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Değerli Okurlar...
Dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Dünya Su
Konseyi’nin yönetim kurulu niteliğindeki “Guvernörler Kurulu” seçimi Kasım
ayında Marsilya’da yapıldı. Seçim neticesinde ülkemizi temsilen dört
adayımız Guvernörler Kurulu’na girerek, büyük başarı elde etti. Ülkemize,
su konusunda oluşturulan politika ve prensiplere ilk aşamada katkı sağlama
fırsatı sunan bu gelişme, ulusal menfaatlerimiz açısından da büyük önem
teşkil ediyor.
Aslında Türkiye’nin su konusundaki uluslararası etkinliğinin ivme
kazanmasında geliştirdiği projeler ve inşa ettiği su yapılarının da önemli
katkısı var. GAP, KOP, DAP gibi bölgesel projeler ve Deriner, Ermenek,
Yusufeli gibi barajlar uluslararası kamuoyunun ilgisini çekiyor. İşte o
projelerden biri olan Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali de yapım
öyküsü ile bu sayımızda işlediğimiz konulardan biri oldu.
Temiz ve yerli bir kaynağı kullanıyor olmasına rağmen eleştirilerin odağında
bulunan hidroelektrik santrallerle ilgili olumsuz algıyı yaratan “yanlış” bilgileri
ve elbette bu bilgilerin doğrularını ele aldığımız dosyamızın da ilginizi
çekeceğini düşünüyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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DETAY

DSİ Genel Müdürlüğümüz, faaliyet alanına giren su depolama
kapasitesinin arttırılması, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama ve
atık su arıtma çalışmaları vesilesiyle Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
ile mücadelede hem “uyum” hem de “azaltım” çalışmalarına katkı sağlayan
önemli bir konumda bulunmaktadır.
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Küresel Isınma ve
İklim Değişikliği
Dünyamız, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği başta
olmak üzere kontrolsüz nüfus artışı ve çarpık kentleşme
gibi kritik kaynaklar üzerindeki baskıyı giderek artıran
sorunlar ile mücadele etmektedir. Özellikle son yıllarda
Küresel Isınma ve İklim Değişiminin etkilerinin daha
belirgin olarak hissedilmesi geniş çaplı tedbirlerin alındığı
bir mücadeleyi zorunlu kılmıştır. Bu mücadele temelde iki
kalemde ele alınmaktadır; Uyum (adaptation) ve Azaltım
(mitigation). “Uyum” küresel ısınma ve iklim değişiminin
neden olduğu etkiler ile birlikte yaşama kabiliyeti anlamına
gelirken “azaltım” küresel ısınmayı belirli bir seviyede
tutmak amacıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına
yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Söz gelimi temiz enerji
üretmek “azaltım”, modern sulama tekniklerinin kullanımını
yaygınlaştırmak ise “uyum”a örnek gösterilebilir.
Bu açıdan bakıldığında DSİ Genel Müdürlüğümüz, faaliyet
alanına giren su depolama kapasitesinin arttırılması,
hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama ve atık su
arıtma çalışmaları vesilesiyle Küresel Isınma ve İklim
Değişikliği ile mücadelede hem “uyum” hem de “azaltım”
çalışmalarına katkı sağlayan önemli bir konumda
bulunmaktadır.
Bu doğrultuda DSİ, 2001 yılında Türkiye’nin iklim
değişikliği alanında izleyeceği politikaların, alacağı
önlemlerin ve yapacağı çalışmaların belirlenmesi
maksadıyla oluşturulan İklim Değişikliği Koordinasyon
Kurulu (İDKK) tarafından “uyum” konusunda
görevlendirilmiştir. 2013 yılında bu kurul “İklim Değişikliği
ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” (İDHYKK) adıyla
yeniden yapılandırılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız
koordinasyonunda faaliyette bulunan İDHYKK yılda iki
kez toplanarak Küresel Isınma ve İklim Değişikliğine
ilişkin yapılacak çalışmaları ve alınacak tedbirleri
değerlendirmekte ve yönetmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğümüz gerek depolama kapasitemizin
arttırılması, gerek tarımsal sulama gerekse atıksu
arıtma faaliyetleri çerçevesinde iklim değişikliğine
uyum çalışmalarını yürütmektedir. Taşkınla mücadele
kapsamında yürütülen çalışmalarımızı da bu kapsamda
değerlendirmek mümkündür. Zira iklim değişikliği, doğal
afetlerin şiddetini ve sıklığını arttırmaktadır. Bu sebeple
Kuruluşumuz değişen şartlara uyum sağlayacak taşkın
koruma projelerini hayata geçirmektedir.
Ülkemiz, zaten coğrafi konumu ve bulunduğu iklim kuşağı
sebebiyle depolama tesisleri inşa etmek zorundaydı,
Küresel Isınma ve İklim Değişiminin etkilerinin hissedilir
hale gelmesiyle depolama kapasitesinin arttırılması hayati
bir öneme sahip olmuştur. Zira kurak periyotlarla hem

daha sık karşılaşılmakta hem de etki süreleri uzamaktadır.
Bu doğrultuda DSİ, baraj ve gölet inşaatlarına hız vermiştir.
Hâlihazırda işletmede olan 963 baraj ve göletimizin toplam
depolama kapasitesi 165 milyar metreküpe ulaşmıştır.
Depolanan sularımızın kayıpsız olarak sulama sahalarına
iletimi ve bitkilerin ihtiyacını karşılayacak nispette
kullanımı da büyük önem taşımaktadır. Özellikle tarımsal
sulamada su tasarrufu sağlayan, sulama randımanını
ve tarımsal verimi arttıran modern sulama sistemlerinin
devreye sokulmasında 2003 yılından itibaren büyük ivme
yakalanmıştır. Modern sulama sistemleri 2003 yılına kadar
toplam sulama şebekesinin %6’ılk kısmını oluştururken bu
oran %18’e çıkarılmıştır. İnşaatı devam eden projelerde ise
%90 oranında modern sistemler hayata geçirilmektedir.
Planlanan işlerimizde bu oran %96 seviyesine ulaşmıştır.
2011 yılında teşkilatımız bünyesinde kurulan Atıksu
Dairemiz ile bu alanda yaptığımız çalışmalar hız
kazanmıştır. Bu alanda geliştirdiğimiz projelerde,
“atıksuların kazanılarak yeniden kullanılması” konusundaki
çalışmalara ağırlık verilmiş ve tüm tesislerde arıtılmış
atıksuyun sulamada kullanılmasına imkân sağlayacak
üniteler projelendirilmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğü, atıksu alanında çalışmalarının
yoğunlaştığı Ergene Nehri Havzasının yanında diğer
havzalarda da yürüttüğü çalışmalarda, atıksuların yeniden
kullanımını ilke edinen bir yaklaşım izlemektedir.
Uyum başlığı altında yürütülen bu çalışmaların haricinde
“azaltım”a yönelik faaliyetimiz de hidroelektrik enerji
üretimidir. Son yıllarda özel sektörün de büyük katkısıyla
hidroelektrik enerji potansiyelimizin kullanım oranı
önemli ölçüde artmıştır. Hâlihazırda işletme halindeki 91
milyar kilovat saatlik kapasite ile %57’lik bir potansiyel
kullanımına ulaşılmıştır. Bu oran 2003 tarihinde %27
seviyesinde idi. Hidroelektrik enerji, karbon emisyonuna
yol açmaması vesilesiyle tüm dünyada destek gören bir
enerji üretim metodu olmasının yanında ülkemiz adına
yerli bir kaynak olması vesilesiyle de ulusal ekonomimiz
açısından büyük fayda sağlamaktadır.
Ulusal düzeyde yapılan bu çalışmaların uluslararası
platformlarda yapılan çalışmalar ile desteklenmesi,
mücadelenin taçlandırılması manasına gelecektir. Bu
açıdan Kasım ayında yapılan seçim neticesinde dünyanın
su konusundaki en yetkin kuruluşu olan Dünya Su
Konseyi Guvernörler Kuruluna dört Türk temsilcisinin
girmiş olmasını son derece önemli buluyorum. Ülkemizin
uluslararası etkinliğini arttıracak bu gelişmenin hayırlara
vesile olmasını temenni ediyorum.

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü
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Aksu Çayı Islahında
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DSİ Makine Parkı
Güçleniyor
DSİ Genel Müdürlüğü Etlik Tesislerinde 30 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen merasimle
farklı kullanım alanlarına ait 80 adet iş makinası DSİ Envanterine dâhil oldu.

MAKİNE PARKINA EKLENENLER

25
ADET
Paletli Tip
Hidrolik
Ekskavatör

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2012
yılı yatırım programında yer alan
“Makine Teçhizat” projesi kapsamında
oluşturulması planlanan yeni makina
parkı için 5 grupta toplam 600 adet
muhtelif iş makinasının satın alınmasına
ait ihaleler, açık ihale usulü ile 2013 ve
2014 yıllarında yapılmıştı.

15
ADET
Paletli
Ekskavatör

40
ADET
Paletli
Traktör
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Yapılan ihaleler kapsamında; 135 Adet
Hidromek marka Paletli Tip Hidrolik
Ekskavatör (Back-Hoe), 50 Adet
Liebherr marka Paletli Ekskavatör
(Dragline), 215 Adet Ford marka
Müteharrik Karoserli Kamyon (Kaya
Tipi Damperli Kamyon, 6x4), 130 adet
Liebherr marka Paletli Traktör (Dozer),

70 Adet Man marka Treyler Çekicisi ve
Nakliye Treyleri olmak üzere toplam 600
adet iş makinası satın alınmıştı.
Satın alınan bu muhtelif iş
makinalarından bugüne dek 505 adedi
DSİ makine parkına dahil olmuştu. DSİ
Genel Müdürlüğü Etlik Tesislerinde 30
Kasım 2015 tarihinde DSİ Genel Müdürü
Ali Rıza Dinizi’in katılımıyla düzenlenen
merasimle ise 25 adet Paletli Tip Hidrolik
Ekskavatör (Back-Hoe), 15 adet Paletli
Ekskavatör (Dragline) ile 40 adet Paletli
Traktör olmak üzere 80 adet iş makinası
daha DSİ Envanterine dahil oldu.
Merasim kapsamında kurdela kesilerek
araçların teslim gerçekleştirildi.

DETAY
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Aksu Çayı Islahında
%50 Fiziki Gerçekleşme
Seviyesine Ulaşıldı
Aksu Çayı Islah Projesi ile 105 bin 750 dekar saha ile
EXPO 2016 Fuar Alanı’nın taşkın kontrolü sağlanacak.

Yoğun yağışlı bir iklime sahip
olduğundan Antalya için en önemli
ve hayati konulardan birini taşkın riski
oluşturuyor. Bu riske karşı DSİ, 51 adet
taşkın koruma tesisi ile Antalya şehir
merkezi, 71 meskûn mahal ve yaklaşık
96 bin dekar araziyi taşkın zararlarından
korudu.
Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi ile
Aksu İlçesi sınırları içerisinde Aksu
Çayı’nın denize kadar olan bölümünde,
kolları ile birlikte yaklaşık 70 km’lik
kısmında ıslah çalışmaları devam ediyor.
Proje ile Aksu İlçesi, civar köyler, tarım
arazileri ve turizm alanlarına ait 105
bin 750 dekar sahanın taşkın kontrolü
sağlanacak.
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Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi aynı
zamanda ülkemizde düzenlenecek ulusal
ve uluslararası kongrelerin, panellerin,
toplantıların ve seminerlerin organize
edileceği EXPO 2016 FUAR Alanı’nın da
taşkın riskini azaltılacak.
Aksu Çayı ıslah çalışmaları işinde fiziki
gerçekleşme % 50 seviyesine ulaştı.
Proje ile 135 bin dekar arazinin taşkın
riski azaltılarak 6 bin 750 çiftçi ailesine
fayda sağlanması hedefleniyor. Islah
çalışmalarının 2017 yılı sonunda
tamamlanması hedefleniyor.

Toplulaştırma Çalışmalarıyla
Arazilerin Değeri ve Verimi
Artacak
Aksu Çayı Islahı kapsamında yürütülen

Arazi Toplulaştırması çalışmalarıyla
yeni ada ve parseller oluşturulacak.
Toplulaştırma çalışmaları sonucunda
işlem gören parseller yerinde bırakılacağı
gibi başka yerlere de taşınabilecek. Tarla
İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında
şekli düzgün, tarıma elverişli, drenajı
yapılmış, yolu olan ve ileride yapılacak
sulama rehabilitasyon projesine altlık
teşkil edecek parseller üretilecek.
Proje tamamlandığında bu bölgedeki
arazilerin tamamının yola cephesi olacak
ve düzenli parseller elde edilecek.
Toplulaştırma çalışmaları ve akabinde
yapılacak olan rehabilitasyon projesi
sayesinde vatandaşlarımızın toprağı
daha da verimli ve değerli hale gelecek.

KISA-KISA

Küçük Menderes Nehri
Yeniden Düzenleniyor
Küçük Menderes Nehri’nin Ödemiş Beydağ Sulaması içerisinden
geçmekte olan güzergâhı, yeniden düzenlenerek 4 bin dekar tarım arazisi
taşkınlardan korunacak ve 940 dekar arazi tarıma kazandırılacak.

Küçük Menderes Havzası, Türkiye’nin
batısında Gediz ve Büyük Menderes
Havzaları arasında sularını Küçük
Menderes Nehri ve diğer akarsularla Ege
Denizine boşaltan alanı kapsıyor. Ege
Bölgesindeki jeolojik hareketlerle oluşan
Bozdağlar ve Aydın Dağları arasından
doğan Küçük Menderes Nehri, yaklaşık
130 km yol aldıktan sonra Ege Denizi’ne
dökülüyor.
Ödemiş Beydağ Sulaması inşaatı
kapsamında yapılmakta olan
toplulaştırma çalışmalarına uygun olarak
37,5 km uzunluğundaki mevcut nehir
yatağı 29,5 km olarak düzenlenecek
ve böylece 940 dekar alan tarıma
kazandırılacak. Ayrıca yaklaşık 50
yıldır çözülemeyen kadastral sorunlar
yani arazi sınırlarıyla ilgili meseleler
de çözüme kavuşmuş olacak. Proje
kapsamında öncelikle, ana yatağın
yeni güzergâha göre açılması için kazı
çalışmaları daha sonra ise oyulmaları
önlemek gayesiyle tahkimat çalışmaları
yapılıyor.
Toplam 87,75 metreküplük taşkın
debisini geçirecek olan kanaldaki
düzenlemeler ile 4 bin dekar tarım arazisi
taşkınlardan korunmuş olacak. Ayrıca
Ödemiş Beydağ Sulaması sahasındaki
tahliye kanallarının da yeni yatağa
mansaplanması sağlanacak.
2015 yılı fiyatları ile yaklaşık 27 milyon
TL’ye mal olacak projede bugüne kadar,
tahkimatlı olarak 17 km uzunluğundaki
kısım tamamlandı. Projenin 2016 yılında
tamamlanması hedefleniyor.
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Türkiye’nin İlk Yapay
Yer Altı Suyu Besleme Tesisi
Küçük Menderes Havzasında su kaynaklarının geliştirilmesi için baraj ve göletlerde
depolanamayan yüzey suyunun, yapay gölet-havuz yöntemi ile yer altı suyunu
beslemesine yönelik proje geliştirildi.

Ege Bölgesinin en önemli tarım ve su
kaynaklarına sahip havzalarından biri
olan Küçük Menderes Havzası 3 bin
502 kilometrekarelik su toplama alanına
sahip. Havzada yapılan hidrojeolojik
etütlerle yer altı suyundan yılda 231
milyon metreküp su çekilebileceği
belirlendi. Ancak Havzada depolanabilir
baraj ve göletler ile hidrojeolojik etütlerle
ortaya konan yer altı suyu potansiyeli
havzadaki tarım arazilerinin tümünün (88
bin 500 hektar arazinin) sulama ihtiyacını
karşılayamıyor.

15 Milyon Metreküp Su Yer
altına Depolanacak
Havza su kaynaklarının geliştirilmesi
için baraj ve göletlerde depolanamayan
(depolama olanağı bulunmayan)
yüzey suyunun bir kısmının yapay
gölet-havuz yöntemi ile yer altı suyunu
beslemesine yönelik proje geliştirildi.
Proje kapsamında; suni gölet ve
havuzlardan sızdırma ile yer altına su
depolanacak. Yer altı suyunun yapay
beslenmesi olarak tanımlanan proje
ile yer altı su kaynaklarının daha hızlı
yenilenmesi ve dolması sağlanacak. Yer
altı suyu rezervuarlarının doğal yollarla
beslenmesinin yanıda çeşitli mühendislik
14

sistemleriyle desteklemesiyle asgari
15 milyon metreküp su yer altına
depolanacak.

İlk Proje Eğridere Çayı Üzerinde
Tire Gökçen’de Yapılacak
Türkiye’de ilk defa Eğridere Çayı üzerinde
Tire Gökçen’de gerçekleştirilecek
projeyle; yaklaşık 400 bin metrekarelik
bir alanda Eğridere’den yağışlı aylarda
alınacak suyla, bir yapay besleme
yöntemi olan açık havuzlardan süzdürme
yöntemiyle yer altı suyu beslenecek.
Proje ile asgari 15 milyon metreküp su
kış aylarında yer altına depolanacak ve
yaz aylarında sondaj kuyuları vasıtasıyla
yapılacak çekim ile havzada 2 bin hektar
arazinin daha sulanması sağlanacak. Bu
çalışma havzada kısıtlı su kaynaklarının
depolanması ve kullanılmasında, yüzey
ve yer altı sularının birlikte planlanmasına
yönelik önemli katkılar sunacak.

Havzada Sulanmayacak Yer
Kalmayacak
Havzada yer altı suyuna olan talep
her yıl artıyor. 1970 yılından bugüne
yer altı suyuna olan yoğun talep
Küçük Menderes Ovası yer altı suyu
rezervlerinde önemli değişimlere neden

oldu. Havza yer altı suyu seviyelerinde
bölgeye göre 20-60 metreler arasında,
havza genelinde ise son kırk yılda 10-30
metre arasında değişen seviye düşümleri
meydana geldi. Su seviyelerinde
yaşanan bu düşümler çiftçilerin sulama
için ödedikleri enerji maliyetlerini
önemli oranda arttırdı. Bu proje ile yer
altına asgari 10 milyon metreküp su
depolanacak ve yer altı su seviyelerinde
önemli yükselimler sağlanacak. Böylelikle
çiftçilerin ödedikleri elektrik enerjisi
giderlerinde ciddi tasarruf sağlanacak.

Ülkemizin Su Kaynaklarının
Geliştirilmesinde Önemli
Projelerden Biri Olacak
Dünyanın su kaynakları kısıtlı ve yarı
kurak bir bölgesinde bulunan ülkemizin,
kısıtlı su kaynaklarının depolanması
ve kullanılmasında bu proje önemli
bir rol üstelenecek. Yüzey ve yer
altı sularının birlikte planlanmasına
yönelik yeni bir bakış açısı getiren
proje, Küçük Menderes gibi birçok
havzada su yetersizliğinin çözümü ve
su kaynaklarının geliştirilmesine önemli
katkılar sunacak.

KISA-KISA

Ergene Nehri’nde
Gözle Görülür İyileşme
Ergene Havzası’nda biyokimyasal oksijen ihtiyacı kirliliği
açısından 2007-2014 yılları arasında gözle görülür bir
iyileşme sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu Ergene Nehri’nde
yürütülen çalışmalara ilişkin
açıklamalarda bulundu. Ergene
Havzası’nda organik madde kirliliği
açısından 2007-2014 arasında gözle
görülür bir iyileşme sağlandığını
vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Meriç-Ergene
Havzası’na kurulan 5 adet anlık ölçüm
merkezi ile nehirde ani deşarjlardan
kaynaklanan kirlilikleri takip ediyoruz ve
bunun sorumlularına gereken cezaları
veriyoruz” diye konuştu.
Ergene Havzasında sanayileşmenin
1980’li yılların ilk yarısında plansız ve
kontrolsüz bir biçimde başladığını
16

belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “1992
yılından itibaren bu sanayileşme hızlandı.
Bunun neticesinde Ergene Nehri’nin
tabii debisi olan saniyede 2,5 m3, 1992
yılından itibaren ortalama saniyede 10
m3’e yükseldi. Dolayısıyla akan suyun
3/4’ü kullanılmış sudan oluşmaya başladı
ve kirlilik en yüksek seviyeye ulaştı”
ifadelerini kullandı.

Nüfusu 10 Bin’in Üzerindeki 13
Yerleşim Yerine Atıksu Arıtma
Tesisi Kuruluyor

2003 yılından önce kirlenmenin yanında
yer altı su kullanımının da arttığını
belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Yer altı su
seviyesi ortalama 60 metre düştü. Söz
konusu bu olumsuzluklar neticesinde
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nı
uygulamaya koyduk” dedi.

“Bugün itibarıyla Kırklareli Merkez,
Vize, Babaeski, Pınarhisar, Lüleburgaz
ile Edirne Uzunköprü atıksu arıtma
tesislerini tamamladık. Geri kalan
Tekirdağ Hayrabolu, Saray, Malkara,
Muratlı, Çorlu, Çerkezköy ile Edirne
Keşan atıksu arıtma tesislerinin

Eylem plan ile birlikte, Ergene
Havzası’nda nüfusu 10 bin’in üzerindeki
13 adet yerleşimin atıksu arıtma tesisi
inşaatına başlandığını vurgulayan Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu şöyle devam etti:

söyleyen Prof. Dr. Eroğlu sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından hayata geçirilen ‘Otomatik
Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması
Projesi’ kapsamında, Meriç-Ergene
Havzasına beş adet gerçek zamanlı
ölçüm istasyonu kuruldu. Bu istasyonlar
ile havzada 24 saat boyunca su kalitesi
ölçümleri yapılıyor. İzleme noktalarından
gelen veriler Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nde oluşturulan merkeze
anlık olarak iletiliyor ve nehir suyunda
ani deşarjdan kaynaklanan olumsuz bir
değişim olduğunda sorumlular hakkında
gereken yapılıyor”

TRAGEP ile Bölgeye 10 Milyar
Liralık Yatırım
inşaatları ise hızla devam ediyor. Ergene
Havzası’nda nüfusu 10 bin’den büyük
13 belediyenin kanalizasyon ve kollektör
yapım işleri de İller Bankası Genel
Müdürlüğü tarafından yapılıyor.”

Sanayi Tesisleri, Düzenli
ve Planlı Sanayi Alanlarına
Kavuşturuldu
Eylem planı ile birlikte sanayi tesislerinin
düzenli ve planlı alanlara kavuşturulması
maksadı ile çalışma yapıldığını da
belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, “Eylem planından
önce, bin adet münferit sanayi tesisi
ve 194 adet sanayi atıksu arıtma tesisi
bulunmaktaydı. Eylem planı ile birlikte
Tekirdağ ilinde 8 adet Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) ve Kırklareli ilinde 2 adet
Islah OSB kurularak sanayi tesisleri
düzenli ve planlı sanayi alanlarına
kavuşturuldu. Bununla birlikte, Tekirdağ
ilinde inşa edilmekte olan 5 adet
müşterek OSB Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)
ile günde yaklaşık 400 bin m3 sanayi
atık suyu, Kırklareli’nde kurulacak 2 adet
müşterek OSB AAT ile de günde yaklaşık
40 bin m3 sanayi atık suyu arıtılacak.
Böylelikle havzada meydana gelen
sanayi atıksularının yönetimi ve bertarafı
sağlanacak” değerlendirmesinde
bulundu.

atıklarının bertarafının sağlanması
kapsamında Entegre Tehlikeli Atık
Bertaraf Tesisi inşaatı tamamlandı ve
tesis faaliyete geçti” diye konuştu.

Ergene Nehri’nde Gözle Görülür
İyileşme
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
Ergene Havzası’nda yaptığı çalışmalar
neticesinde Ergene Nehri’nde
organik kirlenmenin göstergesi olan
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) kirliliği
açısından 2007-2014 yıllarında arasında
gözle görülür bir iyileşme tespit edildiğini

Diğer yandan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
uygulanmaya konulan Trakya Gelişim
Projesi (TRAGEP) ile de bölgenin özellikle
çevre problemlerinin çözülmesinin
ve refah seviyesinin yükseltilmesinin
hedeflendiğini ifade eden Prof. Dr.
Eroğlu, “Toplam maliyeti 10 milyar TL
olan bu proje ile Trakya’da barajlar,
göletler, içmesuyu tesisleri, sulama
tesisleri, dere ıslahları ve ağaçlandırma
çalışmaları başta olmak üzere
birçok alanda yatırımlar yapılacak ve
Trakya’nın kalkınmasına büyük bir katkı
sağlanacak” diyerek sözlerini tamamladı.

5 adet müşterek OSB AAT’nin
inşaatlarına 2014 yılı Mart ayında
başlanıldığını vurgulayan Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, “Bu tesislerin 2017
yılında bitirilmesi hedefleniyor. Diğer
yandan sanayiden kaynaklanan tehlikeli
17
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Bademli Barajı
2016 Sulama Sezonuna Hazır
Su tutmaya başlayan barajdan 2016 yılı sulama sezonunda Pirinçci,
Kemenler ve Ovakente ait toplam 10 bin 480 dekar araziye su verilerek
yöre çiftçisinin yüksek basınçlı, damlama-yağmurlama sistemle arazilerini
sulayabilmesi sağlanacak.

Toplam
maliyet

On bin dekarın üzerinde araziyi
sulayacak olan Bademli Barajı’nda su
tutularak inşaat çalışmaları bitirilme
aşamasına getirildi. İzmir İli, Ödemiş
İlçe merkezinin 16,5 km güneyindeki
Bademli mahallesinin 1 km doğusunda,
Küçük Menderes Nehrinin kollarından
Pirinçci Çayı üzerinde yer alan Bademli
Barajı sulama projesi de %95 oranında
tamamlandı.

2015 yılı fiyatlarıyla yıllık

Su tutmaya başlayan barajdan 2016 yılı
sulama sezonunda Pirinçci, Kemenler
ve Ovakente ait toplam 10 bin 480
dekar araziye su verilerek yöre çiftçisinin
yüksek basınçlı, damlama-yağmurlama
sistemle arazilerini sulayabilmesi
sağlanacak.

Sulama projesinin

%95

’i
tamamlandı

27
milyon TL
10milyon250bin TL
yıllık net gelir artışı
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10 Milyon TL Net Gelir Artışı
Sağlanacak
Hızla su tutan baraj gölünün yağışlı

periyotta tamamen dolacağı ve
önümüzdeki sulama sezonunda yöre
çiftçisinin suyu kullanmaya başlayacağı
tahmin ediliyor. Halihazırda sulama
sahasında kuru şartlarda hububat,
meyve, zeytin, sebze, mısır tarımı
yapılırken, projenin devreye alınmasıyla
sulu tarıma geçilecek. Böylelikle mevcut
ürünlerde verim, üretim ve istihdam
artışı sağlanacak. 27 milyon TL maliyeti
olan projenin uygulanması ile 2015 yılı
fiyatlarıyla toplam 10.250.000 TL yıllık
net gelir artışı sağlanacak.
Merkezi kil çekirdekli kum çakıl dolgu
tipinde inşa edilen barajın 4 milyon
950 bin metreküp su depolama hacmi
bulunuyor. 56,5 metre yüksekliğindeki
barajın dolgusu 1 milyon 677 bin
metreküp olup baraj inşaatı tamamlandı.
Sulamasını % 95’i tamamlanan projede
sulama sistemi sene sonunda hizmete
alınacak.

DETAY
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Tekirdağ’ın İçme Suyu
2045 Yılına Kadar Teminat Altında
Tekirdağ’a içme suyu temin edecek baraj, arıtma tesisi ve isale hattından
oluşan sistemin maliyeti 55 milyon TL olacak.

Tekirdağ’ın İçme Suyu
Sorunu Çözülüyor

70
Tekirdağ içme suyu isale hattının
%70’i tamamlandı

55

MiLYON
TL
20

Projenin maliyeti
55 Milyon TL
İlin su sorunu
2045 yılına kadar
çözülecek

Yapımına devam edilen Tekirdağ
İçmesuyu Projesi ile başta Tekirdağ
İl merkezi olmak üzere Barbaros
Belediyesi ve Kumbağ Belediyesinin
içme-kullanma suyu ihtiyaçları
sağlanacak. Proje Naipköy Barajı,
Tekirdağ İçmesuyu İsale Hattı ve
Tekirdağ İçmesuyu Arıtma Tesisinden
oluşuyor.
Yapımına 2011 yılında başlanan
Naipköy Barajı Tekirdağ İli Barbaros
İlçesi Naipköy’de bulunuyor. 21,62 hm3
depolama alanı olan Naipköy Barajı’nın
2015 yılı sonuna kadar tamamlanması
planlanıyor.

İsale Hattının %70’i Tamalandı
Naipköy Barajı’ndan yıllık 6,43 hm3
ve Yazır Göleti’nden yıllık 1,5 hm3

içme-kullanma suyu alınarak artıma
tesisine oradan şebeke depolarına
ulaştırılacak. Bu amaçla inşa edilen
Tekirdağ İçmesuyu İsale Hattı ise %70
mertebesinde tamamlandı.
Naipköy, Dedecik ve İnecik Barajları ile
Yazır Göleti’nden temin edilecek 27,07
hm3 ham suyun arıtılması için inşa edilen
ve günlük 90.000 metreküp kapasiteye
sahip Tekirdağ İçmesuyu Arıtma Tesisi
inşaatında ise çalışmalar devam ediyor.
Projenin 2016 yılının 2. yarısında bitilmesi
hedefleniyor.
Tekirdağ’a içme suyu temin edecek bu 3
ünitenin maliyeti yaklaşık 55 Milyon TL.
Tekirdağ İçmesuyu Projesi ile Tekirdağ
İlinde yaşayan vatandaşlarımızın 2045
yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı
karşılanmış olacak.

KISA-KISA

Aydıntepe Sulaması ile
Ağrı’da Büyük Gelir Artışı
Aydıntepe Sulaması kapsamında 237 bin dekarı aşkın zirai arazinin
sulanması sağlanarak dekar başına 157 TL net gelir artışı temin edilecek.

Aydıntepe Barajı
Sulama Projesinin
%27’si tamamlandı. Projenin
2016 yılında bitirilmesi
planlanıyor.

%27

Dekar Başına Net
Gelir

157
TL
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2015 yılı birim fiyatları ile
çiftçimizin net gelir artışı
dekar başına 157 TL’yi
bulacak.

Kaynağını Ağrı Aydıntepe Barajı’ndan
alacak olan Aydıntepe Barajı Sulaması,
Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi sınırları içerisinde
ve Fırat Havzasında yer alıyor.
Aydıntepe Barajı Sulaması kapsamında
Eleşkirt İlçesi ve bu ilçeye bağlı 39
köye ait toplam 237 bin dekarı aşkın
zirai arazinin 660 km uzunluğundaki
sulama sistemi şebekesi ile sulu tarıma
kavuşturulması hedefleniyor.
Proje ile doğacak gelir artışı ulusal

ekonomiye katkıda bulunacağı gibi
proje sahasında yaşayan nüfusun
yaşam seviyesinin yükseltilmesini de
sağlayacak. Yörede iş gücü ve istihdam
artışı meydana gelecek.
Proje yapımı fiziksel gerçekleşmesi %27
seviyesine ulaşmış olan Aydıntepe Barajı
Sulamasının 2016 yılında bitirilmesi
planlanıyor. Proje tamamlandığında 2015
yılı birim fiyatları ile çiftçimizin net gelir
artışı dekar başına 157 TL’yi bulacak.

KISA-KISA

Beklenen İmzalar Atıldı
İsale Hattı” sözleşmesi 27 Kasım 2015
tarihinde imzalandı.
Proje kapsamında Varda Kaynaklarından
alınacak içmesuyunun, Kalkandere,
Derepazarı, İyidere İlçeleri ile Kendirli
ve Yolbaşı Belediyelerine iletilmesi için
gerekli içmesuyu tesisleri inşa edilecek.
Proje kapsamında 60 km uzunluğunda
500-100 mm arasında değişen
çaplarda çelik boru isale hattı ve 4 adet
yeni depo bulunuyor. Proje ile Varda
Kaynaklarından alınacak içmesuyu
ile söz konusu yerleşim yerlerinin
2045 yılına kadar içmesuyu ihtiyaçları
tamamen cazibeli olarak karşılanacak.

Balıkesir ve Rize illerimizde beklenen
projelere start veriliyor. Manyas Ovası Sol
Sahil Sulaması, Adalı Barajı ve Rize Civar
Yerleşimler 1.Kısım İçmesuyu İsale Hattı
projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Manyas Ovası Sol Sahil
Sulaması ile 61 milyon 840 bin
TL Gelir Artışı Sağlanacak
Bölge çiftçisinin uzun zamandır
beklediği, modern sistemlerle sulamanın
temin edileceği Manyas Ovası Sol Sahil
Sulaması’nın sözleşmesi 18 Kasım 2015
tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü’nde
imzalandı.
Manyas Ovası Sol Sahil Sulaması Projesi
kapsamında 10 bin 571 hektar tarım
arazisinin sulanması için gerekli olan her
türlü sulama tesisi yer alıyor. Sulama
inşaatının tamamlanmasını müteakip
yüklenici tarafından 24 ay süresince tüm
sulama tesisleri işletilecek, bakım ve
onarımı yapılacak.

Balıkesir’e Adalı Barajı
Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Adalı Köyü
Kocadere üzerinde 23 bin 970 dekar
arazinin sulanması amacıyla inşa
edilecek Adalı Barajı’nın sözleşmesi
ise 19 Kasım 2015 tarihinde imzalandı.
Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa
edilecek barajın temelden yüksekliği
75,50 metre, gövde dolgu hacmi ise
yaklaşık 2,5 milyon metreküp olacak.

Rize Civar Yerleşimler Projesi
kapsamındaki yerleşimlerin ve iletim
hattı güzergâhında bulunan 41 adet
köyün 2013 yılı nüfus sayımına göre
toplam nüfusları 34.343 kişi olup 2045
yılı nüfusları 51.102 kişi, içmesuyu ihtiyaç
debisi ise 200 lt/sn olarak belirlendi.

Rize’nin İçmesuyu İhtiyacı 2045
Yılına Kadar Garanti Altına
Alınıyor
Rize ve civar yerleşimlerinin 2045 yılı
içmesuyu ihtiyacını karşılayacak olan
“Rize Civar Yerleşimler 1.Kısım İçmesuyu

Proje kapsamında Manyas Gölü’nün
tarımsal sulamadan etkilenmemesi
amacıyla muhtelif kapasitelerde drenaj
kanalları tesis edildi. Bu sayede 2 adet
20m3/sn drenaj pompa istasyonu
ile tarımsal sulamadan dönen sular
göl sahasına girmeden Manyas Sağ
Sahil drenaj kanalları ile Karadere’ye
mansaplanacak. Proje tamamlandığında;
2015 yılı fiyatları ile 61.840.000 TL gelir
artışı sağlanması planlanıyor.
23
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HABER
HES’lerle İlgili
Doğru Bilinen
Yanlışlar
Ekonomik ve çevresel
birçok faydasına rağmen
alabildiğine eleştirilen
Hidroelektrik Santraller,
kamuoyu tarafından
büyük zararlara yol açan
tesisler olarak algılanıyor.
Sıkça tekrarlanan ve
aslında gerçekliği olmayan
eleştiriler zamanla “yanlış”
bilgilerin doğru olarak
kabul edildiği bir illüzyona
sebep olUYOR.

Sy: 32

Dünya Su Konseyi’ne
Türk Damgası

Sy: 26

Mühendislik Harikası
Ermenek

Sy: 44
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HABER

Dünya Su Konseyi’ne

Türk Damgası
Su alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Dünya Su
Konseyi’nde ülkemizin temsilci sayısı dörde yükseldi. Böylelikle
Türkiye’nin su ile alakalı uluslararası çalışmalarda etkinliği daha da arttı.

26

Dünyanın birçok ülkesinden üç yüzü aşkın üyeye sahip uluslararası bir sivil toplum
kuruluşu olan Dünya Su Konseyi’nin (DSK) yürütme organı sayılan Guvernörler
Kurulu’nda ülkemizin temsilci sayısı dörde yükseldi. Guvernörler Kurulu seçimi 12-14
Kasım 2015 tarihlerinde Fransa’nın Marsilya kentinde gerçekleştirildi. Seçim sonucunda bir önceki yönetim kurulunda üç kişi ile temsil edilen ülkemizin temsilci sayısı 4’e
yükseldi. DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz Hükümetler ve Kamu Kuruluşları grubunda
Guvernörler Kuruluna seçildi. DSİ eski Genel Müdürlerinden Prof. Dr. Doğan Altınbilek de Dünya Su Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Diğer taraftan 2012
yılından itibaren Dünya Su Konseyi Başkanlığı görevini sürdüren Benedito Braga da
(Brezilya) yeniden başkanlığa seçildi.
Su Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Ahmet Saatçi’nin de Sivil Toplum Kuruluşları Grubundan seçildiği Guvernörler Kurulu’na Özel Sektör ve Şirketler Grubundan ülkemizi temsilen İrfan Aker girmeyi başardı.
Fransa’nın Marsilya kentinde gerçekleştirilen toplantıya; Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Ali Riza Diniz, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
Sadrettin Karahocagil, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı Ahmet Mete Saatçi, DSİ
Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek, Türk Müteahhitler Birliği’ni (TMB) Dünya Su
Konseyi›nde temsil eden ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Doğan
Altınbilek ile Dünya Su Konseyi’ne üye olan firma temsilcileri katıldı.

DSK Guvernörler
Kurulu Grubu

Guvernör

Vekil

Grup 2: Hükümetler ve
Kamu Kuruluşları

Ali Rıza Diniz
DSİ Genel Müdürü

Ergün Üzücek
DSİ Genel Müdür
Yardımcısı

Grup 3: Özel Sektör ve
Şirketler

İrfan Aker
Özaltın İnşaat Firması

Ömer Faruk Sanal
Özaltın İnşaat Firması

Grup 4: Sivil Toplum
Kuruluşları

Ahmet Mete Saatçi
SUEN Başkanı

Aslıhan Kerç
SUEN

Grup 5: Meslek
Kuruluşları ve Akademik
Kuruluşlar

Doğan Altınbilek
Türkiye Müteahhitler Birliği

Haluk Büyükbaş
Türkiye Müteahhitler Birliği

Dünya Su Konseyinin
2015-2018 Dönemi
Guvernörler Kuruluna
seçilen Türk üyeler

Dünya’nın farklı ülkelerinden, uluslararası organizasyonlardan, su ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından üç yüz’ü aşkın üyesi ile su politikaları konusunda
görüş ve düşünce üreten uluslararası bir kuruluş olan Dünya Su Konseyi’nin Guvernörler Kurulunda dört Guvernör ile temsil edilmek ülkemizin uluslararası çalışmalarında
önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Dünya Su Konseyi ve Guvernörler Kurulu
Dünya Su Konseyi merkezi Marsilya’da bulunan, dünya genelinde farklı ülkelerden üç
yüz’ü aşkın üyesi olan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. DSK su alanındaki önemli
faaliyetlerini 36 üyeli guvernörler kurulu vasıtasıyla yürütüyor.
1996 yılında kurulan DSK’nın, Guvernörler Kurulu bir başkan bir başkan yardımcısı,
dört büro üyesi, 30 kurul üyesi, bir daimi gözlemci ve üç forum gözlemcisi üyeden
oluşuyor. Ayrıca üç genç delege de Kurul’da koltuk sahibi.
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DSİ Genel Müdürü
Ali Rıza Diniz
Hükümetler ve Kamu
Kuruluşları grubunda
Guvernörler
Kuruluna seçildi.

DSK Guvernörler
Kurulu Grupları

Grup

Üye Sayısı

Grup 1: Hükümetlerarası Kurumlar

4

Grup 2: Hükümetler ve Kamu Kuruluşları

9

Grup 3: Özel Sektör ve Şirketler

9

Grup 4: Sivil Toplum Kuruluşları ve Su Kullanıcı Birlikler

6

Grup 5: Meslek Kuruluşları ve Akademik Kuruluşlar

7

DSK başkanlığını; 1996-2002 yılları arasında Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı
Dr. Mahmud Abu-Zeid, 2002–2004 yıllarında William Cosgrove, 2004-2012 yıllarında
Loic Fauchon yürüttü. Dünya Su Konseyi’nin şu anki Başkanı 2012-2015 döneminde
olduğu gibi Brezilya’dan Benedito Braga. Başkan Yardımcısı ise ülkemizden, yine
2012-2015 döneminde olduğu gibi Devlet Su İşleri eski Genel Müdürlerinden Prof. Dr.
Doğan Altınbilek.
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Dünya Su Forumu
Dünya Su Konseyi su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesini, adalet ve eşit hak
ilkeleri temelinde bütün ülkeler arasında barışa, güvenliğe, işbirliğine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Dünya
Su Konseyi’nin önemli faaliyetlerinden biri de Bakanlar Konferansı ve su sergisi ile
birlikte her üç yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu, ülkelerin sahip oldukları bilgi ve
deneyimlerin paylaşılmasına hizmet eden forum ve sergi her dönem farklı bir ülkede
gerçekleştiriliyor. Ev sahipliğini yapacak olan ülke uzun bir prosedür sonunda titizlikle
seçiliyor.
Akademisyenlerin, bilim adamlarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, sivil toplum
kuruluşlarının katıldığı Forum’da araştırmaların ve tebliğlerin sunulması; güncel su
konuları üzerinde tartışmaların yapılması ve suyla ilgili problemler için önemli sonuçların elde edilmesi hedefleniyor. Buna ilave olarak, Bakanlar Konferansı ve bildirisi de
su konularına medyanın yoğun ilgisini çekiyor. Forum süresince, özel sektör firmalarının su ile ilgili bilim ve teknik alanındaki yenilikleri düzenlenen sergide tanıtılıyor.
Dünya Su Forumu’na 2009 yılında ülkemiz ev sahipliği yapmıştı. O yıla kadar düzenlenen forumlar arasında en geniş katılıma sahne olan İstanbul, iki kıtayı birleştiren
konumuyla “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” ana temasına yakışır bir ev sahipliğine
imza atmıştı.

Dünya Su Konseyi’nin
en önemli
etkinliklerinden olan
Dünya Su Forumuna
2009 yılında İstanbul
başarılı bir ev sahipliği
yapmış, o tarihe kadar
düzenlenen forumlar
arasında en geniş
katılımlı foruma sahne
olmuştu.
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Dünya Su Konseyi’nin
Guvernörler
Kurulunda dört
Guvernör ile temsil
edilmek ülkemizin
uluslararası
çalışmalarında önemli
bir aşama olarak
değerlendiriliyor.

Bugüne kadar
düzenlenen Dünya Su
Forumları

30

Yıl

Yer

Katılımcı

1997

Marakeş

600

2000

Lahey

5700

2003

Kyoto

24000

2006

Meksiko

12000

2009

İstanbul

33000

2012

Marsilya

19000

2015

Daegu

46000

Türkiye’nin Uluslararası Etkinliği Artıyor
Dünya Su Konseyi’nde Türkiye, üye sayısı bakımından Fransa ve Brezilya ile birlikte ilk
sırada yer alıyor. Türkiye DSK’da üye sayısını artırarak dünya ile entegrasyon ve uluslararası kuruluşlarla etkin çalışma, su konusunda oluşturulan politika ve prensiplere ilk
aşamada katkı yapma fırsatını geliştirdi. Uluslararası kuruluşlar yoluyla dikte ettirilen
prensiplerin (AB Su Çerçeve Direktifi vb.) oluşturulması esnasında müdahil olma fırsatını da yakalayan Türkiye, su ile ilgili endüstrilerin ve yatırımların gerçekleşmesinde
ülkemiz yatırımcılarının ve iş adamlarının dünya pastasından yeterli payı almasını sağlamak yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Dünya Su Konseyi gibi önemli uluslararası organizasyonlara aktif ve çoğunluklu katılım ülkemizin menfaatleri açısından
önemli bulunuyor. Bu sebeple Dünya Su Konseyi’nde üyelerimizin sayısının ve mevcut
üyelerin etkinliklerinin artırılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışmalar
yürütülüyor.
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HES’lerle İlgili

Doğru Bilinen

Yanlışlar
Haber

Orçun TAŞKIN
Temiz ve yerli bir enerji kaynağı… Ne atmosfere saldığı kirletici gazlar var
ne de radyoaktif sızıntı riski… İşletme maliyeti çok düşük, üstelik sel ve
akarsularla oluşan erozyonu önleme işlevi bulunuyor… Daha birçok faydası
bulunan bu enerji kaynağı, sıklıkla tekrarlanan ve bu sebeple kamuoyu
tarafından doğru olduğu sanılan eleştirilerin hedefi oluyor.

Ekonomik ve çevresel birçok faydasına
rağmen alabildiğine eleştirilen Hidroelektrik Santraller, kamuoyu tarafından büyük
zararlara yol açan tesisler olarak algılanıyor. Sıkça tekrarlanan ve aslında gerçekliği olmayan eleştiriler zamanla “yanlış”
bilgilerin doğru olarak kabul edildiği bir illüzyona sebep oldu. Örneğin, “HES’lerin
ormanlara büyük zarar verdiği ve sayısız
ağacın hiç de önemli olmayan bir enerji
üretim miktarı için kurban edildiği” ifadesinde çok önemli iki yanlış bulunmasına
rağmen yazılı, görsel ve sosyal medyada
sürekli yineleniyor.
Aslında HES’ler ülkemizin orman alanlarının yalnızca binde birlik bir kısmı
üzerinde inşa ediliyor. Bununla birlikte Su
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği
çerçevesinde özel sektör firmalarının,
HES inşaatı sebebiyle kesilen ağaçların
beş mislini dikmesi yönünde düzenleme var. Üstelik kesilen ağaçların yerine
dikilecek olanların yüksek gelir getiren
cinslerden seçilmesi yönünde zorunluluk
da bulunuyor. Diğer taraftan özel sektör

HES’lerinin 2015 yılında ulaştığı enerji
üretim kapasitesi de 40 milyar kilovat
saatin üzerine çıktı. Yani “önemsiz bir
enerji üretimi” denilen miktar, ülkemizin
yıllık elektrik ihtiyacının altıda birini karşılayacak seviyeye ulaşmış durumda.

Her Şey 2003 Yılında Başladı
Özel Sektöre hidroelektrik enerji üretmenin yolu 2003 yılında Elektrik Piyasası
Kanunu çerçevesinde yürürlüğe giren
Su Kullanım Hakkı Anlaşması (SKHA)
Yönetmeliğiyle açıldı. Yönetmelik uyarınca SKHA imzalanan özel sektör firması,
belirlenen su kaynağı üzerinde HES inşa
etme ve enerji üretme hakkına sahip
oluyor ve 49 yıl sonra söz konusu tesis
devlete bila bedel devrediliyor. Dünyada
da ses getiren bu uygulama birçok ülke
tarafından da örnek alınarak hayata
geçirildi. 2003 yılında başlatılan bu hamle, ivmesini giderek artırarak 2015 yılına
gelindiğinde işletme halinde bulunan
40 milyar kilovat saatlik bir kapasiteye
ulaştı. Daha da önemlisi aradan geçen

12 yıl süresince SKHA Yönetmeliği
birçok açıdan revize edilerek çevre ve
doğal hayata verilecek en küçük bir
zarara karşı dahi hassas hale getirildi.
Zaten HES’lere karşı oluşturulan olumsuz algının kaynağını da yönetmeliğin
ilk yıllarında karşılaşılan olumsuz inşaat
görüntüleri oluşturuyordu. Birkaç kötü
örnek HES’lerin doğa düşmanı tesisler
olduğu yönündeki algıyı ortaya çıkardı.
Yalnızca özensiz inşaat çalışmalarına ve
işletme aşamasındaki yanlış uygulamalara dikkat çekilerek HES’ler “kötü” ilan
edildi. Oysa bir hastane inşaatının kurallara uyulmadan ve doğal yaşam dikkate
alınmadan inşa edilmesi sonucunda
ortaya çıkan görüntüler nasıl hastanelere
atfedilemeyecekse, HES’lerle alakalı yanlış uygulamaların da bütün Hidroelektrik
Enerji Santrallerine atfedilememesi gerekirdi. Fakat öyle olmadı ve günümüzdeki
algı ortaya çıkarıldı. Bugün bu olumsuz
algıyı canlı tutan ve sürekli pekiştiren
“yanlış”ların doğrularını öğrenme fırsatı
bulacaksınız.
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“HES’ler Dereleri Kurutuyor.”

Doğru: Hidroelektrik Santraller nehirleri
kurutmazlar. HES’ler suyu, enerjisini
aldıktan sonra olduğu gibi dere yatağına
bırakır. Bu esnada su azalmaz ya da
kirlenmez. Ancak depolamalı (barajlı)
HES’lerde su tutma aşamasında ve nehir
tipi (barajsız) HES’lerde de suyun iletim
kanallarına alındığı kesimlerde, suyun
sadece bir kısmı dere yatağına bırakılır.
Dere yatağına bırakılan bu su, canlı hayatın devamı için gerekli olan miktardır
ve kesintisiz bir şekilde dere yatağına
bırakılması ilgili mercilerin gözetiminde
sağlanır.
Bu suyun dere yatağına bırakılıp bırakılmadığının takibi suyun çevrildiği noktada
kurulan ve anlık olarak izlenebilen akım
gözlem istasyonları (AGİ) yardımıyla yapılır. Deredeki son 10 yıllık ortalama akımın
“en az” %10’u olacak şekilde belirlenen
su miktarı ile çoğu havzada, suyun az
olduğu yaz aylarında, gelen suyun tamamı dere yatağına bırakılır.
Doğal hayatın devamı için mansaba
bırakılması gereken suyun, özel sektör
şirketleri tarafından bırakılmaması durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
koordinasyonunda yapılan denetimlerde,
şirkete para ceza verilir. İki kere para
cezası verilen şirketin, söz konusu eylemi

YANLIŞ

Diğer taraftan Su Kullanım Hakkı
Anlaşması çerçevesinde enerji üretecek özel sektör şirketlerine “enerji”
için tahsis edilen sularda Çevre Etki
Değerlendirmesi (ÇED) safhasında
“kadim ve mansap su hakları raporu”
hazırlatılır. Bu rapor doğrultusunda enerji
üretimi yapacak olan şirket, ihtiyaç miktarı kadar suyun bırakılması hususunda
taahhütte bulunur.
Bu taahhüt uyarınca su, aşağıdaki
öncelik sıralamasına göre kullanılabilir.
1.
2.
3.
4.
5.

İçme ve Kullanma
Tabii Hayat İhtiyacı
Zirai Sulama
Enerji ve Sanayi
Diğer İhtiyaçlar

Görüleceği üzere HES projeleri havzadaki içme-kullanma, doğal hayat ve tarımsal alanların su ihtiyaçları karşılandıktan
sonra kalan su ile enerji üretmektedir.
Bu nedenle HES projeleri genel olarak
suyun bol olduğu Mart - Nisan ve Mayıs
aylarında (taşkın dönemlerinde) enerji
üretmektedir. Dolayısıyla HES’lerin dereleri kuruttuğu ifadesi kesinlikle gerçeği
yansıtmamaktadır.

“Dereler Özel Sektöre Satılıyor.”

Doğru: Dereler hiçbir surette satılmıyor.
Dere üzerinde kurulacak tesis aracılığı
ile özel sektöre sadece enerji amaçlı
suyun kullanım hakkı 49 yıllık bir süre için
veriliyor. Bu süre sonunda tesis bedelsiz olarak Devletin mülkiyetine geçiyor.
34

tekrarlaması durumunda projenin iptali
yoluna gidilir.

Firmalar ile imzalanan su kullanım hakkı
anlaşmalarında kamuoyunun hassas
olduğu tüm hususlar (suların kirlenmesi,
çevrenin korunması gibi) teminat altına
alınarak inşaat ve işletme döneminde
ilgili tüm kurumlar ile iş birliği içerisinde
tesisler denetim altında tutuluyor.

YANLIŞ

“Bütün derelerimize HES yapılıyor.”

Doğru: Bir ülkede, ülke sınırlarına veya
denizlere kadar bütün tabii akışların %
100 verimle değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak hesaplanan hidroelektrik
potansiyel, o ülkenin brüt teorik hidroelektrik potansiyelidir. Ancak mevcut teknolojilerle bu potansiyelin tamamının kullanılması mümkün olmadığından mevcut
teknoloji ile değerlendirilebilecek azami
potansiyele teknik yapılabilir hidroelektrik
potansiyel denir. Öte yandan teknik yapılabilirliği olan her tesis ekonomik yapılabilirliği olan tesis demek değildir. Teknik
potansiyelin, mevcut ve beklenen yerel
ekonomik şartlar içinde geliştirilebilecek
bölümü ekonomik yapılabilir hidroelektrik
potansiyel olarak adlandırılır.
Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel

433 milyar kilovatsaat, teknik olarak
değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar
kilovatsaat, teknik ve ekonomik olarak
değerlendirilebilir potansiyel ise bugün
için yaklaşık 168 milyar kilovatsaat olarak
hesaplanmıştır. Bu izahattan da anlaşılacağı üzere ülkemizdeki irili ufaklı tüm
nehirlere HES yapılacağı ifadesi gerçeği
yansıtmamaktadır. Geliştirilen hidroelektrik enerji projeleri, teknik ve ekonomik
olarak yapılabilir potansiyelimizi çevresel
ve sosyal faktörleri de dikkate alarak
değerlendirebilmek maksadındadır. Geriye kalan 265 milyar kilovatsaatlik kısım
için bir proje geliştirilmesi zaten teknik ve
ekonomik açıdan mümkün değildir.
Kaldı ki, ülkemizin su kaynakları açısından zengin olmadığı bilinen bir gerçek.

Ülkemizdeki 25 havzanın birkaçı haricindeki havzalarda su kaynakları genel olarak sulama suyu ve içme suyu temininde
kullanılıyor. Doğu Karadeniz ve Çoruh
havzalarında ise bu türden su kullanımları, arazi ve iklim yapısı sebebiyle çok
düşük seviyelerde bulunuyor. Ayrıca bu
havzalar; yağış rejiminin iyi olması ve
kısa mesafede yüksek düşülerin sağlanabilmesi açısından hem baraj hem de
nehir tipi santraller için en uygun yerler.
25 havza içerisinde önemli büyüklüğe
sahip diğer havzaların büyük bir kısmının
(örneğin; Konya Kapalı, Meriç-Ergene,
Gediz, Küçük, Büyük Menderes ve Kuzey Marmara Havzalarında) HES’ler için
çok elverişli olmadığı biliniyor.
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HES’lerden etkilenen
ormanlarımız toplam
orman alanımızın
yalnızca binde birini
kapsıyor.

Doğru: Türkiye genelinde HES’ler için
orman alanlarından 25.061 hektar alanda bedelli olarak izin alınmıştır. Bu arazi,
toplam orman alanımızın binde 1’inden
daha az bir alana tekabül ediyor.
HES projelerinin yoğunluk arz ettiği
Rize’de ise HES’ler için ormanlardan
135 hektar alanda bedelli olarak izin
alınmıştır. Bu alan, Rize ormanlarının on

YANLIŞ
Doğru: Enerji üretiminin çevre üzerindeki tesirleri değişik biçimlerde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler; her bir
kaynak için birim enerji üretimine karşılık
gelen kirletici madde tip ve miktarları,
bunların çevre ve atmosfer içerisinde
dağılımları, çalışanların ve halkın sağlığı
üzerine etkileri, atığın miktarı ve zehirliliği,
uzun dönemde çevre ve çevreyle ilgili
sistemler üzerindeki tesirleri bakımından
dikkate alınarak yapılabilir. Enerji üretim
türleri arasında seçim yaparken teknik,
çevresel, sosyal ve ekonomik tesirler bir
bütün olarak düşünülmelidir.
Fosil yakıtların çevresel tesirleri göz önüne alındığında karşımıza sera etkisi, asit
yağmurları ve hava kirliliği çıkmaktadır.
Bu tür yakıtlardan yanma neticesinde
enerji elde edildiğinde yanma ürünleri
(CO2, NOx ve SO2 gibi gazlar), baca gazı
olarak atmosfer içinde dağılmaktadır.
Baca gazları ayrıca uçucu kül ve hidrokarbonları içermektedirler. Özellikle ısıl
değerleri düşük, kül ve kükürt içerikleri
yüksek olan kalitesiz yerli linyitlerin kullanılması, hava kirliliğini artırmaktadır.
Nikel, kadmiyum, kurşun, arsenik gibi
zehirli metaller de fosil yakıtların yanması
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“HES’ler Ormanları yok ediyor.”

binde 8’ine tekabül ediyor.
Diğer taraftan HES firmalarından, zarar verdikleri ağaç sayısının en az beş
katı kadar ağaç dikmeleri konusunda
taahhütte bulunmaları isteniyor. Üstelik
dikilmesi istenen bu ağaçların ekonomik
değerinin kesilen ağaçlara kıyasla daha
yüksek olanlardan seçilmesi gerekiyor.

“HES’ler doğaya büyük zarar veriyor.”

sonucu atmosfere atılan diğer maddelerdir. Karbondioksit (CO2), sera etkisi
oluşumunda etkin rol oynamaktadır.
Dünyadaki sanayileşme, gelişme öncesi
atmosferdeki CO2 konsantrasyonu 280
ppm (milyon başına düşen) dolaylarında
idi. Bu konsantrasyon, 1958’de 315
ppm, 1986’da 350 ppm ve 2005’de 379
ppm düzeyine kadar yükselmiştir. Artan
CO2 miktarı, sera etkisi ile yerkürenin
sıcaklığının artmasına sebep olmakta,
bu da iklim dengelerinin bozulmasına
yol açmaktadır. Kükürtdioksit (SO2) ve
Azotoksit (NOx) ise esas olarak asit yağmurlarına yol açmaktadır. Atmosferdeki
su buharı ile birleşen SO2 ve NOx sülfürik
ve nitrik asit oluşturmakta ve bu da
dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasına sebep olmaktadır.
Hava kirliliği ve asit yağmurlarının yanı
sıra fosil yakıtların kullanımı ve taşımacılığı da çeşitli riskler taşımaktadır. Kömür
madenciliği çalışanlara sağlık riskleri
getirmekte, petrol taşıyan tankerlerin sebep olduğu kazalar yüzlerce ton petrolün
denize yayılmasına yol açabilmektedir.
Tüm bu doğayı kirletici ve zarar verici
etkilere rağmen Küresel enerji tüketim

rakamları incelendiğinde %69 ile en
büyük payı fosil yakıtlar almaktadır. Buna
karşılık yenilenebilir enerji payı %31 olarak ifade edilmektedir. Fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğal gaz), hemen hemen
bütün ülkelerde temel enerji üretim kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Bu açıdan bakıldığında Hidroelektrik
en temiz enerji üretim yoludur. Karbon
emisyonuna yol açmadığı için HES’ler
küresel ısınma ve iklim değişimine karşı
desteklenmesi gereken tesislerdir.
HES’ler suyun gücünden yararlanan,
enerji üretimi neticesinde hiçbir atık
ortaya çıkarmayan, temiz enerji üreten
tesislerdir. Örneğin 25 MW’lik bir nehir
santrali, yıllık 80 milyon kilovatsaat yeşil
enerji üretir ve bu da yaklaşık 47.000 ton
karbondioksit salınımının engellenmesi
ya da 9.000 aracın trafikten çekilmesi
anlamına gelir. Bu da yaklaşık 3 milyon
ağacın saldığı temiz havaya eşdeğerdir.
Özetle, “HES’ler doğaya büyük zarar
veriyor.” algısının aksine Hidroelektrik
Santraller doğa dostu tesislerdir.

DETAY

HES’ler 2015 yılında
ülkemizin enerji
ihtiyacının %27’sini
karşıladı.
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YANLIŞ

Rüzgâr ve Güneş gibi
yenilenebilir enerji
kaynaklarına yapılan
yatırımların tamamına
yakını ithalat
sebebiyle yurt dışına
giderken yenilenebilir
HES yatırımlarının
%90’ı yurt içinde
kalmaktadır.
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“Diğer yenilenebilir alternatifler daha
temiz ve verimli.”

Doğru: Her üretim faaliyeti, birtakım
menfi sonuçlara yol açabiliyor. Günümüzde rüzgâr enerjisi santralleri için de
aşırı gürültüye sebep oldukları, kuşların
göç yolları üzerinde bulunmaları sebebiyle onlara zarar verdikleri, hava akımlarının
doğal dolaşımını bozarak iklim değişikliğine sebep oldukları, görüntü kirliliğine
yol açtıkları yönünde eleştiriler bulunuyor.
Keza güneş enerjisi santralleri (GES) için
de bazı eleştiriler dile getiriliyor. Güneş
santrallerinde enerji üretilmesini temin
eden paneller ve fotovoltaik pillerin
üretimleri esnasında, üretilecek enerjiye
kıyasla çok miktarda doğal olmayan
maddenin tabiata bırakıldığı, çok geniş
arazi kullanımı ve yine oluşan yüksek
ısıların canlılara zarar verdiği yönünde
eleştiriler ifade ediliyor.
Ayrıca güneşten elektrik enerjisi üretmek
çok pahalıya mal oluyor. Bu sebeple
tesis maliyeti ve ömrü, üretilen enerji
miktarı ile birlikte değerlendirildiğinde,
enerji üretim maliyeti yüksek çıkıyor.
Bu yüzden de güneş santrallerinin
günümüzde dünya elektrik üretimindeki
payı çok küçük.

Diğer taraftan ülkemiz açısından düşünüldüğünde rüzgâr, güneş ve diğer
yenilebilir enerji kaynaklarına yapılan
yatırımların tamamına yakını ithalat gerektirdiğinden ülkemiz kaynakları yurt
dışına gitmekte iken HES yatırımlarının
%90’nına yakını yurt içinde kalmaktadır.
Ayrıca HES’ler enerjinin depolanabildiği
tek kaynak olup depolanan su ile istenilen zamanda talebe bağlı üretim yapma
imkânı varken RES, GES gibi kaynaklarda talebe bağlı bir üretim yapmak mümkün değildir.
Özetle her üretim faaliyetinin, konumuz
itibariyle de her enerji üretim metodunun,
çevreye ve tabii yaşama etkileri mevcut.
Mesele fayda - maliyet unsurları dikkate
alınarak en uygun metodun seçilmesinde yatıyor. Bu çerçevede ülkemiz
koşulları göz önünde bulundurulduğunda; ülkemizin topoğrafik yapısı, uygun
su kaynaklarımız, ekonomik ve çevresel
şartlar hidroelektrik enerjinin ülkemiz için
alternatifleri arasında en uygun enerji
türü olduğunu ortaya koyuyor.

YANLIŞ

“HES’ler cüzi miktarda elektrik
üretiyor”

HES’ler ile alakalı en sık dile getirilen
eleştirilerden biri de üretilecek enerji miktarının düşük olacağı yönünde. HES’lerin
ülkemizin enerji ihtiyacını karşılaması
konusunda yüzde 1 ve hatta binde 3
gibi gerçeklerden çok uzak oranlar ifade
edilebiliyor.
Oysa HES’ler ülkemizin enerji ihtiyacının dörtte birini karşılıyor. 2015 yılında
(Kasım ayına kadar olan dilim) HES’ler
ülkemizin enerji ihtiyacının %27’sini
temin etti.
2003 yılında yürürlüğe giren Su Kullanım
Hakkı Anlaşması Yönetmeliği kapsamında özel sektör tarafından inşa edilen
HES’ler ise son 12 yılda 11 bin 457 MW
kurulu güce ulaştı. İşletmede olan 420
adet özel sektör HES’i yıllık 39 milyar
kilovatsaat enerji üretim kapasitesine
sahip. Ülkemizin 2014 yılı enerji tüketiminin 250 milyar kilovatsaat olduğu dikkate
alındığında yalnızca 12 yılda devreye
alınan özel sektör HES’lerinin ülkemizin

YANLIŞ

yıllık yaklaşık %15’lik enerji ihtiyacını karşılama kapasitesi olduğunu görüyoruz.
Diğer taraftan 2003 yılından sonra HES
projelerinin özel sektöre açılmasıyla;
Devletin sırtından takriben 60 milyar ABD
doları tutarında yatırım yükü kalkmış
oldu.
Özel sektör tarafından son 12 yılda;
 İşletmeye alınan HES’ler için
yapılan yatırım miktarı takriben 15
milyar $,
 İnşaatı devam eden HES’ler için
yapılan/yapılacak yatırım miktarı
takriben 12 milyar $,
 Planlanan HES’ler için yatırım
miktarı ise takriben 33 milyar $.
Bu kalemlerin toplamı 60 milyar dolarlık
özel sektör yatırımına işaret ediyor. Özel
sektör, enerji alanında bu yatırımları yapmamış olsaydı, 60 milyar dolar tutarındaki söz konusu yatırım devlet bütçesinden
karşılanacaktı.

Gelişmiş ülkeler HES
potansiyellerinin
tamamına yakınını
kullanıyor. Norveç
enerji tüketiminin
%98’ini HES’lerden
temin ediyor.

“Dünyada gelişmiş ülkeler HES
yapmıyor.”

HES’ler ile alakalı sıklıkla gündeme gelen
bir diğer eleştiri de “gelişmiş” olarak tabir
edilen ülkelerin Hidroelektrik Santraller
yerine güneş ve rüzgâr gibi alternatiflere
ağırlık verdiği yönünde. Bu ifade kısmen
doğrudur, gerçekten gelişmiş ülkeler güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklara büyük yatırım yapmaktadırlar. Ancak
bu gözlem hidroelektrik santraller yapmadıkları anlamına gelmiyor. Zira gelişmiş ülkeler “gelişmiş” sıfatını kazanırken
hidroelektrik potansiyellerinin tamamına
yakınını zaten devreye sokmuşlardır. Bu
sebeple güncel HES yatırımları, diğer
santrallere oranla düşük görünmektedir.
Örneğin, dünyanın en gelişmiş ekono-

milerinden biri olan Norveç, enerji tüketiminin %98’ini HES’lerden temin ediyor.
Büyük nehirlerin hidroelektrik potansiyelini geliştirmiş olan Norveç’te 4000’e
yakın nehir tipi HES bulunuyor.
Aşağıda verilen resimlerin birincisi uydudan dünyanın gece görünümü, ikincisi
ise 2004 yılı için kıtaların hidroelektrik
potansiyelini kullanma oranını (ülkemizin
2004 yılındaki hidroelektrik potansiyel
gelişimi %25’ler düzeyindedir) gösteriyor.
İki resim örtüştürüldüğünde gelişmiş
olarak tabir edilen bölgeler (Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya vs.) hidroelektrik
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potansiyelini yıllar önce büyük ölçüde değerlendirmişken bizimde içine sokulduğumuz
Asya kıtası ve diğer kıtalarda maalesef bu durum tam tersi görünüyor. Buradan hidroelektrik potansiyel gelişimi ile gelişmişlik arasındaki doğrudan ilişki açıkça görülüyor.

Türkiye hidroelektrik
potansiyelini yüzde
yüz devreye aldığında
ülkemizde yaklaşık
1500 HES olacak.
Almanya’da Bulunan
küçük hidroelektrik
santrallerin sayısı ise
7000’i buluyor.
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Ülkemizde tek tek bakıldığında enerji üretim seviyeleri düşük görüldüğü için daha çok
eleştirilen 10 MW’ın altındaki HES’lerden (KHES) Fransa’da 2200 civarında bulunuyor.
Bu tesislerin toplam kurulu gücü yaklaşık 1800 MW. Bu potansiyel, ülkenin toplam
hidroelektrik üretim kapasitesinin yaklaşık %4’ünü oluşturuyor.
Bir nehir üzerine birden çok HES tesis edilmesi de yine ülkemizde eleştiri konusu
yapılan hususlar arasında yer alıyor. Fransa’da sadece Rhone Nehri ve kolları üzerinde 1937-1986 yılları arasında 19 adet baraj ve HES inşa edildi. Aynı nehir üzerinde
hâlihazırda 22 adet nehir tipi HES bulunuyor.
Almanya’da 2008 yılı itibariyle 7.300 KHES bulunuyor. Sadece Bavyera eyaletinde
1135 adet küçük hidroelektrik santral mevcut.

Japonya’da 1350 civarındaki küçük hidroelektrik santral 7000 MW toplam kurulu
güce sahip. Bu santraller ülke üretim kapasitesinin %6’sını oluşturuyor.
AB üyesi ilk 15 ülkede ortalama gücü 0,7 MW olan yaklaşık 14.000 KHES bulunuyor.
10 yeni üye ülkede 2770, 3 aday ülkede ise toplam 390 tesis yer alıyor.

ÜLKE

Mevcut Hidroelektrik
Kurulu Güç

Elektrik Üretiminin Hidroelektrikten
Karşılanma Oranı

MV

%

Norveç

27,569

98,2

Avusturya

11,70

70,4

İşviçre

13,800

60,0

İsveç

16,200

55,0

Bosna-Hersek

2,380

46,0

Romanya

5,860

34,8

Portekiz

4,394

27,0

Finlandiya

2,340

21,5

İspanya

24,376

20,0

Bazı Avrupa Ülkelerinin
Hidroelektrik Enerji Kullanımı

Tablodan da izlenebileceği gibi “gelişmiş” olarak tabir edilen ülkelerin, ülkemize nazaran büyük oranda hidroelektrik potansiyellerini devreye aldıkları görünüyor.

Enerjide Kendine Yeten Türkiye: 2023
Ülkemiz 2003 yılında Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde yürürlüğe koyduğu Su
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği ile 12 yıllık süre zarfında potansiyel kullanım
oranını 30 puan arttırarak %57’ye yükseltti. Hedef Cumhuriyetimizin 100. yılında teknik ve ekonomik potansiyelin tamamını çevresel ve sosyal faktörleri gözeterek devreye
almak ve enerji alanında kendine yeten bir ülke vizyonuna katkı sağlamak.
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HES’lerle İlgili Doğru Bilinen

8 Yanlışı Unutun

Ekonomik ve çevresel birçok faydasına rağmen alabildiğine eleştirilen Hidroelektrik
Santraller, kamuoyu tarafından büyük zararlara yol açan tesisler olarak algılanıyor.
Sıkça tekrarlanan ve aslında gerçekliği olmayan eleştiriler zamanla “yanlış” bilgilerin
doğru olarak kabul edildiği bir illüzyona sebep oldu.

DOĞRU
YANLIŞ
Dünyada
gelişmiş ülkeler
HES yapmıyor.

YANLIŞ
HES’ler dereleri
kuruttur.

Gelişmiş ülkeler, “gelişmiş”
sıfatını kazanırken hidroelektrik
potansiyellerinin tamamına yakınını
zaten devreye sokmuşlardır. Bu
sebeple güncel HES yatırımları,
diğer santrallere oranla düşük
görünmektedir.

DOĞRU
Ülkemiz koşulları göz önünde
bulundurulduğunda; ülkemizin
topoğrafik yapısı, uygun su
kaynaklarımız, ekonomik ve
çevresel şartlar hidroelektrik
enerjinin ülkemiz için alternatifleri
arasında en uygun enerji türü
olduğunu ortaya koyuyor.

YANLIŞ

Diğer
yenilenebilir
alternatifler
daha temiz ve
verimlidir.

DOĞRU
YANLIŞ

DOĞRU
HES’ler nehirleri kurutmazlar.
HES’ler suyu, enerjisini
aldıktan sonra olduğu gibi dere
yatağına bırakır. Bu esnada su
azalmaz ya da kirlenmez.
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Dereler özel
sektöre
satılıyor.

Dereler hiçbir surette satılmıyor.
Dere üzerinde kurulacak tesis
aracılığı ile özel sektöre sadece
enerji amaçlı suyun kullanım hakkı
49 yıllık bir süre için veriliyor.

YANLIŞ
HES’ler cüzi
miktarda elektrik
üretiyor.

DOĞRU
HES’ler ülkemizin enerji ihtiyacının dörtte birini
karşılıyor. 2015 yılında (Kasım ayına kadar olan
dilim) HES’ler ülkemizin enerji ihtiyacının %27’sini
temin etmiştir.

YANLIŞ
YANLIŞ

Bütün derelerin
üzerine HES
kuruluyor.

HES’ler doğaya büyük
zarar veriyor.

YANLIŞ
HES’ler ormanları
yok ediyor.

DOĞRU

DOĞRU
Hidroelektrik en temiz enerji üretim
yoludur. Karbon emisyonuna yol
açmadığı için HES’ler küresel
ısınma ve iklim değişimine karşı
desteklenmesi gereken tesislerdir.

Türkiye’de teorik hidroelektrik
potansiyel 433 milyar kilovatsaat,
teknik olarak değerlendirilebilir
potansiyel 216 milyar kilovatsaat,
teknik ve ekonomik olarak
değerlendirilebilir potansiyel ise
bugün için yaklaşık 168 milyar
kilovatsaat olarak hesaplanmıştır.
Bu izahattan da anlaşılacağı
üzere ülkemizdeki irili ufaklı tüm
nehirlere HES yapılacağı ifadesi
gerçeği yansıtmamaktadır.

DOĞRU
Türkiye genelinde HES’ler için
orman alanlarından 25.061 hektar
alanda bedelli olarak izin alınmıştır.
Bu arazi, toplam orman alanımızın
binde 1’inden daha az bir alana
tekabül etmektedir. Dolayısıyla
ormanların yok edildiği bilgisi
yanlıştır.
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Ermenek Barajı ve
Hidroelektrik Santrali
İstanbul Haliç Kongre
ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen
toplu merasimle,
Dönemin Başbakanı,
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 27 Aralık
2009 tarihinde hizmete
alındı.
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HABER

Haber

Orçun TAŞKIN

“Gövdenin yapılacağı
yerdeki dar vadi,
adeta buraya mutlaka
baraj yapılsın şeklinde
seslenmektedir.”
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
(Dönemin DSİ Genel Müdürü)
27.07.2004

Çift eğrilikli asimetrik ince kemer
beton tipinde inşa edilen Ermenek
Barajı tamamlandığında 218 metre
yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı
unvanını kazanmıştı. Ermenek, Deriner
Barajı’nın tamamlanmasının ardından
bu unvanını kaybetse de Mühendislik
Harikası olarak anılmaya devam ediyor.
Genişliği tepede 150 metreden az
olan, tabanda ise yer yer beş metreye
kadar düşen, son derece dar ve
derin bir vadide inşa edilen Ermenek,
kablo vinç sistemi ile dahi kısıtlı olarak
sağlanabilen ulaşım imkanları ve karstik
yapının gerektirdiği özenli enjeksiyon ve
tahkimat çalışmaları nedeniyle teknik
olarak Türkiye’nin en karmaşık baraj
projelerinden biri oldu. Barajın inşa
edildiği dar vadi, dönemin Devlet Su
İşleri Genel Müdürü Çevre ve Orman
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından
yukarıdaki ifadeyle değerlendirilmişti.
Ermenek Barajı ve Hidroelektrik
Santrali İstanbul Haliç Kongre ve
Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu
merasimle, Dönemin Başbakanı,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından 27 Aralık 2009
tarihinde hizmete alındı.
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Ekonomiye ve Çevreye Katkısı
Büyük
Türkiye’nin en yüksek 2. barajı olma
özelliğinin yanında, yüzey alanı
sınıflandırmasında da Türkiye’nin 4.
büyük barajı olma vasfını kazanan
Ermenek Barajı, enerji temin maksadı ile
inşa edildi. Kurulu gücü 309 MW olan
baraj, yıllık 1.187 GWh enerji üretim
kapasitesine sahip.
Dünyanın sayılı mühendislik yapıları
arasında gösterilen baraj, elektrik
üretmeye başladığı 14 Eylül 2012
tarihinden bu tarafa ülke ekonomisine
büyük katkı sağladı. 3 yıllık süre zarfında
3 milyar 46 milyon kilovat saat elektrik
enerjisi üreten Ermenek Barajı ve HES’in
ülke ekonomisine katkısı 610 milyon
lira oldu. Baraj 2015 yılında da 683
milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretti.
Ermenek ayrıca mansabında bulunan
Gezende Barajı’na olan akımları regüle
ederek bu barajın da enerji üretimine
olumlu etkide bulunuyor. Yapılan
hesaplara göre Ermenek Barajı’nın
sadece Gezende Barajı enerji artışına
olan katkısı 338 GWh/yıl seviyesinde
olacak. Bunun yaklaşık bedeli ise yıllık
35 milyon ABD doları.

Önemli ölçüdeki bu ekonomik katkının yanında barajın çevreye de olumlu etkileri bulunuyor. Ermenek Barajı’ndan üretilen temiz enerji fosil yakıtlarından karşılanmış olsaydı
kaynaklara göre atmosfere salınacak karbon miktarı şöyle olacaktı:

Linyit

Fuel Oil

Doğalgaz

1.540.000 ton CO2/yıl 783.000 ton CO2/yıl
Ermenek Barajı’nın işletmeye alınmasıyla
birlikte bölgede meydana gelen
taşkınların da önüne geçildi. Barajın
mansabında yer alan Gezende Barajı’nda
feyezan dönemlerinde ortaya çıkan
aşırı miktardaki suyun depolanamaması
sebebiyle sel tehdidi ortaya çıkıyordu.
Nitekim en son 2004 yılında aşırı
miktardaki suyun kontrol edilememesi
sebebiyle Silifke’de 50 bin kişinin maruz
kaldığı ve büyük maddi kayba neden olan
sel felaketi yaşanmıştı. Ermenek Çayı’nın
membaında kalan Ermenek Barajı, büyük
depolama kapasitesi sayesinde Gezende
tarafından kontrol edilemeyen feyezanları
depolayarak nehrin aşağı kesimlerindeki
sel felaketlerinin önlenmesinde önemli bir
rol oynuyor.
Diğer taraftan 61,45 km²’lik rezervuar
alanı bulunan Ermenek Barajı, Türkiye’nin
en büyük 4’üncü baraj gölüne sahip.
Büyük bir gölalanı bulunan Ermenek
Barajı, ilçeye göl kenarı turizm aktiviteleri,
balıkçılık ve göl taşımacılığı gibi yeni iş
alanları da kazandırdı.
Ermenek Barajı tamamlandığında kret
üzerindeki yol vasıtasıyla iki yamacı
birleştiren bir köprü vazifesi de görüyor.
Baraj sayesinde Ermenek ilçesi ile
Kazancı Beldesi arasında geçiş imkânı
sağlandı.

Türkiye’nin ve Dünya’nın En
Yüksek Barajları
Türkiye
1- Deriner Barajı
2- Ermenek Barajı
3- Keban Barajı
4- Berke Barajı
5- Altınkaya Barajı
6- Oymapınar Barajı
7- Artvin Barajı
8- Hasan Uğurlu Barajı
9- Karakaya Barajı
10- Atatürk Barajı

: 249 m
: 218 m
: 210 m
: 201 m
: 195 m
: 185 m
: 180 m
: 175 m
: 173 m
: 169 m

480.000 ton CO2/yıl

Dünya (Çift Eğrilikli Kemer Beton Tipi)
1-Khersan 2 - İran
:315 m
2-Kalat E Dehdasht - İran
:250 m
3-Deriner - Türkiye
:249 m
4-Karoon 4 - İran
:230 m
5-Ermenek - Türkiye
:218 m
6-Daniel Johnson - Kanada :214 m
7-Bazoft - İran
:211 m
8-Zalaki - İran
:210 m
9-Liro - İran
:210 m
10-Karoon 3 - İran
:205 m

Proje yerinin
coğrafî ve jeolojik
şartları sebebiyle
baraj gövdesinin
inşa edileceği vadiye
hiçbir şekilde ulaşım
mümkün olmadığından
bütün inşaat işleri için
baraj gövdesinin inşa
edileceği vadide özel
olarak tasarlanmış
kablo vinç sistemi
kullanıldı.

Dünya sıralaması Dünya Barajlar
Komisyonu’ndan alıntılanmıştır.

Dar Vadinin Zorlu Çalışma
Koşulları
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun deyimiyle “Buraya
mutlaka baraj yapılsın” şeklinde
seslenen Ermenek vadisi, Baraj
gövdesi için biçilmiş kaftandı fakat
inşaat çalışmaları için misafirperver
bir ev sahibi sayılmazdı. Tabanda 5
metre yamaçta ise 150 metreye ulaşan
genişlik iş makinalarının çalışmasını
imkânsız kılıyordu. Bu mesele kablolu
vinç sistemi devreye sokularak çözüldü.
Bir yamaçtan diğer yamaca gerilmek
suretiyle oluşturulan vinç sistemi
sayesinde iş makinalarının çalıştırılması
mümkün olmuştu. Her biri 25 ton
ağırlığa sahip olan taşıyıcılar vadinin iki
yamacı arasına gerilen kablolar üzerine
yerleştirildi. Taşıyıcılar vasıtasıyla iş
makinaları, çalışacakları platformları
oluşturmak üzere vadi tabanına doğru
indirilerek askıda oldukları halde
önce kazı çalışmalarını yapacakları
platformları oluşturuyorlardı. Platform
oluşturulduktan sonra platform üzerine
alınan iş makinaları yine tedbiren kablolu
vinç sistemine bağlı kalarak çalışmalarına
devam ediyordu. Tonlarca ağırlığa sahip
iş makinaları gövde kazılarını çok büyük
oranda bu düzende tamamladılar.
47

DETAY

Karakteristikleri
BARAJ
Gövde Tipi
Kret Kotu
Kret Uzunluğu
Talvegten Gövde Yüksekliği
Temelden Gövde Yüksekliği
Dolgu Hacmi
Depolama Hacmi
Kullanım Maksadı

:
:
:
:
:
:
:
:

Çift eğrilikli ince beton kemer
700 m
123 m
210 m
218 m
303.000 m³
4,583 milyar m³
Enerji

HİDROELEKTRİK SANTRALI
Kurulu Gücü
Yıllık Enerji Üretimi
Türbin Sayısı

: 309 MW
: 1187 GWh
: 2 + 2 adet

Ermenek Barajı’nın
vadi tabanından
yüksekliği 210 metreyi
buluyordu. Ancak
Barajın su sızdırmasını
engellemek
maksadıyla 250 metre
derine kadar inen
geçirimsizlik perdesi
için adeta yer altında
da bir baraj inşa edildi.
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Baraj inşaatının çetin şartlarda gerçekleştirilmesine sebep olan yalnızca inşaata
elverişsiz vadi şartları değildi. Dar vadi aynı zamanda büyük taşkınların yaşanmasına
da sebep oluyordu. Taşkın dönemlerinde çok sayıda iş makinası zarar görmüş bazıları
da kullanılamaz hale gelmişti.
Tüm zorlu şartlara rağmen baraj inşaatında çalışan 145’i mühendis 445 teknik
personel ile 1300 işçi, özverili çalışmalar neticesinde can kaybı yaşanmadan baraj
inşaatını tamamladılar.

Muhteşem Su Gösterisi
İnşaatın tamamlanmasını takiben Ermenek Barajı’nın bütün üniteleri çeşitli dayanım
ve kalite kontrol testlerine tabi tutuldu. Bu testlerden biri de muhteşem görüntülerin
ortaya çıkmasına vesile olan dolusavak testleriydi. Aslında Ermenek gibi enerji
maksatlı barajlarda dolusavakların çalıştırılması düşünülmez. Ancak beklenmeyen
ve elde olmayan sebeplerle ortaya çıkabilecek durumlarda dolusavakların kontrollü
bir şekilde çalıştırılması gerekir. İşte bu gibi durumlarda baraj güvenliği için yapılmış
olan dolusavakların gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve proje değerlerini ne ölçüde
sağladığını test etmek gerekir.
23.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen dolusavak testinde olası bir taşkın esnasında
barajın güvenliğini temin edecek olan tahliye sisteminin denemesi yapıldı. Deneme
esnasında dolusavaklardan bırakılan tazyikli suyun havada çarpıştırılması neticesinde
muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
Dolusavaklardan bırakılan saniyede yaklaşık 465 m³ suyun vadi aksında çarpışması ve
bu çarpışma neticesinde enerjilerinin kırılarak vadiye boşalması görülmeye değer bir
manzara oluşturdu.

Projenin Seyir Defteri
80 katlı gökdelene eş yüksekliği ile
Göksu Vadisi’nde bir gerdanlık gibi
yükselen Ermenek Barajı’nın yapım
serüveninde bazı aşamalar şu şekilde
gerçekleşti:
Ermenek projesi ilk defa Göksu Nehrinin zengin enerji potonsiyelinin
değerlendirilmesi amacıyla yapılan
ön inceleme çalışmaları sırasında
tanımlanmıştı. Daha sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
tarafından mevcut düşünün değerlendirilmesi amacıyla muhtelif baraj aksları ve gelişme plan alternatifleri dikkate
alınarak çalışmalar yürütüldü.
Projenin fizibilite raporu 1990 yılında Japon International Cooperation
Agency (JİCA) tarafından hazırlandı.
Kesin Proje çalışmalarına Mayıs
1996’da Electowatt Engineering Services (İsviçre) ve Dolsar Mühendislik
Ltd. Şti. Türkiye) Ortak Girişimi tarafından başlanıldı ve kesin Proje Aralık
1999’da tamamlandı.
11 Mayıs 2002 tarihinde temeli atılan
baraj inşaatında 5 Temmuz 2002 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaata başlandı. Toplam uzunluğu bin 750 metre
olan derivasyon tünellerinin yapımına
2003 yılında başlanarak, 11 Kasım
2004 yılında derivasyon sağlandı.
Baraj gövdesinin inşasına, 06.09.2007
tarihinde gövde temeli ile başlandı.
Gövde betonları dökümünde Ermenek
Baraj gövdesi için özel olarak üretilmiş
tırmanır çelik kalıp sistemleri kullanıldı.
Toplam 15 bin 500 metreküp beton
dökülerek 24.10.2007 tarihinde gövde
temeli tamamlandı. Gövde bloklarının
beton dökümüne 25.01.2008 tarihinde başlandı ve toplam 303 bin metreküp beton dökülerek 10.08.2009
tarihinde barajda su tutuldu.
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Kasım ayında DSİ projeleri ulusal ve yerel basının ilgisini
çekmeye devam etti. Özellikle Ermenek Barajı ve HES’in
ülke ekonomisine yaptığı katkı birçok gazete tarafından
haberleştirildi. 2015 yılında 683 milyon kilovat saat enerji üreten
Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santarli, işletmeye alındığı
tarihten bu yana ise 3 milyar 46 milyon kilovat saatlik elektrik

üretimi gerçekleştirdi. Barajın bu yönüyle ülke ekonomisine
katkısı 610 milyon TL oldu.
Ilısu Projesi kapsamında kültürel varlıklara yönelik çalışmaların
da gündeme geldiği kasım ayında, Zeynel Bey Türbesi’nin
taşınmasına ilişkin çalışmalar da basın kuruluşları tarafından
takip edildi.

Yeni Şafak Gazetesi
23.11.2015

Son Dakika
16.11.2015
Türkiye Gazetesi
16.11.2015

Milliyet Ege
04.11.2015

Son Dakika
27.11.2015
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Yeni Asya Gazetesi
02.11.2015

Zafer Gazetesi
14.11.2015

Yeni Gün Gazetesi
16.11.2015

Yeni Asır Gazetesi
29.11.2015

Sabah Egeli
18.11.2015

Türkiye Gazetesi
04.11.2015

Açıkgöz Gazetesi
11.11.2015
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Karadeniz Güne Bakış
22.11.2015

Doğu Gazetesi
11.11.2015

Aydın Denge Gazetesi
26.11.2015

Hürriyet Akdeniz
06.11.2015

Sabah Akdeniz
10.11.2015

Milat Gazetesi
15.11.2015

Vatan Gazetesi
04.11.2015
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Günboyu Gazetesi
17.11.2015
Star Gazetesi
16.11.2015

Çorum Hakimiyet
19.11.2015

Dokuz Sütun Gazetesi
17.11.2015

Çorum Hakimiyet
27.11.2015

Karadeniz Gazetesi
12.11.2015

Günboyu Gazetesi
02.11.2015

Çorum Haber
27.11.2015
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YAŞAM TARZI
TÜRKİYE’NİN İLK MİLLÎ PARKI:
Yozgat Çamlığı Millî Parkı
Yozgat Çamlığı Millî Markı, ülkemizin sahip
olduğu zengin tabii ve kültürel kaynak
değerlerini korumak, gelecek nesillere millî
bir miras bırakmak maksadıyla 1958 yılında
Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilmiş ilk
millî parkımızdır. İl merkezinin güneyinde,
sahip olduğu karaçam türü ile öne çıkan
ve Türkiye’nin ilk Millî Parkı unvanına sahip
orman alanıdır.

Sy: 60

Aktüel Haber:
İki Başlı Deniz
Kaplumbağası Yavrusu
Bulundu Sy:56

Aktüel Haber:
Kelaynaklar Çoğalıyor
Sy: 58

İnceleme:
Ankaranın Suyu
Sy: 62
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İki Başlı Deniz Kaplumbağası

Yavrusu Bulundu

türü bu yavru kaplumbağanın yaklaşık
bir ay önce bulunduğunda boyu yaklaşık
4 cm ve ağırlığı 19 gramdı. Ayrıca
birbirinden bağımsız olarak hareket eden
her iki kafa ayrı ayrı beslenebilmekteydi.

Yavru Bir Ay Yaşayabildi

Deniz
kaplumbağalarını
koruma çalışmaları
sırasında bilim
dünyasını hayrete
düşüren bir ilk
yaşandı.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ile Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Başkanlığı’nın birlikte
yürüttüğü deniz kaplumbağalarını
koruma çalışmaları sırasında bilim
dünyasını hayrete düşüren bir olayla
karşılaşıldı. Hatay’da bulunan Samandağ
kumsalı Akdeniz’in ve Türkiye’nin en
önemli Yeşil Deniz Kaplumbağası üreme
kumsallarından birisi olma özelliği taşıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)
Genel Müdürlüğü’nün burada yürüttüğü
2015 yılı koruma çalışmaları sırasında
iki başlı deniz kaplumbağası yavrusu
bulundu.

2 Kafalı ve 4 Yüzgeçli Yavru
Kaplumbağa
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın
yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bir ilk
olma özelliği taşıyan ve bilim dünyasının
ilgisini çeken deniz kaplumbağası
yavrusunun 2 kafası 4 yüzgeci ve bir
kuyruğu bulunuyordu. Chelonia mydas

Hayata bu şekilde gelen yavru
kaplumbağaların yetişkinliğe ulaşma
şansı çok zor oluyor. Yüzme davranışını
zamanla koordineli bir şekilde kazanan
bu yavru da, su içerisinde derine
dalamıyor bu yüzden su üzerinde
yüzebiliyordu. Bulunduktan sonra boyu
1 cm uzayan ağırlığı da 8 gram kadar
artan yavru kaplumbağa yaklaşık bir ay
kadar yaşayabildi.

Yavru Kaplumbağa Detaylı Bir
Şekilde İncelenecek
Konuyla alakalı açıklama yapan Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu da yavru kaplumbağanın
ölüm sebebinin muhtemelen organ
yetmezliğinden kaynaklandığının tahmin
edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
“Ölüm sebebini açıklığa kavuşturmak
için yavru üzerinde detaylı bir inceleme
yapılacak. Bu incelemenin yapılması
için yavru kaplumbağa Bakanlığımız
koordinatörlüğünde Çanakkale On Sekiz
Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları
Araştırma ve Uygulama Merkezine
transfer edildi.”
Ülkemizin deniz kaplumbağaları açısından
önemli bir üreme alanı olduğunu da
belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, deniz
kaplumbağalarına yönelik koruma
çalışmalarının her zaman olduğu gibi
bundan sonrada titizlikle yürütüleceğini
sözlerine ekledi.
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Kelaynaklar
Çoğalıyor
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü’nün
çalışmaları
neticesinde 2001
yılında 42 olan
kelaynak sayısı 209’a
yükseldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)
Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında
olan kelaynakların sayılarını artırmak için
çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor.
Yürütülen faaliyetlerden elde edilen
başarılı neticeler sayesinde 42’ye kadar
düşen kelaynak sayısı 209’a çıkarıldı.

Bu Yıl Doğan Bütün Yavrular
Kayıt Altına Alındı
Kelaynakların yok olma sürecinin
önüne geçmeye çalışan Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, kelaynakların yok oluş
sürecini durdurarak, 2001 yılında 42
olan kelaynak sayısını 2015 yılında
209’a ulaştırdı. Bu kapsamda Bakanlık
1977’de Şanlıurfa Birecik’te kurduğu
3 adet üretme merkezi ile kelaynakları
korumaya devam ediyor.
2015 yılında kafeslerden tabiata salınan
kelaynaklar başarılı bir üreme dönemi
geçirdiler. 2015 yılı içerisinde 52 adet
yavru yaşama tutunmayı başardı ve bu
yavrular yetkililer tarafından halkalanarak
kayıt altına alındı.

Erkek ve Dişi Bireyler Genetik
Analizler ile Tespit Edilecek
Birecik Kelaynak Üretme Merkezi’nde
gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında
2015 üreme döneminde üreyen 52 adet
kelaynak kuşunun halkalama işlemleri
yapıldı. Cinsiyet analizlerinin yapılabilmesi
maksadıyla kelaynak kuşlarından
kan örnekleri alındı. Genetik çalışma
dışında hiçbir yöntemle cinsiyetleri
belirlenemeyen bu değerli kuş türünün
erkek ve dişi bireyleri de genetik analizler
ile tespit edilecek.

“Kelaynak Kuşları Uydudan
Takip Edilecek”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada kelaynak kuşlarının uydudan
da takip edileceğini ifade ederek, “2
Adet kelaynak kuşuna GPS-GSM vericisi
takılması ile kelaynakların yıl boyunca
günlük hareketleri takip edilecek. Bu
vericilerin uyduya gönderdikleri sinyallerin
değerlendirilmesi neticesinde kelaynaklar
takip edilerek, karşılaştıkları problemler
belirlenmeye çalışılacak ve hayat alanı
olarak nereleri tercih ettikleri tespit
edilebilecek” dedi.
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TÜRKİYE’NİN İLK MİLLÎ PARKI:

Yozgat Çamlığı
Millî Parkı

Yozgat Çamlığı
Millî Parkı, Kafkas
Çamı denilen 400-500
yaşlarında Karaçam
türünü barındırmakta
ve bu çam türü
Türkiye’de sadece
Yozgat Çamlığı’nda
bulunmaktadır.

Hazırlayan

Ömer ÜNAL
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Yozgat Çamlığı Millî Markı, ülkemizin
sahip olduğu zengin tabii ve kültürel
kaynak değerlerini korumak, gelecek
nesillere millî bir miras bırakmak
maksadıyla 1958 yılında Bakanlar Kurulu
Kararıyla ilan edilmiş ilk millî parkımızdır.
İl merkezinin güneyinde, sahip olduğu
karaçam türü ile öne çıkan ve Türkiye’nin
ilk Millî Parkı unvanına sahip orman
alanıdır.
Yozgat Çamlığı Millî Parkı, Kafkas Çamı
denilen 400-500 yaşlarında Karaçam
türünü barındırmakta ve bu çam türü
Türkiye’de sadece Yozgat Çamlığı’nda
bulunmaktadır. Ayrıca alanın sahip
olduğu birçok bitki türü içinde çeşitli
endemik türlerde bulunmaktadır. Millî
Parkta yine Orta Anadolu’nun mevcut
bilinen hayvan türlerinin yanında,
Amerika’ya has Altın Kartal türünün de

varlığı bilinmektedir.

Yozgat’taki bakir alanlar
Millî parkın ana kaynak değerini, İç
Anadolu steplerinde yaşamış doğal yaşlı
ormanların son kalıntıları olan Karaçam
Ormanları, bitki örtüsü, topografik
yapısı, yaban hayatı potansiyeli,
manzara güzellikleri, zengin rekreasyon
kaynakları, kış turizmi olanakları ve bol
oksijen kaynağı kliması ile doğa harikası
bir yerdir. Yapılan araştırmalara göre
yaklaşık 300 yıl öncesine kadar Yozgat
çevresinde görülen bakir ormanlarından
günümüze sadece millî park içerisindeki
karaçam ormanı kalmıştır. Doğal
orman ekosistemini Pinus nigra subsp.
Pallasiana (karaçam) ve Quercus
pubescens (meşe) oluşturmaktadır.
Millî Park içerisinde doğal yayılışını
gerçekleştiren karaçam ormanı İç

Anadolu’daki karaçam ormanlarının
kalıntılarıdır. 1400 metrede başlayan
ormanlık alan, 1600 metreye kadar
çıkmaktadır.

Birçok hayvan türü
yaşamaktadır
Millî park alanında karaçamın yanı sıra
odunsu bitki olarak meşe, ardıç ve
ağaçlandırma yoluyla getirilmiş sarıçam
türleri de bulunmaktadır.
Yozgat Çamlığı Millî Parkı içerisinde
doğal olarak bulunan hayvan türleri;
Kartal, Kızıl Şahin, Küçük Atmaca,
Kumru, Delice, Tarla Kuşu, Sığırcık, Sarı
Asma, Arı Kuşu, Ardıç Kuşu, Karga,
Serçe, Tepeli Toygar gibi kuşlar; Yaban
Domuzu, Tavşan, Kızıl Tilki, Tarla Faresi,
Kaplumbağa, Yılan, Kertenkele, Sincap
gibi türler vardır.
Millî Park’ta bulunan kır lokantası ve
Otel sahaya gelen insanların konaklama
ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Millî park şehir merkezine çok yakın
olduğu için ziyaretçiler günübirlik olarak
paraka gidip konaklama ve yemeiçme ihtiyaçlarını şehirdeki lokanta
ve otellerden de karşılama imkânına
sahiptir.

Yozgat kent manzarasına
hakimdir
Parkın misafirlerinin varış noktalarından
ilki kır restoranının yer aldığı bölgedir.
Bu bölgede yaklaşık 300 kişilik bir
kır lokantasının yanı sıra Yozgat kenti
manzarasına yönlendirilmiş, içinde
grupların yemek yiyebileceği şekilde
oldukça büyük ve tek tip tasarlanmış
kameriyeler, çocuk oyun alanları yer
almaktadır. Piknik üniteleri, oyun parkı,
Yağmur barınaklar, Kamelyalar, 2 adet
Futbol sahası bulunmaktadır. Ayrıca seyir
terası, dinlenme üniteleri, otoparklar, oyun
grupları, basketbol sahası ile gelecek
misafirlerinin hizmetinde olacaktır.
Çok geniş bir alana yayılan, içerisinde
çam, meşe ve değişik ağaç türleri temiz
soğuk suları, çeşitli av hayvanlarıyla ünlü
bir bölgedir. Bu bölge bahar aylarından
başlayarak büyük bir hareketlilik gösterir.
Bölge insanlarının yaylalarına gidişi yaz
ve bahar aylarını yaylalarında geçirerek
havaların soğumasıyla yaylalardan
göçleri bu yöreye ayrı bir güzellik
katmaktadır. Sıcak havalarda çevreden
gelen insanlar soğuksu pınarlarının
başında eğlenerek vakit geçirirler.
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ANKARA’NIN
SUYU

İNCELEME

“Bağı azdır ama bahçeleri çoktur. Lakin
sahralarında köyleri bakımlı, bütün
halkı zengin ve mutlu, halkı garipleri
sever, sevimli ve verimli köylerinde
ekinlikleri bol, hayrat ve bereketleri çok,
nimetleri çok çok bol, kaynak suları
akar ve çağlar, bakımlı ve şenlikli bir
beldedir ki kalesi ve şehri benzersizdir.
Allahu-Taala dünyanın sonuna kadar
Osmanlıların elinde ebedi ede.” deyu
betimlemiş Ankara’yı ve dahi suyunu
“Seyahatnamesi”nde Evliya Çelebi üç
asır öncesinden…
Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kentin
nüfusu 30 bin dolaylarındadır. Ancak
Ankara’nın Başkent ilan edilmesinin
ardından nüfusu hızla artmış ve kente
su sağlayan kaynaklar yetersiz kalmaya
başlamıştır bir süre sonra. Kentin
içmesuyu sorununu çözmek üzere
1930’ların başlarında “Ankara Şehri
İçmesuyu Komisyonu” kurulmuş ve
komisyonun hazırladığı Ankara’nın
uzun dönemli “içmesuyu planlaması”,
-Jansen Planı’nın da öngördüğü-,
160 000 nüfusa göre geliştirilmiştir.
Yeraltısuyu kaynaklarının sınırlı olması
nedeniyle artacak su ihtiyacının bir
yerüstü su kaynağından, Çubuk Çayı
üzerinde oluşturulacak baraj gölünden
karşılanması öngörülmüştür. Yapımına
1932 yılında başlanan baraj, 1936 yılında
işletmeye alınmıştır.

Çubuk Barajı
Çubuk barajı suları, Dışkapı’daki Ziraat
Fakültesi karşısında yapılan üç gözlü
ve günlük kapasitesi 24 bin metreküp
olan filtre istasyonunda arıtıldıktan sonra
Ankara içmesuyu şebekesine verilirdi.
1940’ların başlarına kadar Ankara’da
toplam kapasiteleri 12 bin metreküp
olan 9 adet içmesuyu deposu inşa
edildi ve bu süre içinde çapları 60-80
cm olan 123 kilometre boru döşendi.
Çubuk barajı, ekonomik ömrü süresince
Ankara’ya yılda ortalama 35 milyon
metreküp içme ve kullanma suyu
sağladı.
Çubuk barajı içmesuyu uygulaması,
Ankara kentinin ilk su müdürlerinden
Eşref Özand’ın eseri… Eşref Özand;
Ankara Sular İdaresi’nin kurucusu,
İnşaat Mühendisleri Odası’nın uzun
yıllar Başkanı ve Genel Sekreteri,
mesleğimizin duayeni! 1970’lerin
ortalarında tanıdım kendisini, bitmez
tükenmez enerjisini…
Cumhuriyet döneminin ilk büyük su
yapısı olan baraj ve çevresi, 1930’ların
ikinci yarısından başlayarak aynı
zamanda Ankara’nın en önemli
rekreasyon tesisi olarak da işlev üstlendi.
Çubuk Barajı, Atatürk’ün de sağlığında
sık sık uğradığı, övgüyle söz ettiği,
yabancı konuklarını ağırladığı bir tesisti.

Hazırlayan

Hasan AKYAR
Çubuk Barajı, daha sonra 1954’te
kurulan DSİ sorumluluğuna verildi.
DSİ teşkilatı bünyesinde oluşturulan
“Ankara Barajları ve Rekreasyon
Tesisleri İşletme Müdürlüğü” tarafından
2004 yılına kadar korundu, geliştirildi
ve işletildi. Burada, Çubuk Barajı ve
tesislerinin ASKİ’ye devredilmesine kadar
işletme müdürü olarak görev yapan ve
özverili çalışmalarıyla takdir toplayan
Sayın Yılmaz Taflıoğlu’nu* anmadan
geçemeyeceğim.

Çubuk Barajı Artık İçmesuyu
Kaynağı Değil
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde baraj
havzasında Çubuk ilçesi nüfusundaki
artış, Esenboğa Havaalanı ve özellikle
Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne bağlı serum
çiftliğinin yer alması ve havzadaki
irili ufaklı sanayi tesisleri atıksularının
arıtılmadan Çubuk çayına boşaltımı,
baraj gölünde depolanan suyun
kalitesini olumsuz bir biçimde etkiledi.
1990’ların ortalarına gelindiğinde artık
barajın 50 yıl olarak planlanan ekonomik
ömrü çoktan dolmuş, ölü hacminde
biriken ve çeşitli ağır metal ve organik
kirleticiler içeren dipçamur yüzeye
yaklaşmış, gölün faydalı aktif hacmi
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İNCELEME

12 Ocak 2016 Güncellemesi:
(*)“Ankara Barajları ve Rekreasyon
Tesisleri İşletme Müdürü” DSİ Emeklisi
Sayın Yılmaz Taflıoğlu’nun vefatını ne
yazık ki bugün öğrenmiş bulunuyorum.
Kendisine rahmet diler, ailesine,
yakınlarına ve tüm DSİ camiasına
başsağlığı dilerim.

hemen hemen kalmamıştı. Ve, Çubuk
barajından Ankara’ya su iletimi tamamen
durduruldu.
2003 yılında Ankara Büyükşehir
Belediye’sine devrinin ardından,
Ankara’ya su sağlayan diğer tüm
baraj ve içmesuyu tesisleri ile birlikte
Çubuk Barajı’nın işletilmesi de ASKİ’ye
devredildi. Çubuk Barajı yaklaşık yirmi
yıldır Ankara’nın içmesuyu kaynakları
arasından çıkartılmış bulunmaktadır.

Biraz Nostalji
Çocukluğumda Ankara şebeke suyunun
büyük bir bölümü Çubuk Barajı’ndan
sağlanırdı. 1950’lerin sonlarında
Bahçelievler’de otururduk. Konutlara
şehir şebeke suyu bağlı idi, semt
imara açıldığından beri. Büyüklerimiz
musluktan su içirtmezdi. İçtiğimiz su,
salondan mutfağa sürgün edilmiş bir
sehpanın üzerinde, altında basit bir
musluğu olan şöyle böyle kırk santim
çapında, altmış santim yüksekliğinde
içi kalaylı iri bir bakır haznede kullanıma
hazır bulunurdu. Sahra mutfağı
tenceresinin üstündekine benzer kulpsuz
ama üstten lehimlenmiş tutamağı olan
bir de kapağı vardı.
Hemen her gün sokaktan geçen
sucunun sesi işitildiğinde, aceleyle
mutfağa koşturulur, su bidonunun
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üzerini cömertçe kaplayan içten lastikli
çevresi fırfırlı örtü özenle çekilir, kapak
açılır ve bidonun içindeki su miktarı
gözlendikten sonra eğer yeterince
boş hacim olduğuna kanaat getirilirse
pencereye varılarak mahalleyi inletecek
bir tonda “sucuuu” diye çığrılırdı.
Metalden su damacanalarının bir düzen
içinde istiflendiği arabaya koşulmuş
bezgin atı koşumlarından tutarak güden
sucu, sesin sahibini tanır, atın yularını
evin giriş kapısı yakınındaki kestane
ağacına bağlamadan önce arabayı ön
tekerleğini kaldırıma dayayacak şekilde
konuşlandırırdı…
Sonra boynundan kavradığı damacanayı
bir hamlede sol omuzu üstüne dengeli
bir şekilde atar, evin giriş kapısı önüne
serili paspasa vardığında, dar alanda
ustalaştığı ayak-topuk hareketleri
marifetiyle bir çırpıda ayakkabılarını
çıkarıp mutfağa doğru seğirtirdi. İçi
oyuk yarım küre misali pirinç kapağını
damacanaya tutturan ince telin iki ucunu
birbiriyle kaynaştıran kurşun mührü bir
çekişte koparmasının ardından, suyu
bidona boca etmeye başlardı. Suyun
bidona aktarılma sürecini hızlandırmak
amacıyla pantolonunun kemer askısı
arasına sıkıştırdığı lastikten şöyle böyle
bir karış boyundaki dışı tırtıllı ince
siyah hortumu damacananın ağzından

içeriye daldırmaya yeltenirdi sucu.
‘Sakın ha!’, ‘o kirli şeyi suya sokma!’
uyarıları ile karşılaşınca önce irkilir, sonra
‘damacananın içerisine doğrudan hava
girmeyince boşaltmanın uzayacağı’,
‘hava kararmadan daha çok kapı
dolaşacağı’ ve benzeri gerekçeleri içeren
söylenmelerini duyuracak bir biçimde
dile getirirdi. Sucu bizleri hiç sevmezdi…
Bu uzun süren işlem sırasında boş bir
iki sürahi ile sucunun yanında durulur,
damacanada artabilecek su için ek bir
kapasite yaratılırdı… Sucu, paspasa
devirdiği ayakkabılarını ayakta ayağına
ite kaka geçirirken su parasını saymadan
cebine indirirdi. Evin giriş kapısı ile
mutfaktaki su bidonu arasındaki
güzergâhta nemli çorapların bıraktığı izler
her seferinde itinayla silinirdi.
Büyüklerimizin doğduğu yerlerde su,
‘pungar’lardan bakraç bakraç evlere
taşınırdı. Ne içmesuyu şebekesi, ne
su arıtımı; ne musluk, ne tesisat; ne
kurşun boru, ne tesisatçı! Çeşme ve
‘pungar’ (pınar) suları musluktan akan
su gibi klor kokmazdı. Büyüklerimiz
evde musluktan su içirtmezdi. Oysa
ilkokulda ders aralarında öğrenciler suyu
musluklardan kana kana içerdi… Okulun
musluklarından akan su ile evdeki
musluklardan farklı su mu akardı?
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