DEĞERLI OKURLAR...
2018 yılını dev projelerde önemli gelişmelerin kayıtlara geçtiği bir yıl olarak
hatırlayacağız. Geride bıraktığımız yıl, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen Ilısu, Yusufeli, KKTC Su Temin Projesi ve Konya Ovası Projesi
gibi ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve sağlayacak olan projelerde önemli
gelişmelere sahne oldu. Ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli’nde gövde betonu
dökülmeye başlandı, Ilısu Projesi kapsamında yüzlerce tonluk tarihi yapılar başarıyla
taşındı, KKTC’ye dünyada ilk kez uygulanan sistemle iletilen suyun tarıma da can
suyu olması yönünde çalışmalara başlandı ve KOP kapsamında içme suyu projesi de
hizmete alındı. Bu projelere ilişkin ayrıntıları ve 2018 yılına dair diğer gelişmeleri,
hazırladığımız dosyada bulabilirsiniz.
Bu sayımızda plastiğin tatlı su kaynaklarımız açısından ne denli büyük bir tehdit
olduğunu ve bu tehdidin bertarafına yönelik yapılan çalışmaları içeren “Plastik Çağı”
başlıklı dosyamızın ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrallerinin derlendiği “En
Enerjik Santraller” dosyamızın da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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2018 VERIMLI
BIR YIL OLDU
Ülkemizde su kaynaklarının yönetilmesi ve geliştirilmesinden
mesul olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tatlı su
kaynaklarımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması
hususunda büyük çaba sarf etmektedir. 2018 yılı bu yönde
gerçekleştirilen çalışmalar ile tarım, enerji, çevre ve hizmet
sektörlerinde önemli gelişmelere sahne olmuştur.

Kullanılabilir su
giderek önemi artan
ve her geçen yıl
üzerindeki baskı
büyüyen bir kaynaktır.
Artan nüfus, değişen
ve dönüşen tüketim
alışkanlıkları,
kontrolsüz ve çarpık
kentleşme ile son
yıllarda etkileri
hissedilir derecede
artan küresel ısınma
ve iklim değişikliği,
tatlı su kaynaklarımız
üzerindeki gerilimi
arttırmaktadır.
Ancak her geçen
yıl çevreye duyarlı
yeni teknolojiler ve
verimliliği yükseltilmiş
projeler ile tüm bu
baskı unsurlarının
etkilerini azaltmaya
yönelik yeni
yatırımlar da hayata
geçirilmektedir.
Ülkemizde su
kaynaklarının
yönetilmesi ve
geliştirilmesinden
mesul olan Devlet
Su İşleri Genel
Müdürlüğümüz de
su kaynaklarımızın
korunarak gelecek
nesillere aktarılması
hususunda büyük
çaba sarf etmektedir.
2018 yılı bu yönde
gerçekleştirilen
çalışmalar ile tarım,
enerji, çevre ve hizmet
sektörlerinde önemli
gelişmelere sahne
olmuştur. 2011 yılında
teşkilatlandırdığımız

Atıksu Dairesi
Başkanlığımız
aracılığıyla
yürüttüğümüz
çalışmalar neticesinde
2018 yılında yaklaşık
92 milyon metreküp
atıksu arıtılarak tabiata
deşarj edilmiştir.
Hizmete aldığımız
atık su tesisleri
arıtılan suyun yeniden
kullanımına imkân
verecek şekilde
projelendirilmiştir.
Kurum olarak atık
suyu bir sorun olarak
görmenin ötesinde
değerlendirilebilecek
bir kaynak olduğu
anlayışıyla hareket
etmekteyiz. Bu
çerçevede arıtılan
suların başta tarımsal
sulama olmak üzere
farklı sahalarda
kullanılmasına yönelik
çalışmalarımız artarak
devam edecektir.
Günümüzde küresel
olarak mücadele edilen
en önemli sorunlardan
biri de enerji temini
ve enerji üretim
süreçlerinin meydana
getirdiği kirliliktir. Bu
açıdan hidroelektrik
çok önemli bir fırsattır.
Hidroelektrik enerji
ne kirliliğe sebep
olmakta ne de ithalat
gerektirmektedir. Yerli
ve yenilenebilir olan
bu kaynak, temiz ve
güvenli bir geleceğin
inşasında önemli bir
enstrümandır. Bu
bilinçle hareket eden

Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü

DSİ öncülüğünde 2018
yılı sonu itibariyle
hidroelektrik enerji
üretim kapasitemiz
100 milyar kilovat
saate ulaşmıştır. 2018
yılında hidroelektrik
santrallerimizden
elde edilen elektrik
enerjisi miktarı da 60
milyar kilovat saati
bulmuştur.
2018 yılında gıda
güvenliğinin temini
bakımından hayati
önem taşıyan sulama
yatırımlarımızda
da önemli mesafe
kat edilmiştir.
Yürüttüğümüz projeler
faydaya dönüşerek
tarımda kendine
yeten ülke hedefine
katkı sağlamaktadır.
2018 yılı sonu
itibariyle ülkemizde
suyla buluşturulan
tarım arazisi miktarı
65,3 milyon dekara
ulaşmış olup bu
miktar ekonomik
olarak sulanabilir
arazilerimizin
%77’sidir. 2018
yılında 25 adet arazi
toplulaştırma projesi
de tamamlanarak
tarımsal verimin
arttırılması hususunda
katkı sağlanmıştır.
2018 yılında hayata
geçirdiğimiz
projeler ile 3 milyon
vatandaşımıza daha
ilave içme, kullanma
ve sanayi suyu
temin edilmiş olup

tamamlanan taşkın
koruma projeleri ile
de 199 meskûn mahal
taşkın zararlarından
korunmuştur.
2018 yılında dev
projelerimizde
de önemli eşikler
aşılmıştır. Ülkemizin
en yüksek barajı olacak
olan Yusufeli Barajı ve
HES Projesinde gövde
betonu dökülmeye
başlanmıştır. Ilısu
Projesi’nde ise tüm
dünyaya örnek teşkil
eden çalışmalar
neticesinde tarihi ve
kültürel varlıklarımızın
baraj göl sahasından
çıkarılmasına yönelik
çalışmalarda sona
gelinmiştir. GAP
kapsamında yer alan
Silvan Barajı’nda ise
fiziki gerçekleşme %60
mertebesine ulaşmıştır.
Mavi Tünel İçme
Suyu Projesi Sayın
Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle hizmete
alınmış, KKTC Su
Temin Projesi’nde
sulama suyu temini
safhasına geçilmiştir.
Çok yoğun bir
çalışma yılını geride
bırakan DSİ Genel
Müdürlüğümüz,
2019 yılında da su
kaynaklarımızın
korunması ve
geliştirilmesi
yönündeki
çalışmalarına azim
ve kararlılıkla devam
edecektir.
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HABER
KOP’TA SUYUN
MAVI YOLCULUĞU
DSİ, GAP’tan sonra Türkiye’nin en büyük sulama projesi olan
Konya Ovaları Projesi (KOP) ile Akdeniz’e akıp giden suya
yeni bir rota çiziyor.
Sy: 14

Dünya Su Konseyi
8. Genel Kurul Toplantısı
Fransa’da Düzenlendi
Sy: 8

Gerede Tüneli’nde
Işık Göründü
Sy: 9

Arazi
Toplulaştırmasında
Hedef 8,5 Milyon Hektar
Sy: 11

Haber

DÜNYA SU KONSEYI
8. GENEL KURUL TOPLANTISI
FRANSA’DA DÜZENLENDI
Dünya Su Konseyi 8. Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım - 01
Aralık 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya şehrinde
gerçekleştirildi.
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D

evlet
Su
İşleri Genel
Müd ü r l ü ğü’nün
1998 yılından beri üyesi
olduğu Dünya Su Konseyi’nin 8. Genel Kurul
Toplantısına DSİ Genel
Müdürü Mevlüt Aydın,
DSİ Dış İlişkiler Müşaviri Tuncer Dinçergök
ve SUEN Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Mete Saatçi’nin yanı sıra Dünya
Su Konseyi’ne üye Türkiye Belediyeler Bir-

liği, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Türkiye
Müteahhitler
Birliği
ve Özel Sektör temsilcileri katılım sağladı.
Önemi her geçen gün
artan su ile ilgili farkındalığın
geliştirilmesi,
küresel su kaynaklarının yeryüzünde yaşayan
tüm canlıların yararına
olabilecek biçimde etkin korunması, geliştirilmesi, planlanması,
yönetilmesi ve sürdürülebilir kullanımının

temini maksadıyla 1996
yılında kurulan ve Merkezi Fransa’nın Marsilya şehrinde bulunan
Dünya Su Konseyi’ne
DSİ Genel Müdürlüğü
1998 yılında üye oldu.
DSİ son olarak Kasım
2015’te yapılan seçimlerde Kolej-2 den Yönetim Kurulu’na girmişti.

yönetecek isimlerin seçildiği Genel Kurul’da,
DSİ adına Genel Müdür Mevlüt Aydın tarafından oy kullanıldı.
Seçimlerin
ardından
açıklanan
sonuçlara
göre Türkiye 3 farklı
kolejden seçilen temsilcileri ile 67. Yönetim
Kurulu’nda yer almaya
hak kazandı.

Dünya Su Konseyi 8.
Genel Kurul Toplantısı
yapılan yönetim kurulu
seçimleri ile sona erdi.
Konseyi 3 yıl boyunca

Buna göre; 5 farklı kolejden 35 guvörner tarafından temsil edilen
Yönetim
Kurulu’nda
Kolej-3’ten
DOLSAR,
Kolej-4’ten SUEN ve
Kolej-5’ten Altyapı ve
Kazısız
Teknolojiler
Derneği önümüzdeki 3
yıl boyunca Türkiye’yi
temsil edecekler. Türkiye’den 30 adet kurum
ve kuruluşun üyesi olduğu Konsey’in 50’den
fazla ülkede toplam 379
üyesi bulunuyor.

Haber

GEREDE TÜNELI’NDE
IŞIK GÖRÜNDÜ
Ülkemizin en uzun tünelinin tamamlanmasına metreler kaldı.

B

aşkent Ankara’yı içm e s u y u
konusunda
rahatlatacak olan Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede
Sistemi Projesi ile Başkente memba kalitesinde içme suyu sağlayacak Gerede Tünelinde
son metreler kazılıyor.
Gerede Tüneli ile enerji tüketmeden cazibeli
olarak Çamlıdere Barajı’na su iletilecek.
Gerede Tünelinin tamamlanması ile birlikte
Ankara’nın 2050 yılına
kadar olan içme suyu
ihtiyacı
karşılanacak.

Gerede sisteminin tamamlanmasıyla Başkent’e yılda ortalama
226 milyon metreküp
ilave su temin edilerek,
2050 yılına kadar olan
içme ve kullanma suyu
ihtiyacı
karşılanmış
olacak.
Tünel ile 226 milyon
metreküp içme ve kullanma suyu, Çamlıdere
Baraj Gölüne cazibeli
olarak aktarılacak.
3 Milyon Nüfusa
Memba Kalitesinde
İçmesuyu
Ankara ilinin mevcut içmesuyu ihtiyacı
Çubuk II, Kurtboğazı,

Çamlıdere, Akyar, Eğrekkaya,
Kavşakkaya
Barajları ile isale hatları
ve İvedik Arıtma Tesisi’nden sağlanıyor.

Böylelikle 3 milyon kişiye memba suyu kalitesinde içme suyu
temin edilmiş olacak.
5 Aralık 2018 tarihi itibari ile 31 bin 592 metre uzunluğunda ve 4,5
metre çapındaki tünelin, 190 metresi kaldı. 31
bin 592 metre uzunluğunda 4,5 metre çapındaki tünel, Türkiye’nin
en uzun tüneli olacak.
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Haber

BAKIRÇAY’DAN
BARAJ ÇIKTI
Bakırçay’ın Soma bölümünde başlatılan ıslah çalışmalarında
çıkarılan rusubat miktarı; inşaatı devam eden Soma Yağcılı
Barajı’nı dolduracak rakama ulaştı.
inşaatına devam ettiği
Yağcılı Barajı’nı dolduracak miktara yani 860
bin metreküpe ulaştı.
Temelden
yüksekliği
38 metre olacak Soma
Yağcılı Barajı, 860 bin
metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak
ve 1 760 dekar araziye
can suyu verecek.
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S

omalı çiftçilerin korkulu
rüyası
olan
su
baskınlarına
son
vermek amacıyla Bakırçay Nehri’nin Soma
bölümünde başlatılan
çalışmalar devam ediyor. 860 bin metreküp
rusubat çıkarılan nehir
yatağındaki
çalışmalar tamamlandığında,
20 bin dekar arazide
su baskını riski minimize edilmiş olacak.
2017 yılının ekim ayında start verilen çalışmaların ilk etabında
“Savaştepe Köprüsü ile
Soma Arıtma Tesisi”
arasında kalan yaklaşık 1600 metrelik kısım
temizlendi. Bu bölümde

nehir yatağından yak-

lışmalarda 14 bin 250

laşık 320 bin metreküp

metrelik nehir yatağı-

rusubat çıkarıldı.

nın 11 bin metrelik kı-

11 bin 250 metrelik
bölümde temizlik
tamamlandı
Çalışmaların 2. Kısmı

sımda ıslah çalışmaları
bitirildi. Bu bölümde ise
540 bin metreküp rusubat çıktı.

ise “Soma Arıtma Te-

Yağcılı Barajı’nı

sisi ile Çerkez Hamidi-

dolduruyor

ye Köprüsü arasındaki

Bakırçay nehir yatağın-

7 kilometrelik alanda

dan çıkartılan rusubat

başlatıldı. 2018 yılı bo-

miktarı DSİ Genel Mü-

yunca devam eden ça-

dürlüğü’nün

Soma
yakınlarındaki çalışmalar 2 Beko
paletli ekskavatör, 2
Dragline paletli ekskavatör ve 3 damperli kamyon ile devam
ederken; proje tamamlandığında yaklaşık 20
bin dekar arazide taşkın
riski minimize edilmiş
olacak.

Soma’da

SOMA YAĞCILI
BARAJI, 860
BIN METREKÜP
SU TUTMA
KAPASITESINE
SAHIP OLACAK
VE 1 760 DEKAR
ARAZIYE CAN SUYU
VERECEK.

Haber

ARAZI TOPLULAŞTIRMASINDA

HEDEF 8,5 MILYON HEKTAR
2023 hedeflerine paralel olarak ekonomik olarak sulanabilen
8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte,
eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerinin de hayata
geçirilmesi planlanıyor.
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Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen
tarım
yapılabilecek
alanları artırma imkânı
bulunmuyor. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek
mevcut tarım topraklarından daha fazla verim
alınmasını sağlayacak
yol ve yöntemlerin bulunması gerekiyor. Bu
yöntemlerden birisi ve
en önemlisi dağınık, çok
parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma
çalışmalarıyla yeniden
düzenlenmesi ve kullanılmayan
alanların
tarıma kazandırılması
olarak ön plana çıkıyor.

ÇEŞITLI
NEDENLERLE
EKONOMIK
OLARAK TARIMSAL
FAALIYETLERI
YAPMAYA IMKÂN
VERMEYECEK
BIÇIMDE
PARÇALANMIŞ,
DAĞILMIŞ,
BOZUK ŞEKILLI
PARSELLERIN
MODERN TARIM
IŞLETMECILIĞI
ESASLARINA
GÖRE VE SULAMA
HIZMETLERININ
GELIŞTIRILMESI
IÇIN EN UYGUN
BIÇIMDE
BIRLEŞTIRILMESI,
ŞEKILLENDIRILMESI
VE YENIDEN
DÜZENLENMESI
IŞLEMINE “ARAZI
TOPLULAŞTIRMASI”
DENIYOR.

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal
faaliyetleri
yapmaya
imkân vermeyecek biçimde
parçalanmış,
dağılmış, bozuk şekilli
parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama
hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun
biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve
yeniden düzenlenmesi
işlemine “Arazi Toplulaştırması” deniyor.
Arazi
toplulaştırma
çalışmalarının amacı:
Tarım
işletmelerinin
sahip oldukları küçük,
parçalı ve dağınık ara-

zileri modern tarım
işletmeciliğine
göre
yeniden düzenleyerek,
daha az zaman, iş gücü
ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim
faktörlerinden en iyi
biçimde
yararlanarak
tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve
kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmek olarak
sıralanıyor.
Türkiye’de 14,2
Milyon Hektar Arazi
Toplulaştırmaya
Uygun
Ülkemizdeki
tarım
alanlarının 14,2 milyon

Haber
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hektarı arazi toplulaştırması yapmaya uygun
alanlardan
oluşuyor.
2018 yılına kadar çeşitli kurum ve kuruluşlar
tarafından 8,2 milyon
hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu
zamana kadar 3.2 milyon hektar alanda tapu
tescil işlemleri tamamlandı. Türkiye’de arazi
toplulaştırması çalışmalarına ilk defa 1961
yılında Konya ili Çumra
ilçesinde başlandı.
28 Haziran 2018
Toplulaştırma İşleri
DSİ’nin
Arazi
toplulaştırması
yalnızca tarım parsellerinin
birleştirilerek
daha büyük parseller
elde edilmesi anlamına
gelmiyor. Arazi toplulaştırması ile birlikte
diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla

içi geliştirme işlemleri
vb. ) birlikte düşünülmesi gerekiyor.
Bu düşünce neticesinde 2018 yılında yapılan
yasal düzenleme ile ülkemiz genelinde arazi
toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ
Genel
Müdürlüğü’ne
verildi. Daha önce yürütülen 356 adet arazi
toplulaştırması ve tar-

la içi drenaj projesinin
DSİ’ye devri gerçekleştirildi ve süratle çalışmalara başlandı.
66 Bin Hektar Alanda
Tapu Tescil İşlemleri
Tamamlandı
Devir işlemlerinin gerçekleştirildiği 28 Haziran 2018 tarihinden
yılsonuna
milyon TL

kadar

90

harcama

gerçekleştirilerek
66
bin hektar alanda tapu
tescil işlemleri tamamlandı. DSİ, Ülkemizin
2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar
alanda modern sulama
projeleriyle birlikte eş
zamanlı olarak arazi
toplulaştırma projelerini hayata geçirecek.

Haber

Sulama Yatırım
Maliyetlerinden
Tasarruf Sağlanacak
Sulama
projelerinde, kamulaştırmaya ve
arazilerin parçalanmasına mani olmak için,
kanalların ve yolların
planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır.
Yani arazi sınırlarından
geçirilmektedir.
Parseller küçük, şekilleri
düzensiz olduğundan
kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu
da tesis maliyetini yükseltmektedir.
Sulama
projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak
uygulandığı
takdirde
ise parsel sınırlarına
bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama,
yol ve tahliye planlaması
yapıldığından,
yatırım maliyetlerinde
tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi
toplulaştırma projeleri
ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında
azalmaktadır.
Arazi
toplulaştırma
çalışmaları ekonomik
tarımın
yapılmasını
engelleyecek,
toprak
koruma ve sulama tedbirlerinin
alınmasını
güçleştirecek derecede
parçalanmış, dağılmış
parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam
düzeyini
yükseltecek
teknik, ekonomik ve
sosyal tedbirleri almayı sağlayacaktır. Arazi toplulaştırması ile
parseller büyür, tarım
teknikleri ve sulama
metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel
sayısı azalır. Parsel bü-

ARAZI
TOPLULAŞTIRMASI
ILE PARSELLER
BÜYÜR, TARIM
TEKNIKLERI
VE SULAMA
METOTLARININ
UYGULANMASI
KOLAYLAŞIR.
PARSEL SAYISI
AZALIR. PARSEL
BÜYÜKLÜĞÜ ARTAR.
DÜZENLI VE IDEAL
PARSEL ŞEKILLERI
OLUŞTURULUR. HER
PARSEL YOLA VE
KANALA KAVUŞUR.
İŞLETME MERKEZI
ILE PARSELLER
ARASINDAKI
MESAFELER AZALIR,
ULAŞIMDAN DOLAYI
MEYDANA GELEN
KAYIPLAR AZALIR,
YAKIT TASARRUFU
SAĞLANIR.

yüklüğü artar. Düzenli
ve ideal parsel şekilleri
oluşturulur. Her parsel
yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi
ile parseller arasındaki
mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana
gelen kayıplar azalır,
yakıt tasarrufu sağlanır.
Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı
artar. Arazi maliklerine
kamulaştırma bedelleri
yerine arazi verilerek,
toprağından
kopması
önlenmektedir.
Sağlanan katma değerden
dolayı arazi değeri en
az 2 kat artmaktadır.
GAP ve DAP
Bölgelerine Ciddi
Katkılar Sağlandı
GAP ve DAP Bölgelerinde uygulanan arazi
toplulaştırma projeleri
ile birlikte inşa edilen
atık su şebekesi, fosseptik kuyuları ve doğal arıtma sistemleri ile
yöredeki insanların hayat standartları ve sağlık koşullarında önemli

oranda
iyileştirmeler
sağlandı.
Arazi
toplulaştırma
projeleri ile birlikte sahada yer alan köylere 5
bin 133 km atık su şebekesi hattı döşendi ve
1.599 adet foseptik ve
200 adet doğal arıtma
sistemi yapıldı.
GAP ve DAP Bölgelerinde sadece atık su
çalışmaları yapılmadı,
içmesuyu şebekelerinin
yanı sıra su depoları da
inşa edildi. Bu kapsamda 212 km içmesuyu şebekesinin yanı sıra 52
adet su deposu da inşa
edildi.
Parsel içinde bulunan
ve tarımsal faaliyetleri zorlaştıran taşların arazi toplulaştırma projeleri dâhilinde
toplanması ile kullanılamayan bu alanlar
tarıma kazandırıldı. Bu
güne kadar 38 milyon
metreküp taş toplama
işi gerçekleştirildi.
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KOP’TA SUYUN
MAVI YOLCULUĞU
DSİ, GAP’tan sonra Türkiye’nin en büyük sulama projesi olan
Konya Ovaları Projesi (KOP) ile Akdeniz’e akıp giden suya yeni
bir rota çiziyor.

T

ürkiye ortalamasının yarısı
kadar yağış
alan Kon-

ya Kapalı Havzası’nda,
suya çizilen yeni rota ile
tarım arazilerine hayat, milyonlarca insana memba kalitesinde
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içme ve kullanma suyu
sağlanıyor.

Öte

yan-

dan yer altı sularının
beslenmesine de katkı
sağlanıyor. 2023 yılında

tamamlanması planlanan KOP, suya ana hatlarıyla iki rota çiziyor.
İlk Rota: Gembos
Havzasından Konya
Ovası’na
İlk
olarak,
Gembos
Havzasının Akdeniz’e
akan sularının bir kısmı Derebucak Prof. Dr.
Yılmaz Muslu Barajı’nda toplanıyor ve Konya Kapalı Havzasına
yönlendiriliyor. 3,5 km
tünel ve 15,8 km’lik de-

rivasyon kanalı ile Beyşehir Gölü’ne aktarılan
su, Beyşehir Gölü’nden 68,5 km boyunca
uzanan BSA Kanalı ile
sırasıyla Suğla Depolamasına, Mavi Boğaz
Kanyonu’na, ve Apa
Barajı’na ulaşıyor. Apa
Barajı’nda
depolanan
su, Apa Alemdar iletim
hattı ile Alemdar Regülatörüne aktarılıyor.
Suyun bu mavi yolculuğu sırasında izlediği yol

yaklaşık 160 kilometre.
Bu yolculuk neticesinde Çumra ve Seydişehir
Ovalarında 968 bin 900
dekar tarım arazisi suya
kavuşuyor.
İkinci Rota: Yukarı
Göksu Havzasından
Konya Ovasına
Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz’e akan
sularından biri olan
Eğiste Deresi üzerine
bir gerdanlık takılarak
derenin suları Bağbaşı

Haber

Bağbaşı Barajı

Barajı’nda depolanıyor.

Çumra ve İçeriçumra’ya

Yine Göksu Nehri üze-

içme ve kullanma suyu

rine inşa edilen Bozkır

olarak

Barajı ve Ilıcapınar De-

lan 314 milyon m3/yıl-

resi üzerine inşa edilen

lık kısmı ise Mavi HES

Afşar Barajı’nın suları

ile enerjisi alındıktan

da

Barajı’na

sonra Mavi Regülatöre,

Bağbaşı

aktarılacak.

verilecek.

Ka-

Bağbaşı

oradan da 125 km’lik

Barajı’nda toplanan su-

Apa Hotamış İletim Ka-

lar 17 km’lik Mavi Tü-

nalına (AHİ) verilecek.

nel vasıtasıyla günlük

AHİ

366 bin 850 metreküp

la kıvrıla ilerleyen su,

kapasiteli arıtma tesi-

Hotamış Depolamasına

sine, oradan da Konya,

ulaşacak ve yine top-

2023 YILINDA
TAMAMLANMASI
PLANLANAN KOP
ILE TÜRKIYE’NIN
SULANABILIR
ARAZILERININ
YÜZDE 13’Ü OLAN
1 MILYON 100 BIN
HEKTAR TARIM
ARAZISINE SU
ULAŞACAK.

kanalında

kıvrı-

rağa can, ovaya bereket
götürecek. Suyun bu
mavi yolculuğu sırasında izlediği yol yaklaşık
166 kilometre olacak.
24 Kilometrelik AfşarHadimi Tüneli’nde
Çalışmalar Devam
Ediyor
Afşar ve Bağbaşı Barajları arasındaki 24
km’lik kanal ve tünellerden oluşan derivasyon sistemi ile Afşar

Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı

Barajı’nda
toplanan
su ile Taşkent, Kongul
ve Hadim Derelerinin
akımlarını da Bağbaşı Barajı’na aktaracak
olan Afşar-Hadimi tünelinde çalışmalar devam ediyor. Tünel açma
makinesinin
devreye
girmesiyle
çalışmalar daha da hızlanacak. Yıllık 414 milyon
metreküp suyun Konya
Ovası’na aktarılmasını
sağlayacak sistemin sacayaklarından biri olan
Hadimi Tüneli’nin tamamlanmasıyla önemli
bir dönemeç daha geçilmiş olacak.
2023 yılında tamamlanması planlanan KOP
ile Türkiye’nin sulanabilir arazilerinin yüzde
13’ü olan 1 milyon 100
bin hektar tarım arazisine su ulaşacak, Türkiye nüfusunun yüzde
4’ü olan 3 milyon insana içme suyu sağlanacak ve yıllık 2,9 milyar
kilovat saat enerji üretilecek.
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1.ULUSLARARASI
İÇMESUYU VE ATIKSU
SEMPOZYUMU
AFYONKARAHISAR’DA
DÜZENLENDI
Sempozyumda, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili,
verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki çalışmalar
masaya yatırıldı.

Haber

Küresel ısınma, iklim
değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle artan su
talebinin, sınırlı olan su
kaynaklarından verimli
ve sürdürülebilir bir şekilde temini gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu çerçevede içmesuyu ve atıksu
sistemlerinin tasarımı,
işletilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi
konularındaki gelişmelerin ortaya konulması
gayesiyle ülkemizde ilk
kez düzenlenen Uluslararası İçmesuyu ve
Atıksu
Sempozyumu
Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.
6- 7 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen
sempozyuma Tarım ve
Orman Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Akif Özkaldı,
Afyonkarahisar Valisi
Mustafa Tutulmaz, DSİ
Genel Müdürü Mevlüt
Aydın, Genel Müdür

Yardımcıları, Bakanlığa ve Genel Müdürlüğe
bağlı birimlerin merkez
ve taşra teşkilatı temsilcileri, çeşitli ülkelerin hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları,
yerel yönetimler, yerli
ve yabancı akademisyenler,
özel
sektör
temsilcileri ve danışmanlar katıldılar.
Sempozyumda, suyun
içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, verimli ve sürdürülebilir
kullanımı konusundaki
çalışmalar masaya yatırıldı.
Teknolojideki
gelişmeler, karşılaşılan
sorunlar ve çözümler tartışıldı, deneyim
paylaşımına
yönelik
tartışma ortamı oluşturularak
“İçmesuyu
ve Atıksu Sistemleri”
konusunda oturumlar
düzenlendi.
Oturumlarda
yapılan
sunumlarda aşağıdaki

konuların önemi vurgulandı;
İçmesuyu havzalarında
koruma, kullanma dengeleri gözetilerek sürdürülebilir su yönetimi
sağlanmalıdır.
İçmesuyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakları
önleyici tedbirler alınmalı ve bu amaç doğrultusunda gelişen teknolojilerin kullanılması
sağlanmalıdır.
Ham su kalite değerleri
göz önünde bulundurularak uygun ve ekonomik arıtma yöntemi
seçilmeli ve gerekli görüldüğü takdirde ileri
arıtma teknolojilerinin
kullanımı sağlanmalıdır.
İsale hatlarında coğrafi
koşullar ve proje karakteristikleri göz önünde
bulundurularak uygun
boru ve kaplama cinsi
seçilmelidir.

Yüksek basınçlı isale
hatlarında enerji üretim imkânları göz önüne alınmalıdır.
İçmesuyu ve atık su tesislerinde enerji tüketimini azaltmaya yönelik
teknolojiler
kullanılmalıdır.
Arıtılmış atık suların
tarımda
kullanılması
yaygınlaştırılmalıdır.
“İçme suyu, ‘olmazsa
olmaz’ olarak
nitelendirilen temel
bir ihtiyaçtır”
Sempozyumda bir konuşma yapan Tarım ve
Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı şunları
söyledi: “İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için
vazgeçilmez olan su,
özellikle de içme suyu,
“olmazsa olmaz” olarak nitelendirilen temel
bir ihtiyaçtır. Sosyal ve
ekonomik gelişme ile
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ğını ifade etmektedir.
Türkiye de bir taraftan
kalkınma için gerekli
olan su kaynaklarında
meydana gelmesi beklenen azalma, diğer taraftan da artan nüfusun
su ihtiyacının karşılanması için yapılması gereken çalışmalarla karşı
karşıya bulunmaktadır.
Kalkınmaya hız veren unsurların başında mevcut kaynakların
randımanlı ve entegre
kullanılmasının
sağlanması, tabi üstünlüklerin değerlendirilmesi
yer almaktadır. Bu nok-

18

birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi
başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da
önemli ölçülerde arttırmaktadır. Bu sebeple,
yeni su kaynaklarının
geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için
yeterli
finansmanın
sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline
gelmiştir.
Günümüzde su kaynakları ile alakalı en
önemli problem onun
etkin kullanımıdır. Su
kaynaklarına
ziraat,
endüstri ve evsel kirlilikler önemli ölçüde
tesirde
bulunmakta olup bu sektörlerin
su ihtiyacının giderek
artması, onun yönetimini zorlaştırmaktadır.
Su kaynaklarının etkin
kullanımı, uzun dönemde ülkemizin sosyal
ve ekonomik kalkınmasında en büyük etken

olacaktır. Bu sebeple,
ülkemizde de sürdürülebilir su kaynaklarının
yönetimi, gün geçtikçe
önem kazanmaktadır.
Bazı bölgelerde görülen
su kıtlıkları ve tahsis
problemleri neticesinde
içme ve tarımsal alanda
suyun ekonomik kullanımı etkilenmektedir.
Ziraat, endüstri ve içme
suyunun
kontrolsüz
kullanımı neticesinde
su kalitesi bozulmakta aynı zamanda yeraltı sularının aşırı ve
dengesiz kullanımı ile
yeraltı su rezervi korunamamaktadır. Dünya
genelinde sürekli artan nüfus ve kentleşme oranları içme suyu
teminini de zorlaştırmaktadır. Kentleşmenin yanı sıra küresel ısınma da tatlı su
kaynakları
üzerinde
olumsuz yönde tesirde
bulunmaktadır. Bilim
adamları sürekli olarak
dünyanın hızla ısındı-

“DÜNYA GENELINDE
SÜREKLI ARTAN
NÜFUS VE
KENTLEŞME
ORANLARI IÇME
SUYU TEMININI DE
ZORLAŞTIRMAKTADIR.”
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tadan

kü-

rak şehirlerimiz içme

resel ısınma sebebiyle

hareketle;

suyu sıkıntısı yaşama-

meydana gelerek kalıcı

sın diye “81 İl İçmesuyu

olabilecek bir kuraklık-

Eylem Planı”nı hazır-

ta içmesuyu temini ko-

ladık. Bu eylem planını

nusunda

problemlerle

çok önemsiyorum. Bu

karşılaşılmaması, mev-

eylem planı benim de

cut ve artan ihtiyaçların

genel müdürlük döne-

karşılanabilmesi

için

mime kadar uzanmak-

öncelikle aksama yara-

tadır. Yani bu çalış-

tacak konuların doğru

malara yeni başlanmış

olarak tespit edilmesi

değildir.

gerekmektedir.

şu an için içme suyu

“81 İl İçmesuyu Eylem

sıkıntısı

Şehirlerimiz
yaşamıyorsa

bu eylem planının uy-

Planı”nı hazırladık.”

gulanması neticesinde-

Bu bağlamda Tarım ve

dir. Bu eylem planı ile

Orman Bakanlığı ola-

illerimizin; 2040, 2050

ve hatta 2071 yıllarına
kadar içmesuyu ihtiyacı
planlanmıştır.
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından
hizmetler
sektöründe faaliyete başladığımız 1968 yılından bu
yana işletmeye aldığımız 320 adet içmesuyu
projesi ile 46 milyon
vatandaşımıza yıllık 4
milyar metreküp içmesuyu temin edilmiştir.
Mardin’den Edirne’ye,
Trabzon’dan Afyonkarahisar’a kadar hemen
hemen her ilde içme

suyu çalışmaları yapılmıştır,
devam

yapılmaya

da

edilmektedir.

Çözdük içme suyu sıkıntısı yok dediğimiz
illerde bir bakılıyor ki
aniden içme suyu talebi ortaya çıkıyor. Ülkemizin

güney

sını-

rında yaşanan otorite
boşluğu mu dersiniz,
uluslararası politikalar
mı dersiniz, bir anda
içme-kullanma

suyu

sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Gaziantep ve Kilis
şehirlerimizin nüfusları mülteciler sebebiyle
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ciddi oranda arttı. Biz
medeniyetimiz gereği
bu insanlara gelmeyin
diyemezdik. Yapacağımız şey bu şehirlerin
içme-kullanma
suyu
meselesini
kökünden
çözmektir. Biz de bunu
yaptık.
Gaziantep’te
Düzbağ Barajı, regülatör, isale hattı ve arıtma
tesisi, Kilis’te Yukarı
Afrin Barajı, isale hattı
ve arıtma tesisi, Şanlıurfa Suruç’ta isale hattı
ve arıtma tesisi, Viranşehir’de isale hattı,
Hatay’da Büyükkaraçay Barajı, isale hattı ve
arıtma tesisi işleri proje
ve/veya inşaat kademesinde sürdürülmektedir.
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Ülke genelinde devam
eden 90 adet içmesuyu işi ile de 18 milyon
nüfusa yıllık ilave 1,8
milyar metreküp içmesuyu temin edilecektir. Dünya’da ilk defa
denizin içinden askıda
borularla KKTC’ye İçmesuyu götürülmüştür. İstanbul, Ankara
ve İzmir’e içmesuyu
sağlayacak olan Melen
Projesi, Gerede Projesi ve İzmir İçmesuyu
Projesinin tamamlanması çok önemlidir.
Ankara ilimizin 2050
Yılına kadar içmesuyu
sorununu ortadan kaldıracak Gerede Sistemi Projesi kapsamında
Gerede Tüneli’nde sona
gelindi.
“Belediyelerimizin,
su kayıp kaçak oranı
%50’den fazladır”
Su yönetiminde etkinliği sağlamak maksadıyla

havza bazında koruma
yaklaşımı benimsenmiş
olup

ülkemizdeki
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havzanın tamamı için
koruma eylem planları
hazırlanmıştır.
Havza denilince, bütün
suyun düştüğü ve aynı
noktaya akmak maksadıyla boşaldığı toprak
alanı akla gelmektedir.
Akarsular

sadece

in-

sanlar için değil, aynı
zamanda diğer canlıların hayatının devamlılığı için de önemlidir.
Nehirleri

göz

önüne

alırken, havzalarını da
hesaba katmak gerekir.

“ÜLKE GENELINDE
DEVAM EDEN 90
ADET IÇMESUYU
IŞI ILE 18 MILYON
NÜFUSA YILLIK
ILAVE 1,8 MILYAR
METREKÜP
IÇMESUYU TEMIN
EDILECEKTIR.”

Havza yönetimi bir su
toplama
havzasında,
ekolojinin temel esaslarını göz önünde bulundurarak havza içerisindeki tabii kaynakların
toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak
şekilde sürdürülebilir
kullanımının planlanması, geliştirilmesi ve
yönetilmesidir.
Toprak ve su kaynaklarının etkin şekilde
kullanımının yanında
tabii kaynakların koruma-kullanma dengesinin havza bazında gö-
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“AKARSULAR
SADECE INSANLAR
IÇIN DEĞIL, AYNI
ZAMANDA DIĞER
CANLILARIN
HAYATININ
DEVAMLILIĞI IÇIN
DE ÖNEMLIDIR.”
zetilmesi

önceliklidir.

Bu kapsamda, ülkemizde arazi ıslahı çalışmaları, sulama altyapısı ve
su tasarrufu sağlayan
modern

sulama

temlerinin

sis-

yaygınlaş-

tırılması gibi önlemler
alınmış;

su

yönetim

yapısı havza bazlı yaklaşımlarla geliştirilmeye başlanmıştır.
İçmesuyu havzaları için
de özel hükümler belirlenmektedir. Özel hüküm belirleme çalışması ile içme ve kullanma
suyu kaynaklarının kirliliğe karşı korunması
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ması ve tüm halkımızın
insan sağlığına uygun,
güvenilir su içmesini
temin etmektir.
DSİ Türkiye’nin sınırları içerisinde yaptığı projelerin yanı sıra
Balkanlardan Afrika’ya
ve Ortadoğu’ya kadar
mazlumların gözyaşlarını silmeye ve onlara
umut olmaya devam
etmektedir.
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maksadıyla kaynağın ve
havzasının özelliklerinin bilimsel çalışmalar
ile
değerlendirilerek,
koruma alanları ve koruma esasları belirlenmektedir.
Ülkemizde içme suyu
temini konusundaki en
büyük sorunlardan biri
kayıp kaçak oranının
yüksekliğidir. Belediyelerimizin, su kayıp
kaçak oranı %50’den
fazla olup, bu oranın
%25’e düşürülmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Yeni su
kaynağı arayışına başlamadan önce mevcut
şebekedeki su kayıplarının
azaltılmasıyla
ilgili çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor.
Hedefimiz su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması,
içme-kullanma suyunun etkin kullanılması
ve israfının önlenmesi için içme-kullanma
suyu temin ve dağıtım

sistemlerindeki su kayıplarının kontrolünü
sağlamaktır.
Ayrıca atıksu arıtımı
için de çalışmalar yürütüyoruz. Atıksuların
arıtılarak yeniden kullanılanımı
sayesinde
temiz su kaynaklarının
kirlenmesinin ve hızlı tükenmesinin önüne
geçileceği gibi su kıtlığı olan yerlerde arıtılmış atıksuların yeniden
kullanılmasıyla tarımda
ürün verimi ve çeşidi de
artırılacaktır.”
“Gayemiz, içme
suyu gitmeyen tek
bir yerleşim yeri
kalmaması ve tüm
halkımızın insan
sağlığına uygun,
güvenilir su içmesini
temin etmektir.”
Sempozyumda konuşan DSİ Genel Müdürü
Mevlüt Aydın ise şunları söyledi: “DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından
yürütülerek işletmeye

alınan 320 adet içme
suyu tesisinden, 46
milyon kişiye yılda 4
milyar metreküp içme
suyu sağlanmaktadır.
Devam eden 90 adet
içme suyu işi ile de 18
milyon nüfusa yıllık
ilave 1,86 milyar m3
içme suyu temin edilecektir.
Dünya’da ilk defa denizin içinden askıda
borularla KKTC’ye İçmesuyu götürülmüştür. İstanbul, Ankara
ve İzmir’e içme suyu
sağlayacak olan Melen
Projesi, Gerede Projesi
ve İzmir İçmesuyu Projesinin tamamlanmasında sona gelinmiştir.
Yapılan tüm İçmesuyu
Faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri
vb.) ile hedeflerimizi
büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme
suyu gitmeyen tek bir
yerleşim yeri kalma-

Özellikle son yıllarda
Suriye’de yaşanan savaş nedeni ile ülkemize
sığınan ve kahraman
güvenlik mensuplarımız tarafından düzenlenen operasyonlar ile

Haber

Suriye’de güvenli bölge oluşturulan yerlerde
yaklaşık 432.000 kişiye
içme-kullanma
sağlamak
sondaj

suyu

maksadıyla

kuyuları

açıl-

mıştır.
Ayrıca

Ülkemizde

de

Suriyeli mülteci sayısı
yüksek olan Gaziantep,
Şanlıurfa, Kilis ve Hatay İlleri ve İlçeleri içme
suyu projelerinin kısa
sürede faydaya dönüşmesini gerçekleştirmek
üzere isale hattı ve arıtma tesisi işleri proje ve/
veya inşaat olmak üzere çeşitli kademelerde
sürdürülmektedir.

Aynı şekilde, artan nüfus ve gelişen sanayiye bağlı olarak “Su”
ya olan ihtiyaç hızla
artmakta ve doğal su
kaynakları hızla tükenmektedir. Bundan
dolayı, Atık suların iyi
yönetilerek geri kazanımlarının sağlanması
da büyük önem arz etmektedir.
Özellikle, Havza Koruma Eylem Planları
kapsamında
yerleşim
yerlerinden kaynaklanan evsel kaynaklı atıksuların Biyolojik ve İleri
Biyolojik Arıtma Tesisleri ile Kolektör Hatları plan-proje ve yapım

çalışmalarımız,
ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda artan bir şekilde devam etmektedir.
Atıksular gelişen teknoloji ile arıtılarak; Sanayi-tarımsal sulama,
park-bahçe sulamaları,
gibi çok çeşitli alanlarda
kullanılabilmektedir.

adet Atıksu Toplama ve

DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 20122018 yılları arasında
Ergene
Havzası’nda
toplam 250.000 m3/
gün kapasiteli 12 adet
Atıksu Arıtma Tesisi ve
26.000 m. uzunluğunda 3 adet Kolektör Hattı
ile diğer havzalarda ise
800 m3/gün kapasiteli 2

yapımı devam eden 6

Arıtma Tesisi tamamlanmış olup atıksuların geri kazanımlarına
yönelik faaliyetlerimiz
hızla devam etmektedir.
İnşaatı devam eden 6
Atıksu Arıtma Tesisi ile
günlük 55.000 m3 atıksu arıtılacaktır.

Proje

iş ve planlama aşamasındakilerle 2023 yılına
kadar toplamda günlük
750.000 m3 atıksuyun
arıtılması sağlanacaktır. Ayrıca KKTC’de de
Atık Su Tesisleri yapımına ait çalışmalar devam etmektedir.”
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2018 YILI
NASIL GEÇTI
Yüzlerce tonluk tarihi yapıların taşındığı, dünyanın en yüksek
baraj gövdesinin yükselmeye başladığı, suyun deniz altındaki
yolculuğuna bu sefer de sulama için devam ettiği bir yılı
geride bıraktık. 2018 yılı, sadece Türkiye’nin değil dünyanın
da takip ettiği DSİ projelerinde önemli gelişmelere sahne
oldu. Bu dosyada DSİ Genel Müdürlüğü’nün bir yıla sığdırdığı
çalışmaları ele aldık.
24
HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN
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İmam Abdullah Zaviyesi’nin Türbe kısmı taşınırken

Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ) 2018
yılında, 10 adet baraj, 14
adet sulama tesisi, 72
adet gölet ve sulaması,
29 adet içme suyu tesisi
ile 147 adet taşkın kontrol tesisini tamamlayarak hizmete aldı. Diğer
taraftan 25 adet arazi
toplulaştırma projesi de
tamamlanarak tarımsal
verimin arttırılmasına
katkı sağlandı.
Tüm bu çalışmalar neticesinde
ülkemizin
sulanabilir arazi toplamı 65,3 milyon de-

kara ulaştı ve yaklaşık
3 milyon nüfusa ilave
içme suyu temin edilmiş oldu. Öte yandan
199 meskûn mahal de
taşkın
zararlarından
korundu. Özel sektör ve DSİ tarafından
gerçekleştirilen enerji
projeleri çerçevesinde
de ülkemizin hidroelektrik kurulu gücü 28
bin MW’ye yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitesi ise 100 milyar
kWh’ye ulaştı.
Bu genel tablonun haricinde 2018 yılında dün-

yanın da ilgisini çeken
dev projelerde önemli
gelişmeler kaydedildi.
Tarih Yürümeye
Devam Etti
DSİ Genel Müdürlüğü
Hasankeyf’te bulunan
ve Ilısu Barajı göl alanından etkilenen kültürel mirasın gelecek
nesillere
aktarılması
maksadıyla yoğun mesai harcadı. Ulusal ve
uluslararası bilim insanlarından oluşan komisyonların da görüşleri alınarak konusunda
uzman ilgili taraflarca

“TARIHI” TAŞIMA
IŞLEMLERI ULUSAL
VE ULUSLARARASI
BILIM
INSANLARINDAN
OLUŞAN
KOMISYONLARIN
GÖRÜŞLERI
ALINARAK SON
DERECE TITIZ
ÇALIŞMALAR
ILE HAYATA
GEÇIRILIYOR.
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2018 YILINDA
TARIHI ARTUKLU
HAMAMI, İMAM
ABDULLAH
ZAVIYESI, ORTA
KAPI VE EYYÜBI
(KIZLAR) CAMII
BAŞARIYLA
TAŞINARAK
ILISU PROJESI
KAPSAMINDA
TESIS EDILEN
ARKEOPARK’TAKI
YERLERINE
YERLEŞTIRILDI.
önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Baraj göl
alanından
etkilenen
Aşağı Şehir’de yer alan
tarihi ve kültürel varlıklar bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde son
derece titiz metotlarla
taşınarak baraj göl alanından çıkarıldı ve nihai yerlerinde konumlandırıldı.

yılan Zeynel Bey Tür-

Bu çerçevede ülkemizde
bir ilk olan ve 540 yaşında olması itibariyle
dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan
en eski tarihi yapı sa-

Zeynel Bey Türbesi’nin

besi’nin yeni yerine taşınması işlemi 12 Mayıs
2017 tarihinde başarıyla

gerçekleştirilmişti.

Tüm dünyanın ilgiyle
izlediği taşıma işlemi
neticesinde

yaklaşık

1150 tonluk tarihi yapı
yeni yerinde konumlandırılmıştı.

ardından

2018

yılın-

da Tarihi Artuklu Hamamı, İmam Abdullah
Zaviyesi, Orta kapı ve
Eyyübi (Kızlar) Camii

de başarıyla taşınarak
Ilısu Projesi kapsamında tesis edilen Arkeopark’taki yerlerine yerleştirildi.
Yusufeli Yükselmeye
Başladı
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun
güncel listesine göre
sınıfında dünyanın en
yüksek barajı olacak
Yusufeli, 2018 yılında yükselmeye başladı.
Baraj gövdesinin inşası için günde ortalama
7 bin metreküp beton
dökülüyor.

2013

yılında

teme-

li atılan tesiste baraj
gövdesi betonu döküm
faaliyetlerine
2018’de

start

temmuz
verildi.

Baraj gövdesi için günlük ortalama 7 bin metreküp beton dökülmesi
hedefleniyor. Toplamda dökülecek beton ise
yaklaşık 4 milyon metreküp olacak.
Çoruh
sı

Nehri

Projesi

Havza-

kapsamın-

da inşa edilen Yusufeli
Barajı ve Hidroelektrik
Santrali Doğu Karade-
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YUSUFELI
BARAJ GÖVDESI
IÇIN GÜNLÜK
ORTALAMA 7
BIN METREKÜP
BETON DÖKÜLMESI
HEDEFLENIYOR.
TOPLAMDA
DÖKÜLECEK BETON
ISE YAKLAŞIK 4
MILYON METREKÜP
OLACAK.

28

niz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 Km güney
batısında inşa ediliyor.
Çoruh Havzası üzerinde inşa edilen en büyük
baraj olacak Yusufeli
Barajı ve HES, aynı zamanda çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Uluslararası Büyük
Barajlar Komisyonunun
listesine göre dünyanın
en yüksek barajı olacak.
Yüksekliği
talvegden

225, temelden ise 275
metre olan baraj, yaklaşık 2.13 milyar metreküp su depolayabilecek.
Kurulu gücü 558 megavat olan santralle yıllık
1 milyar 888 milyon kilovat saat hidroelektrik
enerji üretilecek.
10.07.2018

tarihinde

başlanılan gövde betonu döküm faaliyetlerinin 2020 yılının Nisan

ayında tamamlanması
hedefleniyor.
Silvan’da Mutlu Son
Yakın
GAP kapsamında Atatürk Barajı’ndan sonra
en büyük sulama barajı
olma özelliğini taşıyan
Silvan Barajı’nda fiziki gerçekleşme oranı
%60’a ulaştı.
Silvan Barajı tamamlandığında, ilk planda

enerji üretimine ağırlık
verecek. Silvan ovalarının gelişimi paralelinde
enerji üretimi aşamalı olarak düzenlenecek
olan baraj, 4. aşama
sonunda nihai enerji
üretim kapasitesine ve
sulama
randımanına
ulaşacak. Baraj, hiçbir
sulama tesisi bulunmayan Silvan ovasının
suyla buluşmasına vesile olacak.
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Mavi Tünel

Mavi Tünel İçme Suyu
Projesi Hizmete Alındı
2018’in Haziran ayında
Konya Mavi Tünel İçme
Suyu Projesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından
hizmete alındı.
Projeyle Mavi Tünel
İçme Suyu İsale Hattı
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na aktarılan sudan tahsis edilen
yıllık 100 milyon metreküp su ile Konya şehir
merkezi başta olmak
üzere, Çumra ilçesi ile
İçeri Çumra beldesinin
2050 yılına kadar içme
ve kullanma suyu ihtiyacı karşılandı.
Silvan Barajı’nda depolanacak suların tarım
arazileriyle buluşturulması neticesinde yılda
(dekar başına 389 TL)
915 milyon TL gelir elde
edilecek.
Hidroelektrik santralde üretilecek
enerjinin yıllık getirisi
ise 135 milyon TL olacak. Proje ile ülke ekonomisine 1 milyar 50
milyon TL katkı sağlanacak.

Proje kapsamında yaklaşık 120 kilometre
uzunluğunda ve 2,20
metre çapında çelik
isale hattı, hamsu terfi merkezi, 136 metre açıklığında Belkuyu
yaya ve isale geçiş köprüsü, bin 500 metreküp
hacimli su haznesi ve
günlük 366 bin metreküp kapasiteli Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma
Tesisi inşa edildi.
Konya Mavi Tünel İçme
Suyu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete
alınmasıyla Torosların

memba

kalitesindeki

suyu şehre verilecek.
Asrın Projesi Tarıma
da Cansuyu Olacak
3,5 yıl gibi kısa bir sürede dünyada ilk kez
uygulanan “askıda deniz geçiş sistemi”ni de
kapsayan “KKTC İçme
suyu Temin Projesi”ni
tamamlayarak KKTC’nin
tamamına içme suyu
sağlayan DSİ, KKTC’nin
topraklarına

bereket

katacak sulama projesini de hayata geçirecek.
KKTC’de 30 yıldır giderek artan bir şekilde su
sıkıntısı yaşanıyor. Bu
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Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali

sorun, suyun hem miktarı hem de kalitesi yönünden yaşanıyor. Su
ihtiyaçlarının tamamen
yeraltısuyu
kaynaklarından
karşılandığı
KKTC’de aşırı çekim
neticesinde yeraltısuyuna deniz suyu girişimleri meydana geldi
ve bu durum yeraltı
sularının tuzlanmasına
neden oldu. Bu sebeple
Türkiye’den KKTC’ye
iletilen sulama suyu,
KKTC’nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı
sağlayacak.
KKTC Sulamaları İletim
Tüneli İnşaatı kapsamında 4,20 metre çapında ve 5 700 metre
uzunluğunda
tünel,
3,50 metre çapında 450
metre
uzunluğunda

galeri ve 1,5 metre çapında 582 metre uzunluğunda çelik cebri boru
imalatları yapılacak.

DSİ VE ÖZEL
SEKTÖR
TARAFINDAN
INŞA EDILEN VE
HÂLIHAZIRDA
IŞLETMEDE
OLAN 641 ADET
HIDROELEKTRIK
SANTRAL 28 410
MW KURULU GÜCE
SAHIP.

Projenin tamamlanmasıyla suya hasret KKTC
arazileri yağmurlama
ve damla sulamaları
ile bereketlenecek. Su
kaynakları kısıtlı olan
KKTC’ye iletilen su ile
sulu tarım yapılacak
arazilerde yıllık yaklaşık 100 milyon TL ilave
gelir artışı sağlanacak.
HES’lerden 60 Milyar
kWH’lik Üretim
Türkiye enerji üretiminde özellikle son yıllarda
gerçekleştirdiği
atılımla yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde
önemli bir mesafe kat

etti. Hâlihazırda ülkemizin elektrik kurulu
kapasitesinin
%47’si
yerli ve yenilenebilir
enerji kaynaklarından
oluşuyor. Hidroelektrik
ise %32,2’lik pay ile bu
atılımda başı çekiyor.
Hidroelektrik
enerji
üretiminde 2018 yılında, 2,6 milyar kWh/yıl
elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip
24 adet HES işletmeye
alındı. Son duruma göre
DSİ ve özel sektör tarafından inşa edilen ve
hâlihazırda işletmede
olan 641 adet hidroelektrik santral (HES)
28 410 MW kurulu güce
sahip. Bu kurulu kapasite ile yıllık 99 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretmek
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mümkün. 2018 yılında
bu santrallerden elde
edilen elektrik enerjisi
miktarı ise 60 milyar
kilovat saati buldu.
Derelerin Yeşil
Bekçilerinden Müthiş
Katkı
DSİ Genel Müdürlüğü
makine parkı imkânlarını kullanarak kendi iş
makineleri ile gerçekleştirdiği çalışmalarla
yerleşim yerlerini ve
tarım arazilerini taşkın
zararlarından korumaya 2018 yılında da devam etti. Bu çerçevede
2018 yılında yurt genelinde gerçekleştirilen
195 adet makineli çalışma ile 520 milyon TL
tutarında tasarruf elde
edildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü makine
parkında yer alan 1764
adet iş makinesi taşkın
öncesi, taşkın esnası ve
sonrasında
yürüttüğü
çalışmalarla taşkın zararlarının önüne geçiyor.

2018 YILINDA
DSİ TARAFINDAN
HIZMETE ALINAN
ATIKSU ARITMA
TESISLERINDEN
TABIATA DEŞARJ
EDILEN ARITILMIŞ
SU MIKTARI 92
MILYON METREKÜP
OLDU.

DSİ’nin ülke geneline
yayılmış 26 adet Bölge Müdürlüğü makine
parkında, çeşitli türlerde 1764 adet iş makinesi bulunuyor. Bu makineler taşkın öncesi,
taşkın anı ve sonrasında vatandaşların can ve
mal emniyetini temin
etmek maksadıyla gece
gündüz çalışıyor.
DSİ iş makineleri güvenlik maksatlı çalışmalara da destek
sağlıyor. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla-

Atıksu Arıtma Tesisine giren ve arıtıldıktan sonra deşarj edilen sular

ra makine ve ekipman
desteği sağlayan DSİ,
2018 yılında yaklaşık
200 iş makinesi ile bu
çalışmalara katıldı.
92 Milyar Metreküp
Atık Su Arıtıldı
Ülkemizde atıksu arıtımı ve arıtılan suyun
yeniden
kullanımına
yönelik faaliyetler ivme
kazanıyor. 2 Kasım 2011
tarih ve 662 sayılı KHK
ile Atıksu Dairesi Başkanlığını teşkil ederek
atıksu yönetimi çalışmalarına büyük hız veren DSİ, 2011 yılından
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bu yana 17 adet Atık Su
Arıtma Tesisini (AAT)
hizmete aldı. 2018 yılında bu tesislerden
tabiata deşarj edilen
arıtılmış su miktarı 92
milyon metreküp oldu.
DSİ atık su arıtma projelerinde, “atık suların kazanılarak yeniden
kullanılması”
konusundaki çalışmalara ağırlık vererek,
tüm tesislerde arıtılmış
atıksuyun
sulamada
kullanılmasına imkan
sağlayacak
üniteleri
projelendiriyor.

Arazi
Toplulaştırmasını DSİ
Yapacak
Çeşitli sebeplerle ekonomik olarak tarımsal
faaliyetleri
yapmaya
imkân vermeyecek biçimde
parçalanmış,
şekilleri bozulmuş ve
dağınık halde bulunan
parsellerin modern tarım
işletmeciliğinin

zi

esasları doğrultusunda

önce yürütülen 356 adet

en uygun biçimde bir-

arazi toplulaştırması ve

leştirilmesi,

şekillen-

tarla içi drenaj proje-

ve

yeniden

sinin DSİ’ye devri ger-

düzenlenmesi

olarak

çekleştirildi ve süratle

dirilmesi

tanımlanabilecek “Ara-

Toplulaştırması”

ekonomik

ve

sosyal

birçok kazanıma vesile
oluyor.
2018

yılında

yapılan

yasal düzenleme neticesinde ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma
yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne verildi. Daha

çalışmalara

başlandı.

28 HAZIRAN 2018
TARIHINDEN
YILSONUNA
KADAR 90 MILYON
TL HARCAMA
GERÇEKLEŞTIRILEREK
YAKLAŞIK 70
BIN HEKTAR
ALANDA TAPU
TESCIL IŞLEMLERI
TAMAMLANDI.
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66 hektar alanda tapu
tescil işlemleri tamamlandı. Devir işlemlerinin
gerçekleştirildiği
28 Haziran 2018 tarihinden yılsonuna kadar
90 milyon TL harcama
gerçekleştirilerek
yaklaşık 70 bin hektar
alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.
DSİ, Tarım ve Orman
Bakanlığı’na Bağlandı
1954 yılında teşkilatlandırılarak ülkemizin
su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürüten Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, 4
Numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi
uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlandı.
10 Temmuz 2018 tarihinde resmi gazetede
yayımlanarak
yürürlüğe giren 1 Numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi uyarınca

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı ismi altında
birleştirildi.
15 Temmuz 2018 tarihinde

resmi

yayımlanarak

gazete
yürür-

lüğe giren 4 Numaralı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar

ile

Diğer

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman
Bakanlığı’na

bağlandı.

19.08.2018 tarih ve 3
sayılı

Cumhurbaşkan-

lığı Kararnamesinin 2.
ve 3. maddeleri gereğince de Devlet Su İşleri
Genel

Müdürlüğü’nde

genel müdür yardımcılığı görevini yürüten
Mevlüt Aydın DSİ Genel
Müdürlüğü
atandı.

görevine
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Dosya

DÜNYANIN
EN ENERJİK
HES’LERİ
34

Refah göstergelerinden sayılan kişi başı elektrik tüketimi ve
ülkelerin politikalarını büyük ölçüde belirleyen veya değiştiren
enerji kaynakları düşünüldüğünde; enerji üretiminin ne
denli önemli olduğu tartışmasız bir gerçek. Bu üretimi yerli
ve yenilenebilir kaynaklardan temin etmek ise bir o kadar
önemli…
HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN

Dosya

35

Dosya
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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

naklarından

kay-

sağlama-

ya 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
de diğer kaynaklara
göre işletme maliyetinin daha düşük olması
yönüyle hidroelektrik
enerji diğerlerine göre
ön plana çıkıyor.
Dünyanın, hidroelektrik serüveni 1881 yılında İngiltere’de sadece
400 nüfuslu Godalming
kasabasının
sokakla-

rının aydınlatılmasıyla
başlamıştı. Günümüzde
ise devasa türbinlere
sahip bazı hidroelektrik santraller ülkelerin
elektrik ihtiyacını dahi
tek başlarına karşılayabilecek
kapasiteye
sahipler. İşte, Uluslararası Büyük Barajlar
Komisyonu
(ICOLD),
Uluslararası
Hidroelektrik Derneği (IHA) ve
santrallerin bulunduğu
ülkelerin bakanlıkları
tarafından yayınlanan
veri ve bilgiler derlenerek oluşturulan o devasa hidroelektrik santrallerin listesi:

DÜNYANIN
HİDROELEKTRİK
SERÜVENİ,
1881 YILINDA
İNGİLTERE’NİN
SADECE 400
NÜFUSLU
GODALMING
KASABASI’NIN
SOKAKLARININ
AYDINLATILMASIYLA
BAŞLADI.

Dosya
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Haber

Three Gorges (Üç Boğaz) Barajı ve HES /
Çin Halk Cumhuriyeti
38

SANIYEDE 35
BIN METREKÜP
DEBIYE SAHIP
YANGTZE NEHRI
ÜZERINDE 2003
YILINDA INŞASI
TAMAMLANAN ÜÇ
BOĞAZ BARAJI VE
HIDROELEKTRIK
SANTRALI 22 BIN
500MW KURULU
GÜCÜYLE 2018
YILINDA DA HALEN
DÜNYANIN EN
YÜKSEK KURULU
GÜCE SAHIP
ELEKTRIK ÜRETIM
TESISI. TESISIN
ELEKTRIK ÜRETIM
KAPASITESI
YILLIK 98 MILYAR
100 MILYON
KILOVATSAAT.

Santralin Bulunduğu Ülke

Çin Halk Cumhuriyeti

Üzerine Kurulu Olduğu Nehir

Yangtze

Elektrik Üretimine Başladığı Yıl

2003

Kurulu Güç Kapasitesi

22 500 MW

En Yüksek Elektrik Üretimi

98,8 Milyar kWh (2014)

Çin Halk Cumhuriyeti, ICOLD’un 2018 verilerine göre 23 bin 841 barajla, dünyada en fazla baraja sahip ülke unvanını elinde bulunduruyor. Çin Halk Cumhuriyeti, dünyada en çok baraj sahip ülke olmasının yanı sıra, dünyanın en
yüksek kurulu güç kapasiteli barajına da ev sahipliği yapıyor.
Saniyede 35 bin metreküp debiye sahip Yangtze Nehri üzerinde 2003 yılında
inşası tamamlanan Üç Boğaz Barajı ve Hidroelektrik Santrali 22 bin 500MW
kurulu gücüyle 2018 yılında da halen dünyanın en yüksek kurulu güce sahip
elektrik üretim tesisi. Tesisin elektrik üretim kapasitesi yıllık 98 milyar 100
milyon kilovatsaat.
Henüz 6 ünitesiyle enerji üretimine başladığı 2003 yılında Üç Boğaz Hidroelektrik Santrali’nde 8,6 milyar kWh enerji üretildi. Barajın ünite sayısı; 2004
yılında 11’e, 2005 yılında 14’e, 2007 yılında 21’e, 2008 yılında 26’ya, 2011 yılında 29’a, 2012 yılında ise 32’ye yükseltilerek tüm üniteleri hizmete alınmış oldu.
Tesis 2017 yılında 97,6 milyar kWh elektrik enerjisi üretti. Hizmete alındığı
2003 yılından bu yana en yüksek elektrik üretimini ise 98 milyar 800 milyon
kWh ile 2014 yılında gerçekleştirdi.
Üç Boğaz Barajı, beton ağırlık baraj tipinde inşa edildi. 2335 metre uzunluğunda
düz bir krete sahip olan baraj gövdesinin yüksekliği ise 181 metre.
Üç Boğaz Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yaklaşık 600 kilometrelik rezervuarı boyunca 13 şehir, 140 kasaba ve 1350 köy kısmen sular altında kalırken, bu
yerleşim yerlerinde yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişi yerlerinden taşındı.

Haber

Itaipu Barajı ve HES / Brezilya, Paraguay
Santralin Bulunduğu Ülke

Brezilya, Paraguay

Üzerine Kurulu Olduğu Nehir

Parana

Elektrik Üretimine Başladığı Yıl

1984

Kurulu Güç Kapasitesi

14 000 MW

En Yüksek Elektrik Üretimi

103 Milyar kWh (2016)

Brezilya - Paraguay işbirliğiyle inşa edilen ve 1984 yılında enerji üretimine
başlayan Itaipu Barajı, 2016 yılında 103 milyar kilovatsaatlik enerji üretimiyle bir dünya rekoru kırdı. 14 bin MW Kurulu güce sahip devasa hidroelektrik santral tek başına Brezilya’nın enerji ihtiyacının yüzde 15’ini, Paraguay’ın
enerji ihtiyacının ise yüzde 86’sını karşılıyor.
Savaştan İşbirliğine
Hâlihazırda dünyanın yıllık elektrik üretimi en yüksek hidroelektrik santrali
olan Itaipu Hidroelektrik Santrali’nin hayata geçirilmesi hiç de kolay olmadı.
Zira saniyede 19 bin 500 metreküp debiye sahip Parana Nehri’nde baraj inşa
etmenin zorluklarına, yaklaşık 100 yıl önce savaşmış iki devletin işbirliği sağlamasının siyasi zorlukları da eklenince İtaipu Projesi’ni hayata geçirmek katbekat zorlaşıyordu.
1870 yılında Brezilya, Arjantin ve Uruguay ittifakının Paraguay’a açtığı savaşta
Paraguay, nüfusunun yarısından fazlasını, topraklarının ise yaklaşık üçte birini
kaybetti. Paraguay açısından tam bir yıkım olan bu savaş neticesinde Brezilya –
Paraguay ilişkileri uzun yıllar düzelmese de, artan enerji ihtiyacını karşılamak
ve büyümek isteyen iki ülkenin baraj konusundaki işbirliği için 1966 yılında
başlayan ve 7 yıl süren görüşmeler, 1973 yılında sonuç verdi. Barajın inşasını ve
işletilmesini sağlamak amacıyla aynı yıl Itaipu Binacional kuruldu. 1975 yılında
başlayan baraj inşası 1984 yılında tamamlanarak enerji üretimine başlandı.
Santral 20 ünitesi ile hidroelektrik enerji üretiyor. Son ünitesi 2007 yılında faaliyete geçen santralin her bir ünitesinin kurulu güç kapasitesi 700 MW.
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SANIYEDE 19 BIN
500 METREKÜP
DEBIYE SAHIP
PARANA NEHRI
BARAJ INŞA
ETMENIN
ZORLUKLARINA,
YAKLAŞIK 100 YIL
ÖNCE SAVAŞMIŞ
IKI DEVLETIN
IŞBIRLIĞI
SAĞLAMASININ
SIYASI ZORLUKLARI
DA EKLENINCE
ITAIPU PROJESI’NI
HAYATA GEÇIRMEK
KATBEKAT
ZORLAŞMIŞTI.
ANCAK NIHAYET
DEVASA
HIDROELEKTRIK
SANTRAL 1984
YILINDA FAALIYETE
GEÇEREK ELEKTRIK
ÜRETIMINE
BAŞLADI.
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Xiluodu Barajı ve HES / Çin Halk Cumhuriyeti

7,36 MILYAR
DOLARA MÂL OLAN
XILUODU BARAJI VE
HIDROELEKTRIK
SANTRALI 13 BIN
860 MW KURULU
GÜCÜYLE ÇIN’IN
IKINCI, DÜNYANIN
ISE ÜÇÜNCÜ
EN YÜKSEK
KURULU GÜCE
SAHIP SANTRALI.
XILUODU’NUN
YILLIK ÜRETIM
KAPASITESI
57 MILYAR
120 MILYON
KILOVATSAAT.

Santralin Bulunduğu Ülke

Çin Halk Cumhuriyeti

Üzerine Kurulu Olduğu Nehir

Jinsha

Elektrik Üretimine Başladığı Yıl

2014

Kurulu Güç Kapasitesi

13 860 MW

En Yüksek Elektrik Üretimi

57,12 Milyar kWh

Üç Boğaz Barajı’nın geliştiricileri tarafından projelendirilen ve Sichuan Eyaleti’nde Jinsha Nehri üzerinde inşa edilen Xiluodu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2013 yılında tamamlandı.
Finansmanı, Yangtze Power, Çin Kalkınma Bankası ve Çin Yapı Bankası tarafından sağlanan ve 7,36 Milyar Dolara mâl olan Xiluodu Barajı ve Hidroelektrik
Santrali 13 bin 860 MW kurulu gücüyle Çin’in ikinci, dünyanın ise üçüncü en
yüksek kurulu güce sahip santrali. Xiluodu’nun yıllık üretim kapasitesi 57 milyar 120 milyon kilovatsaat.
Xiluodu Hidroelektrik Santrali, her biri 770MW gücünde 18 adet Francis Türbin’e sahip.
Temelden 278 metre yüksekliğe sahip barajın, kret uzunluğu ise 700 metre.
2013 yılının Eylül’ünde tamamlanan tesis enerji üretimine 2014 yılının Haziran
ayında başladı.
Dünyanın en büyük üçüncü hidroelektrik kurulu gücüne sahip barajının iletim
hattı da yine kendisi kadar büyük. Xiluodu - Zhejiang İletim Projesi Xiluodu’da
üretilen elektriği Jinhua’ya aktarıyor. İletim hattı bin 680 km uzunluğunda ve 8
GW iletim kapasitesine sahip. İletim projesinin maliyeti ise 3.9 milyar civarında.
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Baihetan Barajı ve HES / Çin Halk Cumhuriyeti
Santralin Bulunduğu Ülke

Çin Halk Cumhuriyeti

Üzerine Kurulu Olduğu Nehir

Jinsha

Elektrik Üretimine Başladığı Yıl

-

Kurulu Güç Kapasitesi

13 050 MW

En Yüksek Elektrik Üretimi

-

Çin Halk Cumhuriyeti’nde inşa edilmekte olan devasa santrallerden biri olan
Baihetan Hidroelektrik Santrali’nin 13 bin 50 MW Kurulu güce ve yıllık 51 milyar 500 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olması
planlanıyor. 13 bin 50 MW’lık kurulu güç 725 MW gücündeki 18 adet Francis
Türbin marifetiyle sağlanacak.
Baihetan Hidroelektrik Santrali Projesi’nin yapımına başlandığı Ağustos
2017’de Three Gorges Corporation tarafından açıklanmıştı. Aynı açıklamada
projeyi 2023 yılında tamamlamayı hedeflediklerine yer veren TGC, Three Gorges ve Xiluodu Hidroelektrik Santralleri’nin de geliştiricisi.
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Belo Monte Barajı ve HES / Brezilya

BREZILYA ENERJI
VE MADEN
BAKANLIĞI 2011
YILINDA YAPTIĞI
AÇIKLAMADA
BELO MONTE
HIDROELEKTRIK
SANTRALININ
ORTALAMA ENERJI
ÜRETIMININ 18
MILYON HANENIN
ELEKTRIK
TÜKETIMINE
EŞDEĞER
OLDUĞUNU
BELIRTTI.

Santralin Bulunduğu Ülke

Brezilya

Üzerine Kurulu Olduğu Nehir

Xingu

Elektrik Üretimine Başladığı Yıl

-

Kurulu Güç Kapasitesi

11 233 MW

En Yüksek Elektrik Üretimi

-

Parana Nehri üzerine inşa edilen Itaipu Hidroelektrik Santrali’nden sonra Brezilya’nın en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük beşinci hidroelektrik santrali Amazon Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Xingu Nehri üzerine inşa
ediliyor. 2019 yılında enerji üretimine başlaması planlanan Belo Monte Hidroelektrik Santrali 11 bin 233 MW Kurulu güce sahip olacak.
Brezilya Enerji ve Maden Bakanlığı’nın 2011 yılında hazırladığı tanıtımda Belo
Monte Hidroelektrik Santrali’nin Brezilya’nın kalkınmasındaki ve geleceğindeki payının ne olacağı sorusu şu şekilde yanıtlanmış:
“Brezilya’nın son yıllarda hızla artan sosyo-ekonomik büyümesi, elektrik tüketiminde bir artışa ve artan talep neticesinde arzın arttırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Gelecek 10 yıl boyunca Brezilya GSYİH’sinin yıllık %5 büyüme hedefini karşılamak,
yoksulluğu ortadan kaldırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek için, ülke her yıl ilave
5000 MW kapasiteye ihtiyaç duymaktadır.”
Hane halkı yıllık ortalama tüketimine dayanarak, Belo Monte tesisinin ürettiği ortalama enerji 18 milyon hanenin (60 milyon kişinin) veya Arjantin’deki tüm konutların
elektrik tüketimine (yıllık yaklaşık 34 milyar kilovatsaat) eşdeğerdir.”

43

Tucurui Barajı ve HES / Brezilya
Santralin Bulunduğu Ülke

Brezilya

Üzerine Kurulu Olduğu Nehir

Tocantins

Elektrik Üretimine Başladığı Yıl

1984

Kurulu Güç Kapasitesi

8 370 MW

En Yüksek Elektrik Üretimi

-

Itaipu Hidroelektrik Santrali ve inşa halindeki Belo Monte Hidroelektrik Santrali’nden sonra Brezilya’nın en yüksek kurulu güç kapasitesine sahip 3. HES’i
olan Tucurui Hidroelektrik Santrali’nin inşası 1975 yılında başladı, 9 yıllık inşa
sürecinin neticesinde 1984 yılında tamamlanarak hizmete alındı. Tesis aynı yıl
elektrik üretimine başladı.
Tucurui Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin inşası Brezilya’ya 9,2 milyar Amerikan Doları’na mal oldu.
Hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama temini ve taşkından koruma
amaçlı inşa edilen Tucurui Barajı’nın enerji üretim kapasitesi ICOLD’un verilerine göre yıllık 41 milyar kilovatsaat.
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Sayano Shushenskaya Barajı ve HES /
Rusya Federasyonu
SAYANOSHUSHENSKAYA
HIDROELEKTRIK
SANTRALI,
GUINNESS
REKORLAR
KITABI’NA DA
ADINI YAZDIRDI.
ZIRA 2009
YILINDA RICHTER
ÖLÇEĞINE GÖRE 8
BÜYÜKLÜĞÜNDE
BIR DEPREME
DAYANABILECEĞI
TESPIT EDILEN
YAPI, KENDI
TIPINDEKI EN
GÜVENLI YAPI
OLARAK GUINNESS
REKORLAR
KITABI’NDA YER
ALIYOR.

Santralin Bulunduğu Ülke

Rusya Federasyonu

Üzerine Kurulu Olduğu Nehir

Yenisey

Elektrik Üretimine Başladığı Yıl

1978

Kurulu Güç Kapasitesi

6 400 MW

En Yüksek Elektrik Üretimi

26,8 Milyar kWh (2006)

Yaklaşık 49 bin nüfusa sahip Hakasya’nın Sayanogorsk kenti, dünyanın en büyük alüminyum döküm fabrikalarından birinin yanı sıra dünyanın 9. en yüksek
hidroelektrik kurulu gücüne sahip ve adını kentin adından alan Sayano-Shushenskaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne de ev sahipliği yapıyor. 1963 yılında yapımına başlanan baraj, 15 yıllık inşa sürecinin ardından 1978 yılında
tamamlandı. Tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması ise 1985 yılında gerçekleşti.
Sayano-Shushenskaya Hidroelektrik Santrali enerji üretimine başladığından
bu yana yıllık ortalama 23 milyar 500 milyon kilovatsaat elektrik üretti. Tesis
en yüksek hidroelektrik enerji üretimini ise 26 milyar 800 milyon kilovatsaat
ile 2006 yılında gerçekleştirdi. Toplamda 6 bin 400 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santralin her biri 640 MW gücünde 10 adet türbini bulunuyor.
Pik taleplerin karşılanmasına büyük katkı sağlayan Sayano - Shushenskaya
Hidroelektrik Santrali’nin ürettiği enerjinin yaklaşık yüzde 70’i, Sibirya’daki
döküm fırınlarında kullanılıyor.

Dosya

Sayano-Shushenskaya
Hidroelektrik Santrali, Guinness Rekorlar
Kitabı’na da adını yazdırdı. Zira 2009 yılında
Richter ölçeğine göre 8
büyüklüğünde bir depreme
dayanabileceği
tespit edilen yapı, kendi tipindeki en güvenli
yapı olarak Guinness
Rekorlar Kitabı’nda yer
alıyor.

ve işletmecilerine bü-

2006 yılında rekor seviyede üretim gerçekleştirerek ve kendi tipindeki en güvenli yapı
olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırarak geliştiricilerine

mağı’na karıştı. Rusya

yük sevinç yaşatan hidroelektrik santral, rekorlar kitabına girişiyle
aynı yılda, 17 Ağustos
2009

tarihinde

ger-

çekleşen kazayla aynı
zamanda

büyük

bir

hüznün de adresi oldu.
75 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin
yaralandığı

kazada,

40 ton yağ Yenisey IrEnerji

Bakanı

Shmatko’nun

Sergei
yaptığı

açıklamaya göre tesisin
onarımı Rusya Federasyonu’na 1,2 milyar
Dolara mâl oldu.

RUSYA ENERJI
BAKANI SERGEI
SHMATKO’NUN
YAPTIĞI
AÇIKLAMAYA
GÖRE TESISIN
ONARIMI RUSYA
FEDERASYONU’NA
1,2 MILYAR DOLARA
MÂL OLDU.

2009 yılındaki kazada 75 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı, 40 ton yağ Yenisey Irmağı’na karıştı.
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Kapak

PLASTİK ÇAĞI
Hayatımıza girdiği
1866 yılından
bu yana dünya
genelinde 8,3
milyar ton plastik
üretildiği ve
bunun 4,9 milyar
tonunun atık
plastiğe dönüştüğü
tahmin ediliyor.
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HAZIRLAYAN

ÖZGÜL AYOĞLU

Özellikle tek
kullanımlık poşet,
pet şişe ve pipet
gibi malzemeler,
plastiğin yarattığı
kirliliğin en büyük
sorumluları.
Plastik;
okyanusları,
içme sularımızı
hatta yemeklerde
kullandığımız
tuzları bile
ele geçirmiş
durumda. Plastik
tehlikesinden
korunmamızın tek
yolu ise plastik
atıkların miktarını
azaltmak ve
doğada bulunan
plastiklerin
ıslahını sağlamak.

Kapak
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Kapak
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Plastiğin Tarihçesi
Plastik 1862 yılında
Alexander Parkes tarafından
İngiltere’de
icat edildi. Üretimine
Parkes’ın
Londra’da
kurduğu şirket 1866’da
başladı. 1907 yılında Leo
Baekeland’ın ilk gerçek seri üretim plastiği,
yani bakalit maddesini yaratması plastiğin
hayatımıza girmesinde
dönüm noktası olmuştur. Plastikler ham petrolün işlenmesi ile elde
edilen organik polimerlerdir. Plastiğin kolay
şekillenebilir
olması,
ısı ve elektrik yalıtkanlığı sağlaması, esnek ve

hafif olması, en önemlisi de düşük maliyetli
olması 1950’li yıllardan
itibaren hızla yayılıp
hayatımızın her alanında yer almasına neden
olmuştur. Öyle ki içinde
bulunduğumuz dönemi
“Plastik Çağı” olarak
adlandıranlar var.
Plastiğin en fazla kullanıldığı sektörler paketleme ve inşaat sektörüdür.
Dünya genelinde bu
güne kadar 8,3 milyar
ton plastik üretilmiş,
bu üretimin 4,9 milyar
tonu atık plastiğe dönüşmüştür.

4,9 Milyar Ton Plastik
Nerede?
Plastiğin doğada biyolojik olarak parçalanması plastiğin türüne
göre 100 yıl ile 1000
yıl arasında değişiyor.
Plastik atıklar şehirleşmenin ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde
üretilmesine
rağmen
rüzgar, akarsular, akıntılar ve gelgitler aracılığıyla dünyanın en uzak
bölgelerine kadar taşınabiliyor. Kuzey Kutup bölgesindeki deniz
buzullarında bile mikro
ölçekte plastik parçacıklarının
bulunduğu
saptandı. Okyanusların

PLASTIK ATIKLAR
ŞEHIRLEŞMENIN
VE NÜFUSUN
YOĞUN OLDUĞU
BÖLGELERDE
ÜRETILMESINE
RAĞMEN RÜZGAR,
AKARSULAR,
AKINTILAR VE
GELGITLER
ARACILIĞIYLA
DÜNYANIN EN
UZAK BÖLGELERINE
KADAR
TAŞINABILIYOR.
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na yiyeceğe benzer bir
koku ve tat veriyor. Bu
şekilde deniz canlıları
plastikleri besin olarak algılıyorlar. Plastik
parçacıklar
denizlerdeki toksik kimyasalları absorbe ediyor. Bu
şekilde avcı balıklar ve
deniz suyunu filtreleyerek beslenen kabuklu
deniz canlıları mikroplastiklerle birlikte denizdeki kimyasalları da
besin olarak alıyorlar.
Planktonlarla başlayan
bu beslenme şekli en
tepeye kadar ulaşıyor.
Plastik atıklar onlara
bağlanan kimyasallarla besin zincirine dahil
oluyor.
Önümüzdeki 20 yılda plastik üretiminin 2
katına çıkacağı tahmin
ediliyor. 2050 yılına
gelindiğinde denizlerde ve okyanuslardaki
plastik oranı deniz canlılarından fazla olabilir. Yani gezegenimizi

plastik poşete koyup
çöpe atmak üzereyiz.
Akdeniz’de Durum
Dünya Doğayı Koruma
Vakfı ( WWF) “Plastik Kapanından Çıkış:
Akdeniz’i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak”
başlıklı raporunda Akdeniz’in bir plastik denizi olma tehlikesiyle
karşı karşıya olduğunu bildirdi. Akdeniz’in
ülkemizdeki balıkçılık
sektörü için ne kadar
önemli bir kaynak olduğu düşünüldüğünde
içinde bulunduğumuz
durumun
vahameti
gözler önüne seriliyor.

ÖNÜMÜZDEKI 20
YILDA PLASTIK
ÜRETIMININ 2
KATINA ÇIKACAĞI
TAHMIN EDILIYOR.

Akdeniz’in turizm açısından gelişmiş bir
bölgede
yer
alması
nedeniyle oluşan yoğun ziyaretçi trafiği de
plastik kirliliğini yüzde
40 arttırıyor. Bölgedeki
yoğun plastik kullanımı
ve atık yönetiminin yetersiz olması kirliliğin
artışını
hızlandırıyor.
Plastik atıkların yüzde
65’ini misinalar oluşturuyor ve bunlar deniz
canlılarının boğulmalarına, yaralanmalarına
neden oluyor. Misinaların denizde çözünmesi 600 yıl sürüyor.
Plastik İnsan
Vücuduna Hangi
Yollarla Giriyor?
Türkiye’de 16 farklı yerde üretilen sofra
tuzları incelendi ve tamamında mikroplastiğe rastlandı. Örnekler
deniz tuzu, kaya tuzu
ve göl tuzlarından oluşuyor. Raporlara göre
mikroplastik
partikül

en derin noktası olan
Mariana
Çukuru’nda
bile çöpler birikmeye
devam ediyor ve okyanuslardaki kirliliğin
yüzde 90 ‘ı plastik atıklardan oluşuyor.
Okyanuslara Yılda 8
Milyon Ton Plastik
Girdiği Tahmin
Ediliyor
Girdaplara
sıkışan
plastik mikro düzeyde
plastik
parçacıklarına dönüşüyor ve deniz
canlıları kolayca besin
olarak
yiyebiliyorlar.
Denizlerdeki plastikler
ince bir mikrop katmanıyla
kaplanıyor
bu da deniz canlıları-

İspanyol fotoğrafçı Francis Perez’in plastik ağa takılmış nesli tükenmekte olan bir deniz
kaplumbağasını gösteren fotoğrafı “Caretta Caretta Trapped” Doğa kategorisinde 2017 yılının
Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.
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sayısı en fazla deniz
tuzunda. Sadece sofra
tuzları ile yılda kişi başı
63,7 ile 302,4 arasında
mikroplastik parçacığı
tüketiyoruz. Bu miktar
insan sağlığı için endişe
verici boyutlarda kabul
ediliyor.
21 ülkede yapılan 39
farklı sofra tuzu örneğinin 36’sında da mikroplastiğe rastlandı. Bu
durum yaşadığımız sorunun küresel boyutta
olduğunun göstergesi.
Her gün kullandığımız pet şişelerle ilgili
araştırmalar da devam
ediyor. 9 farklı ülkeden
250 plastik su şişesinde
yapılan incelemede her
bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığa

rastlandı ve bu parça-

Kozmetik ürünlerde de
bolca mikroplastik bulunuyor.
Sürtünmeyi
arttırması için diş macunlarında, şampuanlarda, göz temizleyicilerde, maskaralar ve
rujlarda
mikroplastik
mevcut.

cıklar insan saçından
daha kalın boyutlarda.
Test

edilen

şişeleme
yüksek

markalar

tesislerinin
standartlarda

olduğunu iddia ediyorlar. Bir başka araştırma
sonucunda çeşitli ülkelerden toplanan 265
plastik ambalajlı şişe
suyu markasının yüzde
90’ında plastik parçacıkları

tespit

edildiği

her bir litrede ortalama
325 plastik parçacık bulunduğu açıklanmıştı.
Çeşme sularında yapılan araştırmalar da pek
iç

açıcı

görünmüyor.

Çeşme sularında rastlanan plastik parçacık
sayısı pet şişelerdekinin
yarısı kadar.

21 ÜLKEDE YAPILAN
39 FARKLI SOFRA
TUZU ÖRNEĞININ
36’SINDA DA
MIKROPLASTIĞE
RASTLANDI.
BU DURUM
YAŞADIĞIMIZ
SORUNUN
KÜRESEL BOYUTTA
OLDUĞUNUN
GÖSTERGESI.

2017 yılında yapılan bir
araştırmaya göre Avrupa vatandaşı bir birey
içmesularıyla vücuduna
girenler dışında yediği
gıdalarla yılda ortalama
11 bin adet mikroplastik alıyor. Bu miktarın
yüzde 99’u sindirim
sistemi yoluyla dışarı
atılıyor. Yüzde 1’lik kısım ise absorbe ediliyor.
Avusturya’da
yapılan
bir araştırma sonucunda insan vücuduna
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beslenme yoluyla plastik girdiği kanıtlandı.
Farklı ülkelerde yaşayan
8 denek 1 hafta boyunca
plastik ambalajlı yiyeceklerle beslendi ve pet
şişelerdeki
içecekleri
tüketti. Hiçbiri vejeteryan beslenmedi. Bir
haftanın sonunda deneklerde yapılan gaita
tahlilinde büyüklüğü 50
ile 500 mikrometre arasında dokuz farklı plastik türüne rastlandı.
Plastiğin İnsan
Sağlığına Zararları
Nelerdir?
İnsan vücuduna giren
mikroplastiklerin sağlığımızı nasıl etkilediği konusunda yeterli
araştırma ve kesin bilgiler olmasa da bilim
adamları birtakım tahminlerde bulunuyorlar.
Hayvanlar
üzerinde yapılan deneylerde
mikroplastiklerin kan
dolaşımına
geçerek
karaciğer, böbrek, bağırsaklar ile beyinde
yoğunlaştığı ve bu dokularda oksidatif strese, yangıya yol açtığı,
insanlarda ise özellikle
akciğer dokusunda yoğun olarak bulunduğu
saptanmış.
Bisfenol A, alkil fenol,
fitalat gibi plastikler
yağ hücrelerinin oluşmasına ve genişlemesine, obeziteye, sperm
sayısının azalmasına,
prostat
tümörlerinin
oluşmasına, göğüs dokusunun
büyümesine, astıma, nörolojik

hastalıklara ve diğer
kanserlere yol açabiliyorlar. Plastikler östrojen gibi etki ederek
yağ hücrelerinin sayısını ve içerdikleri yağ
miktarını arttırıyorlar.
Ayrıca, beyindeki açlık
ve tokluk merkezlerini
etkiliyor, bazal metabolizmayı yavaşlatarak
etkili oluyorlar.
Avrupa Birliği Plastik
Stratejisi
Avrupa Birliği plastik
atıklarla mücadele konusunda 2018 yılının

Ocak ayında yeni bir
strateji

belirledi.

Av-

rupa Birliği sınırlarında

bilerek

kullanılan

mikroplastiklere ve tek
kullanımlık

plastikle-

re kısıtlama getiriliyor.
Tüm plastik ambalajlar
2030’a kadar geri dönüştürülebilir olacak.
Yeni stratejiye göre:
• Plastik geri dönüşümü

işletmeler

için

kârlı hale getirilecek.
• Plastik atıklar kontrol
altına alınacak.
• Plastiklerin denizlere
dökülmesine son verilecek.
• İnovasyona olan destek

PLASTIKLER
ÖSTROJEN GIBI
ETKI EDEREK YAĞ
HÜCRELERININ
SAYISINI VE
IÇERDIKLERI
YAĞ MIKTARINI
ARTTIRIYORLAR.

arttırılacak

ve

daha akıllı ve geri dönüştürülebilir plastik
malzemenin geliştirilebilmesi için 100
milyon Euro ek finansman sağlanacak.
• Tüm dünyada değişim teşvik edilecek.

Ülkemizde Plastik
Kirliliğine Karşı
Önlemler Alınmaya
Başlandı
Ülkemizde katı atıkların geri kazanımı kapsamında plastik atıklar konusunda olumlu
gelişmeler var. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı
2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi’nin
himayelerinde
“Sıfır
Atık Projesi”ni başlattı.
Hazırlanan yönetmeliğe göre belediyeler
bundan sonra ikili toplama sistemi ile atıkları
ayrı toplamak için hizmet verecekler. Bu uygulamayı hayata geçirmeleri için belediyelere
2019 yılı sonuna kadar
süre verildi.
1 Ocak 2019 tarihinden
itibaren de plastik poşetler ücretli hale getirildi. Hedef yıllık 440
olan kişi başı plastik
poşet kullanımını 2019
yılı sonunda 90’a, 2025
yılında ise 40 adede
düşürmek. Diğer bir ça-
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lışma da içecek ambalajlarına depozito uygulaması; bu uygulama
sayesinde evsel atıklar
içerisinde önemli bir
miktar teşkil eden içecek atıklarının temiz,
kaliteli ve etkin bir şekilde toplanması sağlanacak. 2023 yılında
evsel atık geri kazanım
oranı en az yüzde 35
seviyesine çıkacak.
Üretilen Plastiğin
Gezegenimize Verdiği
Zararaları Azaltmak
İçin Geri Dönüşüm
Katı atıkların yok edilmesi önemli bir sorun
ve bu soruna çöp merkezlerinde uygun depolama, geri dönüşüm ve
yakma gibi yöntemlerle
farklı çözümler üretilmeye çalışılıyor.
Yakma; ortaya çıkan
zehirli gazlardan dolayı

tepki çeken bir yöntem.
Zehirli gazları filtreleyen kontrollü yakma işlemi de oldukça pahalı.
Plastik atıkların gömülmesi; yeraltı sularının
kirlenmesi,
canlı

topraktaki

organizmaların

yaşamının ve adaptasyonunun etkilenmesine
neden oluyor.
Geri

dönüşüm;

cam,

plastik,

kağıt

metal,

gibi yeniden kullanılabilir

malzemelerin

birtakım

işlemlerden

geçirilerek

ikinci

bir

hammadde olarak üretim sürecine sokulması
olarak

tanımlanabilir.

Doğal kaynakların korunmasında, atık miktarının

azaltılmasında

ve enerji tasarrufu sağlanmasında geri dönüşüm oldukça önemli.

1 ton plastik ambalaj
atığının geri dönüşümüyle 14 000 kWh
enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
Geri dönüşümde en
önemli konu atıkların
kaynağında, temiz ve
türlerine göre ayrıştırılmasıdır. Değerlendirilebilir atıklar kaynağında
ayrıştırılmazsa
kirleneceği için elde
edilecek yeni ürünün
kalitesi düşük olacaktır.
Okyanuslarda
Yarattığımız Plastik
Yığınlarından
Kurtulmak Mümkün
Mü?
İnsanoğlu bir yandan
hızla plastik üretimine
devam ederken bir yandan da çöpe dönüşen
plastiklerden
kurtulmanın yollarını arıyor.
Plastik atıklar okya-

nuslara
karıştıktan,
özellikle mikroplastiğe
dönüştükten sonra işler
çok daha zorlaşıyor.
Konuyla ilgili bir yandan umut veren ancak
tartışmalara da neden
olan çabalar devam
ediyor. Bu girişimlerden biri “The Ocean
Cleanup” projesi.
20’li yaşlardaki uzayhavacılık öğrencisi Boyan Slat “The Ocean
Cleanup”
projesini
gerçekleştirmek için 70
bilim insanı ve mühendisin desteği ve 100 gün
süren bir kampanya
ile 2,4 milyon dolarlık
yardım toplamayı başardı.
“The Ocean Cleanup”
akıntı gücüyle kendisine doğru gelen plastikleri yakalayan, yüzen
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dev bir bariyer dizini.
Japonya
kıyılarında
denemelere
başlayan
2000 metre genişliğindeki bariyer, deniz canlıları ve plankton gibi
önemli besin kaynaklarının geçişine izin vermek üzere tasarlanmış.
Bu prototip başarıya
ulaşırsa 100 km’lik dev
sistem inşa edilecek ve
okyanusa salınacak.
Ancak bu projenin derin denizlerdeki göçleri
bloke edebileceği, deniz
canlılarının geçici ya da
sürekli konakladıkları
bir yer haline gelebileceği ve göç yollarını bozarak ekosisteme zarar
verebileceği konusunda
itirazlar var.
İlgi gören bir başka proje; Richard Hardiman
adlı bir girişimcinin
ürettiği “Waste Shark”
balina köpek balığından

BIR BAKTERI
TÜRÜNÜN
ÜRETTIĞI IKI
ENZIMIN PET’IN
BIYOLOJIK
PARÇALANMASINI
SAĞLADIĞI
KEŞFEDILDI.

modellenmiş bir robot.
Deniz ve liman temizliği
yapan robot tek seferde
350 kg çöp toplayabiliyor ve Hindistan, Dubai,
ABD gibi pek çok ülkede
kullanılıyor.
Umut veren bir gelişme
de plastikleri parçalayan bir enzimin geliştirilmesi.

Japon bilim insanları Ideonella sakaiensis
201-F6 olarak isimlendirilen bakteri türünün
büyüme sürecinde karbon ve enerji ihtiyacını
karşılamak için paketleme ve tekstil alanlarında en sık kullanılan
polimer türlerinden biri
olan polietilen tereftalatı (PET) kullandığını,
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ODTÜ’deki DSİ Göleti’nde kurulan deney
düzeneğinde
Biyoloji
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Meryem Beklioğlu ve ekibi mikroplastiklerin sularda
yaşayan canlılar ve su
kalitesi üzerinde etkisini gerçek zamanlı takip
ettiler.

bu bakterinin ürettiği
iki enzimin PET’in biyolojik olarak parçalanmasını sağladığını keşfettiler. Enzimin yapısal
özelliklerinde bazı değişiklikler yaparak PET’i
parçalama verimini arttırmayı başardılar. Bu
araştırma plastiklerin
geri dönüşümü ve çevreye verdikleri zararların önlenmesinde yeni
yöntemlerin geliştirilmesi konusunda öncü
olabilecek nitelikte.
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Ben Ne Yapabilirim?
Plastiği tamamen hayatımızdan
çıkarmak
şimdilik pek mümkün
görünmüyor.
Plastik
yığınlarına
yenilerini
eklemek istemiyorsak,
işe kullanmak zorunda
kaldığımız durumlarda
geri dönüşüm işareti
taşıyan ürünleri tercih
etmekle başlayabiliriz.
Çünkü her plastik geri
dönüşüme uygun değildir ve geri dönüşüm
sadece bir kez uygulanabilecek bir yöntemdir. İkinci kullanımdan
sonra plastik yine çöpe
dönüşecektir.
Plastik kullanımı konusunda çözüm endüstride
ve yasa yapıcılarda gibi
görünse de her şey bireysel tutumlarımızı değiştirmekle başlıyor. Bu
nedenle dünyayı plastik
yığınlarından kurtarmak
kullanımını azaltmakla
mümkün. Özellikle tek
kullanımlık pet şişeler,
pipetler, plastik çatal,
bıçak, bardak gibi malzemeler kullanım süreleri çok kısa olduğu için

Prof. Dr. Meryem Beklioğlu’na
AQUACOSM
kapsamında
gerçekleştirdikleri deney ve
plastiğe ilişkin sorular
yönelttik:
kirliliğin en büyük sorumluları.
Bu malzemeleri kullanmadan da yaşamak
mümkün. Bir cam şişeyi
tekrar tekrar kullanarak
yılda 240 adet plastik
şişe üretimini engelleyebilirsiniz. Plastik kirliliğinde en büyük paya
sahip olan, yılda kişi
başı 440 adet kullandığımız plastik poşet kullanımından kaçınmak
ve tekrar kullanılabilir
bez torba edinmek bizim için küçük, gezegenimiz için atılmış dev
bir adım olacaktır.

ODTÜ’de Tatlısu
Deneyleri
ODTÜ “AB UFUK 2020”
tarafından desteklenen
ve 21 ülke işbirliğiyle
gerçekleştirilen AQUACOSM Projesi kapsamında tatlısu kaynakları ve ekolojik denge
üzerinde mikroplastiklerin zararlarını araştırmayı hedefleyen deneyler yapıyor.

PLASTIK
KULLANIMI
KONUSUNDA
ÇÖZÜM
ENDÜSTRIDE VE
YASA YAPICILARDA
GIBI GÖRÜNSE DE
HER ŞEY BIREYSEL
TUTUMLARIMIZI
DEĞIŞTIRMEKLE
BAŞLIYOR.

Sayın Beklioğlu
okyanuslardaki
mikroplastik
problemini ele alan
araştırmalara göre
ve tatlı suda yapılan
deneylerde şu ana
kadar elde edilen
sonuçlar çerçevesinde
gelecekte doğayı ve
insanı ne gibi sorunlar
beklemektedir?
Plastiğin dünyamıza
verdiği zararlar neler?
Denizel ve tatlı sularda
yapılan izleme çalışmaları, doğadaki plastik probleminin özellikle son on yılda arttığını
işaret etmektedir. Plastiklerin denizel canlılara takılarak ölümlerine
sebep olduğunu veya
insan etkisinden çok
uzak okyanus adalarındaki deniz kuşlarının
midelerinden
plastik
çıktığını çoğumuz haber kanallarından ve
belgesellerden görmüşüzdür. Bu tür plastikler makroplastik olarak
değerlendirilmektedir.
Örneğin balık ağla-
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rı, dubalar, pet şişeler, variller ve strafor
parçaları gibi plastikler en sık karşılaşılan
makroplastiklerdir.
Özellikle balık ağları,
halihazırda bir çok çevresel stres altında bulunan deniz memelilerini, deniz kuşlarını ve
deniz kaplumbağalarını
etkilemektedir.
Balık
ağlarına takılmalar sonucunda
anne-yavru
arasındaki bağın koparak yavru ölümleri,
takılma kaynaklı hareket güçlüğünden açlık
ölümleri gözlenmiştir.
Su ortamına atılan veya
yağış yoluyla karadan
sucul ortama ulaşan
makroplastikler kimyasal ve fiziksel aşınmayla canlıların rahatlıkla tüketebileceği

boyutlara ulaşıyor. Bu
şekilde aşınma yoluyla
5mm’den küçük boyutlara ulaşmış plastiklere
ikincil mikroplastikler
diyoruz. Buna ek olarak, çeşitli endüstriyel işlemde, hijyenik
ve kozmetik ürünlerde kullanılmak üzere
halihazırda 5mm’den
küçük üretilen mikroplastiklere de birincil
mikroplastikler diyoruz. 1mm’nin altındaki
plastiklere ise nanoplastik adını veriyoruz.
Doğada birincil ve ikincil mikroplastikler (ve/
ya nanoplastikler), zooplanktondan balinalara kadar birçok canlı
tarafından direkt veya
besin ağı üzerinden dolaylı olarak tüketiliyor.
Besin ağının bir parçası

olan insan da bu canlıların arasında. Özellikle
zooplanktonlar, bentik
omurgasızlar ve balıklar üzerinde yoğunlaşmış çalışmalar, mikroplastiklerin canlıların
metabolizmasını olumsuz yönde etkilediğini,
oksidatif strese sebep
olarak canlının bağışıklığını ve doğurganlığını
düşürdüğünü, sindirim
kanalında
yaralanma
ve tıkanmalara sebep
olduğunu göstermektedir. Ayrıca sucul ortamdaki canlıların dışkıları
plastik içerdiğinde, sucul ekosistemde özellikle bentik yaşam için
çok önemli olan yüzeyden dibe besin transferi
azalmaktadır. Sediman
üzerinde zaman içerisinde biriken plastik

miktarı ise, hem bentik
canlıların ekosistemini değiştirmekte hem
de kimyasal mineralizasyonu
etkileyerek
biyojeokimyasal besin
döngüsünü
değiştirmektedir.
Beslenme ve besin döngüsü üzerindeki etkilerin yanı sıra mikroplastikler
mikroskobik
canlılar için yeni bir
yüzey oluşturmaktadır.
Yüzerliliği
sayesinde
okyanusları
aşabilen
plastik
parçalarının
üzerinde yaşayan canlıların da böylelikle
ulaşabileceği
alanlar
çoğalmıştır.
Yapılan
araştırmalar,
plastik yüzeyinde büyüyen
bakteri ve mantarların
bulundukları komüni-
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teden farklı olduğu ve
bu türlerin içinde patojenik türlerin de olduğu düşünüldüğünde
canlıların etki alanının
artmasının muhtemel
olduğunu öne sürmüşlerdir.
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Plastiğin ortaya
çıkardığı sorunlar
ülkemizde ve dünyada
hangi boyutta
bulunuyor?
Sadece 2013 yılı global plastik üretimi 299
milyon ton olarak açıklanmıştır ve denizel
ortamlara ulaşan plastiğin büyük çoğunluğu
karasal alanlardan gelmektedir. Plastiklerin
doğal ortamdaki dayanımı yüksek olduğundan çevresel değişimine, besin güvenliğinde
ve biyoçeşitlilikte azalmaya sebep olmaktadır.
Dünya çapında yapılan
çalışmalara göre 114
denizel türde mikroplastik gözlemlenmiştir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarsa daha çarpıcı.
Duncan ve arkadaşlarının 2018 yılında Kıbrıs,
ABD ve Avustralya’dan
örnekler alarak yaptığı
çalışmaya göre midesinde plastik olmayan
deniz
kaplumbağası
maalesef
gözlenmemiştir.
Dünyada olduğu gibi
ülkemizde
de
izleme çalışmaları denizel
alanda
yoğunlaşmıştır. Güven ve arkadaşlarının 2017 yılında
Akdeniz
kıyılarında
yaptıkları
çalışmada,

yüzey sularında km2’de
16 bin 339 ila 520 bin
213 adet mikroplastik gözlenmiştir. Aynı
çalışmada örneklenen
balıkların midelerinden
%70 oranında plastik
fiber, %20.8 oranında
da sert plastik gözlemlenmiştir. Denizlerdeki
plastik fiberin başlıca
kaynağı kumaş yıkama
suyunun çamaşır makinelerimizden denize
ulaşması. Polietilen tereftalat (PET), yüksek
yoğunluklu polietilen
(HDPE), polivinilklorür
(PVC), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE),

polipropilen (PP), polistiren (PS) gibi sert
plastikleri ise günlük
hayatta içtiğimiz sudan, evimizin penceresine kadar her alanda görmekteyiz. Aynı
çalışmanın sonucunda
anlaşıldığı üzere mavi
renkli plastikler Akdeniz sahillerimizdeki en
büyük sorun. Bu da ak-

DÜNYA ÇAPINDA
YAPILAN
ÇALIŞMALARA
GÖRE 114
DENIZEL TÜRDE
MIKROPLASTIK
GÖZLEMLENMIŞTIR.

lımıza damacana ve su
şişelerinin

kapaklarını

getiriyor.
Mesokozm nedir?
Orta ölçekli (-meso);
dünya (-cosm)
Adından da anlaşılacağı
üzere mesokozm, doğal
çevreyi kontrollü koşullar altında gerçekçi
olarak yansıtacak orta
ölçekli ve açık havada
yapılan deney türüdür.
Bu

özelliği

sayesinde

saha araştırmaları ile
laboratuvar

deneyleri

arasında bağlantı görevi görmektedir. ODTÜ
Limnoloji Laboratuvarı
olarak ODTÜ Göletinde bulunan mesokozm
platformumuz 16 tank
kapasitelidir.
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AQUACOSM nedir?
Bu ağ çerçevesinde
yapılan araştırmalarla
hedeflenen nedir?
Aquacosm (H2020-EU
H2020-INFRAIA-projesi No 731065), denizel
ve tatlısu ekosistemlerinin
araştırılması
üzerine global işbirliğine açık Avrupa Birliği mesocosm ağıdır.
Hedeflenen Aquacosm
çerçevesinde
kurulan
denizel ve tatlısu araştırma tesisleri arasında global seviyede bir
işbirliği
sağlayarak,
tatlısulardan
denizel
ortamlara kadar ekosistemin nasıl çalıştığını anlamak ve ileride bu
sistemin konumu için
gerekli olan altyapıyı
sağlamaktır.
2018’de
ise Aquacosm’un Tür-

kiye ortağı olarak, bilimsel literatürde eksik
olan, mikroplastiklerin
tatlısu sistemleri üzerindeki etkisini mesokozm sistemi kullanarak

araştırdık.

ODTÜ

Gölet’inde gerçekleşen
deneyimizde

doğada

gözlemlenen

mikrop-

lastik

türlerini

(PET,

HDPE, PVC, LDPE, PP,
PS) ve konsantrasyonlarını 2 farklı senaryoda test ettik: plastik
konsantrasyonlarının
bu gün gözlenen değerlerle paralel olduğu
düşük

konsantrasyon

senaryosu ve bu oranın
tahminler

doğrultu-

sunda gelecekteki artışını değerlendirdiğimiz
yüksek

konsantrasyon

senaryosu.

ODTÜ’de Mesokozm
deneyleri ne zaman
başladı, hangi
aşamaya gelindi ve
elde edilen sonuçlar
nelerdir?
ODTÜ Göleti’nde Aquacosm
çerçevesinde
gerçekleşen deneyimiz
2018 Haziran ayında
başladı ve yaklaşık iki
ay sürdü. Ağustos ayından beri sonuçlarımızı
değerlendirme aşamasındayız. İlk değerlendirmelerimiz
denizel
çalışmalara
paralel
ilerlemekte. Zooplankton türleri üzerindeki
etkileri öncelikli olarak gözlemledik. Ayrıca
mikroplastiğin
fitoplankton,
bakteri
gibi birincil üretim ve
mineral döngüsü için
önemli canlı grupları

üzerindeki etkileri ile
salyangoz, su sinekleri, helikopter böcekleri
gibi karasal ekosistemle
bağı olan canlı grupları
üzerindeki etkiyi araştırdık. Araştırmamızın
sonucunda, eğer karasal ekosistemle bağı
olan canlı gruplarının
mikroplastik tükettiğini kanıtlarsak, plastiğin
sucul ekosistemden karasal ekosisteme geçişini tartışabileceğiz.
Mesokozm deneyi ve
bu tür çalışmaların
kamuoyunu ve
yasa yapıcıları
nasıl etkileyeceğini
düşünüyorsunuz?
Dünya çapında bakacak
olursak bu tarz büyük
ölçekli bilimsel çalışmaların sonuçları doğ-
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rultusunda
kanunlar
düzenleniyor.
Umarız
bizim çalışmamız da
kamuoyunun dikkatini
çekerek halkımızı plastik tüketimini azaltmaya ve plastiğin doğaya
atılmamasına
yönelik
yüreklendirir. Yasa yapıcıların ise sürdürülebilir bir ekosistem için
plastiğin kontrollü toplatımı ve geri dönüşümü
konusunda çalışmalar
yapmasını umuyoruz.
Hangi önlemlerle
mikroplastik
tehlikesinden
korunabiliriz?
Mikroplastik
tehlikesinden
korunma-

DÜNYADA ÇIN VE
BREZILYA GIBI
ÜLKELER PLASTIK
POŞET ÜRETIMINI
YASAKLARKEN
DANIMARKA,
AVUSTRALYA,
BIRLEŞIK KRALLIK
VE TÜRKIYE GIBI
BIRÇOK ÜLKE
PLASTIK POŞETLERI
ÜCRETLENDIRMIŞTIR.

mızın tek yolu doğadaki
mikroplastik
artışını önlemek ve
doğada
halihazırda
bulunan
plastiklerin
ıslahını sağlamak olacaktır. Bu konuda yapabileceğimiz en güzel
şey bu konuda dünya
çapında örnekleri bulunan direktifleri ülkemizde hayata geçirmek (Marine Strategy
Framework Directive,
European strategy for
plastics). Örneğin AB
Parlementosu’nun son
kararlarından biri tek
kullanımlık plastiklerin üretimini durdurmak. Dünyada Çin ve

Brezilya gibi ülkeler
plastik poşet üretimini
yasaklarken Danimarka, Avustralya, Birleşik Krallık ve Türkiye
gibi birçok ülke plastik
poşetleri ücretlendirmiştir. Buna ek olarak,
paketlemede kullanılan
plastik oranının azaltılmasının sağlanması
veya biyolojik olarak
parçalanabilen plastik
ürünlerle değiştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca,
kişisel bakım ürünlerinde kullanılan mikroplastikler Kanada’da
olduğu gibi ülkemizde
de yasaklanabilir/kısıtlanabilir.
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2050’ye kadar dünyada
su talebinin yüzde 55
artış göstermesi bekleniyor. Buna karşılık
nüfus artışı ve küresel
ısınma nedeniyle tatlı
su kaynakları giderek
azalıyor.

tatlı su sorunu yaşanı-

Dünya’daki suyun yüzde 97,5’i tuzlu su olduğundan insan tüketimine uygun değil. Hem
dünya nüfusu hem de
sıcaklığı arttığı için

için gıda üretimi 2035’e

minin yüzde 20 oranında artması bekleniyor.

yor. 2000 ile 2050 yılları arasında suya olan
talebin yüzde 55 artış
göstermesi bekleniyor.
Tatlı suyun yüzde 70’i
tarımda

kullanılıyor.

Artan nüfusu beslemek
kadar yüzde 69 artacak.
Ayrıca elektrik enerjisi üretiminde soğutucu
olarak da su kullanılıyor ve bu enerji üreti-

DÜNYA’DAKI SUYUN
YÜZDE 97,5’I TUZLU
SU OLDUĞUNDAN
INSAN TÜKETIMINE
UYGUN DEĞIL.

Washington merkezli
Atlantic Council’dan Dr.
Peter Engelke’ye göre,
“Dünyanın birçok bölgesinde tarım sulama
teknikleri hiç de verimli
değil. Oysa etkili teknikler mevcut. Termik
santrallerin
soğutulmasında çok miktarda
su kullanmak gerekiyor.
Oysa güneş ve rüzgar
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enerjisinde buna gerek
yok. Bu konularda politika belirlemek, teşvikler ve yatırım önemli.”
Tüm bu veriler ve gerçeklikler içerisinde bazı
ülkelerde yeni ve etkili çözümler üretiliyor.
Bu çözümlere bakacak
olursak;
- 1997-2009 arasında
en kurak dönemini
yaşayan
Avustralya

İSRAIL, TEL AVIV
YAKINLARINDAKI
ATIK SU ARTIMA
TESISLERINDE 140
MILYON METRE
KÜP SU ÜRETILIYOR
VE TARIMDA BU SU
KULLANILIYOR.

bu süreçte su tüketimini yarıya indirmeyi
başardı. Dünya Bankası Su Uygulamaları
programı ekonomisti Richard Damania
bunun suyun parayla
satılması yoluyla sağlandığını belirtiyor.
- Suyu ulusal güvenlik
meselesi olarak gören
İsrail, Tel Aviv yakınlarındaki atık su artıma tesislerinde 140

milyon metre küp su
üretiliyor ve tarımda bu su kullanılıyor.
Bugün sulamada kullanılan suyun yüzde
40’ı atık sudan sağlanıyor. Ayrıca ayrıştırılan diğer maddelerden elde edilen metan
gazı da yenilenebilir
enerji
üretiminde
kullanılıyor.
- Berntell, çöldeki bir
ülke olarak İsrail

Yaşam Tarzı

başvuruluyor. Ancak
bunun ekonomik boyutu kadar ekolojik
boyutu da var ve denizdeki
ekosisteme
zarar veriyor.

bunu
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yapabiliyor-

dünya birincisi. İkinci

sa, doğru teknoloji,

sırada ise yüzde 19 ile

ekonomik

kaynaklar

İspanya geliyor. İsra-

ve siyasi kararlılıkla

il’de bugün içme su-

başkalarının da yapa-

yunun yarıdan fazlası

bileceğine inanıyor.

deniz suyunu tuzdan

- İsrail

atık

suların

yüzde 86’sını arıtarak

yeniden

arındırma

yoluyla

sağlanıyor.

kulla-

- Uzmanlar dünyada-

nıyor. Bu bakımdan

ki tatlı su krizi deniz

suyunu arıtma yoluyla
yapılmasının
pahalı bir yöntem
olduğunu ve bunu
yaparken harcanacak
enerjinin bırakacağı
karbon izinin çok büyük olacağını söylüyor. Kuveyt ve Dubai
gibi petrol zengini
ülkelerde bu yönteme

- Daha basit ve ucuz bir
yöntem yağmur sularının depolanması
olabilir. Bu oldukça eski bir yöntem.
İstanbul’da
Bizans
İmparatoru Jüstinyen (527-565) tarafından inşa edilen
Yerebatan Sarnıcı 80
bin metreküp yağmur suyu depoluyor.
1500 yıl sonra birçok
şehirde bu yöntem
tekrarlanıyor. Örneğin
Manchester’da
bir üniversitede tuvaletlerde sifon suyu
olarak yağmur suyu
kullanılıyor.
Kaynak: Tim Smedley BBC
Future

Kategorisinde
Dünyanın En Yüksek
3. Barajı:
Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI

En Yüksek
Barajı

Dünyada ilk kez uygulanan
sistemle Akdeniz deniz
yüzeyinin 250 metre altından
askıda geçildi

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi
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