle,
ordumuz tarafından veya güvenlik teşkilatı kurularak ya da hizmet satın alınarak
yapılmalıdır.
4. Mevcut Baraj Emniyeti Rehberi’nin yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi
sağlanmalıdır.
5. Baraj davranışının gözlenmesi maksadıyla kurulan ölçüm ve izleme tesislerinin
ölçüm ve değerlendirilmesi için kalifiye personel istihdamı sağlanmalıdır.
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6. İkaz ve uyarı levhaları gelişen şartlara uygun olarak yeni uyarı sistemleri ile
desteklenmeli, su yapılarına izinsiz müdahaleler önlenmeli ve vatandaşlar bu
konuda bilinçlendirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı
vb. Kurumlar ile iş birliği ile periyodik eğitim çalışmaları yapılmalı ve kamu
spotları yayınlanmalıdır.
7. Hali hazırda Baraj Emniyeti kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumluluklar
DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı altında faaliyetlerine devam etmekte olan
“Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Şube Müdürlüğü” ve DSİ Bölge
Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren “Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri
Başmühendislikleri” tarafından yerine getirilmekte olup bahse konu birimlere
yeterli sayda yetkin personel istihdam edilmesi ve sürekli ve düzenli bütçe
ayrılması suretiyle kapasitelerinin artırılması sağlanmalıdır.
8. Bahse konu faaliyetlerin etkin ve verimli şekilde takibi bakımından Baraj
Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün Daire Başkanlığı şeklinde
yapılandırılması hususu ilgili Makamların takdirlerine arz edilmektedir.
9. 1.Su Şurası vesilesi ile ülkemizde de Devlet Otoritesi’nin belirleyeceği bir tarihin
Türkiye genelinde “Baraj Emniyeti Farkındalık Günü” olarak ilan edilmesi teklif
edilmekte olup sağlanacak motivasyon ile (daha önce diğer ülkelerde yaşanan
üzücü olaylar yaşanmadan) ülkemizde atılması gereken adımların bir an önce
hayata geçirilmesi hedeflenmelidir.
Barajların Gözlem ve Denetimi (Ölçüm Tesisleri)
Barajlar gibi büyük mühendislik yapılarının emniyeti ve sürdürülebilirliklerinin
sağlanabilmesi amacı ile oluşturulan “izleme ve gözlem” sistemlerinin projelendirilmesi,
montaj ve okuma işlerinin doğru ve hatasız olarak yürütülmesi mühendislik yapıları
açısından son derece hayati önem taşıyan önemli konuların başında gelmektedir.
İnşaat aşaması öncesinden başlayarak inşaat aşamasında ve işletme aşaması
süreçleri boyunca belirli periyotlarda ölçüm çalışmalarına manuel ve otomatik olarak
devam edilmektedir. Baraj çevresi, baraj gövdesi ve diğer baraj yapıları ile ilgili alınan
bu ölçüm verilerinin değerlendirilme sonuçları, baraj yapıları ile ilgili yapılan/yapılacak
“denetim/denetleme” faaliyetlerini direkt olarak etkileyecektir.
Depolamalı Tesisler Grubu
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Bu nedenle izleme ve ölçüm çalışmaları ile elde edilen verilerin;
a)

Öncelikli olarak doğrulukları kontrol edilmeli,

b)

Uygun olan verilere ait tablo ve grafikleri hazırlanmalı,

c)

Elde edilen verilere göre analiz çalışmaları yapılarak sonuçların tasarım

kriterleri ile kıyaslaması yapılmalıdır. Bu doğrultuda denetim çalışmaları öncesinde
hazırlanacak öneri raporlarının dayanakları sağlam veriler ile oluşturulmuş olacaktır.
Ayrıca,

inşaat

aşamasında

ölçüm aletlerinin

sertifikalarının

cihaz

ile

uyumlulukları test edilerek, cihaz montajının düzgün ve uygulama metodolojisi
doğrultusunda yapılmasını takiben, referans (ilk) okumalarının alınarak arşivleme
yöntemine göre uygun şekilde arşivlenmesi, ölçüm aletlerinin hem servis ömrünü
uzatacak ve hem de bu aletlerden alınan okumaların güvenilirliğini sağlayacaktır.
Bu kapsamda konu ile ilgili personellere ölçüm aletlerinin her aşaması (test,
montaj, veri alımı, veri yorumlanması, raporlama vb.) ile ilgili gerekli teknik eğitimin
sağlanması önem arz etmektedir. Aynı şekilde, baraj gövdesi ve yardımcı yapılarının ve
çevresinin gözlemsel incelemelerini yapacak personellerin de gerekli donanıma sahip
olduğundan emin olunmalı ve ihtiyaç duyulması halinde eğitim programları
hazırlanmalıdır.
Baraj İşletmesi ve İşletme Prensipleri
Baraj işletilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar önerilmektedir:


Baraj işletme talimatlarından eksik olanlar tamamlanmalı ve mevcut olanlar
ise ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncellenmelidir.



Her barajda veya bir havzadaki ardışık barajları bir gurup olarak yönetebilecek
tecrübe ve kapasiteye sahip baraj işletmesinden sorumlu yetkin işletme
personeli istihdam edilmelidir.



İşletme personeline eğitim verilmelidir.



İşletme personelinin sertifikasyonu yapılmalıdır.



İşletme kayıtlarının sağlıklı ve sürekli tutulmasını teminen WEB tabanlı bir
bilgi ağı oluşturulmalı ve ilgili sorumlu kuruluşlarla paylaşılmalıdır.
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Ulusal düzeyde konunun uzmanlarından oluşan kamu ve özel kuruluşların
temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon oluşturulmalı ve sürekli denetim ve
raporlama yapılması temin edilmelidir.



Konuyla ilgili Sürekli Yayınların hazırlanması, yayınlanması ve güncellemesi
sağlanmalıdır.



Barajların amaçlarının ve işletme sonuçlarının amaçlarla olan ilişkisinin
değerlendirilmesi

suretiyle

yatırımın

rantabilitesi

güncel

olarak

değerlendirilmelidir.
Baraj Bakım ve Onarım
Barajın, yardımcı yapıların, hidromekanik ve elektromekanik teçhizatın, ölçüm
aletlerinin iyi durumda tutulması ve düzenli şekilde test edilerek gerekmesi halinde
işlevsel eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.
Eğitim çalışmalarının ofis içi eğitimler ve yerinde eğitimler olarak planlanması ve
eğitim içeriklerinde;


Baraj arızaları, olaylar ve doğal veya insan kaynaklı tehlikelerden kaynaklanan
riskler hakkında farkındalık,



Ölçüm tesisleri (amaçlar, türler, konumlar, okumalar ve bakım gereksinimleri);



Ekipman üreticilerinin talimatları,



Bakım yönetim sisteminin kullanımına ilişkin genel anlayış ve ilgili
dokümantasyon ihtiyaçları,

konularına da yer verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, eğitilen personelin baraj bakım onarım konularındaki yeterliliklerinin
belgelenmesi ve takip edilerek gerekli görülürse (barajlarda bakım onarım sürecindeki
güncellemeler, yenilikler, bu konuda çalışan personelin görev değişikleri, yeni atamalar
vb. olduğunda) ilave eğitimlerin düzenlenmesi önem arz etmektedir.
1. Bakım Yönetim Sistemi
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Tesiste planlanmış ve gerçekleştirilen tüm ilgili bakım ve denetim operasyonlarını
izlemek için her barajda belgelenmiş bir bakım yönetim sistemi kurulmalıdır. Bakımı
devredilen her iş için barajda böyle bir sistemin kurulması teşvik edilmelidir.
2. Emniyet Prosedürleri
Tüm bakım ve onarım süreci Genel olarak “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” ile DSİ’ce kullanılan “DSİ
Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği” ve DSİ Bakım Onarım
yönergesine uygun olarak yürütülecektir.
3. Geliştirilmesi Gereken Hususlar


DSİ numaralı şube müdürlüklerindeki uzman personel sayısı artırılmalıdır.



Baraj ve göletlerin bakım onarımına daha fazla bütçe ayrılmalıdır.



Muayene ve bakım onarım sürecine dahil olmaları için faydalanan kuruluşların
teşvik edilmelidir.



Uzun yıllar bakım onarım yapılmamış baraj ve göletlerin onarım harcamalarının
bir defaya mahsus yatırım kaleminden karşılanması kaydıyla onarımları
yapılmalıdır.



Küçük çaplı bakım onarım çalışmalarının tam zamanında yapılarak büyük çaplı
bakım onarım çalışmalarının ortaya çıkmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

Baraj Rehabilitasyonu
lkemizde işletmeye alınan baraj ve gölet sayıları 1400’ü aşmış bulunmakta ve bu
depolama tesislerimizin yaş ortalamaları her geçen yıl daha da artmaktadır. Artan bu yaş
ortalaması sebebiyle baraj ve göletlerimizin rehabilitasyonları konusundaki ihtiyacın
karşılanması ve baraj emniyetinin temini açısından hayati önem arz etmektedir.
Bu nedenle;
1. Gerek baraj ömrünün ve hizmet süresinin uzatılması gerekse baraj emniyetinin
temin edilmesi amacıyla rehabilitasyon çalışmaları ihmal edilmemelidir.
2. Rehabilitasyon çalışmalarının hedeflenen şekilde yürütülebilmesi için finansmanın
sürekliliği ve yeterliliği esastır. Uzun vadeli programlama hedefleri oluşturulmalı ve
bunlara bağlı kalınmalıdır.
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3. Rehabilitasyon ihtiyacı hissedilen baraj ve/veya göletler tespit edilerek gerekli
çalışmalar başlatılmalıdır.
Baraj Yıkılma, Tehlike ve Risk Analizleri
Meydana gelmesi muhtemel bir yıkılma durumunda oluşacak taşkından
korunmak için DSİ Baraj Emniyeti Rehberi, Baraj Yıkılma Analizleri, Acil Eylem Planı
(AEP) ve Erken Uyarı Sistemi Teknik Şartnamesi ve DSİ Taşkından Korunma
Talimatında belirtilen hususlara uyulmalıdır.
Dünyada birçok ülkede afet yönetimi ve risk analizleri konusu son derece ciddiye
alınmaktadır. Bu amaçla yapılması gerekenler başlıca şu şekilde özetlenebilmektedir.
Baraj işletmeye geçmeden önce mevcut DSİ Baraj Emniyeti Rehberi’nde belirtildiği
şekilde mansap şartları itibarıyla çok yüksek ve yüksek risk grubunda bulunan barajların
rehberde tanımlanan yıkılma senaryoları uygulanmak suretiyle yıkılma sonucu oluşacak
taşkının mansaptaki etkileri dikkate alınmalı, DSİ Taşkından Korunma Talimatı ilkeleri
doğrultusunda Bölge Taşkın Planları hazırlanmalı, yasalara göre imar, iskan ve sabit
tesislerin yapılmasına izin verilmeyen taşkın sınırları belirlenen alanlara müdahalelerin
önlenmesi maksadıyla gerekli girişimler yapılmalı, taşkın anında (debilere bağlı olarak)
su altında kalacak ve/veya öncelikle boşaltılacak meskun mahaller Bölge Taşkın
Planlarında gösterilmelidir.
 Her yıl AEP’ler gözden geçirilip güncelleştirilmelidir. Bu çalışmalar kesinlikle
AEP’lerdeki çok açık bir şekilde tanımlanmış yöntemleri ve ayrıca acil durumlarda
iletişim kurulması gerekli kişi ve kuruluşların ad ve telefonlarının, telsiz frekanslarının
bulunduğu listeyi de kapsamalıdır.
 Akarsu havza ve yataklarında kurulan rasat istasyonları ile barajların bağlı bulunduğu
bölge müdürlüğü, şube ya da işletme merkezleri arasında telli, telsiz, etkili ve modern bir
haberleşme sistemi kurulmalıdır.
 AEP’lerde kullanılacak mevcut iletişim araçlarının ve ilgili uyarı yöntemlerinin tam ve
açık olarak tanımlarının yapılması sağlanmalıdır.
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 AEP’lerin uygulamaya konma koşullarını (hidrolojik veya hidrolojik olmayan olayları
kapsayan), ortaya konacak acil tepki seviyelerini ve her tepki seviyesi için tehlike cinsine
göre atılması gereken adımları da kapsaması sağlanmalıdır.
 AEP’lerin tehlike altında kalması muhtemel taşkın yataklarına ait taşkın haritalarını ve
bölgedeki yerel yöneticilerin gereksinim duyacağı taşkın dalgalarının varış zamanlarını
ve diğer ilgili bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanmış tabloları mümkün olabildiğince
kapsaması sağlanmalı ve havzanın özellikleri dikkate alınarak Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılmak suretiyle Erken Uyarı Sistemi kurulmalıdır.
 AEP’lerin bölgedeki önemli endüstrilerin listesini bir öncelik sırasına göre kapsaması
sağlanmalı ve bunlardan hangilerinin daha güvenli olan bölgelere taşınmaları konusunda
fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.
 Yerel yöneticilerin ve riskli bölgelerde yaşayanların bölgeyi boşaltma konusunda
eğitilmeleri testler yapılarak sağlanmalıdır. Bu tür testler, planlardaki aksamaları ya da
eksik yönleri ortaya çıkaracağından son derece faydalıdır. Yerel TV ve radyo yetkilileri
ile görüşmeler yapılarak tehlike durumlarında nasıl koordinasyon sağlanacağı konusunda
ön hazırlık çalışmaları yapılmalıdır.
 Uzun süreli güç kayıplarının yaşanabileceği göz önüne alınarak acil hizmetlerde
kullanmak üzere dizel jeneratörlerin yedekte bulundurulması sağlanmalıdır.
 Kurumlar AEP hazırlayabilecek ve Baraj Yıkılma Analizleri yapabilecek elemanlar
yetiştirmelidir. Bunlar için yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumları değerlendirilmelidir.
 Baraj yıkılma ve risk analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yerli ve milli
yazılımların geliştirilmesi ve analizde yetkin mühendislerin yetiştirilmesi için kurs ve
eğitimlerin planlanması hususunda adımlar atılmalıdır.
Acil Eylem Planları
Acil Eylem Planları (AEP), acil bir durum öncesinde, anında ve sonrasında hem
teknik yetkililer ve hem de siviller tarafından uygulanması gereken; önceden belirlenmiş
tedbirlerin ve öncelikli görevlerin başlatılması, uygulanması ve mansapta risk altında
bulunanların uyarılmasını ihtiva eden yapısal olmayan prosedürlerin bütünüdür. Oluşan
Acil Durumun zamanında, güvenilir ve etkin şekilde yönetilmesi hayati önem arz
etmektedir.
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Bu nedenle;


DSİ Baraj Emniyeti Rehberi, Baraj Yıkılma Analizleri, Acil Eylem Planı ve Erken
Uyarı Sistemi Teknik Şartnamesi ve DSİ Taşkından Korunma Talimatında
belirtilen prosedürler doğrultusunda; mansap şartları itibarıyla çok yüksek ve
yüksek risk grubunda bulunan barajlar için yapılacak olan yıkılma analizlerinin
neticeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılarak acil eylem planlarının
oluşturulması sağlanmalı,

EÜAŞ ve/veya özel sektörce işletilen baraj ve HES’ler için Acil Eylem Planları
oluşturularak Erken Uyarı Sistemleri kurulmalı ve düzenli aralıklarla güncellenmeli ve
kontrolleri yapılmalıdır.

Yasal Mevzuat
1. Ağustos 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de henüz ana başlığı “Baraj Emniyeti ve
Güvenliği” olan bir Kanun veya Yönetmelik bulunmamaktadır. Bu sebeple, genel
prensiplerin tesis edildiği yürürlükte bulunan mevcut mevzuat, Dünya’nın çeşitli
ülkelerinde (ABD, Kanada, Avusturya, İspanya, vb.) başarıyla uygulanmakta olan benzer
düzenlemeler ışığında incelenmelidir.
2. “Baraj Emniyeti ve Güvenliği” hususunda hukuki açıdan görev, yetki,
sorumluluk ve yaptırımların belirlenmesi maksadıyla “Baraj Emniyeti ve Güvenliği
Yönetmeliği” hazırlanmalı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak
etkin hale getirilmelidir.
3. “Baraj Emniyeti ve Güvenliği Yönetmeliği” 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile 6200
sayılı Kanun ve ek maddesine bağlı olarak çıkarılan Su Yapıları Denetim Hizmetleri
Yönetmeliği ile ilişkilendirilmelidir.
4. Ulusal Baraj Emniyeti ve Güvenliği Programı’nın hayata geçirilmesi temin
edilmelidir.
5. İşletme aşamasında su yapılarının performansları ve izlenmesi/takibi, “baraj
gözlem ve denetim” işleri ile ilgili ülkemizde gerek yasal mevzuatlar ve gerekse tecrübeli
eleman yetiştirme/hazırlama konuları ile ilgili yasal mevzuatların oluşturularak kamu
kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin temini gerekmektedir.
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Bahse konu baraj gözlem ve denetim çalışmaları ile;
Barajın ilgili proje müellif firmasının görev ve sorumluklarından başlayarak, projelerin
onay ve uygulama aşamasındaki kontrollük birimleri DSİ ve Su yapıları Denetim
Firmaları (SDYF)’nin görev ve sorumlukları, yüklenicinin görev ve sorumlulukları ile
birlikte işletmecinin görev sorumluklarının yeniden düzenlenmesi sonucunda bu konu ile
ilgili yasal mevzuatların oluşturulmasının sağlanacağı gibi, gözlem ve denetim
çalışmaları ile ilgili elemanların yetişmesine de imkân sağlanmış olacaktır.
Ayrıca, bu kapsamda mevcut var olan yönetmelik ve yasalara ilave olarak aşağıda
sıralanan konular hakkında emniyet ve güvenlik yönetmeliklerine eklemeler yapılmasının
uygun olacağı değerlendirilmektedir.


Gölalanı Çevresindeki Yeni Oluşan YASS ve Maksimum Su Seviyesine Göre
Koruma Alanlarının Yeniden Düzenlenmesi Hususları Yönünden;
o Mutlak koruma alanı,
o Kısa mesafeli koruma alanı,
o Orta/Uzun mesafeli koruma alanları gözlem ve denetim yönetmelik olarak
ilgili yasalar ile yeniden düzenlemeli.



Gölalanı ve Çevresindeki Yerleşim Durumu Hususları Yönünde;
o Oluşacak yeni MSS ve YASS durumlarına göre yerleşim alanlarının
uygunluk durumları hakkında
o MSS’ne göre oluşabilecek stabilite problemleri ne bağlı olarak
oluşabilecek afet bölgelerinin yeniden belirlenmesi,
o Dolgu/Depo sahalarının durumları hakkında,
o Gölalanı sağ-sol sahillerindeki yol, köprü vb. mühendislik yapılarının kazı
çalışmaları durumları hakkında,



Gölalanı ve Çevresindeki Yüzey ve Yeraltı Suları Durumu Hususları
Yönünden;
o Oluşan yerleşim alanlarına göre yüzeysel su kaynakların kullanılma
durumları,
o Kuyu açma YASS kullanma durumları veya ruhsat verilemeyecek
mesafelerin yeniden düzenlenmesi,
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07.11.2019 tarihli 30941 Sayılı Resmî Gazetede; “DSİ Su Yapıları Koruyucu
Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği kapsamında su yapıları ile etkileşim içinde olan gerçek
ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile gerçekleşmesi muhtemel zararların önlenmesine
yönelik olarak su yapıları ile ilgili hizmetlerde alınacak koruyucu güvenlik tedbirlerine
dair usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Enerji için barajlar
İklim değişikliği sebebiyle yaşanan sorunlar

Şekil 5 Aralık 2020-Mayıs 2021 Meteorolojik Kuraklık Haritası
(MGM)
MGM tarafından hazırlanan Şekil 7’deki meteorolojik kuraklık haritasındaki
koşulların hüküm sürdüğü dönemde HES’lerin üretimi de doğal olarak azalmıştır. (Şekil
6 ve Şekil 7)
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Şekil 6 Nehir Tipi HES'lerinin Üretiminin Toplam Elektrik Üretimine Oranları
(2020-2021)
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Şekil 7 Barajlı HES’lerin Üretiminin Toplam Elektrik Üretimi İçindeki Payı
(2020-2021)
Şekil 6 ve Şekil 7 incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
 Hidrolojik kuraklık HES’lerde de etkisini göstermiş ve hidroelektrik enerji üretimi

düşmüştür.
 Hidroenerji üretimi 2020 yılının Eylül ayından itibaren son 9 ayın her birinde bir

önceki yılın aynı aylarına göre düşmüştür.
 Bu

düşüşler hem nehir santrali HES’lerde hem de barajlı HES’lerde

gerçekleşmiştir.
 HES’lerden ortaya çıkan enerji üretimi açığı termik santrallerden daha çok

doğalgaz çevrim santrallerinden karşılanmıştır.
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 Mayıs 2020’de HES’ler elektriğin %43’ünü üretmişken bu oran Mayıs 2021 de

%23’e gerilemiştir. Aynı ayda termik üretim ise %20 oranında artmıştır.
Su, enerji, tarım ve iklim arasındaki ilişki karmaşıktır. İklim değişikliği, su, gıda
ve enerji sistemlerinin güvenliğini tehdit etme potansiyeline sahiptir. Çünkü iklim
değişikliği ile yağışların azalması, bazı durumlarda aşırı yağışların görülmesi, yağışın yıl
içerisindeki düşüş zamanının değişmesi hidroelektrik enerji üreten barajların
yönetilmesini güçleştirir.
Yağışlı mevsimlerin başlama dönemindeki gecikmeler tarımı ve hidroelektrik
üretimini etkileyebilmektedir. Yağıştaki azalma, deşarjı azaltacak ve ardından sulama ve
hidroelektrik üretimini ciddi boyutta etkileyecektir. Bu durum, sanayi ve enerji üretimi
için ihtiyaç duyulan soğutma suyu temininde de olumsuz etkilere sahip olabilecektir.
Uyum ve azaltma konusundaki eylemler ile su kaynaklarında izleme planları, iklim
riskleri açısından ehemmiyet kazanmıştır.
Bunun yanı sıra iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen taşkınların
tahribatının en aza indirilmesini ve gelen suyun hidroelektrik enerji üretiminde
kullanılmasını sağlamak amacıyla büyük depolamalı HES tesislerinin inşa edilmesi önem
kazanmaktadır. Böylelikle enerji arz güvenliğine de katkı sağlanacaktır.
Planlama ve İnşaat Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar
Proje etütlerinin doğru ve eksiksiz yapılmamasından ve özellikle küçük çaplı
projelerde fizibilite raporlarının belirli kısımlarının yetersiz olarak hazırlanmasından
kaynaklanan problemler yaşanmaktadır.
HES projelerini planlarken kuru periyotlar ve ıslak periyotlar dikkate alınarak ve
uzun yıllar akım verileri kullanılarak yapılan bir optimizasyon çalışmasıyla tasarımboyutlandırma işlemleri yapılmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle erişilebilir su
miktarının azalacağı ve su kaynaklarının üzerindeki baskının artacağı belirtilmiştir.
Küresel iklim değişikliğinin hidroelektrik enerji üretimi tesislerinde de etkisi görülmeye
başlanmıştır. HES projelerinin ana verisi akım değerlerinden oluştuğu için, iklim
değişikliği ve bunun sonunda artan kuraklıktan en çok etkilenen sektörlerden birisi de
HES projeleri olacaktır.
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Farklı kuraklık senaryoları kullanılarak yapılan işletme çalışmaları dikkate
alınarak projelerin rantabilitesi tetkik edilmelidir. Bu şekilde olası ekonomik olmayan ya
da rantabilite değeri düşük olan projelerin tesis edilmesi kararı daha uzun vadede
değerlendirilmelidir. Projelerde yüksek hesaplanan proje debisine bağlı olarak seçilen
kurulu güç yatırımı atıl hale gelebilmektedir.
Firma yetkilileri bilgilerinin, işin başında ve belli dönemlerde ilgili kurumlar
tarafından talep edilmesi oldukça önemlidir. Bazı durumlarda yetki-görev problemleri
yaşanmaktadır. İşin belli bir aşamasına kadar yetkili görülen ekip işin sonunda yetkisiz
duruma düşebilmektedir. Bu durum yetki-sorumluluk karmaşasına yol açmaktadır.
Mevzuat ile İlgili Sorunlar
Özel sektör eli ile yürütülen depolamalı HES projelerinde finansman temininde
de sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kredi sağlayan kuruluşlarca öncelikli olarak alım
garantisi ya da desteklenmiş birim fiyat garantisi aranmaktadır.
Bir projenin (tasarım – imalat – işletme) devreye alınması ve işletmeye
başlamasına kadar birçok farklı kurum ve kuruluşlar ile bağlantı kurulması gerekmekte
olup iletişim sıkıntısından kaynaklanan problemler yaşanmaktadır.
İlgili Kurum ve Kuruluşlarca alınan harç, kira bedeli gibi giderler önemli bir
gider kalemi oluşturmaktadır.
Kamulaştırma süreçlerinin çok uzun olması projeleri olumsuz yönde
etkilemektedir.
İşletme Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar
Depolamalı / Depolamasız enerji tesislerinde işletme aşamasında sonradan ortaya
çıkan farklı amaçlı su talepleri tesisin rantabilitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Taşkın amacı da olan depolamalı enerji tesislerinde, boş bırakılması istenen taşkın
hacmi, kurak bir yılda enerji üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Özellikle enerji üretimi açısından santralin azami verimde çalıştırılması yani 1 m3
sudan %90’ın üzerinde verim alınması önemlidir. Hali hazırda birçok hidrolik santral 30
yaşın üzerinde olup verimleri %70’in altındadır. Örneğin 12,000 MW’lık eski santrallerin
verimlerinin %5 arttırılması ile ilave 600 MW güç elde edilebilir.
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Günümüz itibariyle iyileştirme ihtiyacı olan HES projelerinin büyük bir bölümü,
EÜAŞ tarafından işletilenler ve Özelleştirme İdaresi tarafından “İşletme Hakkı Devir
Sözleşmesi” ile özel sektöre devredilen projelerden oluşmaktadır.
Rehabilitasyon çalışmaları sonrasında;
 Aynı miktar su ile daha fazla enerji üretimi,
 Arttırılmış santral güvenliği,
 Yeni düzenlemeler gereği şebeke ihtiyaçlarına cevap verebilme,
 Daha düşük işletme bakım maliyetleri,
 Santralın işletme ömrünün uzatılması,
sağlanmaktadır.
Havzalarda mansap su hakları ve çevresel akış için gerekli su miktarları türbin
minimum çalışma kapasitelerinin çok altındadır. Bu nedenle EÜAŞ, genellikle can suyu
HES olmayan büyük türbinli depolamalı santrallerde çevresel akış değerini günlük
ortalamada elde edebilmek için günün enerji talebinin yüksek olduğu pik saatlerde enerji
üretimini yapmakta, diğer saatlerde olabildiğince su sarfiyatı yapılmayarak kurak
zamanlar için baraj su seviyeleri korunmaya çalışılmaktadır. Ancak HES'lerin duruş
sürelerinin çok fazla olması ve kısa süreliğine birden fazla türbinin üretime geçmesi ile
mansapta dengesiz su dalgalanmaları oluşmaktadır. Uzun süre nehir yatağına su
bırakılmaması balık ölümleri, kötü koku gibi çevresel şikâyetlere sebep olmaktadır.

Sosyo-Ekonomik Sorunlar
 İşletmecilerin SKHA’ya aykırı olarak mansap su hakkı kapsamındaki su
miktarının tamamını bırakmamaları,
 Barajlardan ani ve kontrolsüz su bırakılması ile mansapta yer alan yerleşke,
tesis gibi yerlere zarar verilmesi,
 Nehir veya dereler üzerinde ardışık çok sayıda hidroelektrik üretim tesisinin
kurulması nedeniyle doğanın olumsuz etkilenmesi,
 Rezervuar alanı içerisinde yer alan arazilerin kamulaştırılması esnasında
yaşanılan sorunlardan dolayı çevresinde yer alan özel mülkiyetteki arazilerin
zarar görmesi,
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 Rezervuar alanı içerisinde özel mülkiyete sahip kişilerin ön lisans sahibi tüzel
kişilerin yatırımlarını zamanında tamamlayamamasından veya çok uzun
sürelerde (5 yıl ve üzeri) tamamlamalarından dolayı arazi sahiplerinin mağdur
olması,
şeklinde ifade edilerek ilgili üretim lisansların iptali-sonlandırılması talep
edilmektedir.
Hidroelektrik üretim tesisleri, bir yandan yağış rejiminde görülen değişimler
sonucu azalan su seviyesi, diğer yandan artan ortam ve su sıcaklığının suyun soğutma
etkinliğini

düşürmesi

nedeniyle

iklim

değişikliğinden

olumsuz

yönde

etkilenebilmektedir. ABD’de yapılan bir araştırmada; Kaliforniya’daki hidroelektrik
üretimi üzerine yaptıkları çalışmalarında, 4oC bir sıcaklık artışı senaryosu altında yüzyılın
sonuna doğru akarsu akışlarında % 28 oranında bir azalma olacağını ve bu durumun enerji
üretimini %30 düşüreceğini tespit edilmiştir. Diğer taraftan su seviyesindeki düşüşler
nedeniyle hidroelektrik üretiminde görülen azalmalar, Türkiye gibi enerjide dışarıya
bağımlı ülkelerin ödemeler bilançosuna ilave yük getirebilecektir. Dolayısıyla yetersiz
enerji arzı olan ülkeler, mevcut enerji üretim kapasitelerinin azalması sebebiyle ortaya
çıkan ilave arz açığını enerji ithal ederek karşılama yoluna gitmektedirler. Bu süreç ise
bu ülkelerin cari işlemler dengesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Enerji Barajları İçin Bahsedilen Sorunlara Yönelik Öneriler
1. Depolamalı enerji tesisleri konusunda DSİ’nin kurumsal tecrübelerinin, yurtiçi ve
yurtdışındaki projelerin tasarım ve inşaat safhalarında değerlendirilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması için yeni görev tanımları ve mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.
2. Üniversitelerde

HES

planlaması,

tasarımı

ve

imalatına

dair

eğitimlerin

çeşitlendirilmesi ve bunun yanı sıra ilgili kurumlarca planlama, inşaat ve işletme
konularında meslek içi eğitimleri düzenlenmesi faydalı olacaktır.
3. Ayrıca kurumlar, özel sektör ve üniversitelerin işbirliği ile söz konusu projelerle ilgili
iş güvenliği, proje ekonomisi, kalite kontrolü, doğru iş planlaması ve takibi vs. konularda
da meslek içi eğitimler düzenlenebilir.
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4. Mevzuat, yönerge, kanun vs. ilgili konuların kurumlarca meslek içi eğitimi şeklinde
belli aralıklarla verilmesi, süreçlerin daha rahat işlemesi açısından faydalı olacaktır.
Sektör içindeki birçok çalışan bu konularda yeterli donanıma sahip değildir.
5. Kamu spotları ve ilanlar ile toplumun HES’lere karşı önyargıların giderilmesi
sağlanmalıdır.
6. Proje etütlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için etüt çalışmalarını
yapacak firmalar için ilgili kurum tarafından yeterlilik şartlarının belirlenmesi ve gerekli
etütlerin proje bazında (minimum olarak) tanımlanması faydalı olacaktır.
7. Proje planlaması aşamasının hassas bir şekilde hazırlanması, ileri aşamalarda oluşacak
problemlerin önüne geçmede faydalı olacaktır.
8. Fizibilite raporlarının içeriği DSİ tarafından detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.
Kuraklık senaryoları göz önüne alınarak, enerji üretim değerleri projenin rantabilitesi
açısından objektif bir şekilde değerlendirilmelidir. Fizibilite raporları, kati projenin
taslağı olmalı ve gerekli tüm hesaplamaları içermelidir. Bu aşamadaki önemli eksikler,
proje inşaata başladıktan sonra yatırımcı açısından büyük problemlere yol açabilmektedir.
9. Kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ile depolamalı enerji tesislerinin inşaatı
sırasında farklı yatırımların (yol, köprü, sosyal tesis vb.) bir bütün halinde eş zamanlı
hayata geçirilmesi sağlanabilecektir.
10. Dünyada ve ülkemizde giderek azalan su mevcudiyetine uyum sağlamak için su
tasarrufu zorunlu olacaktır. Bunun için, havzada sektörel bazda optimum faydanın
sağlanacağı şekilde akım tahmin modelleri kullanılarak gerekli modernizasyon ve yazılım
çalışmaları yapılmalıdır. Havzada kış mevsiminde yağacak kar miktarının kurulacak
istasyonlarla ölçülerek, eşdeğer su miktarının hesaplanması ve akışa geçebilecek fazladan
su miktarının (sektörel bazlı arz miktarları karşılandıktan sonra) deşarj edilmesi suretiyle
ardışık projeler arasında değerlendirilmesi sağlanabilir.
11. Karma santrallerle ilgili mevzuatın yatırımcıların da fikirleri alınarak genişletilmesi
faydalı olacaktır.
12. Depolamalı enerji tesislerinin performansının takibi ve izlenmesi için kalifiye
elemanların yetiştirilmesi, ölçüm ve izleme faaliyetlerinin sürekli yapılması önemlidir.
13. HES projelerinin betonarme, elektromekanik ve hidromekanik bileşenlerinin servis
ömrü belirli olduğu için, servis süresi sonunda üretim kayıpları yaşanmaması adına bu
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projelerde yeni teknolojili rehabilitasyon çalışmaları yapılarak ülke kaynaklarının verimli
ve etkin kullanılmasını sağlanmalıdır.
14. Çevresel akışın nehir yatağında ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alınarak 7/24 sürekli
sağlanabilmesi için bütün havzalarda büyük depolamalı santrallerin can suyu HES'lerinin
yapılması için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir.
Taşkın Kontrolü için Barajlar
1. DSİ Genel Müdürlüğünce planlama ve proje çalışmaları tamamlanan taşkın kontrol
tesislerinin uygulanması öncesinde yerleşim yeri içerisinden geçen akarsu yatakları ıslahı
için DSİ’ye ihtilafsız yer teslimi yapılmasında büyük problemeler yaşanmaktadır.
2. Diğer taraftan, 15.07.2018 tarihli ve 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi MADDE 121- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
görev ve yetkileri; " 1.Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek
ve erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işleri yapmak ya da yaptırmak,
kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma çalışmaları
yapmak” olarak ifade edilmiş, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7Büyükşehir Belediyesinin (BB) görev, yetki ve sorumlulukları arasında da "r) Su ve
kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak,
kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda
üretilen suları pazarlamak" olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye
sınırları içerisindeki akarsu ıslahlarının sorumluluğuna ilişkin DSİ ile Büyükşehir
Belediye Başkanlıkları görev ve yetkisi açısından net bir ayrım bulunmamaktadır.
3. Türkiye’de son yıllarda yaşanan taşkınlardan edinilen tecrübeler, büyük boyutlarda can
ve mal kayıpları ile sonuçlanan önemli taşkınların akarsu yatakları içinde veya
mücavirindeki taşkın riski taşıyan alanlarda iskân yapılması ile daha önce inşa edilmiş
taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecraların kapalı mecralara
dönüştürüldüğü durumlarda oluştuğunu göstermektedir. 09 Eylül 2006 Tarih ve 26284
Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan 2006/27 Sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" konulu
Başbakanlık Genelgesi 2. Maddesinde "Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla
derelerin üzeri, zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünün izni
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alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç, kesinlikle kapatılmayacaktır. Bunun
dışında dere yataklarında gerçekleştirilecek her türlü yapılar ilgili kurum veya
kuruluşlarca onaylı bir projeye dayandırılacaktır." 03 Mayıs 2019 Tarih ve 30763 Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği " nin 17. Maddesi
(2) Fıkrasında da "Derelerin üzeri zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel
Müdürlüğünün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç kapatılamaz”
hükmü bulunmasına rağmen ıslah edilmiş veya doğal akarsu yataklarının üzerleri
kapatılarak kapalı mecralara dönüştürülmektedir.
4. Yerleşim yerlerinde taşkın zararlarının azaltılması çalışmalarında en etkin ve
ekonomik çözüm; taşkın yaşanmadan önce havza genelindeki insan faaliyetlerini
düzenleyen ve çoğunlukla yapısal olmayan tedbirlerin, bir plan kapsamında yerel
yönetimler de dahil olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların katılımları ile birlikte ele
alınmasıdır. Bu kapsamda imar planlarının hazırlık sürecinde DSİ Genel Müdürlüğünce
yapılan taşkın durumuna ilişkin etütler sonucunda önerilen tedbirlerin ve tavsiyelerin plan
çalışmaları sonrasında da titizlikle uygulanması ve takibi büyük önem taşımaktadır.
5. Özellikle enerji ve taşkın gibi çok amaçlı kaskat barajların üretim programlarını
yaparken birbirleri ile koordinasyonlu ve uyumlu çalışmadan işletme yapmaları, işletme
programındaki günlük su kotlarına riayet etmemeleri, günlük gelen su kadar enerji üretimi
programı

yapmamaları

sonucunda

mansaplarındaki

su

paydaşlarına

zarar

verilebilmektedir.
6. Taşkın kontrolü amaçlı barajların rezervuarında biriken rüsubat zamanla barajın aktif
hacmini doldurduğu için etkili bir taşkın kontrol sağlanmasına engel olabilmektedir.
Öncelikle üst havza rüsubat kontrol yöntemleriyle rüsubatın taşınması engellenmeli ve
zaman zaman rezervuarda rüsubat temizliği de yapılmalıdır.
7. Taşkın kontrolünde emniyet, estetik, ekonomik ve ekolojik prensibine dayalı tesisler
inşa edilirken, aynı zamanda da taşkın yönetimin bir parçası olan ve mekansal
planlamalarda dikkate alınması gereken taşkın alanlarının belirlenmesi çalışmalarını da
ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütülmelidir. Bununla birlikte,
taşkınların sadece bazı kamu kuruluşlarının alacağı tedbirler ve yapacağı çalışmalarla
önlenmesi mümkün değildir. Taşkın yönetim süreci teknik çalışmalardan halkın
bilinçlendirilmesi çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle, toplumun
Depolamalı Tesisler Grubu
Çalışma Belgesi

94

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPOLAMALI TESİSLER ÇALIŞMA GRUBU

bütün fertlerinin ve kurumların, özellikle mahalli idarelerin de üzerine büyük vazifeler
düşmektedir.
8. ATHOM benzeri çalışmaların Türkiye’deki tüm havzalara yaygınlaştırılması kritik
öneme sahiptir. Böylece tek bir elden tüm havzalar izlenebilecek, sürekli güncel
kısa/uzun vadeli akım tahminleri yapılacak ve buna göre taşkın ve enerji amaçlı işletme
politikaları belirlenebilecektir.
9. Türkiye su potansiyelinin yaklaşık %60-70’i yılın ilk 5 ayındaki akımlardan meydana
gelmektedir. Bu nedenle işletmedeki barajların işletme kural eğrilerinin doğru olarak
belirlenmesi önem arz etmektedir ve barajların planlamadaki giriş akımları ve çeşitli
yinelenmeli taşkın pik değerleri ile yapılan çalışmalar, barajların işletmeye girdikten
sonraki güncel akım, yağış ve taşkın pik değerleri ile kıyaslanarak gerektiğinde
yenilenmelidir.
Su Temini için Barajlar
1. Herhangi bir içmesuyu tesisinin planlanmasından kullanıma sunulmasına kadar
geçen tüm safhalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus kullanılacak suyun
kalitesinin bozulmamasıdır. Bu bağlamda suyun membasından insana ulaşmasına kadar
kalitesinin korunması önem arz etmektedir. Suyun membasından çıkıp akarsu haline
geldikten sonra izlediği güzergah boyunca insan eliyle olduğu kadar geçtiği jeolojik
formasyonlardan da etkilenmektedir. Tuzlu, sülfatlı, asbestli veya ağır metallerin
bulunduğu jeolojik formasyon veya oluşumlar, tarımsal amaçlı özellikle de içme suyu
amaçlı kullanılacak suları kirletmekte veya kimyasal özelliklerini etkilemektedir. Bunun
yanında aşırı su kullanımı, iklim değişikliği, çevre kirliliği, su, hava ve doğrudan toprak
kirliliğine yol açan madencilik çalışmaları, gübre ve pestisitler, sanayi atıkları ve
hidrokarbon yanma ürünlerinin toprağa ulaşması hem kalite hem de miktar açısından
suyu olumsuz yönde etkilemektedir. Öncelikle içmesuyu havzasındaki ve göl
alanlarındaki jeolojik oluşumların belirlenerek, tuzlu, sülfatlı veya ağır metal içeren
jeolojik oluşum ve kaynakların jeokimyasal özelliklerinin iyi analiz edilmesi gereklidir.
2. Suyun yaşamsal önemi göz önünde bulundurulduğunda bütün içmesuyu
kaynaklarının kendi koşulları altında değerlendirilerek her bir içme suyu kaynağı için
Koruma Planı hazırlanması büyük önem arz etmektedir. İçmesuyu amaçlı barajlarda su
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alma yapısının tasarımı da ayrı bir önem arz etmektedir. Bu tür su kaynaklarında su
kalitesi parametrelerinde derinliğe göre kötüleşmeler görülmektedir. Demir ve
magnezyum konsantrasyonlarında ve amonyak parametresinde artış, alg büyümesi
sebebiyle koku ve tat problemleri yaşanmaktadır. Ayrıca, sıcaklık tabakalaşması
nedeniyle hamsu kalitesinde bozulmalar oluşabilmektedir. Daha iyi kalitede hamsuyu
arıtma tesisine alabilmek, mevsimsel değişikliklerden faydalanabilmek ve böylece
içmesuyu arıtma maliyetlerini düşürmek mümkün olabilmektedir. Bu sebeple su alma
yapılarının mutlaka tercihe bağlı olarak değişik seviyelerden su almaya ve tüm işletme
periyodu boyunca güvenilir su teminine imkan verecek şekilde kademeli su alma yapısı
şeklinde inşa edilmesi büyük faydalar sağlamaktadır. Bu amaçla içmesuyu maksatlı
barajlarda projelendirme aşamasında 7 m-8 m aralıklarla su alma ağızları bırakılarak baraj
su seviyesine göre optimum kalitede suyun alınabilmesi sağlanmaktadır.
Sulama için Barajlar
1. Ülkemizde diğer baraj türlerine göre nispeten az bilgi birikimi bulunan asfalt
çekirdekli, membran kaplamalı ve benzeri yeni tür barajların tasarlanmasını ve yapımını
gerektirmektedir. Bu yeni tür barajlar için tasarımcıların, kontrollük teşkilatlarının ve
yüklenici firma teknik elemanlarının eğitimi gerekmektedir.
2. Baraj ve sulama inşaat ve ihale planlamalarına daha fazla önem verilmesi, üç büyük
harcama kalemi olan baraj, sulama ve kamulaştırma ödeneklerinin gerektiği şekilde
ayrılması gerekmektedir.
3. Öncelikle eski barajlardan başlayarak batimetrik harita alımı çalışmalarının
tamamlanması, elde edilen sonuçlara göre mevcut sulama sistemlerinin aksama olmadan
devam edebilmesi için gerekli çözümlerin araştırılması gereklidir.
4. Yeni yapılacak sulama barajlarında ise tasarımda kullanılan sediment ölçüm değer
ve/veya tahminlerinin güvenilirliği değerlendirilmelidir. Ölçüm olmayan veya
ölçümlerden kuşku duyulan durumlarda kademeli su alma yapılarının tasarlanması
gereklidir.
Balıkçılık, Su Ulaşımı, Rekreasyon ve Ekoloji için Barajlar
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Su Ürünleri Çalışmaları
1. Baraj ve gölet rezervuarlarında balıkçılık veriminin artırılması maksadıyla yapılan
balıklandırma çalışmalarında rezervuarın mevcut stok yapısının bilinmesi önemli rol
oynamaktadır. Göl suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesini
müteakip mevcut su ürünleri stok yapısına uygun balık türleri ile uygun miktarda
balıklandırma yapılması sağlanmalıdır.
2. Bununla birlikte, yeterli besin seviyesine ve düzenli su rejimine sahip olmayan, su
seviyelerinin

aşırı

miktarda

azalma

gösterdiği

rezervuarlarda

verim

artışı

sağlanamayacağı düşünülerek balıklandırma yapılmamalıdır.
3. Balıkçılık verimini etkileyen en önemli unsurlardan biri de aşırı avlanmadır. Aşırı ve
kaçak avcılığın önlenmesine azami dikkat edilmeli, insanların diğer geçim kaynaklarına
yönelmesi sağlanmalıdır. Özellikle düşük hacim ve alana sahip rezervuarlarda ticari
avcılık faaliyetleri tamamen kaldırılarak, amatör avcılık için uygun hale getirilmeleri
sağlanmalıdır.
4. Baraj ve göletlerde yetiştiricilik izinleri verilirken yetkili olan kurumların daha
uygulanabilir
Yönetmeliğinde

yöntemler
belirtilen

belirlemeleri
rezervuarların

gerekmektedir.
özümleme

Yerüstü

kapasitesinin

Su

Kalitesi

belirlenmesi

çalışmaları, yetiştiricilik faaliyetlerinin daha düzenli ve kontrol edilebilir olarak
gelişmesinde önem arz eden bir konudur. Özellikle kuraklık, su kıtlığı ve iklim değişikliği
gibi nedenlerle baraj ve göletlerin su rejiminde ani değişimlerin yaşandığı günümüzde,
rezervuarlarda yapılmak istenen su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri olumsuz
etkilenmekte, balık ölümleri ve yetiştiricilikte zayiatlara neden olunmaktadır. Bu sorunun
engellenmesi ya da en aza indirilmesi için özümleme kapasitesinin belirlenmesi
sağlanmalıdır.
5. Baraj ve göletlerde yetiştiricilik faaliyetlerini olumsuz etkileyen diğer bir unsur da
içme ve kullanma suyu maksatlı rezervuarların giderek artmakta olmasıdır. Yaşanan su
kıtlığı, temiz ve yeterli içme suyuna olan ihtiyacın artan nüfusa bağlı olarak giderek artışı
gibi nedenlerle rezervuarlarımız daha fazla oranda içme ve kullanma suyuna tahsis
edilmektedir. Ayrıca, önceden içme ve kullanma suyu amacı bulunmamasına rağmen
sonradan amacı değişen rezervuarlarda mevcut yetiştiricilik tesislerinin kaldırılması da
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önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu durum gelecekte yetiştiricilik kapasitesini
azaltacak en önemli konulardan biri olarak görülmektedir.
6. Su ürünleri yetiştiriciliğinde çevreye verilen zararın azaltılması için çalışmalar
artırılmalıdır. Rezervuarlarda kafes tesislerinin işletme kapasiteleri 250 ton/yıl’ı
geçmemelidir. Büyük tesislerin içsularda artışı beraberinde pek çok çevresel etkiyi
getireceği endişesi bulunmaktadır. İçsuların büyük bir kısmı endüstriyel, evsel ve tarımsal
kirleticilerin tehdidi altındadır. Diğer taraftan bu faaliyetlerin su kaynaklarını, su
ürünlerini ve yetiştiriciliği olumsuz yönde etkilediği de bilinen bir gerçektir. Deniz ve
içsularda endüstriyel, tarımsal ve evsel atıklardan kaynaklanan kirliliğin azaltılması için
gerekli önlemler alınmalıdır.
7. Havuz balığı ve gümüş balığı için etkin denetim ve kontrol yapılarak yeni kaynaklara
yayılması önlenmelidir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) Tarafından Yürütülen
Su Ürünleri Çalışmaları
Su ürünleri yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlar
1. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğine paralel olarak ortalamanın altında yağışlar
meydana gelmesi ve baraj giriş akımlarının azalması nedeniyle, minumum su alanı ve
hacmi nispeten az olan barajlarda sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği zorlaşmaktadır.
Bu nedenle, yeni baraj gölleri su ürünleri yetiştiriciliğine açılırken belirli bir alan ve
toplam hacmin üzerinde olmasına dikkat edilmektedir. Üretimi teşvik etmek amacıyla
daha az su kullanılarak daha fazla üretim esasına dayanan kapalı devre sistemle
yetiştiricilik ve yeni türlerin yetiştiriciliği desteklenmektedir.
2. İç sularda belirli bir ağırlığa kadar büyütülen ve Karadeniz’de yetiştirilmeye devam
edilerek pazarlama ağırlığına getirilen Türk Somonu ülkemizin önemli bir marka değeri
olarak ihracatta döviz kazandırmaktadır.
3. Yetiştirilen balıkların pazarlanmasında yaşanan sorunun giderilmesinde özellikle iç
piyasada tanıtım yapılarak ve tüketimi özendirici faaliyetlerde bulunarak pazarın
genişlemesi sağlanabilir.
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4. Su ürünlerinin üretiminin yanı sıra, tüketiminin de özendirilmesi ve arttırılması için
medya ve sosyal medyanın etkin olarak kullanılması önemlidir. Vatandaşlarımızın balığa
daha ucuz, sağlıklı ve yakın mesafelerden ulaşması için çalışmalar yapılabilir.
Balıklandırma konusunda yaşanan sorunlar
1. Balıklandırma faaliyetlerinin yerel türlere uyumlu yapılmasının sağlanması,
özellikle ekonomik endemik türler ve ticari öneme sahip, nesli tehlike altında olan
türler ile ilgili koruma bölgeleri oluşturulması için türlerin yaşam dağılım
alanlarının belirlenmesi, koruma amaçlı üretim veya stoklama amacıyla kaynak,
bölge veya havzaların belirlenmemesi,
2. Farklı kurumlar tarafından balıklandırma yapılması, balıklandırma faaliyetlerinin
bir düzen ve disiplin içinde yürütülmesi, , doğru kaynağa doğru balığın gerekli
sayıda bırakılması, ülkemiz ekonomik kaynaklarının verimli kullanılması adına,
kamuya ait balık üretim tesislerinin tek çatı altında toplanarak bu konuda sorumlu
ve yetkili olan Genel Müdürlüğümüze tahsis edilmesi büyük önem arz etmektedir.
3. Mevzuat altyapı eksikliği,
4. Halkın bilinçsizce yabancı ve yerli türlerin taşıması söz konusudur. Akvaryum
hobisi olanların istemedikleri balıkları doğal sulara bırakması sonucu izinsiz
balıklandırmanın önüne geçilmesi giderek sıklaşmaktadır.
Su ürünleri avcılığı kiraya verilmesi işlemleri ile ilgili çözüm önerileri
1. İçme suyu olarak kullanılan tüm su kaynaklarının su ürünleri avcılığına açılması
(mevcut mevzuatta kurum görüşü alınması gerektiği yer almaktadır.)
2. Avrupa Birliği ve FAO gibi kuruluşlar bu konuda özellikle önem vermekte ve özel
programlar

yürütülmekte

olduğundan

ülkemizde

bu

kapsamda

değerlendirilmelidir.
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerde su
kaynağında faaliyet gösteren balıkçılar ile su ürünleri yetiştiricilerinin
bilgilendirilmesi gerekir.
4. Su ürünleri stoklarında meydana gelen değişim ekosistemde önemli etki
göstereceğinden balık geçidi veya alternatif yöntemlerinin zorunlu hale gelmesi,
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5. Su kaynaklarında farklı kurumlar tarafından ilan edilen koruma statülerinde küçük
ölçekli balıkçılığın dikkate alınarak mevzuatta değişiklik yapılması.

Su kaynaklarının balıklandırılması konusundaki çözüm önerileri
1. Farklı bölgelerde bulunan yerel türler şabut, yayın, siraz, kalkan, mersin balığı
gibi türlerin üretim tesislerinde üretimi yapılarak balıklandırmada kullanılması,
2. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
balıklandırma faaliyetlerinin, 2020 yılı sonunda DSİ’ye ait üretim tesisleri
BSGM’ye devrolunmasıyla tek çatı altında toplanması için ilk adım atılmıştır. Bu
konuda Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinde hükümler yer alması
ve detaylı mevzuat çalışmalarına başlanmalıdır.
3. İzinsiz yapılan balıklandırmanın ekosistem üzerine yaptığı etkinin toplumun
bilinçlendirilmesi ve istilacı türlerle farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
gerekmektedir.
Sonuç olarak; Ülkemiz su kaynakları çok farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Balıklar
protein değerinin yüksek oluşu, suyu kirletmemesi, indikatör tür ve ekosistemi
düzenleyici olması ile çok önemlidir. Aynı zamanda biyoçeşitliliğin korunması, barajların
güvenliği için düzenlemelere uygun avcılık, yetiştiricilik ve balık geçitleri yapıldığı
takdirde kaynakların uzun yıllar sürdürülebilir işletilmesi sağlanarak, yaptıkları
yatırımların heba olması önlenecek, gelecek yıllarda da düzenli gelir sağlayarak, gerek
milli ekonomimize gerekse insan beslenmesine ve istihdama önemli katkı
sağlayacaklardır.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) Yürütülen
Çalışmalar
Karşılaşılan Sorunlar
1. Doğal akış rejiminin değiştirilmesi, akarsulardaki sucul türlerini dramatik
derecede etkilemekte, aynı zamanda düzenli su akışına uyum göstermiş kara
canlılarını da etkilemektedir.
2. HES işletimi nedeniyle akarsu yatağına bırakılan suyun azalması sonucunda
ortam nemi azalmaktadır. Yer altı suları yeterince beslenememektedir. Bu durum,
bitki örtüsünü ve bunlarla yakın ilişkili biyolojik çeşitliliği olumsuz
etkilemektedir.
3. Akarsu yakınlarındaki bitki örtüsünün sel azaltıcı bir işlevi vardır. HES işletimi
sonucunda azalmış bitki örtüsü aynı zamanda taşkın kontrolünün de azalması
anlamına gelmektedir.
4. Akarsudaki suyun derinliğinin azalması, balıkların su içindeki hareketlerini
olumsuz etkilemektedir.
5. Akarsuyun derinliğinin azalması, su sıcaklığını etkilemektedir. Suyun sıcaklığı,
balık için sınırlayıcı bir faktördür. Örneğin; alabalık soğuk su türü olup 15°C’nin
üzerindeki sıcaklıklarda hayatta kalması zorlaşmaktadır. Su derinliğinin azalması
nedeniyle su sıcaklığının 15 °C’nin üzerine çıkması alabalık popülasyonlarını
tehlikeye sokmaktadır.
6. HES nedeniyle su akış hızındaki değişim, dere yatağı bileşenlerini değiştirir.
Çünkü; su, farklı hızlarda, farklı büyüklükte maddeler taşır. Bu nedenle, suyun
akış hızındaki değişiklik su kalitesini değiştirmektedir.
7. Sucul türler, yaşam tercihlerini suyun sıcaklığına, kalitesine, derinliğine ve hızına
göre yaptığından, suyun akış hızına yapılan müdahale, sucul yaşamın
kompozisyon ve dağılımını etkilemektedir.
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Öneriler
Nehirlerin sağlığını korumak ve ekolojik hizmetleri desteklemek için can suyu
uygulaması yeterli değildir. Bunun yerine “Çevresel Akış” adı verilen uygulamalar tercih
edilmelidir. Çevresel akış, farklı nehir sistemlerinde su ihtiyacını bilimsel olarak
değerlendirme metotlarına verilen genel bir isimdir, tek bir yöntem değildir. Çevresel akış
hesaplamasında kullanılan metotların sayısı 200'ü aşkındır. Farklı coğrafya ve iklimsel
koşullardaki nehirler farklılıklar gösterir. Bu nedenle, çevresel akış her bir nehir için ayrı
ayrı hesaplanmalıdır.
Çevresel akışlar sadece minimum akış miktarı üzerine odaklanmamaktadır. Doğal
hayatın sürekliliği için akış rejiminin tüm yönleriyle ele alınması önemlidir. Çevresel
akışların en önemli özelliği, su kalitesi, balıkların yumurtlama ve göç koşullarının
sürekliliğinin sağlanması, sediment taşınımı, yer altı sularının beslenmesi ve sulak
alanların gereksinim duyduğu dönemsel su baskını gibi akış rejimlerinin farklı yönlerini
göz önüne almasıdır.
Her nehir için çevresel akış gereksinimleri önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bu
nedenle bir nehrin yönetiminde, çevresel akış o nehre özgü olarak hesaplanmalıdır.
Çevresel akış belirlerken birden çok bilimsel değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır.
Bu teknikler, nehirlerin geçmiş doğal akış rejim özelliklerini, nehrin jeomorfolojisini,
ekoloji, yönetim, politik ve sosyoekonomik ve lojistik koşullarını göz önüne alır. Çevresel
akış hesaplaması sadece ekoloji ve hidroloji ile sınırlı olmayıp sosyo-ekonomik faktörleri
de içerir. Bir nehir için çevresel akış miktarı hesaplanırken nehrin sağlığının ne derecede
korunacağı, çevresel değerlerin korunması için gereksinimler, ekolojik hizmetlere
yönelik risklerin ne derece kabul edilebileceği ve HES dışındaki diğer su kullanım
öncelikleri göz önüne alınır.
Çevresel akış hesaplamaları birkaç gün içinde tamamlanacak basit hidrolojik
metotlardan, birçok farklı ekip tarafından yıllarca çalışma sonucunda hesaplanmaya kadar
büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu farklılık, analiz için gerekli verilerin durumu, maliyet,
sorunun aciliyeti, zaman, kaynak gibi değişkenlere bağlıdır.
Ülkemizde de HES uygulamaları sırasında nehirlerimizin sağlığını, doğal hayatı
ve nehirlerin sunduğu hizmetleri muhafaza etmek için gerekli yasal ve bilimsel altyapı
tamamlanmalı ve çevresel akış uygulamasına geçilmelidir.
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Dünya Bankası’nın geliştirdiği Su Kaynakları Sektörü Stratejisi’ne göre çevre, su
kullanan sektörlerden özel olanıdır ve bu noktada çevresel kaygılar su kaynakları
yönetiminin odak noktasına oturmaktadır. Diğer su kaynakları yönetimindeki diğer su
kullanan sektörlerden ayrı olarak çevre en sessiz olanıdır. Diğer sektörler, kendi
sektörlerinin gelişimi için su kaynakları yönetimindeki çevresel beklentilerin tamamen
farkında olmak zorundadırlar.
Çevre ve Su Kaynakları Sektörü Stratejisi ile nehir havzasındaki suyun çeşitli
kullanımlar için kaynak olduğu belirtilerek, membadan alınan su ve bırakılan kirliliğin,
nehrin veya sulak alanın mansapta sosyal, ekolojik ve hidrolojik fonksiyonlarını devam
ettirecek ölçüde yeterli miktar ve kalitede olması gerektiği söylenmektedir. Çevresel akış
değerlendirmelerinin de su kaynakları yönetiminin merkezinde yer alması gerekmektedir.
Çevresel akış yönetimleri gün geçtikçe gelişirken, Dünya Bankası’nın da biyofiziksel ve
sosyal etkiler ile ilgili tecrübesi de gelişmeye devam etmektedir. Barajlar ve ekosistem
üzerindeki etkilerini anlatan Dünya Barajlar Komisyonunun raporunda doğal kaynaklar
ile ilgili 4 yaklaşım öne çıkarılmaktadır; Koruma, Uyum, Telafi etme ve Islah.
Mansaptaki etkilerin başarılı bir uyum sağlama, telafi ve ıslah süreci için akış
değerlendirmesinin iyi yapılması gerekmektedir.
Sürdürülebilir kullanım hususu ve çevre yönetimi konusunun başarıya
ulaşabilmesi için bilim uzmanları, karar vericiler, su yöneticileri tarafından 6 önemli
stratejinin uygulanması önem arz etmektedir. Bunlar;
1. Sürdürülebilir kullanımın yasalaştırılarak kaynakların korunması konusunda
uygun politika ve yasaların geliştirilmesi,
2. Bilgi düzeyinin arttırılarak ulusal programların ekosistem ve akış ilişkisini
ortaya koyacak araştırmalara yönlendirilmesi,
3. Yönetim ile ilgili sorulara cevap vermek üzere kısa süreli araştırmaların ve
programların kullanılması,
4. Ekonomik, sosyal, ekolojik ve mühendislik konularını içine alan planlı, şeffaf
proseslerin seçenek değerlendirme ve karar verme süreçlerinde kullanılması,
5. Seçilen tercihin sonuçlarının izlenmesi,
6. Yönetim planlarının izleme sonuçlarına göre düzenlenmesidir.
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Balık Geçitleri
Balık geçitleri konusunda yaşanan sorunlar
1. Yüksek maliyetlerle inşa edilen balık geçitlerinin, gerek baraj yüksekliği gerekse
planlama hatası nedeniyle istenilen amacı yerine getirememesinin ciddi ekonomik
kayıplara neden olması,
2. Balık geçitlerinin denetiminin yapılmaması,
3. Firmaların balık geçidi maliyetinden dolayı yapmak istememesi,
4. Akarsular üzerinde yeterli limnolojik çalışmaların yapılmaması,
5. Balık geçitleri konusunda uzman kişiler tarafından bilimsel rapor hazırlanmadan
yapılmasıdır.
Öneriler
Balık geçitlerinde temel amaç; akarsuda bulunan balıkların, göç döngülerinin
kesintiye uğramaksızın tamamlanmasını temin etmektir. Bu amacı sağlamak için, inşa
edilen balık geçitlerinin birçok yönden doğal akıma uygun şartlar sağlaması,
Geçitlerdeki akış hızı, aydınlık durumu, dip yapısı, ana çıkış suyu sıcaklığı ve
geçitlerdeki su sıcaklığı farklılıkları, balıklar tarafından geçit girişinin bulunabilirliği,
balık geçitlerinin işlevselliği önündeki en önemli tehditleri oluşturması,
Yapılan uygulamalarda, bu şartları en iyi sağlayacak şekilde yapılması için nehir
yapısının amacına, yapısına, topografık yapıya bağlı olarak çeşitli modeller geliştirilmeli,
Barajların proje aşamasında değerlendirmelerde ÇED dosyası dışında; 1380 sayılı
Su Ürünleri Kanunu gereği balık geçitleri için konu uzmanları tarafından oluşturulacak
komisyon tarafından bilimsel rapor oluşturulması,
Akarsular üzerine yapılacak olan yapılarda hangi tür balık geçidinin yapılmasının
uygun olacağının belirlenmesi,
Yapılacak olan baraj vb. yapılarda balık geçidinin özelliğine göre belirlenecek
eğimde olması ve balık geçitlerinde dünya örneklerinden yararlanılması,
Balık geçitleri yapıldıktan sonra işler durumda bulunulması ve denetimlerinin
yapılması,
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Balık

türlerinin

büyüklükleri,

hızları,

yüzme

özellikleri

göz

önünde

bulundurularak en uygun şekilde balık geçitlerinin yapılması,
Balıkların göç davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip su sıcaklığının,
yapılacak tasarımlarda dikkate alınması,
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu maddelerinde değişiklik yapan 7191 sayılı Kanun
Madde 5’te “Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör gibi su
yapılarında su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler durumda
bulundurulması zorunludur. Ancak, yüksekliği yirmi metreden fazla olan su yapılarında,
masrafları müteşebbisçe karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak veya
yaptırılacak bilimsel araştırma ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz olacağının
anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları, asansörle taşıma, yapay
ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler alınabilir. Bu madde kapsamındaki balık
geçidi, balık asansörü ve diğer yapılara ilişkin projenin onayı, kontrollüğü ve kabulü
inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır”
denilmektedir.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu maddelerinde değişiklik yapan 7191 sayılı Kanun
Madde 5’te “Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör gibi su
yapılarında su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler durumda
bulundurulması zorunludur. Ancak, yüksekliği yirmi metreden fazla olan su yapılarında,
masrafları müteşebbisçe karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak veya
yaptırılacak bilimsel araştırma ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz olacağının
anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları, asansörle taşıma, yapay
ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler alınabilir. Bu madde kapsamındaki balık
geçidi, balık asansörü ve diğer yapılara ilişkin projenin onayı, kontrollüğü ve kabulü
inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır”
denilmektedir.
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Barajlarda Sediment İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
Karşılaşılan Sorunlar
Barajlarda rüsubat temizliği ile ilgili talepler genellikle hazır beton üreticilerinden
kendi tesisleri için malzeme alımı için gelmekte olup yürürlükteki mevzuat bu talebin
karşılanması- için uygun değildir.
Maden Kanunu’nun 16. Maddesine göre “I (a) grubu madenler için mülk sahibinin
izninin alınması halinde muhammen bedelin yatırılmasına müteakip üçüncü şahıslara
ruhsat verilir’’ hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm, mülkiyeti kurumumuz uhdesinde olan
barajlarda, maden kabul edilen rüsubat malzemesinin ruhsatlandırılmasını zorunlu
kılmaktadır. Bedel ödeyerek ruhsat alan şahıslar, DSİ tarafından koyulan şartlar dışında
çalışma yapabilmektedirler.
Yaban hayatı geliştirme sahası olan baraj göllerinde, özellikle balıkların ve
kuşların üremesinde rüsubat alımı olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Öneriler
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişme Planları olan baraj
göllerinde sediment alınması, belirlenen plan kapsamında yapılmalıdır.
Rüsubat alımının balıkların ve kuşların üremesinde olumsuz sonuçlara neden
olmaması için DKMP İl Müdürlükleri tarafından denetlenmelidir.
Baraj rezervuarlarında biriken sediment, I (a) Grubu maden olarak tanımlanmakta,
temizliği özel bir uzmanlık ve donanım gerektirmektedir. Malzemenin çıkarılması, nakli
ve depolanması da spesifik kriterler içermekte olup temizlik çalışmaları gerektiren
barajlar belirlenmelidir.
Üniversiteler ile iş birliği içinde AR-GE çalışmaları yapılarak sediment temizliği
için alternatif yöntemler çalışılmalıdır.
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Gezi Teknesi, Su Sporları, Su Ulaşımı ile İlgili Yürütülen Çalışmalar
Karşılaşılan Sorunlar
DSİ, yapılacak olan faaliyetlerde baraj gölünün kullanılmasına uygun görüş
vermektedir. Su sporu, gezi teknesi, yolcu ve yük taşımacılığı, restoran ve turizm tesisi,
uçak inişi ve iskele izin belgelerinin birçoğu kurumumuzda bulunmamaktadır. Süreli
olarak verilen özellikle su sporları izinlerinde, kurumumuzun bilgisi dışında ilgili kurum
tarafından uzatılmaktadır.
Gezi teknelerinde düzenlenen seferler belirtilen güzergâh dışına çıkarılmakta, izin
harici dalış, avlanma, fotoğraf çekimi gibi faaliyetlerde yaban hayatı ve doğal yaşam
etkilenmektedir.
Restoran, turizm ve iskele tesisleri baraj göl alanlarına ya da mansap yataklarına
yapılarak barajların işletme politikalarını etkilemektedir.
Su sporlarında can güvenliği için gerekli önlemler eksiksiz olarak alınmamakta,
bu durumda müessif olaylar gerçekleşebilmektedir.

Öneriler
Barajlarda gezi teknesi, su ulaşımı, sportif faaliyetler, ilgili tüm kurumların
işbirliği ile düzenlenmeli,
Düzenlenecek olan gezi teknesi, su sporu faaliyetleri doğal yaşamı olumsuz
etkilemeyecek güzergahlarda düzenlenmeli,
Oluşabilecek müessif olayların engellenmesi amacıyla tekne kullanan personelin
gerekli tüm belgeleri ve eğitimleri olmalı,
Baraj mansabı nehir yatağında bulunan restoran, turizm tesisi gibi müdahaleler
barajların işletme politikalarını etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir.
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Atıklar için Barajlar
Karşılaşılan sorunlar ve öneriler
Atık barajları hava, su, toprak ve canlılar gibi çevre unsurlarına önemli olumsuz
etkileri olabilmektedir.
Gerek Türkiye’de gerekse de dünya çapında atık barajlarla ilgili ayrıntılı bir
envanter çalışması bulunmamaktadır. Ayrıntılı bir envanter çalışması, mevcut tesislerin
doğru değerlendirilmesi, muhtemel risklerin önüne geçilmesi ve herhangi bir kaza
durumuna hazırlıklı olunmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda, ileride yapılacak tesisler
için de çok önemli bir tasarım ve inşaat altyapısı sağlayacaktır. Bu sebeplerden dolayı, en
kısa sürede ayrıntılı bir envanter çalışması yapılarak, ülkemizdeki bütün atık depolama
tesislerini kapsayan bir veri tabanı oluşturulmalıdır. Ayrıca bu veri tabanının sürekli
yenilenerek güncel tutulması gerekmektedir. Bu envanter çalışması aşağıdakilerle kısıtlı
olmamakla beraber şunları içermelidir.


Atık tesisinin durumu (işletme sonlanmış, işletmede, inşa halinde ya da proje
aşamasında)



Tesisin boyutları ve karakteristik özellikleri



Yapım yılı, inşaat ve işletme süreleri



Depolanacak atık malzemenin miktarı ve karakteristik özellikleri



Tesis alanının mühendislik özellikleri (jeoloji, hidrojeoloji, hidroloji, topografya
vs.).
Depolama tesislerinin projelendirme, inşaat, işletme ve işletme sonlandırma

(kapatma) iş kademelerine dair önemli kriterler ilgili yönetmeliklerde sunulmaktadır. Bu
tesislerin kalite ve güvenliğini arttırma amacıyla ilgili iş kademeleri için referans
alınabilecek rehberler hazırlanmalıdır. Aşağıdakilerle kısıtlı olmamakla beraber, ilk
aşamada aşağıdaki rehberlerin hazırlanması önemlidir:
1. Atık barajları planlama ve projelendirme rehberi,
2. Atık barajları işletme ve işletme sonlandırma rehberleri.
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Atık barajları yönetiminde veri toplama ve değerlendirme üzerinde durulmalıdır.
Bu konu ile ilgili insan kaynakları kapasitesi geliştirilmelidir. Konu ile ilgili
kurum ve kuruluşlarda konunun uzmanlarının ittihadı şart koşulmalıdır.
Gerek veri toplamada gerekse planlama ve tasarımda coğrafi bilgi sistemleri, uydu
fotoğraflama, yazılım hazırlama gibi yenilikler uygulanmalıdır.
Ayrıca, izleme ve denetim aşamalarında görüntüleme, otomatik kaydetme gibi
yeniliklere öncelik verilmelidir.
Atık barajların yönetiminde, planlama, yürütme (tasarım ve inşaat) ve inceleme
şeklindeki üç adım, uzman birimler tarafından yürütülmelidir. Özellikle incelemenin, ilk
ikisini gerçekleştiren kurumlardan bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından
gerçekleştirilmesi gerekir.
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POLİTİKA/STRATEJİ VE EYLEMLER
UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
(1) “Yarı kurak iklime sahip
ve su stresi yaşayan
ülkemizde
alternatif
yöntemler
kullanılarak
yeni depolamalı tesislerin
geliştirilmesi
(2) Türkiye’de
barajlarda
biriktirilen
suların
buharlaşma kayıplarının
asgariye indirilmesi
(3) Ülkemizdeki barajların
enerji, su temini, taşkın
koruma
vb.
diğer
faydalarının yanı sıra su
taşımacılığı ile ilgili
imkânlarının
da
geliştirilmesi
(4) Baraj inşaat süreçlerinin
imkân
dâhilinde
azaltılarak
hizmete
alınması

EYLEMİN ADI
Su kaynaklarından azami oranda faydalanabilmek adına
havzanın üst kotlarında yağmur ve kar sularını tutarak kurak
mevsimlerde kullanılabilmesinin sağlanması
Mevcut barajlara ek rantabl yeni yerüstü ve yeraltı barajları
planlanması ve söz konusu tesislerin ivedilikle hizmete
alınması
Konuya ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla
bilimsel kurulların oluşturulması
Önümüzdeki yıllarda buharlaşmayı en aza indirecek
yöntemlerin araştırılması
Buharlaşmayı en aza indirecek yöntemlerin uygulanması
Baraj rezervuarlarında konuya dair uluslararası örnek
çalışmaların değerlendirilmesi
Su taşımacılığı için rıhtım, iskele ve çekek yerlerinin
planlanması
Uygun yerlerde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ve
denetimiyle profesyonel rezervuar taşımacılığına başlanılması

DSİ

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
SYGM

DSİ

SYGM

DSİ

MGM, SYGM

X

DSİ

MGM, SYGM, Özel Sektör

X

DSİ
DSİ

MGM, SYGM, Özel Sektör
UAB

DSİ

UAB, İB

DSİ

UAB, İB, Özel Sektör

SORUMLU
BİRİM

İnşa edilecek barajlar için iş programı, gerekli ödenek tahsisi, DSİ
yeniden yerleşim ve kamulaştırma çalışmaları vb. hususlarda
gerekli koordinasyonun sağlanması
Hedeflenen sürelerde baraj ve HES, sulama vb. tesisler DSİ
işletmeye alınması

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi
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TOB

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)
X

X

X
X
X
X
X

X
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

(5) 2014 yılında yayımlanan
Baraj
Tasarım
Rehberlerinin teknoloji
ve bilimsel ilerlemeler
esas alınarak revizyonu
ivedilikle tamamlanmalı
ve ihtiyaca binaen ilave
tasarım
rehberlerinin
oluşturulması

Baraj mühendisliği alanındaki teknolojik ve bilimsel
ilerlemeler de esas alınarak tüm paydaşların katılımının
sağlanması
Mevcut Tasarım rehberlerinin güncelleme çalışmaları
ivedilikle tamamlanmalı ve sektör faaliyetlerinde kullanılmak
üzere yayımlanması
Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen inşa edilecek 100 adet
yeraltı depolamasına dair ihtiyaca binaen hazırlık çalışmalarına
başlanılan “Yeraltı Depolamaları Tasarım Rehberi”nin
tamamlanarak mevcut tasarım rehberlerine ilave edilmesi
Geosentetiklerin tasarım ve uygulamalarına ilişkin alınan geri
bildirimler de esas alınarak çalışmalarına devam edilen
“Barajlarda Geosentetik Uygulamaları Tasarım Rehberi”
başlıklı rehberin hazırlanarak yayımlanması
(6) Baraj
inşaatlarında Yapım İşleri Sözleşmelerine ilgili işlerde yerli makine, teçhizat
kullanılan teknoloji ve ve teknoloji ürünlerinin kullanılmasına dair maddelerin ilave
makinelerinde dışa olan edilmesi
bağımlılığın azaltılması Gerekli teşviklerin sağlanması

(7) Barajların tasarımı ve
yapımında
karşılaşılan
jeolojik ve jeoteknik
problemlerin
bertaraf
edilmesine
yönelik
çözümlerin geliştirilmesi

SORUMLU
BİRİM
DSİ

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

DSİ

Üniversiteler, Proje ve Yapım
Firmaları

DSİ

Üniversiteler, Proje ve Yapım
Firmaları

X

DSİ

Üniversiteler, Proje ve Yapım
Firmaları

X

DSİ

Özel Sektör Firmaları

X

DSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Özel Sektör Firmaları
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Özel Sektör Firmaları
Üniversiteler, Özel Sektör
Firmaları,

X

Yerli üretimin tercih edilmesinin yaygınlaştırılmasına yönelik DSİ
bilincin oluşturulması
Planlama ve projelendirme aşamasında detaylı jeolojik ve DSİ
jeoteknik araştırma ve çalışmalara yönelik gerekli sürenin
ayrılmasının sağlanması
İlgili test ve deneyler için makine ekipman tedarikinin DSİ
sağlanması
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KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
Üniversiteler, Proje ve Yapım
X
Firmaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Üniversiteler, Özel Sektör
Yapım Firmaları

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X

X
X

X
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

(8) Baraj
Emniyeti
Rehberinin
Güncellenmesi

EYLEMİN ADI
Uluslararası projelerde de olduğu üzere ciddi bütçelerin
ayrılması
Mevcut Baraj Emniyeti Rehberi’nin 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliği ile 6200 sayılı Kanun ve ek
maddesine bağlı olarak çıkarılan Su Yapıları Denetim
Hizmetleri Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi
Baraj yıkılma analizleri ile tehlike ve risk değerlendirmeleri
belirli periyotlarla yapılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile paylaşılması
Tehlike ve risk analizlerinin yapılmasının ardından
karşılanması gereken ihtiyaçları kapsayacak şekilde Acil
Eylem Planlarının (AEP) geliştirilmesi
Bütçe ihtiyacının karşılanması

(9) Depolama Tesislerimizin
yaşlanması ve ülkemizin
deprem
kuşağında
bulunması
sebebiyle;
Baraj
Emniyeti
ve
Güvenliği Programı’nın
hayata
geçirilmesi
suretiyle
baraj
ve
göletlerde
doğabilecek AEP’nin uygulanması, periyodik olarak güncellenmesi
rehabilitasyon ihtiyacının
tespiti ve karşılanması
Havzanın özellikleri dikkate alınarak Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılmak suretiyle “Erken
Uyarı Sistemleri”nin kurulması
(10) Baraj
Emniyeti
ve Dünyadaki benzer mevzuata ve uygulamalara ilişkin gerekli
Güvenliği
konusunda araştırmaların yapılması
kanun, yönetmelik vb.
yasal
mevzuatın Örnek uygulamalar esas alınarak kanun, yönetmelik vb. gibi
oluşturulması
yasal mevzuatın hazırlanması
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SORUMLU
BİRİM
DSİ
DSİ

DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ
DSİ

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
TOB, Üniversiteler, Özel
Sektör Yapım Firmaları
TRCOLD Baraj Emniyeti Alt
X
Komitesi, EPDK, Proje ve
Yapım Firmaları, AFAD,
Üniversiteler
TRCOLD Baraj Emniyeti Alt
Komitesi, SYGM, AFAD, Özel
Sektör HES Lisans Sahipleri
TRCOLD Baraj Emniyeti Alt
Komitesi, SYGM, AFAD, Özel
Sektör HES Lisans Sahipleri
TOB, Özel Sektör HES Lisans
Sahipleri
TRCOLD Baraj Emniyeti Alt
Komitesi, SYGM, AFAD, Özel
Sektör HES Lisans Sahipleri
SYGM, AFAD, Özel Sektör
HES Lisans Sahipleri

X

TOB, TRCOLD Baraj Emniyeti
Alt Komitesi, MSB, EPDK,
SYGM, AFAD
TOB, TRCOLD Baraj Emniyeti
Alt Komitesi, MSB, EPDK,
SYGM, AFAD

X

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)
X

X

X
X

X

X
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EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Örnek uygulamalar esas alınarak kanun, yönetmelik vb. gibi DSİ
yasal mevzuatın hayata geçirilmesi
(11) Baraj ve göletlerdeki
bakım
onarım
çalışmalarında ihale ve
muayene
sürecini
yönetecek
uzman
personel
ve
bütçe
eksikliğinin giderilmesi
(12) Sulama amaçlı baraj ve
göletlerin bakım, onarım
ve muayenelerine ilişkin
faydalanan
kuruluşlar
tarafından
yapılan
maliyet kaynaklı itiraz ve
çekincelerin
bertaraf
edilmesi
(13) Özellikle son yıllarda
meydana
gelen
kuraklıklar
sebebiyle
HES’lerde ortaya çıkan
enerji açığının kapatılarak
yenilenebilir
enerji
kaynağı olmayan kömür
ve doğalgaz ile üretim
yapılmasının azaltılması
ve dışa bağımlılığın
azaltılması

DSİ numaralı şube müdürlüklerindeki uzman personel DSİ
sayısının artırılması
Baraj ve göletlerin bakım onarımına daha fazla bütçenin DSİ
ayrılmasının sağlanması
Muayene ve bakım onarım sürecine dahil olmaları için DSİ
faydalanan kuruluşların teşvik edilmesi

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
TOB, TRCOLD Baraj Emniyeti
Alt Komitesi, MSB, EPDK,
SYGM, AFAD
TOB

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

X

TOB

X

TOB, Sulama Birlikleri, EÜAŞ,
Belediyeler

X

Uzun yıllar bakım onarım yapılmamış baraj ve göletlerin DSİ
onarım harcamalarının bir defaya mahsus yatırım kaleminden
karşılanması kaydıyla onarımlarının yapılmasına yönelik ilgili
yasal düzenlemenin oluşturulması

Sulama Birlikleri

X

Farklı kuraklık senaryoları kullanılarak yapılan işletme DSİ
çalışmaları dikkate alınarak projelerin rantabilitesinin tetkik
edilmesi
Ekonomik olmayan ya da rantabilite değeri düşük olan DSİ
projelerin tesis edilmesi kararlarının daha uzun vadede
değerlendirilmesi ve rantabilitesi daha yüksek olan projelere
öncelik verilmesi
Mevcut HES’lere ek olarak yeni HES’lerin yapılması ve DSİ
ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesinin arttırılması
sağlanması

SYGM, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, EÜAŞ

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

UZUN
VADE
(2022 –
2032)
X

X

SYGM, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, EÜAŞ

X

SYGM, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, EPDK,
Özel Sektör

X
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(14) Havzalarda mansap su
hakları ve çevresel akış
için
gerekli
su
miktarlarının verilmesi ve
balık ölümleri ve kıyı
erozyonu gibi çevresel
sorunların
bertaraf
edilmesi
(15) Artan nüfusla birlikte
daha fazla enerjiye ihtiyaç
duyulacağından
yenilenebilir
enerji
üretimi
arttırılarak
enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İşletme sırasında nehir yatağına düzenli olarak su bırakılması DSİ
ve mansap su hakkının sağlanması için gerekli önlemlerin
alınması
Gerekli durumlarda yapısal ve elektro-mekanik ekipmanda DSİ
revizyonların yapılması

Kamu tarafından işletilen büyük depolamalı HES’lerde su DSİ
yüzey alanının yüzer FV sistemlerle kaplanmasıyla enerji nakil
hattının optimum şekilde kullanılmasının sağlanması ve gün
boyunca güneş enerjisi çıkışının kullanması ile su
kaynaklarımızın daha stratejik bir şekilde yönetilebilmesi
Depolamalı enerji üretim tesislerine öncelik verilerek DSİ
hidroelektrik enerjide ülke potansiyelimizin maksimum
şekilde kullanılmasının sağlanması
(16) Özellikle enerji amaçlı Bir havzadaki ardışık barajların grup olarak işletilmesinin DSİ
ardışık
barajlarda önemi sebebiyle üretim programları belirlenirken mansap su
mansaptaki
su haklarının gözetileceği koordinasyonun sağlanması
paydaşlarının
zarar
görmesinin engellenmesi
(17) Büyükşehir
Belediyesi İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının DSİ
sınırları
içerisindeki katılımıyla oluşturulacak bir komisyonla konunun
akarsu ıslahlarına dair değerlendirilmesi
ilgili
kurum
ve Oluşturulan bu komisyonla konunun değerlendirilmesi
DSİ
kuruluşların görev, yetki
ve sorumluklara ilişkin

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
SYGM, BSGM, DKMP, TOB,
BSGM, ÇŞB,
Valilikler

ORTA
VADE
(2022 –
2026)
X

BSGM, DKMP, ÇŞB

X

SYGM, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı,
EÜAŞ, EPDK, Özel Sektör

X

SYGM, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı,
EÜAŞ, Özel Sektör
SYGM, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ,
Valilikler

X

SYGM, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı,
Valilikler, Belediyeler
İlgili Büyükşehir Belediyeleri

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X

X

X
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belirsizliğin
ortadan
kaldırılması
(18) Daha önce inşa edilmiş
taşkın kontrol tesislerinin
üzerlerinin
kapatılarak
taşkınlara
sebep
olmasının önlenmesi

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

03 Mayıs 2019 Tarih ve 30763 Sayılı Resmi Gazete'de DSİ
yayımlanan Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği"nin 17.
Maddesi (2) Fıkrasında; "Derelerin üzeri zaruri hallere
münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünün izni
alındıktan
sonra
gerçekleştirilecek
işlemler
hariç
kapatılamaz” hükmüne uyulmasının ilgili İdarelerce
sağlanması
İmar planlarının hazırlık sürecinde, DSİ Genel Müdürlüğünce ÇŞB
yapılan taşkın durumuna ilişkin etütler sonucunda önerilen
tedbirlerin ve tavsiyelerin, plan çalışmaları aşamasında
titizlikle uygulanması

(19) İmar
planlarının
hazırlanması aşamasında
ilgili
kurum
ve
kuruluşlardan
gerekli
katılımın sağlanması ve
ilgili
kurum
ve
kuruluşlardan görüşlerin
alınması
(20) Sulama ve içme suyunun İçme suyu kaynaklarının koruma altına alınması
kirlenmesine sebep olan
hususların detaylı bir
şekilde ele alınarak farklı
maksatlar için temin
edilen
suların
kirlenmesinin
önüne
geçilmesi
Hayati ihtiyaçların sürdürülebilirliğinin sağlanması

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

ÇŞB,
TOB
DSİ, TRGM
İçişleri
Bakanlığı
(İller İdaresi
Genel
Müdürlüğü)
ÇŞB TOB

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
SYGM, ÇŞB, Valilikler,
Belediyeler

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X

Valilikler, Belediyeler, DSİ

X

Valilikler,
İl Özel İdareleri,
BB Başkanlıkları,
Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıkları,
Sulama Birlikleri,
Sulama Kooperatifleri

X

TOB, ÇŞB, DKMP, DSİ

X
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(21) Baraj
ve
sulama
sistemleri
ihalelerinin
ayrı
ayrı
yapılması
sebebiyle sulamalardan
beklenen
faydalardaki
gecikmelerin
bertaraf
edilmesi
(22) Günümüze kadar inşa
edilmiş
ve
özellikle
yapımından 50 yıldan
fazla süre geçmiş olan
sulama
barajlarının
sediment ile dolarak
işlevini yitirmemesi için
gerekli
önlemlerin
alınması
(23) Akarsulardaki
sucul
türlerin ve düzenli su
akışına uyum göstermiş
kara canlılarının doğal
akış
rejiminin
değiştirilmesinden
etkilenmemesi
için
gerekli tedbirler alınması
(24) Aşırı avlanma sebebiyle
balıkçılık
veriminin

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Aşırı su kullanımı, çevre kirliliği vb. konularında halkın ÇŞB TOB
bilinçlendirilerek farkındalığın artırılması
Baraj ve sulama inşaat ve ihale planlamalarına daha fazla önem DSİ
verilmesi
Üç büyük harcama kalemi olan baraj, sulama ve kamulaştırma DSİ
ödeneklerinin gerektiği şekilde ayrılması

Eski barajlardan başlayarak batımetrik harita alımı
çalışmalarının tamamlanması
Batimetrik haritalama sonucunda mevcut sulama sistemlerinin
hizmetlerine aksama olmadan devam edebilmesi için gerekli
çözümlerin araştırılması
Yeni yapılacak sulama barajlarında ise tasarımda kullanılan
sediment ölçüm değer ve/veya tahminlerinin güvenilirliği
değerlendirilerek riskli durumlarda kademeli su alma
yapılarının tasarlanması
Nehirlerin sağlığı ve ekolojik dengeyi korumak için can suyu
uygulaması yeterli değildir. Bunun yerine “Çevresel Akış” adı
verilen uygulamaların tercih edilmesi

ORTA
VADE
(2022 –
2026)
X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı, Hazine ve
Maliye Bakanlığı, TOB

X

DSİ

TOB, Üniversiteler

X

DSİ

Üniversiteler

X

DSİ

Üniversiteler

X

TOB

DSİ, DKMP, SYGM, Valilikler

X

Valilikler, Jandarma
ÇSGB

X

Aşırı ve kaçak avcılığın önlenmesine azami dikkat edilmesi
BSGM
İnsanların diğer geçim kaynaklarına da yönelmesi sağlanması TOB

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
TOB, ÇŞB, DSİ

X
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EYLEMİN ADI

etkilenmesi Özellikle düşük hacim ve alana sahip rezervuarlarda ticari
avcılık faaliyetleri tamamen kaldırılarak amatör avcılık için
rezervuarların uygun hale getirilmesi
OSB’ler düzeyinde su verimliliği uygulamalarının ve
kullanılmış suların yeniden kullanımının desteklenmesi
Her bir baraj için proje aşamasında, konu uzmanları tarafından
oluşturulacak bir komisyon ile balık geçitlerinin yapılıp
yapılmayacağına bir rapor dahilinde karar verilmesi
Komisyon tarafından oluşturulan rapor doğrultusunda gerekli
denetimlerin yapılması
Akarsu üzerindeki barajların bir bütün olarak değerlendirilmesi
Mevcut balık geçidi projelerinde izleme ile bakım ve onarım
faaliyetlerinin yürütülmesi
Balık geçitleri fonksiyonel olmayan HES projelerinde
rehabilitasyon çalışmalarına başlanılması
Topoğrafyanın uygun olduğu projelerde öncelikle doğal tipte
balık geçitlerinin tercih edilmesi
Balık geçitleri konusunda bilgi ve tecrübesi oldukça iyi olan
ülkeler ile ikili işbirliği sağlanması; seminer, kurs vb.
eğitimlerin alınması
(25) İçme
suyu
maksatlı İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanması
kullanılan
baraj Söz konusu soruna yönelik çözüm alternatiflerinin
rezervuarlarında mevzuat değerlendirilmesi
gereği sorumlu olan
kuruluşlar
tarafından
gerekli iznin alınamaması
ve istilacı olan türlerde
(gümüşi havuz balığı)
olumsuz
önlenmesi

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

BSGM

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
DSİ

SYGM

ÇŞB, TOB, DSİ, Valilikler

TOB

DSİ, BSGM, DKMP, Valilikler,
Üniversiteler

X

ÇŞB

DSİ, BSGM, DKMP, Valilikler

X

DSİ
DSİ

BSGM, DKMP, Valilikler
BSGM, DKMP, Valilikler

X

DSİ

BSGM, DKMP, Valilikler

DSİ

BSGM, DKMP, Valilikler

DSİ

BSGM

DKMP
DKMP

BSGM, DSİ, Valilikler
BSGM, DSİ, Valilikler,
Üniversiteler

SORUMLU
BİRİM

ORTA
VADE
(2022 –
2026)
X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X
X
X
X

X
X
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avcılık
yapılamaması
sebebiyle
ekosistemde
oluşan olumsuz etkilerin
ortadan kaldırılması
(26) Son yıllarda yaşanan
iklim
değişikliğine
paralel
olarak
ortalamanın
altındaki
yağışlar ve baraj giriş
akımlarının
azalması
nedeniyle sürdürülebilir
su ürünü yetiştiriciliğinde
yaşanan
zorlukların
bertaraf edilmesi
(27) Balıklandırma
faaliyetlerinin
yerel
türlere
uyumlu
yapılmasının sağlanması,
özellikle
ekonomik,
endemik türler ve ticari
öneme sahip, nesli tehlike
altında olan türler ile ilgili
koruma
bölgeleri
oluşturulması için türlerin
yaşam dağılım alanlarının
belirlenmesi,
koruma
amaçlı
üretim
veya
stoklama
amacıyla
kaynak,
bölge
veya

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

Yeni baraj gölleri su ürünleri yetiştiriciliğine açılırken belirli BSGM
bir alan ve toplam hacmin üzerinde olmalı ayrıca üretimi teşvik
etmek amacıyla daha az su kullanılarak daha fazla üretim
esasına dayanan kapalı devre sistemle yetiştiriciliğin ve yeni
türlerin yetiştiriciliğinin desteklenmesi

DSİ, Valilikler

X

Ülkemiz su kaynaklarındaki balıklandırma faaliyetleri “Su BSGM
Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında
yürütülmektedir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
tarafından veya izni ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu
faaliyetlerde kaynağa özgü hazırlanan teknik raporlar baz
alınarak ve kaynağa özgü türler ile balıklandırma
yapılmaktadır. Ayrıca, “Tatlı Su Balıklarının Listelenmesi ve
Belgelendirilmesi Projesi” başlatılmış olup halen çalışmaları
devem etmektedir. Proje farklı üniversitelere mensup konu
uzmanı akademisyenler ile birlikte yürütülmesi

DKMP, DSİ, Valilikler,
Üniversiteler

X

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

UZUN
VADE
(2022 –
2032)
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havzaların belirlenmesine
dair sorunların çözülmesi
(28) Suyun kısıtlı bir kaynak
olması nedeniyle daha az
su ile su ürünleri
yetiştiriciliğinin
uygulanabilir
hale
getirilmesi
(29) Balıklandırma
faaliyetlerinin
farklı
kurumlar
tarafından
gerçekleştirilmesi
sebebiyle
faaliyetlerin
ortak bir düzen ve disiplin
içinde yürütülememesi
sorununun çözülmesi
(30) Barajlarda,
rüsubat
temizliği ile ilgili hazır
beton üretim tesislerinden
gelen
taleplerin
karşılanmasına yönelik
yürürlükteki mevzuatın
eksikliklerinin
giderilmesi
(31) Yaban hayatı geliştirme
sahası
olan
baraj
göllerinden
rüsubat

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

Üretimi teşvik etmek amacıyla daha az su kullanılarak daha BSGM
fazla üretim esasına dayanan kapalı devre sistemle yetiştiricilik
ve yeni türlerin yetiştiriciliğinin desteklenmesi

TOB

X

Ülkemiz ekonomik kaynaklarının verimli kullanılması adına, BSGM
kamuya ait balık üretim tesislerinin tek çatı altında toplanması

TAGEM, DKMP, OGM

X

Söz konusu taleplere ilişkin gerekli değerlendirmeler ve yasal DSİ
düzenlemeler ilgili tarafların katılımıyla hazırlanarak
yürürlükteki mevzuatın güncelleştirilmesi

ÇŞB, TOB, Valilikler, Özel
Sektör

X

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim ve Gelişme Planları DSİ
olan baraj göllerinde sediment alınması belirlenen plan
kapsamında yapılması

DKMP, SYGM, BSGM, ÇŞB

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X
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alımının,
özellikle
balıkların ve kuşların
üremesinde oluşturduğu
olumsuzlukların
giderilmesi
(32) Ülkemizdeki atık barajlar
ile ilgili ayrıntılı bir
envanter
çalışmasının
yapılması
(33) Atık baraj projelendirme
ve uygulama aşamasında
kullanılmak üzere ilgili
tasarım
rehberleri
oluşturulması

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Rüsubat alımının balıkların ve kuşların üremesinde olumsuz DKMP
sonuçlara neden olmaması için DKMP İl Müdürlükleri
tarafından denetlenmesi
En kısa sürede ayrıntılı bir envanter çalışması yapılması
Ülkemizdeki bütün atık depolama tesislerini kapsayan bir veri
tabanının oluşturulması
Veritabanının sürekli yenilenerek güncel tutulması
Atık baraj projelendirmeleri için dünya standartlarına uygun
tasarım rehberlerinin oluşturulması

TOB, DSİ
TOB, ÇŞB

ÇŞB, Valilikler, Belediyeler
Valilikler, Belediyeler

TOB, ÇŞB
TOB, DSİ

DSİ, Valilikler, Belediyeler
ÇŞB, STK’lar,
Kamu Kurumları,
Kalkınma Ajansları
Üniversiteler, Araştırma
Enstitüleri
ÇŞB, STK’lar,
Kamu Kurumları,
Kalkınma Ajansları
Üniversiteler, Araştırma
Enstitüleri Kalkınma Ajansları
Üniversiteler, Araştırma
Enstitüleri
ÇŞB, Üniversiteler

Konuyla ilgili dünyada yapılan konferanslara personel katılımı TOB, DSİ
sağlanıp insan kapasitesinin geliştirilmesi

Kurum ve kuruluşlarda konunun uzmanlarının birlikteliğinin TOB, DSİ
şart koşulması
(34) Baraj güvenliği açısından Atık Baraj inşaatının etkin denetiminin yapılması
TOB DSİ
atık barajların inşaat ve Atık Baraj işletmesi sırasında baraj yıkılmalarına karşı TOB DSİ
inşaat
sonrası güvenliğinin denetlenmesi
denetimlerinin yapılması

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
DSİ, BSGM, ÇŞB,
Üniversiteler, Valilikler

ORTA
VADE
(2022 –
2026)
X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X
X
X
X

X

X

DSİ
DSİ
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EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

(35) Atık baraj atıklarının su, Atık baraj atıklarının su kirliliği açısından periyodik TOB ÇŞB
hava, toprak kirliliği denetimlerinin yapılması
açısından
periyodik
denetimlerinin yapılması Atık baraj atıklarının hava kirliliği açısından periyodik TOB ÇŞB
denetimlerinin yapılması
Atık baraj atıklarının toprak kirliliği açısından periyodik TOB
denetimlerinin yapılması

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

KISA
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
VADE
KURUM VE KURULUŞLAR (2022 –
2023)
DSİ, Üniversiteler

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

DSİ
DSİ, TRGM
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EK-1
Ülkemizdeki taşkın amaçlı barajlar (DSİ)
İLİ

HAVZA ADI

BARAJ ADI

1

Afyon

Akarçay

Selevir

2

Afyon

Akarçay

Seyitler

3

Burdur

Antalya

Karacaören I

4

Isparta

Antalya

Uluborlu

5

Antalya

Antalya

Naras

6

Antalya

Antalya

Korkuteli

7

Hatay

Asi

Tahtaköprü

8

Hatay

Asi

Büyük Karaçay

9

Muğla

Batı Akdeniz

Akköprü

10

Antalya

Batı Akdeniz

Alakır

11

Bartın

Batı Karadeniz

Kirazlıköprü

12

Zonguldak

Batı Karadeniz

Kızılcapınar

13

Zonguldak

Batı Karadeniz

Kozlu (Ulutan)

14

Bolu

Batı Karadeniz

Köprübaşı

15

Düzce

Batı Karadeniz

Hasanlar

16

Burdur

Burdur Göller

Karamanlı

17

Denizli

Büyük Menderes Adıgüzel

18

Aydın

Büyük Menderes Kemer

19

Aydın

Büyük Menderes Çine Adnan Menderes

20

Aydın

Büyük Menderes Topçam

21

Kahramanmaraş

Ceyhan

Menzelet

22

Kahramanmaraş

Ceyhan

Kartalkaya

23

Kahramanmaraş

Ceyhan

Ayvalı

24

Adana

Ceyhan

Aslantaş

25

Artvin

Çoruh

Borçka

26

İçel

Doğu Akdeniz

Berdan
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İLİ

HAVZA ADI

BARAJ ADI

27

Gümüşhane

Doğu Karadeniz

Akköy 1

28

Muş

Fırat-Dicle

Alpaslan 2

29

Manisa

Gediz

Demirköprü

30

Manisa

Gediz

Avşar

31

Denizli

Gediz

Buldan

32

Kastamonu

Kızılırmak

Karaçomak

33

Kayseri

Kızılırmak

Yamula

34

Kayseri

Kızılırmak

Sarımsaklı

35

Aksaray

Kızılırmak

Kültepe

36

Kırşehir

Kızılırmak

Çoğun

37

Kayseri

Kızılırmak

Akköy

38

Nevşehir

Kızılırmak

Damsa

39

Ankara

Kızılırmak

Hirfanlı

40

Konya

Konya Kapalı

Apa

41

Karaman

Konya Kapalı

İbrala

42

Konya

Konya Kapalı

İvriz

43

Konya

Konya Kapalı

Deliçay

44

Konya

Konya Kapalı

Altınapa

45

Niğde

Konya Kapalı

Akkaya

46

Konya

Konya Kapalı

Sille

47

İzmir

Küçük Menderes Beydağ

48

İzmir

Küçük Menderes Kavakdere

49

İzmir

Kuzey Ege

Kestel

50

Balıkesir

Marmara

Yenice-Gönen

51

Çanakkale

Marmara

Atikhisar

52

İstanbul

Marmara

Alibey

53

Kırklareli

Meriç-Ergene

Armağan

54

Edirne

Meriç-Ergene

Altınyazı

55

Ankara

Sakarya

Çubuk II
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İLİ

HAVZA ADI

BARAJ ADI

56

Ankara

Sakarya

Çubuk I

57

Ankara

Sakarya

Kayaş Bayındır

58

Eskişehir

Sakarya

Porsuk

59

Eskişehir

Sakarya

Yenice

60

Eskişehir

Sakarya

Çatören

61

Bilecik

Sakarya

Darıdere (Dodurga)

62

Kayseri

Seyhan

Bahçelik

63

Adana

Seyhan

Çatalan

64

Adana

Seyhan

Seyhan-I

65

Balıkesir

Susurluk

Manyas

66

Bursa

Susurluk

Çınarcık

67

Bursa

Susurluk

Demirtaş

68

Van

Van Gölü

Zernek

69

Van

Van Gölü

Morgedik

70

Van

Van Gölü

Koçköprü

71

Yozgat

Yeşilırmak

Çekerek

72

Tokat

Yeşilırmak

Almus
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EK-2
İl Merkezinde İçmesuyu Temini Yapılan Barajlar Listesi
İÇMESUYU BARAJLARI
Sıra No

İl

Beslediği Yerleşim

Baraj Adı

1

Bursa

Merkez

Doğancı Barajı

2

Bursa

Merkez

Nilüfer Barajı

3

Kocaeli

Merkez

Kirazdere (Yuvacık) Barajı

4

Kocaeli

Merkez

Namazgah Barajı

5

Yalova

Merkez

Gökçe Barajı

6

Aksaray

Merkez

Mamasın Barajı

7

Aksaray

Merkez

Sarıtaş Baraj

8

Karaman

Merkez

İbrala Barajı

9

Niğde

Merkez

Sarıtaş Barajı

10

Konya

Merkez

Altınapa Barajı

11

Konya

Merkez

Bağbaşı Barajı

12

Kars

Merkez

Selim Barajı

13

Eskişehir

Merkez

Porsuk Barajı

14

Eskişehir

Merkez

Ilıca Barajı

15

Sakarya

Merkez

Akçay Barajı

16

Sakarya-Kocaeli

Merkez

Ballıkaya Barajı

17

Ankara

Merkez

Kesikköprü

18

Ankara

Merkez

Çubuk 2

19

Ankara

Merkez

Kurtboğazı

20

Ankara

Merkez

Çamlıdere

21

Ankara

Merkez

Eğrekkaya

22

Ankara

Merkez

Akyar

23

Ankara

Merkez

Kavşakkaya

24

Bolu

Merkez

Gölköy

25

Bolu

Merkez

Çele
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İÇMESUYU BARAJLARI
Sıra No

İl

Beslediği Yerleşim

Baraj Adı

26

Çankırı

Merkez

Güldürcek

27

Çorum

Merkez

Yenihayat

28

Çorum

Merkez

Hatap

29

Çorum

Merkez

Çorum

30

Kırıkkale

Merkez

Kapulukaya Barajı

31

Amasya

Merkez

Değirmendere Barajı

32

Sinop

Merkez

Erfelek Barajı

33

Tokat

Merkez

Çamağzı Barajı

34

Samsun

Merkez

Çakmak Barajı

35

Antalya

Merkez

Karacaören 2 Barajı

36

Gaziantep

Merkez

Kartalkaya Barajı

37

Kahramanmaraş

Merkez

Ayvalı Barajı

38

Kilis

Merkez

Seve Barajı

39

Trabzon

Merkez

Atasu Barajı

40

Şanlıurfa

Merkez

Atatürk Barajı

41

Edirne

Merkez

Kayalıköy Barajı

42

Tekirdağ

Merkez

Naipköy Barajı

43

Kırklareli

Merkez

Kırklareli Barajı

44

Kastamonu

Merkez

Karaçomak Barajı

45

Zonguldak

Merkez

Ulutan Barajı

46

İzmir

Merkez

Gördes Barajı

47

İzmir

Merkez

Balçova Barajı

48

İzmir

Merkez

Tahtalı Barajı

49

İzmir

Merkez

Başlamış Barajı

50

İzmir

Merkez

Alionbaşı Barajı

51

Uşak

Merkez

Küçükler Barajı

52

Elazığ

Merkez

Hamzabey Barajı

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEPOLAMALI TESİSLER ÇALIŞMA GRUBU

İÇMESUYU BARAJLARI
Sıra No

İl

Beslediği Yerleşim

Baraj Adı

53

Yozgat

Merkez

Musabeyli Cemil Çiçek Barajı

54

İstanbul

Merkez

Ömerli Barajı

55

İstanbul

Merkez

Terkos Barajı (İski)

56

İstanbul

Merkez

Büyükçekmece Barajı

57

İstanbul

Merkez

Darlık( İski )

58

İstanbul

Merkez

Sazlıdere( İski)

59

İstanbul

Merkez

Alibey

60

İstanbul

Merkez

Elmalı Iı ( İski)

61

İstanbul

Merkez

Pabuçdere ( İski )

62

İstanbul

Merkez

Kazandere( İski )

63

İstanbul

Merkez

Sultanbahçedere( İski )

64

İstanbul

Merkez

Elmalıdere( İski )

65

İstanbul

Merkez

Büyükdere (Çilingözdere)( İski )

66

İstanbul

Merkez

Kuzuludere( İski )

67

İstanbul

Merkez

Düzdere( İski )

68

Sivas

Merkez

Dört Eylül Barajı

69

Aydın

Merkez

İkizdere Barajı

70

Denizli

Merkez

Gökpınar Barajı

71

Diyarbakır

Merkez

Dicle Barajı

72

Ağrı

Merkez

Yazıcı Barajı

73

Erzurum

Merkez

Palandöken Barajı

74

Adana

Merkez

Çatalan Barajı (İşletmede)

75

Adana

Merkez

Çatalan Barajı(Planlanan)

76

Hatay

Merkez

Büyükkaraçay Barajı (İnşa)

77

Mersin

Merkez

Berdan Barajı (İşletmede)

78

Mersin

Merkez

Pamukluk Barajı (İnşa)

79

Osmaniye

Merkez

Aslantaş Barajı (Planlanan)

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi
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80

Balıkesir

Merkez

İkizcetepeler Barajı

81

Çanakkale

Merkez

Atıkhisar Barajı

82

Afyonkarahisar

Merkez

Akdeğirmen Barajı

Depolamalı Tesisler Grubu Çalışma Belgesi

