




1

Fosil yakıt rezervleri hızla azalıyor. Dünya kömür rezervlerinin yaklaşık 100 yıl, 
petrol ve doğalgaz rezervlerinin ise yaklaşık 50 yıl sonra tükeneceği öngörülüyor. 
Rezervlerin kritik seviyelere düşmesi enerji arz güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor. 
Fosil yakıtların yakılması suretiyle enerji elde edilmesi sonucunda, hava kirliliği başta 
olmak üzere küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi menfi etkiler de ortaya çıkıyor. Bu 
olumsuz tablonun değiştirilmesi adına küresel ölçekte bir çaba söz konusu… Özellikle 
yenilenebilir enerji kaynaklarına artan ilgi dünyamızın geleceği adına umut verici. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrik, alternatifleri arasında kendisini 
benzersiz ve vazgeçilemez kılan bir takım özelliklere sahip olması sebebiyle ön 
plana çıkıyor. Gerek işletme ve bakım maliyetlerinin düşüklüğü gerek pik taleplerin 
karşılanması noktasındaki başarısı gerekse enerjiyi depolamak gibi eşsiz bir özelliğe 
sahip olması hidroelektrik santralleri ayrıcalıklı bir yere taşıyor.

Hidroelektrik enerjiyi konu edindiğimiz bu özel sayımızda, hidroelektrik santralleri 
tarihi dönüm noktaları ekseninde teknik, ekonomik, sosyal ve çevresel yönleriyle 
incelemeye çalıştık.

Keyifle okumanız dileğiyle…
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Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı 

Enerji; her ülke için 
kalkınma, istikrar, 
gelişme, refah ve artan 
hayat kalitesi anlamına 
gelmektedir. Enerjinin 
yerinde, zamanında, 
makul fiyatlarla 
temini ise kalkınma 
için vazgeçilmezdir. 
Çünkü üretim ancak 
enerji ile mümkündür. 
Bununla birlikte enerji; 
ekonomik, sosyal 
ve çevresel yönleri 
bulunan, aynı anda pek 
çok sektörle bağlantılı 
bir konudur.

Sahip olduğu bitki ve 
hayvan çeşitliliği, tabii 
ve kültürel güzellikleri 
ile Türkiye; sürekli 
enerji ihtiyacını 
sürdürülebilir kalkınma 
ve çevre koruma 
ilkeleri ile uzlaştırmaya 
büyük önem 
vermektedir. Bütün 
tabii kaynaklarımızın 
koruma kullanma 
dengesini gözeten, 
sürdürülebilir kaynak 
yönetimi anlayışının 
hâkim kılınması için 
ulaşımdan ziraata, 
sanayiden atık 
yönetimine kadar 
pek çok alanda hem 
mevzuatta hem de 
uygulamada çok önemi 

adımlar atılmıştır.

Türkiye’yi enerjiye 
çok ihtiyacı olmasına 
rağmen, çevreyi çok 
daha az kirleten bir 
ülke haline getirmek 
için yatırımlarımızı 
bilhassa çevreyi göz 
önüne alarak, çevre ve 
insan için yapıyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki 
sürekli enerji temini 
gibi temiz çevre de 
bir ihtiyaç, bir haktır. 
Temiz enerji, temiz 
çevre demektir. 

Dünya genelindeki 
en yüksek büyüme 
oranlarından birine 
sahip olan Türkiye, 
sürdürülebilir kalkınma 
hamlelerini yetersiz 
enerji kaynakları 
ile beslemek 
durumundadır. 
Dünyadaki temel enerji 
ihtiyaçlarının dörtte 
üçünü karşılayan 
ancak hızla azalan 
fosil yakıtlar hem sera 
gazları ile küresel 
ısınmaya sebep 
olmakta hem de fiyat 
dalgalanmalarından 
çok çabuk 
etkilenmektedir. 
Güneş ve rüzgâr 
gibi yenilenebilir 
enerjilerse henüz 

büyük çaplı ihtiyaçları 
karşılayabilecek kadar 
gelişmiş değildir. Bu 
itibarla artan enerji 
açığının kapatılması 
için Türkiye’nin 
önündeki en uygun 
seçenek su yani 
hidroelektriktir. 

Hayatın devamlılığı için 
vazgeçilmez olan zaruri 
ihtiyaçları bünyesinde 
barındıran, insana 
hem içme suyu hem 
de enerji olarak geri 
dönen su; bereket ve 
refahı depolayan baraj 
ve tesisler sayesinde 
tarlalarımızda 
altın başaklara, 
lambalarımızda ışığa 
dönüşür. Durmaksızın 
yenilenen su 
çevriminden elde edilen 
hidroelektrik enerji; 
yenilenebilir, güvenli, 
verimli, yeşil, yerli ve 
ucuz bir kaynaktır. 

Temiz ve sürekli bir 
enerji kaynağı olan 
suyun mümkün olan 
en kısa sürede faydaya 
dönüştürülmesi, boşa 
akan su kaynaklarının 
millî ekonomiye 
kazandırılması, 
projelerin daha kısa 
sürede tamamlanarak 
gelecekte muhtemel 

enerji açığının 
yerli kaynaklar ile 
karşılanması için 26 
Haziran 2003 tarihinde, 
Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Yönetmeliği 
çıkarılmıştır. Öz 
kaynağımız olan 
bütün hidroelektrik 
potansiyelimizin 
harekete geçirilmesi; 
her yıl enerjiye 
ödediğimiz döviz 
miktarını 15 milyar 
dolar düşüreceği 
gibi ülkemizin dışa 
bağımlığını da 
azaltacaktır. 

Akan suyun gücünden 
faydalanan hidrolik 
kaynaklı enerji tesisleri; 
çevre kirliliğine ve 
sera gazı emisyonuna 
sebep olmadan, temiz 
ve yenilenebilir enerji 
sağlar, suyu kontrol 
edip düzenleyerek sel ve 
taşkınların önüne geçer. 
HES projeleri ile hem 
enerji üretilecek hem 
de nehirlerimiz akmaya 
devam edecektir. İyi 
planlanmış çevre 
ile uyumlu, yeşil ve 
maviyi buluşturan 
hidroelektrik santral 
projeleri; enerji 
ve kalkınmayı 
da beraberinde 
getirecektir.

TEMIZ ENERJI, TEMIZ ÇEVRE DEMEKTIR
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Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Özellikle son 15 yılda 
ülkemizin hidroelektrik 
enerji potansiyelinin 
değerlendirilmesi 
yönünde önemli bir 
atılıma imza atılmıştır. 

Bu atılımda DSİ 
tarafından son 15 
yılda tamamlanarak 
işletmeye alınan 
Deriner, Akköprü, 
Ermenek, Alpaslan, 
Borçka ve Obruk gibi 
baraj ve HES’lerin 
büyük payı vardır. 

2013 yılında enerji 
üretimine başlayan 
Deriner Barajı ve HES 
ülkemizin enerji üretim 
kapasitesi en yüksek 
6. HES’i olmasının 
yanında kategorisinde 
dünyanın en yüksek 3. 
barajı olma özelliğini 
de taşımaktadır. 
Yine 300 MW kurulu 
güce sahip Ermenek 
Barajı ve HES de 
önemli ölçüdeki enerji 
üretiminin yanında 
sınıfında dünyanın en 
yüksek 6. barajı olarak 
ön plana çıkmaktadır.

Diğer taraftan DSİ, 
teşkilatlandığı 1954 
yılından bu yana 
işletmeye aldığı 66 
adet hidroelektrik 

santral ve toplam 12 
bin 419 MW’lik kurulu 
güç ile ülkemizin 
mevcut hidroelektrik 
enerji kurulu 
gücünün %45’ini 
oluşturmaktadır.

Bu HES’ler arasında 
ülkemizin ve 
Avrupa’nın en büyük 
barajı olan Atatürk, 
Keban, Karakaya, 
Altınkaya, Deriner, 
Ermenek gibi devasa 
tesisler yer almaktadır.

2003 yılında yürürlüğe 
giren Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması 
Yönetmeliğinin de itici 
etkisiyle hâlihazırda 
işletmede olan toplam 
626 adet HES ile yıllık 
96 milyar kilovat 
saat elektrik enerjisi 
üretim kapasitesine 
ulaşılmıştır. Böylece 
ülkemizin teknik 
ve ekonomik olarak 
değerlendirilebilir 
hidroelektrik 
potansiyeli, %53 
oranında devreye 
alınmıştır.

Hedefimiz 
Cumhuriyetimizin 
100. yılı olan 2023’te 
teknik ve ekonomik 
hidroelektrik 

potansiyelimizin 
tamamından istifade 
etmektir. Bu yöndeki 
çalışmalarımız süratle 
devam etmektedir.  

Bu kapsamda 
tamamlandığında 
dolgu hacmi 
bakımından dünyada 
sınıfının en büyük 
barajı, ülkemizin de en 
büyük 4. hidroelektrik 
santrali olacak Ilısu 
Barajı ve HES 2019 
yılında işletmeye 
alınacaktır. Ilısu Barajı 
ve HES üreteceği enerji 
miktarı ve yaratacağı 
sulama imkânlarının 
yanında inşası 
esnasında tarihin gün 
ışığına çıkarılması 
ve korunarak gelecek 
nesillere aktarılması 
hususunda da önemli 
rol oynamaktadır

Ülkemizin en hızlı 
nehrinde inşa 
edilmekte olan ve 
tamamlandığında 
sınıfında dünyanın en 
yüksek 2. Barajı olacak 
Yusufeli Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
ise 540 MW kurulu güç 
ve yıllık 1 milyar 817 
milyon kilovatsaatlik 
hidroelektrik enerji 
üretim kapasitesi 

ile ülkemize hizmet 
edecektir.

Hâlihazırda inşası 
süren Silvan 
Barajı ve HES ise 
tamamlandığında, 
sulama ve enerji 
üretimini kapsayan 4 
ayrı aşamada işletilecek 
ve 4.  aşamanın 
sonunda nihai enerji 
üretim kapasitesine ve 
sulama randımanına 
ulaşacaktır. İlk 
aşamada yıllık 681 
milyon kilovatsaat 
enerji üretecek olan 
tesis, Silvan ovalarının 
gelişimi paralelinde 4. 
aşama sonunda yıllık 
88 milyon kilovatsaat 
enerji üretecektir.

2023 yılı hedefleri 
doğrultusunda 
özel sektörümüzle 
birlikte enerji arz 
güvenliğimizin 
sigortası konumunda 
bulunan hidrolik 
kaynaklarımızın; 
teknik, ekonomik 
ve çevresel olarak 
yapılabilir kısmını 
devreye sokarak 
milletimizin hizmetine 
sunmak öncelikli 
görevimizdir.

HIDROELEKTRIKTE HEDEFIMIZ 2023
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SUYUN
IŞIK HALI

İNSANOĞLU İLK 
ÇAĞLARDA SU 
DEĞİRMENLERİ İLE 
FAYDALANMAYA 
BAŞLADIĞI SUYUN 
GÜCÜNDEN, 
19. YÜZYILIN 
SONLARINDA 
ELEKTRİK ENERJİSİ 
ÜRETMEYE 
BAŞLADI. 
HİDROELEKTRİK, 
GÜNÜMÜZDE 
HALEN 
VAZGEÇİLMEZ BİR 
ENERJİ KAYNAĞI 
OLARAK İNSANLIĞA 
HİZMET EDİYOR. 
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DEPOLAMALI 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALLERDE, 
ZAMAN İÇİNDE 
RASTGELE 
BİR DEĞİŞKEN 
NİTELİĞİNDE OLAN 
AKIM, DEPOLAMA 
YAPILMAK 
SURETİYLE 
DÜZENLENMEKTE 
VE BU DÜZENLİ 
DEBİYLE 
AKARSUDAN 
ELDE EDİLEN 
GÜVENİLİR ENERJİ 
BÜYÜK ÖLÇÜDE 
ARTMAKTADIR.

Hemen hemen bütün enerji kaynakları, güneş ışınımının maddeler üzerindeki 
fiziksel ve kimyasal tesirinden meydana geliyor. Hidrolik enerji de güneş ener-
jisinin sağladığı hidrolojik çevrim (su çevrimi) neticesinde dolaylı olarak oluşan 
bir enerji kaynağı. Deniz, göl veya nehirlerdeki sular, güneş enerjisi ile buhar-
laşıyor, oluşan su buharı rüzgârın etkisiyle sürüklenerek atmosferik şartlarda 
yoğunlaşıyor ve yağmur veya kar halinde yeryüzüne yağış olarak tekrar düşü-
yor. Yağışlarla beslenen akarsu, göl ve denizlerden buharlaşmayla birlikte süreç 
yeniden başlıyor. Bu sonsuz süreç, hidrolik enerjiyi kendisini sürekli yenileyen 
bir enerji kaynağı haline getiriyor. 

19. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’de kurulan ilk hidroelektrik santralden 
bu yana aynı prensiple enerji üretiliyor. Bir hidroelektrik santralde enerji üre-
tim süreci, suyun potansiyel enerjisinin belli bir yükseklikten bırakılarak kine-
tik enerjiye çevrilmesi ile başlar. Kinetik enerji, türbinler vasıtasıyla mekanik 
enerjiye, mekanik enerji de jeneratör marifetiyle elektrik enerjisine dönüştü-
rülür. Elektrik enerjisi de enterkonnekte sistem vasıtasıyla evlerimize kadar 
ulaşır.

Su alma
kapakları

RezervuarBarajTürbin
Kuyruk

suyu çıkışı

Elektrik iletim hattı

Hidroeletrik Enerji Üretimi

Transformatör

Kaynak: Environment Canada

Santral

Jeneratör

Ceb
ri 

bor
u

Baraj

Hidroelektrik Santral (HES) Türleri
Hidroelektrik santraller, temel olarak depolamalı, doğal akışlı (nehir tipi) ve 
pompaj depolamalı olmak üzere üç grupta değerlendiriliyor.

Depolamalı (Barajlı) HES’ler
Depolamalı sistemde suyun önü bir baraj ile kapatılarak, barajın gerisinde bir 
rezervuar oluşturulur. Böylece, yağışlı sezonda akarsuyun debileri bu rezervu-
arda biriktirilir. Yağışsız ve kurak sezonda ihtiyaç duyulan su eksiği bu birikmiş 
su hacminden temin edilir.

Ayrıca, rezervuarda biriken sular baraj yüksekliğine yakın bir düşü de kaza-
narak potansiyel enerjisini arttırmış olur. Bilindiği gibi enerji üretimi düşü ile 
debinin çarpımıyla doğru orantılıdır. Bir taraftan debi, diğer taraftan düşü ne 
kadar artarsa, üretilecek enerji de o kadar artar. Barajların en büyük avantajı, 
debi düzenlemesidir. Depolamalı hidroelektrik santrallerde, zaman içinde rast-
gele bir değişken niteliğinde olan akım, depolama yapılmak suretiyle düzen-
lenmekte ve bu düzenli debiyle akarsudan elde edilen güvenilir enerji büyük öl-
çüde artmaktadır. Debi düzenlemesi yalnız enerji barajlarının değil, içme suyu 
ve sulama maksatlı barajların da sağladığı çok önemli bir faydadır. Bu fayda 
barajlar dışında herhangi bir tesisten elde edilemez. 



Haber

8

Barajlar debi düzen-
lemesini, mevsimler 
arasında (yağışlı mev-
simde biriktirip kurak 
mevsimde su vermek) 
yaptıkları gibi yıllar 
arasında da (yağışlı 
yıllarda biriktirip ku-
rak yıllarda su temin 
etmek) yapabilirler. 
Bu açıdan barajlar ül-
kemizde asla vazgeçi-
lemeyecek tesislerdir. 
Vatandaşlar açısından 
barajların en büyük 
faydası ise üzerinde 
inşa edildikleri akar-
suyun doğal şartlarda 
yaratabileceği taşkın 
tehlikesinin ve taş-
kınlardan kaynakla-
nan çok büyük mal ve 

can kayıplarının önüne 
geçmesidir. Dolusavak 
kapasitesi, hava payı, 
feyezan ötelemesi ve 
geçici feyezan depola-
ma hacmi doğru ola-
rak tasarımlanmış her 
baraj, mutlaka mansa-
bındaki taşkın riskini 
büyük ölçüde azaltarak, 
mansapta yaşayan va-
tandaşlar için paha bi-
çilmez bir hizmet verir. 
Taşkın riskini azaltmak 
için yapılabilecek sel 
kapanı ve benzeri di-
ğer tedbirlerin faydası 
hiçbir şekilde barajlar-
la mukayese edilemez. 
Barajlar bu açıdan da 
zaruri ve vazgeçileme-
yecek tesislerdir.

Barajların ilk yatırım 
maliyetleri yüksek ve 
inşaat süreleri uzun 
olabilir. Ancak, ener-
ji üretiminde yakıt 
kullanmadığından ve 
işletme-bakım mas-
rafları çok düşük oldu-
ğundan hidroelektrik 
uzun vadede en ekono-
mik enerji türü olarak 
değerlendirilmektedir. 

Nehir Tipi (Regülatör) 
Santraller
Nehir Tipi Santrallerde 
akarsuyun üzerine ya-
pılan bir regülatör ile 
su seviyesi bir miktar 
kabartılır. Böylece de-
bilerin su alma yapısı 
tarafından daha kolay 
alınması sağlanır. Ay-

rıca bir miktar da düşü 
kazanılmış olur. Bu tip 
tesislerde debi düzen-
lemesi olmaz. Santralin 
üreteceği elektrik ener-
jisi mevsimlere bağlı 
olarak değişir. Üreti-
lecek güvenilir enerji 
akarsuyun tabii şartlar-
da gelen minimum de-
bisi ile sınırlıdır. Üreti-
len elektriğin büyük bir 
kısmı ikincil enerjidir. 
Oysa depolamalı baraj 
tesislerinde üretilen 
elektriğin büyük bir 
kısmı güvenilir ener-
ji olur. Eğer nehir tipi 
santrallerin membaın-
da büyük barajlar var-
sa o barajların rezer-
vuarlarında sağlanan 

Depolamalı HES – Obruk Barajı ve HES/Çorum

Nehir Tipi HES’ler... Soldaki HES’te hidroelektrik santralin regülatöre bitişik olduğu sağdakinde ise mansapta belli bir mesafede 
olduğu örnekler görülüyor.
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HİDROELEKTRİK 
SANTRALİN 
REGÜLATÖRE 
BİTİŞİK OLDUĞU 
HALLERDE, 
TESİSİN TABİATA 
ETKİSİ MİNİMUM 
DÜZEYDEDİR.

debi düzenlemesinden 
mansaptaki nehir tipi 
santraller de istifade 
eder. Bu durumda nehir 
tipi santralin de ürettiği 
güvenilir enerji büyük 
miktarda artar.

Nehir Tipi Santraller 
başlıca iki kısma ayrı-
labilirler:

a) Hidroelektrik santra-
lin regülatöre bitişik 
olması hâli: Bu du-
rumda düşü regülatör 
yüksekliği ile sınırlı, 
dolayısıyla küçüktür. 
Üretilecek enerji mik-
tarı daha çok akarsu-
yun debisine bağlıdır. 
Bu tip tesislerin tabi-
ata etkisi minimum 
düzeydedir.

b) Hidroelektrik santra-
lin mansapta belli bir 
mesafede olması hâli: 
Bu durumda türbin 
debileri regülatör-
den santrale bir isale 
kanalı veya tünel ile 
iletilir. Kanal ise bir 
yükleme odası, tü-
nel ise genellikle bir 
denge bacası yapılır. 
Yükleme odası veya 
denge bacasından 
sonra debiler santrale 
cebrî borularla ileti-
lirler. Bu ikinci şıkkı 
yapmanın gerekçesi 
düşüyü, dolayısıyla 
enerji üretimini ar-
tırmaktır. Arazinin 
topoğrafyasına ve 
isale kanalının veya 
tünelinin uzunluğuna 
bağlı olarak düşü az 
veya çok artar. Dere 
yatağındaki “fauna” 
ve “flora”yı korumak 
için, en kurak zaman-
da bile dere yatağına 
bir miktar su bırak-

mak elzemdir. Halk 
dilinde “Can Suyu” 
denilen bu miktarın 
ne kadar olacağı ül-
kemizde yönetmelik-
lerle belirlenmiştir. 

Nehir Tipi Santrallerin 
ilk yatırım masrafla-
rı depolamalı HES’lere 
kıyasla düşüktür.  Yakıt 
masrafları yoktur. İşlet-
me ve bakım masrafları 
cüzidir. Bu sebeplerden 
dolayı ürettikleri enerji-
nin maliyeti düşük olur. 

Pompaj Depolamalı 
HES (PHES)
Pompaj depolama-
lı santraller enerji ta-
lebinin düşük olduğu 
saatlerde şebekeden 
aldıkları enerji ile suyu 
pompalayarak bir üst 
rezervuarda depolarlar. 
Enerji ihtiyacının faz-
la olduğu saatlerde ise 
depoladıkları suyu üst 
rezervuardan alt rezer-
vuara akıtırken türbin-
leyerek hidroelektrik 
enerji elde ederler. Ger-
çekte pompajlı depola-
malı santraller ülkenin 
toplam enerji üretimi-
ni artırmazlar, sadece 
kullanılmayan, ziyan 
olan enerjiyi enerjinin 
en kıymetli, en pahalı 
olduğu zamana taşıya-
rak arz-talep denge-
sini sağlamaya hizmet 
ederler. Bu tip santral-
ler gelişmiş sanayi ül-
kelerinde 50-55 senedir 
yapılmaktadır. 

PHES’in Kullanım 
Amaçları
- Pik talebin karşılan-

ması

- Şebekede oluşan 
enerji fazlasının de-
polanması

- Önceden tahmin edi-
lemeyen güç taleple-
rinin karşılanması

- Büyük çaplı güç dal-
galanmalarının ön-
lenmesi

Hidroelektrik santral-
ler enerji üretim tiple-
rinin yanı sıra kurulu 
güçlerine göre de sı-
nıflandırılıyor. Birleş-
miş Milletler Sanayi ve 
Kalkınma Organizas-
yonu UNIDO tarafından 
belirlenen ve dünyada 
birçok ülke tarafından 
kabul gören sınıflandır-
maya göre kurulu gücü;

0-100 kW arasında olan 
santraller mikro,

101-1000 kW arasında 
olan santraller mini,

1001-10000 kW arasın-
da olan santraller ise 
küçük HES olarak ta-
nımlanıyor.

Pompaj Depolamalı HES
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İLK YATIRIM 
VE İŞLETME 
MALİYETLERİNİN 
DÜŞÜK OLMASI VE 
YAKIT GİDERİNİN 
BULUNMAMASI 
HES’LERİ HESAPLI 
ENERJİ ÜRETEN 
TESİSLER HALİNE 
GETİRİYOR.

Temiz, Yenilenebilir, 
Yerli ve Hesaplı…
Endüstrileşme ve nüfus 
artışı ile birlikte ener-
ji ihtiyacı sürekli artan 
dünyamızda, elektrik 
talebi büyük oranda 
fosil yakıtların 
yakılması sure-
tiyle karşılanı-
yor. Fosil yakıt 
rezervlerinin azalması, 
yarattıkları çevre kirli-
liği ve son yıllarda etki-
leri hissedilir derecede 
artan küresel ısınma ve 
iklim değişikliği sebe-
biyle yenilenebilir kay-
nakların önemi giderek 
artıyor. 

Hidroelektrik ener-
ji temiz enerji ürete-
rek daha yaşanabilir 
bir dünyaya hizmet 
etmesinin yanında di-
ğer yenilenebilir enerji 
santrallerinden ken-
disini ayıran çok yönlü 
faydalara da zemin ha-
zırlıyor. HES’ler akarsu 
akımlarını düzenleye-
rek taşkın zararlarını 
azaltmasının yanında 
depolamalı tesisler-
de sulama, su ürünleri 
üretimi, turizm ve su 

yolu taşımacılığı gibi 
yeni gelir getirici faa-
liyetlere de zemin ha-
zırlıyor. 

Diğer taraftan HES’ler 
elektriği alternatifle-
rine göre en ucuz şe-
kilde üretiyor. İşletme 
ve bakım masraflarının 
düşük olması ve yakıt 
giderinin bulunmaması 
HES’leri hesaplı ener-
ji üreten tesisler hali-
ne getiriyor. Enerjinin 
yerli kaynaklardan elde 
edilmesi de kaynakla-
rın yurt içinde kalarak 

diğer yaşamsal altyapı 
yatırımlarına yönlendi-
rilmesini sağlıyor. 

HES’lerin bir diğer 
avantajı, ülkemiz açı-
sından düşünüldüğün-
de rüzgâr, güneş ve 
diğer yenilebilir enerji 
kaynaklarına yapılan 
yatırımların tamamı-
na yakını ithalat ge-
rektirdiğinden ülkemiz 
kaynakları yurt dışı-
na gitmekte iken HES 
yatırımlarının yüzde 
90’nına yakını yurt 
içinde kalıyor. Zira 1977 

Depolamalı
1. Three Gorges

(ÇİN)
22.500 MW

1. Bath Country
(ABD)

3.003 MW

1. Chief Joseph
(ABD)

2.620 MW

2. Huizhou
(ÇİN)

2.448 MW

2. John Day
(ABD)

2.160 MW

3. Guangdong
(ÇİN)

2.400 MW

3. Beauharnois
(KANADA)
1.903 MW

3. XİLUODU
(ÇİN)

13.860 MW

2. Itaipu
(BREZİLYA
PARAGUAY)
14.0000 MW

Nehir Tipi

Pompaj 
Depolamalı

Dünyanın En Büyük HES’leri

Kaynak: EÜAŞ Elektrik Üretim Sektör Raporu-2015
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SON DERECE UZUN 
ÖMÜRLÜ OLAN VE 
YATIRIM
MALİYETİNİ KISA 
SÜREDE GERİ 
ÖDEYEN (5-10 YIL) 
HES’LERİN BİR 
DİĞER AVANTAJI 
DA PİK ENERJİ 
TALEPLERİNİ 
KOLAYLIKLA 
KARŞILAYABİLMESİDİR.

yılında faaliyete başlayan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş (TEMSAN) ve 
özel sektör tarafından HES’lerin ihtiyaç duyduğu elektromekanik teçhizat yurt 
içinde üretilebiliyor.

Son derece uzun ömürlü olan ve yatırım maliyetini kısa sürede geri ödeyen 
(5-10 yıl) HES’lerin bir diğer avantajı da pik enerji taleplerini kolaylıkla karşı-
layabilmesidir. Bir hidroelektrik santral, dakikalar içinde çalışır duruma geçe-
rek elektrik üretmeye başlayabilir. Öte yandan barajlı HES’ler rezervuarların-
da biriktirdikleri su ile aynı zamanda enerjiyi de depolamak gibi benzersiz bir 
özelliğe sahiptir. İhtiyaç anında çok kısa bir sürede rezervuarda depolanan su 
enerjiye dönüştürülerek ani elektrik talepleri karşılanabilir. 

8 saatlik bir devre dışı durumundan sonra
devreye alma

Klasik
HES ve
PHES

3-5 dakika

3 saat

1 saat

4 saat

5 gün

Fuel Oil

Gas C/C
(Kombine
Çevrim)

Kömür

Nükleer

0 1 2 3 4 5

50-60%/dak

1-3%/dak

1-3%/dak

5%/dak

Uygun Değil

(saat)

Güç değişim hızı

Santrallerin Devreye Alınma ve Tam Kapasiteye Ulaşma Hızları

Deriner Barajı ve HES/Artvin
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Sistemin Sigortası: 
HES
Enterkonnekte sistem, 
elektriğin tüketicilere 
ulaşmasını sağlayan ve 
her tür elektrik sant-
ralinin (hidroelektrik, 
termik ve rüzgar sant-
rali gibi)  bağlı olduğu 
enerji ağıdır. Bu ener-
ji ağının tüketicile-
rin elektrik ihtiyacını; 
sürekli, güvenilir ve 
kesintisiz biçimde kar-
şılaması gerekir. Hid-
roelektrik santraller 
enterkonnekte sistemin 
sigortası konumun-
da bulunurlar. Genel 
olarak termik santral-
lar talep değişimlerine 
kolayca uyum sağla-
yamamaları nedeniyle 
baz yükte, hidroelektrik 
santrallar ise kolayca 
işletilip durdurulabilen 
ve aynı zamanda kısa 
bir sürede tam kapasite 

çalışmaya uyum sağla-
yabilen tesisler oldu-
ğundan pik talebin kar-
şılanmasında kullanılır. 

Depolamalı HES’ler ve 
PHES’ler pik talebin 
karşılanmasının ya-
nında güvenli bir güç 
kontrol sistemi tesis 
etmeleri ve büyük ka-
pasiteli santrallerin 
(termik, nükleer gibi) 
devre dışı kalmaları 
durumunda hızla dev-
reye girmeleri bakı-
mından da önemli bir 
rol üstlenirler.

Rüzgarı “Su”da 
Depolamak
Diğer taraftan pom-
paj depolamalı HES’ler 
yenilenebilir enerji-
nin yükselişe geçtiği 
günümüzde özellikle 
rüzgâr santrallerinden 
(RES) üretilen enerjiyi 

de güvenilir hale ge-
tirmek amacıyla kul-
lanılıyorlar. Rüzgar 
santrallerinin elektrik 
üretebilmesi için rüzgar 
hızının optimum se-
viyede olması gerekir. 
Çok şiddetli ya da çok 
hafif rüzgârlarda elekt-
rik üretilemez. Dola-
yısıyla RES’ler elekt-
rik talebinin kesintisiz 
olarak karşılanmasını 
sağlayamazlar. Rüzgar 
santrallerinden elde 
edilen enerjinin pompaj 
depolamalı bir tesis ile 
entegre edilerek daha 
güvenilir ve avantajlı 
hale getirilmesi müm-
kündür. Rüzgar açısın-
dan verimli bir günde 
rüzgar santralinden 
elde edilen enerji, PHES 
sayesinde su olarak de-
polanarak ihtiyaç du-
yulduğunda enterkon-
nekte sisteme süratle 
verilebilir.

POMPAJ 
DEPOLAMALI 
HES’LER 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN 
YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ 
GÜNÜMÜZDE 
ÖZELLİKLE RÜZGÂR 
SANTRALLERİNDEN 
ÜRETİLEN ENERJİYİ 
DE GÜVENİLİR 
HALE GETİRMEK 
AMACIYLA 
KULLANILIYORLAR. 
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DOĞRU BILINEN 
YANLIŞLAR
Temiz ve yerli bir enerji kaynağı… Ne atmosfere saldığı 
kirletici gazlar var ne de radyoaktif sızıntı riski… Yatırım ve 
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. 

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN
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ÜLKEMİZDE 
HES’LERİN 
2018 YILI BAŞI 
İTİBARİYLE 
ULAŞTIĞI 
ENERJİ ÜRETİM 
KAPASİTESİ 96 
MİLYAR KİLOVAT 
SAATİN ÜZERİNE 
ÇIKTI. BU 
MİKTARIN 42.7 
MİLYAR KİLOVAT 
SAATLİK KISMINI 
ELEŞTİRİLERİN 
ODAĞINDA YER 
ALAN, SKHA 
KAPSAMINDA 
İŞLETMEYE 
ALINAN HES’LER 
OLUŞTURUYOR.

Ekonomik ve çevresel 
birçok faydasına rağ-
men alabildiğine eleş-
tirilen Hidroelektrik 
Santraller (HES), ka-
muoyu tarafından bü-
yük zararlara yol açan 
tesisler olarak algılanı-
yor. Sıkça tekrarlanan 
ve aslında gerçeklere 
dayanmayan eleştiri-
ler zamanla “yanlış” 
bilgilerin doğru olarak 
kabul edildiği bir illüz-
yona sebep oldu. Örne-
ğin “HES’lerin orman-
lara büyük zarar verdiği 
ve sayısız ağacın cüzi bir 
enerji üretim mikta-
rı için kurban edildiği” 
ifadesinde çok önemli 
iki yanlış bulunmasına 
rağmen yazılı, görsel ve 
sosyal medyada sürekli 
yineleniyor.

Aslında HES’ler ülke-
mizin orman alanları-
nın yalnızca binde bir-
lik bir kısmı üzerinde 
inşa ediliyor. Bununla 
birlikte Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması Yö-
netmeliği çerçevesinde 
özel sektör firmaları-
nın, HES inşaatı sebe-
biyle kesilen ağaçların 
5 mislini dikmesi yö-
nünde düzenleme var. 
Üstelik kesilen ağaç-
ların yerine dikilecek 
olanların yüksek gelir 
getiren türlerden seçil-
mesi yönünde zorunlu-
luk da bulunuyor. Di-
ğer taraftan ülkemizde 
HES’lerin 2018 yılı başı 
itibariyle ulaştığı ener-
ji üretim kapasitesi 96 
milyar kilovat saatin 

üzerine çıktı. Bu mikta-
rın 42.7 milyar kilovat 
saatlik kısmını eleştiri-
lerin odağında yer alan 
SKHA kapsamında iş-
letmeye alınan HES’ler 
oluşturuyor. Yani “cüzi 
bir enerji üretimi” de-
nilerek küçümsenen 
miktar, ülkemizin yıl-
lık elektrik ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 15’ini 
karşılayacak seviyeye 
ulaştı.

Her Şey 2003 Yılında 
Başladı
Özellikle özel sektör 
projeleri üzerinde yo-
ğunlaşan eleştirilerin 
başlangıcı 2003 yılına 
kadar uzanıyor. Özel 
sektöre hidroelektrik 
enerji üretiminin yolu 

HES’ler ülkemizin orman alanlarının yalnızca binde birlik bir kısmı üzerinde inşa ediliyor.
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HES’LER SUYU, 
ENERJİSİNİ 
ALDIKTAN SONRA 
OLDUĞU GİBİ DERE 
YATAĞINA BIRAKIR. 
BU ESNADA SU 
AZALMAZ YA DA 
KİRLENMEZ. 

2003 yılında Elektrik 
Piyasası Kanunu çerçe-
vesinde yürürlüğe gi-
ren Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Yönetmeli-
ğiyle açıldı. Yönetmelik 
uyarınca SKHA imzala-
nan özel sektör firması, 
belirlenen su kaynağı 
üzerinde HES inşa etme 
ve enerji üretme hak-
kına sahip oluyor ve 
söz konusu tesis 49 yıl 
sonra bedelsiz olarak 
devlete devrediliyor. 
Dünyada da ses getiren 
söz konusu uygulama, 
birçok ülke tarafın-
dan da örnek alınarak 
hayata geçirildi. 2003 
yılında başlatılan bu 
hamle, ivmesini gide-
rek artırarak 2018 yılı-
na gelindiğinde işletme 
halinde bulunan yıllık 
42.7 milyar kilovat-
saatlik bir kapasiteye 
ulaştı. Daha da önem-
lisi aradan geçen 15 yıl 
süresince SKHA Yönet-
meliği birçok açıdan 
revize edilerek çevre 
ve doğal hayata verile-
cek en küçük bir zarara 
karşı dahi hassas hale 
getirildi. Zaten HES’le-
re karşı oluşturulan 
olumsuz algının kay-
nağını da yönetmeliğin 
ilk yıllarında karşılaşı-
lan olumsuz inşaat gö-
rüntüleri oluşturuyor-
du. Birkaç kötü örnek, 
HES’lerin “doğa düş-
manı” tesisler olduğu 
yönündeki algıyı ortaya 
çıkardı. Yalnızca özen-
siz inşaat çalışmalarına 
ve işletme aşamasında-
ki yanlış uygulamalara 
dikkat çekilerek HES’ler 
“kötü” ilan edildi. Oysa 

bir hastanenin kuralla-
ra uyulmadan ve doğal 
yaşam dikkate alınma-
dan inşa edilmesi so-
nucunda ortaya çıkan 
görüntüler nasıl has-
tanelere atfedilemeye-
cekse, HES’lerle alakalı 
yanlış uygulamaların 
da hidroelektrik sant-
rallere genellenmeme-
si gerekirdi. Fakat öyle 
olmadı ve günümüzde-
ki algı ortaya çıkarıldı.  
Bu yazıda söz konusu 
olumsuz algıyı canlı tu-
tan ve sürekli pekişti-
ren “yanlış”ların, doğ-
rularını öğrenme fırsatı 
bulacaksınız.    

Yanlış-1: “HES’ler 
Dereleri Kurutuyor”
Doğru: Hidroelekt-
rik Santraller nehirleri 
kurutmazlar. HES’ler 

suyu, enerjisini aldık-
tan sonra olduğu gibi 
dere yatağına bırakır. 
Bu esnada su azalmaz 
ya da kirlenmez.  An-
cak depolamalı (Baraj-
lı) HES’lerde su tutma 
aşamasında ve nehir 
tipi (barajsız) HES’ler-
de de suyun iletim ka-
nallarına alındığı ke-
simlerde, suyun sadece 
bir kısmı dere yatağına 
bırakılıyor. Dere yata-
ğına bırakılan bu su, 
canlı hayatın devamı 
için gerekli olan mik-
tardır ve kesintisiz bir 
şekilde dere yatağına 
bırakılması ilgili merci-
lerin gözetiminde sağ-
lanıyor. 

Bu suyun dere yatağına 
bırakılıp bırakılmadığı-
nın takibi suyun çevril-
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FİRMALAR İLE 
İMZALANAN SU 
KULLANIM HAKKI 
ANLAŞMALARINDA 
KAMUOYUNUN 
HASSAS OLDUĞU 
TÜM HUSUSLAR 
(SULARIN 
KİRLENMESİ, 
ÇEVRENİN 
KORUNMASI GİBİ) 
TEMİNAT ALTINA 
ALINARAK İNŞAAT 
VE İŞLETME 
DÖNEMİNDE İLGİLİ 
TÜM KURUMLAR 
İLE İŞ BİRLİĞİ 
İÇERİSİNDE 
TESİSLER 
DENETİM ALTINDA 
TUTULUYOR.

diği noktada kurulan ve 
anlık olarak izlenebilen 
Akım Gözlem İstasyon-
ları (AGİ) yardımıyla 
yapılıyor. Deredeki son 
10 yıllık ortalama akı-
mın “en az”  yüzde 
10’u olacak şekilde be-
lirlenen su miktarı ile 
çoğu havzada, suyun 
az olduğu yaz ayların-
da, gelen suyun tama-
mı dere yatağına bıra-
kılıyor. Diğer taraftan 
yıllık ortalama akımın 
yüzde 10’luk kısmının 
yeterli olmayacağının 
belirlenmesi durumun-
da, mansaptaki diğer 
teessüs etmiş su hakları 
(içme ve kullanma, ta-
rımsal sulama vb) ay-
rıca ilave edilerek dere 
yatağına bırakılacak su 
miktarı arttırılıyor. 

Doğal hayatın devamı 
için mansaba bırakıl-
ması gereken suyun, 
özel sektör şirketleri 
tarafından bırakılma-
ması durumunda Çevre 
ve Şehircilik İl Müdür-
lükleri koordinasyo-
nunda yapılan dene-
timlerde, şirkete para 
cezası veriliyor. İki kere 
para cezası verilen şir-
ketin, söz konusu ey-
lemi tekrarlaması du-
rumunda ise projenin 
iptali yoluna gidiliyor.

Diğer taraftan Su Kul-
lanım Hakkı Anlaşma-
sı çerçevesinde enerji 
üretecek özel sektör 
şirketlerine “enerji” 
için tahsis edilen su-
larda Çevre Etki De-
ğerlendirmesi (ÇED) 
safhasında “kadim ve 
mansap su hakları ra-

poru” hazırlatılıyor. Bu 
rapor doğrultusunda 
enerji üretimi yapa-
cak olan şirket, ihtiyaç 
miktarı kadar suyun 
bırakılması hususunda 
taahhütte bulunuyor.

Bu taahhüt uyarınca su, 
aşağıdaki öncelik sıra-
lamasına göre kullanı-
labiliyor.

1. İçme ve Kullanma

2. Tabii Hayat İhtiyacı

3. Zirai Sulama

4. Enerji ve Sanayi

5. Diğer İhtiyaçlar

Görüleceği üzere HES 
projeleri, havzadaki 
içme-kullanma, do-
ğal hayat ve tarımsal 
alanların su ihtiyaçla-

rının karşılanmasının 
ardından kalan su ile 
enerji üretebiliyor. Bu 
nedenle HES projeleri 
genel olarak suyun bol 
olduğu mart, nisan ve 
mayıs aylarında (taşkın 
dönemlerinde) ener-
ji üretiyor. Dolayısıyla 
HES’lerin dereleri ku-
ruttuğu ifadesi kesin-
likle gerçeği yansıtmı-
yor.

Yanlış-2 “Dereler Özel 
Sektöre Satılıyor”
Doğru: Dereler hiçbir 
surette satılmıyor. Dere 
üzerinde kurulacak 
tesis aracılığı ile özel 
sektöre suyun sadece 
enerji amaçlı kullanım 
hakkı 49 yıllık bir süre 
için veriliyor. Bu süre 
sonunda tesis bedelsiz 

Hidroelektrik Santraller nehirleri kurutmazlar. HES’ler suyu, enerjisini aldıktan sonra olduğu 
gibi dere yatağına bırakır.
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olarak devletin mül-
kiyetine geçiyor. Fir-
malar ile imzalanan su 
kullanım hakkı anlaş-
malarında kamuoyu-
nun hassas olduğu tüm 
hususlar (suların kir-
lenmesi, çevrenin ko-
runması gibi) teminat 
altına alınarak inşaat 
ve işletme döneminde 
ilgili tüm kurumlar ile 
iş birliği içerisinde te-
sisler denetim altında 
tutuluyor.

Yanlış-3 “Bütün 
derelerimize HES 
yapılıyor”
Doğru: Bir ülkede, ülke 
sınırlarına veya de-
nizlere kadar bütün 
tabii akışların yüzde 
100 verimle değerlen-
dirilebilmesi varsayı-
mına dayanılarak he-
saplanan hidroelektrik 

potansiyele, o ülkenin 
brüt teorik hidroelekt-
rik potansiyeli deniyor. 
Ancak mevcut teknolo-
jilerle bu potansiyelin 
tamamının kullanılma-
sı mümkün olmadığın-
dan mevcut teknoloji 
ile değerlendirilebile-
cek azami potansiyele 
teknik yapılabilir hid-
roelektrik potansiyel 
deniyor. Öte yandan 
teknik yapılabilirliği 
olan her tesis ekono-
mik yapılabilirliği olan 
tesis anlamına gelmi-
yor. Teknik potansiye-
lin, mevcut ve beklenen 
yerel ekonomik şartlar 
içinde geliştirilebilecek 
bölümü, ekonomik ya-
pılabilir hidroelektrik 
potansiyel olarak ad-
landırılıyor.

Türkiye’de teorik hid-
roelektrik potansiyel 
433 milyar kilovatsaat, 
teknik olarak değer-
lendirilebilir potansiyel 
216 milyar kilovatsaat, 
teknik ve eko-
nomik olarak 
değerlen-
dirilebilir 
potansiyel 
ise bu-
gün için 
y a k l a ş ı k 
180 milyar 
kilovatsaat olarak 
hesaplanıyor. Bu 
izahattan da an-
laşılacağı üzere 
ülkemizdeki irili 
ufaklı tüm nehir-
lere HES yapıla-
cağı ifadesi gerçeği 
yansıtmıyor. Geliştiri-
len hidroelektrik ener-
ji projeleri, teknik ve 
ekonomik olarak ya-

pılabilir potansiyelin 
çevresel ve sosyal fak-
törler de dikkate alına-
rak değerlendirilmesini 
amaçlıyor. Geriye kalan 
253 milyar kilovatsa-
atlik kısım (433 mil-
yar-180 milyar) için bir 
proje geliştirilmesi za-
ten teknik ve ekonomik 
açıdan mümkün değil. 

Kaldı ki ülkemizin su 
kaynakları açısından 
zengin olmadığı bilinen 
bir gerçek. Ülkemizde-
ki 25 havzanın birkaçı 
haricindeki havzalar-
da su kaynakları genel 
olarak sulama suyu ve 
içme suyu temininde 
kullanılıyor. Doğu Ka-
radeniz ve Çoruh Hav-
zalarında ise bu türden 
su kullanımları, arazi 
ve iklim yapısı sebe-
biyle çok düşük sevi-
yelerde bulunuyor. Ay-
rıca bu havzalar; yağış 
rejiminin iyi olması ve 

kısa mesafede yüksek 
düşülerin sağlanabil-
mesi açısından hem 
baraj hem de nehir tipi 
santraller için en uygun 
yerler. 25 havza içeri-
sinde önemli büyüklüğe 
sahip diğer havzaların 
büyük bir kısmının (ör-
neğin; Konya Kapalı, 
Meriç-Ergene, Gediz, 
Küçük Menderes, Bü-
yük Menderes ve Ku-
zey Marmara Havzala-
rında) HES’ler için çok 
elverişli olmadığı bili-
niyor.

Yanlış-4 “HES’ler 
Ormanları yok ediyor”
Doğru: Türkiye gene-
linde HES’ler için or-
man alanlarından 25 
bin 061 hektar alanda 
bedelli olarak izin alın-
dı. Bu arazi, toplam or-
man alanımızın binde 
birinden daha az bir 
alana tekabül ediyor.
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HES’LER SUYUN 
GÜCÜNDEN 
YARARLANAN, 
ENERJİ ÜRETİMİ 
İÇİN YAKITA 
İHTİYAÇ 
DUYMAYAN 
DOLAYISIYLA 
HİÇBİR ATIK 
MADDEYE SEBEP 
OLMAYAN, TEMİZ 
ENERJİ ÜRETEN 
TESİSLERDİR.

HES projelerinin yo-
ğunluk arz ettiği Ri-
ze’de ise HES’ler için 
ormanlardan 135 hektar 
alanda bedelli olarak 
izin alındı. Bu alan Rize 
ormanlarının on binde 
8’ine tekabül ediyor.

Diğer taraftan HES fir-
malarından, zarar ver-
dikleri ağaç sayısının 
en az 5 katı kadar ağaç 
dikmeleri konusunda 
taahhütte bulunmaları 
isteniyor. Üstelik dikil-
mesi istenen bu ağaçla-
rın ekonomik değerinin 
kesilen ağaçlara kıyasla 
daha yüksek olanlardan 
seçilmesi gerekiyor.

Yanlış-5 “HES’ler 
doğaya büyük zarar 
veriyor”
Doğru: Küresel enerji 
tüketim rakamları ince-
lendiğinde yüzde 67 ile 
en büyük payı fosil ya-
kıtların aldığı görülüyor. 

Fosil yakıtlar (kömür, 
petrol ve doğal gaz), 
hemen hemen bütün 
ülkelerde temel enerji 
üretim kaynağı olarak 
karşımıza çıkıyor.

Fosil yakıtlar sera et-
kisi neticesinde küresel 
ısınma ve iklim deği-
şikliğinin yanında, asit 
yağmurları ve hava 
kirliliğine de yol açı-
yor. Sanayi devrimin-
den önce atmosferdeki 
CO2 konsantrasyonu 
280 ppm (milyonda 
bir birim) dolayların-
da idi. Bu konsantras-
yon, 1958’de 315 ppm, 
1986’da 350 ppm ve 
2005’te 379 ppm dü-
zeyine kadar yükseldi. 
2016 yılında ise ppm 
seviyesi 400’ün üzerine 
çıktı. CO2 miktarı, sera 
etkisi ile yerkürenin 
sıcaklığının artmasına 
ve iklim dengelerinin 
bozulmasına yol açıyor. 

Kükürtdioksit (SO2) 
ve Azotoksit (NOx) ise 
esas olarak asit yağ-
murlarına sebep oluyor.  

HES’ler ise suyun gü-
cünden yararlanan, 
enerji üretimi için ya-
kıta ihtiyaç duymayan 
ve hiçbir atık maddeye 
sebep olmayan, temiz 
enerji üreten tesisler-
dir. Örneğin 25 MW’lik 
bir nehir santrali, yıllık 
80 milyon kilovatsaat 
temiz enerji üretebili-
yor. Bu miktarın doğal 
gaz ile elde edilme-
si neticesinde ise 30 
bin ton karbondioksit 
atmosfere salınıyor. 
(Taşkömüründe 63 bin 
ton, linyitte 73 bin ton) 
80 milyon kilovatsaatin 
HES ile üretilmesi 55 
hektarlık yetişkin ağaç-
lardan oluşan bir or-
man anlamına geliyor.

Özetle “HES’ler doğaya 
büyük zarar veriyor.” 

Fosil yakıtlar sera etkisi neticesinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yanında, asit yağmurları ve hava kirliliğine de yol 
açıyor.
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algısının aksine hidro-
elektrik santraller doğa 
dostu tesislerdir.

Yanlış-6 “Diğer 
yenilenebilir 
alternatifler daha 
temiz ve verimli”
Doğru: Her üretim fa-
aliyeti, birtakım menfi 
sonuçlara yol açabili-
yor. Günümüzde rüz-
gâr enerjisi santralleri  
(RES) için de aşırı gü-
rültüye sebep oldukla-
rı, kuşların göç yolları 
üzerinde bulunmaları 
sebebiyle onlara zarar 
verdikleri, hava akım-
larının tabii dolaşımını 
bozarak iklim değişik-
liğine sebep oldukları, 
görüntü kirliliğine yol 
açtıkları yönünde eleş-
tiriler bulunuyor. Keza 
güneş enerjisi santral-
leri (GES) için de bazı 
eleştiriler dile getirili-

yor. Güneş santralle-
rinde enerji üretilmesi-
ni temin eden paneller 
ve fotovoltaik pillerin 
üretimleri esnasında, 
üretilecek enerjiye kı-
yasla çok miktarda do-
ğal olmayan maddenin 
tabiata bırakıldığı, çok 
geniş arazi kullanımı 
ve yine oluşan yüksek 
ısıların canlılara zarar 
verdiği yönünde eleşti-
riler dile getiriliyor. 

Ayrıca güneşten elekt-

rik enerjisi üretmek çok 

pahalıya mal oluyor. 

Bu sebeple tesis mali-

yeti ve ömrü, üretilen 

enerji miktarı ile birlik-

te değerlendirildiğinde, 

enerjinin yüksek mali-

yetle elde edildiği görü-

lüyor. Bu sebeple de gü-

neş santrallerinin dünya 

elektrik üretimindeki 

payı henüz çok küçük. 

Diğer taraftan ülkemiz 
açısından düşünüldü-
ğünde rüzgâr, güneş ve 
diğer yenilebilir enerji 
kaynaklarına yapılan 
yatırımların tamamı-
na yakını ithalat ge-
rektirdiğinden ülkemiz 
kaynakları yurt dışı-
na gitmekte iken HES 
yatırımlarının yüzde 
90’nına yakını yurt 
içinde kalıyor. 

Ayrıca depolama-
lı HES’ler ile istenilen 
zamanda talebe bağlı 
üretim yapma imkânı 
varken RES, GES gibi 
tesislerde talebe bağ-
lı bir üretim yapmak 
mümkün değil.

Özetle her üretim fa-
aliyetinin, konumuz 
itibariyle de her ener-
ji üretim metodunun, 
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HES’LER 
ÜLKEMİZİN ENERJİ 
İHTİYACININ 
YAKLAŞIK 
ÜÇTE BİRİNİ 
KARŞILAYACAK 
KAPASİTEYE 
ULAŞTI. 2018 YILI 
BAŞI İTİBARİYLE 
ÜLKEMİZİN 
ELEKTRİK KURULU 
GÜCÜNÜN 
%32’SİNE KARŞILIK 
GELEN 27 377 
MW’LİK KISMI 
HES’LERDEN 
OLUŞUYOR.

çevreye ve tabii ya-
şama etkileri mevcut. 
Mesele fayda-maliyet 
unsurları dikkate alına-
rak en uygun metodun 
seçilmesinde yatıyor. 
Bu çerçevede ülkemiz 
koşulları göz önünde 
bulundurulduğunda; 
ülkemizin topoğrafik 
yapısı, uygun su kay-
naklarımız, ekonomik 
ve çevresel şartlar, 
hidroelektrik enerjinin 
ülkemiz için alternatif-
leri arasında en uygun 
enerji türü olduğunu 
ortaya koyuyor.

Yanlış-7 “HES’ler 
cüzi miktarda elektrik 
üretiyor”
Doğru: HES’ler ile ala-
kalı en sık dile getirilen 
eleştirilerden biri de 
üretilecek enerji mikta-
rının düşük olacağı yö-
nünde. HES’lerin ülke-
mizin enerji ihtiyacını 
karşılaması konusunda 

yüzde 1 ve hatta binde 
3 gibi gerçeklerden çok 
uzak oranlar ifade edi-
lebiliyor.

Oysa HES’ler ülkemi-
zin elektrik ihtiyacı-
nın yaklaşık üçte birini 
karşılayacak kapasite-
ye ulaştı. 2018 yılı başı 
itibariyle ülkemizin 
elektrik kurulu gücü-
nün yüzde 32’sine kar-
şılık gelen 27 bin 377 
MW’lik kısmı HES’ler-
den oluşuyor. Bu kurulu 
güç ile yıllık 96 milyar 
kilovatsaatlik elekt-
rik üretmek mümkün. 
SKHA yönetmeliği çer-
çevesinde özel sektör 
tarafından inşa edilen 
482 adet HES ise bu ka-
pasitenin yaklaşık 42.7 
milyar kilovatsaatlik 
kısmını oluşturuyor. 

Yanlış-8 “HES’lerin 
işletme süresi kısadır”
Doğru: HES’lere yö-
neltilen bir diğer eleş-

tiri de ömürlerinin çok 
kısa olduğu, ekonomik 
ömür olarak kabul edi-
len 50 senenin çok uzun 
tutulduğu, gerçekte ise 
ömürlerinin çok daha 
kısa olduğu yönündedir.

HES’ler kendilerine 
has özellikleri bulunan 
yapılar olduklarından 
ömürleri de standart 
değildir. Proje çalış-
maları sırasında tesisin 
hizmet süresi 50 ila 100 
yıl üzerinden alınmakla 
birlikte alınan değerler 
ekonomik analiz çalış-
malarında kullanılan ve 
bütün dünyada kabul 
görmüş hesaplama de-

Seyhan Barajı ve HES’in açılış merasiminden bir kare - 
1956

1956 yılında işletmeye alınan Seyhan I Barajı ve HES temiz enerji üretmeye devam ediyor…
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İSVİÇRE’DEKİ 
KAPPELERHOF 
HES, İŞLETMEYE 
ALINMASININ 
ÜZERİNDEN 120 YIL 
GEÇMİŞ OLMASINA 
RAĞMEN HALEN 
ELEKTRİK 
ÜRETMEYE DEVAM 
EDİYOR.

ğerleridir. Bir depola-
malı HES’in ekonomik 
ömrü 50 yıl olarak hesap 
edilmiş olmasına karşın 
baraj tesislerinin ve bu-
lunduğu havza özellik-
lerinin uygun olması so-
nucunda barajlı HES’in 
bazı tesislerinin belli 
yıllarda yenilenmesi ile 
baraj 100-150 yıl süre ile 
işletilebilmektedir.

Örneğin Seyhan I Bara-
jı ve HES 1956 yılında 
işletmeye alınmış ve 
halen faaliyet halinde-
dir. Tesis 2016 yılında 
223 milyon kilovatsaat 
elektrik enerjisi üret-
miştir.  1960 yılında 
işletmeye alınan Hir-
fanlı Barajı ve HES ise 

2016 yılında 245 mil-
yon kilovat saat elektrik 
enerjisi üretmiştir. 

Depolamalı olmayan 
HES’lerin ekonomik 
ömürleri de tıpkı depo-
lamalı olan tesislerde 
olduğu gibi değerlendi-
rilebilir. Depolamalı ve 
depolamasız tesislerin 
fiziki ömürlerindeki ta-
nımlama aynı olmak-
la beraber depolamalı 
tesislerde fiziki ömrü 
etkileyen en önem-
li unsur olan havzanın 
rusubat verimi, depola-
masız tesislerde belir-
leyici olmamaktadır.

HES’lerin ömrüne iliş-
kin bilgi vermesi açı-

sından İsviçre’deki bir 
tesis de ilgi çekici olabi-
lir. İsviçre’de ülkenin ilk 
HES’lerinden biri olan 
Kappelerhof HES, Limat 
Nehri üzerinde 1898’de 
inşa edilmiştir. 2.6 MW 
kurulu güce ve 18.6 mil-
yon kilovatsaat ener-
ji üretim kapasitesine 
sahip olan tesis 104 yıl 
hizmet verdikten son-
ra, 2002-2007 yılları 
arasında kademeli ola-
rak rehabilite edilerek 
kurulu gücü 6.6 MW’ye 
yükseltilmiştir. Tesis, 
işletmeye alınmasının 
üzerinden 120 yıl geç-
miş olmasına rağmen 
halen elektrik üretmeye 
devam etmektedir.

İsviçre’de 1898 yılından bu yana elektrik üreten Kappelerhof HES



HES’APLI 
ENERJI 

Hidroelektrik enerji, yerli ve 
yenilenebilir olmasının yanında 
alternatiflerine kıyasla düşük işletme 
ve bakım maliyeti ile yarattığı yeni 
yatırım olanakları sayesinde milli 
ekonomiye çok yönlü katkı sağlıyor.

22

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN
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Ülkemiz, dünyada elektrik enerjisi ihtiyacı en çok artan ülkeler arasında yer 
alıyor. Ülkemizde elektrik enerjisi talebi her yıl ortalama yüzde 6-8 oranın-
da artıyor. Talepteki bu artış oranı, OECD ülkeleri dikkate alındığında birinci, 
dünyada ise Çin’den sonra 2. sırada bulunuyor. Ülkemiz, enerji talep artışı en 
hızlı gelişen ülkelerden biri olmasına rağmen, kişi başına elektrik tüketiminde 
ise gelişmiş ülkelerin çok uzağında bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde ortalama 10 
bin kWH’ye ulaşan kişi başı elektrik tüketimi, ülkemizde 3 bin 500 kWh civa-
rında bulunuyor. Kişi başına düşen millî gelir ile birlikte en önemli gelişmişlik 
göstergelerinden biri olan kişi başına yıllık elektrik tüketiminin arttırılması ve 
ülkemizin enerji talebinin karşılanması bakımından özellikle yerli ve yenilene-
bilir enerji kaynakları büyük önem taşıyor. 

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında da ülkemizin topoğrafik yapısı, 
uygun su kaynakları, ekonomik ve çevresel şartlar, hidroelektrik enerjinin ülke-
miz için alternatifleri arasında en uygun enerji türü olduğunu ortaya koyuyor. 
Temiz enerji üretmeleri bir tarafa işletme ve bakım masrafları alternatiflerine 
oranla çok düşük olan HES’ler, pik taleplerin karşılanmasına olanak verecek şe-
kilde süratle işletmeye geçebilmeleri bakımından da diğer elektrik santrallerin-
den ayrılıyor.

Işletme Maliyeti Çok Düşük
Hidroelektrik santraller (HES) özellikle fosil yakıtlarla elektrik üreten santral-
ler ile karşılaştırıldığında herhangi bir yakıt kullanmadıkları için önemli bir 
işletme avantajına sahipler. Özellikle doğal gaz santrallerinde üretilen elektrik 
enerjisi yüksek yakıt masrafları sebebiyle çok pahalıya mal oluyor. İlk yatırım 
maliyeti yüksek olmasa da işletme bakım ve yakıt masrafları sebebiyle doğal 
gaz santralleri, gelişmiş batılı ülkelerde pik talepleri karşılamak için yalnızca 
günün birkaç saatinde çalıştırılıyor.

Termik santraller de sebep oldukları karbon emisyonu ve çevre kirliliği bir ta-
rafa işletme esnekliğine sahip değil. Durmuş türbinlerin tekrar çalıştırılması 
4 saatlik bir süre alabiliyor. Üstelik ilk yatırım ve işletme maliyetleri HES’lere 
oranla çok daha yüksek.

Nükleer santraller de ilk yatırım maliyeti çok yüksek tesisler. Yine işletme ma-
liyetleri de HES’lerin yaklaşık 2,5 misli kadar. Nükleer santraller de termik 
santraller gibi işletme esnekliğine sahip değil. Faaliyetini durdurmuş bir nük-
leer santralin çalışır hale gelmesi günler hatta haftalar sürebiliyor. 

HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER 
ÖZELLİKLE FOSİL 
YAKITLARLA 
ELEKTRİK ÜRETEN 
SANTRALLER İLE 
KARŞILAŞTIRILDIĞINDA 
HERHANGİ BİR YAKIT 
KULLANMADIKLARI 
İÇİN ÖNEMLİ 
BİR İŞLETME 
AVANTAJINA 
SAHİPLER.

(c/kWh)|
4

3

2

1

Nükleer

2,536

3,608

1,098

3,019

Fosil Yakıtlar Hidroelektrik Gaz Türbini

Kaynaklara Göre Santrallerin İşletme Maliyetleri

Kaynak: www.eia.gov
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HES’LER ELEKTRİK 
AZLIĞINDAN 
KAYNAKLANAN 
YETERSİZ SANAYİ 
GELİŞİMİNİN 
OLDUĞU 
BÖLGELERDE, 
ELEKTRİK 
ÜRETİMİNİN 
VESİLE OLDUĞU 
YATIRIM 
FIRSATLARI 
SUNUYOR.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına bakıldığında ise bir güneş santralinin (GES) 
ilk yatırım maliyeti kilovat başına yaklaşık 3 bin ABD doları ile nehir tipi HES’in 
yaklaşık 5 misli. Rüzgâr santrali (RES) kurulum maliyeti ise bir nehir tipi HES’in 
kurulum maliyetinin 3 misli kadar.

Atatürk
Barajı ve

HES

Karakaya
Barajı ve

HES

Bazı HES P�ojelerinin Geri Ödeme Sü�esi

Keban
Barajı ve

HES

Geri Ödeme Gelir
Yıllar 0 5 10 20 3015 25 35 40 45 50

9 yıl,

4 yıl,

7 yıl,

Diğer taraftan ülkemiz açısından düşünüldüğünde rüzgâr, güneş ve diğer ye-
nilebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların tamamına yakını ithalat ge-
rektirdiğinden ülkemiz kaynakları yurt dışına gitmekte iken HES yatırımlarının 
%90’nına yakını yurt içinde kalıyor.

HES’lerle Yatırım ve Istihdam Imkânları Artıyor
Alternatiflerine oranla çok düşük maliyetlerde enerji üretimi gerçekleştiren 
hidroelektrik santraller, sanayinin ihtiyacı olan elektriği uygun koşullarda te-
min ediyor. Sanayinin, ucuz enerji kullanımıyla düşen maliyetleri neticesinde 
ortaya çıkan gelir fazlası, yeni yatırımlara aktarılabiliyor. Yeni yatırımlar da 
bölgede yeni iş sahalarının oluşmasına vesile oluyor.

Diğer taraftan HES’ler elektrik azlığından kaynaklanan yetersiz sanayi geli-
şiminin olduğu bölgelerde, elektrik üretiminin vesile olduğu yatırım fırsatları 
da sunuyor. Özellikle 2003 yılında yürürlüğe konulan Su Kullanım Hakkı An-
laşması Yönetmeliği (SKHA) çerçevesinde özel sektörün enerji yatırımlarında 
önünün açılmasıyla birlikte ülkemizde çok sayıda HES inşa edildi. Doğu Kara-
deniz başta olmak üzere ülkemizin hemen hemen bütün şehirlerinde işletmeye 
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Kaynaklara Göre Santrallerin İlk Yatırım Maliyetleri

Kaynak: www.eia.gov
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HES’LERİN 
EKONOMİYE EN 
BÜYÜK KATKISI, 
ENERJİ İTHALATI 
SEBEBİYLE YURT 
DIŞINA ÇIKAN 
KAYNAKLARIN 
YURT İÇİNDE 
YATIRIMA 
DÖNÜŞMESİ 
NOKTASINDA 
MEYDANA GELİYOR. 

alınan HES’ler sayesin-
de, sanayi açısından 
enerji kısıtı bulunan 
bölgelere katkı sağla-
narak yeni yatırımların 
önü açıldı.

HES’lerin ekonomiye en 
büyük katkısı ise enerji 
ithalatı sebebiyle yurt 
dışına çıkan kaynakla-
rın yurt içinde yatırıma 
dönüşmesi noktasın-
da meydana geliyor. 
Yerli enerji üretimiyle 
birlikte yurt içinde ka-
lan kaynakların adalet, 
eğitim, savunma, çevre 
ve altyapı yatırımları-
na aktarılmasıyla hem 
yeni iş alanları ortaya 
çıkıyor hem de vatan-
daşların hayat stan-
dardı yükseliyor. Ülke-
mizde işletmede olan 
HES’lerden üretilen 
hidroelektrik enerji ile 
11 milyar TL tutarında 
doğalgaz ithalatından 

tasarruf ediliyor ve bu 
kaynak yurt içi yatırım-
lara yönlendiriliyor.

Bununla birlikte 2003 
yılından sonra HES 
projelerinin özel sek-
töre açılmasıyla; hâli-
hazırda işletmede olan 
SKHA çerçevesindeki 
HES’ler için 27 mil-
yar, inşası devam eden 
56 HES için takriben 
3 milyar ve planlanan 
HES’ler için de 30 mil-
yar dolar olmak üze-
re toplamda 60 milyar 
dolar tutarında yatırım 
yükü devletin sırtından 
kalkmış oldu.   

Eğer bu yatırımlar dev-
let tarafından yapılmış 
olsaydı adalet, savun-
ma, eğitim, sağlık gibi 
sektörlere yapılacak 
devlet yatırımları sek-
teye uğrayacaktı. Diğer 
taraftan özel sektörün 
enerji alanında yapmış 
olduğu ve yapacağı 60 

milyar dolar tutarında-
ki yatırımın yaratacağı 
ekonomik canlılık ila-
ve yatırım ve istihdam 
imkânlarını da berabe-
rinde getiriyor.

Taşkın Kayıplarının 
Önüne Geçiyorlar
Bir taşkın koruma tesi-
si, taşkınların sebep ol-
duğu ekonomik kaybın 
önlenmesinin yanın-
da taşkından korunan 
alanların yeni üretim 
faaliyetlerine açılma-
sını temin ederek eko-
nomiye iki yönlü fayda 
sağlar.

Taşkınlar can kayıp-
larının yanında büyük 
ekonomik kayıplara da 
sebep oluyor. Son 20 
yılda meydana gelen 
taşkınların ülkemize 
maliyeti 2.5 milyar do-
lara ulaştı. Taşkın es-
nasında kontrolsüz ve 
yüksek debili suyun ya-
rattığı direkt hasardan 

HES’ler işletme ve bakım masrafları alternatifleri arasında en düşük, yatırımı geri ödeme süresi kısa ve uzun ömürlü tesislerdir.
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kaynaklanan ekonomik 
kayıp bir yana taşkınla-
rın yıllarca devam eden 
olumsuz ekonomik et-
kileri de bulunuyor.

Taşkın kontrol tesisleri 
ile taşkınların doğrudan 
yarattığı hasar engelle-
nerek olası ekonomik 
kayıpların önüne geçil-
diği gibi takip eden yıl-
larda meydana gelmesi 
olası etkiler de bertaraf 
ediliyor. Öte yandan 
taşkın zararlarının ön-
lenmesine yönelik ya-
pılan çalışmalar, taşkın 
riski sebebiyle üretim 
faaliyetlerine açılama-
yan sahaların ekono-
miye kazandırılmasına 
da vesile oluyor.

HES’ler de suyu kontrol 
edip akımları düzenle-
yerek tıpkı birer taşkın 
koruma tesisi gibi va-
zife görüyorlar. Özel-
likle SKHA kapsamında 
işletmeye alınan çok 
sayıda HES, ülkemizin 
birçok noktasındaki 

taşkın tehdidini ve taş-
kın zararlarını azalttı. 

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
2010 yılında hizmete 
alınan ve Aydın’ın 141 
yıllık rüyası olan Çine 
Adnan Menderes Barajı 
bu konuda güzel bir ör-
nek teşkil ediyor. Baraj 
ve HES, bölgedeki taş-
kın zararlarını önleme 
konusunda ekonomiye 
müthiş bir katkı verdi. 

Silindirle sıkıştırılmış 
beton gövde sınıfında 
inşa edilen ve bu sınıfta 
Avrupa’nın en yüksek 
barajı unvanına sahip 
olan Çine Adnan Men-
deres Barajı, yıllık 180 
milyon TL olmak üzere 
2010 yılından bu yana 
1 milyar 440 milyon 
TL’lik muhtemel taşkın 
zararını önledi.

Yeni Gelir Getirici 
Faaliyetlere Zemin 
Hazırlıyorlar
Depolamalı HES’ler, 
sulama gibi ülkemi-

zin gıda güvenliği açı-
sından çok önemli bir 
işlevi yerine getirir-
ken ulaşım, su ürün-
leri üretimi, turizm 
gibi yeni gelir getirici 
faaliyetlere de zemin 
hazırlıyor. Bulunduk-
ları bölgelerde ticaret 
hayatına hareketlilik 
getiren HES’ler, vatan-
daşların hayat standar-
dının yükselmesinde de 
büyük etkiye sahip.    

Baraj göllerinde balık-
çılık yapılmak suretiy-
le önemli ölçüde gelir 
sağlandığı gibi özellikle 
kıyıdan uzaktaki İç ve 
Doğu Anadolu gibi böl-
gelerimizdeki insanla-
rımıza balık gibi önemli 
bir besin maddesi su-
nuluyor.

DSİ tarafından inşa 
edilen baraj ve göletler-
de yetiştiricilik ve avcı-
lık neticesinde bir yılda 
elde edilen üretimin 
ekonomik değeri 823 
milyon TL’yi buluyor.

HES’LER SUYU 
KONTROL EDİP 
AKIMLARI 
DÜZENLEYEREK 
TIPKI BİRER 
TAŞKIN KORUMA 
TESİSİ GİBİ VAZİFE 
GÖRÜYORLAR.

HES’ler taşkınların sebep olduğu can ve mal kayıplarını azaltır.
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Depolamalı HES Ili Işletme 
Sayısı

Toplam Kapasite 
(ton/yıl)

Keban Barajı ve HES Elazığ 116 30.700

Karakaya Barajı ve HE Malatya 89 18.500

Yamula Barajı ve HES Kayseri 18 15.050

Karkamış Barajı ve HES Kilis 13 6.779

Derbent Barajı ve HES Samsun 13 6.646

Almus Barajı ve HES Samsun 26 5.518

Ayrıca yine bu rezervuarların, sportif ve turistik amaçlı (gezi teknesi, yelken 
kürek, su kayağı vb.) faaliyetlerde kullanılması da istihdamın artırılmasına etki 
ediyor. Rezervuar civarlarında teşkil edilen rekreasyon sahaları, yeşil alanlar, 
orman alanları üzerinde kurulacak kafe, restoran ve sosyal tesisler ilave istih-
dam imkanları sunuyor.

Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin birçoğunda uygulandığı gibi baraj rezervu-
arlarına yüzer-gezer GES (Güneş Enerjisi Sistemi) kurulması seçeneğinin de-
ğerlendirilmesiyle hem temiz enerji üretim miktarı artacak hem de istihdama 
büyük oranda katkı sağlanabilecek.

DEPOLAMALI 
HES’LER, SULAMA 
GİBİ ÜLKEMİZİN 
GIDA GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR 
İŞLEVİ YERİNE 
GETİRİRKEN 
ULAŞIM, SU 
ÜRÜNLERİ 
ÜRETİMİ, TURİZM 
GİBİ YENİ 
GELİR GETİRİCİ 
FAALİYETLERE 
DE ZEMİN 
HAZIRLIYOR. 

Bazı Baraj ve HES’lerdeki Su Ürünleri Üretimi Kapasitesi

Çine Adnan Menderes Barajı ve HES

Depolamalı HES’ler, balıkçılık gibi yeni gelir getirici faaliyetlere zemin hazırlıyor.
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TEMIZ 
ENERJI 
Hidroelektrik Santraller, etkileri hissedilir derecede artan 
küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye iki 
yönden destek oluyor. HES’ler hem temiz enerji üretimiyle 
karbon salımını küresel ölçekte azaltarak menfi etkilerin 
çoğalmasının önüne geçiyor hem de mevcut olumsuz etkileri 
bertaraf ediyor. 
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SANAYİLEŞME 
ÖNCESİ 
ATMOSFERDEKİ 
CO2 
KONSANTRASYONU 
280 PPM 
(MİLYONDA 
BİR BİRİM) 
DOLAYLARINDA 
İDİ. BU 
KONSANTRASYON, 
1958’DE 315 PPM, 
1986’DA 350 PPM, 
2005’DE 379 PPM 
DÜZEYİNE KADAR 
YÜKSELDİ. 2016 
YILINDA İSE PPM 
SEVİYESİ 400’ÜN 
ÜZERİNE ÇIKTI.

Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve 
sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının 
atmosferdeki birikimlerinde hızlı artışlar ortaya çıktı. Buna bağlı olarak şehirleş-
menin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde 
ve atmosferin alt bölümlerinde sıcaklık artışları görülmeye başlandı.

Karbondioksit (CO2), sera etkisi oluşumunda etkin rol oynuyor. Sanayileşme ön-
cesi atmosferdeki CO2 konsantrasyonu 280 ppm (ppm=milyonda bir birim) do-
laylarında idi. Bu konsantrasyon, 1958’de 315 ppm, 1986’da 350 ppm, 2005’te 379 
ppm düzeyine kadar yükseldi. 2016 yılında ise ppm seviyesi 400’ün üzerine çıktı.  

Kaynak: Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı
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FOSİL YAKITLARIN 
ÇEVRESEL 
TESİRLERİ 
GÖZ ÖNÜNE 
ALINDIĞINDA 
SEBEP OLDUKLARI 
SERA ETKİSİ 
DIŞINDA ASİT 
YAĞMURLARI VE 
HAVA KİRLİLİĞİ 
DE ORTAYA 
ÇIKAN DİĞER 
MENFİ ETKİLERİ 
OLUŞTURUYOR. 

İklim değişikliği dünyamız için en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik teh-
ditlerden birini teşkil ediyor. Önlem alınmaması halinde büyük felaketlerin 
yaşanması kaçınılmaz olacak. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 
Raporu’na göre, iklim sistemi kesin olarak ısınıyor. Son 150 yılda, ortalama 
sıcaklık dünyada neredeyse 0.8 derece ve Avrupa’da da yaklaşık 1 derece arttı. 
1995-2006 yılları arasında küresel yüzey sıcaklığının (1850’den beri) aletsel 
kayda geçen en sıcak 12 yılı yer aldı. Emisyonları sınırlandıracak küresel eylem-
de bulunulmaması halinde, 2100 yılına kadar küresel sıcaklıkların 1.8 derece ila 
4.0 derece kadar daha artabileceği öngörülüyor.

Yapılan gözlemler neticesinde deniz ve kıta buzullarının hem alansal hem de 
hacimsel olarak küçüldüğü ortaya çıktı. Yine yapılan gözlemler neticesinde ok-
yanus sularının hacminin artmakta olduğu ve bunun deniz seviyesinde 10 ila 25 
cm’ye varan artışa yol açtığı kaydedildi.

Küresel ısınmanın etkileri, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, 
iklim kuşaklarının kayması gibi değişikliklerle sınırlı değil. Küresel ısınmanın 
sürmesi durumunda, aşırı hava olayları (şiddetli fırtınalar, kuvvetli yağışlar ve 
fırtına kabarmaları) gibi meteorolojik, bu olaylara bağlı olarak oluşan taşkınlar 
ve seller gibi hidrolojik ve uzun süreli kuraklık olayları ve çölleşme süreçleri 
gibi klimatolojik kökenli doğal afetlerin şiddetinde, sıklığında ve etkinlik ala-
nında önemli artışların olabileceği ön görülüyor.

Fosil Yakıtlar 
İnsan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sebebini fosil 
yakıtlar oluşturuyor.  Küresel enerji tüketim rakamları incelendiğinde yüzde 67 
ile en büyük payı fosil yakıtlar alıyor. Buna karşılık yenilenebilir enerjinin payı 
yüzde 33 olarak ifade ediliyor. Fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğal gaz), hemen 
hemen bütün ülkelerde temel enerji üretim kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrik
Üretimi

%25 
Tarım,

ormancılık
ve diğer arazi
kullanımları

%24 
Bina
%6

Taşımacılık-
Ulaştırma

%14
Sanayi
%21

Diğer enerji
faaliyetleri

%10

Sektörlere Göre Küresel Sera Gazı Emisyonları

Kaynak: IPCC 2014

Fosil yakıtların çevresel tesirleri göz önüne alındığında sebep oldukları sera 
etkisi dışında asit yağmurları ve hava kirliliği de ortaya çıkan diğer menfi etki-
leri oluşturuyor. Bu tür yakıtlardan yanma neticesinde enerji elde edildiğinde 
yanma ürünleri (CO2, NOx ve SO2 gibi gazlar), baca gazı olarak atmosfer içinde 
dağılıyor. Baca gazları ayrıca uçucu kül ve hidrokarbonları içeriyorlar. Özellik-
le ısıl değerleri düşük, kül ve kükürt içerikleri yüksek olan kalitesiz linyitlerin 
kullanılması, hava kirliliğini arttırıyor. Kükürtdioksit (SO2) ve Azotoksit (NOx) 
ise esas olarak asit yağmurlarına yol açıyor. Atmosferdeki su buharı ile birleşen 
SO2 ve NOx, sülfürik ve nitrik asit oluşturuyor ve bu da dünyanın ekolojik den-
gesinin bozulmasına sebep oluyor.
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HES’LER 
ENERJİ ÜRETİM 
SÜRECİNDE HİÇBİR 
ATIK MADDEYE 
YOL AÇMIYORLAR. 
TEMİZ ENERJİ 
ÜRETEN 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER, 
KARBON 
EMİSYONUNUN 
AZALTILMASI VE 
HAVA KİRLİLİĞİNİN 
ÖNLENMESİ 
AÇISINDAN 
TÜM DÜNYADA 
DESTEKLENİYOR.

Nikel, kadmiyum, kur-
şun, arsenik gibi zehirli 
metaller de fosil yakıt-
ların yanması sonucu 
atmosfere atılan diğer 
maddeler.

Hava kirliliği ve asit 
yağmurlarının yanı sıra 
fosil yakıtların kulla-
nımı ve taşımacılığı da 
çeşitli riskler taşıyor. 
Kömür madenciliği ça-
lışanlara sağlık riskleri 
getirirken, petrol taşı-
yan tankerlerin sebep 
olduğu kazalar yüzler-
ce ton petrolün denize 
yayılmasına yol açabi-
liyor.

HES’ler Küresel 
Isınmaya Karşı
Dünya, küresel ısınma 
ve iklim değişikliğinin 
etkilerini durdurabil-
mek ve onlarla başa 

çıkabilmek için çözüm 
yolları arıyor. Genel 
olarak bu çözüm yolları 
iki kalemde ele alınıyor: 
Uyum (adaptation) ve 
Azaltım (mitigation).  
“Uyum” küresel ısınma 
ve iklim değişikliğinin 
neden olduğu etkiler ile 
birlikte yaşama kabili-
yetini arttırmaya yöne-
lik çalışmaları kapsar-

ken “azaltım” küresel 

ısınmayı belirli bir se-

viyede tutacak çalışma-

ları kapsıyor. Söz gelimi 

temiz enerji üretmek 

“azaltıma”, sıklığı artan 

taşkınları bertaraf etme 

kapasitesini arttırmaya 

yönelik çalışmalar ise 

“uyuma” örnek göste-

rilebilir. 

İnsan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden birisini fosil yakıtlardan enerji üretilmesi teşkil 
ediyor.



Rüzgar

Enerji Kaynaklarının Meydana Geti�diği Karbondioksit Emisyon Mikta�ları

Kaynak: Choosing the Nuclear Option: Factors to be considered, UAEA, 1998.
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KÜRESEL ISINMA 
VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN 
ETKİLERİNDEN 
BİR TANESİ DE 
METEOROLOJİK 
OLAYLARA BAĞLI 
AFETLERİN 
SIKLIĞINDA 
YAŞANACAK 
DEĞİŞMELER. 
HES’LER; SIKLIĞI, 
ŞİDDETİ VE ETKİ 
ALANI ARTMASI 
ÖNGÖRÜLEN 
AFETLERDEN OLAN 
TAŞKINLARIN 
ENGELLENMESİNDE 
DE ÖNEMLİ ROL 
OYNUYOR.

Bu açıdan bakıldığında hidroelektrik enerji, küresel ısınma ve iklim değişikliği 
ile mücadelede önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. HES’ler enerji 
üretim sürecinde hiçbir atık maddeye yol açmıyorlar. Temiz enerji üreten hidro-
elektrik santraller, karbon emisyonunun azaltılması ve hava kirliliğinin önlen-
mesi açısından tüm dünyada destekleniyor. Örneğin 25 MW’lik bir nehir sant-
rali, yıllık 80 milyon kilovatsaat temiz enerji üretebiliyor. Bu miktarın doğal gaz 
ile elde edilmesi neticesinde ise 30 bin ton karbondioksit atmosfere salınıyor. 
(Taşkömüründe 63 bin ton, linyitte 73 bin ton) 80 milyon kilovatsaatin HES ile 
üretilmesi 55 hektarlık yetişkin ağaçlardan oluşan bir orman anlamına geliyor.

Dünyada ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik üretim potansiyelinin, yarı-
sının bile geliştirilmesi sera gazı emisyonlarının yüzde 13 oranında azalmasını 
sağlayabilir.

Diğer taraftan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinden bir tanesi de 
meteorolojik olaylara bağlı afetlerin sıklığında yaşanacak değişmeler. HES’ler; 
sıklığı, şiddeti ve etki alanı artması öngörülen afetlerden olan taşkınların en-
gellenmesinde de önemli rol oynuyor. 
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HİDROELEKTRİK 
ENERJİDEN 
ELEKTRİK ÜRETİMİ 
İÇİN HAYATA 
GEÇİRİLEN 
PROJELERDE, 
SUYUN VE 
DOĞAL HAYATIN 
KORUNMASI İLE 
SUYUN YÖREDEKİ 
İNSAN, BİTKİ VE 
HAYVANLARIN 
İHTİYAÇLARINDA 
KULLANILMASINA 
ÖNCELİK 
VERİLİYOR.

HES’lerin Çevresel 
Etkilerine Ilişkin 
Alınan Tedbirler 
Hidroelektrik enerjiden 
elektrik üretimi için 
hayata geçirilen proje-
lerde, suyun ve doğal 
hayatın korunması ile 
suyun yöredeki insan, 
bitki ve hayvanların 
ihtiyaçlarında kullanıl-
masına öncelik verili-
yor. Ekolojik dengenin 
korunması ve sürdü-
rülebilmesi için gerekli 
olan su dışındaki sudan 
elektrik üretilmesi he-
defleniyor. 

Ülkemizdeki su kay-
naklarının planlaması 
Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSİ) tara-
fından yapılıyor. Mem-
ba ve mansapta bulunan 
tüm projelerin kotları 
ve projelerin bütüncül 
yaklaşımla birbirlerine 
ve çevreye olan etkileri 
başta DSİ olmak üzere 
ilgili idarelerin incele-
me ve kontrolü altın-
da bulunuyor. Projeler, 
bulundukları havzada 
mevcut, inşa halinde 
ve planlanan projeler 
ile havzadaki mevcut ve 
gelecekteki bütün ihti-
yaçlar, memba gelişimi 
ve mansap su hakları 
göz önünde bulundu-
rularak son yılları da 
kapsayan hidrolojik ve-
rilere göre geliştiriliyor. 

Mansaba Bırakılacak 
Su Miktarı
HES projelerinde do-
ğal hayatın devamı için 
mansaba bırakılacak 
su miktarı; DSİ, Mülga 

Çevresel Etki Değer-
lendirmesi ve Plânla-
ma Genel Müdürlü-
ğü ile Doğa Koruma 
ve Millî Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından 
belirlendi.  SKHA kap-
samında doğal hayatın 
devamı için mansaba 
bırakılacak su mikta-
rının hesaplamasında 
hidrolojik tabanlı ins-
tream akış metotla-
rından olan “Tennant 
(Montana) Metodu” 
baz alındı. Tennant 
(Montana) dünyada 
en çok kullanılan yön-
temler arasında yer alı-
yor. Söz konusu metot 
uyarınca doğal hayatın 
devamı için mansaba 
bırakılacak su miktarı-
nın, projeye esas alınan 
son on yıllık ortalama 
akımın en az yüzde 10’u 
olacak şekilde belirlen-
mesi uygun bulunuyor. 

Çevre Etki Değerlen-
dirmesi (ÇED) süreci 
içinde tüm ilgili ku-
rumların görüşleri 
doğrultusunda, gerçek-
leştirilmesi planla-
nan projelerin çevreye 
olabilecek olumlu ve 
olumsuz etkilerinin be-
lirlenmesi ve alınacak 
önlemler konularında 
değerlendirme yapı-
lıyor. Bu doğrultuda 
SKHA yönetmeliğinde 
“ÇED sürecinde ekolo-
jik ihtiyaçlar göz önüne 
alındığında bu miktarın 
yeterli olmayacağının 
belirlenmesi durumun-
da miktar artırılabi-
lecektir.” hükmü yer 

alıyor. Yani nihai ka-
rarın ÇED süreci içinde 
alınabileceği ifade edi-
liyor. ÇED sürecinde; 
Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdür-
lüğü’nün yetki ve so-
rumluluğunda olan 
“HES Projeleri ve Diğer 
Hidrolik Faaliyet Ta-
lepleri İçin Değerlen-
dirme Raporu Formatı” 
doğrultusunda, Eko-
sistem Değerlendirme 
Raporları hazırlanıyor 
ve HES projeleri için 
çevresel akış miktarı 
belirleniyor. 

Ayrıca tarım alanları 
için sulama suyu, doğal 
hayat suyu, içme suyu, 
kullanma suyu ve diğer 
kadim su haklarından 
arta kalan su ile enerji 
üretiliyor ve bu husus 
firmalar ile imzalanan 
su kullanım hakkı an-
laşmaları ile teminat 
altına alınıyor. Firmala-
rın hidroelektrik enerji 
projelerinin membaın-
da ve mansabında DSİ 
dışındaki kişi, kurum ve 
kuruluşlar ile halk sula-
malarına ait su hakları-
nın tespitine ilişkin ola-
rak “Mansap Su Hakları 
Raporu”nu su kullanım 
hakkı anlaşması imza-
lanmadan önce hazırla-
maları gerekiyor.

Ayrıca doğal hayatın 
devamı için mansaba 
bırakılması gereken su-
yun şirketler tarafından 
bırakılmaması duru-
munda Çevre ve Şehir-
cilik İl Müdürlükleri ko-
ordinasyonunda yapılan 

SKHA Yönetmeliğine göre 
özel sektör HES’lerinde 
balık geçidi bulunmak 
zorunda
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denetimlerde cezai yap-
tırımlar uygulanıyor. 

Balık Geçitleri
DSİ sorumluluğundaki 
su yapılarına, planlama 
ve projelendirme aşa-
malarında balık geçit-
lerinin dâhil edilmesi 
ve mevcut tesislerdeki 
balık geçitlerinin işler 
hale getirilmesi gü-
nümüzde zorunlu hale 
gelmiş bulunuyor.

Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın 
uhdesinde bulunan 
1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanununa göre;

Madde 22- Akarsular 
üzerinde kurulmuş veya 
kurulacak olan baraj 
ve regülatörler gibi te-

sislerde su ürünlerinin 

geçmesine mahsus balık 

geçidi veya asansörleri-

nin yapılması ve bunların 

devamlı işler halde bu-

lundurulması mecburidir.

Madde 36- 22’nci mad-

deye aykırı hareket eden-

ler, 10 000 liradan 100 

000 liraya kadar ağır 

para cezası ile cezalandı-
rılır. Bu gibilerin faaliyeti 
durdurulur ve masrafla-
rı kendilerine ait olmak 
üzere engellerin kaldırıl-
masına karar verilir. 

Bütün projelerde özel-
liğine göre balık geçit-
lerinin yapılması sağ-
lanıyor ve balık geçidi 
olmayan projelerin ka-
bulü yapılmıyor.

Hafriyat
İnşaat faaliyetleri es-
nasında ortaya çıkan 
hafriyatın deneti-
mi 09.09.2006 tarihli 
26284 sayılı Resmi Ga-
zetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Dere 
Yatakları ve Taşkınlar 
ile İlgili Başbakanlık 
Genelgesi ile 18.03.2004 
tarihli 25406 sayılı 
Resmi Gazetede yayın-

lanarak yürürlüğe gi-
ren Hafriyat Toprağı, 
İnşaat/Yıkıntı Atıkla-
rının Geri Kazanılması 
ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Esaslar çerçeve-
sinde tesis ediliyor. 

Ayrıca barajlar ve hid-
roelektrik santraller 
için hazırlanan ÇED 
Raporları/Proje Ta-
nıtım Dosyalarında 
arazinin hazırlanması 
sırasında gerçekleşti-
rilecek hafriyat sonu-
cunda meydana gelecek 
katı atıklar, inşaat ar-
tığı malzemeler olum-
suz çevresel etkilere 
sebep vermemeleri için 
uygun şekilde (düzen-
li depolama, mevcut 
bir düzenli depolama 
tesisine taşınma vb.) 
bertaraf edilmeleri ile 
ilgili proje sahibinden 
gerekli taahhütnameler 
alınıyor. Firma tarafın-
dan yürütülen faaliyet-
lerde taahhütlere uyul-
madığı ve kazı fazlası 
malzemenin belirlenen 
sahalara taşınmayarak 
dere yatakları gibi uy-
gunsuz sahalara dökül-
düğü tespit edildiğinde 
gerekli cezai işlemler 
yapılıyor.

Yunuslar HES’in balık geçidi – Kastamonu

Nazar HES’teki balık geçidi – Bitlis
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Hidroelektrik santraller, kalkınmakta olan ülkemizin hızla 
artan enerji talebinin yerinde, zamanında ve temiz olarak 
karşılanmasını sağlıyor. 1950’li yıllarda 800 GWh olan 
ülkemizin enerji üretimi, 2017 yılında henüz kesinleşmemiş 
verilere göre 300 bin GWh civarında gerçekleşti. Hidroelektrik 
kurulu kapasitemiz ise bu miktarın 3’te birini karşılayabilecek 
seviyeye ulaştı. 

Dosya
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ÜLKEMİZİN 
ELEKTRİK KURULU 
KAPASİTESİNİN 
YÜZDE 45’İ YERLİ 
VE YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 
KAYNAKLARINDAN 
OLUŞUYOR.

Türkiye enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yer-
li ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli bir mesafe 
kat etti. Hâlihazırda ülkemizin elektrik kurulu kapasitesinin yüzde 45’i yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Hidroelektrik ise yüzde 32’lik pay 
ile bu atılımda başı çekiyor. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve özel sektör tarafından inşa edilen 
ve hâlihazırda işletmede olan 623 adet hidroelektrik santral (HES)  27 bin 377 
MW kurulu güce sahip. Bu kurulu kapasite ile yıllık 96 milyar kilovatsaat elekt-
rik enerjisi üretmek mümkün. 2017 yılında ülkemizin elektrik enerjisi tüketimi 
henüz kesinleşmemiş verilere göre 300 milyar kilovatsaat civarında gerçek-
leşti. Söz konusu bu miktar dikkate alındığında hidroelektrik santrallerimizin 

RÜZGÂR
%7,7

TERMİK
%55

JEOTERMAL
%1,2

GÜNEŞ
%4,1

HİDROLİK
%32

KAYNAK KURULU 
KAPASITE

(MW)

HİDROLİK 27.377 (%32)

TERMİK

Doğalgaz 26.635
46.955
(%55)

Kömür 18.666

Diğer 1.654

RÜZGÂR 6. 549   (%7,7)

JEOTERMAL 1.064   (%1,2)

GÜNEŞ 3.479   (%4,1)

TOPLAM 85.424



39

2017 YILI, SON 
44 YILIN EN 
KURAK DÖNEMİ 
OLMASINA RAĞMEN 
HES’LERDEN 
ÜRETİLEN ELEKTRİK 
ENERJİSİ MİKTARI 
58,4 MİLYAR 
KİLOVATSAATİ 
BULDU. YETERSİZ SU 
MİKTARI SEBEBİYLE 
KAPASİTE 
KULLANIMI DÜŞÜK 
SEVİYELERDE 
KALMASINA 
RAĞMEN HES’LER, 
ELEKTRİK 
İHTİYACIMIZIN 
YAKLAŞIK BEŞTE 
BİRİNİ KARŞILAMIŞ 
OLDU.

ülkemizin elektrik ih-
tiyacının yaklaşık üçte 
birini karşılayabilecek 
kapasiteye ulaştığı gö-
rülüyor.

Öte yandan 2017 yılı, 
son 44 yılın en kurak 
dönemi olmasına rağ-
men HES’lerden üre-
tilen elektrik enerjisi 
miktarı 58,4 milyar ki-
lovatsaati buldu. Yeter-
siz su miktarı sebebiyle 
kapasite kullanımı dü-
şük seviyelerde kalma-
sına rağmen HES’ler, 
elektrik ihtiyacımızın 
yaklaşık beşte birini 
karşılamış oldu.

DSI’nin Büyük Payı 
Var
Ülkemizin hidroelektrik 
potansiyelinin değer-

lendirilmesi yönünde-
ki çalışmalar, DSİ’nin 
büyük bir rol üstlendiği 
ve önemli başarılar elde 
ettiği bir sürece sahne 
oldu. Bu sürece, önemli 
dönüm noktaları ekse-
ninde kısaca göz atalım.    

Ülkemizde sudan elekt-
rik üretimi ilk defa 
1902 yılında Tarsus’ta 
kurulan bir su değir-
menine bağlı dinamo 
ile gerçekleştirildi. DSİ 
tarafından kurulan ilk 
hidroelektrik santral ise 
1955 yılında Amasya’da 
enerji üretmeye başla-
yan ve halen işletmede 
olan Durucasu HES’tir.

Ülkemizin ilk bü-
yük (kurulu gücü 100 
MW’nin üzerinde) hid-

roelektrik santrali ise 
Sakarya Nehri üzerin-
de DSİ tarafından inşa 
edilen ve 1956 yılında 
işletmeye alınan Sarı-
yar Barajı ve HES’tir. 
160 MW kurulu güce ve 
400 milyon kilovatsa-
at yıllık ortalama üre-
tim kapasitesine sahip 
olan Sarıyar Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali, 
o dönemde ülkemizin 
enerji ihtiyacının kar-
şılanmasında büyük rol 
üstlenmişti. 

1970’li yıllara gelindi-
ğinde önemli hidroe-
lektrik santral projeleri 
işletmeye alındı. Bun-
ların ilki 1973 yılında 
elektrik üretmeye baş-
layan Gökçekaya Barajı 
ve HES’tir. 1967-1972 

Ülkemizin ilk büyük (100 MW’nin üzerinde) HES’i 1956 yılında işletmeye alınan Sarıyar Barajı ve HES – Ankara
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KEBAN BARAJI VE 
HES İŞLETMEYE 
GİRMESİNİN 
ARDINDAN 
1976 YILINDA, 
4.5 MİLYAR 
KİLOVATSAAT 
ELEKTRİK 
ÜRETİMİYLE O YIL 
ÜRETİLEN TOPLAM 
ELEKTRİĞİN 
YAKLAŞIK YÜZDE 
25’İNİ TEK BAŞINA 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

yılları arasında inşa 
edilen ve Türkiye’nin 
ilk büyük beton kemer 
barajı olan Gökçeka-
ya HES, Sakarya Nehri 
üzerinde Sarıyar Bara-
jı’nın mansabında inşa 
edildi. Tesis, 278 MW 
kurulu güce ve 562 mil-
yon kilovatsaat ener-
ji üretim kapasitesine 
sahip. Gökçekaya Barajı 
ve HES işletmeye alın-
dığı tarihten bu yana 
23 milyar kilovatsaatin 
üzerinde elektrik üre-
terek hem yerel sana-
yiye hem de ülke eko-
nomisine büyük katkı 
sağladı.

Gökçekaya Barajı ve 
HES’in işletmeye gir-
mesini takiben hemen 
bir yıl sonra halen ül-
kemizin en büyük 3. 
hidroelektrik santrali 
olan Keban Barajı ve 
HES işletmeye alındı. 

Genç Türkiye Cumhu-
riyeti’nin enerji ihtiya-
cını temin etmek mak-
sadıyla 1965 yılında 
inşasına başlanılan ve 
10 yılda tamamlanan 
Keban Barajı ve Hidro-
elektrik Santrali, Fırat 
Nehri üzerinde tesis 
edildi.

Tek Başına 
Türkiye’nin Elektrik 
Ihitiyacının 4’te 1’ini 
Üretti
Keban Barajı’nın Türki-
ye için ifade ettiği değeri 

anlamak adına, barajın 
işletmeye alındığı 1975 
yılına dönmek fayda-
lı olacaktır. O dönemde 
ülkemizin nüfusu 40 
milyon 350 bin, elektrik 
enerjisi üretimi ise 15 
milyar 600 milyon kilo-
vatsaatti.

Keban Barajı ve Hid-
roelektrik Santrali bin 
300 MW kurulu gücü ve 
yıllık ortalama 6 mil-
yar kilovatsaatlik enerji 
üretimi ile ülkemizin 
en büyük hidroelektrik 

1967 -1972 yılları arasında inşa edilen Gökçekaya Barajı ve HES

Keban Barajı ve HES/Elazığ
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santrali oldu. İşletme-
ye girmesinin ardından 
1976 yılında 4.5 mil-
yar kilovatsaat elektrik 
üretimiyle o yıl üretilen 
toplam elektriğin yak-
laşık yüzde 25’ini tek 
başına gerçekleştirdi. 

Bu oransal tabloyu bu-
güne taşıdığımızda ül-
kemizin yıllık elektrik 
üretiminin dörtte birini 
tek başına karşılayacak 
bir santralin yaklaşık 75 
milyar kilovatsaati tek 
başına üretmesi gerekir 
ki bu miktar ülkemizin 
en büyük hidroelektrik 
santrali olan Atatürk 
Barajı’nın yıllık orta-

lama enerji üretiminin 
yaklaşık 8 katına teka-
bül ediyor. Yani 1976 
yılında Keban kapasite-
sindeki bir santrali bu-
gün hizmete alıyor olsa 
idik 7 adet Atatürk Ba-
rajı ve HES eşdeğerinde 
bir santrali ülkemize 
kazandırmış olurduk.

Keban Barajı halen ül-
kemizin en büyük 2. 
hidrolektrik santrali 
konumunda bulunuyor. 
İşletmeye alındığı ta-
rihten bu yana ürettiği 
yaklaşık 250 milyar ki-
lovatsaat ile ülke kal-
kınmasına büyük katkı-
da bulunan baraj, daha 
uzun yıllar Türkiye’ye 

hizmet etmeye devam 
edecek.

Yerli Enerjiye Yerli 
Teçhizat
Ülkemizde HES inşaat-
larının çoğalması, hid-
roelektrik santrallerin 
eloktromekanik teçhi-
zatlarının yurt içi piya-
salardan karşılanması 
ihtiyacını doğurdu. Bu 
maksatla 1977 yılında 
Türkiye Elektromeka-
nik Sanayi A.Ş (TEM-
SAN) kuruldu.  TEM-
SAN’ın kurulması ile su 
türbinleri ve jeneratör-
lerin yurt içinde imal 
edilebilmesi konusunda 
önemli bir gelişme kay-
dedildi.

TEMSAN’ın kurulma-
sından sonra ülkemizin 
tamamen dışa bağımlı 
olduğu HES elektrome-
kanik teçhizatlarının 
temininde büyük bir 
rahatlama oldu ve bu-
güne kadar ülke ekono-
misine çok büyük kat-
ma değer sağlandı.

Özellikle kamu kuru-
luşlarının yaptıkları 
ihalelerde TEMSAN’ın 
bulunması, verilen fi-
yatlara yansıdı ve daha 
önce yüksek bedellerle 
yapılan işlerin maliyet-
lerinde büyük düşüşler 
yaşandı.

1977 Yılında TEMSAN’ın kurulması ile su türbinleri ve jeneratörlerin yurt içinde imal edilebilmesi konusunda önemli bir gelişme 
kaydedildi.

Keban Barajı ve HES/Elazığ
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Dünyanın En Büyük 5. 
HES’i
Keban Barajı ve HES 
gibi devasa bir tesisi 
tamamlamanın verdi-
ği güvenle ülkemizde 
peşpeşe büyük ölçekli 
Baraj ve HES inşaatları-
na başlandı.  1970’lerin 
sonu ile 80’lerin sonu 
arasındaki yaklaşık 10 
yıllık dönemde, top-
lamda yaklaşık 4 bin 
MW kurulu güce sahip 
HES işletmeye alındı. 
Bu tesisler arasında ül-
kemizin halen en büyük 
2. kurulu gücüne sahip 
olan Karakaya Barajı ve 
HES de bulunuyor.

1993 yılında ise dünya-
nın en büyük 5. HES’i 
Türkiye’de elektrik üret-
meye başladı.   Atatürk 
Barajı ve HES işletmeye 
alındığı tarihte dünyanın 

en büyük 5. hidroelektrik 
santrali konumunda bu-
lunuyordu.

Atatürk Barajı 2400 
megavat kurulu gücü ve 
yıllık 8.9 milyar kilo-
vatsaatlik müthiş enerji 
üretim kapasitesi ile 
ülkemizin enerji ihti-
yacının karşılanmasına 
büyük katkı sağlıyor. 

Bir depolamalı hidro-
elektrik santralin ülke 
ekonomisi üzerinde ne 
denli etkili olabileceğini 
görmek açısından yöre 
halkının baraj gölünü 
deniz olarak isimlen-
dirdiği Atatürk Bara-
jı ve HES çok önemli 
bir örnek teşkil ediyor. 
Atatürk Barajı ve Hid-
roelektrik Santrali 1993 
yılından bu yana yıllık 
ortalama 1.5 milyar TL 
tutarında elektrik üre-
tiyor. Böylece bu parasal 

değerin enerji ithalatı 
sebebiyle yurt dışına 
çıkmasına mani oluyor. 
Yani 25 yıl boyunca ül-
kemizde kalan yaklaşık 
36 milyar TL’nin yeni 
yatırımlara aktarılma-
sı mümkün oldu. Diğer 
taraftan üretilen ucuz 
enerji, sanayinin ihti-
yacını karşılayarak yeni 
yatırımların ortaya çık-
masına dolaylı yoldan 
etki ediyor. 

Atatürk Barajı ener-
ji üretimine başladığı 
1993 yılından bu yana 
180 milyar kilovatsa-
atin üzerinde elektrik 
enerjisi üretti. Tesis 
yalnızca elektrik üreti-
miyle değil sulama, su 
ürünleri üretimi, ula-
şım ve turizm gelirle-
riyle de millî ekonomi-
ye hizmet veriyor. 

ATATÜRK BARAJI 
ENERJİ ÜRETİMİNE 
BAŞLADIĞI 1993 
YILINDAN BU 
YANA 180 MİLYAR 
KİLOVATSAATİN 
ÜZERİNDE 
ELEKTRİK ENERJİSİ 
ÜRETTİ. BU 
ÜRETİM BUGÜNKÜ 
FİYATLARLA 36 
MİLYAR TL’NİN 
ÜZERİNDE DEĞERE 
SAHİP. 

Atatürk Barajı ve HES/Şanlıurfa
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ÜLKEMİZİN 
HİDROELEKTRİK 
ENERJİ ÜRETİM 
KAPASİTESİNİN 
HIZLA 
GELİŞMESİNDE 
2003 YILINDA 
YÜRÜRLÜĞE 
GİREREK ÖZEL 
SEKTÖRE ENERJİ 
YATIRIMLARININ 
KAPISINI AÇAN 
“SU KULLANIM 
HAKKI ANLAŞMASI 
YÖNETMELİĞİ”NİN 
BÜYÜK KATKISI 
OLDU.

Yıl 2003: Enerjide 
Milat
2000’li yılların başına 
kadar DSİ çok sayıda 
hidroelektrik santrali 
inşa ederek işletmeye 
aldı. Atatürk Barajı ve 
HES’in işletmeye gir-
mesinin ardından 2003 
yılına kadar geçen süre 
zarfında çeşitli büyük-
lüklerde kurulu gücü 
toplam 1400 MW’yi bu-
lan hidroelektrik sant-
ral devreye alındı.

Ülkemizin hidroelekt-
rik enerji üretim ka-
pasitesinin hızla geliş-
mesinde 2003 yılında 
yürürlüğe girerek özel 
sektöre enerji yatırım-
larının kapısını açan 
“Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Yönetmeli-
ği”nin de büyük katkısı 
oldu. Söz konusu yö-
netmelik, kapasite ar-
tışının yanında devletin 
sırtından 60 milyar do-
lar civarında bir yatırım 

yükünün kaldırılmasına 
da vesile oldu.

Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Yönetmeli-
ği’nin yürürlüğe girdiği 
2003 yılından bu yana 
özel sektör tarafından 
482 adet HES işletmeye 
alındı. 12 bin 621 MW 
kurulu güce sahip bu 
tesislerin enerji üretim 
kapasitesi ise yaklaşık 
43 milyar kilovatsaate 
ulaştı.

Hidroelektrikte Yüzde 
Yüz Artış
Son 10 yılda ülkemizin 
hidroelektrik kurulu 
gücü %100’ün üzerin-
de artış gösterdi. 2008 
yılında 13 bin 828 MW 
olan ülkemizin hidroe-
lektrik kurulu gücü 2018 
yılı başı itibariyle 27 bin 
377 MW’ye yükseldi. 
Bu yükselişte DSİ tara-
fından son 10 yılda ta-
mamlanarak işletmeye 
alınan Deriner, Akköp-
rü, Ermenek, Alpaslan, 
Çine Adnan Menderes, 

Borçka ve Obruk gibi 
baraj ve HES’lerin bü-
yük payı var. 

2013 yılında enerji üre-
timine başlayan Deri-
ner Barajı ve HES ül-
kemizin enerji üretim 
kapasitesi en yüksek 6. 
HES’i olmasının yanın-
da kategorisinde dün-
yanın en yüksek 3. ba-
rajı olma özelliğini de 
taşıyor. Yine 300 MW 
kurulu güce sahip Er-
menek Barajı ve HES de 
önemli ölçüdeki ener-
ji üretiminin yanında 
sınıfında dünyanın en 
yüksek 6. barajı olarak 
ön plana çıkıyor.

Diğer taraftan DSİ, 
teşkilatlandığı 1954 
yılından bu yana iş-
letmeye aldığı 66 adet 
hidroelektrik santral 
ve toplam 12 bin 419 
MW’lik kurulu gücü ile 
ülkemizin mevcut hid-
roelektrik enerji kurulu 
gücünün yüzde 45’ini 
oluşturuyor.

Kiğı Barajı ve HES/Bingöl
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PROJELERIN 
AŞAMASI

Inşa Eden (Kamu / Özel Sektör Adet
Kurulu 

Güç (MW)

Enerji Üretim 
Potansiyeli 
(GWh/yıl)

Üretim 
Oranı 
(%)

İŞLETME

DSİ 66 12.419 44.838 24,9

Diğer (YİD, ÇEAŞ vb.) 75 2.337 8.435 4,7

Özel Sektör 482 12.621 42.753 23,8

TOPLAM 623 27.377 96.026 53,4

İNŞAAT

DSİ 3 1.896 6.241 3,4

Özel Sektör 56 3.335 9.132 5,1

TOPLAM 59 5.231 15.373 8,5

ETÜT-PROJE

Tabloda İlan Edilecek 25 950 3.227 1,8

Özel Sektör 310 8.379 24.922 13,9

Yatırım Programına Teklif Edilecek 15 787 2.409 1,3

TOPLAM 350 10.116 30.558 17,0

İŞLETME + İNŞAAT + ETÜT - PROJE POTANSİYELİ 1.032 42.724 141.957 78,9

10 MW Üstü İlan Edilebilecek Projeler 204 5.168 16.692 9,2

2023 YILINA KADAR GELİŞTİRİLECEK POTANSİYEL 1.236 47.892 158.649 88,1

10 MW Altı Geliştirilabilecek Projeler 562 2.384 7.809 4,3

2023 YILI SONRASI GELİŞTİRİLECEK POTANSİYEL - 4.715 13.542 7,6

TOPLAM POTANSİYEL 1.798 54.991 180.000 100

Dsi Tarafından Inşa Edilen Hidroelektrik Santraller

Hidroelekrik Santral
Işletmeye 

Alındığı Yıl
Kurulu Gücü 

(MW)
Yıllık Ortalama Enerji 

Üretimi (GWh)

1 Durucasu HES 1955 0,8 3

2 Seyhan I Barajı ve HES 1956 60 350

3 Kemer Barajı ve HES 1958 48 143

4 Demirköprü Barajı ve HES 1960 69 193

5 Hirfanlı Barajı ve HES 1960 128 400

6 Girlevik I HES 1963 3,04 18

7 Kernek HES 1964 0,83 2,2

8 Almus Barajı ve HES 1966 27 100

9 Silifke I HES 1966 0,4 2,15

10 Kiti HES 1966 2,76 12

11 Anamur HES 1967 0,84 3,5

12 Kesikköprü Barajı ve HES 1967 76 250

13 Çağçağ HES 1968 4,8 16,8

14 Engil HES 1968 4,6 14

15 Erciş HES 1968 0,8 1,5

16 Doğankent (I-II) HES 1971 74,5 314

17 Kovada II HES 1971 51,2 222

18 Gökçekaya Barajı ve HES 1973 278,4 562

19 Keban Barajı ve HES 1974 1 330,00 6 600,00

20 Yüreğir HES 1974 6 20

21 Çıldır HES 1975 15,36 48

22 Uludere HES 1976 0,64 1,2
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23 Hasan Uğurlu Barajı ve HES 1979 500 1 217,00

24 Suat Uğurlu Barajı ve HES 1982 69 350

25 Aslantaş Barajı ve HES 1984 138 569

26 Oymapınar Barajı ve HES 1984 540 1 620,00

27 Karakaya Barajı ve HES 1987 1 800,00 7 354,00

28 Altınkaya Barajı ve HES 1988 702,55 1.632,00

29 Köklüce Barajı ve HES 1988 90 588

30 Kapulukaya Barajı ve HES 1989 54 190

31 Ataköy HES 1989 5,5 8

32 Zernek (Hoşap) Barajı ve HES 1989 4,5 13

33 Karacaören I Barajı ve HES 1990 32 142

34 Kılıçkaya Barajı ve HES 1990 120 332

35 Tercan Barajı ve HES 1990 15 51

36 Derbent Barajı ve HES 1991 56,4 257

37 Atatürk Barajı ve HES 1992 2 405,00 8 900,00

38 Menzelet Barajı ve HES 1992 124 515

39 Koçköprü Barajı ve HES 1993 8,39 44

40 Gezende Barajı ve HES 1994 159,38 528

41 Adıgüzel Barajı ve HES 1996 62 150

42 Çatalan Barajı ve HES 1997 168,9 596

43 Kralkızı Barajı ve HES 1998 94,5 146

44 Karkamış Barajı ve HES 1999 189 652

45 Özlüce Barajı ve HES 1999 170 413

46 Kuzgun Barajı ve HES 1999 20,92 36

47 Çamlıgöze Barajı ve HES 2000 32 102

48 Dicle Barajı ve HES 2000 110 298

49 Beyköy HES 2000 16,8 87,2

50 Yenice Barajı ve HES 2001 37,89 121,78

51 Batman Barajı ve HES 2003 198 483

52 Kürtün Barajı ve HES 2003 85 198

53 Mercan-Ovacık HES 2003 19,2 78

54 Muratlı Barajı ve HES 2005 115 444,12

55 Şanlıurfa HES 2006 51 124

56 Borçka Barajı ve HES 2007 300,6 1 039,00

57 Torul Barajı ve HES 2008 103,2 322,28

58 Obruk Barajı ve HES 2009 210,8 473

59 Akköprü Barajı ve HES 2012 115 343

60 Alpaslan I Barajı ve HES 2012 160 488

61 Ermenek Barajı ve HES 2012 302,4 1 187,00

62 Kılavuzlu Barajı ve HES 2012 54 248

63 Deriner Barajı ve HES 2013 670 2 117,75

64 Çine Barajı ve HES 2014 46,26 118

65 Manyas Barajı ve HES 2014 20,25 72,9

66 Topçam Barajı ve HES 2016 60 200

TOPLAM 12.419 44.838
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Hidroelektrik 
Enerji’nin 3 Devi 
Yapım Aşamasında
2023 yılında hidroe-
lektrik enerji potansi-
yelinin tamamını dev-
reye almayı hedefleyen 
ülkemizde halen yapım 
aşamasında olan Ilı-
su, Yusufeli ve Silvan 
Baraj ve Hidroelektrik 
Santralleri büyük önem 
taşıyor. Her üç tesis de 
elektrik üretim kapa-
sitelerinin yanında de-
vasa ölçüleriyle de ön 
plana çıkıyor. 

Tamamlandığında dolgu 
hacmi bakımından dün-
yada sınıfının en büyük 
barajı olacak Ilısu Barajı 
ve HES üreteceği ener-
ji miktarı ve yaratacağı 
sulama imkânlarının 
yanında inşası esnasın-
da tarihin gün ışığına 
çıkarılması ve koruna-
rak gelecek nesillere ak-
tarılması hususunda da 
adından söz ettiriyor.

Kurulu gücü bin 200 
MW olan Ilısu Barajı ve 
HES’in yıllık ortalama 
enerji üretim kapasitesi 
4.12 milyar kilovatsa-
at olacak. Baraj sadece 
elektrik enerjisi üreti-
minden millî ekonomi-
ye yıllık 1.3 milyar TL 
katkı sağlayacak.

Dünyanın En Yüksek 
2. Barajı: Yusufeli
Ülkemizin en hızlı neh-
rinde inşa edilen ve 
tamamlandığında dün-
yanın en yüksek baraj-
ları arasına 2. sıradan 
girecek olan Yusufeli 
Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali’nin inşaatı-
na 21.12.2012 tarihinde 
başlandı.

Yusufeli Barajı ve Hid-
roelektrik Santrali Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde, 
Artvin’in 70 km güney 
batısında Çoruh Nehri 
üzerinde inşa ediliyor. 
Çoruh Havzası üzerin-
de inşa edilen en büyük 
baraj olacak Yusufeli 
Barajı ve HES aynı za-
manda çift eğrilikli be-
ton kemer kategorisin-
de Dünya’nın 2. yüksek 
(275 metre) barajı ola-
cak. Kurulu gücü 540 
MW olan santralle yıllık 
1 milyar 817 milyon ki-
lovatsaat hidroelektrik 
enerji üretilecek. Bu 
enerji üretimi 750 bin 
kişinin elektrik enerjisi 

ihtiyacını karşılayacak 
seviyede bulunuyor. 

En Büyük 2. Sulama 
Barajı: Silvan
GAP kapsamında Ata-
türk Barajı’ndan sonra 
en büyük sulama barajı 
olma özelliğini taşıyan 
Silvan Barajı tamam-
landığında üreteceği 
enerji ile de bölgeye ve 
ülkemize büyük fayda 
sağlayacak.

Silvan Barajı, ilk planda 
enerji üretimine ağırlık 
verecek. Silvan ovaları-
nın gelişimi paralelinde 
enerji üretimi aşama-
lı olarak düzenlenecek 
olan baraj, 4. aşama 

2023 YILINDA 
HİDROELEKTRİK 
ENERJİ 
POTANSİYELİNİN 
TAMAMINI 
DEVREYE ALMAYI 
HEDEFLEYEN 
ÜLKEMİZDE 
HALEN YAPIM 
AŞAMASINDA OLAN 
ILISU, YUSUFELİ VE 
SİLVAN BARAJ VE 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALLERİ 
BÜYÜK ÖNEM 
TAŞIYOR.

Ilısu Barajı ve HES ülkemizin en büyük 4. hidroelektrik santrali olacak.
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KURULU GÜCÜ 1.200 
MW OLAN ILISU 
BARAJI VE HES’İN 
YILLIK ORTALAMA 
ENERJİ ÜRETİM 
KAPASİTESİ 4,12 
MİLYAR KİLOVAT 
SAAT OLACAK. 
BARAJ SADECE 
ELEKTRİK ENERJİSİ 
ÜRETİMİNDEN 
MİLLİ EKONOMİYE 
YILLIK 1,3 
MİLYAR TL KATKI 
SAĞLAYACAK.

sonunda nihai enerji 
üretim kapasitesine ve 
sulama randımanına 
ulaşacak. 

Silvan Barajı işletmeye 
alındığında sulama ve 
enerji üretimini kap-
sayan 4 ayrı aşamada 
işletilecek. 1. aşamada 
Silvan Barajı ve HES sa-
dece enerji üretimi için 
çalıştırılacak ve yılda 
681 milyon kilovatsaat 
enerji üretecek. Silvan 
ovalarının gelişimi pa-
ralelinde son aşama-
ya gelindiğinde Silvan 
HES’te yıllık 88 milyon 
kilovatsaat enerji üret-
mek mümkün olacak.

Ilısu Barajı ve HES ülkemizin en büyük 4. hidroelektrik santrali olacak.

Silvan Barajı ve HES inşaatı
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Türkiye sınırlarında 
sudan ilk elektrik üretimi 
Tarsus’ta kurulan bir su 
değirmenine bağlı dinamo 
ile gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimiz ilan 
edildiğinde hidroelektrik 
kurulu gücümüz 0,1 MW’ydi.

DSİ tarafından 
kurulan ilk 
hidroelektrik 
santral, Durucasu 
HES Amasya’da 
elektrik üretmeye 
başladı.

Keban Barajı ve 
HES İşletmeye 
alındı. 1976 
yılında ülkemizde 
tüketilen 
elektriğin 
%25’ini tek 
başına karşıladı.

Ülkemizin ilk 
büyük (kurulu 
gücü 100 MW’nin 
üzerinde) 
hidroelektrik 
santrali Sarıyar 
Barajı ve HES 
işletmeye alındı.

1902

1923

TÜRKIYE’NIN HIDROELEKTRIK YOLCULUĞU

1955

1975

1956
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TEMSAN kuruldu. Böylece 
HES’lerin elektromekanik 
teçhizatları Türkiye’de 
üretilmeye başlandı.

Halen ülkemizin en 
büyük 2. kurulu gücüne 
sahip hidroelektrik 
santrali olan Karakaya 
Barajı ve HES 
Diyarbakır’da işletmeye 
alındı.

Atatürk Barajı ve 
HES işletmeye 
alındı. Atatürk 
Barajı ve HES o 
tarihte dünyanın 
en büyük 5. 
hidroelektrik 
santraliydi.

Hidroelektrik enerji 
üretiminde özel 
sektörün önünü 
açan Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması 
Yönetmeliği 
yürürlüğe girdi.

Hedef, Cumhuriyetimizin 
100. yılında 
hidroelektrikte ekonomik 
potansiyelimizin 
tamamını devreye almak…

İşletmeye alınan 
tesislerle hidroelektrik 
potansiyelimizin %50’si 
devreye sokulmuş oldu.

Hidroelektrikte kurulu 
gücümüz 27 bin 
MW’nin, enerji üretim 
kapasitemiz ise 96 
milyar kilovat saatin 
üzerine çıktı.

Hidroelektrik kurulu 
gücümüz 10 bin MW’nin 
üzerine çıktı.

1977

1987

1993

2003

2023

2015

2018

1997 
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MILLÎ ENERJI 
ÜLKEMIZ 
IÇIN GEREKLI 
UNSURLARDAN*

Günümüzde ihtiyaç fazlası enerjinin daha sonra kullanılması 
için teknik ve ekonomik açıdan en uygun depolama 
kabiliyetine sahip olan PHES tesislerine öncelik verilmelidir.

Enerji talebi günlük 
olarak dalgalanma gös-
termektedir. Pompaj 
Depolamalı Hidroelekt-
rik Santraller (PHES) 
enerjiyi depolama ko-
nusunda iyi bir alter-
natif olarak karşımıza 
çıkar. Enerjiyi depo-
lamanın bir yolu da 
sistemin güç talebinin 
düşük olduğu zaman-
larda suyu yüksekte bir 
hazneye pompalayarak 
depolamak ve bu şekil-
de biriktirilen sudan pik 
zamanlarda hidroelekt-
rik enerji elde etmektir. 
Sistemin ana prensibi 
budur. PHES’Ierin alt 
ve üst olmak üzere iki 
rezervuarı olup, rezer-
vuarlar inşa edilecek 
havuzlar dışında nehir, 
doğal göl, mevcut baraj 
rezervuarı veya deniz 
olabilir. Pompaj depo-
lamalı santraller hid-
rolik, termik ve rüzgâr 
santrallerinden kurulu 

enterkonnekte sistemin 
günlük, haftalık veya 
sezonluk işletme şart-
larını düzenlemektedir. 
Normal hidroelektrik 
santrallerde olduğu gibi 
nehir akımından et-
kilenmeyip talebin az 
olduğu ve enerji üre-
timine gerek olmadığı 
durumlarda durdurula-
bilir, ihtiyaç duyuldu-
ğunda ise çok hızlı bir 
şekilde devreye alına-
bilirler.

Ülkemizde Gece ile 
Gündüz Üretilen Enerji 
Arasında Fark Yok
PHES’lerin diğer sant-
rallere göre çeşitli 
avantajları vardır. Bu 
santraller yüke uyabil-
mede esneklik sağla-
ma, yedek enerji tuta-
bilme, güç faktörünü 
iyileştirme ve frekans 
regülasyonu yapabilme 
gibi avantajlar getir-
mektedir.  

Ülkemizde şu an gece 
üretilen enerji ile gün-
düz enerjisi arasında 
fark bulunmamaktadır. 
Bunun piyasası za-
manla oluşacaktır. Bü-
tün sistemlerinizi buna 
göre ayarladığınız tak-
dirde arz fazlası olma-
sı durumunda toprağa 
vereceğiniz enerjiyi 
bu sistemi çalıştırarak 
suyu üst kotlarda de-
polayıp ihtiyaç olduğu 
zaman kullanabilme 
imkânı bulursunuz. 
Sistemin bize sağlaya-
cağı avantaj tam ola-
rak budur. Ülkemizde 
şu anda işletmede olan 
Pompaj Depolamalı 
HES bulunmamaktadır. 
PHES’lerden 100 milyar 
kWh enerji üretimi söz 
konusudur.

PHES Çalışmaları Ilk 
Defa 2005 Yılında 
Başladı
Ülkemizde ilk PHES ça-
lışmaları 2005 yılında 

ERGÜN ÜZÜCEK
DSİ GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI
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Mülga Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi (EİE) Ge-
nel Müdürlüğü’ndeki 
ilk pompaj depolamalı 
HES(PHES)çalışmala-
rı ile başladı. Ardından 
devam eden çalışma-
larda Japonya Uluslara-
rası İşbirliği Ajansı’na  
(JICA) ilk Pompaj De-
polamalı HES Teknik 
İşbirliği başvurusu ya-
pıldı. JICA Teknik İşbir-
liği kapsamında TEİAŞ 
Genel Müdürlüğü ile 
birlikte Türkiye Pik Güç 
Talebinin Karşılanması 
için Optimal Güç Üre-
timi Çalışması başladı. 
Türkiye’nin ilk PHES 
Master Plan Etüdü ola-
rak kabul edilebilecek 
bu çalışma tamamlandı.  
Ardından JICA Teknik 
İşbirliği kapsamında 
DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından YEGM  TEİAŞ 
–EÜAŞ işbirliği ile Gök-
çekaya PHES Fizibilite 
çalışması başlatıldı ve 
sona erdi.

Proje Seçilirken 4 
Başlık Öne Çıkıyor
Enerji Bakanlığı ile 
birlikte yürüttüğümüz 

çalışmalar neticesin-
de, çevresel, jeolojik ön 
kavramsal tasarımlar 
neticesinde 28 nokta-
dan 10 noktaya tespitler 
yaparak ülkemiz için 
Gökçekaya, Altınkaya, 
Karacaören PHES’leri-
nin yapılabileceği uy-
gun görüldü.

Çünkü pompaj depo-
lamalı HES proje yeri 
seçilirken 4 başlık göz 
önünde bulundurulur. 
Bunlar; teknik ve eko-
nomik şartlar, topoğ-
rafik ve jeolojik şartlar, 
doğal ve sosyal çevre-
nin durumu ve coğrafi 
şartlardır. Bu yapılar iyi 
bir jeoloji ve iyi bir mü-
hendislik istemektedir. 
Çünkü ana yapıyı yerin 
altında yapıyorsunuz. 
Yerin altında yapılma-
yanların dünyadaki ör-
neklerine baktığımızda 
kesinlikle başarılı olun-
madığı görülmüştür.

PHES ve Yüzer GES’ler 
Ülkemiz Için Gerekli
Enerjinin gündüz-gece 
alım fiyatları, destekle-

me olup olmayacağı gibi 
konuları yatırımcı bil-
mek ister. Ama DSi ola-
rak bizler bugün sant-
ralleri nasıl yapıyorsak 
Gökçekaya Projesi’ni 
de yapabilecek güçte-
yiz. Ortalama 1.5 ile 2 
yıl içerisinde çalışmalar 
tamamlanabilir. İnşaat 
süreci içinde ortalama 
6-7 yıl gerekmektedir. 
Bu süre hızlı çalışılarak 
5 yıla kadar da indiri-
lebilir. PHES’ler, yüzer 
GES’LER bunlar milli 
enerjilerimiz, ülkemiz 
için gerekli hususlar-
dandır. Ülke olarak 
enerjide dışa bağımlılı-

ğı azaltmak maksadıyla 
her yenilenebilir enerji 
kaynağı sisteme dâhil 
edilmeli ve yerli kay-
naklardan faydalanma 
oranı arttırılmalıdır. 
Günümüzde ihtiyaç 
fazlası enerjinin daha 
sonra kullanılması için 
teknik ve ekonomik 
açıdan en uygun depo-
lama kabiliyetine sahip 
olan PHES tesislerine 
öncelik verilmelidir.

*8. Türkiye Enerji Zirvesi /DSİ 

ÖZEL OTURUMU: Su Kaynakla-

rının Sürdürülebilirliği ve Yeni 

Uygulamalar: Pompajlı HES’ler 

ve Yüzer GES’ler.
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DÜNYANIN 
ENERJISI

Kalkınma, refah seviyesi ve istikrarın vazgeçilmez unsur ve 
göstergelerinden olan enerji; gelişen teknoloji, artan nüfus 
ve sanayileşmeyle beraber önemini giderek artırıyor. Enerji, 
küresel siyasette de her zaman önemli bir koz olarak ön plana 
çıkıyor. Bu durum ülkelerin enerjide bağımsız olmalarının ne 
kadar önemli olduğunun da apaçık bir göstergesi…

Enerjisini yerli kaynaklarından sağlamaya çalışan ülkeler, 
aynı zamanda küresel iklim değişikliği ile uyum ve mücadele 
çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yöneliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında ise hem 
yerli ve milli olması, hem uzun ömürlü olması, hem de diğer 
kaynaklara göre işletme maliyetinin daha düşük olması yönüyle 
bir enerji kaynağı diğerlerine göre daha ön plana çıkıyor: 

HİDROELEKTRİK

HAZIRLAYAN
BURAK YALÇIN
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Santralin kurulması 
Messrs Calder&Bar-
rett; jeneratörlerin ku-
rulması ve temini ise 
Siemens Bros tarafın-
dan sağlandı. “Central 
Power Station” adlı bu 
hidroelektrik santralin 
işletmeciliğini bir yıl 
sonra, jeneratör mal-
zemelerini temin eden 
Siemens Bros devraldı.

Santralin en önem-
li müşterisi Godalming 
Belediyesi’ydi. Godal-
ming Belediyesi, belde 
sokaklarının aydınla-

tılması için yıllık 195 
pound bedelle, British 
Museum’un da aydın-
lanmasını sağlayan şir-
ket olarak bilinen Mes-
srs Calder&Barrett ile 
anlaşma yaptı. Anlaşma 
sonrasında, daha ön-
celeri gaz lambalarıyla 
aydınlanan sokakların 
elektrikle aydınlanabil-
mesi için caddelerdeki 
gaz lambaları, elektrikle 
çalışabilecek ampullerle  
değiştirildi ve Godal-
ming sokakları bir süre 
elektrikle aydınlandı. 

İlk başlarda maliyet ba-
kımından gazdan yüz-
de 19 daha hesaplı olan 
(Godalming Belediye 
Konseyi’nin elektrikle 
aydınlanmaya dair ra-
porda yer alan tespite 
göre) elektrikle aydın-
latmada kullanılan, 
Swan ampullerinin kısa 
ömürlü olması nede-
niyle elektriğe duyulan 
ilgiyi azalttı. Anlaşmada 
aksamalara ve firmanın 
işlerinin gittikçe kötü-
leşmesine neden olan 
bu gelişme sonucunda, 
işletmeci firma 1 Mayıs 
1884 günü dünyanın ilk 
hidroelektrik santralinin 
faaliyetini durdurdu.

Dünyanın ilk hidroe-
lektrik santrallerinden 
biri de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde inşa edil-
di. 1880 yılından Thomas 
Edison’un akkor ampulü 
açıklamasının birkaç yıl 
sonrasında, Appleton’da 
Fox Nehri üzerine inşa 
edilen tesiste ilk elektrik 
üretimi 30 Eylül 1882 ta-
rihinde gerçekleştirildi. 

Hidroelektrik enerji, 
depolama kapasitesi 
ve istikrarı sayesinde; 
beklenmedik ve pik ta-
lepleri karşılayabilen 
en esnek ve en tutarlı 
enerji üretim kaynağı 
olarak ön plana çıkıyor. 
Bu durum hidroelektrik 
enerjiyi vazgeçilmez bir 
enerji kaynağı kılıyor. 

Hidroelektrik 
Enerjinin Geçmişi
Hidroelektrik santral-
lerin ilki 1 Ekim 1881’de 
İngiltere’de Wey Neh-
ri üzerinde kuruldu. 

Godalming Sokakları 1882 yılında hidroelektrik ile aydınlanıyordu.

DÜNYANIN 
ENERJISI
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3 BİN 721 
GW’LİK DÜNYA 
HİDROELEKTRİK 
KURULU GÜÇ 
POTANSİYELİNİN 
YÜZDE 54.72’LİK 
KISMINI ASYA (2 
BİN 37 GW), YÜZDE 
16.4’LÜK KISMINI 
GÜNEY AMERİKA 
(608 GW), YÜZDE 
10.4’LÜK KISMINI 
KUZEY AMERİKA 
(388 GW), YÜZDE 
9.08’LİK KISMINI 
AVRUPA (338 GW), 
YÜZDE 7.6’LIK 
KISMINI AFRİKA 
(283 GW), YÜZDE 
1.8’LİK KISMINI 
İSE AVUSTRALYA 
KITASI (67 GW) 
HİDROELEKTRİK 
KURULU GÜÇ 
POTANSİYELİ 
TEŞKİL EDİYOR.

Dünyada Hidroelektrik 
Enerji
Özellikle iklim değişik-
liğine uyum faaliyetleri, 
işletme maliyetlerinin 
düşük olması ve esnek-
liğinden kaynaklanan 
güvenilirliği sebebiy-
le, hidroelektrik ener-
ji halen hidroelektrik 
potansiyeline sahip 
ülkelerin vazgeçilmezi 
konumunda.

Dünyanın hidroelekt-
rik teknik kurulu güç 
potansiyeli 3 bin 721 
GW, hidrolektrik enerji 
üretim potansiyeli ise 
14 bin 576 TWh (tera-
vatsaat). Hâlihazırda, 
dünya hidroelektrik 
teknik kurulu güç po-
tansiyelinin yüzde 33’ü 
geliştirilmiş durumda. 
Geliştirilen bu üçte bir-
lik potansiyel bin 245 
GW’ye denk geliyor. 2 

bin 476 GW’lik potan-
siyel ise geliştirilmeyi 
bekliyor.

3 bin 721 GW’lik dün-
ya hidroelektrik kuru-
lu güç potansiyelinin 
yüzde 54.72’lik kısmı-
nı Asya (2 bin 37 GW), 
yüzde 16.4’lük kısmını 
Güney Amerika (608 
GW), yüzde 10.4’lük 
kısmını Kuzey Ame-
rika (388 GW), yüzde 
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9.08’lik kısmını Av-
rupa (338 GW), yüzde 
7.6’lık kısmını Afrika 
(283 GW), yüzde 1.8’lik 
kısmını ise Avustralya 
kıtası (67 GW) hidroe-
lektrik kurulu güç po-
tansiyeli teşkil ediyor.

Bin 245 GW’lik dün-
ya hidroelektrik ku-
rulu gücünün ise yüz-
de 48.92’lik kısmını 
Asya (609 GW), yüzde 
17.91’lik kısmını Av-
rupa (223 GW), yüzde 
16.14’lük kısmını Ku-
zey Amerika (201 GW), 
yüzde 13.17’lik kısmını 
Güney Amerika (164 
GW), yüzde 2.73’lük 
kısmını Afrika (34 GW) 
ve yüzde 1.12’lik kıs-
mını Avustralya kıtası 
(14 GW) hidroelektrik 
kurulu gücü teşkil edi-
yor. Bu aynı zamanda, 
Avrupa kıtasının, hid-
roelektrik teknik kurulu 
güç potansiyelinin Ku-
zey Amerika ve Güney 
Amerika’dan daha az 
olmasına rağmen, po-
tansiyelini daha yüksek 
miktarda ve daha yük-
sek oranda kurulu güce 
dönüştürdüğü anlamı-
na geliyor.

Kıta bazında hidroe-
lektrik teknik kurulu 
güç potansiyelini ge-
liştirme oranları ise şu 
şekilde; Avrupa yüzde 
66 (223 GW/338 GW), 
Kuzey Amerika yüzde 
52 (201 GW / 388 GW), 
Asya yüzde 30 (609 GW 
/ 2 bin 37GW), Güney 
Amerika yüzde 27 (164 
GW / 608 GW),  Avust-
ralya yüzde 21 (14 GW / 
67 GW), Afrika yüzde 12 
(34 GW / 283 GW).

Genel itibariyle kıtala-
rın ve bazı gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkele-
rin hidroelektrik enerji 
potansiyelleri, üretim-
leri ve enerji politikaları 
ise şu şekilde.

AVRUPA
Avrupa, hâlihazırda 
hidroelektrik teknik 
potansiyelini en yüksek 
oranda gerçekleştiren 
kıta konumunda. Av-
rupa sahip olduğu 338 
GW’lik hidroelektrik 
teknik kurulu güç po-
tansiyelinin 223 GW’si-
ni, diğer bir deyişle 
yüzde 66’sını gerçek-
leştirerek, kendisinden 
daha fazla kurulu güç 
potansiyeline sahip olan 
Güney Amerika (609 
GW’lik potansiyelinin 
164 GW’sini geliştirdi) 
ve Kuzey Amerika’yı 
(388 GW’lik potansiye-
linin 201GW’sini geliş-
tirdi) hem sayısal mik-
tar hem de oran olarak 
geride bıraktı.

31 bin 626 MW’lik hid-
roelektrik kurulu gücü 
ile Norveç, 25 bin 405 
MW’lik hidroelektrik 
kurulu gücü ile Fransa, 
21 bin 884 MW’lik hid-
roelektrik kurulu gücü 
ile İtalya, 20 bin 354 
MW’lik hidroelektrik 
kurulu gücü ile İspan-
ya ve 16 bin 657 MW’lik 
hidroelektrik kurulu 
gücü ile İsviçre olmak 
üzere toplamda 114 
bin 926 MW’lik kurulu 
güçleri ile Avrupa’nın 
hidroelektrik kurulu 
gücünün yüzde 52’lik 
kısmını bu 5 ülke teşkil 
ediyor. Geriye kalan 39 
ülkenin toplam hidro-
elektrik kurulu gücü ise 
108 bin 82 MW. 

Norveç
Yüksek dağ yaylaları, 
çok sayıda doğal gölü, 
dik vadileri ve fiyortla-
rı ile tanınan Norveç’in 
topoğrafyası, hidroe-
lektrik enerjinin geli-
şimi için mükemmel 
bir zemin teşkil ediyor. 
Hidroelektrik enerji, 
Norveç’in 19. yüzyılın 
sonlarına doğru sana-
yileşmesinin temeli-
ni oluşturdu ve enerji 
üretiminin omurgasını 
teşkil etti. 

Norveç enerji üreti-
minin tamamını ye-
nilenebilir enerji kay-
naklarından sağlıyor. 
Hidroelektrik enerjinin 
Norveç’in enerji üreti-
mindeki payı ise yüzde 
95’in üzerinde. Geriye 
kalan yaklaşık yüzde 
5’lik üretim ise termal 
enerji santralleri ve 
son yıllarda inşa edilen 
rüzgâr enerjisi santral-
lerinden elde ediliyor. 
Yüzde yüz yenilenebilir 
enerji üretimi gerçek-
leştiren Norveç; 2017 
yılında yayınlanan ista-
tistiklere göre 31,63 GW 
kurulu güç ile 144 mil-
yar kilovatsaat enerji 
üretti. Norveç tarihinde 
kaydedilen bu en yük-
sek yıllık hidroelekt-
rik enerji üretiminin 
gerçekleşmesinin en 
önemli nedeni ise dü-
zenli ve yüksek miktar-
daki yağışlardı. Ülke, bu 
üretimin yaklaşık yüzde 
30’unu küçük ölçekli 
santrallerden elde etti. 

2018 yılı ocak ayın-
da Norveç’in 15 mil-
yar 629 milyon kilo-
vatsaatlik üretiminin 
14 milyar 967 milyon 
kilovatsaatlik kısmı 
hidroelektrik santral-
lerden elde edildi. Di-
ğer bir değişle Norveç, 
2018 yılı Ocak ayında 
enerji üretiminin yüz-
de 95.8’ini hidroelekt-
rik enerji vasıtasıyla 
temin etti. İstatistikler 
incelendiğinde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre Norveç’in toplam 
enerji üretiminde yüz-
de 2.1’lik, hidroelektrik 
enerji üretiminde ise 
yüzde 1.6’lık bir artış 
gözleniyor.

AVRUPA SAHİP 
OLDUĞU 
338 GW’LİK 
HİDROELEKTRİK 
TEKNİK 
KURULU GÜÇ 
POTANSİYELİNİN 
223 GW’SİNİ, 
DİĞER BİR DEYİŞLE 
YÜZDE 66’SINI 
GERÇEKLEŞTİREREK, 
KENDİSİNDEN 
DAHA FAZLA 
KURULU GÜÇ 
POTANSİYELİNE 
SAHİP OLAN 
GÜNEY AMERİKA 
(609 GW’LİK 
POTANSİYELİNİN 
164 GW’SİNİ 
GELİŞTİRDİ) VE 
KUZEY AMERİKA’YI 
(388GW’LİK 
POTANSİYELİNİN 
201GW’SİNİ 
GELİŞTİRDİ) HEM 
SAYISAL MİKTAR 
HEM DE ORAN 
OLARAK GERİDE 
BIRAKTI.
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Norveç’in yıllık teknik 
hidroelektrik üretim 
potansiyeli 205 milyar 
kilovatsaat, gerçekleş-
tirdiği yıllık hidroelekt-
rik üretim kapasitesi ise 
yıllık 144 milyar kilo-
vatsaat. Yani hâlihazır-
da Norveç teknik hid-
roelektrik enerji üretim 
potansiyelini yüzde 70 
gerçekleştirmiş du-
rumda.

Almanya
Almanya, Avrupa’nın 
en yüksek yıllık elekt-
rik talebine ve aynı 
zamanda en yüksek 
elektrik üretimine sa-
hip ülkesi. Almanya, 

10 ülke ile 20 GW’tan  
fazla toplam transfer 
kapasitesine sahip en-
terkonnekte transfer 
sistemiyle on ülke ile 
birbirine bağlı.” ibare-
sini “Almanya, Avru-
pa’nın en yüksek yıllık 
elektrik talebine ve aynı 
zamanda en yüksek 
elektrik üretimine sa-
hip ülkesi. Almanya, 20 
GW’tan  fazla toplam 
transfer kapasitesine 
sahip enterkonnekte 
transfer sistemiyle 10 
ülke ile birbirine bağlı.

Avrupa’nın en büyük 
elektrik üreticisi olma-
sına rağmen Almanya, 

hidroelektrik kurulu 
gücünde 11 bin 258 MW 
ile Avrupa’da 8. sırada 
yer alıyor. Esnek ya-
pısıyla pik taleplerin 
karşılanmasını sağla-
yan pompaj depolamalı 
hidroelektrik santraller 
Almanya hidroelektrik 
kurulu gücünde önemli 
bir yere sahip. Ülkenin 
hidroelektrik kuru-
lu gücünün 6 bin 806 
MW’lik (yaklaşık yüzde 
60’lık) kısmını pompaj 
depolamalı hidroelekt-
rik santraller oluşturu-
yor. 

Alman ve Avrupa enerji 
sistemleri büyük ölçüde 

NORVEÇ ENERJİ 
ÜRETİMİNİN 
TAMAMINI 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 
KAYNAKLARINDAN 
SAĞLIYOR. 
HİDROELEKTRİK 
ENERJİNİN 
NORVEÇ’İN ENERJİ 
ÜRETİMİNDEKİ 
PAYI İSE YÜZDE 
95’İN ÜZERİNDE.

ESNEK YAPISIYLA 
PİK TALEPLERİN 
KARŞILANMASINI 
SAĞLAYAN POMPAJ 
DEPOLAMALI 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER 
ALMANYA 
HİDROELEKTRİK 
KURULU GÜCÜNDE 
ÖNEMLİ BİR YERE 
SAHİP. ÜLKENİN 
HİDROELEKTRİK 
KURULU GÜCÜNÜN 
6 BİN 806 MW’LİK 
(YAKLAŞIK 
YÜZDE 60’LIK) 
KISMINI POMPAJ 
DEPOLAMALI 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALLER 
OLUŞTURUYOR.

1915 yılından bu yana faaliyette olan Vamma Hidroelektrik Santrali / Norveç

Goldisthall Pompaj Depolama Santrali / Almanya
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iç içe. Alman enerji sistemlerinin büyüklüğü ise komşularının üzerinde büyük 
bir siyasi ve ekonomik etkiye sahip.

2017 yılında Almanya, kurulu gücündeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ora-
nını arttırırken, fosil yakıtların oranında ise düşüş yaşandı. Rüzgâr enerjisinde 
yüzde 6.59 ve güneş enerjisinde yüzde 2.27 artış gözlenirken; termik santral 
kurulu güç oranında yüzde 2.44 düşüş yaşandı. Hidroelektrik santrallerde ise 
değişim yüzde 0.01 idi. Yani yok denecek kadar az bir artış yaşandı.

Avrupa’nın en büyük elektrik üreticisi olan Almanya, 2017 yılında elektrik 
üretiminin yüzde 37’sini termik santrallerden, yüzde 13.1’ini doğalgaz sant-
rallerinden, yüzde 11.6’sını nükleer santrallerden, binde 9’unu fuel-oil sant-
rallerinden, yüzde 33.1’ini yenilebilir enerji kaynaklarından, yüzde 4.3’ünü ise 
diğer kaynaklardan elde etti. Toplamda 216.6 TWh elektrik üretimine karşılık 
gelen yüzde 33.1’lik yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimin-
deki payı ise şöyle: Rüzgâr enerjisi yüzde 16.1 (105.5 TWh), Biyokütle yüzde 7 
(45.5TWh), Güneş enerjisi yüzde 6.1 (39.8 TWh), Hidroelektrik enerji yüzde 3 
(19.7TWh) ve Atık Enerjisi binde 9 (6TWh).

AVRUPA’NIN EN 
BÜYÜK ELEKTRİK 
ÜRETİCİSİ OLAN 
ALMANYA, 2017 
YILINDA ELEKTRİK 
ÜRETİMİNİN YÜZDE 
37’SİNİ TERMİK 
SANTRALLERDEN, 
YÜZDE 13.1’İNİ 
DOĞALGAZ 
SANTRALLERİNDEN, 
YÜZDE 11.6’SINI 
NÜKLEER 
SANTRALLERDEN, 
BİNDE 9’UNU 
FUEL-OİL 
SANTRALLERİNDEN, 
YÜZDE 33.1’İNİ 
YENİLEBİLİR 
ENERJİ 
KAYNAKLARINDAN, 
YÜZDE 4.3’ÜNÜ 
İSE DİĞER 
KAYNAKLARDAN 
ELDE ETTİ.

KUZEY AMERIKA
Dünya hidroelektrik kurulu güç potansiyelinin yüzde 10.4’üne; dünya hidroe-
lektrik kurulu gücünün ise yüzde 16.14’üne sahip olan Kuzey Amerika’nın 201 
GW’lik kurulu gücünün yüzde 90’ından fazlasını ABD (102.485 GW) ve Kanada 
(79.32 GW) oluşturuyor.

ABD
18.57 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılası ile dünyanın en büyük ekonomisi 
konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri 102 bin 485 MW’lik kurulu gücü 
ile Kuzey Amerika’nın en büyük hidroelektrik kurulu güce sahip ülkesi. ABD 
yaklaşık 167GW olan hidroelektrik teknik potansiyelinin yüzde 61’ini geliştir-
miş durumda. 

Ülke, enerji üretiminde ağırlıklı olarak fosil yakıtları kullanıyor. 2017 yılında 4 
bin 15 TWh elektrik enerjisi üreten ABD’nin 2017 elektrik üretiminin kaynaklara 
göre dağılımı şu şekilde: Doğal gaz yüzde 31.7 (1273 TWh), kömür yüzde 30.1 
(1280 TWh), petrol binde 5 (21TWh) olmak üzere fosil yakıtlardan toplamda 

Almanya’nın 2017 Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı
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yüzde 62.7 (2495 TWh); 
hidroelektrik yüzde 
7.5 (300 TWh), rüzgar 
yüzde 6.3 (254 TWh), 
biyokütle yüzde 1.6 (64 
TWh), güneş enerji-
si yüzde 1.3 (53 TWh) 
olmak üzere yenilene-
bilir enerji kaynakla-
rından toplamda yüzde 
17.1 (687 TWh); nükle-
er enerji yüzde 20 (805 
TWh) ve diğer kaynak-
lar binde 3 (13 TWh). 

ABD devasa hidroe-
lektrik santrallere sa-
hip bir Kuzey Amerika 
ülkesi. Grand Coulee 
Barajı ve HES, Hoover 
Barajı ve HES, Chief 
Joseph Barajı ve HES, 
Robert Moses Niagara 
HES ve John Day Barajı 
bazı büyük barajları ve 
hidroelektrik santral-
leri arasında sayılabilir. 
Grand Coulee Barajı ve 
HES 3 ünitesi 600’er 
MW ve 3 ünitesi de 
805’er MW olmak üze-
re 4 bin 215 MW kurulu 
gücüyle yıllık ortalama 

21 milyar kilovatsaat 
enerji üretiyor.

ABD’de yaklaşık 80 bin 
adet baraj inşa edil-
miş olmasına rağmen, 
bunlardan sadece yüz-
de 3’lük bir kısmında 
enerji üretim ünitesi 
yer alıyor. Yani ABD 
yaklaşık 2 bin 400 tane 
enerji amaçlı baraja sa-
hip.

Kanada
Kuzey Amerika’nın, 
Amerika Birleşik Dev-
letleri’nden sonra 1 
trilyon 530 milyar dolar 
gayrisafi yurtiçi hasıla 
ile en gelişmiş 2. eko-
nomisi olan Kanada’da 

hidroelektrik kurulu 
gücünün toplam kurulu 
güç içindeki payı yakla-
şık yüzde 62. Ülke hid-
roelektrik kurulu gücü 
bakımından pompaj 
depolamalar da dahil 
olmak üzere 79 bin MW 
ile dünyada dördüncü 
sırada. 2017 yılı ista-
tistiklerine göre hidro-
elektrik santrallerden 
ürettiği 380 milyar kilo-
vatsaat elektrik üretimi 
ile dünya hidroelektrik 
enerji üretimi sırala-
masında üçüncü sıra-
da yer aldı. Kanada’yı 
geride bırakan iki ülke 
ise Çin Halk Cumhuri-
yeti ve Brezilya. Ame-
rika Birleşik Devletleri 

ise hidroelektrik kurulu 
gücü Kanada’dan fazla 
olmasına rağmen, hid-
roelektrik enerji üreti-
minde Kanada’nın ge-
risinde kaldı.

İnşası devam eden dört 
büyük hidroelektrik 
santral tamamlandı-
ğında, hâlihazırda 79 
bin MW olan hidroe-
lektrik kurulu gücüne 
3 bin MW daha eklene-
rek, hidroelektrik ku-
rulu güç 82 bin MW’a 
yükselmiş olacak.

Kanada sahip oldu-
ğu hidroelektrik enerji 
potansiyelini en iyi şe-
kilde değerlendirmek 

1929 – 1939 yılları arasında inşa edilen Hoover Barajı ve HES / ABD

5 bin 616 MW kurulu güce sahip Robert Bourassa Hidroelektrik Santrali / Kanada
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için, 5 bin 616 MW ku-
rulu güce sahip Robert 
Bourassa Hidroelektrik 
Santrali gibi depolama-
lı devasa hidroelektrik 
santrallerin yanı sıra 
küçük nehir santralleri 
de inşa ediyor. Arala-
rında 10 MW ve 8.9 MW 
kurulu güce sahip en-
tegre iki projeden olu-
şan 18.9 MW’lık Gitchi 
Animki hidroelektrik 
santrali de dahil olmak 
üzere bir dizi küçük 
projenin yapımına baş-
layan Kanada; British 
Columbia’daki Büyük 
Gümüş Dere (40.6 MW) 
ve Jimmie Creek (62 
MW) nehir santrallerini 
de tamamlayarak haya-
ta geçirdi.

62 MW kurulu güce sa-
hip Jimmie Creek proje-
si, Doğu Toba (123 MW) 

ve Montrose Creek (123 
MW) tesislerinin bitişi-
ğinde yer alıyor ve enerji 
iletiminde bu projelerin 
enerji iletim hatların-
dan faydalanılıyor.

GÜNEY AMERIKA
Güney Amerika 608 GW 
hidroelektrik teknik ku-
rulu güç potansiyeline 
sahip. Bu potansiyelin 
yaklaşık yüzde 27’sine 
denk gelen 164 GW’lik 
potansiyel geliştirilmiş 
durumda. Güney Ame-
rika’nın 164 GW’lik ku-
rulu gücünün yaklaşık 
yüzde 60’ını 98GW’lik 
kurulu gücüyle Brezilya 
oluşturuyor. Brezilya’yı 
15.4 GW kurulu gücüyle 
Venezüella ve 11.6 GW 
kurulu gücüyle Kolom-
biya takip ediyor. Güney 
Amerika’nın önemli ül-
kelerinden Arjantin ise 

11.2’lik kurulu gücüyle 
Güney Amerika’nın en 
fazla kurlu güce sahip 
4. ülkesi konumunda.

Brezilya
Güney Amerika’da 
en büyük hidroelekt-
rik kaynağa sahip olan 
Brezilya’nın, tahmi-
ni teknik hidroelektrik 
potansiyeli yıllık 3 tril-
yon 40 milyar kilovat-
saat olarak hesaplan-
mış. Bununla birlikte, 
818 milyar kilovatsa-
atlik ekonomik hidro-
elektrik potansiyeline 
sahip Brezilya, yıllık 
ortalama 410 milyar 
kilovatsaatlik enerjiyi 
hidroelektrikten sağlı-
yor. Bu da Brezilya’nın 
ekonomik potansiyeli-
nin yarısını kullandığı 
anlamına geliyor.

Toplam enerji üreti-
minin yüzde 43.8’ini 
yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından elde 
eden Brazilya’da, hid-
roelektrik enerji, ye-
nilenebilir enerji kay-
naklarından elde edilen 
toplam enerjinin yüzde 
67.9’unu teşkil ediyor.

Paraguay’la yaptığı iş-
birliği neticesinde inşa 
ettiği ve 1984 yılında 
enerji üretimine baş-
layan Itaipu Barajı, 
2016 yılında 103 milyar 
kilovatsaatlik ener-
ji üretimiyle bir dünya 
rekoru kırdı. Devasa 
hidroelektrik santral 
tek başına Brezilya’nın 
enerji ihtiyacının yüz-
de 15’ini, Paraguay’ın 
enerji ihtiyacının ise 
yüzde 86’sını karşılı-
yor.

Dünyanın en fazla yıllık hidroelektrik üretimine sahip tesisi Itaipu HES /Brezilya, Paraguay
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ASYA
Dünya hidroelektrik kurulu gücünün neredeyse yarısını (yüzde 48.9); dünya 
hidroelektrik teknik potansiyelinin ise yarısından fazlasını (yüzde 54.74) oluş-
turan Asya kıtası, hidroelektrik teknik potansiyelinin henüz yüzde 30’luk (609 
GW) bir kısmını geliştirdi.

Çin
Asya hidroelektrik kurulu gücünün büyük bir kısmını 331 GW’lik kurulu gücüy-
le Çin Halk Cumhuriyeti teşkil ediyor. 2017 yılında 6 bin 97 TWh enerji üreten 
Çin Halk Cumhuriyeti bunun bin 181 TWh’lik kısmını hidroelektrik santrallerden 
elde etti. 2017 yılında 6 bin 97 TWh enerji üreten Çin Halk Cumhuriyeti bunun 
1181TWhlik kısmını hidroelektrik santrallerden elde etti. 2017 yılı enerji üreti-
minde hidroelektriğin payı ise yüzde 19,37. Pik taleplerin karşılanmasında büyük 
fayda sağlayan pompaj depolamaları HES’lerden sağlanan enerji ise 31 TWh.

1 milyar 145 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, dünyanın 
en fazla kurulu güce sahip hidroelektrik santrali olan Üç Boğaz Barajı’na da 
(Three Gorges Dam) ev sahipliği yapıyor. 22 bin 500 MW kurulu güce sahip 
hidroelektrik santral 2017 yılında 97.6 milyar kilovatsaat enerji üretti. 

Üç Boğaz Barajı, dünyanın en uzun üçüncü, Asya’nın ise en uzun nehri olan 
Yantze Nehri üzerinde yer alıyor

Asya’nın hidroelektrik kurulu güç sıralamasında Çin Halk Cumhuriyeti’nden 
sonra 51 bin 975 MW ile Hindistan 2. sırada, 49 bin 905 MW ile Japonya 3. sırada, 
48 bin 086 MW ile Rusya 4. sırada, 27 bin 377 MW ile Türkiye 5. sırada yer alıyor.

Çin 2017 enerji üretiminin yüzde 58’ini kömür santrallerinden, yüzde 20’sini 
hidroelektrik enerjiden, yüzde 9’unu rüzgâr enerjisinden, yüzde 5’ini güneş 

Teknik 
Hidroelektrik Enerji 
Üretim Potansiyeli 

Ekonomik 
Hidroelektrik Enerji 
Üretim Potansiyeli

Hidroelektrik 
Kurulu Gücü

2017 Hidroelektrik Enerji 
Üretiminin

Toplam Enerji Üretimindeki Payı

3 bin 40  TWh 818 TWh 98 bin 15 MW %67,9

BREZİLYA’NIN 2017 YILI ENERJİ ÜRETİMİNİN
KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

HİDROELEKTRİK
%67,9

DOĞAL VE END. GAZ
%9,8

BİYOKÜTLE
%9

RÜZGAR
%6,5

NÜKLEER
%2,5

KÖMÜR
%2,5
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enerjisinden, yüzde 
4’ünü doğal gaz sant-
rallerinden, yüzde 
2’sini nükleer santral-
lerden, yüzde 1’ini bi-
yoenerjiden ve yüzde 
1’ini fuel-oil santralle-
rinden elde etti.

RUSYA
Rusya, 852 TWh’lik 
ekonomik hidroelektrik 
potansiyeliyle, geliş-
tirilmemiş hidroelekt-

rik potansiyelde dünya 
ikincisi konumunda. 

Rusya’nın sahip olduğu 
48.08 GW hidroelektrik 
kurulu gücünün 1.39 
GW’lik kısmını pom-
paj depolamalı hidroe-
lektrik santraller teşkil 
ediyor.

Dünya Bankası’nın ra-
poruna göre, Rusya 
enerji temin güvenliği 
sıralamasında 189 ülke 

arasında 18. sırada yer 
alıyor. 

Rusya toplam elektrik 
üretiminde, Çin, ABD, 
Hindistan ve Japon-
ya’nın ardından 5. sıra-
da yer alıyor.

Rusya enerji üretim 
kaynaklarının dağılımı 
ise şu şekilde: Yüzde 43 
gaz, yüzde 25 kömür, 
yüzde 20 hidroelekt-
rik, yüzde 11 nükleer ve 
yüzde 1 fuel-oil.

RUSYA, 852 
TWh’LİK 
EKONOMİK 
HİDROELEKTRİK 
POTANSİYELİYLE, 
GELİŞTİRİLMEMİŞ 
HİDROELEKTRİK 
POTANSİYELDE 
DÜNYA İKİNCİ, 
TOPLAM ELEKTRİK 
ÜRETİMİNDE 
İSE ÇİN, ABD, 
HİNDİSTAN VE 
JAPONYA’NIN 
ARDINDAN 
DÜNYADA 5. SIRADA 
YER ALIYOR.

Dünyanın en fazla hidroelektrik kurulu gücüne sahip tesisi Three Gorges Barajı / Çin

Sayano-Shushenskaya Barajı ve HES / Rusya





Yıllık

3,76
milyar metreküp içme suyu 

temin ediliyor

1,8
milyon 

hektar alan taşkınlardan 
korunuyor

Yıllık

50
milyar

kilovat.saat enerji üretim 
kapasitesi

Boğaziçi Tüneli

Dünyada 
ilk kez

iki kıta su tüneliyle birbirine 
bağlandı

4
milyon

dekar alan sulanıyor

Kategorisinde
Avrupa’nın  

En Yüksek 
Barajı 

Çine Adnan Menderes 
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI
Dünyada ilk kez uygulanan 

sistemle Akdeniz deniz 
yüzeyinin 250 metre altından 

askıda geçildi

Kategorisinde 
Dünyanın En Yüksek 

3. Barajı:

Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Mühendislik 
Harikası Ermenek 

Barajı:

218metre  
ile kategorisinde dünyanın  

en yüksek
6. barajı

Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK  

Barajı ve HES
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