




1

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.
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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.
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Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü

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 

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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KOP’TA SUYUN
MAVI YOLCULUĞU

DSI, 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

Arazi 
Toplulaştırmasında 
Hedef 8,5 Milyon Hektar 
Sy: 11

Gerede Tüneli’nde
Işık Göründü
Sy: 9

Dünya Su Konseyi
8. Genel Kurul Toplantısı 
Fransa’da Düzenlendi
Sy: 8
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Dünya Su Konseyi 8. Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım - 01 
Aralık 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Marsilya şehrinde 
gerçekleştirildi.

DÜNYA SU KONSEYI
8. GENEL KURUL TOPLANTISI 
FRANSA’DA DÜZENLENDI

D
evlet Su 
İşleri Ge-
nel Mü-
d ü r l ü -
ğ ü ’ n ü n 

1998 yılından beri üyesi 
olduğu Dünya Su Kon-
seyi’nin 8. Genel Kurul 
Toplantısına DSİ Genel 
Müdürü Mevlüt Aydın, 
DSİ Dış İlişkiler Müşa-
viri Tuncer Dinçergök 
ve SUEN Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Mete Saat-
çi’nin yanı sıra Dünya 
Su Konseyi’ne üye Tür-
kiye Belediyeler Bir-

liği, Su ve Kanalizas-
yon İdareleri, Türkiye 
Müteahhitler Birliği 
ve Özel Sektör temsil-
cileri katılım sağladı.

Önemi her geçen gün 
artan su ile ilgili farkın-
dalığın geliştirilmesi, 
küresel su kaynakları-
nın yeryüzünde yaşayan 
tüm canlıların yararına 
olabilecek biçimde et-
kin korunması, geliş-
tirilmesi, planlanması, 
yönetilmesi ve sürdü-
rülebilir kullanımının 

temini maksadıyla 1996 
yılında kurulan ve Mer-
kezi Fransa’nın Mar-
silya şehrinde bulunan 
Dünya Su Konseyi’ne 
DSİ Genel Müdürlüğü 
1998 yılında üye oldu.  
DSİ son olarak Kasım 
2015’te yapılan seçim-
lerde Kolej-2 den Yöne-
tim Kurulu’na girmişti.

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

yönetecek isimlerin se-
çildiği Genel Kurul’da, 
DSİ adına Genel Mü-
dür Mevlüt Aydın ta-
rafından oy kullanıldı. 
Seçimlerin ardından 
açıklanan sonuçlara 
göre Türkiye  3 farklı 
kolejden seçilen tem-
silcileri ile 67. Yönetim 
Kurulu’nda yer almaya 
hak kazandı. 

Buna göre; 5 farklı ko-
lejden 35 guvörner ta-
rafından 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.  Tür-
kiye’den 30 adet kurum 
ve kuruluşun üyesi ol-
duğu Konsey’in 50’den 
fazla ülkede toplam 379 
üyesi bulunuyor.
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Ülkemizin en uzun tünelinin tamamlanmasına metreler kaldı.

GEREDE TÜNELI’NDE
IŞIK GÖRÜNDÜ 

B
aşkent An-
kara’yı iç-
m e s u y u 
konusunda 
rahatlata-

cak olan Ankara İçme-
suyu 2. Merhale Gerede 
Sistemi Projesi ile Baş-
kente memba kalite-
sinde içme suyu sağla-
yacak Gerede Tünelinde 
son metreler kazılıyor.

Gerede Tüneli ile ener-
ji tüketmeden cazibeli 
olarak Çamlıdere Ba-
rajı’na su iletilecek. 
Gerede Tünelinin ta-
mamlanması ile birlikte 
Ankara’nın 2050 yılına 
kadar olan içme suyu 
ihtiyacı karşılanacak. 

Tünel ile 226 milyon 
metreküp içme ve kul-
lanma suyu, Çamlıdere 
Baraj Gölüne cazibeli 
olarak aktarılacak. 

3 Milyon Nüfusa 
Memba Kalitesinde 
Içmesuyu 
Ankara ilinin mev-
cut içmesuyu ihtiyacı 
Çubuk II, Kurtboğazı, 

Çamlıdere, Akyar, Eğ-
rekkaya, Kavşakkaya 
Barajları ile isale hatları 
ve İvedik Arıtma Tesi-
si’nden sağlanıyor. 

Gerede sisteminin ta-
mamlanmasıyla Baş-
kent’e yılda ortalama 
226 milyon metreküp 
ilave su temin edilerek, 
2050 yılına kadar olan 
içme ve kullanma suyu 
ihtiyacı karşılanmış 
olacak.

Böylelikle 3 milyon ki-
şiye memba suyu ka-
litesinde içme suyu 
temin edilmiş olacak. 
5 Aralık 2018 tarihi iti-
bari ile 31 bin 592 met-
re uzunluğunda ve 4,5 
metre çapındaki tüne-
lin, 190 metresi kaldı. 31 
bin 592 metre uzunlu-
ğunda 4,5 metre çapın-
daki tünel, Türkiye’nin 
en uzun tüneli olacak.
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SOMA YAĞCILI 
BARAJI, 860 
BİN METREKÜP 
SU TUTMA 
KAPASİTESİNE 
SAHİP OLACAK 
VE 1 760 DEKAR 
ARAZİYE CAN SUYU 
VERECEK.

Bakırçay’ın Soma bölümünde başlatılan ıslah çalışmalarında 
çıkarılan rusubat miktarı; inşaatı devam eden Soma Yağcılı 
Barajı’nı dolduracak rakama ulaştı.

BAKIRÇAY’DAN
BARAJ ÇIKTI 

S
omalı çiftçi-
lerin korkulu 
rüyası olan 
su baskın-
larına son 

vermek amacıyla Ba-
kırçay Nehri’nin Soma 
bölümünde başlatılan 
çalışmalar devam edi-
yor. 860 bin metreküp 
rusubat çıkarılan nehir 
yatağındaki çalışma-
lar tamamlandığında, 
20 bin dekar arazide 
su baskını riski mini-
mize edilmiş olacak.

2017 yılının ekim ayın-
da start verilen çalış-
maların ilk etabında 
“Savaştepe Köprüsü ile 
Soma Arıtma Tesisi” 
arasında kalan yakla-
şık 1600 metrelik kısım 
temizlendi. Bu bölümde 

nehir yatağından yak-
laşık 320 bin metreküp 
rusubat çıkarıldı.

11 bin 250 metrelik 
bölümde temizlik 
tamamlandı 
Çalışmaların 2. Kısmı 
ise “Soma Arıtma Te-
sisi ile Çerkez Hamidi-
ye Köprüsü arasındaki 
7 kilometrelik alanda 
başlatıldı. 2018 yılı bo-
yunca devam eden ça-

lışmalarda 14 bin 250 
metrelik nehir yatağı-
nın 11 bin metrelik kı-
sımda ıslah çalışmaları 
bitirildi. Bu bölümde ise 
540 bin metreküp ru-
subat çıktı.

Yağcılı Barajı’nı 
dolduruyor
Bakırçay nehir yatağın-
dan çıkartılan rusubat 
miktarı DSİ Genel Mü-
dürlüğü’nün Soma’da 

inşaatına devam ettiği 
Yağcılı Barajı’nı doldu-
racak miktara yani 860 
bin metreküpe ulaştı. 
Temelden yüksekliği 
38 metre olacak Soma 
Yağcılı Barajı, 860 bin 
metreküp su tutma ka-
pasitesine sahip olacak 
ve 1 760 dekar araziye 
can suyu verecek.

Soma yakınlarında-
ki çalışmalar 2 Beko 
paletli ekskavatör, 2 
Dragline paletli eks-
kavatör ve 3 damper-
li kamyon ile devam 
ederken; proje tamam-
landığında yaklaşık 20 
bin dekar arazide taşkın 
riski minimize edilmiş 
olacak.



ÇEŞİTLİ 
NEDENLERLE 
EKONOMİK 
OLARAK TARIMSAL 
FAALİYETLERİ 
YAPMAYA İMKÂN 
VERMEYECEK 
BİÇİMDE 
PARÇALANMIŞ, 
DAĞILMIŞ, 
BOZUK ŞEKİLLİ 
PARSELLERİN 
MODERN TARIM 
İŞLETMECİLİĞİ 
ESASLARINA 
GÖRE VE SULAMA 
HİZMETLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ 
İÇİN EN UYGUN 
BİÇİMDE 
BİRLEŞTİRİLMESİ, 
ŞEKİLLENDİRİLMESİ 
VE YENİDEN 
DÜZENLENMESİ 
İŞLEMİNE “ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMASI” 
DENİYOR. 
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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.

ARAZI TOPLULAŞTIRMASINDA 
HEDEF 8,5 MILYON HEKTAR 

Dünya nüfusunun hız-
la artmasına rağmen 
tarım yapılabilecek 
alanları artırma imkânı 
bulunmuyor. Bu sebep-
le sınırlı sayılabilecek 
mevcut tarım toprakla-
rından daha fazla verim 
alınmasını sağlayacak 
yol ve yöntemlerin bu-
lunması gerekiyor. Bu 
yöntemlerden birisi ve 
en önemlisi dağınık, çok 
parçalı ve tarımsal alt-
yapısı eksik olan parsel-
lerin arazi toplulaştırma 
çalışmalarıyla yeniden 
düzenlenmesi ve kul-
lanılmayan alanların 
tarıma kazandırılması 
olarak ön plana çıkıyor.

Çeşitli nedenlerle eko-
nomik olarak tarımsal 
faaliyetleri yapmaya 
imkân vermeyecek bi-
çimde parçalanmış, 
dağılmış, bozuk şekilli 
parsellerin modern ta-
rım işletmeciliği esas-
larına göre ve sulama 
hizmetlerinin gelişti-
rilmesi için en uygun 
biçimde birleştirilme-
si, şekillendirilmesi ve 
yeniden düzenlenmesi 
işlemine “Arazi Top-
lulaştırması” 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 kullanı-
mı sağlamak, üretim 
faktörlerinden en iyi 
biçimde yararlanarak 
tarımsal üretimi ve ta-
rım işletmelerinin ve-
rimliliğini artırmak ve 
kırsal kesimdeki nüfu-
sun hayat standartla-
rını yükseltmek olarak 
sıralanıyor. 

Türkiye’de 14,2 
Milyon Hektar Arazi 
Toplulaştırmaya 
Uygun
Ülkemizdeki tarım 
alanlarının 14,2 milyon 
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12 hektarı arazi toplulaş-
tırması yapmaya uygun 
alanlardan oluşuyor. 
2018 yılına kadar çeşit-
li kurum ve kuruluşlar 
tarafından 8,2 milyon 
hektar alanda sürdü-
rülen arazi toplulaştır-
ma çalışmalarında bu 
zamana kadar 3.2 mil-
yon hektar alanda tapu 
tescil işlemleri tamam-
landı. Türkiye’de arazi 
toplulaştırması çalış-
malarına ilk defa 1961 
yılında Konya ili Çumra 
ilçesinde başlandı. 

28 Haziran 2018 
Toplulaştırma Işleri 
DSI’nin
Arazi toplulaştırması 
yalnızca tarım parsel-
lerinin birleştirilerek 
daha büyük parseller 
elde edilmesi anlamına 
gelmiyor. Arazi toplu-
laştırması ile birlikte 
diğer altyapı hizmetle-
rinin de (sulama, tarla 

içi geliştirme işlemleri 
vb. ) birlikte düşünül-
mesi gerekiyor. 

Bu düşünce neticesin-
de 2018 yılında yapılan 
yasal düzenleme ile ül-
kemiz genelinde arazi 
toplulaştırma çalışma-
sı yapma yetkisi DSİ 
Genel Müdürlüğü’ne 
verildi. Daha önce yü-
rütülen 356 adet arazi 
toplulaştırması ve tar-

la içi drenaj projesinin 
DSİ’ye devri gerçekleş-
tirildi ve süratle çalış-
malara başlandı. 

66 Bin Hektar Alanda 
Tapu Tescil Işlemleri 
Tamamlandı
Devir işlemlerinin ger-
çekleştirildiği 28 Ha-
ziran 2018 tarihinden 
yılsonuna kadar 90 
milyon TL  harcama 

gerçekleştirilerek 66 
bin hektar alanda tapu 
tescil işlemleri tamam-
landı. DSİ,  Ülkemizin 
2023 hedeflerine para-
lel olarak öncelikle eko-
nomik olarak sulanabi-
len 8,5 milyon hektar 
alanda modern sulama 
projeleriyle birlikte eş 
zamanlı olarak arazi 
toplulaştırma projele-
rini hayata geçirecek. 
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ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMASI 
İLE PARSELLER 
BÜYÜR, TARIM 
TEKNİKLERİ 
VE SULAMA 
METOTLARININ 
UYGULANMASI 
KOLAYLAŞIR. 
PARSEL SAYISI 
AZALIR. PARSEL 
BÜYÜKLÜĞÜ ARTAR. 
DÜZENLİ VE İDEAL 
PARSEL ŞEKİLLERİ 
OLUŞTURULUR. HER 
PARSEL YOLA VE 
KANALA KAVUŞUR. 
İŞLETME MERKEZİ 
İLE PARSELLER 
ARASINDAKİ 
MESAFELER AZALIR, 
ULAŞIMDAN DOLAYI 
MEYDANA GELEN 
KAYIPLAR AZALIR, 
YAKIT TASARRUFU 
SAĞLANIR. 

Sulama Yatırım 
Maliyetlerinden 
Tasarruf Sağlanacak
Sulama projelerin-
de, kamulaştırmaya ve 
arazilerin parçalanma-
sına mani olmak için, 
kanalların ve yolların 
planlanması ve uygu-
laması, parsel sınırla-
rına bağlı kalmaktadır. 
Yani arazi sınırlarından 
geçirilmektedir. Par-
seller küçük, şekilleri 
düzensiz olduğundan 
kanal boyları gereğin-
den fazla uzamakta, bu 
da tesis maliyetini yük-
seltmektedir. Sulama 
projeleri arazi toplulaş-
tırmasına bağlı olarak 
uygulandığı takdirde 
ise parsel sınırlarına 
bağlı kalmadan en eko-
nomik şekilde, sulama, 
yol ve tahliye planla-
ması yapıldığından, 
yatırım maliyetlerinde 
tasarruf sağlanmakta-
dır. Diğer taraftan arazi 
toplulaştırma projeleri 
ile kamulaştırma ma-
liyetleri %90 oranında 
azalmaktadır. 

Arazi toplulaştırma 
çalışmaları ekonomik 
tarımın yapılmasını 
engelleyecek, toprak 
koruma ve sulama ted-
birlerinin alınmasını 
güçleştirecek derecede 
parçalanmış, dağılmış 
parselleri bir araya ge-
tirerek, çiftçinin yaşam 
düzeyini yükseltecek 
teknik, ekonomik ve 
sosyal tedbirleri alma-
yı sağlayacaktır. Ara-
zi toplulaştırması ile 
parseller büyür, tarım 
teknikleri ve sulama 
metotlarının uygulan-
ması kolaylaşır. Parsel 
sayısı azalır. Parsel bü-

yüklüğü artar. Düzenli 
ve ideal parsel şekilleri 
oluşturulur. Her parsel 
yola ve kanala kavu-
şur. İşletme merkezi 
ile parseller arasındaki 
mesafeler azalır, ula-
şımdan dolayı meydana 
gelen kayıplar azalır, 
yakıt tasarrufu sağlanır. 
Zirai mücadele ve güb-
releme kolaylaşır. Sula-
ma oranı ve randımanı 
artar. Arazi maliklerine 
kamulaştırma bedelleri 
yerine arazi verilerek, 
toprağından kopması 
önlenmektedir. Sağ-
lanan katma değerden 
dolayı arazi değeri en 
az 2 kat artmaktadır.  

GAP ve DAP 
Bölgelerine Ciddi 
Katkılar Sağlandı
GAP ve DAP Bölgele-
rinde uygulanan arazi 
toplulaştırma projeleri 
ile birlikte inşa edilen 
atık su şebekesi, fos-
septik kuyuları ve do-
ğal arıtma sistemleri ile 
yöredeki insanların ha-
yat standartları ve sağ-
lık koşullarında önemli 

oranda iyileştirmeler 
sağlandı.

Arazi toplulaştırma 
projeleri ile birlikte sa-
hada yer alan köylere 5 
bin 133 km atık su şe-
bekesi hattı döşendi ve 
1.599 adet foseptik ve 
200 adet doğal arıtma 
sistemi yapıldı. 

GAP ve DAP Bölgele-
rinde sadece atık su 
çalışmaları yapılmadı, 
içmesuyu şebekelerinin 
yanı sıra su depoları da 
inşa edildi. Bu kapsam-
da 212 km içmesuyu şe-
bekesinin yanı sıra 52 
adet su deposu da inşa 
edildi. 

Parsel içinde bulunan 
ve tarımsal faaliyet-
leri zorlaştıran taşla-
rın arazi toplulaştır-
ma projeleri dâhilinde 
toplanması ile kulla-
nılamayan bu alanlar 
tarıma kazandırıldı.  Bu 
güne kadar 38 milyon 
metreküp taş toplama 
işi gerçekleştirildi. 
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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.

KOP’TA SUYUN
MAVI YOLCULUĞU

T
ürkiye or-
talaması-
nın yarısı 
kadar yağış 
alan Kon-

ya Kapalı Havzası’nda, 
suya çizilen yeni rota ile 
tarım arazilerine ha-
yat, milyonlarca insa-
na memba kalitesinde 
içme ve kullanma suyu 
sağlanıyor. Öte yan-
dan yer altı sularının 
beslenmesine de katkı 
sağlanıyor. 2023 yılında 

tamamlanması planla-
nan KOP, suya ana hat-
larıyla iki rota çiziyor.

Ilk Rota: Gembos 
Havzasından Konya 
Ovası’na
İlk olarak, Gembos 
Havzasının Akdeniz’e 
akan sularının bir kıs-
mı Derebucak Prof. Dr. 
Yılmaz Muslu Barajı’n-
da toplanıyor ve Kon-
ya Kapalı Havzasına 
yönlendiriliyor.  3,5 km 
tünel ve 15,8 km’lik de-

rivasyon kanalı ile Bey-
şehir Gölü’ne aktarılan 
su, Beyşehir Gölü’n-
den 68,5 km boyunca 
uzanan BSA Kanalı ile 
sırasıyla Suğla Depo-
lamasına, Mavi Boğaz 
Kanyonu’na, ve Apa 
Barajı’na ulaşıyor. Apa 
Barajı’nda depolanan 
su, Apa Alemdar iletim 
hattı ile Alemdar Re-
gülatörüne aktarılıyor. 
Suyun bu mavi yolculu-
ğu sırasında izlediği yol 

yaklaşık 160 kilometre. 
Bu yolculuk neticesin-
de Çumra ve Seydişehir 
Ovalarında 968 bin 900 
dekar tarım arazisi suya 
kavuşuyor.

Ikinci Rota: Yukarı 
Göksu Havzasından 
Konya Ovasına
Yukarı Göksu Havza-
sının Akdeniz’e akan 
sularından biri olan 
Eğiste Deresi üzerine 
bir gerdanlık takılarak 
derenin suları Bağbaşı 
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2023 YILINDA 
TAMAMLANMASI 
PLANLANAN KOP 
İLE TÜRKİYE’NİN 
SULANABİLİR 
ARAZİLERİNİN 
YÜZDE 13’Ü OLAN 
1 MİLYON 100 BİN 
HEKTAR TARIM 
ARAZİSİNE SU 
ULAŞACAK.

Barajı’nda depolanıyor. 
Yine Göksu Nehri üze-
rine inşa edilen Bozkır 
Barajı ve Ilıcapınar De-
resi üzerine inşa edilen 
Afşar Barajı’nın suları 
da Bağbaşı Barajı’na 
aktarılacak. Bağbaşı 
Barajı’nda toplanan su-
lar 17 km’lik Mavi Tü-
nel vasıtasıyla günlük 
366 bin 850 metreküp 
kapasiteli arıtma tesi-
sine, oradan da Konya, 

Çumra ve İçeriçumra’ya 
içme ve kullanma suyu 
olarak verilecek. Ka-
lan 314 milyon m3/yıl-
lık kısmı ise Mavi HES 
ile enerjisi alındıktan 
sonra Mavi Regülatöre, 
oradan da 125 km’lik 
Apa Hotamış İletim Ka-
nalına (AHİ) verilecek. 
AHİ kanalında kıvrı-
la kıvrıla ilerleyen su, 
Hotamış Depolamasına 
ulaşacak ve yine top-

rağa can, ovaya bereket 
götürecek. Suyun bu 
mavi yolculuğu sırasın-
da izlediği yol yaklaşık 
166 kilometre olacak.

24 Kilometrelik Afşar-
Hadimi Tüneli’nde 
Çalışmalar Devam 
Ediyor
Afşar ve Bağbaşı Ba-
rajları arasındaki 24 
km’lik kanal ve tünel-
lerden oluşan derivas-
yon sistemi ile Afşar 

Barajı’nda toplanan 
su ile Taşkent, Kongul 
ve Hadim Derelerinin 
akımlarını da Bağba-
şı Barajı’na aktaracak 
olan Afşar-Hadimi tü-
nelinde çalışmalar de-
vam ediyor. Tünel açma 
makinesinin devreye 
girmesiyle çalışma-
lar daha da hızlana-
cak. Yıllık 414 milyon 
metreküp suyun Konya 
Ovası’na aktarılmasını 
sağlayacak sistemin sa-
cayaklarından biri olan 
Hadimi Tüneli’nin ta-
mamlanmasıyla önemli 
bir dönemeç daha ge-
çilmiş olacak. 

2023 yılında tamam-
lanması planlanan KOP 
ile Türkiye’nin sulana-
bilir arazilerinin yüzde 
13’ü olan 1 milyon 100 
bin hektar tarım arazi-
sine su ulaşacak, Tür-
kiye nüfusunun yüzde 
4’ü olan 3 milyon insa-
na içme suyu sağlana-
cak ve yıllık 2,9 milyar 
kilovat saat enerji üre-
tilecek.

Bağbaşı Barajı

Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı
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Sempozyumda, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, 
verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki çalışmalar 
masaya yatırıldı.

1.ULUSLARARASI 
IÇMESUYU VE ATIKSU 
SEMPOZYUMU 
AFYONKARAHISAR’DA 
DÜZENLENDI
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Küresel ısınma, iklim 
değişikliği ve nüfus ar-
tışı nedeniyle artan su 
talebinin, sınırlı olan su 
kaynaklarından verimli 
ve sürdürülebilir bir şe-
kilde temini gün geçtik-
çe zorlaşıyor. Bu çerçe-
vede içmesuyu ve atıksu 
sistemlerinin tasarımı, 
işletilmesi, su kaynakla-
rının geliştirilmesi, ko-
runması ve yönetilmesi 
konularındaki gelişme-
lerin ortaya konulması 
gayesiyle ülkemizde ilk 
kez düzenlenen Ulus-
lararası İçmesuyu ve 
Atıksu Sempozyumu 
Afyonkarahisar’da ger-
çekleştirildi.

6- 7 Aralık 2018 ta-
rihlerinde düzenlenen 
sempozyuma Tarım ve 
Orman Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Akif Özkaldı, 
Afyonkarahisar Valisi 
Mustafa Tutulmaz, DSİ 
Genel Müdürü Mevlüt 
Aydın, Genel Müdür 

Yardımcıları, Bakanlı-
ğa ve Genel Müdürlüğe 
bağlı birimlerin merkez 
ve taşra teşkilatı tem-
silcileri,  çeşitli ülkele-
rin hükümet temsilci-
leri, kamu kuruluşları, 
yerel yönetimler, yerli 
ve yabancı akademis-
yenler, özel sektör 
temsilcileri ve danış-
manlar katıldılar.

Sempozyumda, suyun 
içmesuyu ve atıksu sis-
temlerinde etkili, ve-
rimli ve sürdürülebilir 
kullanımı konusundaki 
çalışmalar masaya ya-
tırıldı. Teknolojideki 
gelişmeler, karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm-
ler tartışıldı, deneyim 
paylaşımına yönelik 
tartışma ortamı oluş-
turularak “İçmesuyu 
ve Atıksu Sistemleri” 
konusunda oturumlar 
düzenlendi.

Oturumlarda yapılan 
sunumlarda aşağıdaki 

konuların önemi vur-
gulandı;

İçmesuyu havzalarında 
koruma, kullanma den-
geleri gözetilerek sür-
dürülebilir su yönetimi 
sağlanmalıdır.

İçmesuyu şebekelerin-
deki kayıp ve kaçakları 
önleyici tedbirler alın-
malı ve bu amaç doğ-
rultusunda gelişen tek-
nolojilerin kullanılması 
sağlanmalıdır. 

Ham su kalite değerleri 
göz önünde bulundu-
rularak uygun ve eko-
nomik arıtma yöntemi 
seçilmeli ve gerekli gö-
rüldüğü takdirde ileri 
arıtma teknolojilerinin 
kullanımı sağlanmalıdır.

İsale hatlarında coğrafi 
koşullar ve proje karak-
teristikleri göz önünde 
bulundurularak uygun 
boru ve kaplama cinsi 
seçilmelidir.

Yüksek basınçlı isale 
hatlarında enerji üre-
tim imkânları göz önü-
ne alınmalıdır.

İçmesuyu ve atık su te-
sislerinde enerji tüketi-
mini azaltmaya yönelik 
teknolojiler kullanıl-
malıdır.

Arıtılmış atık suların 
tarımda kullanılması 
yaygınlaştırılmalıdır. 

“Içme suyu, ‘olmazsa 
olmaz’ olarak 
nitelendirilen temel 
bir ihtiyaçtır”
Sempozyumda bir ko-
nuşma yapan Tarım ve 
Orman Bakanı Yardım-
cısı Akif Özkaldı şunları 
söyledi: “İnsan ve bü-
tün canlıların hayatla-
rını sürdürmeleri için 
vazgeçilmez olan su, 
özellikle de içme suyu, 
“olmazsa olmaz” ola-
rak nitelendirilen temel 
bir ihtiyaçtır. Sosyal ve 
ekonomik gelişme ile 
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“DÜNYA GENELİNDE 
SÜREKLİ ARTAN 
NÜFUS VE 
KENTLEŞME 
ORANLARI İÇME 
SUYU TEMİNİNİ DE 
ZORLAŞTIRMAKTADIR.”

birlikte hayat standart-
larının yükselmesi, kişi 
başına içme ve kullan-
ma suyu ihtiyacını da 
önemli ölçülerde art-
tırmaktadır. Bu sebeple, 
yeni su kaynaklarının 
geliştirilmesi ve bun-
ların toplumun kulla-
nımına sunulması için 
yeterli finansmanın 
sağlanması sadece ge-
rekli değil, aynı zaman-
da bir zorunluluk haline 
gelmiştir.

Günümüzde su kay-
nakları ile alakalı en 
önemli problem onun 
etkin kullanımıdır. Su 
kaynaklarına ziraat, 
endüstri ve evsel kir-
lilikler önemli ölçüde 
tesirde bulunmak-
ta olup bu sektörlerin 
su ihtiyacının giderek 
artması, onun yöneti-
mini zorlaştırmaktadır. 
Su kaynaklarının etkin 
kullanımı, uzun dö-
nemde ülkemizin sosyal 
ve ekonomik kalkınma-
sında en büyük etken 

olacaktır. Bu sebeple, 
ülkemizde de sürdürü-
lebilir su kaynaklarının 
yönetimi, gün geçtikçe 
önem kazanmaktadır. 
Bazı bölgelerde görülen 
su kıtlıkları ve tahsis 
problemleri neticesinde 
içme ve tarımsal alanda 
suyun ekonomik kulla-
nımı etkilenmektedir. 

Ziraat, endüstri ve içme 
suyunun kontrolsüz 
kullanımı neticesinde 
su kalitesi bozulmak-
ta aynı zamanda ye-
raltı sularının aşırı ve 
dengesiz kullanımı ile 
yeraltı su rezervi koru-
namamaktadır. Dünya 
genelinde sürekli ar-
tan nüfus ve kentleş-
me oranları içme suyu 
teminini de zorlaş-
tırmaktadır. Kentleş-
menin yanı sıra küre-
sel ısınma da tatlı su 
kaynakları üzerinde 
olumsuz yönde tesirde 
bulunmaktadır. Bilim 
adamları sürekli olarak 
dünyanın hızla ısındı-

ğını ifade etmektedir. 
Türkiye de bir taraftan 
kalkınma için gerekli 
olan su kaynaklarında 
meydana gelmesi bek-
lenen azalma, diğer ta-
raftan da artan nüfusun 
su ihtiyacının karşılan-
ması için yapılması ge-
reken çalışmalarla karşı 
karşıya bulunmaktadır. 
Kalkınmaya hız ve-
ren unsurların başın-
da mevcut kaynakların 
randımanlı ve entegre 
kullanılmasının sağ-
lanması, tabi üstünlük-
lerin değerlendirilmesi 
yer almaktadır. Bu nok-
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tadan hareketle; kü-
resel ısınma sebebiyle 
meydana gelerek kalıcı 
olabilecek bir kuraklık-
ta içmesuyu temini ko-
nusunda problemlerle 
karşılaşılmaması, mev-
cut ve artan ihtiyaçların 
karşılanabilmesi için 
öncelikle aksama yara-
tacak konuların doğru 
olarak tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

“81 Il Içmesuyu Eylem 
Planı”nı hazırladık.”
Bu bağlamda Tarım ve 
Orman Bakanlığı ola-

suyu çalışmaları yapıl-
mıştır, yapılmaya da 
devam edilmektedir. 
Çözdük içme suyu sı-
kıntısı yok dediğimiz 
illerde bir bakılıyor ki 
aniden içme suyu ta-
lebi ortaya çıkıyor. Ül-
kemizin güney sını-
rında yaşanan otorite 
boşluğu mu dersiniz, 
uluslararası politikalar 
mı dersiniz, bir anda 
içme-kullanma suyu 
sıkıntısı ortaya çıkabi-
liyor. Gaziantep ve Kilis 
şehirlerimizin nüfusla-
rı mülteciler sebebiyle 

rak şehirlerimiz içme 
suyu sıkıntısı yaşama-
sın diye “81 İl İçmesuyu 
Eylem Planı”nı hazır-
ladık. Bu eylem planını 
çok önemsiyorum. Bu 
eylem planı benim de 
genel müdürlük döne-
mime kadar uzanmak-
tadır. Yani bu çalış-
malara yeni başlanmış 
değildir. Şehirlerimiz 
şu an için içme suyu 
sıkıntısı yaşamıyorsa 
bu eylem planının uy-
gulanması neticesinde-
dir. Bu eylem planı ile 
illerimizin; 2040, 2050 

ve hatta 2071 yıllarına 
kadar içmesuyu ihtiyacı 
planlanmıştır. 

Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
hizmetler sektörün-
de faaliyete başladığı-
mız 1968 yılından bu 
yana işletmeye aldığı-
mız 320 adet içmesuyu 
projesi ile 46 milyon 
vatandaşımıza yıllık 4 
milyar metreküp içme-
suyu temin edilmiştir. 
Mardin’den Edirne’ye, 
Trabzon’dan Afyonka-
rahisar’a kadar hemen 
hemen her ilde içme 
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ciddi oranda arttı. Biz 
medeniyetimiz gereği 
bu insanlara gelmeyin 
diyemezdik. Yapacağı-
mız şey bu şehirlerin 
içme-kullanma suyu 
meselesini kökünden 
çözmektir. Biz de bunu 
yaptık. Gaziantep’te 
Düzbağ Barajı, regüla-
tör, isale hattı ve arıtma 
tesisi, Kilis’te Yukarı 
Afrin Barajı, isale hattı 
ve arıtma tesisi, Şanlı-
urfa Suruç’ta isale hattı 
ve arıtma tesisi, Vi-
ranşehir’de isale hattı, 
Hatay’da Büyükkara-
çay Barajı, isale hattı ve 
arıtma tesisi işleri proje 
ve/veya inşaat kademe-
sinde sürdürülmektedir.

Ülke genelinde devam 
eden 90 adet içmesu-
yu işi ile de 18 milyon 
nüfusa yıllık ilave 1,8 
milyar metreküp içme-
suyu temin edilecek-
tir. Dünya’da ilk defa 
denizin içinden askıda 
borularla KKTC’ye İç-
mesuyu götürülmüş-
tür. İstanbul, Ankara 
ve İzmir’e içmesuyu 
sağlayacak olan Melen 
Projesi, Gerede Proje-
si ve İzmir İçmesuyu 
Projesinin tamamlan-
ması çok önemlidir. 
Ankara ilimizin 2050 
Yılına kadar içmesuyu 
sorununu ortadan kal-
dıracak Gerede Siste-
mi Projesi kapsamında 
Gerede Tüneli’nde sona 
gelindi.  

“Belediyelerimizin, 
su kayıp kaçak oranı 
%50’den fazladır”
Su yönetiminde etkinli-
ği sağlamak maksadıyla 

havza bazında koruma 
yaklaşımı benimsenmiş 
olup ülkemizdeki 26 
havzanın tamamı için 
koruma eylem planları 
hazırlanmıştır.

Havza denilince, bütün 
suyun düştüğü ve aynı 
noktaya akmak mak-
sadıyla boşaldığı toprak 
alanı akla gelmektedir. 
Akarsular sadece in-
sanlar için değil, aynı 
zamanda diğer canlı-
ların hayatının devam-
lılığı için de önemlidir. 
Nehirleri göz önüne 
alırken, havzalarını da 
hesaba katmak gerekir. 

Havza yönetimi bir su 
toplama havzasında, 
ekolojinin temel esasla-
rını göz önünde bulun-
durarak havza içerisin-
deki tabii kaynakların 
toplumun sosyal, kül-
türel ve ekonomik kal-
kınmasını sağlayacak 
şekilde sürdürülebilir 
kullanımının planlan-
ması, geliştirilmesi ve 
yönetilmesidir. 

Toprak ve su kaynak-
larının etkin şekilde 
kullanımının yanında 
tabii kaynakların koru-
ma-kullanma dengesi-
nin havza bazında gö-

“ÜLKE GENELİNDE 
DEVAM EDEN 90 
ADET İÇMESUYU 
İŞİ İLE 18 MİLYON 
NÜFUSA YILLIK 
İLAVE 1,8 MİLYAR 
METREKÜP 
İÇMESUYU TEMİN 
EDİLECEKTİR.”
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zetilmesi önceliklidir. 
Bu kapsamda, ülkemiz-
de arazi ıslahı çalışma-
ları, sulama altyapısı ve 
su tasarrufu sağlayan 
modern sulama sis-
temlerinin yaygınlaş-
tırılması gibi önlemler 
alınmış; su yönetim 
yapısı havza bazlı yak-
laşımlarla geliştirilme-
ye başlanmıştır.

İçmesuyu havzaları için 
de özel hükümler belir-
lenmektedir. Özel hü-
küm belirleme çalışma-
sı ile içme ve kullanma 
suyu kaynaklarının kir-
liliğe karşı korunması 

“AKARSULAR 
SADECE İNSANLAR 
İÇİN DEĞİL, AYNI 
ZAMANDA DİĞER 
CANLILARIN 
HAYATININ 
DEVAMLILIĞI İÇİN 
DE ÖNEMLİDİR.” 
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maksadıyla kaynağın ve 
havzasının özellikleri-
nin bilimsel çalışmalar 
ile değerlendirilerek, 
koruma alanları ve ko-
ruma esasları belirlen-
mektedir.

Ülkemizde içme suyu 
temini konusundaki en 
büyük sorunlardan biri 
kayıp kaçak oranının 
yüksekliğidir. Beledi-
yelerimizin, su kayıp 
kaçak oranı %50’den 
fazla olup, bu oranın 
%25’e düşürülmesi ko-
nusunda çalışmalar de-
vam etmektedir. Yeni su 
kaynağı arayışına baş-
lamadan önce mevcut 
şebekedeki su kayıp-
larının azaltılmasıyla 
ilgili çalışmalara önce-
lik verilmesi gerekiyor. 
Hedefimiz su kaynakla-
rının korunması ve ve-
rimliliğin arttırılması, 
içme-kullanma suyu-
nun etkin kullanılması 
ve israfının önlenme-
si için içme-kullanma 
suyu temin ve dağıtım 

sistemlerindeki su ka-
yıplarının kontrolünü 
sağlamaktır.

Ayrıca atıksu arıtımı 
için de çalışmalar yü-
rütüyoruz. Atıksuların 
arıtılarak yeniden kul-
lanılanımı sayesinde 
temiz su kaynaklarının 
kirlenmesinin ve hız-
lı tükenmesinin önüne 
geçileceği gibi su kıtlı-
ğı olan yerlerde arıtıl-
mış 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 konu-
şan DSİ Genel Müdürü 
Mevlüt Aydın ise şun-
ları söyledi: “DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yürütülerek işletmeye 

ması ve tüm halkımızın 
insan sağlığına uygun, 
güvenilir su içmesini 
temin etmektir. 

DSİ Türkiye’nin sınır-
ları içerisinde yaptı-
ğı projelerin yanı sıra 
Balkanlardan Afrika’ya 
ve Ortadoğu’ya kadar 
mazlumların gözyaşla-
rını silmeye ve onlara 
umut olmaya devam 
etmektedir. 

Özellikle son yıllarda 
Suriye’de yaşanan sa-
vaş nedeni ile ülkemize 
sığınan ve kahraman 
güvenlik mensupları-
mız tarafından düzen-
lenen operasyonlar ile 

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 edile-
cektir. 

Dünya’da ilk defa de-
nizin içinden askıda 
borularla KKTC’ye İç-
mesuyu götürülmüş-
tür. İstanbul, Ankara 
ve İzmir’e içme suyu 
sağlayacak olan Melen 
Projesi, Gerede Projesi 
ve İzmir İçmesuyu Pro-
jesinin tamamlanma-
sında sona gelinmiştir. 
Yapılan tüm İçmesuyu 
Faaliyetleri (isale hat-
ları, arıtma tesisleri 
vb.) ile hedeflerimizi 
büyük oranda gerçek-
leştirmiş olmaktan do-
layı mutluluk duymak-
tayız. Gayemiz, içme 
suyu gitmeyen tek bir 
yerleşim yeri kalma-

Haber
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Suriye’de güvenli böl-
ge oluşturulan yerlerde 
yaklaşık 432.000 kişiye 
içme-kullanma suyu 
sağlamak maksadıyla 
sondaj kuyuları açıl-
mıştır. 

Ayrıca Ülkemizde de 
Suriyeli mülteci sayısı 
yüksek olan Gaziantep, 
Şanlıurfa, Kilis ve Ha-
tay İlleri ve İlçeleri içme 
suyu projelerinin kısa 
sürede faydaya dönüş-
mesini gerçekleştirmek 
üzere isale hattı ve arıt-
ma tesisi işleri proje ve/
veya inşaat olmak üze-
re çeşitli kademelerde 
sürdürülmektedir. 

Aynı şekilde, artan nü-
fus ve gelişen sanayi-
ye bağlı olarak “Su” 
ya olan ihtiyaç hızla 
artmakta ve doğal su 
kaynakları hızla tü-
kenmektedir. Bundan 
dolayı, Atık suların iyi 
yönetilerek geri kaza-
nımlarının sağlanması 
da büyük önem arz et-
mektedir. 

Özellikle, Havza Ko-
ruma Eylem Planları 
kapsamında yerleşim 
yerlerinden kaynakla-
nan evsel kaynaklı atık-
suların Biyolojik ve İleri 
Biyolojik Arıtma Tesis-
leri ile Kolektör Hatla-
rı plan-proje ve yapım 

çalışmalarımız, ihti-
yaçlar ve talepler doğ-
rultusunda artan bir şe-
kilde devam etmektedir. 
Atıksular gelişen tek-
noloji ile arıtılarak; Sa-
nayi-tarımsal sulama, 
park-bahçe sulamaları, 
gibi çok çeşitli alanlarda 
kullanılabilmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü-
müz tarafından 2012-
2018 yılları arasında 
Ergene Havzası’nda 
toplam 250.000 m3/
gün kapasiteli 12 adet 
Atıksu Arıtma Tesisi ve 
26.000 m. uzunluğun-
da 3 adet Kolektör Hattı 
ile diğer havzalarda ise 
800 m3/gün kapasiteli 2 

adet Atıksu Toplama ve 

Arıtma Tesisi tamam-

lanmış olup atıksula-

rın geri kazanımlarına 

yönelik faaliyetlerimiz 

hızla devam etmektedir. 

İnşaatı devam eden 6 

Atıksu Arıtma Tesisi ile 

günlük 55.000 m3 atık-

su arıtılacaktır.  Proje 

yapımı devam eden 6 

iş ve planlama aşama-

sındakilerle 2023 yılına 

kadar toplamda günlük 

750.000 m3 atıksuyun 

arıtılması sağlanacak-

tır. Ayrıca KKTC’de de 

Atık Su Tesisleri yapı-

mına ait çalışmalar de-

vam etmektedir.” 

Haber
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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.

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN
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“TARİHİ” TAŞIMA 
İŞLEMLERİ ULUSAL 
VE ULUSLARARASI 
BİLİM 
İNSANLARINDAN 
OLUŞAN 
KOMİSYONLARIN 
GÖRÜŞLERİ 
ALINARAK SON 
DERECE TİTİZ 
ÇALIŞMALAR 
İLE HAYATA 
GEÇİRİLİYOR.

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 kont-
rol tesisini tamamlaya-
rak hizmete aldı. Diğer 
taraftan 25 adet arazi 
toplulaştırma projesi de 
tamamlanarak tarımsal 
verimin arttırılmasına 
katkı sağlandı.  

Tüm bu çalışmalar ne-
ticesinde ülkemizin 
sulanabilir arazi top-
lamı 65,3 milyon de-

kara ulaştı ve yaklaşık 
3 milyon nüfusa ilave 
içme suyu temin edil-
miş oldu.  Öte yandan 
199 meskûn mahal de 
taşkın zararlarından 
korundu. Özel sek-
tör ve DSİ tarafından 
gerçekleştirilen enerji 
projeleri çerçevesinde 
de ülkemizin hidroe-
lektrik kurulu gücü 28 
bin MW’ye yıllık elekt-
rik enerjisi üretim ka-
pasitesi ise 100 milyar 
kWh’ye ulaştı.

Bu genel tablonun hari-
cinde 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 ala-
nından etkilenen kül-
türel mirasın gelecek 
nesillere aktarılması 
maksadıyla yoğun me-
sai harcadı. Ulusal ve 
uluslararası bilim in-
sanlarından oluşan ko-
misyonların da görüş-
leri alınarak konusunda 
uzman ilgili taraflarca 

İmam Abdullah Zaviyesi’nin Türbe kısmı taşınırken
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önemli çalışmalar ger-
çekleştirildi. Baraj göl 
alanından etkilenen 
Aşağı Şehir’de yer alan 
tarihi ve kültürel var-
lıklar bütüncül bir yak-
laşım çerçevesinde son 
derece titiz metotlarla 
taşınarak baraj göl ala-
nından çıkarıldı ve ni-
hai yerlerinde konum-
landırıldı.

Bu çerçevede ülkemizde 
bir ilk olan ve 540 ya-
şında olması itibariyle 
dünya ölçeğinde bü-
tüncül olarak taşınan 
en eski tarihi yapı sa-

yılan Zeynel Bey Tür-
besi’nin yeni yerine ta-
şınması işlemi 12 Mayıs 
2017 tarihinde başarıy-
la gerçekleştirilmişti. 
Tüm dünyanın ilgiyle 
izlediği taşıma işlemi 
neticesinde yaklaşık 
1150 tonluk tarihi yapı 
yeni yerinde konum-
landırılmıştı.

Zeynel Bey Türbesi’nin 
ardından 2018 yılın-
da Tarihi Artuklu Ha-
mamı, İmam Abdullah 
Zaviyesi, Orta kapı ve 
Eyyübi (Kızlar) Camii 

de başarıyla taşınarak 
Ilısu Projesi kapsamın-
da tesis edilen Arkeo-
park’taki yerlerine yer-
leştirildi.

Yusufeli Yükselmeye 
Başladı
Uluslararası Büyük Ba-
rajlar Komisyonu’nun 
güncel listesine göre 
sınıfında dünyanın en 
yüksek barajı olacak 
Yusufeli, 2018 yılın-
da yükselmeye başladı. 
Baraj gövdesinin inşa-
sı için günde ortalama 
7 bin metreküp beton 
dökülüyor.

2013 yılında teme-
li atılan tesiste baraj 
gövdesi betonu döküm 
faaliyetlerine temmuz 
2018’de start verildi. 
Baraj gövdesi için gün-
lük ortalama 7 bin met-
reküp beton dökülmesi 
hedefleniyor. Toplam-
da dökülecek beton ise 
yaklaşık 4 milyon met-
reküp olacak.

Çoruh Nehri Havza-
sı Projesi kapsamın-
da inşa edilen Yusufeli 
Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali Doğu Karade-

2018 YILINDA 
TARİHİ ARTUKLU 
HAMAMI, İMAM 
ABDULLAH 
ZAVİYESİ, ORTA 
KAPI VE EYYÜBİ 
(KIZLAR) CAMİİ 
BAŞARIYLA 
TAŞINARAK 
ILISU PROJESİ 
KAPSAMINDA 
TESİS EDİLEN 
ARKEOPARK’TAKİ 
YERLERİNE 
YERLEŞTİRİLDİ.
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niz Bölgesi’nde, Art-
vin’in 70 Km güney 
batısında inşa ediliyor. 
Çoruh Havzası üzerin-
de inşa edilen en büyük 
baraj olacak Yusufeli 
Barajı ve HES, aynı za-
manda çift eğrilikli be-
ton kemer kategorisin-
de Uluslararası Büyük 
Barajlar Komisyonunun 
listesine göre dünyanın 
en yüksek barajı olacak. 
Yüksekliği talvegden 

225, temelden ise 275 
metre olan baraj, yak-
laşık 2.13 milyar metre-
küp su depolayabilecek. 
Kurulu gücü 558 mega-
vat olan santralle yıllık 
1 milyar 888 milyon ki-
lovat saat hidroelektrik 
enerji üretilecek. 

10.07.2018 tarihinde 
başlanılan gövde beto-
nu döküm faaliyetleri-
nin 2020 yılının Nisan 

ayında tamamlanması 
hedefleniyor.

Silvan’da Mutlu Son 
Yakın
GAP kapsamında Ata-
türk Barajı’ndan sonra 
en büyük sulama barajı 
olma özelliğini taşıyan 
Silvan Barajı’nda fizi-
ki gerçekleşme oranı 
%60’a ulaştı. 

Silvan Barajı tamam-
landığında, ilk planda 

enerji üretimine ağırlık 
verecek. Silvan ovaları-
nın gelişimi paralelinde 
enerji üretimi aşama-
lı olarak düzenlenecek 
olan baraj, 4. aşama 
sonunda nihai enerji 
üretim kapasitesine ve 
sulama randımanına 
ulaşacak. Baraj, hiçbir 
sulama tesisi bulun-
mayan Silvan ovasının 
suyla buluşmasına ve-
sile olacak.

YUSUFELİ 
BARAJ GÖVDESİ 
İÇİN GÜNLÜK 
ORTALAMA 7 
BİN METREKÜP 
BETON DÖKÜLMESİ 
HEDEFLENİYOR. 
TOPLAMDA 
DÖKÜLECEK BETON 
İSE YAKLAŞIK 4 
MİLYON METREKÜP 
OLACAK. 
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Mavi Tünel Içme Suyu 
Projesi Hizmete Alındı 
2018’in Haziran ayında 
Konya Mavi Tünel İçme 
Suyu Projesi Cumhur-
başkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından 
hizmete alındı.  

Projeyle Mavi Tünel 
İçme Suyu İsale Hattı 
vasıtasıyla Konya Ka-
palı Havzası’na aktarı-
lan sudan tahsis edilen 
yıllık 100 milyon met-
reküp su ile Konya şehir 
merkezi başta olmak 
üzere, Çumra ilçesi ile 
İçeri Çumra beldesinin 
2050 yılına kadar içme 
ve kullanma suyu ihti-
yacı karşılandı.

Proje kapsamında yak-
laşık 120 kilometre 
uzunluğunda ve 2,20 
metre çapında çelik 
isale hattı, hamsu ter-
fi merkezi, 136 met-
re açıklığında Belkuyu 
yaya ve isale geçiş köp-
rüsü, bin 500 metreküp 
hacimli su haznesi ve 
günlük 366 bin metre-
küp kapasiteli Mavi Tü-
nel İçme Suyu Arıtma 
Tesisi inşa edildi. 

Konya Mavi Tünel İçme 
Suyu Projesi kapsamın-
da yapımı tamamla-
nan isale hattı ve arıt-
ma tesisinin hizmete 
alınmasıyla Torosların 

memba kalitesindeki 
suyu şehre verilecek.

Asrın Projesi Tarıma 
da Cansuyu Olacak
3,5 yıl gibi kısa bir sü-
rede dünyada ilk kez 
uygulanan “askıda de-
niz 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 proje-
sini de hayata geçirecek. 

KKTC’de 30 yıldır gide-
rek artan bir şekilde su 
sıkıntısı yaşanıyor. Bu 

Silvan Barajı’nda depo-
lanacak suların tarım 
arazileriyle buluşturul-
ması neticesinde yılda 
(dekar başına 389 TL)  
915 milyon TL gelir elde 
edilecek. Hidroelekt-
rik santralde üretilecek 
enerjinin yıllık getirisi 
ise 135 milyon TL ola-
cak. Proje ile ülke eko-
nomisine 1 milyar 50 
milyon TL katkı sağla-
nacak.

Mavi Tünel
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DSİ VE ÖZEL 
SEKTÖR 
TARAFINDAN 
İNŞA EDİLEN VE 
HÂLİHAZIRDA 
İŞLETMEDE 
OLAN 641 ADET 
HİDROELEKTRİK 
SANTRAL 28 410 
MW KURULU GÜCE 
SAHİP. 

sorun, suyun hem mik-
tarı hem de kalitesi yö-
nünden yaşanıyor. Su 
ihtiyaçlarının tamamen 
yeraltısuyu kaynak-
larından karşılandığı 
KKTC’de aşırı çekim 
neticesinde yeraltısu-
yuna deniz suyu giri-
şimleri meydana geldi 
ve bu durum yeraltı 
sularının tuzlanmasına 
neden oldu. Bu sebeple 
Türkiye’den KKTC’ye 
iletilen sulama suyu, 
KKTC’nin kalkınması-
na önemli ölçüde katkı 
sağlayacak.

KKTC Sulamaları İletim 
Tüneli İnşaatı kapsa-
mında 4,20 metre ça-
pında ve 5 700 metre 
uzunluğunda tünel, 
3,50 metre çapında 450 
metre uzunluğunda 

galeri ve 1,5 metre ça-
pında 582 metre uzun-
luğunda çelik cebri boru 
imalatları yapılacak. 

Projenin tamamlanma-
sıyla suya hasret KKTC 
arazileri yağmurlama 
ve damla sulamaları 
ile bereketlenecek. Su 
kaynakları kısıtlı olan 
KKTC’ye iletilen su ile 
sulu tarım yapılacak 
arazilerde yıllık yakla-
şık 100 milyon TL ilave 
gelir artışı sağlanacak.

HES’lerden 60 Milyar 
kWH’lik Üretim
Türkiye enerji üreti-
minde özellikle son yıl-
larda gerçekleştirdiği 
atılımla yerli ve yenile-
nebilir kaynakların dev-
reye sokulması yönünde 
önemli bir mesafe kat 

etti. Hâlihazırda ülke-
mizin 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 yılın-
da, 2,6 milyar kWh/yıl 
elektrik enerjisi üre-
tim kapasitesine sahip 
24 adet HES işletmeye 
alındı. Son duruma göre 
DSİ ve özel sektör ta-
rafından inşa edilen ve 
hâlihazırda işletmede 
olan 641 adet hidroe-
lektrik santral (HES)  
28 410 MW kurulu güce 
sahip. Bu kurulu kapa-
site ile yıllık 99 mil-
yar kilovat saat elekt-
rik enerjisi üretmek 

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali
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312018 YILINDA 
DSİ TARAFINDAN 
HİZMETE ALINAN 
ATIKSU ARITMA 
TESİSLERİNDEN 
TABİATA DEŞARJ 
EDİLEN ARITILMIŞ 
SU MİKTARI 92 
MİLYON METREKÜP 
OLDU.

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 imkânla-
rını kullanarak kendi iş 
makineleri ile gerçek-
leştirdiği çalışmalarla 
yerleşim yerlerini ve 
tarım arazilerini taşkın 
zararlarından koruma-
ya 2018 yılında da de-
vam etti. Bu çerçevede 
2018 yılında yurt ge-
nelinde gerçekleştirilen 
195 adet makineli ça-
lışma ile 520 milyon TL 
tutarında tasarruf elde 
edildi.

Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğü makine 
parkında yer alan 1764 
adet iş makinesi taşkın 
öncesi, taşkın esnası ve 
sonrasında yürüttüğü 
çalışmalarla taşkın za-
rarlarının önüne geçiyor. 

DSİ’nin ülke geneline 
yayılmış 26 adet Böl-
ge Müdürlüğü makine 
parkında, çeşitli türler-
de 1764 adet iş maki-
nesi bulunuyor. Bu ma-
kineler taşkın öncesi, 
taşkın anı ve sonrasın-
da vatandaşların can ve 
mal emniyetini temin 
etmek maksadıyla gece 
gündüz çalışıyor.

DSİ iş makineleri gü-
venlik maksatlı ça-
lışmalara da destek 
sağlıyor. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin gerçek-
leştirdiği operasyonla-

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 arı-
tımı ve arıtılan suyun 
yeniden kullanımına 
yönelik faaliyetler ivme 
kazanıyor. 2 Kasım 2011 
tarih ve 662 sayılı KHK 
ile Atıksu Dairesi Baş-
kanlığını teşkil ederek 
atıksu yönetimi çalış-
malarına büyük hız ve-
ren DSİ, 2011 yılından 

Atıksu Arıtma Tesisine giren ve arıtıldıktan sonra deşarj edilen sular
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28 HAZİRAN 2018 
TARİHİNDEN 
YILSONUNA 
KADAR 90 MİLYON 
TL HARCAMA 
GERÇEKLEŞTİRİLEREK 
YAKLAŞIK 70 
BİN HEKTAR 
ALANDA TAPU 
TESCİL İŞLEMLERİ 
TAMAMLANDI.

bu yana 17 adet Atık Su 
Arıtma Tesisini (AAT) 
hizmete aldı. 2018 yı-
lında bu tesislerden 
tabiata deşarj edilen 
arıtılmış su miktarı 92 
milyon metreküp oldu.

DSİ atık su arıtma pro-
jelerinde, “atık su-
ların kazanılarak ye-
niden kullanılması” 
konusundaki çalışma-
lara ağırlık vererek, 
tüm tesislerde arıtılmış 
atıksuyun sulamada 
kullanılmasına imkan 
sağlayacak üniteleri 
projelendiriyor. 

Arazi 
Toplulaştırmasını DSI 
Yapacak
Çeşitli sebeplerle eko-
nomik olarak tarımsal 
faaliyetleri yapmaya 
imkân vermeyecek bi-
çimde parçalanmış, 
şekilleri bozulmuş ve 
dağınık halde bulunan 
parsellerin modern ta-
rım işletmeciliğinin 
esasları doğrultusunda 
en uygun biçimde bir-
leştirilmesi, şekillen-
dirilmesi ve yeniden 
düzenlenmesi olarak 
tanımlanabilecek “Ara-

zi Toplulaştırması” 
ekonomik ve sosyal 
birçok kazanıma vesile 
oluyor.  

2018 yılında yapılan 
yasal düzenleme ne-
ticesinde ülkemiz ge-
nelinde arazi toplulaş-
tırma çalışması yapma 
yetkisi DSİ Genel Mü-
dürlüğüne verildi. Daha 
önce yürütülen 356 adet 
arazi toplulaştırması ve 
tarla içi drenaj proje-
sinin DSİ’ye devri ger-
çekleştirildi ve süratle 
çalışmalara başlandı.  
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66 hektar alanda tapu 
tescil işlemleri tamam-
landı. Devir işlemleri-
nin gerçekleştirildiği 
28 Haziran 2018 tari-
hinden yılsonuna kadar 
90 milyon TL harca-
ma gerçekleştirilerek 
yaklaşık 70 bin hektar 
alanda tapu tescil iş-
lemleri tamamlandı. 

DSI, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na Bağlandı
1954 yılında teşkilat-
landırılarak ülkemizin 
su kaynaklarının ko-
runması ve geliştiril-
mesi faaliyetlerini yü-
rüten Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, 4 
Numaralı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi 
uyarınca Tarım ve Or-
man Bakanlığı’na bağ-
landı.

10 Temmuz 2018 tari-
hinde resmi gazetede 
yayımlanarak yürür-
lüğe giren 1 Numara-
lı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi uyarınca 

Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ile Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakan-
lığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ismi altında 
birleştirildi. 

15 Temmuz 2018 ta-
rihinde resmi gazete 
yayımlanarak yürür-
lüğe giren 4 Numaralı 
Bakanlıklara Bağlı, İl-
gili, İlişkili Kurum ve 
Kuruluşlar ile Diğer 
Kurum ve Kuruluşla-
rın Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi ile de Devlet 
Su İşleri Genel Müdür-
lüğü, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlandı. 
19.08.2018 tarih ve 3 
sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin 2. 
ve 3. maddeleri gere-
ğince de Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nde 
genel müdür yardım-
cılığı görevini yürüten 
Mevlüt Aydın DSİ Genel 
Müdürlüğü görevine 
atandı.
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DÜNYANIN 
EN ENERJIK 
HES’LERI
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
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DÜNYANIN 
HİDROELEKTRİK 
SERÜVENİ, 
1881 YILINDA 
İNGİLTERE’NİN 
SADECE 400 
NÜFUSLU 
GODALMING 
KASABASI’NIN 
SOKAKLARININ 
AYDINLATILMASIYLA 
BAŞLADI.

Kalkınma, refah sevi-
yesi ve istikrarın vazge-
çilmez unsur ve göster-
gelerinden olan enerji; 
gelişen teknoloji, artan 
nüfus ve sanayileşmey-
le beraber önemini gi-
derek artırıyor. Enerji, 
küresel siyasette de her 
zaman önemli bir koz 
olarak ön plana çıkı-
yor. Bu durum ülkele-
rin enerjide bağımsız 
olmalarının ne kadar 
önemli olduğunun da 
apaçık bir göstergesi…

Enerjisini yerli kay-
naklarından sağlama-
ya çalışan ülkeler, aynı 

zamanda küresel iklim 
değişikliği ile uyum ve 
mücadele çalışmaları 
kapsamında yenilene-
bilir enerji kaynakları-
na yöneliyor. Yenilene-
bilir enerji kaynakları 
arasında ise hem yerli 
ve milli olması, hem 
de diğer kaynaklara 
göre işletme maliyeti-
nin daha düşük olması 
yönüyle hidroelektrik 
enerji diğerlerine göre 
ön plana çıkıyor.

Dünyanın, hidroelekt-
rik serüveni 1881 yılın-
da İngiltere’de sadece 
400 nüfuslu Godalming 
kasabasının sokakla-

rının aydınlatılmasıyla 
başlamıştı. Günümüzde 
ise devasa türbinlere 
sahip bazı hidroelekt-
rik santraller ülkelerin 
elektrik ihtiyacını dahi 
tek başlarına karşıla-
yabilecek kapasiteye 
sahipler. İşte, Ulusla-
rarası Büyük Barajlar 
Komisyonu (ICOLD), 
Uluslararası Hidroe-
lektrik Derneği (IHA) ve 
santrallerin bulunduğu 
ülkelerin bakanlıkları 
tarafından yayınlanan 
veri ve bilgiler derlene-
rek oluşturulan o deva-
sa hidroelektrik sant-
rallerin listesi:
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SANİYEDE 35 
BİN METREKÜP 
DEBİYE SAHİP 
YANGTZE NEHRİ 
ÜZERİNDE 2003 
YILINDA İNŞASI 
TAMAMLANAN ÜÇ 
BOĞAZ BARAJI VE 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALİ 22 BİN 
500MW KURULU 
GÜCÜYLE 2018 
YILINDA DA HALEN 
DÜNYANIN EN 
YÜKSEK KURULU 
GÜCE SAHİP 
ELEKTRİK ÜRETİM 
TESİSİ. TESİSİN 
ELEKTRİK ÜRETİM 
KAPASİTESİ 
YILLIK 98 MİLYAR 
100 MİLYON 
KİLOVATSAAT.

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

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, dün-
yada en fazla baraja sahip ülke unvanını elinde bulunduruyor. Çin Halk Cum-
huriyeti, 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 Hidroe-
lektrik 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 yılın-
da 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 rezer-
vuarı boyunca 13 şehir, 140 kasaba ve 1350 köy kısmen sular altında kalırken, bu 
yerleşim yerlerinde yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişi yerlerinden taşındı.
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SANİYEDE 19 BİN 
500 METREKÜP 
DEBİYE SAHİP 
PARANA NEHRİ 
BARAJ İNŞA 
ETMENİN 
ZORLUKLARINA, 
YAKLAŞIK 100 YIL 
ÖNCE SAVAŞMIŞ 
İKİ DEVLETİN 
İŞBİRLİĞİ 
SAĞLAMASININ 
SİYASİ ZORLUKLARI 
DA EKLENİNCE 
ITAİPU PROJESİ’Nİ 
HAYATA GEÇİRMEK 
KATBEKAT 
ZORLAŞMIŞTI. 
ANCAK NİHAYET 
DEVASA 
HİDROELEKTRİK 
SANTRAL 1984 
YILINDA FAALİYETE 
GEÇEREK ELEKTRİK 
ÜRETİMİNE 
BAŞLADI.

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 üretimiy-
le bir dünya rekoru kırdı. 14 bin MW Kurulu güce sahip devasa hidroelekt-
rik santral tek başına Brezilya’nın enerji ihtiyacının yüzde 15’ini, Paraguay’ın 
enerji ihtiyacının ise yüzde 86’sını karşılıyor.

Savaştan Işbirliğine
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 sağ-
lamasının siyasi zorlukları da eklenince İtaipu Projesi’ni hayata geçirmek kat-
bekat 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 faa-
liyete geçen santralin her bir ünitesinin kurulu güç kapasitesi 700 MW.
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7,36 MİLYAR 
DOLARA MÂL OLAN  
XİLUODU BARAJI VE 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALİ  13 BİN 
860 MW KURULU 
GÜCÜYLE ÇİN’İN 
İKİNCİ, DÜNYANIN 
İSE ÜÇÜNCÜ 
EN YÜKSEK 
KURULU GÜCE 
SAHİP SANTRALİ. 
XİLUODU’NUN 
YILLIK ÜRETİM 
KAPASİTESİ 
57 MİLYAR 
120 MİLYON 
KİLOVATSAAT.

Xiluodu Barajı ve HES / Çin Halk Cumhuriyeti

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 Eyale-
ti’nde Jinsha Nehri üzerinde inşa edilen Xiluodu Barajı ve Hidroelektrik Sant-
rali 2013 yılında tamamlandı.

Finansmanı, Yangtze Power, Çin Kalkınma Bankası ve Çin Yapı Bankası tara-
fından 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 mil-
yar 120 milyon kilovatsaat. 

Xiluodu Hidroelektrik Santrali, her biri 770MW gücünde 18 adet Francis Tür-
bin’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 mil-
yar 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 Gor-
ges ve Xiluodu Hidroelektrik Santralleri’nin de geliştiricisi.
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BREZİLYA ENERJİ 
VE MADEN 
BAKANLIĞI 2011 
YILINDA YAPTIĞI 
AÇIKLAMADA 
BELO MONTE 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALİNİN 
ORTALAMA ENERJİ 
ÜRETİMİNİN 18 
MİLYON HANENİN 
ELEKTRİK 
TÜKETİMİNE 
EŞDEĞER 
OLDUĞUNU 
BELİRTTİ.

Belo Monte Barajı ve HES / Brezilya

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 Bre-
zilya’nın en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük beşinci hidroelektrik santra-
li Amazon Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Xingu Nehri üzerine inşa 
ediliyor. 2019 yılında enerji üretimine başlaması planlanan Belo Monte Hidro-
elektrik 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 geleceğin-
deki payının ne olacağı sorusu şu şekilde yanıtlanmış:

“Brezilya’nın son yıllarda hızla artan sosyo-ekonomik büyümesi, elektrik tüketi-
minde 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 orta-
lama enerji 18 milyon hanenin (60 milyon kişinin) veya Arjantin’deki tüm konutların 
elektrik tüketimine (yıllık yaklaşık 34 milyar kilovatsaat) eşdeğerdir.”
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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 Sant-
rali’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 Ame-
rikan Doları’na mal oldu.

Hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama temini ve taşkından koruma 
amaçlı inşa edilen Tucurui Barajı’nın enerji üretim kapasitesi ICOLD’un verile-
rine göre yıllık 41 milyar kilovatsaat. 
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SAYANO-
SHUSHENSKAYA 
HİDROELEKTRİK 
SANTRALİ, 
GUİNNESS 
REKORLAR 
KİTABI’NA DA 
ADINI YAZDIRDI. 
ZİRA 2009 
YILINDA RİCHTER 
ÖLÇEĞİNE GÖRE 8 
BÜYÜKLÜĞÜNDE 
BİR DEPREME 
DAYANABİLECEĞİ 
TESPİT EDİLEN 
YAPI, KENDİ 
TİPİNDEKİ EN 
GÜVENLİ YAPI 
OLARAK GUİNNESS 
REKORLAR 
KİTABI’NDA YER 
ALIYOR.

Sayano Shushenskaya Barajı ve HES /
Rusya Federasyonu

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 bü-
yük alüminyum döküm fabrikalarından birinin yanı sıra dünyanın 9. en yüksek 
hidroelektrik kurulu gücüne sahip ve adını kentin adından alan Sayano-Shus-
henskaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne de ev sahipliği yapıyor. 1963 yı-
lında yapımına başlanan baraj, 15 yıllık inşa sürecinin ardından 1978 yılında 
tamamlandı. Tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlaması ise 1985 yılında ger-
çekleşti. 

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 hid-
roelektrik 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.
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RUSYA ENERJİ 
BAKANI SERGEİ 
SHMATKO’NUN 
YAPTIĞI 
AÇIKLAMAYA 
GÖRE TESİSİN 
ONARIMI RUSYA 
FEDERASYONU’NA 
1,2 MİLYAR DOLARA 
MÂL OLDU. 

Sayano-Shushenskaya 
Hidroelektrik Santra-
li, Guinness Rekorlar 
Kitabı’na da adını yaz-
dırdı. Zira 2009 yılında 
Richter ölçeğine göre 8 
büyüklüğünde bir dep-
reme dayanabileceği 
tespit edilen yapı, ken-
di tipindeki en güvenli 
yapı olarak Guinness 
Rekorlar Kitabı’nda yer 
alıyor.

2006 yılında rekor se-
viyede üretim gerçek-
leştirerek ve kendi ti-
pindeki en güvenli yapı 
olarak Guinness Rekor-
lar Kitabı’na adını yaz-
dırarak geliştiricilerine 

ve işletmecilerine bü-
yük sevinç yaşatan hid-
roelektrik santral, re-
korlar kitabına girişiyle 
aynı yılda, 17 Ağustos 
2009 tarihinde ger-
çekleşen kazayla aynı 
zamanda büyük bir 
hüznün de adresi oldu. 
75 kişinin hayatını kay-
bettiği, onlarca kişinin 
yaralandığı kazada, 
40 ton yağ Yenisey Ir-
mağı’na karıştı. Rusya 
Enerji Bakanı Sergei 
Shmatko’nun yaptığı 
açıklamaya göre tesisin 
onarımı Rusya Fede-
rasyonu’na 1,2 milyar 
Dolara mâl oldu. 

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



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.

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.

PLASTIK ÇAĞI
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HAZIRLAYAN
ÖZGÜL AYOĞLU
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Plastiğin Tarihçesi
Plastik 1862 yılında 
Alexander Parkes ta-
rafından İngiltere’de 
icat edildi. Üretimine 
Parkes’ın Londra’da 
kurduğu şirket 1866’da 
başladı. 1907 yılında Leo 
Baekeland’ın ilk ger-
çek seri üretim plastiği, 
yani bakalit maddesi-
ni yaratması plastiğin 
hayatımıza girmesinde 
dönüm noktası olmuş-
tur. Plastikler ham pet-
rolün işlenmesi ile elde 
edilen organik polimer-
lerdir. Plastiğin kolay 
şekillenebilir olması, 
ısı ve elektrik yalıtkan-
lığı sağlaması, esnek ve 

hafif olması, en önem-
lisi de düşük maliyetli 
olması 1950’li yıllardan 
itibaren hızla yayılıp 
hayatımızın her alanın-
da yer almasına neden 
olmuştur. Öyle ki içinde 
bulunduğumuz dönemi 
“Plastik Çağı” olarak 
adlandıranlar var.

Plastiğin en fazla kul-
lanıldığı sektörler pa-
ketleme ve inşaat sek-
törüdür.

Dünya genelinde bu 
güne kadar 8,3 milyar 
ton plastik üretilmiş, 
bu üretimin 4,9 milyar 
tonu atık plastiğe dö-
nüşmüştür.

4,9 Milyar Ton Plastik 
Nerede?
Plastiğin doğada biyo-
lojik olarak parçalan-
ması plastiğin türüne 
göre 100 yıl ile 1000 
yıl arasında değişiyor. 
Plastik atıklar şehirleş-
menin ve nüfusun yo-
ğun olduğu bölgelerde 
üretilmesine rağmen 
rüzgar, akarsular, akın-
tılar ve gelgitler aracılı-
ğıyla dünyanın en uzak 
bölgelerine kadar ta-
şınabiliyor. Kuzey Ku-
tup bölgesindeki deniz 
buzullarında bile mikro 
ölçekte plastik parça-
cıklarının bulunduğu 
saptandı. Okyanusların 

PLASTİK ATIKLAR 
ŞEHİRLEŞMENİN 
VE NÜFUSUN 
YOĞUN OLDUĞU 
BÖLGELERDE 
ÜRETİLMESİNE 
RAĞMEN RÜZGAR, 
AKARSULAR, 
AKINTILAR VE 
GELGİTLER 
ARACILIĞIYLA 
DÜNYANIN EN 
UZAK BÖLGELERİNE 
KADAR 
TAŞINABİLİYOR. 
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en derin noktası olan 
Mariana Çukuru’nda 
bile çöpler birikmeye 
devam ediyor ve ok-
yanuslardaki kirliliğin 
yüzde 90 ‘ı plastik atık-
lardan oluşuyor.

Okyanuslara Yılda 8 
Milyon Ton Plastik 
Girdiği Tahmin 
Ediliyor
Girdaplara sıkışan 
plastik mikro düzeyde 
plastik parçacıkları-
na dönüşüyor ve deniz 
canlıları kolayca besin 
olarak yiyebiliyorlar. 
Denizlerdeki plastikler 
ince bir mikrop kat-
manıyla kaplanıyor 
bu da deniz canlıları-

na yiyeceğe benzer bir 
koku ve tat veriyor. Bu 
şekilde deniz canlıları 
plastikleri besin ola-
rak algılıyorlar. Plastik 
parçacıklar denizler-
deki toksik kimyasal-
ları absorbe ediyor. Bu 
şekilde avcı balıklar ve 
deniz suyunu filtrele-
yerek beslenen kabuklu 
deniz canlıları mikrop-
lastiklerle birlikte de-
nizdeki kimyasalları da 
besin olarak alıyorlar. 
Planktonlarla başlayan 
bu beslenme şekli en 
tepeye kadar ulaşıyor. 
Plastik atıklar onlara 
bağlanan kimyasallar-
la besin zincirine dahil 
oluyor.

Önümüzdeki 20 yıl-
da plastik üretiminin 2 
katına çıkacağı tahmin 
ediliyor. 2050 yılına 
gelindiğinde denizler-
de ve okyanuslardaki 
plastik oranı deniz can-
lılarından fazla olabi-
lir. Yani gezegenimizi 

plastik poşete koyup 
çöpe atmak üzereyiz.

Akdeniz’de Durum 
Dünya Doğayı Koruma 
Vakfı ( WWF) “Plas-
tik Kapanından Çıkış: 
Akdeniz’i Plastik Kir-
liliğinden Kurtarmak” 
başlıklı raporunda Ak-
deniz’in bir plastik de-
nizi olma tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğu-
nu bildirdi. Akdeniz’in 
ülkemizdeki balıkçılık 
sektörü için ne kadar 
önemli bir kaynak ol-
duğu düşünüldüğünde 
içinde bulunduğumuz 
durumun vahameti 
gözler önüne seriliyor.

Akdeniz’in turizm açı-
sından gelişmiş bir 
bölgede yer alması 
nedeniyle oluşan yo-
ğun ziyaretçi trafiği de 
plastik kirliliğini yüzde 
40 arttırıyor. Bölgedeki 
yoğun plastik kullanımı 
ve atık yönetiminin ye-
tersiz olması kirliliğin 
artışını hızlandırıyor. 
Plastik atıkların yüzde 
65’ini misinalar oluş-
turuyor ve bunlar deniz 
canlılarının boğulma-
larına, yaralanmalarına 
neden oluyor. Misina-
ların denizde çözün-
mesi 600 yıl sürüyor.  

Plastik Insan 
Vücuduna Hangi 
Yollarla Giriyor?
Türkiye’de 16 fark-
lı yerde üretilen sofra 
tuzları incelendi ve ta-
mamında mikroplasti-
ğe rastlandı. Örnekler 
deniz tuzu, kaya tuzu 
ve göl tuzlarından olu-
şuyor. Raporlara göre 
mikroplastik partikül 

ÖNÜMÜZDEKİ 20 
YILDA PLASTİK 
ÜRETİMİNİN 2 
KATINA ÇIKACAĞI 
TAHMİN EDİLİYOR.

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 örne-
ğinin 36’sında da mik-
roplastiğe rastlandı. Bu 
durum yaşadığımız so-
runun küresel boyutta 
olduğunun göstergesi.

Her gün kullandığı-
mız pet şişelerle ilgili 
araştırmalar da devam 
ediyor. 9 farklı ülkeden 
250 plastik su şişesinde 
yapılan incelemede her 
bir litre suda ortala-
ma 10 plastik parçacığa 

rastlandı ve bu parça-
cıklar insan saçından 
daha kalın boyutlarda. 
Test edilen markalar 
şişeleme tesislerinin 
yüksek standartlarda 
olduğunu iddia ediyor-
lar. Bir başka araştırma 
sonucunda çeşitli ül-
kelerden toplanan 265 
plastik ambalajlı şişe 
suyu markasının yüzde 
90’ında plastik parça-
cıkları tespit edildiği 
her bir litrede ortalama 
325 plastik parçacık bu-
lunduğu açıklanmıştı.

Çeşme sularında yapı-
lan araştırmalar da pek 
iç açıcı görünmüyor. 
Çeşme sularında rast-
lanan plastik parçacık 
sayısı pet şişelerdekinin 
yarısı kadar.

Kozmetik ürünlerde de 
bolca mikroplastik bu-
lunuyor. Sürtünmeyi 
arttırması için diş ma-
cunlarında, şampuan-
larda, göz temizleyi-
cilerde, maskaralar ve 
rujlarda mikroplastik 
mevcut.

2017 yılında yapılan bir 
araştırmaya göre Avru-
pa vatandaşı bir birey 
içmesularıyla vücuduna 
girenler dışında yediği 
gıdalarla yılda ortalama 
11 bin adet mikroplas-
tik alıyor. Bu miktarın 
yüzde 99’u sindirim 
sistemi yoluyla dışarı 
atılıyor. Yüzde 1’lik kı-
sım ise absorbe ediliyor. 

Avusturya’da yapılan 
bir araştırma sonu-
cunda insan vücuduna 

21 ÜLKEDE YAPILAN 
39 FARKLI SOFRA 
TUZU ÖRNEĞİNİN 
36’SINDA DA 
MİKROPLASTİĞE 
RASTLANDI. 
BU DURUM 
YAŞADIĞIMIZ 
SORUNUN 
KÜRESEL BOYUTTA 
OLDUĞUNUN 
GÖSTERGESİ.
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beslenme yoluyla plas-
tik girdiği kanıtlandı. 
Farklı ülkelerde yaşayan 
8 denek 1 hafta boyunca 
plastik ambalajlı yiye-
ceklerle beslendi ve pet 
şişelerdeki içecekleri 
tüketti. Hiçbiri veje-
teryan beslenmedi. Bir 
haftanın sonunda de-
neklerde yapılan gaita 
tahlilinde büyüklüğü 50 
ile 500 mikrometre ara-
sında dokuz farklı plas-
tik türüne rastlandı.

Plastiğin Insan 
Sağlığına Zararları 
Nelerdir?
İnsan vücuduna giren 
mikroplastiklerin sağ-
lığımızı nasıl etkiledi-
ği konusunda yeterli 
araştırma ve kesin bil-
giler olmasa da bilim 
adamları birtakım tah-
minlerde bulunuyorlar.

Hayvanlar üzerin-
de yapılan deneylerde 
mikroplastiklerin kan 
dolaşımına geçerek 
karaciğer, böbrek, ba-
ğırsaklar ile beyinde 
yoğunlaştığı ve bu do-
kularda oksidatif stre-
se, yangıya yol açtığı, 
insanlarda ise özellikle 
akciğer dokusunda yo-
ğun olarak bulunduğu 
saptanmış.

Bisfenol A, alkil fenol, 
fitalat gibi plastikler 
yağ hücrelerinin oluş-
masına ve genişleme-
sine, obeziteye, sperm 
sayısının azalmasına, 
prostat tümörlerinin 
oluşmasına, göğüs do-
kusunun büyümesi-
ne, astıma, nörolojik 

hastalıklara ve diğer 
kanserlere yol açabili-
yorlar. Plastikler öst-
rojen gibi etki ederek 
yağ hücrelerinin sayı-
sını ve içerdikleri yağ 
miktarını arttırıyorlar. 
Ayrıca, beyindeki açlık 
ve tokluk merkezlerini 
etkiliyor, bazal meta-
bolizmayı yavaşlatarak 
etkili oluyorlar.

Avrupa Birliği Plastik 

Stratejisi
Avrupa Birliği plastik 
atıklarla mücadele ko-
nusunda 2018 yılının 

Ocak ayında yeni bir 
strateji belirledi. Av-
rupa Birliği sınırların-
da bilerek kullanılan 
mikroplastiklere ve tek 
kullanımlık plastikle-
re kısıtlama getiriliyor. 
Tüm plastik ambalajlar 
2030’a kadar geri dö-
nüştürülebilir olacak.

Yeni stratejiye göre:

•	 Plastik geri dönüşü-
mü işletmeler için 
kârlı hale getirilecek.

•	 Plastik atıklar kontrol 
altına alınacak.

•	 Plastiklerin denizlere 
dökülmesine son ve-
rilecek.

•	 İnovasyona olan des-
tek arttırılacak ve 
daha akıllı ve geri dö-
nüştürülebilir plastik 
malzemenin gelişti-
rilebilmesi için 100 
milyon Euro ek fi-
nansman sağlanacak.

•	 Tüm dünyada deği-
şim teşvik edilecek.

Ülkemizde Plastik 
Kirliliğine Karşı 
Önlemler Alınmaya 
Başlandı
Ülkemizde katı atıkla-
rın geri kazanımı kap-
samında plastik atık-
lar konusunda olumlu 
gelişmeler var. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
2017 yılında Emine Er-
doğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde “Sıfır 
Atık Projesi”ni başlattı. 
Hazırlanan yönetme-
liğe göre belediyeler 
bundan sonra ikili top-
lama sistemi ile atıkları 
ayrı toplamak için hiz-
met verecekler. Bu uy-
gulamayı hayata geçir-
meleri için belediyelere 
2019 yılı sonuna kadar 
süre verildi.

1 Ocak 2019 tarihinden 
itibaren de plastik po-
şetler ücretli hale ge-
tirildi. Hedef yıllık 440 
olan kişi başı plastik 
poşet kullanımını 2019 
yılı sonunda 90’a, 2025 
yılında ise 40 adede 
düşürmek. Diğer bir ça-

PLASTİKLER 
ÖSTROJEN GİBİ 
ETKİ EDEREK YAĞ 
HÜCRELERİNİN 
SAYISINI VE 
İÇERDİKLERİ 
YAĞ MİKTARINI 
ARTTIRIYORLAR. 
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lışma da içecek amba-
lajlarına depozito uy-
gulaması; bu uygulama 
sayesinde evsel atıklar 
içerisinde önemli bir 
miktar teşkil eden içe-
cek atıklarının temiz, 
kaliteli ve etkin bir şe-
kilde toplanması sağ-
lanacak. 2023 yılında 
evsel atık geri kazanım 
oranı en az yüzde 35 
seviyesine çıkacak.

Üretilen Plastiğin 
Gezegenimize Verdiği 
Zararaları Azaltmak 
Için Geri Dönüşüm
Katı atıkların yok edil-
mesi önemli bir sorun 
ve bu soruna çöp mer-
kezlerinde uygun depo-
lama, geri dönüşüm ve 
yakma gibi yöntemlerle 
farklı çözümler üretil-
meye çalışılıyor.  

Yakma; ortaya çıkan 
zehirli gazlardan dolayı 

tepki çeken bir yöntem. 
Zehirli gazları filtrele-
yen kontrollü yakma iş-
lemi de oldukça pahalı. 

Plastik atıkların gömül-
mesi; yeraltı sularının 
kirlenmesi, topraktaki 
canlı organizmaların 
yaşamının ve adaptas-
yonunun etkilenmesine 
neden oluyor.

Geri dönüşüm; cam, 
metal, plastik, kağıt 
gibi yeniden kullanı-
labilir malzemelerin 
birtakım işlemlerden 
geçirilerek ikinci bir 
hammadde olarak üre-
tim sürecine sokulması 
olarak tanımlanabilir. 
Doğal kaynakların ko-
runmasında, atık mik-
tarının azaltılmasında 
ve enerji tasarrufu sağ-
lanmasında geri dönü-
şüm oldukça önemli. 

1 ton plastik ambalaj 
atığının geri dönü-
şümüyle 14 000 kWh 
enerji tasarrufu sağla-
nabiliyor.

Geri dönüşümde en 
önemli konu atıkların 
kaynağında, temiz ve 
türlerine göre ayrıştı-
rılmasıdır. Değerlendi-
rilebilir atıklar kayna-
ğında 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 yan-
dan da çöpe dönüşen 
plastiklerden kurtul-
manın yollarını arıyor. 
Plastik atıklar okya-

nuslara karıştıktan, 
özellikle mikroplastiğe 
dönüştükten sonra işler 
çok daha zorlaşıyor.

Konuyla ilgili bir yan-
dan umut veren ancak 
tartışmalara da neden 
olan çabalar devam 
ediyor. Bu girişimler-
den biri “The Ocean 
Cleanup” projesi.

20’li yaşlardaki uzay- 
havacılık öğrencisi Bo-
yan Slat “The Ocean 
Cleanup” projesini 
gerçekleştirmek için 70 
bilim insanı ve mühen-
disin desteği ve 100 gün 
süren bir kampanya 
ile 2,4 milyon dolarlık 
yardım toplamayı ba-
şardı.

“The Ocean Cleanup” 
akıntı gücüyle kendi-
sine doğru gelen plas-
tikleri yakalayan, yüzen 
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Japonya kıyılarında 
denemelere başlayan 
2000 metre genişliğin-
deki bariyer, deniz can-
lıları ve plankton gibi 
önemli besin kaynakla-
rının geçişine izin ver-
mek üzere tasarlanmış. 
Bu prototip başarıya 
ulaşırsa 100 km’lik dev 
sistem inşa edilecek ve 
okyanusa salınacak.

Ancak bu projenin de-
rin denizlerdeki göçleri 
bloke edebileceği, deniz 
canlılarının geçici ya da 
sürekli konakladıkları 
bir yer haline gelebile-
ceği ve göç yollarını bo-
zarak ekosisteme zarar 
verebileceği konusunda 
itirazlar var.

İlgi gören bir başka pro-
je; Richard Hardiman 
adlı bir girişimcinin 
ürettiği “Waste Shark” 
balina köpek balığından 

modellenmiş bir robot. 
Deniz ve liman temizliği 
yapan robot tek seferde 
350 kg çöp toplayabili-
yor ve Hindistan, Dubai, 
ABD gibi pek çok ülkede 
kullanılıyor.

Umut veren bir gelişme 
de plastikleri parçala-
yan bir enzimin geliş-
tirilmesi.

Japon bilim insanla-
rı Ideonella sakaiensis 
201-F6 olarak isimlen-
dirilen bakteri türünün 
büyüme sürecinde kar-
bon ve enerji ihtiyacını 
karşılamak için paket-
leme ve tekstil alanla-
rında en sık kullanılan 
polimer türlerinden biri 
olan polietilen terefta-
latı (PET) kullandığını, 

BİR BAKTERİ 
TÜRÜNÜN 
ÜRETTİĞİ İKİ 
ENZİMİN PET’İN 
BİYOLOJİK 
PARÇALANMASINI 
SAĞLADIĞI 
KEŞFEDİLDİ.



bu bakterinin ürettiği 
iki enzimin PET’in bi-
yolojik olarak parçalan-
masını sağladığını keş-
fettiler. Enzimin yapısal 
özelliklerinde bazı deği-
şiklikler yaparak PET’i 
parçalama verimini art-
tırmayı başardılar. Bu 
araştırma plastiklerin 
geri dönüşümü ve çev-
reye verdikleri zararla-
rın önlenmesinde yeni 
yöntemlerin geliştiril-
mesi konusunda öncü 
olabilecek nitelikte.  

Ben Ne Yapabilirim?
Plastiği tamamen ha-
yatımızdan 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 de-
ğildir ve geri dönüşüm 
sadece bir kez uygula-
nabilecek bir yöntem-
dir. İkinci kullanımdan 
sonra plastik yine çöpe 
dönüşecektir.

Plastik kullanımı konu-
sunda çözüm endüstride 
ve yasa yapıcılarda gibi 
görünse de her şey bi-
reysel tutumlarımızı de-
ğiştirmekle başlıyor. Bu 
nedenle dünyayı plastik 
yığınlarından kurtarmak 
kullanımını azaltmakla 
mümkün. Özellikle tek 
kullanımlık pet şişeler, 
pipetler, plastik çatal, 
bıçak, bardak gibi mal-
zemeler kullanım süre-
leri çok kısa olduğu için 

kirliliğin en büyük so-
rumluları.

Bu malzemeleri kul-
lanmadan da yaşamak 
mümkün. Bir cam şişeyi 
tekrar tekrar kullanarak 
yılda 240 adet plastik 
şişe üretimini engelle-
yebilirsiniz. Plastik kir-
liliğinde en büyük paya 
sahip olan, yılda kişi 
başı 440 adet kullandı-
ğımız plastik poşet kul-
lanımından kaçınmak 
ve tekrar kullanılabilir 
bez torba edinmek bi-
zim için küçük,  geze-
genimiz için atılmış dev 
bir adım olacaktır.

ODTÜ’de Tatlısu 
Deneyleri 
ODTÜ “AB UFUK 2020” 
tarafından desteklenen 
ve 21 ülke işbirliğiyle 
gerçekleştirilen AQU-
ACOSM Projesi kapsa-
mında tatlısu kaynak-
ları ve ekolojik denge 
üzerinde mikroplastik-
lerin zararlarını araş-
tırmayı hedefleyen de-
neyler yapıyor.

ODTÜ’deki DSİ Göle-
ti’nde kurulan deney 
düzeneğinde Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Meryem Bek-
lioğlu ve ekibi mik-
roplastiklerin sularda 
yaşayan canlılar ve su 
kalitesi üzerinde etkisi-
ni gerçek zamanlı takip 
ettiler.

Prof. Dr. Meryem Bek-
lioğlu’na AQUACOSM 
kapsamında gerçek-
leştirdikleri deney ve 
plastiğe ilişkin sorular 
yönelttik:

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 çalış-
maları, doğadaki plas-
tik probleminin özellik-
le son on yılda arttığını 
işaret etmektedir. Plas-
tiklerin denizel canlıla-
ra takılarak ölümlerine 
sebep olduğunu veya 
insan etkisinden çok 
uzak okyanus adaların-
daki deniz kuşlarının 
midelerinden plastik 
çıktığını çoğumuz ha-
ber kanallarından ve 
belgesellerden görmü-
şüzdür. Bu tür plastik-
ler makroplastik olarak 
değerlendirilmektedir. 
Örneğin balık ağla-
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PLASTİK 
KULLANIMI 
KONUSUNDA 
ÇÖZÜM 
ENDÜSTRİDE VE 
YASA YAPICILARDA 
GİBİ GÖRÜNSE DE 
HER ŞEY BİREYSEL 
TUTUMLARIMIZI 
DEĞİŞTİRMEKLE 
BAŞLIYOR.
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rı, dubalar,  pet şişe-
ler, variller ve strafor 
parçaları gibi plastik-
ler en sık karşılaşılan 
makroplast ik lerdir . 
Özellikle balık ağları, 
halihazırda bir çok çev-
resel stres altında bu-
lunan deniz memelile-
rini, deniz kuşlarını ve 
deniz kaplumbağalarını 
etkilemektedir. Balık 
ağlarına takılmalar so-
nucunda anne-yavru 
arasındaki bağın ko-
parak yavru ölümleri, 
takılma kaynaklı hare-
ket güçlüğünden açlık 
ölümleri gözlenmiştir. 
Su ortamına atılan veya 
yağış yoluyla karadan 
sucul ortama ulaşan 
makroplastikler kim-
yasal ve fiziksel aşın-
mayla canlıların ra-
hatlıkla tüketebileceği 

boyutlara ulaşıyor. Bu 
şekilde aşınma yoluyla 
5mm’den küçük boyut-
lara ulaşmış plastiklere 
ikincil mikroplastikler 
diyoruz. Buna ek ola-
rak, çeşitli endüstri-
yel işlemde, hijyenik 
ve kozmetik ürünler-
de kullanılmak üzere 
halihazırda 5mm’den 
küçük üretilen mik-
roplastiklere de birincil 
mikroplastikler diyo-
ruz. 1mm’nin altındaki 
plastiklere ise nanop-
lastik adını veriyoruz. 
Doğada birincil ve ikin-
cil mikroplastikler (ve/
ya nanoplastikler), zo-
oplanktondan balina-
lara kadar birçok canlı 
tarafından direkt veya 
besin ağı üzerinden do-
laylı olarak tüketiliyor. 
Besin ağının bir parçası 

olan insan da bu canlı-
ların arasında. Özellikle 
zooplanktonlar, bentik 
omurgasızlar ve balık-
lar üzerinde yoğunlaş-
mış çalışmalar, mik-
roplastiklerin canlıların 
metabolizmasını olum-
suz yönde etkilediğini, 
oksidatif strese sebep 
olarak canlının bağışık-
lığını ve doğurganlığını 
düşürdüğünü, sindirim 
kanalında yaralanma 
ve tıkanmalara sebep 
olduğunu göstermekte-
dir. Ayrıca sucul ortam-
daki canlıların dışkıları 
plastik içerdiğinde, su-
cul ekosistemde özel-
likle bentik yaşam için 
çok önemli olan yüzey-
den dibe besin transferi 
azalmaktadır. Sediman 
üzerinde zaman içe-
risinde biriken plastik 

miktarı ise, hem bentik 
canlıların ekosistemi-
ni değiştirmekte hem 
de kimyasal minera-
lizasyonu etkileyerek 
biyojeokimyasal besin 
döngüsünü değiştir-
mektedir. 

Beslenme ve besin dön-
güsü üzerindeki etkile-
rin yanı sıra mikrop-
lastikler mikroskobik 
canlılar için yeni bir 
yüzey oluşturmaktadır. 
Yüzerliliği sayesinde 
okyanusları aşabilen 
plastik parçalarının 
üzerinde yaşayan can-
lıların da böylelikle 
ulaşabileceği alanlar 
çoğalmıştır. Yapılan 
araştırmalar, plas-
tik yüzeyinde büyüyen 
bakteri ve mantarların 
bulundukları komüni-
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teden farklı olduğu ve 
bu türlerin içinde pa-
tojenik türlerin de ol-
duğu düşünüldüğünde 
canlıların etki alanının 
artmasının muhtemel 
olduğunu öne sürmüş-
lerdir. 

Plastiğin ortaya 
çıkardığı sorunlar 
ülkemizde ve dünyada 
hangi boyutta 
bulunuyor?
Sadece 2013 yılı glo-
bal plastik üretimi 299 
milyon ton olarak açık-
lanmıştır ve denizel 
ortamlara ulaşan plas-
tiğin büyük çoğunluğu 
karasal alanlardan gel-
mektedir. Plastiklerin 
doğal ortamdaki daya-
nımı yüksek olduğun-
dan çevresel değişimi-
ne, besin güvenliğinde 
ve biyoçeşitlilikte azal-
maya sebep olmaktadır. 
Dünya çapında yapılan 
çalışmalara göre 114 
denizel türde mikrop-
lastik gözlemlenmiştir. 
Son yıllarda yapılan ça-
lışmalarsa daha çarpıcı. 
Duncan ve arkadaşları-
nın 2018 yılında Kıbrıs, 
ABD ve Avustralya’dan 
örnekler alarak yaptığı 
çalışmaya göre mide-
sinde plastik olmayan 
deniz kaplumbağası 
maalesef gözlenme-
miştir. 

Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de izle-
me çalışmaları denizel 
alanda yoğunlaşmış-
tır. Güven ve arkadaş-
larının 2017 yılında 
Akdeniz kıyılarında 
yaptıkları çalışmada, 

yüzey sularında km2’de 
16 bin 339 ila 520 bin 
213 adet mikroplas-
tik gözlenmiştir. Aynı 
çalışmada örneklenen 
balıkların midelerinden 
%70 oranında plastik 
fiber, %20.8 oranında 
da sert plastik gözlem-
lenmiştir. Denizlerdeki 
plastik fiberin başlıca 
kaynağı kumaş yıkama 
suyunun çamaşır ma-
kinelerimizden denize 
ulaşması. Polietilen te-
reftalat (PET), yüksek 
yoğunluklu polietilen 
(HDPE), polivinilklorür 
(PVC), düşük yoğun-
luklu polietilen (LDPE), 

polipropilen (PP), po-
listiren (PS) gibi sert 
plastikleri ise günlük 
hayatta içtiğimiz su-
dan, evimizin pence-
resine kadar her alan-
da görmekteyiz. Aynı 
çalışmanın sonucunda 
anlaşıldığı üzere mavi 
renkli plastikler Akde-
niz sahillerimizdeki en 
büyük sorun. Bu da ak-
lımıza damacana ve su 
şişelerinin kapaklarını 
getiriyor. 

Mesokozm nedir?
Orta ölçekli (-meso); 
dünya (-cosm)

Adından da anlaşılacağı 
üzere mesokozm, doğal 
çevreyi kontrollü ko-
şullar altında gerçekçi 
olarak yansıtacak orta 
ölçekli ve açık havada 
yapılan deney türüdür. 
Bu özelliği sayesinde 
saha araştırmaları ile 
laboratuvar deneyleri 
arasında bağlantı gö-
revi görmektedir. ODTÜ 
Limnoloji Laboratuvarı 
olarak ODTÜ Göletin-
de bulunan mesokozm 
platformumuz 16 tank 
kapasitelidir. 

DÜNYA ÇAPINDA 
YAPILAN 
ÇALIŞMALARA 
GÖRE 114 
DENİZEL TÜRDE 
MİKROPLASTİK 
GÖZLEMLENMİŞTİR. 
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AQUACOSM nedir? 
Bu ağ çerçevesinde 
yapılan araştırmalarla 
hedeflenen nedir?
Aquacosm (H2020-EU 
H2020-INFRAIA-pro-
jesi No 731065), denizel 
ve tatlısu ekosistem-
lerinin araştırılması 
üzerine global işbirli-
ğine açık Avrupa Bir-
liği  mesocosm ağıdır. 
Hedeflenen Aquacosm 
çerçevesinde kurulan 
denizel ve tatlısu araş-
tırma tesisleri arasın-
da global seviyede bir 
işbirliği sağlayarak, 
tatlısulardan denizel 
ortamlara kadar eko-
sistemin nasıl çalıştığı-
nı anlamak ve ileride bu 
sistemin konumu için 
gerekli olan altyapıyı 
sağlamaktır. 2018’de 
ise Aquacosm’un Tür-

kiye ortağı olarak, bi-
limsel literatürde eksik 
olan, mikroplastiklerin 
tatlısu sistemleri üze-
rindeki etkisini meso-
kozm sistemi kullana-
rak araştırdık. ODTÜ 
Gölet’inde gerçekleşen 
deneyimizde doğada 
gözlemlenen mikrop-
lastik türlerini (PET, 
HDPE, PVC, LDPE, PP, 
PS) ve konsantrasyon-
larını 2 farklı senar-
yoda test ettik: plastik 
konsantrasyonlarının 
bu gün gözlenen de-
ğerlerle paralel olduğu 
düşük konsantrasyon 
senaryosu ve bu oranın 
tahminler doğrultu-
sunda gelecekteki artı-
şını değerlendirdiğimiz 
yüksek konsantrasyon 
senaryosu.  

ODTÜ’de Mesokozm 
deneyleri ne zaman 
başladı, hangi 
aşamaya gelindi ve 
elde edilen sonuçlar 
nelerdir?
ODTÜ Göleti’nde Aqu-
acosm çerçevesinde 
gerçekleşen deneyimiz 
2018 Haziran ayında 
başladı ve yaklaşık iki 
ay sürdü. Ağustos ayın-
dan beri sonuçlarımızı 
değerlendirme aşama-
sındayız. İlk değerlen-
dirmelerimiz denizel 
çalışmalara paralel 
ilerlemekte. Zooplank-
ton türleri üzerindeki 
etkileri öncelikli ola-
rak gözlemledik. Ay-
rıca mikroplastiğin 
fitoplankton, bakteri 
gibi birincil üretim ve 
mineral döngüsü için 
önemli canlı grupları 

üzerindeki etkileri ile 
salyangoz, su sinekle-
ri, helikopter böcekleri 
gibi karasal ekosistemle 
bağı olan canlı grupları 
üzerindeki etkiyi araş-
tırdık. Araştırmamızın 
sonucunda, eğer ka-
rasal ekosistemle bağı 
olan canlı gruplarının 
mikroplastik tükettiği-
ni kanıtlarsak, plastiğin 
sucul ekosistemden ka-
rasal ekosisteme geçi-
şini tartışabileceğiz.

Mesokozm deneyi ve 
bu tür çalışmaların 
kamuoyunu ve 
yasa yapıcıları 
nasıl etkileyeceğini 
düşünüyorsunuz?
Dünya çapında bakacak 
olursak bu tarz büyük 
ölçekli bilimsel çalış-
maların sonuçları doğ-
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rultusunda kanunlar 
düzenleniyor. Umarız 
bizim çalışmamız da 
kamuoyunun dikkatini 
çekerek halkımızı plas-
tik tüketimini azaltma-
ya ve plastiğin doğaya 
atılmamasına yönelik 
yüreklendirir. Yasa ya-
pıcıların ise sürdürüle-
bilir bir ekosistem için 
plastiğin kontrollü top-
latımı ve geri dönüşümü 
konusunda çalışmalar 
yapmasını umuyoruz.  

Hangi önlemlerle 
mikroplastik 
tehlikesinden 
korunabiliriz?
Mikroplastik tehli-
kesinden korunma-

mızın tek yolu do-
ğadaki mikroplastik 
artışını önlemek ve 
doğada halihazırda 
bulunan plastiklerin 
ıslahını sağlamak ola-
caktır. Bu konuda ya-
pabileceğimiz en güzel 
şey bu konuda dünya 
çapında örnekleri bu-
lunan direktifleri ül-
kemizde hayata geçir-
mek (Marine Strategy 
Framework Directive, 
European strategy for 
plastics). Örneğin AB 
Parlementosu’nun son 
kararlarından biri tek 
kullanımlık plastikle-
rin üretimini durdur-
mak. Dünyada Çin ve 

Brezilya gibi ülkeler 
plastik poşet üretimini 
yasaklarken Danimar-
ka, Avustralya,  Birle-
şik Krallık ve Türkiye 
gibi birçok ülke plastik 
poşetleri ücretlendir-
miştir. Buna ek olarak, 
paketlemede kullanılan 
plastik oranının azal-
tılmasının sağlanması 
veya biyolojik olarak 
parçalanabilen plastik 
ürünlerle değiştirilme-
si sağlanabilir. Ayrıca, 
kişisel bakım ürünle-
rinde kullanılan mik-
roplastikler Kanada’da 
olduğu gibi ülkemizde 
de yasaklanabilir/kısıt-
lanabilir.

DÜNYADA ÇİN VE 
BREZİLYA GİBİ 
ÜLKELER PLASTİK 
POŞET ÜRETİMİNİ 
YASAKLARKEN 
DANİMARKA, 
AVUSTRALYA,  
BİRLEŞİK KRALLIK 
VE TÜRKİYE GİBİ 
BİRÇOK ÜLKE 
PLASTİK POŞETLERİ 
ÜCRETLENDİRMİŞTİR.



YAŞAM TARZI

DÜNYADA TATLI SU 
KAYNAKLARINA
YÖNELIK ÇÖZÜMLER

Hem dünya nüfusu hem de sıcaklığı arttığı için tatlı su
sorunu yaşanıyor. Peki çözüm ne?
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TATLI SU 
MESELESINE 
YÖNELIK 
ÇÖZÜMLER
Hem dünya nüfusu hem de sıcaklığı arttığı için tatlı su
sorunu yaşanıyor. Peki çözüm ne?

DERLEYEN
ATLAS ARSLAN YANAR
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DÜNYA’DAKİ SUYUN 
YÜZDE 97,5’İ TUZLU 
SU OLDUĞUNDAN 
İNSAN TÜKETİMİNE 
UYGUN DEĞİL.

2050’ye kadar dünyada 
su talebinin yüzde 55 
artış göstermesi bek-
leniyor. Buna karşılık 
nüfus artışı ve küresel 
ısınma nedeniyle tatlı 
su kaynakları giderek 
azalıyor. 

Dünya’daki suyun yüz-
de 97,5’i tuzlu su oldu-
ğundan insan tüketi-
mine uygun değil. Hem 
dünya nüfusu hem de 
sıcaklığı arttığı için 

tatlı su sorunu yaşanı-
yor. 2000 ile 2050 yıl-
ları arasında suya olan 
talebin yüzde 55 artış 
göstermesi bekleniyor. 
Tatlı suyun yüzde 70’i 
tarımda kullanılıyor. 
Artan nüfusu beslemek 
için gıda üretimi 2035’e 
kadar yüzde 69 artacak. 
Ayrıca elektrik enerji-
si üretiminde soğutucu 
olarak da su kullanılı-
yor ve bu enerji üreti-

minin yüzde 20 oranın-
da artması bekleniyor.

Washington merkezli 
Atlantic Council’dan Dr. 
Peter Engelke’ye göre, 
“Dünyanın birçok böl-
gesinde tarım sulama 
teknikleri hiç de verimli 
değil. Oysa etkili tek-
nikler mevcut. Termik 
santrallerin soğutul-
masında çok miktarda 
su kullanmak gerekiyor. 
Oysa güneş ve rüzgar 
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İSRAİL, TEL AVİV 
YAKINLARINDAKİ 
ATIK SU ARTIMA 
TESİSLERİNDE 140 
MİLYON METRE 
KÜP SU ÜRETİLİYOR 
VE TARIMDA BU SU 
KULLANILIYOR. 

enerjisinde buna gerek 
yok. Bu konularda poli-
tika belirlemek, teşvik-
ler ve yatırım önemli.”

Tüm bu veriler ve ger-
çeklikler içerisinde bazı 
ülkelerde yeni ve etki-
li çözümler üretiliyor. 
Bu çözümlere bakacak 
olursak;

- 1997-2009 arasında 
en kurak dönemini 
yaşayan Avustralya 

bu süreçte su tüketi-
mini yarıya indirmeyi 
başardı. Dünya Ban-
kası Su Uygulamaları 
programı ekonomis-
ti Richard Damania 
bunun suyun parayla 
satılması yoluyla sağ-
landığını belirtiyor.

- Suyu ulusal güvenlik 
meselesi olarak gören 
İsrail, Tel Aviv yakın-
larındaki atık su ar-
tıma tesislerinde 140 

milyon metre küp su 
üretiliyor ve tarım-
da bu su kullanılıyor. 
Bugün sulamada kul-
lanılan suyun yüzde 
40’ı atık sudan sağla-
nıyor. Ayrıca ayrıştı-
rılan diğer maddeler-
den elde edilen metan 
gazı da yenilenebilir 
enerji üretiminde 
kullanılıyor.

- Berntell, çöldeki bir 
ülke olarak İsrail 
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bunu yapabiliyor-
sa, doğru teknoloji, 
ekonomik kaynaklar 
ve siyasi kararlılıkla 
başkalarının da yapa-
bileceğine inanıyor.

- İsrail atık suların 
yüzde 86’sını arıta-
rak yeniden kulla-
nıyor. Bu bakımdan 

dünya birincisi. İkinci 
sırada ise yüzde 19 ile 
İspanya geliyor. İsra-
il’de bugün içme su-
yunun yarıdan fazlası 
deniz suyunu tuzdan 
arındırma yoluyla 
sağlanıyor.

- Uzmanlar dünyada-
ki tatlı su krizi deniz 

suyunu arıtma yo-
luyla yapılmasının 
pahalı bir yöntem 
olduğunu ve bunu 
yaparken harcanacak 
enerjinin bırakacağı 
karbon izinin çok bü-
yük olacağını söylü-
yor. Kuveyt ve Dubai 
gibi petrol zengini 
ülkelerde bu yönteme 

başvuruluyor. Ancak 
bunun ekonomik bo-
yutu kadar ekolojik 
boyutu da var ve de-
nizdeki ekosisteme 
zarar veriyor.

- Daha basit ve ucuz bir 
yöntem yağmur su-
larının depolanması 
olabilir. Bu olduk-
ça eski bir yöntem. 
İstanbul’da Bizans 
İmparatoru Jüstin-
yen (527-565) ta-
rafından inşa edilen 
Yerebatan Sarnıcı 80 
bin metreküp yağ-
mur suyu depoluyor. 
1500 yıl sonra birçok 
şehirde bu yöntem 
tekrarlanıyor. Örne-
ğin Manchester’da 
bir üniversitede tu-
valetlerde sifon suyu 
olarak yağmur suyu 
kullanılıyor.

Kaynak: Tim Smedley BBC 

Future



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




