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Sürekli gelişen sanayinin ve artan nüfusun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 
ve enerji arz güvenliğini temin etmek bakımından, özellikle yenilenebilir enerji 
kaynaklarının devreye alınması hususunda dünya ölçeğinde yoğun bir çaba söz 
konusu. Başta hidroelektrik olmak üzere rüzgar ve güneş enerjilerine olan ilgi 
giderek artıyor. Ancak enerjinin üretilmesi kadar onun yerinde ve zamanında 
kullanılabilmesine imkân tanıyacak depolama sistemlerine de ihtiyaç var. Günümüzde 
büyük miktarlardaki elektrik enerjisinin depolanabilmesinin en ekonomik yolu ise 
Hidroelektrik Santraller… Hidroelektrik santraller rezervuarlarında topladıkları suyun 
potansiyel enerjisini gerektiği anda ve süratle elektrik enerjisine dönüştürerek bir 
anlamda enerjiyi depolamış oluyorlar. Klasik hidroelektrik santrallerin asli görevi 
elektrik enerjisi üretmek iken Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES) ise 
enerji depolama işlevini önceliyor. PHES’ler enerji arz talep dengesinin sağlanması 
yönünde önemli bir rol üstleniyor. Ancak PHES’lerin rüzgâr ve güneş enerjisini de 
“depolayabilmek” gibi sıra dışı bir işlevi daha var. Merak ediyorsanız PHES’ler ile 
alakalı tüm detayları içeren dosyamıza bir göz atmalısınız.

Barajlar suyla birlikte enerjiyi depolayabildikleri gibi adrenalini de depolayabiliyorlar… 
Barajların arkasında biriken suların ve hatta gövdelerinin ekstrem sporlara nasıl 
zemin hazırladığını konuya ilişkin haberimizde görme fırsatı bulabilirsiniz. Daha 
birçok ilgi çekici haberin yer aldığı yeni sayımızı keyifle okumanızı umuyoruz. 
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Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı 

Türkiye yarı kurak 
iklim kuşağında yer 
alan ve kullanılabilir 
su miktarı açısından 
bakıldığında su 
stresi altında olan 
bir ülkedir. Bu tablo 
su kaynaklarımızın 
rasyonel yönetimini 
ve verimli kullanımını 
zorunlu kılmaktadır. 
Bakanlığımıza bağlı 
DSİ Genel Müdürlüğü 
bu anlayış çerçevesinde 
geliştirdiği projeler 
ile suyun bir 
damlasını dahi boşa 
harcamayacak şekilde 
planlanan yatırımları 
milletimizin hizmetine 
sunmaktadır. DSİ 
yatırımları; tarım, 
endüstri, enerji ve 
hizmet sektörlerinde 
büyük önem taşımakta, 
gerek gıda güvenliğinin 
temini gerekse enerji 
arz güvenliğinin 
sağlanması 
hususlarında önemli 
bir işlev görmektedir.

Türkiye’nin yüzölçümü 
78 milyon hektar olup 
yapılan etütlere göre; 
mevcut su potansiyeli 
ile teknik ve ekonomik 

olarak sulanabilecek 
arazi miktarı 8,5 
milyon hektar olarak 
hesaplanmıştır. 
Günümüz itibarıyla 
ülkemizde 6,5 milyon 
hektarlık sulamaya 
açılmış alanın 4,2 
milyon hektarı DSİ 
tarafından inşa edilmiş 
modern sulama 
şebekesine sahiptir. 

Ziraî gelişmede su, 
en önemli girdilerden 
biridir. Sulu tarıma 
geçiş başta tarım 
sektörüne hizmet 
sunmakla birlikte diğer 
sektörlere de itici bir 
güç olmaktadır. Ziraat 
ile beraber gübreci, 
nakliyeci ve işçi olmak 
üzere ziraate dayalı 
sanayiye ve hizmet 
sektörüne de (lojistik, 
ticaret vs. gibi) önemli 
katkılar sağlanmış, 
tarım bu sektörlerin 
lokomotifi haline 
gelmiştir.

Bakanlığımızca hayata 
geçirilen sulama 
projeleri ile Ülkemiz, 
zirai sulamalarda altın 
çağını yaşamaktadır. 

Son 15 yılda yapılan 
sulama yatırımları 
ile 17,4 milyon 
dekar arazinin suya 
hasreti sona ermiştir. 
Sulamaya açılan 
alanlar ile çiftçilerin 
gelirlerinde önemli 
artışlar sağlanmıştır. 
Toprakların 
sulanmasıyla birlikte 
yıllık yaklaşık 32 milyar 
lira ilave gelir artışı 
sağlanmıştır. Sulama 
ve sulamanın etkisiyle 
daha etkin ve yoğun 
teknoloji kullanımı, 
uygulanan tarım 
tekniği ve kültürel 
uygulamaların etkisiyle 
tarımda sağlanan 
verim artışları, 
üretim deseninin 
çeşitlenmesi, çiftçi 
gelirlerinde doğrudan 
ve dolaylı artışa 
vesile olmaktadır. Bu 
durum bir yandan 
kırsal kalkınmanın 
hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması 
gayesine hizmet 
etmekte; bir taraftan 
da hayat kalitesini 
yükselttiği için göçü 
önlemektedir.

Diğer taraftan tarımsal 
üretimdeki artış 
ve ürün deseninin 
genişlemesi yem 
bitkileri yetiştiriciliğini 
tetikleyerek 
hayvancılığın 
gelişmesine zemin 
hazırlamaktadır. 
Hayvancılığın 
gelişmesiyle de bu 
alandaki istihdam 
imkânları artmaktadır.

Sulama projelerinden 
bahsederken son 
15 yılda sulama 
sistemlerinin 
de değiştiğini 
görmekteyiz.  Sulama 
tesislerini inşa ederken 
en modern ve tasarrufu 
en yüksek yağmurlama 
ve damlama sistemleri 
tercih ediyoruz. 
Bu sistemler ile 
sulamada kullanılan 
su miktarında iptidai 
sistemlere göre yüzde 
25 ila 30 arasında su 
tasarrufu sağlıyoruz. 
Eski sistemleri de 
rehabilite ederek 
bu tasarruf oranını 
daha da artırmayı 
hedefliyoruz.

HAYATA GEÇIRILEN SULAMA PROJELERIYLE 
HEM ÜLKEMIZ HEM ÇIFTÇIMIZ KAZANIYOR.
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Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Zamana ve mekâna 
eşit olarak dağılmayan 
kısıtlı su kaynaklarının 
sürekli artan dünya 
nüfusunun ihtiyaçlarını 
karşılaması giderek 
zorlaşmaktadır. Üstelik 
hızlı kentleşme ve 
sanayileşme hamleleri 
zaten ihtiyacı 
karşılamakta zorlanan 
su kaynaklarını 
kirleterek üzerindeki 
baskıyı arttırmakta 
küresel ısınma ve iklim 
değişikliği de var olan 
su meselesinin daha 
da büyümesine yol 
açmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin 
öngörülerine göre 
2050 yılına kadar 
dünya nüfusuna 2 
milyar insan daha 
katılacak ve su talebi 
bugünkünden %30 
daha fazla olacaktır.  
Diğer taraftan 
günümüzde 1,9 milyar 
kişi potansiyel olarak 
aşırı su sıkıntısı 
çekilen bölgelerde 
yaşamaktadır. 
2050 yılına kadar 
bu nüfusun, 
yaklaşık olarak 3 

milyara ulaşması 
beklenmektedir.

Dünyanın kurak ya da 
yarı kurak bölgelerinde 
bulunan ülkeler için 
suyla ilgili konular, 
dünyanın diğer 
bölgelerine nazaran 
daha büyük sıkıntılara 
yol açmaktadır. Bu 
anlamda Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika bölgesi 
dünyanın en şanssız 
coğrafyaları arasında 
yer almaktadır. 

Kurulduğu 1954 
yılından bu yana, 
Türkiye’nin bütün 
su kaynaklarını en 
akılcı ve optimum 
şekilde geliştirmeyi 
hedefleyen, su altyapı 
hizmetlerine önemli 
yatırımlar yaparak 
baraj, hidroelektrik 
santral, sulama, 
içme-kullanma ve 
endüstri suyu temini 
ile atıksu tesislerini 
vatandaşlarımızın 
hizmetine sunan 
Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü; bu 
çerçevede özellikle 
tarım, enerji, 
içme ve kullanma 
suyu sektöründe 

gerçekleştirdiği 
yatırımlarla ekonomik 
getirileri yanında 
sosyal kazanımlara da 
vesile olmaktadır.

Ülkemizin su 
kaynaklarını geliştirerek 
vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını karşılayan 
DSİ, su sıkıntısı çeken 
Afrika ülkelerine ve 
ülkelerinde yaşanan iç 
savaş sebebiyle mülteci 
olarak ülkemizde 
misafir ettiğimiz 
mazlumlara da yardım 
elini uzatmaktadır. Bu 
çerçevede Afrika’da 
Sudan, Etiyopya, Nijer, 
Somali, Somaliland, 
Burkina Faso, Mali, 
Moritanya ve Cibuti’de 
gerçekleştirdiğimiz 
yeraltı suyu çalışmaları 
neticesinde, yaklaşık 
1 milyon 800 bin 
kişiye yetecek temiz 
içme ve kullanma 
suyu temin edilmiştir. 
Diğer taraftan 
Cibuti’nin başkenti 
Cibuti’yi taşkınlardan 
korumak ve içme suyu 
sağlamak maksadıyla 
inşa edilen Ambouli 
Dostluk Barajı’nda 
da çalışmalarımız 

bütün hızıyla devam 
etmektedir.

Suriyeli Mülteciler için 
ise Türkiye tarafında 
47, Suriye tarafında 47 
olmak üzere toplam 
94 adet su kuyusu 
açılarak yaklaşık 456 
bin kişiye içme suyu 
temin edilmiştir. Öte 
yandan mültecilerin 
yoğun olarak yaşadığı 
Gaziantep, Hatay ve 
Kilis illerimizde ilave 
tedbirler alınarak su 
sorunu yaşanmasının 
önüne geçilmiştir.

DSİ Genel 
Müdürlüğümüz, 
ülkemizin su 
kaynaklarının 
geliştirilmesi 
yönündeki kararlı 
çalışmalarını 
sürdürürken, 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde 
ve Bakanımız 
Prof. Dr. Sayın 
Veysel Eroğlu’nun 
öncülüğünde 
mazlumların yanında 
olmaya da devam 
edecektir.

MAZLUMLARDAN YARDIMLARIMIZI 
ESIRGEMIYORUZ



Haber

6



Haber

7

HABER

SU, HAVA VE 
ORMANCILIK

GÜNLERI KUTLANDI
21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 
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SU, HAVA VE ORMANCILIK 
GÜNLERI KUTLANDI
21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
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9düzenlendi. “Milleti-
mizle Birlikte Daha Ye-
şil Türkiye” sloganıyla 
gerçekleştirilen mera-
simde konuşan Cum-
hurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, her 

alanda olduğu gibi or-
man varlığı ile ilgili de 
2023 hedeflerine ula-
şılacağını kaydederek, 
“vatan topraklarını her 
türlü düşmana ve saldı-
rıya karşı koruduğumuz 

gibi erozyona karşı da 
koruyoruz.” dedi. 

Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı’nın, PTT 
vasıtasıyla 23 milyon 
haneye göndereceği 
mektupların içerisin-
de karaçam tohumları 
olduğunu belirten Er-
doğan, “Bunların bü-
yümesini sağladığımız 
takdirde daha yeşil bir 
Türkiye hedefine o ka-
dar çabuk ulaşacağız. 
İnşallah biraz sonra ilk 
mektubu posta kutu-
suna atarak bu projeyi 
başlatıyoruz. Bu pro-
jenin aynı zamanda 
internet ve cep telefo-
nunun yaygınlaşmasıy-
la artık hayatımızdan 
çıkma noktasına gelen 
mektup âdetinin yaşa-
tılması yönünde de bir 
adım olacağına inanı-
yorum.” diye konuştu.

21 Mart Ormancılık 
Günü vesilesiyle Cum-
hurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılımıyla, Beştepe Millet 
Kültür ve Kongre Mer-
kezi’nde bir merasim 
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“Yaratılmışı severiz, 
Yaradan’dan ötürü”
Başbakan Binali Yıl-
dırım da yaptığı ko-
nuşmada, 21 Mart’ın 
Ormancılık Günü, 22 
Mart’ın Dünya Su Günü, 
23 Mart’ın ise Dünya 
Meteoroloji Günü oldu-
ğunu ifade ederek “Her 
üç gün de Veysel Ho-
ca’ya ait. Dolayısıyla üç 
gün boyunca Orman ve 
Su İşleri Bakanlığımı-
zın faaliyetleriyle ilgili 
kutlamaları gerçekleş-
tireceğiz.” dedi.

Yıldırım, ağaç, orman 
ve suya, bütün yara-

tılmışlara karşı özel 
bir bakış açısı olan bir 
medeniyetin evlatları 
olduklarına işaret ede-
rek “Yunus Emre’nin 
dediği gibi, ‘Yaratılmı-
şı severiz, Yaradan’dan 
ötürü.’ Bizler canlı, 
cansız bütün mahlûka-
tın hakkını, hukukunu 
gözetmekle kendimizi 
addediyoruz.” dedi.

“Orman varlığı 
dünyada azalırken 
Türkiye’de arttı”
Merasimde konuşan Or-
man ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğ-
lu ise orman varlığının 

dünyada azalırken Tür-
kiye’de arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla başlattıkları 
ağaçlandırma seferber-
liği kapsamında geçen 
yıl kasım ayında 4 mil-
yarıncı fidanın toprak-
la buluşturulduğunu 
aktaran Eroğlu, “Bu-
gün ikinci büyük ağaç-
landırma ve erozyon 
kontrol seferberliğini 
de başlatacağız, büyük 
bir hedefe imza ataca-
ğız. 2023 yılına kadar 
orman teşkilatımız, 
dünyadaki insan sayısı 
kadar, 7 milyar fidanı 

toprakla buluşturmuş 
olacak.” ifadesini kul-
landı. 

Bakan Eroğlu, fidan 
üretiminin de arttığına 
dikkati çekerek, kamu 
kurum ve kuruluşlarına, 
vatandaşlara ücretsiz 
fidan verildiğini söyledi.

Su alanındaki yatırım-
lara ilişkin de bilgi ve-
ren  Eroğlu, 15 yılda 7 
bin 497 tesis açtıkları-
nı, bunlardan 525’inin 
baraj, bin 236’sının 
içme suyu tesisi oldu-
ğunu söyledi. 

DSI Afiş, Fotoğraf 
ve Resim Yarışması 
Sonuçlandı
Ülkemizde Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 
öncülüğünde kutlama 
etkinlikleri gerçekleş-
tirilen 22 Mart Dünya 
Su Günü’nün bu yılki 
teması “Su İçin Doğal 
Çözümler” olarak be-
lirlendi. Bu tema etra-
fında gerçekleştirilen 
afiş, fotoğraf, resim ve 
kompozisyon yarışma-
sında kazananlar belli 
oldu. Kazananlara Dev-
let Su İşleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Murat 
Dağdeviren tarafından 
ödülleri takdim edildi.  
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1. F Dilek UYAR
ANKARA

DERECEYE GIREN ESERLER

1. Ayhan ÇELIK
YOZGAT

1. Ayşe Elif ÜNÜVAR
MERSİN

2. Mehmet ÖZDEMIR
TRABZON

2. Hasan ÖZGÜLER
ANTALYA

2. Hatice IŞBAY
MANİSA

RESIM

AFIŞ

FOTOĞRAF

3. Isa CIDA
SAKARYA

3. Egemen KARAKAYA
İSTANBUL

3. Zeynep Nisa KUNTBILEK
ISPARTA
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8. DÜNYA SU FORUMU
“SUYUN PAYLAŞIMI”
ANA TEMASIYLA 
DÜZENLENDI
“Suyun Paylaşımı” ana temasıyla 150 ülkeden yaklaşık 25 
bin kişinin iştirak ettiği 8. Dünya Su Forumu Brezilya’da 
düzenlendi. 
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B
rezilya’nın 
B a ş k e n -
ti Brasi-
l i a ’ d a k i 
Itamaraty 

Sarayı’nda açılı-
şı yapılan 8. Dünya 
Su Forumu’na ülke-
mizi temsilen Orman 
ve Su İşleri Bakanlı-
ğı Müsteşarı Akif Öz-
kaldı, DSİ Genel Mü-
dürü Murat Acu, DSİ 
Genel Müdür Yardımcı-
sı Ergün Üzücek katıldı.

8. Dünya Su Forumu’nda 
“iklim, insanlar, kalkın-

ma, şehir, ekosistemler 
ve finans” konuların-
da tematik oturumlar 
yapıldı. Brezilya’nın ev 
sahipliğinde düzenle-
nen 8. Dünya Su Fo-
rumu’nda Dünya ge-
nelinde su konusunda 
yapılan çalışmalar hu-
susunda değerlendirme 
ve istişarede bulunuldu. 

Forumda Orman ve 
Su Işleri Bakanlığı 
Müsteşarı Akif Özkaldı 
Ülkemizin Ulusal 
Beyanını Sundu
Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Müsteşarı Öz-
kaldı, Brasilia’da yaptı-
ğı konuşmada, forumun 
küresel su sorunlarını 
çözmek adına birçok 
fikir üreteceğine inan-
dığını dile getirdi. Tür-
kiye ve İstanbul’un su 
uzmanlarının bir araya 
geldikleri bir merkez 
olduğunu vurgulayan 
Özkaldı, ülkemizin bu 
konumunu korumak 
amacıyla Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’na bağlı 
tüm kurum ve kuruluş-
ların iş birliği içinde ça-
lıştığını ifade etti.

İstanbul Uluslararası 
Su Forumu’nun (IUSF) 

3 yılda bir düzenlendi-
ğini ve bir gelenek ha-
line geldiğini aktaran 
Özkaldı, son 10 yılda 
savaşlardan ve çatışma 
bölgelerinden kaçan 
insan sayısında önem-
li artış yaşandığını, 
buna bağlı olarak suyun 
kullanım sorunlarının 
gündeme geldiğini söy-
ledi. Bu nedenle İstan-
bul’da 4’üncü kez dü-
zenlenen IUSF’nin “Su 
ve Barış” ana temasıyla 
mevcut mülteci konu-
larına odaklandığını 
bildirdi.  Mültecilerin 
yüzde 55’inin sırasıy-
la Suriye, Afganistan 
ve Güney Sudan’dan 
geldiğine işaret eden 
Özkaldı, Suriye’deki 
çatışmadan kaçan mül-
tecilerin çoğunun ken-
dilerine en yakın bölge-
lere sığınmak zorunda 
kaldığını anlattı.

“Suriyeli 
Kardeşlerimize 
Kapılarımızı Sonuna 
Kadar Açtık”
Türkiye’nin, Suriye’de-
ki iç savaşın kurban-
larının ihtiyaçlarına 
sessiz kalmadığını dile 
getiren  Özkaldı, şöyle 
konuştu: “Kapılarımızı 

ÖZKALDI: 
“KAPILARIMIZI 
SURİYELİ 
KARDEŞLERİMİZE 
SONUNA 
KADAR AÇMIŞ 
BULUNMAKTAYIZ. 
TÜRKİYE, MART 
2018 İTİBARIYLA 
BUGÜN, 3,5 
MİLYONDAN FAZLA 
KAYITLI SURİYELİ 
İLE DÜNYADA EN 
FAZLA MÜLTECİYE 
EV SAHİPLİĞİ 
YAPAN ÜLKEDİR.”



Haber

14

Suriyeli kardeşlerimi-
ze sonuna kadar açmış 
bulunmaktayız. Türki-
ye, Mart 2018 itibarıyla 
3,5 milyondan fazla ka-
yıtlı Suriyeli ile dünya-
da en fazla mülteciye ev 
sahipliği yapan ülkedir. 
Türkiye’nin güneydo-
ğusundaki Suriye sını-
rına yakın 21 adet devlet 
kampı kurmuş bulun-
maktayız. Öte yandan 
Türkiye’deki Suriyeli 
mültecilerin yüzde 94’ü 
halen kamp dışında ya-
şamaktadır. Türkiye 
devleti, hem kamplarda 
hem de kentsel alan-
larda yaşayan mülteci-
lere hizmet ve yardım 
sağlamaktadır. Türki-
ye’nin güneydoğusun-
daki sınır illerindeki 
nüfus, Suriyelilerin 
kitlesel göç akışından 

sonra hızla artmıştır. 
Göç tarafından tetik-
lenen su talebindeki 
artış kaçınılmaz olarak 
su kaynaklarına baskı 
uygulamaktadır. Dola-
yısıyla hem mevcut alt-
yapının bakımının hem 
de atık su yönetiminin 
sağlanması için yatırım 
gereksinimlerini artır-
maktadır.” 

Türkiye’nin mülteci-
lerin yeterli kalite ve 
miktardaki suya güven-
li erişimini sağlamak ve 
hijyen uygulamalarını 
iyileştirmek için gerekli 
tüm hizmetleri sağla-
dığını belirten  Özkaldı, 
“Türkiye’de kayıtlı Su-
riyelilere yönelik insani 
yardım faaliyetlerine 25 
milyar doların üzerin-
de kaynak ayırdık. Bu 

Suriye’deki iç savaş yoğun bir mülteci akımına sebep oldu.
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miktarın yüzde 4’ünün 
suyla ilgili faaliyetler 
için harcandığı tahmin 
edilmektedir.” bilgisini 
verdi.

Mülteciler nedeniyle 
hızla artan nüfus için 
su temininin, ev sahibi 
ülkelerin hükümetle-
ri ve yerel yönetimleri 
için kolay olmadığına 
dikkati çeken  Akif Öz-
kaldı, mülteci krizinin 
yalnızca ev sahibi ül-
keler tarafından ele alı-
nacak bir mesele olma-
dığını, sorumluluğun 
uluslararası topluluk 
tarafından paylaşılması 
gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Hedefi 
Güvenli Içme Suyu 
Sağlamak
Türkiye’nin Ortadoğu, 
Asya ve Afrika ülkele-
rine de su sektöründe 
finansal ve teknik des-
tek sağladığını bildiren 
Özkaldı, “Türkiye’nin 
suyla ilgili konularda 
yaptığı yardımın temel 

hedefi, daha çok kriz 
bölgelerinde yaşayan, 
temiz içme suyuna eri-
şimi olmayan ve iyileş-
tirilmiş sağlık hizmet-
lerinden yoksun, hassas 
durumdaki insanlara 
sürdürülebilir güven-
li içme suyu ve sağlık 
hizmetleri sağlamak-
tır.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin suyu bir 
barış kaynağı olarak 
gördüğünü ve bu doğ-
rultuda her türlü pro-
jeye katkıda bulunmaya 
hazır olduğunu dile ge-
tiren  Özkaldı, şunları 
kaydetti:

“Türkiye’nin uzun so-
luklu hedefi esnek, 
bağımsız ve kar amacı 
gütmeyen ve su kıtlı-
ğı, su kaynaklı hasta-
lıklar veya artan göç 
nedeniyle acı çeken ve 
yardım bekleyen ülke-
lere acil müdahalede 
bulunmayı mümkün 
kılacak sağlam ve etkin 
bir finansman siste-

mi oluşturmaktır. Hem 
ulusal hem de ulusla-
rarası düzeyde siner-
ji yaratmak için Türk 
hükümeti Uluslararası 
Su Fonu (IWF) kurmak 
için bir inisiyatif baş-
latmaya hazırdır. Fon, 
güçleri birleştirerek ve 
sürekli olarak devam 
eden su yardımı faali-
yetlerini küresel olarak 

genişleterek suyla ilgili 
acil konulara özel bir 
ilgi göstermelidir. Hiç 
kimse yeterli su ve gı-
daya erişimi olmaksızın 
geride bırakılmamalı-
dır. Sorumluluğu pay-
laşmanın zamanı geldi. 
Acı çeken ulusların so-
runlarını çözmek için 
Su Fonu Mekanizma-
sını kurmak son derece 
önemlidir.”

“KKTC Su Temini 
Projesi” Büyük Ilgi 
Gördü
Brezilya’da düzenlenen 
ve 150 ülkeden 25 bin 
katılımcının yer aldığı 
8. Dünya Su Forumun-
da Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından 
açılan ulusal standı-
mız büyük ilgi gördü. 
Stantta misafir edilen 
yabancı konuklara Tür-
kiye’nin vizyon proje-
leri anlatıldı. Özellikle 
dünyada bir ilk olan 
Asrın Projesi ‘KKTC Su 
Temini Projesi’ konuk-
ların takdirini kazandı. 

TÜRKİYE’DE 
KAYITLI 
SURİYELİLERE
YÖNELİK İNSANİ
YARDIM 
FAALİYETLERİNE 25
MİLYAR DOLARIN 
ÜZERİNDE
KAYNAK AYRILDI. 
BU MİKTARIN 
YÜZDE 4’ÜNÜN
SUYLA İLGİLİ 
FAALİYETLER
İÇİN HARCANDIĞI 
TAHMİN
EDİLİYOR.
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FIRTINA DERESI’NE
230 BIN YAVRU ALABALIK 
BIRAKILDI
Fırtına Deresi ve yan kol derelerde yeterli kırmızı benekli 
alabalık popülasyon yoğunluğuna ulaşılması için 2018 
yılında toplam 750 bin yavru alabalığın derelere bırakılması 
hedefleniyor.



Haber

17

O
rman ve 
Su İşleri 
B a k a n l ı ğ ı 
Doğa Koru-
ma ve Milli 

Parklar Genel Müdür-
lüğü orman içi sularda 
tabii ve endemik alaba-
lık türlerimizin korun-
ması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir kullanı-
mı ilkesi çerçevesinde 
üretim ve tabiata salım 
çalışmalarını sürdürü-
yor. Bu çerçevede Trab-
zon’da üretilen 230 bin 

kırmızı benekli yavru 
alabalık Fırtına Dere-
si ve yan kol derelerde 
yeterli popülasyon yo-
ğunluğuna ulaşılması 
maksadıyla Tar ve Çat 
Vadisi’nde suyla bu-
luşturuldu. Hedef ise 
2018 yılında 750 bin 
yavru alabalığı Fırtı-
na Deresi’ne bırakmak.

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı tarafından baş-
latılan “Doğal Alabalık 
Üretilmesi, Yetiştiril-
mesi ve Orman İçi Su-
ların Balıklandırılması 
Projesi”  kapsamında 
Trabzon’un Maçka il-
çesinde bulunan Altın-
dere Doğal Alabalık Ye-
tiştirme İstasyonu’nda 
üretilen 230 bin yavru 
kırmızı benekli alabalık 
Fırtına Deresi’nde suyla 
buluşturuldu.

Hedef 2018 Yılı Içinde 
750 Bin Yavruyu 
Sulara Bırakmak
Fırtına Deresi ve yan 
kol derelerde yeterli 
kırmızı benekli alaba-
lık popülasyon yoğun-
luğuna ulaşılması için 

yapılan çalışmalar ile 
2018 yılında toplam 750 
bin yavru alabalığın bı-
rakılması hedefleniyor. 
Bu hedef doğrultusun-
da ise çalışmalar devam 
ediyor.

Balık salım çalışma-
larının ülke genelin-
de uygulanan bir proje 
olduğunun altını çizen 
Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu “Fırtına Dere-
si bu balık türümüzün 
tabii yetişme alanları 

arasında bulunuyor. 
Biz de yaptığımız salım 
çalışmaları ile suları-
mızda yeterli sayıları 
yakalamaya çalışıyoruz. 
Bu salımları yaparken 
büyük bir hassasiyet 
içinde büyütülen yavru 
alabalıkların bırakıla-
cakları suyun uygun 
sıcaklıkta olup olmadı-
ğını kontrol ediyor ve 
daha sonra salımı ger-
çekleştiriyoruz.” dedi.

Proje ile Tabii Alabalık 
Popülasyonları 
Artacak
Bu projenin orman içi 
sulardaki tabii alabalık 
popülasyonlarını artı-
rarak gelecek nesillere 
aktarılmasını sağla-
yacağını vurgulayan 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
“Bu proje ile bozulan 
alabalık habitatlarının 
rehabilitasyonu, gen 
kaynakların korunması, 
tabii türlerimizin ta-
nıtımı ve farkındalığın 
arttırılması ile sportif 
olta balıkçılığının geliş-
tirilmesi hedefleniyor.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

TRABZON’UN 
MAÇKA İLÇESİNDE
BULUNAN 
ALTINDERE
DOĞAL ALABALIK 
YETİŞTİRME
İSTASYONU’NDA
ÜRETİLEN 230 BİN 
YAVRU
KIRMIZI BENEKLİ 
ALABALIK
FIRTINA 
DERESİ’NDE SUYLA
BULUŞTURULDU.
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A
n a d o -
lu’nun ilk 
barajı olma 
özelliğine 
sahip olan 

ve koruma altına alınan 
Hitit Barajı’nın yeniden 
işlev kazandırılması 
çalışmaları ve çevre-

sindeki düzenlemeler 
tamamlandı. Yeniden 
işlev kazandırılarak 
bölgedeki zirai arazi-
leri sulayan 3 bin 250 
yıllık barajın çevresin-
de oluşturulan rekre-
asyon alanıyla da Ala-
cahöyük’teki ziyaretçi 

sayısının ikiye katlan-
ması hedefleniyor.

Restore Edilen Baraj 
ile Ziyaretçi Sayısının 
Ikiye Katlanması 
Hedefleniyor
Hititlerin, milattan 
önce 13. yüzyılda inşa 

ettiği Çorum Alacahö-
yük’te bulunan ve baş-
kent Hattuşaş’ın içme 
ve kullanma su ihti-
yacını karşılayan Hi-
tit Barajı, 2002 yılında 
başlatılan kazılarda or-
taya çıkarılmıştı. Baraj, 
yaklaşık 20 bin metre-

3250 YILLIK BARAJ’DAN 
SULAMA SUYU
Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan 
Hititlerin, 3 bin 250 yıl önce inşa ettiği baraj, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere aktarılıyor.
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küp su depolama hac-
mine ve 2.5 metre göv-
de yüksekliğine sahip.

Alacahöyük beldesin-
de bulunan proje sa-
hası köy merkezine ve 
ören yerine yaklaşık 1.3 
km mesafede yer alan, 
Anadolu’nun bu ilk 
barajı, koruma altına 
alınarak çevre düzen-
lemeleri tamamlandı. 

Toplamda 277 dekarlık 
rekreasyon sahasının 
bu yıl ziyaretçilere açıl-
ması planlanıyor. Bu 
çalışmalar ile Alacahö-
yük’e gelen yıllık 35 bin 
ziyaretçi sayısının ise 
ikiye katlanarak 70 bine 
yükselmesi hedefleni-
yor.

Baraj Çevresinde 
Rekreasyon Alanı 
Oluşturuldu
Barajın arkeolojik kazı 
çalışmalarına da destek 
veren Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 
sit alanı dışındaki böl-
gede tesis ettiği rekre-
asyon alanında; sosyal 
tesisler, Alacahöyük 
Kazıları Araştırma 
Merkezi, misafirhane, 
kütüphane, sergi ve 
konferans salonu, satış 
büfeleri, yürüyüş bant-
ları, otopark, Hitit ara-
balarıyla yapılabilecek 
geziler için yollar, baraj 
ve kazı alanları için se-
yir terasları, tabii tarım 
alanları, laboratuvar, 
atölyeler ve çalışma 
ofisleri yer alıyor.



Haber

20

Y
eşilırmak ve Antalya Havzaları’nda “Taşkın Yönetim Planları” 
tamamlanmış olup 15 havzada (Ceyhan, Sakarya, Susurluk, Kı-
zılırmak, Aras, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Batı Akdeniz, 
Doğu Akdeniz, Burdur, Akarçay, Fırat-Dicle, Batı Karadeniz, Ku-
zey Ege, Gediz) çalışmalar devam etmektedir.  Ayrıca Doğu Kara-

deniz, Çoruh, Van Gölü, Konya, Asi ve Seyhan Havzaları’nda ihale çalışmala-
rının tamamlanmasına müteakip 2018 yılı içerisinde projelere başlanacaktır. 

Ülkemizdeki 25 havzanın taşkın yönetim planlarının 2021 yılı sonuna kadar 
hazırlanması hedeflenmektedir.

TAŞKIN YÖNETIM 
PLANLARI HAZIRLANIYOR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’nce hazırlanan Taşkın Yönetim Planları ile 
taşkınlar havza bazında ele alınarak taşkın tehlike haritaları 
ve taşkın risk haritaları hazırlanmaktadır. Risklerin 
azaltılması için taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın 
sonrasında alınması gereken tedbirler belirlenmektedir. 
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Ülkemizde hâlihazırda 
devam etmekte olan, 
ayrıca 2021 yılına ka-
dar tüm havzalarda (25 
havza) tamamlanacak 
olan “Taşkın Yönetim 
Planları Hazırlanması” 
projelerinin faydaları 
şunlardır:

• Taşkın yönetim planı 
kapsamında hazır-
lanan taşkın tehlike 
haritaları ve taşkın 
risk haritaları vası-
tasıyla riskli bölge-
ler belirlenerek va-
tandaşların, kamu 
kurum ve kuruluş-
larının, yerel yöne-
timlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının, yazılı 
ve görsel medyanın 
farkındalığının artı-
rılarak can ve mal ka-
yıplarının azaltılması 
hedeflenmektedir.

• Taşkın yönetim planı 
kapsamında belirle-
necek olan hedef ve 
tedbirler ile havzada 
yapılacak olan ya-
tırımların planlan-
ması sonucu ülkemiz 
kaynaklarının en iyi 
şekilde yönlendiril-

mesi, ayrıca riskli 
alanlarda riski do-
ğuran yapıların ve 
faktörlerin belirlene-
rek bertaraf edilmesi 
sağlanacaktır.

• Taşkın yönetim planı, 
mekânsal planlama 
çalışmalarına taşkın 
riskinin veri olarak 
girmesini temin ede-
cektir. Özellikle çev-
re düzeni planlarına 
altlık oluşturacaktır.

• Taşkın yönetim planı 
kapsamında hazır-
lanacak olan taşkın 
tehlike haritaları ile 
taşkın risk haritaları 
Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ta-
rafından tarım alan-
larının korunmasında 
rehberlik edebilecek 
ve tarım sigortaları 
kapsamında değer-
lendirilebilecektir.

• Taşkın yönetim planı 
kapsamında hazır-
lanacak olan taşkın 
risk haritaları, AFAD 
Başkanlığı tarafından 
hazırlanan bütünle-
şik risk haritalarına 
altlık teşkil edecektir.

Taşkın Kanunu 
Taslağı Hazırlanıyor…
Ülkemizde doğrudan 
veya dolaylı olarak 
taşkınlara yönelik fa-
aliyette bulunan çok 
sayıda kurum ve kuru-
luş bulunmakta olup, 
oldukça fazla yasal 
düzenleme mevcut-
tur. Bu konuda gerekli 
tedbirlerin yerinde ve 
zamanında alınması, 
kurumlar arasında eş-
güdümün tam olarak 
sağlanabilmesi ve taş-
kın mevzuatının boşluk 
analizinin yapılması 
ve önerilerin gelişti-
rilmesi maksadıyla il-
gili kurum, kuruluş ve 
akademisyenlerin de 
katılımıyla “Taşkın 
Mevzuatının İncelene-
rek Boşluk Analizinin 
Yapılması ve Önerilerin 
Geliştirilmesi Taşkın 
İhtisas Süreli Çalışma 
Grubu” Orman ve Su 
İşleri Bakanlık Makam 
Olur’u ile Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü eşgü-
dümünde kurulmuştur. 
İhtisas komisyonunun 
çalışmaları neticesinde 
“Taşkın Kanun” Tasla-
ğı hazırlanmış olup, bu 
kanunun 2018 yılında 

çıkarılması hedeflen-
mektedir.

Bunlara ilaveten, taş-
kın yönetimi için yasal 
zemini güçlendirilmek 
maksadıyla “Taşkın 
Yönetim Planlarının 
Hazırlanması, Uygu-
lanması ve İzlenmesi 
Hakkında Yönetmelik” 
12 Mayıs 2016 tarihinde 
yayınlanmıştır.

Kuraklık Yönetim 
Planları Hazırlanıyor
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Su Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü 
uhdesinde hazırlanan 
Kuraklık Yönetim Plan-
ları, muhtemel kurak-
lık risklerinin olumsuz 
etkilerinin kontrolü ve 
kuraklık problemlerinin 
çözümüne yönelik ola-
rak kuraklık öncesinde, 
esnasında ve sonrasın-
da alınacak tedbirleri 
içeren planlardır. Havza 
bazında hazırlanmakta 
olan “Kuraklık Yönetim 
Planları” ile kuraklık 
yönetiminde, kriz yö-
netiminden risk yöne-
timine geçiş sağlanmış 
olacaktır.
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SU YÖNETİMİ
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NCE
2013 YILINDA 
BAŞLAYAN,
KONYA VE AKARÇAY
HAVZASI KURAKLIK 
YÖNETİM
PLANLARININ 
HAZIRLANMASI
ÇALIŞMALARI
TAMAMLANMIŞTIR.

Kuraklık Yönetim Planı kapsamında aşağıda verilen iş adımları gerçekleştiril-
mektedir.

Kuraklık Yönetimi 
Planları ile nehir hav-
zaları bazında, birbirini 
tamamlayan tedbirle-
ri, bir plan dâhilinde, 
muhtemel kayıpları en 
aza indirecek şekilde, 
tüm ilgili kurum ve ku-
ruluşlarca, eşgüdümlü 
bir program çerçeve-
sinde belirlemeye yö-
nelik çalışmalar yapıl-
maktadır. 

Kuraklık yönetim plan-
larının havza bazında 
hazırlanması çalış-
malarına Su Yönetimi 
Genel Müdürlüğü’nce 
2013 yılında başlan-

mış, Konya ve Akarçay 
Havzası Kuraklık Yö-
netim Planlarının ha-
zırlanması çalışmaları 
tamamlanmıştır. Küçük 
Menderes, Doğu Akde-
niz,  Batı Akdeniz,  Van 
Gölü,  Antalya,  Burdur, 
Fırat-Dicle,  Seyhan, 
Ceyhan, Asi, Gediz ve 
Büyük Menderes Hav-
zalarında kuraklık yö-
netimi hazırlanması 
çalışmaları ise devam 
etmektedir. 2023 yılına 
kadar tüm havzalar (25 
havza) “Kuraklık Yöne-
tim Planına” kavuşa-
caktır. Kuraklık Yöne-

tim Planının faydaları 
şunlardır:

• Kuraklık yönetim 
planı kapsamında 
hazırlanan kuraklık 
haritaları vasıtasıyla 
riskli bölgeler belir-
lenerek vatandaşla-
rın, kamu kurum ve 
kuruluşlarının, yerel 
yönetimlerin, sivil 
toplum kuruluşları-
nın, yazılı ve görsel 
medyanın farkında-
lığının artırılarak can 
ve mal kayıplarının 
azaltılması hedeflen-
mektedir.
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YİRMİ BİRİNCİ 
YÜZYILIN SONUNDA 
FIRAT-DİCLE 
HAVZASI’NDA 
ORTALAMA 
SICAKLIK
ARTIŞININ 
6.5°C; TOPLAM 
YAĞIŞLARDAKİ 
AZALMANIN İSE 
YÜZDE 20 OLACAĞI 
ÖNGÖRÜLÜYOR. 

• Kuraklık yönetim planı kapsamında belirlenecek olan hedef ve tedbirler ile 
havzada yapılacak olan içme suyu-enerji ve tarımsal amaçlı yatırımların en 
iyi şekilde yönlendirilmesi sağlanacaktır. Belirlenecek tedbirler vasıtasıyla 
riskli alanlardaki riski doğuran yapıların ve faktörlerin belirlenerek bertaraf 
edilmesi sağlanacaktır.

• Kuraklık yönetim planı kapsamında hazırlanacak olan kuraklık haritaları 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım alanlarının korunması 
ve tarım sigortaları kapsamında değerlendirilebilecektir.

Iklim Değişikliği Etkileriyle Mücadeleye Devam Ediliyor
“İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi” 
çalışmalarına Fırat-Dicle Havzası’nda başlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2016 yılında Tür-
kiye’deki tüm havzalar için çalışmaları tamamlanan “İklim Değişikliğinin Su 
Kaynaklarına Etkisi Projesi”nden sonra iklim değişikliğinin kar erimeleri ve 
erimelerden kaynaklı akımlar üzerinde yaratacağı etkiler alt havza özelinde in-
celenmeye başlandı.

Türkiye’de, Fırat-Dicle Havzası iklim değişikliğinden en çok etkilenecek hav-
zalardan birisidir. Yirmi birinci yüzyılın sonunda havzadaki ortalama sıcaklık 
artışının iklim değişikliği etkisiyle 6.5°C’ye; toplam yağışlardaki azalmanın ise 
yüzde 20’lere varabileceği öngörülmektedir. Hidropolitik açıdan son derece 
önemli olan ve yıllık akım hacminin takriben yüzde 60-70’inin kar erimele-
rinden kaynaklandığı bu havzadaki kar erimelerinin dönemi ve miktarındaki 
muhtemel değişimlerin tespit edilmesi, havzadaki ulusal ve uluslararası su 
kaynakları planlaması için elzemdir. Bahse konu çalışma, uluslararası mecra-
lardaki savlarımıza bilimsel altlık teşkil edebilecektir. 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Mart ayı itibariyle çalışma-
larına başlanan ve 18 ay sürecek olan İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve 
Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi ile iklim projeksiyonları kullanıla-
rak kar erimelerinin ve akarsu akımlarına ilişkin gelecek dönem tahminlerinin 
(2100 yılına kadar) yapılması hedeflenmektedir. 
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RÜZGÂRI
SUDA 
DEPOLAMAK
Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller, elektrik enerjisi 
arz talep dengesini sağlamak ve rüzgâr gibi alternatif 
kaynaklardan elde edilen enerjiyi, su formunda depolayarak 
güvenli hale getirmek gibi son derece önemli iki işlevi yerine 
getiriyor.

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN

Kapak
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ELEKTRİK 
TALEBİNİN 
DÜŞÜK OLDUĞU 
SAATLERDE, 
ŞEBEKEDEN 
ALDIĞI ENERJİ 
İLE SUYU ALT 
REZERVUARDAN 
ÜST REZERVUARA 
POMPALAYARAK 
DEPOLAYAN 
PHES’LER, ENERJİ 
İHTİYACININ FAZLA 
OLDUĞU ZAMAN 
DİLİMİNDE İSE 
DEPOLADIKLARI 
SUYU ÜST 
REZERVUARDAN 
ALT REZERVUARA 
AKITIRKEN 
TÜRBİNLEYEREK 
HİDROELEKTRİK 
ENERJİ ELDE 
EDİYORLAR.

Elektriği üretmek kadar onu yerinde, zamanında ve güvenli olarak kullanabil-
mek için depolamak da önem taşıyor. Günümüzde büyük miktarlardaki enerji-
nin depolanabilmesi ise ancak hidroelektrik santraller (HES) ve pompaj depo-
lamalı HES’ler (PHES) ile mümkün.

Suyun potansiyel enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren hidroelektrik sant-
raller, günümüzde dünya elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 16’sını karşılıyor.  
19. yüzyılın son çeyreğinde tarih sahnesine çıkan HES’ler, ürettikleri temiz ve 
yenilenebilir enerji ile yalnızca elektrik ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, elekt-
rik enerjisi arz talep dengesinin sağlanmasında da önemli rol üstleniyor.

Klasik depolamalı ve nehir tipi HES’lerin asıl işlevi elektrik enerjisi üretmek 
iken pompaj depolamalı HES’lerin işlevi, suyu depolayarak aynı zamanda 
enerjiyi de depolamak.   PHES’ler kabaca biri alt diğeri üst olmak üzere iki 
adet rezervuar, türbin ve pompa ünitesinden oluşuyor. Elektrik enerjisi talebi-

Pompaj Depolamalı HES’in çalışma prensibinin basit anlatımı

Alt rezervuarı doğal, üst rezervuarı ise yapay olan Kruonis PHES - Litvanya
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nin düşük olduğu saatlerde, şebekeden aldığı enerji ile suyu alt rezervuardan 
üst rezervuara pompalayarak depolayan PHES’ler, elektrik enerjisi ihtiyacının 
fazla olduğu zaman diliminde ise depoladıkları suyu üst rezervuardan alt re-
zervuara akıtırken türbinleyerek hidroelektrik enerji elde ediyorlar. 

PHES’in alt veya üst rezervuarları nehir veya göl gibi doğal bir su kaynağı ola-
bileceği gibi yapay olarak oluşturulmuş rezervuarlar da olabiliyor. Ayrıca baraj 
göllerini alt ve üst rezervuar olarak kullanan PHES’ler de bulunuyor. 

Gerçekte pompaj depolamalı santraller ülkenin toplam elektrik enerjisi üreti-
mini arttırmıyorlar. Peki, o zaman PHES’ler ne işe yarıyor? Pompaj Depolamalı 
Hidroelektrik Santraller, bir ülkenin elektrik enerjisi güvenliğini ve arz talep 
dengesini sağlamak ve rüzgâr/güneş gibi alternatif enerji kaynaklarından elde 
edilen enerjiyi su formunda depolayarak güvenilir hale getirmek gibi son dere-
ce önemli iki işlevi yerine getiriyor.

Kesintisiz Elektriğin Sigortası
Enterkonnekte sistem, elektriğin tüketicilere (konut, fabrika, sokak aydınlat-
ması gibi) ulaşmasını sağlayan ve her tür elektrik santralinin (hidroelektrik, 
termik, nükleer ve rüzgâr santrali gibi)  bağlı olduğu enerji sistemidir. Bu sis-
temin, elektrik arz talep dengesini kesintisiz, güvenilir ve sürekli olarak sağ-
laması gerekir. Pik taleplere karşılık verebilecek esnekliğe sahip, güvenilir ve 
kesintisiz bir sistem için; hızla devreye girebilen ve süratle tam kapasiteye 
çıkabilen elektrik santrallerine ihtiyaç vardır. Bu santrallerden bahsetmeden 
önce bazı terimlerin konunun anlaşılması bakımından açıklanmasında fayda 
bulunuyor. 

Değişik tipteki santrallerin devreye girme ve tam kapasiteye ulaşma zamanları

Santral Tipi Çalışmaya Başlama Süresi Güç Değişim Hızı

Klasik Hidroelektrik Santraller 3 - 5 dakika 50-60%/dak

Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller 3 - 5 dakika 50-60%/dak

Fuel Oil Santralleri 3 saat 1-3%/dak

LNG- Çevrim Santralleri 1 saat 5%/dak

Kömür Santralleri 4 saat 1-3%/dak

Nükleer Santraller 5 gün Uygun Değil

Yapay olarak tesis edilen üst rezervuar
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PHES’LER 
ELEKTRİK 
ENERJİSİNİ, 
SU FORMUNDA 
DEPOLAMAK 
SURETİYLE EN 
ÇOK İHTİYAÇ OLAN 
ZAMAN DİLİMİNE 
TAŞIYARAK 
KESİNTİSİZ VE 
GÜVENLİ BİR 
ENERJİ AKIŞINI 
TEMİN EDER.

Baz yük, belirli bir zaman diliminde örneğin bir gün içerisinde gerekli olan te-
mel elektrik enerjisini tanımlamak için kullanılır. Puant yük ise elektrik enerjisi 
ihtiyacının en yüksek olduğu anda yani talebin pik yaptığı zaman diliminde 
ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini tanımlar. Kömür santralleri ve nükleer sant-
raller, üretim esneklikleri olmadığı için yani devreye alınmaları ve tam kapasi-
teye ulaşmaları zaman aldığından “baz yük santralleri” olarak görev görürler. 
Hidroelektrik santraller ise hızla devreye girebildikleri ve süratle tam kapasi-
teye ulaşabildikleri için puant yük ya da pik talep santrali olarak da çalıştırılır. 
PHES’ler de tıpkı klasik HES’ler gibi hızla devreye girerek enerji üretmeye baş-
larlar ve süratle tam kapasite çalışmaya uyumludurlar. 

Yıl içinde, mevsimden mevsime hatta gün içinde farklı saatlerde değişen elekt-
rik enerjisi talebini karşılamak için esnek bir yapıya ihtiyaç bulunuyor. İşte o 
esnek yapı HES’ler ve PHES’ler ile temin ediliyor. Elektrik enerjisinin birim 
fiyatı, gün içinde elektrik talebinin baz yükte olduğu yani talebin görece dü-
şük olduğu zaman diliminde daha ucuzdur. Bu zaman diliminde PHES’ler, alt 
rezervuardan pompaladıkları suyu üst rezervuarlarında toplarlar. Talebin pik 
yaptığı zaman diliminde ise yani elektrik enerjisinin birim fiyatının en yüksek 
olduğu anda üst rezervuarda depolanan su alt rezervuara türbinlenerek siste-
min elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanır. PHES’ler elektrik enerjisini su formun-
da depolamak suretiyle en çok ihtiyaç olan zaman dilimine taşıyarak kesintisiz 
ve güvenli bir enerji akışını temin eder. 

Gün içinde yaşanan elektrik talebi dalgalanmasına bir örnek
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POMPAJ 
DEPOLAMALI 
HES’LER 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN 
YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ 
GÜNÜMÜZDE 
ÖZELLİKLE 
RÜZGÂR ENERJİ 
SANTRALLERİ (RES) 
VE GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALLERİ 
(GES) TARAFINDAN 
ÜRETİLEN ENERJİYİ 
GÜVENİLİR HALE
GETİRMEK 
AMACIYLA DA 
KULLANILIYOR. 

Klasik depolamalı 
HES’ler ve PHES’ler pik 
talebin karşılanmasının 
yanında güvenli bir güç 
kontrol sistemi tesis et-
meleri ve büyük kapa-
siteli santrallerin (ter-
mik, nükleer) devre dışı 
kalmaları durumunda 
hızla devreye girmeleri 
bakımından da önemli 
bir rol üstlenirler.

Rüzgârı ve Güneşi 
“Suda” Depolamak
Pompaj depolama-
lı HES’ler yenilenebi-
lir enerjinin yükseli-
şe geçtiği günümüzde 
özellikle rüzgâr enerji 
santralleri (RES) ve gü-
neş enerji santralleri 
(GES) tarafından üre-
tilen enerjiyi güvenilir 
hale getirmek amacıyla 
da kullanılıyor. 

Bir RES’in elektrik üre-
tebilmesi için rüzgâr 
hızının optimum sevi-
yede olması gerekiyor. 
Çok şiddetli ya da ha-
fif rüzgârlarda elektrik 
üretilemiyor. Dolayı-
sıyla RES’ler elektrik 
talebinin kesintisiz 
olarak karşılanmasını 
sağlayamadıkları gibi 
pik enerji taleplerini 
karşılamaları da rast-
lantılara bağlı. Rüzgâr 
santrallerinden elde 
edilen enerjinin pompaj 
depolamalı bir tesis ile 
entegre edilerek daha 
güvenilir, avantajlı ve 
verimli hale getirilmesi 
ise mümkün.

Rüzgâr açısından ve-
rimli bir günde, rüzgâr 
santralinden elde edi-
len elektrik enerjisi va-
sıtasıyla alt rezervuar-
daki su, üst rezervuara 

pompalanarak rüzgâr 
enerjisi su formun-
da depolanmış oluyor. 
PHES, suyu üst rezer-
vuarına pompalamak 
için ihtiyaç duyduğu 
enerjiyi şebekeden al-
mak yerine rüzgâr 
santralinden karşılıyor. 
Böylece baz yük şart-
larında yani sistemin 
enerji ihtiyacının daha 
düşük olduğu ve mev-
cut termik santrallerle 
karşılanabildiği zaman 
diliminde ziyan olacak 
rüzgar enerjisi, PHES 
sayesinde su formunda 
depolanarak pik talep-
leri karşılamak maksa-
dıyla hazır tutuluyor. 

Rüzgâr enerjisinin ka-
rarsız ve değişken ka-
rakteri güneş enerjisi 
içinde geçerli. GES’ler-
den arzu edilen miktar-
da enerjinin istenilen 
anda üretebilme imkânı 
pek bulunmuyor. Ak-
şam saatlerinde ya da 
güneşlenme süresinin 
ve yoğunluğunun az 
olduğu kış günlerinde 

GES’lerden faydalan-
mak mümkün değil. Bu 
sebeple tıpkı RES’ler 
gibi GES’lerin de en-
terkonnekte sisteme 
bağlanmaları sorunlu 
oluyor. Bir GES’in PHES 
ile entegre olarak ça-
lıştırılması ise GES’ten 
elde edilen enerjinin 
ziyan olmadan gerek-
tiği zaman dilimine 
taşınmasını ve arzu 
edilen miktarda gü-
venle kullanılmasını 
temin edebiliyor. Sis-
temin enerji talebinin 
az fakat güneşlenme-
nin uygun düzeyde ol-
duğu bir günde GES’in 
ürettiği elektrik ener-
jisi vasıtasıyla PHES’in 
alt rezervuarındaki su 
üst rezervuara pompa-
lanıp güneş enerjisi su 
formunda depolanmış 
oluyor. Üst rezervuarda 
depolanan suyun po-
tansiyel enerjisi isteni-
len anda elektrik ener-
jisine dönüştürülerek 
talep süratle karşılana-
biliyor.  

Güneş ve rüzgar santrali ile entegre edilmiş olan, Hamburg yakınlarındaki Geesthacht PHES
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RÜZGAR VE GÜNEŞ 
SANTRALLERİNİN 
POMPAJ 
DEPOLAMALI BİR 
HES İLE ENTEGRE 
EDİLMESİ, ELDE 
EDİLEN ENERJİNİN 
DAHA GÜVENİLİR, 
AVANTAJLI VE 
VERİMLİ HALE 
GETİRİLMESİNİ 
SAĞLIYOR.
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Türkiye Yenilenebilir Enerjide Büyük Atılım Yapıyor 
Türkiye özellikle 2000’li yılların başından itibaren yenilenebilir enerji kaynak-
larının devreye alınması konusunda büyük atılım gerçekleştirdi. Hidroelektrik 
başta olmak üzere rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri peş peşe hiz-
mete alındı. 

2017 yılı sonunda kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 32 hid-
rolik enerji, yüzde 27.2 doğal gaz, yüzde 21.9 kömür, yüzde 7.6 rüzgâr, yüzde 4 
güneş, yüzde 1.2 jeotermal ve yüzde 5.9 ise diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşti.

2017 yılı sonu itibarıyla ülkemizde işletmede olan 207 adet rüzgâr santrali 6.516 
MW kurulu güce sahip. Ülkemizin toplam kurulu gücünün yüzde 7.6’sına denk 
gelen bu kapasite ile 2017 yılında yaklaşık 18 milyar kilovatsaat elektrik ener-
jisi üretildi. Bu üretim miktarı 2017 yılında ülkemizde üretilen toplam elektrik 
enerjisinin yüzde 6’sını oluşturuyor.

2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 3.421 MW’lık kurulu güce sahip 
3.616 adet Güneş Enerji Santrali ise Türkiye toplam kurulu gücünün yaklaşık 
%4’üne karşılık geliyor. Güneş enerjisinden elektrik üretimi 2017 yılında 2,6 
milyar kilovat saat olarak gerçekleşti. Yani elektrik üretimimizin yaklaşık %1’i 
güneş enerjisinden elde edildi.

Ülkemizin rüzgâr ve güneş enerjisini değerlendirme yönündeki atılımı ivme 
kazanarak devam ediyor. 2023 yılında rüzgâr kurulu gücünün 20 bin MW, Gü-
neş kurulu gücünün ise 5 bin MW’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kapasitenin 
enterkonnekte sistem içerisinde yönetilmesi noktasında PHES’lerin önemli bir 
rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye’de PHES
Ülkemizdeki pik talebin karşılanma ve sistem güvenliğinin sağlanması açısın-
dan pompaj depolamalı HES projelerine ilişkin gerekli çalışmalara hız verildi.

Ülkemizdeki ilk PHES çalışmaları EİE Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldı. 
Türk hükümetinin talebi üzerine EİE Genel Müdürlüğü’ne Japon hükümetince 
“Türkiye’deki Pik Talebin Karşılanmasında Pompaj Depolamalı HES’lerin Ro-
lü”nü konu alacak bir master plan çalışması için teknik imkân sağlandı. “Tür-
kiye Pik Talebinin Karşılanması için Optimal Güç Üretimi (Study on Optimal 
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Power Generation for 
Peak Demand in Tur-
key) Projesi” EİE Ge-
nel Müdürlüğü koor-
dinasyonunda Türkiye 
Elektrik İletim Anonim 
Şirketi Genel Müdürlü-
ğü (TEİAŞ) ve Japonya 
Uluslararası İşbirliği 
Ajansı (JICA) aracılı-
ğı ile görevlendirilen 
Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) uz-
manları eşliğinde ta-
mamlandı. Çalışmada 
Türkiye için potansi-
yel pompaj depolamalı 
hidroelektrik santral 
yerleri talebin yoğun 
olduğu bölgeler, je-
olojik, topografik ve 
çevresel kısıtları da 
içeren kriterler açısın-
dan araştırıldı. Yapılan 
kademeli eleme sonu-
cunda alt rezervuarla-
rı Gökçekaya Barajı ve 
HES olan Gökçekaya 

Pompajlı HES (1.400 
MW) ve Altınkaya 
Pompajlı HES’in (1.800 
MW) kavramsal tasarı-
mı yapıldı. 

Bu maksatla Japonya 
Uluslararası İşbirliği 
Ajansı (JICA) tarafından 
desteklenen ve Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü koordi-
nasyonunda 2010-2011 
yıllarında yürütülmüş 
olan “Pik Talebin Kar-
şılanması İçin Optimal 
Güç Üretim Çalışması” 
kapsamında önerilen 
Gökçekaya Pompaj De-
polamalı Hidroelektrik 
Santrali (Gökçekaya 
PHES) Fizibilite Çalış-
ması, DSİ Genel Mü-
dürlüğü, EÜAŞ, TEİAŞ, 
TEPCO ve JICA işbirli-
ğinde neticelendirildi 
ve ÇED süreci tamam-
landı. 

Gökçekaya Barajı ve HES, Eskişehir

Hohenwarte II PHES – Almanya
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Dünyada PHES

Dünyada HES ve PHES Kurulu Güç Kapasitesi

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde PHES’ler pik güç santrali ve enerji de-
polama santrali olarak yoğun biçimde kullanılıyor. Gelişmekte olan ülkeler-
de de işletmede olan santrallerin yanında çok sayıda PHES inşa ve planlama 
safhasında bulunuyor. PHES kurulu kapasitesine bakıldığında Japonya, Çin ve 
ABD başı çekiyor. Dünya toplam kurulu kapasitesi ise yaklaşık 150 bin MW’yi 
buluyor. PHES’lerin dünya hidroelektrik toplam kurulu kapasitesindeki payı ise 
%12 civarında seyrediyor

PHES’ler pik taleplerin karşılanması ve alternatif enerji kaynaklarından üreti-
len enerjinin güvenilir ve verimli hale getirilmesinin yanında enerji ihracatı gibi 
önemli bir fırsat da yaratıyor. Uluslararası enterkonnekte sistem dahilinde yer 
alan ülkeler, pik elektrik enerjisi taleplerini karşılayamayan ülkelere PHES’ler 
sayesinde elektrik enerjisi ihraç ediyor. Gün içerisinde elektrik enerjisi talebi-
nin baz yükte seyrettiği zaman diliminde, şebekeden aldığı ucuz elektrik ener-
jisi vasıtasıyla pompa modunda çalıştırılan PHES, talebin ve dolayısıyla elektrik 
enerjisi fiyatlarının yükseldiği puant yükte, türbin modunda çalıştırılarak elde 
edilen elektrik enerjisi ihtiyaç sahibi ülkelere ihraç ediliyor. Böylelikle düşük 
talep şartlarında ucuza alınan elektrik enerjisi, yüksek talep şartlarında paha-
lıya satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

PHES’LER PİK 
TALEPLERİN 
KARŞILANMASI 
VE ALTERNATİF 
ENERJİ 
KAYNAKLARINDAN 
ÜRETİLEN 
ENERJİNİN 
GÜVENİLİR HALE 
GETİRİLMESİNİN 
YANINDA ENERJİ 
İHRACATI GİBİ 
ÖNEMLİ BİR FIRSAT 
DA YARATIYOR. 

Bölge Toplam Kurulu 
Güç Kapasitesi 

(Pompaj Depolama 
Dahil) (MW)

Işletmedeki 
Pompaj 

Depolama 
Kapasitesi (MW)

Üretim
(TWh)

Afrika 33.624 3.376 106

Doğu Asya ve Pasifik 457.473 64.684 1.497

Avrupa 223.008 50.467 595

Kuzey ve Orta 
Amerika

200.922 22.618 702

Güney Amerika 164.071 1.004 709

Güney ve Orta Asya 166.402 7.541 493

TOPLAM 1.245.500 149.690 4.102

Hohenwarte II PHES – Almanya
Ülkelerin PHES Kurulu Kapasiteleri

M
W



ADRENALIN 
DEPOSU 
BARAJLAR

HAZIRLAYAN
BURAK YALÇIN

Barajlar; gövdeleri 
vasıtasıyla bizim için 
vazgeçilmez derecede 
büyük bir öneme sahip 
olan suyu; enerji üretimi, 
içme suyu temini, tarımsal 
sulama ve taşkınlardan 
koruma maksadıyla 
depolayan devasa ve eşsiz 
su yapılarıdır. Ancak bazı 
baraj gövdeleri bunun da 
ötesine geçerek adeta bir 
spor kompleksi niteliği 
de taşıyor. Yani, bizim 
için potansiyel enerjiyi 
depolayan barajlar, aynı 
zamanda birer adrenalin 
deposu vazifesi de 
görebiliyor.  
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BAZI BARAJLAR 
SADECE SU 
DEPOLAMAKLA 
KALMIYOR; 
BUNGEE JUMPİNG 
VE TIRMANMA GİBİ 
FAALİYETLERE EV 
SAHİPLİĞİ YAPARAK 
SUYUN YANI 
SIRA ADRENALİN 
DEPOSU VAZİFESİ 
DE GÖRÜYOR.

Verzasca Vadisi, cilalı 
taşların üzerinden par-
lak güneş ışıklarını da 
sinesine alarak huzurla 
süzülen büyülü yeşim 
yeşili suları ve yemye-
şil doğası ile eşsiz gü-
zelliklere ev sahipliği 
yapıyor. Misafirperver-

liğini bununla da sınırlı 
tutmayan vadi, dalgıç-
lara ve rafting tutkun-
larına da kapılarını so-
nuna kadar açmış.

İsviçre Alpleri’nin se-
rin ve berrak suları 
önce Salti Köprüsü’nün 

gözlerinden geçiyor ve 

nihayet İsviçre’nin ve 

Avrupa’nın en yüksek 

barajlarından biri olan 

220 metre yüksekliğin-

deki Contra Barajı’na 

(nam-ı diğer Verzasca 

Barajı’na) ulaşıyor.

220 metre yüksekliğindeki Contra Barajı / İsviçre
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CONTRA BARAJI, 
SADECE ENERJİ 
ÜRETİMİ VE 
YÜKSEKLİĞİ İLE 
DEĞİL, SPORTİF 
FAALİYETLERİ İLE 
DE ÜN YAPMIŞ BİR 
BARAJ. 220 METRE 
YÜKSEKLİĞİNDEKİ 
BARAJ GÖVDESİNDE 
YAPILAN BUNGEE 
JUMPİNG 
FAALİYETLERİ HER 
YIL ON BİNLERCE 
BUNGEE JUMPİNG 
TUTKUNUNU 
VERZASCA 
VADİSİ’NİN 
BÜYÜLÜ ORTAMINA 
ÇEKİYOR.

1961 yılında yapımına 
başlanan ve 1965 yı-
lında tamamlanarak 
hizmete alınan Contra 
Barajı 105 MW kurulu 
güç ile yıllık ortalama 
234 milyon kilovatsaat 
enerji üretimi yapıyor. 
Contra Barajı, sadece 
enerji üretimi ve yük-
sekliği ile değil, spor-
tif faaliyetleri ile de ün 
yapmış bir baraj. 220 

metre yüksekliğe sahip 
baraj gövdesinde yapı-
lan bungee jumping fa-
aliyetleri her yıl on bin-
lerce bungee jumping 
tutkununu Verzasca 
Vadisi’nin büyülü orta-
mına çekiyor. Barajdaki 
bungee jumping akti-
vitelerinin ününü art-
tırmasındaki en önemli 
etken ise efsane hali-

ni almış bir film serisi 
olan James Bond 007.

1995 yılında çekilen 
James Bond film seri-
lerinden “Golden Eye” 
(Altın Göz) filminde 
gerçekleştirilen atlama 
sahnesi, hem film hem 
de barajdaki sportif fa-
aliyetlerin tanıtımı için 
bir dönüm noktası ni-
teliğindeydi.

1955 yapımı James Bond film serisinden “Golden Eye” filmindeki atlama sahnesi
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Contra Barajı bungee 
jumping platformunun 
yer aldığı başka bir film 
ise dünyaca ünlü ak-
tör ve yönetmenlerden 
Amir Khan’ın başro-
lünde oynadığı Dhoom 
3. 2013 yılında gösteri-
me giren filmin en he-
yecan verici anlarından 
birini bungee jumping 

platformundan atlanan 
sahne teşkil ediyor.

Bu yönüyle dünyanın en 
ünlü atlama platform-
larından biri olan Cont-
ra Barajı’ndaki bungee 
jumping platformu 
baraj gövdesinin orta-
sında yer alıyor. Contra 
Barajı ise İsviçre-İtalya 

sınırına sadece 12 kilo-
metre uzaklıkta.

Tırmanma 
Duvarlarının Everest’i
İsviçre’nin, gövdesinde 
sportif aktivitelere im-
kân sağlayan bir diğer 
barajı ise Luzzone. Luz-
zone Barajı konum ola-
rak Contra Barajı’nın 

LUZZONE 
İSVİÇRE’NİN EN 
YÜKSEK ÜÇÜNCÜ 
BARAJI OLSA 
DA TIRMANMA 
DUVARLARI 
ARASINDA 
DÜNYANIN EN 
YÜKSEK TIRMANMA 
DUVARI. 
“TIRMANMA 
DUVARLARININ 
EVEREST’İ” 
OLARAK 
NİTELENEN 
BARAJ, HER YIL 
10 BİNLERCE 
TIRMANICIYI 
AĞIRLIYOR.
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40 kilometre kuzeyin-
de ve Blenio Vadisi’nin 
üst kısmında yer alı-
yor. Baraj, 225 metre-
lik yüksekliği ile Grand 
Dixence ve Mauvousin 
Barajları’ndan sonra 
İsviçre’nin en yüksek 
üçüncü barajı. Luzzone, 
İsviçre’nin en yüksek 
üçüncü barajı olsa da 
165 metrelik tırman-
ma duvarı yüksekliğiy-

le tırmanma duvarları 
arasında dünyanın en 
yüksek tırmanma du-
varı unvanına sahip. 
“Tırmanma Duvarla-
rının Everest’i” olarak 
nitelenen baraj, her yıl 
10 binlerce tırmanıcıyı 
ağırlıyor.

Luzzone tırmanma du-
varı 5b, 5c, 6a ve 2 tane 
6a+ olmak üzere 5 zor-

luk derecesinden ve her 

bir derece de ortala-

ma olarak 33 metreden 

oluşuyor. Toplamda 

165 metrelik bu tırma-

nış ortalama olarak 2-3 

saat sürüyor. Tabii ki 

bu süre, tırmanıcının 

tecrübesine, ekipman 

kalitesine ve hava du-

rumuna göre değişiklik 

gösterebiliyor.

LUZZONE 
TIRMANMA DUVARI
5B, 5C, 6A VE 2 
TANE 6A+ OLMAK 
ÜZERE 5 ZORLUK
DERECESİNDEN VE 
HER BİR DERECE DE 
ORTALAMA
OLARAK 33 
METREDEN
OLUŞUYOR.

Tırmanma duvarı, tırmanma faaliyetlerinin yanı sıra, kuşlara da ev sahipliği yapıyor.
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Lane Metodu
E.W. Lane U.S. Bureau 
of Reclamation’ın bir 
uzman mühendisidir. 
Teklif ettiği metodu A.
B.D.’de 247 beton ve kâ-
gir (21 tanesi yıkılmış) 
baraj ve bağlamaları 
inceleyerek geliştirmiş 
ve 1934 yılında yayın-
lamıştır. Lane’in göz-
lemlerine göre, baraj ve 
bağlama temellerinde 
yatay geçirimlilik düşey 
geçirimlilikten çok daha 
büyük oluyor. Binae-
naleyh, Lane Ağırlıklı 
Toplam Sızıntı Boyu’nu 
hesaplarken düşey me-
safeleri bire bir, fakat 
yatay mesafelerin üçte 
birini hesaba katmayı 
öneriyor. Böylece bulu-
nan sızıntı boyu dane-
lerin sürüklenmesine, 

dolayısıyla borulanma 
riskine yol açmayacak 
emniyetli boydan büyük 
olmalı. Bu emniyetli boy 
su yapısının memba ve 
mansabına tesir eden 
hidrostatik yüklerin 
farkını (effective head), 
zeminin cinsine göre 
seçilen bir emniyet kat-
sayısı ile çarparak bulu-
nuyor. Lane’in orijinal 
makalesinde bu katsa-
yılar bir tablo halinde 
verilmiştir. (Ek 1).

Lane’in tablosunda 9. 
sırada temel cinsi Boul-
ders with some Cobbles 
and Gravel için veri-
len emniyet katsayısı 
2,5’tur. Bu temel cinsi-
nin Türkçesi içinde bi-
raz Iri Taşlar ve Çakıl 
bulunan Büyük Bloklar 

olur, yani Büyük Bloklu 
Alüvyon.

1969’da D.S.İ. Proje ve 
İnşaat Dairesi Sınai Ya-
pılar Fen Heyeti tarafın-
dan hazırlanan “Regü-
latör Projesi Kriterleri” 
kitabında(3.Baskı- 1992, 
sayfa 38) Lane metodu 
izah edilmiş ve emniyet 
katsayıları C Oranı adı 
altında verilmiştir (Ek 
2). Lane’in temel mal-
zemesini yazdığı, fa-
kat emniyet katsayısını 
vermediği (no value) 7. 
ve 10. Satırlar bu kitap-
ta yer almamış, böylece 
Lane’in katsayıyı 2,5 
olarak verdiği 9.satır 
D.S.İ. kitabında 8. Satı-
ra gelmiştir. Maamafih, 
o kitabı hazırlayanlar 
boulders kelimesini 

SU YAPILARI 
TEMELLERINDE 
BORULANMA RISKI
LANE METODU
Ülkemizde alüvyon temeller üzerinde inşa edilen Bağlamalar 
ve Dolu Savaklar gibi su yapılarında, yapının emniyeti 
açısından, temelde borulanma riski tahkik edilir ve bu iş için 
Lane (okunuşu leyn) metodu kullanılır.

YAZAN
ÖZCAN DALKIR

yanlış olarak kaya diye 
tercüme etmişler. Kaya 
(taş ve çakıl havi) ola-
rak yazmışlardır. Bu 
ifade aslında iki kere 
yanlış: Boulders’e Bü-
yük Bloklar yerine Kaya 
diyerek bir yanlış yapı-
yorlar, bir de “içinde taş 
ve çakıl olan Kaya” gibi 
acayip bir kavram icat 
ediyorlar.

Daha sonra Turgut Sun-
gur tarafından 1976’da 
kaleme alınan ve D.S.İ. 
tarafından yayınlanan 
kitap aynı bilgileri tek-
rarlıyor, aynı tabloyu 
aynı yanlış ifadeyle ve-
riyor (3. Baskı- 1993, 
sayfa 69). Eski DSİ’li 
Prof. Tülay Özbek de 
2009 yılında yayınlanan 
kitabında aynı şeyle-
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ri tekrarlıyor, yalnız Lane’in katsayılarını verirken 8. satırda 2,5 değerine karşı 
gelen zemin cinsi için parantez içindeki ( taş ve çakıl havi) ifadesini kaldırarak 
sadece Kaya yazıyor. Böylece Lane’in toprak temeller için geliştirdiği bu metot 
Türkiye’de inanılmaz bir şekilde kaya temeller için de geçerli oluyor.

Görünüşe göre ülkemizde 1969’dan beri kaya temeller üzerinde inşa edilen bağ-
lamaların ve dolu savakların temellerinde borulanma riski tahkik ediliyor. Oysa, 
sağlam temel kayasında dane sürüklenmesi, borulanma filan gibi şeyler olmaya-
cağını bütün inşaat mühendisleri ve bütün jeoloji mühendisleri bilir. Kaya temel-
lerde borulanma riskini tahkik etmek abesle iştigal etmektir.

Aslında Lane’in makalesinin kaya temelle hiçbir alakası yok. Makalenin adında 
“Toprak Temeller” … diyor.

Ancak temel kayasının içinde menbadan mansaba kadar uzanan bir fay varsa ve 
fay bölgesinde kaya tamamen kırılmış, ezilmiş, ufalanmış ise böyle bir risk olabi-
lir. O zaman böyle bir temele sağlam kaya denmez. Zaten inşa edilecek su yapıla-
rının temellerinde mutlaka sondajlar yapılır ve jeologlar proje mühendisine temel 
malzemesinin ne olduğunu, temelde ne gibi problemlerle karşılaşılabileceğini 
söylerler. Buna bağlı olarak da gerekli iyileştirme önlemleri alınır.

Lane Tablosuna Ilave
U.S. Corps of Engineers’den J.M. Hendrix ve Illinois Üniversitesinden T.D. Stark 
bu konuda yeni bir araştırma yapmış ve sonuçlarını 2009’da yayınlamışlardır. 
Hendrix ve Stark A.B.D. de 1934’ten sonra toprak temeller üzerinde inşa edilmiş 
birçok bağlama ve barajı inceleyerek, Lane’in veri tabanını genişletmişler. On-
lar Lane Metodunun doğru bir yaklaşım olduğunu, Lane’in verdiği katsayıların 
elindeki sınırlı veriler çerçevesinde haklı olarak fazlaca emniyetli tarafta kaldığını 
söylüyorlar ve Lane’in katsayı vermediği bazı zemin cinsleri için kendi araştırma-
larına göre emniyet katsayıları teklif ediyorlar. Bunu yaparken önce araştırmala-
rının direkt sonucunu 4. sütunda, sonra “Lane’in verdiği diğer değerlerle uyumlu 
olarak bu katsayılar ne olabilirdi?” diyerek buldukları değerleri 5. sütunda, sonra 
kendi araştırmalarına ve kanaatlerine göre teklif ettikleri değerleri 6. sütunda ve-
riyorlar(Ek 3).

Sonuç
1- Bundan sonra DSİ tarafından yapılan veya yaptırılan projelerde, kaya temel 

üzerinde inşa edilen su yapılarında Lane Metodu ile borulanma riski tahkik 
edilmeyecek; yapının stabilitesi tahkik edilirken kullanılacak kaldırma kuvveti 
(uplift) beton ağırlık barajlarında olduğu gibi tayin edilecektir.

(Drenaj Perdesi yoksa 1. Şekil, drehaj perdesi varsa 3. Şekil
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2- Lane Metodunda C= 2,5 ‘a karşı gelen malzeme cinsi kesinlikle kaya 
değil, içinde bir miktar küçük bloklar ve çakıllar bulunan iri bloklardır 
(boulders with some cobbles and gravels).

3- Alüvyon temeller üzerinde inşa edilen su yapılarında borulanma ris-
ki Lane Metodu ile tahkik edilecektir. Bunu yaparken “C” katsayıları 
“Regülatör Projesi Kirterleri” (1969) kitabında verilen tablodan değil, 
Hendrix ve Stark tarafından tamamlanan ve aşağıda verilen Güncellen-
miş Lane Tablosundan alınacaktır.

Kaya temellerde borulanma riski tahkik etmek gibi 49 yıldır süren bu yanlış 
uygulamaya bir an önce son vermek ve ayrıca D.S.İ. yayını olan o iki kitaptaki 
yanlış ifadeyi düzeltmek faydalı olacaktır.

Güncellenmiş ve Genişletilmiş (C) Lane Katsayısı Değerleri

Diğer Bir Düzeltme
Lane’in makalesinde Weighted Creep Lenght dediği sızıntı boyu her üç kitapta 
Ağırlaştırılmış Sürünme Mesafesi olarak tercüme edilmiştir. Bu da yanlıştır. 
“Weighted” burada “tartılmış, ağırlığına göre hesaba dahil edilmiş” demektir. 
“Ağırlaştırılmış “ kelimesi bunu ifade etmiyor. Aslında burada hiçbir şey ifade 
etmiyor, sadece yanlış tercüme. Doğrusu Ağırlıklı Sızıntı Boyu olabilir ve ne 
kastedildiğini herkes anlar. Zira menbadan mansaba bir görünen, gerçek sızıntı 
boyu var, bir de düşey ve yatay boyutların, Lane’in tavsiye ettiği gibi, ağırlık-
larına göre hesaba katıldığı hesaplanmış bir sızıntı boyu var. Ağırlıklı Sızıntı 
Boyu bu ikincisi oluyor.

Lane gerçek sızıntı boyu ile, hesaplanmış, ağırlıklı sızıntı boyu birbiri ile ka-
rıştırılmasın diye birine seepage, diğerine creep demiş. “Creep”in lügattaki 
karşılığı “sürünme” lakin Türkçe “sürünme” kelimesinin buradaki olayla bir 
alâkası yok.

Alüvyon zemin üzerinde inşa edilen bağlamaların temellerinde borulanma riski 
tahkik edilirken, bu yanlış terminoloji de düzeltilirse yerinde olur.

Temel Zemini Malzemesi C Katsayısı

Çok İnce Kum veya Silt 8.5

İnce Kum 7.0

Orta Kum 6.0

İri Kum 5.0

İnce Çakıl 4.0

Orta Çakıl 3.5

Kum Ve Çakıl 4.5

İri Bloklar, Kum Ve Çakıl 4.0

İri Bloklar (Taşlı) 3.0

İri Bloklar (Taş Ve Çakıllı) 2.5

Yumuşak Kil 3.0

Orta Sertlikte Kil 2.0

Sert Kil 1.8

Çok Sert Kil 1.6

Geniş Granülometrili Zeminler 4.0

NOT: Filtre ve dren tertibatı kullanılırsa bu tablo değerleri %10 azaltılarak alın-
malıdır.
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EK- 1
Safe Weighted Creep Ratios as Recommended by Lane - 1934   (Lane’in orijinal tablosu)

Material Safe Weighted Creep Ratio (Lane 1934)

Very Fine Silt or Sand 8.5

Fine Sand 7

Medium Sand 6

Coarse Sand 5

Fine Gravel 4

Medium Gravel 3.5

Gravel and Sand No value

Coarse Gravel, Including Cobbles 3

Boulders with Some Cobbles and Gravel 2.5

Boulders, Gravel and Sand No value

Soft Clay 3

Medium Clay 2

Hard Clay 1.8

Very Hard Clay or Hardpan 1.6

EK- 2
(C) Lane Katsayısı Değerleri (DSİ yayınındaki tercüme-1969)

EK- 3
Determination of Recommended Creep Ratio (Stark ve Hendrix  - 2009)

NOT: Filtre ve dren tertibatı kullanılırsa bu tablo değerleri % 10 azaltılarak alınmalıdır.

Temel Zemini Malzemesi C Katsayısı

Çok ince kum veya silt 8.5

İnce kum 7.0

Orta Kum 6.0

Kalın Kum 5.0

İnce Çakıl 4.0

Orta Çakıl 3.5

Kaba Çakıl (taşları havi) 3.0

Kaya (taş ve çakıl havi) 2.5

Yumuşak Kil 3.0

Orta Sert Kil 2.0

Sert Kil 1.8

Çok Sert Kil 1.6

Soil Type 1.6* Max. Failed 
Creep Ratio

Lower 
Bound

Best – Fit 
Based on other 

Lane (1934) 
Recommendations

Recommended

Sand and Gravel 2.0 12.0 4.0 5.0 4.5

Boulders , Sand 
and Gravel

1.5 11.4 4.4 3.5 4.0

Broadly-Graded
Soil

2.2 13.3 4.0 3.0 4.0
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YAŞAM TARZI

Suyun şifa kaynağı olduğunu ve birçok rahatsızlığa iyi 
geldiğini hepimiz biliyoruz. Su, sadece içildiğinde değil birçok 
haliyle şifa olmaya devam ediyor. Yüzyıllardır hastalıklarının 

şifasını önce doğada arayan insanoğlu, böylece bazı suların 
bazı hastalıklara karşı şifa olduğunu keşfetmiş ve bu suları 

da şifalı sular olarak adlandırmış. Hem sağlığımızı korumaya 
yardımcı olan, hem de bazı hastalıklara şifa olan kaplıcalar da 

bu şifalı sular arasında yerini alıyor.

Sy: 44

YER ALTINDAN 
GELEN SAĞLIK: 

KAPLICALAR

Suyun şifa kaynağı olduğunu ve birçok rahatsızlığa iyi 
geldiğini hepimiz biliyoruz. Su, sadece içildiğinde değil birçok 
haliyle şifa olmaya devam ediyor. Yüzyıllardır hastalıklarının 

şifasını önce doğada arayan insanoğlu, böylece bazı suların 
bazı hastalıklara karşı şifa olduğunu keşfetmiş ve bu suları 

da şifalı sular olarak adlandırmış. Hem sağlığımızı korumaya 
yardımcı olan, hem de bazı hastalıklara şifa olan kaplıcalar da 

bu şifalı sular arasında yerini alıyor.

Sy: 44

Biyolojik Zenginlik 
Nuh’un Gemisine 
Emanet 
Sy: 62

Turistlerin Gözdesi: 
Göreme Tarihi Milli 
Parkı
Sy: 58

Dünya Kültür Mirası 
Troya Efsanesi Yeniden 
Canlanıyor
Sy: 54
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YER ALTINDAN 
GELEN SAĞLIK: 
KAPLICALAR

HAZIRLAYAN
NAZLI KARATEPE
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Suyun şifa kaynağı olduğunu ve birçok rahatsızlığa iyi 
geldiğini hepimiz biliyoruz. Su, sadece içildiğinde değil birçok 
haliyle şifa olmaya devam ediyor. Yüzyıllardır hastalıklarının 
şifasını önce doğada arayan insanoğlu, böylece bazı suların 
bazı hastalıklara karşı şifa olduğunu keşfetmiş ve bu suları 
da şifalı sular olarak adlandırmış. Hem sağlığımızı korumaya 
yardımcı olan, hem de bazı hastalıklara şifa olan kaplıcalar da 
bu şifalı sular arasında yerini alıyor.
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TERMAL VE 
MİNERALLİ 
SULARIN 
DİNLENME VE 
SAĞLIK AMAÇLI 
KULLANIMI 
ÇOK ESKİLERE 
DAYANIYOR. 
YAPILAN 
ARKEOLOJİK 
ÇALIŞMALARA 
GÖRE 5 BİN YIL 
ÖNCE MISIRLILAR, 
MAKEDONLAR, 
PERSLER, 
ROMALILAR, 
TÜRKLER VE 
HATTA VİKİNGLER 
TARAFINDAN 
TEMİZLENME, 
DİNLENME, 
ZİNDELEŞME VE 
TEDAVİ AMAÇLI 
KULLANILMIŞ. 
ANADOLU’DA İSE 
YÜZYILLARA VARAN 
KAPLICANIN BİR 
GELENEK OLDUĞU 
BİLİNİYOR.

K
aplıca su-
l a r ı n ı n 
yolculuğu 
yer altının 
çok derin-

lerinden başlıyor ve do-
ğal mineraller, demir, 
çinko, bakır gibi mine-
ral elementler ve mik-
roorganizmalarla zen-
ginleşerek bir yerden 
yol bulup yeryüzüne 
ulaşıyor. Bu sıcak sula-
ra ve çıktıkları yerlere 
önce “ılıca” denilmiş. 
Daha sonra bu suların 
etrafında, amaca uygun 
tesisler ve hamamlar 
yapılması ile bura-
lar “kapalı ılıca” diye 
anılır olmuş ve sonra-
dan da kapalı ve ılıca 
sözcükleri birleşerek 
“kaplıca” sözcüğü tü-
remiş ve bu sözcük kul-
lanılmaya başlanmış. 

Günümüzde, kaynak ve 
doğal mineralli sular-
dan yararlanmak üzere 
kaynarcaların çevre-
sinde kurulan, kaplıca 

sularının banyo, içme, 
solunum yolu ile kulla-
nılması ve ayrıca bu su-
lara ait çamurlardan da 
yararlanılmasıyla be-
raber iklim kürü, fizik 
tedavi, rehabilitasyon, 
masaj, vb. yan tedavi-
lerle birleştirilmesiyle 
oluşturulan kür uy-
gulamalarının uzman 
hekim denetiminde ya-
pıldığı sağlık tesislerine 
kaplıca deniliyor. Her 
kaplıca her rahatsızlığa 
iyi gelmiyor. Kaplıcalar 
da iyi geldiği rahat-
sızlıklara göre farklılık 
gösterebiliyor. Bu ne-
denle hastaların uzman 
bir doktora gözükme-
den ya da uzman bir 
doktor tavsiye etmediği 
sürece kaplıcalara git-
memeleri gerekiyor. 

Termal ve mineral-
li suların dinlenme ve 
sağlık amaçlı kullanımı 
çok eskilere dayanı-
yor. Yapılan arkeolo-
jik çalışmalara göre 5 
bin yıl önce Mısırlılar, 

Makedonlar, Persler, 
Romalılar, Türkler ve 
hatta Vikingler tara-
fından temizlenme, 
dinlenme, zindeleşme 
ve tedavi amaçlı kul-
lanılmış. Anadolu’da 
ise yüzyıllara varan 
kaplıcanın bir gelenek 
olduğu biliniyor. Ana-
dolu’da kurulan kaplıca 
merkezlerinin Roma-
lılara kadar gittiği aynı 
yerleşkelerde Osmanlı 
ve Selçukluların da bu 
sulardan benzer amaçla 
yararlandığı düşünülü-
yor.

Jeotermal kuşak üze-
rine bulunan ülkemiz 
adeta termal bir cen-
net. Kaplıca hayatı-
mızda sağlık açısından 
en önemli doğal kay-
nakların başında gelen 
termal sulardır. Birçok 
hastalığa şifa olan bu 
kaynak sular, hem be-
deninizi hem de yorgun 
düşen ruhunuzu da ye-
niden canlandırmaya 
yardımcı oluyor.

Kaplıcalarda termal havuzlar en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.
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Kaplıca Tedavisi 
Nedir?
Termal ve mineralli su-
ların, doğal olarak yer-
yüzüne çıktıkları yerler 
olan kaplıcalarda, deği-
şik hastalıkların teda-
visinde kullanılmasıyla 
gelişiyor ve gelenek-
selleşerek günümüze 
kadar ulaşıyor. Kaplı-
ca tedavisi toprak, yer 
altı ve deniz kaynaklı 
mineralli sular, gazlar, 
peliodler (çamurlar) ve 
iklimsel unsurlar gibi 
doğal tedavi unsur-
larının yöredeki iklim 
olanakları ve gerekli 
görülen diğer tedaviler 
ile birlikte kür tarzında 
uygulandığı bir tedavi 
sistemidir.

Vücut direncini art-
tırmak, genel durumu 
düzeltmek, hastanın 
şikâyetlerini azaltmak, 
hastanın bulgularını 
ortadan kaldırmak ve 
kalıcı hasarları önlemek 

ise kaplıca tedavisinin 
amaçları arasında yer 
alıyor. 

Kaplıca tedavilerinde 
uygulama çeşitleri ola-
rak sıcak su banyoları, 
sauna, jet duş, masaj, 
buhar banyosu, çamur 
tedavisi, güneşlen-
me ve iklim gibi tedavi 

yöntemleri bulunmakla 
beraber kaplıca tedavi-
sinde, tamamlayıcı ve 
alternatif tedaviler de 
kullanılıyor. Bu tamam-
layıcı ve alternatif teda-
viler, özellikle egzersiz 
ve masaj başta olmak 
üzere akupunktur, bit-
kisel tedaviler ve aro-
materapiden oluşuyor. 

Tedavisinde 
Kaplıcalardan 
Yararlanılan 
Rahatsızlıklar
Kaplıcalardan, daha 
çok kireçlenmeler, il-
tihabi romatizmalar, 
yumuşak doku roma-
tizmaları, mekanik bel 
ve boyun problemleri, 
çalışma şart ve ortamı-

Son yıllarda kaplıcalara rağbet artıyor.
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TERMAL VE 
MİNERALLİ 
SULARIN DOĞAL 
OLARAK YERYÜZÜNE 
ÇIKTIKLARI YERLER 
OLAN KAPLICALAR, 
DEĞİŞİK 
HASTALIKLARIN 
TEDAVİSİNDE 
KULLANILMASIYLA 
GELİŞİYOR VE 
GELENEKSELLEŞEREK 
GÜNÜMÜZE 
KADAR ULAŞIYOR. 
VÜCUT DİRENCİNİ 
ARTTIRMA, 
GENEL DURUMU 
DÜZELTME, 
HASTANIN 
ŞİKÂYETLERİNİ 
AZALTMA, 
HASTANIN 
BULGULARINI 
ORTADAN 
KALDIRMA VE 
KALICI HASARLARI 
ÖNLEME KAPLICA 
TEDAVİSİNİN 
AMAÇLARI 
ARASINDA YER 
ALIYOR.

na bağlı ağrılı tablolar, 
ortopedik problemler; 
doku bozukluğu, spor 
yaralanmaları, kas 
hastalıkları, nörolojik 
hasarlanmalara bağlı 
problemler de daha çok 
yararlanılıyor. 

Hangi Hastalar 
Kaplıcaya Girmemeli
Ateşli hastalığı olanlar, 
ağır kansızlık yaşayan-
lar, kanser ve benzeri 
hastalıkları olanlar, ka-
namalı hastalar, kadın-
larda adet dönemleri, 
gebelik ve doğum son-
rası dönemlerde kap-
lıcalar tavsiye edilmez. 
Ayrıca ağır kalp, akci-
ğer, böbrek ve karaciğer 
hastalığı ve yetmez-
likleri olanlar ile kalp 
krizi geçirmiş hastalar, 
yakın zamanda kalp 
anjini-spazmı geçir-
miş hastalar, tansiyon 
dengesizliği olanlar, 
yaygın varisleri bulu-
nan hastalar, iltihaplı 
ve/veya tıkayıcı damar 
hastalıkları olanlar, 
kontrol altına alınma-

mış ve insüline bağımlı 
şeker hastalığı olanlar, 
akut ya da kronik id-
rar, safra ve bağırsak 
tıkanmaları olanlar, 
açık yaraları olanlar, 
6-12 aydan yeni, kanın 
pıhtılaşmasını önleyen 
ilaç kullananlar ve yük-
sek risk faktörüne sahip 
beyin ve damar hasta-
lığı olanlar ve hastalığa 
bağlı yarım felçli has-
taların kaplıca teda-
visi görmesi sakıncalı 
olabilir. Bunun dışında 
epilepsi ve benzeri nö-
bet geçiren hastalar, 
akıl hastaları ve ağır 
psikolojik problemleri 
olan hastalar, ileri yaş-
ta ve düşkün hastalar 
ile aşırı şişman hasta-
ların da kaplıcaya gir-
mesi uzmanlar tarafın-
dan tavsiye edilmiyor. 

Kaplıca Tedavisinde 
Kullanılan Yöntemler 
ve Kürler 
Kaplıca tedavisi bir-
çok yöntemin bir arada 
kullanıldığı tedavi şek-
lidir. Kaplıca tedavisin-

de balneoterapi, klima-
terapi, talassoterapi, 
hidroterapi, fizik tedavi 
gibi birçok yöntem uy-
gulanabiliyor. İstanbul 
Tıp Fakültesi Tıbbi Eko-
loji ve Hidroklimotoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı 
olan Prof. Dr. Zeki Ka-
ragülle’ye göre kaplıca 
tedavisinde uygulanan 
yöntem ve kürler şöyle:

Balneoterapi: termo-
mineral sular, peloid-
ler(çamur) ve gazlar 
gibi doğal tedavi un-
surlarının banyo, içme 
ve soluma yöntemleri 
ile kür tarzında tedavi 
amaçlı kullanım şekline 
deniyor. Balneoterapi-
nin en yaygın kullanı-
lan doğal iyileştirici et-
kenlerinden olan, doğal 
şifalı suları, fiziksel ve 
kimyasal niteliklerine 
göre sınıflandırılıyor. 
Bu sular taşıdıkları mi-
neral miktarına göre 
karbondioksitli, kü-
kürtlü, radonlu tuzlu, 
florürlü, iyotlu su vs. ve 
tuzlalar oluyor. 

Başlıca balneoterapi 
yöntemleri ise banyo-
lar, içme kürleri, inha-
lasyon uygulamaları, 
peloidoterapi, hidrote-
rapiden oluşuyor.

Banyolar: Balneotera-
pi yöntemlerinden biri 
olan banyolar; termal 
tedavi, havuz/havuz-
ları, sıra banyoları(-
küvetler), lokal banyo 
aygıtları(oturma ban-
yoları vb.), tedavi duş-
ları ve egzersiz havuz-
larından oluşuyor. 

Deniz suyu, deniz çamurları, yosunların kullanıldığı yöntem Talassoterapi.
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Bu banyolar da; soğuk, 
ılık, sıcak ve aşırı sıcak 
sular olarak sınıflan-
dırılıyor. Soğuk banyo 
34 °C’nin altında olan 
banyolara deniyor ve 
deniz banyoları da bu-
nun içine giriyor. 34-35 
°C sıcaklıkta olan ban-
yolar ılık banyo, 36-38 
°C ve 38-40 °C sıcak-
lıklarda olan banyolar 
sıcak banyo ve 40-42 
°C sıcaklıkta olanlar 
ise aşırı sıcak banyolar 
oluyor. 

Banyo süresi genellikle 
20 dakika sürüyor fakat 
aşırı sıcak banyolar-
da bu süre 10 dakikaya 
indirilirken ılık banyo-
larda ise 25-30 dakika-
ya kadar uzatılabiliyor. 
Banyo uygulamaları, 
tam, yarım ve oturma 
banyoları ve kol-bacak 
banyoları şeklinde ya-
pılabiliyor. Banyolar, 
genellikle 2 ila 4 haf-
ta süreyle, ya her gün 

ya da gün aşırı bir kez 
yapılıyor. Banyo alma 
sıklığı ise kaplıca he-
kimince kürün sonuna 
doğru yeniden ayarla-
nabiliyor. 

Hasta banyodan son-
ra iyice kurulanıyor 
ve bunaltıcı olmayan 
sıcaklıktaki bir odada 
yarım ila bir saat kadar 
dinlenebiliyor. Bu din-

lenmeden sonra hasta 
masaj veya egzersize 
alınabildiği gibi sportif 
etkinliklere de katıla-
biliyor. Yine bu arada 
hastaya fizik tedavi de 
uygulanabiliyor.

Içme Kürleri: Balne-
oterapide termo-mi-
neral sularla yapılan 
banyolardan sonra en 
çok kullanılan yöntem, 

doğal mineralli suların 
belirli bir suyun kim-
yasal birleşimine bağlı 
olarak, sindirim sistemi 
organ ve sürede, gün 
boyu belirli aralıklarda 
ve belirli miktarlarda 
içilmesi ile yapılan içme 
kürleri oluyor. Bura-
da kullanılan mineralli 
fonksiyonları üzerinde 
doğrudan, böbrekler ve 
idrar yolları üzerinde 

Bilimsel araştırmalara göre çamur banyosunun birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.
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ise dolaylı etkileri bulu-
nuyor. Ayrıca, kür tar-
zında belirli bir sürede 
ve belirli miktarlarda 
mineralli suların içil-
mesi ile hasta üzerinde 
genel olarak olumlu bir 
etki de bırakıyor. 

Inhalasyon(Soluma) 
Kür Birimleri: İnhalas-
yon mineralli su zer-
reciklerinin solunması 
yoluyla yapılan tedavi 
biçimine deniliyor. So-
luma uygulamalarında 
amaç, solunan mine-
ralli su zerreciklerinin 
solunum sisteminin 
istenilen bölgesine 
ulaşması, burada zer-
reciklerin taşıyıcı gaz-
dan ayrılarak ortama 
bırakılmaları suretiyle 
doğrudan etkili olun-
ması isteniyor. Doğal 
inhalasyon çözeltileri-
nin etkisiyle de, akciğer 
fonksiyonları olumlu 
etkileniyor ve kan gaz-
ları düzeylerini nor-
malleştiriyor.

Peloidoterapi(Çamur) 
Birimleri: Kaplıca kü-
rünün özgün tedavi 
biçimlerinden biri olan 
peloidoterapide kul-
lanılan peloidler(şifalı 
çamurlar) jeolojik ve/
veya jeolojik ve biyolo-
jik olaylar sonucu olu-
şan organik veya inor-
ganik maddeler oluyor. 
Halk arasında popüler 
olan ve oldukça rağbet 
gören çamur banyosu 
kürleri, kaplıcalarda, 
termal mineralli sular-
dan sonra en çok kul-
lanılan diğer bir tedavi 
yöntemlerinden birini 
oluşturuyor. İçeriğinde 

radyoaktif elementler 
ve kükürt bulunan ça-
murun; romatizma, cilt 
hastalıkları, bazı sin-
dirim ve sinir sistemi 
hastalıklarına iyi gel-
diği uzmanlar tarafın-
dan ifade ediliyor. Bazı 
tür çamur banyolarında 
volkanik kül ve çeşitli 
mineraller de bulunu-
yor. Bazı dillerde moor 
yani iyileştirici toprak 
olarak da adlandırılan 
çamur banyolarının çe-
şitli vitamin ve doğal 
antibiyotik içerenleri de 
bulunuyor.

Bilimsel araştırmalara 
göre çamur banyola-
rının yararları: Termal 
su tedavisini tamamla-
yıcı özelliği bulunuyor. 
Doğal özellikleri nedeni 
ile tedavi edici nitelikler 
taşıyan çamur, özellik-
le banyo ya da paket 
tarzında uygulanma-
sı daha olumlu bir etki 
sağlıyor. Stresi azaltan 
doğal bir yöntem olarak 

görülüyor. Cilt üzerinde 
bulunan ölü hücre ve 
diğer atıkları uzaklaş-
tırdığı için sıkılaştırıcı 
görevi görüyor. Çamur 
tedavisinde sıcak uygu-
lama antiseptik(mikrop 
öldürücü) ve analje-
zik(ağrı kesici) bir etki 
yaratabiliyor. Kolajen 
üretimini artıran bir 
antioksidan olduğu 
için yaşlanma süreci-
ni yavaşlatıyor. Yor-
gunluk, aşırı zorlanma 
veya bazı hastalıklar 
nedeniyle oluşan kas 
ve kemik problemleri-
ni gidermeye yardımcı 
oluyor. Sporcular veya 
efor gerektiren ağır iş-
leri olan kimseler için 
faydalı olduğu belirti-
liyor. Bağışıklık siste-
minin kuvvetlenmesine 
yardımcı oluyor. 

Hidroterapi: Havuz 
tedavisi veya su içi te-
davi olarak da bilinen 
hidroterapi, bir hasta-
lığı tedavi etmek veya 

TERMAL SU 
TEDAVİSİNİ 
TAMAMLAYAN 
ÇAMUR BANYOLARI, 
STRESİ AZALTAN 
DOĞAL BİR 
YÖNTEM OLARAK 
GÖRÜLÜYOR. 
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KLİMATERAPİ; 
HAVA SICAKLIĞI, 
NEM, RÜZGÂRIN
ŞİDDETİ VE HIZI, 
GÜNEŞ IŞINI VE 
BENZERİ İKLİMSEL
FAKTÖRLERİN 
SİSTEMATİK
OLARAK KÜR 
TARZINDA 
UYGULANMASIDIR.

sağlığı korumak için 
suyun kullanılmasına 
deniliyor. Suyun iyi-
leştirme etkisi göster-
mesi ise tedavinin esas 
amacını oluşturuyor.  
Suyun fiziksel özelliği, 
su içi egzersiz tedavi-
leri için ideal bir ortam 
oluşturuyor. Su ile ya-
pılan tedavilerde su-
yun; kaldırma kuvveti, 
yoğunluğu, hidrostatik 
basıncı ve sıcaklığı et-
kili oluyor. Hidrotera-
pi; kas-iskelet sistemi 
yaralanmaları, kalça 
protezi, obezite, den-
ge problemleri, eklem 
kireçlenmeleri, spor 
kazaları ve romatizma 
hastalıklarında daha 
çok uygulanıyor. Ateş-
li rahatsızlığı olanlar, 

kalp yetmezliği olanlar, 
idrar ve dışkısını tuta-
mayanlar, enfeksiyonu 
ve açık yarası olanlara 
hidroterapi uygulan-
ması sakıncalı olabili-
yor ve tavsiye edilmi-
yor.

Klimaterapi (Iklim Te-
davisi): Kaplıca tedavi-
sinde kullanılan diğer 
bir yöntem klimatera-
pidir. Klimaterapi; hava 
sıcaklığı, nem, rüzgârın 
şiddeti ve hızı, güneş 
ışını ve benzeri iklimsel 
faktörlerin sistematik 
olarak kür tarzında uy-
gulanması oluyor. Açık 
hava banyoları, arazi 
kürleri ve helioterapi 
(güneş ışınlarıyla te-
davi, güneş banyosu) 

diğer klimaterapi yön-
temlerinin arasında yer 
alıyor.

Talassoterapi: Diğer bir 
kaplıca kürü olan Ta-
lassoterapi; koruyucu 
ve tedavi edici ve/veya 
kür amaçlı olarak tıb-
bi gözetim ve denetim 
altında, deniz ve çev-
resine özgü tüm yararlı 
etkenlerin, yani deniz 
iklimi, deniz suyu, de-
niz çamurları, yosun-
lar, kum ve denizden 
elde edilen diğer mad-
delerin kombine olarak 
değişik yöntemlerle 
kullanıldığı tedavi sis-
temine deniliyor. Deri-
den emilimle, içilerek 
ya da solunum yolu ile 
faydalanılıyor. 
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GÜNLÜK 
YAŞANTININ 
GETİRDİĞİ STRES, 
YORGUNLUK VE 
GERGİNLİKLERDEN 
UZAK BİR KAPLICA 
ORTAMI GÜNÜMÜZ 
İNSANININ 
SADECE FİZİKSEL-
BEDENSEL DEĞİL, 
ZİHİNSEL-
RUHSAL SAĞLIĞI 
İÇİN DE İDEAL 
BİR ATMOSFER 
VE ORTAM 
OLUŞTURUYOR. 
GÜNDELİK 
HAYATIN YOĞUN 
TEMPOSUNA KISA 
BİR MOLA VEREREK 
RAHATLAMAK VE 
YENİLENMEK İÇİN 
SİZ DE ROTANIZI 
ŞİFALI SULARA 
YANİ KAPLICALARA 
ÇEVİREBİLİRSİNİZ.

Fizik tedavi ve reha-
bilitasyon uygulama-
ları, Fizik tedaviyle ve 
terapötik (tedavi edici) 
egzersiz tedavisi ile de 
birlikte uygulanabilen 
hidroterapiden sağla-
nacak yararlar şunlar-
dır: Fleksibilite (esnek-
lik), aerobik kapasite, 
denge – koordinasyon, 
stresin azalması, ek-
lemlerin korunması, 
germe egzersizleri ko-
laylaşması, kas güçlen-
dirmesi.

Ayrıca, kaplıca tesi-
sinde destek birimleri 
de bulunuyor. Labora-
tuvar, diyet mutfağı, 
bireysel ve grup terapi 
imkanı veren psikolo-
jik destek birimi, sağlık 
eğitimi birimi vb. gibi.

Kaplıcalar Farklı Bir 
Tatil Deneyimi Olabilir
Yeraltı suları açısından 
zengin olan ülkemiz-

de kaplıcalara rağbet 
giderek artıyor. Ve an-
laşılıyor ki, günlük ya-
şantının getirdiği stres, 
yorgunluk ve gergin-
liklerden uzak bir kap-
lıca ortamı günümüz 
insanının sadece fi-
ziksel-bedensel değil, 
zihinsel-ruhsal sağlığı 
için de ideal bir atmos-
fer ve ortam oluştu-
ruyor. Birçok hastalı-
ğa şifa olan bu kaynak 
sular, yorgun düşen 
ruhunuzu da yeniden 
canlandırmaya da yar-

dımcı oluyor. Kaplıca-
ya gitmek için ise illaki 
hasta olmaya gerek yok. 
Günlük koşuşturmaya 
bir ara verip stresten 
arınmak, bedensel ve 
ruhsal zindelik kazan-
mak belki dinlenmek 
hatta dinlerken de şifa-
lanmak, rahatlamak ve 
yenilenmek için farklı 
bir tatil deneyimi ya-
şamak istiyorsanız siz 
de rotanızı şifalı sulara 
yani kaplıcalara çevire-
bilirsiniz.

Kaplıcalar farklı tatil deneyimlemek isteyenlerin yeni rotası

Su içinde yapılan egzersizler diğer egzersizlere göre 
daha etkili
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DÜNYA KÜLTÜR MIRASI 

TROYA
EFSANESI 
YENIDEN 
CANLANIYOR
M.Ö. 3.000’lere kadar uzanan dünyanın en önemli antik 
yerleşimlerinden biri olan Troya Kenti’nin UNESCO Dünya 
Kültür Miras Listesi’ne girişinin 20. yılı sebebiyle 2018 yılı 
“Troya Yılı” ilan edilmişti. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı da milli parka yaptığı yatırımlara hız verdi.
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Ç
a n a k k a l e 
ili sınırla-
rı içinde yer 
alan Troya 
Tarihi Milli 

Parkı 1996 yı-
lında milli park 

olarak ilan edilmiş-
ti. 13 bin 350 hektarlık 
alanı kapsayan milli 
parkın kaynak değer-
lerini, Troya’lılar ile 
Akalar’ın on yıl süren 
savaşlarında kahra-
manlıklarıyla öne çı-
kan askerlerin efsanevi 
öyküleri oluşturuyor. 
Ayrıca büyük ozan Ho-
meros’un epik eserleri 
İliada ve Odysseia ile 
ölümsüzleşen Troya 
Kenti ve ünlü tahta at 
da kaynak değerler ara-
sındaki yerini alıyor.

2018 Troya Yılı Olarak 
Ilan Edildi
M.Ö. 3.000’lere kadar 
uzanan dünyanın en 
önemli antik yerleşim-

lerinden biri olan Tro-
ya Kenti’nin UNESCO 
Dünya Kültür Miras 
Listesi’ne girişinin 20. 
yılı sebebiyle 2018 yılı 
“Troya Yılı” ilan edil-
mişti. Bu çerçevede 
Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı da milli parka 
yaptığı yatırımlara hız 

verdi. Bu yıl yapılacak 
yatırımlar ile milli par-
kın sahip olduğu kaynak 
değerler gün yüzüne 
çıkartılarak efsanele-
rin yaşandığı topraklar 
halkımızla buluşturula-
cak. Böylece Troya Tari-
hi Milli Parkı hak ettiği 
değere kavuşacak. 

Milli Park Içinde Her 
Yönüyle Eksiksiz Bir 
Rekreasyon Alanı 
Oluşturulacak
Bu kapsamda Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Tro-
ya Yılı dolayısıyla pro-
jelerine hız verdi. Troya 
Tarihi Milli Parkı’na 
bu yıl içerisinde ziya-
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giriş kontrol noktası, 
Yeniköy Plajı ve çadır-
lı kamp alanı, gözlem 
kulesi (manzara seyir 
noktası) ve yürüyüş 
gezinti yolu yapılacak. 
Yeniköy Plajı günübir-
lik ve çadırlı kamp alanı 
çevre düzenlemesi çer-
çevesinde 1 adedi plaj 
alanında 1 adedi seyir 
alanında olmak üzere 2 
adet kır lokantası, büfe, 
bebek bakım odaları, 
çamaşırhane,  mescit, 
otopark, tema alanla-
rı, çocuk oyun alanları, 
çadır ve karavan yerleri 
gibi sosyal donatıların 
bulunacağı her yönüyle 
eksiksiz bir rekreasyon 
alanı oluşturulacak.

Ziyaretçilere Tadına 
Doyulmaz Seyirlik 
Anlar Yaşatılacak
Seyir noktasında ya-
pılacak olan kır lokan-
tası, konumu itibariyle 

ziyaretçilere eşsiz bir 
Ege manzarası suna-
cak.  Ziyaretçiler, yö-
renin ürünlerinden 
hazırlanacak olan me-
nüler eşliğinde, din-
lenme imkânı bulabi-
lecek ve yöresel ürün 
stantlarını gezebilecek. 
Ayrıca eşsiz gün batımı 
manzarasında fotoğraf 
çekebilme şansını elde 
edecek. Yine oluşturu-
lacak gözlem kulesi ve 

manzara seyir noktası 
Troya Tarihi Milli Par-
kı’na fotoğraf ve kuş 
gözlemi merakı için ge-
lecek ziyaretçilere ta-
dına doyulmaz seyirlik 
anlar yaşatacak.

Ziyaretçi Tanıtım 
Merkezi ile Alanın 
Ören Yerinden Ibaret 
Olmadığı Anlatılacak
2018 yılında hayata 
geçirilmesi planlanan 
önemli projelerden biri 
de ziyaretçi tanıtım 
merkezi olacak.  Tanı-
tım merkezi sayesin-
de Troya Tarihi Milli 
Parkı’nın sadece ören 
yerinden ibaret olma-
dığı, diğer birçok gezi 
ve ziyaret noktasının 
bulunduğu ziyaretçilere 
tanıtılacak. 

2018 YILINDA 
HAYATA
GEÇİRİLMESİ 
PLANLANAN
ÖNEMLİ 
PROJELERDEN BİRİ
DE ZİYARETÇİ 
TANITIM
MERKEZİ OLACAK.
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TURISTLERIN GÖZDESI: 

GÖREME
TARIHÎ
MILLÎ PARKI
Göreme Tarihî Millî Parkı, turistler tarafından Türkiye’nin en 
beğenilen 10 merkezinden biri oldu. Sıralamada 7. olan millî 
park, 2017 “Travellers Choice” ödülüne layık görüldü. 
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GÖREME TARİHÎ 
MİLLÎ PARKI, 
TURİSTLER
TARAFINDAN 
TÜRKİYE’DE
EN ÇOK ZİYARET 
EDİLEN YERLER 
ARASINDA
İLK 10’DA.

O
rman ve 
Su İşleri 
Bakanl ığı 
Doğa Ko-
ruma ve 

Milli Parklar (DKMP) 

Genel Müdürlüğü’nün 

koruması altında bulu-

nan Göreme Tarihî Milli 

Parkı’na bağımsız ulus-

lararası seyahat sitesi 

TripAdvisor tarafından 

mükemmellik sertifi-

kası verildi. Turistler 

tarafından Türkiye’de 

en çok ziyaret edilen ve 

beğenilen yerler ara-

sında ilk 10’a giren mil-

li park bu başarısıyla 
2017 Travellers CHOICE 
ödülüne layık görüldü.

Aylık ortalama 390 
milyon ziyaretçisi ve 
95 bin üyesi bulunan 
bağımsız uluslararası 
seyahat sitesi TripAd-
visor, Orman ve Su İş-
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leri Bakanlığı’nın ko-
ruması altında bulunan 
41 alana 4,5-5 yıldız 
arasında puan verdi.  5 
yıldızın en yüksek pu-
anı temsil ettiği değer-
lendirmede 4,5-5 yıldız 
alan 41 korunan alan 
arasında Beyşehir Gölü, 
Boraboy Gölü, İğnea-
da Longoz Ormanları, 
Spil Dağı, Truva, Küre 
Dağları Milli Parkları 
ile Boraboy, Dülükbaba, 
Güzeldere, İncekum, 
Karagöl, Yazılı Kanyon 
gibi tabiat parkları yer 
alıyor.

Travellers CHOICE 
Ödülüne Layık Görüldü
Göreme Tarihi Mil-
li Parkı ise bu yıldızlı 
puanlama sisteminin 
de üstüne çıkarak, Tri-
pAdvisor’ın 2017 yılın-
da en çok ziyaret edilen 
ve milyonlarca ziyaret-
çinin değerlendirme-
sine dayanarak yaptığı 
seçimde Türkiye’nin en 

iyi 10 noktası sıralama-
sına girdi. 7. sırayı alan 
milli park 2017 Travel-
lers CHOICE ödülüne 
layık görüldü.

TripAdvisor sitesinin 
bu ödülü, en yüksek 
başarı sayılmakta ve 
her yıl, yüzde 1’e gi-
ren seçkin kategorilere 
(gezilecek yerler, otel-

ler, müzeler, parklar 

gibi) veriliyor. Ayasof-

ya Müzesinin 1. sıra-

yı aldığı sıralamada 7. 

sırada yer alan Göreme 

Tarihi Milli Parkı, 702 

kişinin puanlamasın-

da 572 kişi tarafından 

5 yıldız (mükemmel), 

106 kişi tarafından ise 

4 yıldıza (çok iyi) layık 

görüldü ve ortalamada 
5 yıldız aldı. Göreme 
Tarihi Milli Parkı’na 
yapılan yorumlar ince-
lendiğinde yerli turist-
lerin yanı sıra dili İngi-
lizce olan ülkeler başta 
olmak üzere İspanya 
Portekiz, İtalya, Çin ve 
Japonya gibi ülkelerden 
yorumların yer aldığı 
görülüyor.
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BIYOLOJIK ZENGINLIK 
NUH’UN GEMISINE 

EMANET 
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan “Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri 
Tabanı”na 1 milyon 434 bin 234 veri yüklendi.
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PROJE KAPSAMINDA 
TÜRKİYE’NİN
MEVCUT BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİĞİ, HEM 
KONUMSAL HEM DE 
LİTERATÜR OLARAK 
TESPİT EDİLİYOR.

DKMP Genel Müdürlü-
ğü yetkilerinden alınan 
bilgiye göre, Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun talimatıy-
la yürütülen “Ulusal 
Biyolojik Çeşitlilik En-
vanter ve İzleme Pro-
jesi” (UBENİS) kapsa-
mındaki çalışmalarla 
Türkiye’nin zengin bi-
yolojik çeşitliliği ortaya 
konuluyor. 

UBENİS Projesi’nde 
geçen yıl Bolu, İstan-
bul, Kırşehir, Erzincan, 
Amasya, Gaziantep, 
Aksaray, Çankırı, Kü-
tahya, Hatay, Kastamo-
nu, Karaman, Kocaeli, 
Bayburt, Zonguldak, 
Eskişehir, Niğde, Ba-
lıkesir Bartın, Antalya, 
Kırıkkale illerinin bi-
yolojik zenginliği kayıt 
altına alındı.

Projeye başlanıldığı 
günden bu yana 54 ilin 
biyolojik çeşitlilik en-
vanteri kayıtlara geçti. 
Bu kapsamda Türki-
ye’nin mevcut biyolojik 
çeşitliliği, hem konum-
sal hem de literatür 
olarak tespit ediliyor. 
Elde edilen veriler ta-
biat koruma politika ve 

programlarının oluştu-
rulmasına ışık tutuyor. 

DKMP Genel Müdürlü-
ğü, gelecek yılın sonu-
na kadar tüm illerdeki 
çalışmaları tamamla-
yarak, öz kaynaklar ve 
yerli uzmanlarla Türki-
ye’nin Biyolojik Çeşitli-
lik Haritası’nı çıkarma-
yı hedefliyor. 

 Türkiye’nin bütün il-
lerinden gelen biyo-
lojik çeşitlilik verileri, 
“Nuh’un Gemisi Ulusal 
Biyolojik Çeşitlilik Veri 
Tabanı”nda depola-
nıyor. Böylece Türki-

ye’nin biyolojik çeşit-
lilik verileri, bu veri 
tabanı aracılığıyla tab-
lo, grafik ve harita ba-
zında sorgulanabiliyor, 
biyolojik çeşitliliğin ko-
runması ve sürdürüle-
bilirliği adına meydana 
gelecek değişimler izle-
nebiliyor.

Proje öncesi veri ta-
banında 518 bin 642 
veri bulunuyordu. Proje 
kapsamında 54 ilde ta-
mamlanan çalışmalarla 
veri tabanındaki veri 
sayısı 2 katını aşarak, 
bugün itibarıyla 1 mil-
yon 434 bin 234’e ulaştı.



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

Kaynak: DSİ




