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BARA.IIN ÖYKÜSÜ

lm.tiyaz laldl:ıi
Devlet Su İflcri Vakfı Adma

Ben bir banıjım dostum.
Bir omuzum dayanmıJSG bir dağa,
Başka bir yam~11 yadanmıştır
OlıOr omuzum.
Ama benim i~m daAtarla de§il.

Yöııc:tim Kunıhı Bllfkıım

Haydar KOÇAKER.
Y~DW•t•··~

Prof. Dr. \Teylel EROQLU

Sırtım sulara dayalı.
ı,ıga dönük duruyorsa qijsüm ..

Prof: Dr. K Zuhuri SAlliKAYA
Mum&. ELDEMİB.
İDııail UÖlJll
Güven KARAÇUllA
Akif OZKALDI

Bir bild'ığim var, ilii göıiim.

Ama benrm l~m sularla da§ll.

lıımail GÜNEŞ
Prof: Dr. Adcm BAŞTÜRK
Prof. Dr. Zcbi ŞEN

Nipn sıktım kai'Jisına sulann?
NiJin durdum ka"ısında dailann?
Nereden ~tıyor, ne~ gideEek?
DayanaEak mı giiciim?

Prof: Dr. Ahmet Mete SAATÇi
Prof: Dr. İDet ÖZTÜRK
Prof: Dr. M.tata OZTORK

Ama benim işim sorularla de§il.

llaramla Yaıa.l,ı-1 Mtidld
N'IZamc:ttin ÇİFI'Çİ

inEMik bir dereydik. geçip gidendik
Ya sen, ya ben.
Sonra bir göl oluverdik ya sen, ya ben.

JWidr
Yusuf BAYDAL

Ama benim i~m maırıaralarla da§il.
Toa iitelarde vardı ya, hani bir kaynak..
Sirndi 98Ettündüı tam vardi~
ı,ık oldu, enerji oldu okaynak.

GGnıeiY-.ma

E B"Ul'CU ÇAMUR

Ama benim lşlm kaynaldarla da§ll.

iJte bizler, al-ele verdik, olduk bereket dolu'su.
Tümünü kendi adında yücehiik; Dağ, taJ, topnık. su.

FotııJinıl'
AmiRAKTAŞ

Ama benim işi mtaşlar topraldarla değil.

Mlll'8t0ZTAN

Dedim yal Sen-lı an-o; ygni biz
El-ele vermetıyiz, istaııek yücelmak..
Yoksa, bo,u-boşuna akıptideıiz, aJ.ela varmmek.

y~~

Ycn:l Aylık Süreli Yaym
YilıetiaıYeıi

Benim işim aynlıldarla değil,

Ilk Sokak No:28

Ben bir suyum, san bir daGsın, dOiUnOyor musun?
EJ..ele vermi~~ oda oluyqr bir nur, bir ışık..
Ovalanı kentlere berebt yağsın, düşünüyor musun?
Fabrikalar aydınlık. iwfar-insanlar aydınlık...

Yücetepe 1 ANKARA
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Flb: (OSı2) 229 84 21
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HABWER36

Asrın Proiesi Gerçek/eşiyar...

Türkiye 'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
HayatSuyu

HABERLER

42
Hiımene

k1tolon aşan aniaYit ...
DSI AFRIKA 'DA

48

Riiyadon Gerçtge.
Akorçay Islah EditiYrir...

HABERLER

52
HABERLER

57

Dünya Meteoroloj~
Orman ve Su Günleri
KutlonJ1. ..

MAKALE

66

OEPREME DAYAN/KU
BAW TASARIMI

Su olt1m keşfetmek

HABERLER

Değerli
Gelişen

teknolojiler ve üretim faaliyetleri bir taraftan hayatımızı
kolaylaştırırken diğer taraftan da enerji ihtiyacının sürekli ve yükselen
oranlarda arnşma sebep olmaktadır. Bu artış, beraberinde küreselısınma
ve iklim değişiminin giderek daha da hissedilebilir bir hal almasına
sebep olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte bütün dünyada karbon &misyonunu
sebep olan fosil yakıt kullanımına a~ernatif olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarına yoğun bir ilgi ortaya çıkmıştır. Böylelilde fosil yakıtların
ortaya çıkardığı menfi iklimsel tasirierin önüne geçilabilecek diğer
taraftan da sürekli azalmakta olan fosil yakıt rezervi gelecek kuşaklar
için bir tehlike olmaktan çıkacaktır.
Bütün dünyayla birilikle ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları
önemli gündem maddelerinden birini teşkil etmektedir. Rüzgôr, güneş,
jeotermal, su gibi kendini sürekli tekrarlayan kaynaklardan enerji elde
etme çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir. DSi Genel
Müdürlüğümüzün çalışma alanına girmesi ve ülkemizdeki diğer yeşil
enerji kaynaldanyla kıyaslandığında daha ekonomik ve yapılabilirliği
teknik açıdan daha uygun olması vesilesiyle hidroelektrik enerjinin özel
bir önemi bulunmaktadır.
Bununla birlikte hidroelektrik eneqi; pik ihtiya~an kolaylıkla karşılaması,
eneqi üretim veriminin yüksek olması, yakıt gideri bulunmaması, işletme
maliyetinin düşük olması, asgari emisyona ve asgari kirliliğa sebep
olması, geri ödeme süresinin kısalığı, akarsulorlu oluşan erozyonu
önlemesi, diğer yeşil/yenilenebilir enerji santralleri için destek teşkil
atmesi va enerjide dıJO bağımlılığın azaltılması özellilderiyle de ön plana
çıkmaktadır. Hidroelektrik santraller ayrıca yöre hal kı na ekonomik ve
sosyal katkılar da sağlar.

Okurlar,
Genel Müdürlüğümüz bunca avantajı ve faydası bulunan Hidroelektrik
santraller ile ülkemiz enerji ihtiyacının ye~i kaynaklorlu karşılanması
noktasında kendisine bir hedef koymuştur. Bu hedef doğrultusunda
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında ülkemizin
hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamından fayılalanılacaktır. Böylelilde
yerli kaynaklarıyla enerji üretiminde kendine yeten bir Türkiye'nin
dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi adına olmazsa olmaz
şartlardan biri yerina getirilmiş olacaktır.
Zira gelişmiş ülkelere, örneğin Amerika, Kanada, Japonya, Norveç gibi
ii lkelere bakıldığında hidroelektrik enerji potansiyellarinin tamamına
yakınını devreye aldıkları görülmektedir. Yerli kaynaklarından azami
ölçüde faydalanan bu ülkelerde, ülkemizde olduğu gibi enerji ithalatı
sebebiyle yurtdışına milyo rlarca dolar ~ıkmamaktadır. Bu ülkelar bu
parasal koynakları üretime, eğitime, adalete, savunmaya, altyapı
çalışmalarına, kültüre ve sanata aktarabilmektedirler. Türkiye'de
kaynaklarını verimli kullanmak adına enerjide kısa vadede dışa
bağımlılığını azaltacak, uzun vadede ise yerli kaynaklarıyla kendine
yeten bir ülke haline getirecek projeleri hayata geçirmek mecbuıiyetindedir.
Bu mecburiyet, Ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri
haline getirmek ve vatandaşlarımızın refah içinde yaşamasını temin
etmek adına bütün DSi mensuplarının çalışma heyacanını arttırmakta,
kuruluşundan bu yana geçen 57 yıl boyunca olduğu gibi özveriyle
çalışmasına vesile olmaktadır. Ülkemizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla
aynı duygular içerisinde olduğuna inancım tamdır.
DSi Genel Müdürü
jsmail UGUR
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DSi Genel Müdürü Haydar Koçoker Görevinden Aynld1.
Devlet Su İ§leri Genel Müdürü Haydar Koçaker

ayrılması dolaywyla düzenlenen toplantıda çalışma

25 yıldır hizmet ettiği Devlet Su İJleri Genel

a.rkad.qlanyla ~tı. Genel Müdür Yarduncıla.n,

Müdürlüğü'nden

Daire B~kanlan ve video konferans yöntemiyle
Bölge Müdürlüklerinin katıldıklan toplantıda yaptığı

24. Dönem Milletvekili Genel

Seçimlerine katılmak için 1OMart 20 ll tarihinde

konugmada Koçaker "Bugün
kendi

isteğirole

de olsa, çok

sevdiğim ve gurur duyduğum DSI

gibi büyük bir aileye veda etmenin
hüznünü yapyonun.
birçok hatırayı payl~tığım, e~i
benzeri olmayan dostluklar
kazandığını, mesai arkada§Janmla
birlikte birçok prqjeye imza attığını
bu ailenin bir ferdi olmaktan her
zaman

gurur

duydum.

Bürokrasinin ve siyasetin ortak ve
temel hedefi millete hizmettir.
DSİ'de bulunduğum süre zarfinda
''Nasıl bu millete daha fazla hizmet

ederim, Ülkeme faydalı olunun"

diye d~ündüm.

Burada yaşadığım günleri daima
ömrümün en güzel günleri olarak
anacağım.

Benim için en büyük

mutluluk

bu

kurumun

çahşanlannın. kendisini büyük DSİ

ailesinden birisi olarak hissetınesi

haydar koçake

42

ve hizmet 8.§kıyla ha.relret etmesidiı:.

Hizmet

ettiğim

süre

istemeden de olsa

zarfında

bazıl.annız:m

gönlünü kırınqsam haklanıu helal
etmelerini gönülden dilerim. Ben
herltese hakkımı helal ettim." dedi.
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Dsi•de Görev Değişimi
Devlet Su ~eri Genel Müdürü Haydar Koçakenn

Bu vesileyle bo§alan Genel Müdür

görevinden ayniması münasebetiyle DSİ Genel

makamına

Müdürlüğü görevine ı 9. ı 1.2007 tarihinden bu yana

G-Döndü TATLIDİL, 26.04.20ı I tarihi itibariyle

Strateji

Geliştirme

yardımcılığı

Daire

Başkanı

Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte

asaleten a~tır.

olan İsmail Uğur atandı. 11.03.2011 tarihi itibariyle

Strateji

görevine b~layan İsmail Uğur'a Çevre ve Onnan

Görevini yürütmekte olan Sayın Meral KOCAİLİ

Bakanı

ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına vekaleten

Prof. Dr. Veysel

ziyaretinde bulundu.

Eroğlu hayırlı olııun

atandı.

Geli~tirme

Daire Ba§kan

Yardımcılığı

a

.
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Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sulama Kooperatifleri
Yöneticileri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Çevre ve Orman Bakaru Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

de çok

Afyonkarahisar Rehberlik Ar~tırma Merkezi'nde,
Sulama Kooperatifleri yöneticileri ve muhtarlarla

Bakanlık olarak. Afyonkarahisar

bir araya geldi.
Prof. Dr:. Veysel Eroğlu burada yaptığı konll§mada

Afyonkarahisar bölgesinde

açıktan sulamanın

bitmesi gerektiğini ifade ederek, "Bölgemiz tarun

çalı§mamız

yılında

gerekiyor" diye konu§tu.
bölgesinde 20 ll

100 milyon liralık bir yatırım

gerçekl~ belirten Çevre ve Onnan Bakam
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AfyoDka.rabisar'da gölet ve
barajiann bitirildiğini, sulama sistemlerinin gözden

geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ve bayvancılıkla uğra§ıyor. Tarım alanlarındaki

Prof: Dr. Eroğlu, sulama kooperatifleri ve köy tüzel
ki§ilikleriyle yapılacalr. sulama mtemlerirıde hükiimet

sulamalarda açık sulama sistemleri kullanılıyor. Yani

olarak. yan yarıya destek sağlandığını anlatarak,

klasik sulama sistemleri

kullanılıyor.

Afyonkarahisar Türkiye'nin yağı§
altında kalan bir il.

Oysa

ortalanı.a!ının

Bu sulama tesislerini yeraltına

alarak gerek damlama sulama gerekse basınçlı
yağmurlama sisteme geçmemiz gerekir. Bunun için

sulama kooperatif
fırsatı

iyi

b~kanlan

ile mubtarlann bu

değerlendirmeleri gerektiğini

söyledi.

Toplantıda ayrıca, sulama sistemleri ve yapılacak
yatırımlardaki destekler anlatıldı,

.....................................................................................................................................................................................................................................
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2. TÜRKiYE YABAN HAYATI FOTOGRAF YARlŞMASI SERGiSi AÇ_
ILD_I.._
. -~
Doğa

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

tarafindan düzenlenen,

Fotoğraf

desteğiyle, Spoıuorluğu
yapılan

Açılı§ta konuşma

yapan Doğa Koruma ve Milli

Sanab Kurumu

Parklar Genel Müdürü Ya§ar Dostbil ise; Türki-ye

Borusan Af. tarafindan

Yaban Hayatı Fotoğraf Yan§ması'na bu yıl 140

"2. Türkiye Yaban

Hayatı Fotoğraf

katılımcının

494 eserle

katıldığını, yapılan

Yarışması Seıpi"nin açılışı Çevre ve Orman Bakarn

değerlendirmeler

Prof: Dı: Veyse1. EROÖW tarafindan~
Serginin açılışmda kontl§an Prof. Dı: Veysel Eroğlu,
bu sergiyle Türkiye'nin yaban hayatı türlerinin tabü

Ümit Malkoçoğlu, ikincilik ödülüne Veysel
Karalrullukçu, üçüncülük ödülüne H. Yalçın Diker

yaşama

layık görüldüğünü

ortamlannda çekilmiş iyi kalitedeki

fotoğraflannı tanıtmayı

neticesinde birincilik ödülüne

ve mansiyon ödülüne ise Barış Koca'nın eserinin

kaydetti.

hedeflediklerini söyledi.

"Bu yanşma neticesinde ödüle layık görülen

Türkiye'nin yaban hayatını tanıtmaya yönelik

arkadqlan ve diğer tüm katılımcılan yaban hayabna

etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten

gösterdikleri yakın alairadan dolayı tebrik ediyorum"

Prof. Dr. EROÖLU, bu fotoğraf yan§masınt da

diyen DOSTBİL, sözlerine ''her yıl düzenlemeyi

ulus1ararası boyuta ta.pmayı düşündüklerini söyledi.

planladığımız

"Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf

Yan§llUlSI"ndaki gaymıiz bu yan§IIDlyı uluslararası
Ülkemizde ll bin bitki, 132 memeli, 457 kuş, 106

boyuta

sürüngen, 345 balık türü bulunduğunu kaydeden

zenginliğirnizin

Prof. Dr. EROÖLU, maksatlannın bu zenginliği

konwnda olduğunu göstermektir" şeklinde devam

~tm.ak olduğunu

etti.

vurgulayarak, "Biz bu türleri,

taşıyarak,

Türkiye Yaban

Hayatı

dünyada ne kadar ayncalıklı bir

zenginliği yaşatmazsak Tüıtiye'ye yazık olur. Bizim

DOSTBİL ''bizler yaban hayatı zenginliğini ve

hedefimiz bu zenginliklerin tahrip edilmesini, yok

mirasını,

sanada ithirliği halinde ölümsüzle§tiren

olmasını önlemek ve bu zenginlikleri bütün dünyaya

fotoğra.flarla, Tiid: Fotoğraf Sanatı ve Sanatçı1arının

tanıtmak" şeklinde

da desteğiyle geleceğe taşıyacağız" dedi.

konu§tu.

.......................................................................................................................................................................................................................................
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ÇEVRE VE TEMiZ ENERJi: HiDROELEKTRiK ENERJi 1

1. ENERJiNiN ÖNEMi VE ENERJi
iHTiYACI

çizilebilecek bir gerçektir.
varsa,

politikalannı

yeniden gözden

geçirmeye ve enerjiyi daha etkin kullanmaya
yöneltmiştir. Küresel enerji lrullarumı, yilda yakla§ık

Bir ülke için kalkınma, istikrar, geli~me, refah ve
artan hayat kalitesi anlamına gelen enerjinin
vazgeçilmezliği her zaman ve mekanda altı
hayatını

ülkeleri; enerji

Nasıl

ki her canluun

idame ettirebilmek için enerjiye ihtiyacı

insanoğlunun

ilmi ve teknik

%2 arll§ göstermektedir. Nüfus artı~ı, iktisadi
büyüme ve yüksek hayat standartianın yakalama
çabalan, insanoğlunun tasarruf etmeye dair
alı§kanlıklarından

giderek

sarfiyatındaki artı§ta

uza.kla§ması eneıji

etkili olan önemli

faktörlerdendi&

~malar

neticesinde ortaya koyduğu tesislerin, fabrikalann
ve makinelerin de çah§ltlak, üretmek için enerjiye
ihtiyacı vardır.

Dünyada nüfus artıp, ~ebirl~me,

sanayile§me ve teknolojinin yaygınlaşmasına paralel
olarak enerji tüketimi de sürekli

artmaktadır.

Ülkemizde ve bütün dünyada sosyal ve ekonomik
kalkınmanın

temel göstergesi olan enerjiye gün

geçtikçe daha çok ihtiyaç
kaynaklarınm sınırlı olması
gerçeğinin

daha

geni~

duyulınası,

enerji

ve sürekli tüketilmesi

kesimlerce

anla§ılması,

Tablo 1· Enarp ihtiycKındaki Artış

ÜLKELER
Dünya
Gelişmiş

Gelişmekte

ortalaması

ülkeler ortalaması

olan ülkeler ortalaması
Türkiye

YILLIK TALEP ARTIŞI (%)
2.4
< 2.0

4.1
6-8
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Şekill· Elektrik Enarjısi ÜreHminin Daği~mi (1971-2007)
Twh
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Bugün bir ülkenin elektrik eneıjisi tüketimi, o ülkenin
gdişmiş1iğinin de bir ~dir. Geli§rniş ülkelerde
kip b~ına yıllık elektrik tüketimi 8.900 kilowatt
saat iken, Dünya ortalaması 2.500 .kilowatt.saattir.
Bazı ülkelerin 2009 yıh kİ§i başuıa tüketilen yıllık

1991
•

1995

1999

2003

2007

Norveç'te 27.636 kWh/yıl

• F':ınJandiya'da 16.551 kWh/yıl
• Kanada'da 15.826 kWh/yıl
• ABD'de 12.668 kWh/yıl
• Japonya'da 8.498 kWh/yıl'dıL

elektrik miktarlanna baktı.ğunızda (CIA World

Az geli§mi§ ülkelerde bu rakam 30 kWh'a kadar

Factbook 2010);

düpnekıedir.

Türkiye'nin 2.685 kWh/yıl olan kip

bll§ma elektrik tüketiminin ise artınlması gerektiği
aşikardır.

Tablo 2•Bazı Ülkelerin Yıllanı Göre To~am Elektrik Tüketimi (milyar kilowatt.saat)
Kaynolc: fn«gy lnl'otmation AIJminislnıtion
Avusturya
Belçika
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yu na nıstan

italya
Hollanda
Norveç

Polonya
Portekiz
ispanya
Türkiye

Nüfus

2005

2006

2007

2008

8 milyon
10 milyon
5 milyon
64 milyon

60
82
81
449

61
85
86
445

63
84
87
447

63
84
83
460

82 milyon
11 milyon
59 milyon
16 milyon
4,5 milyon
38 milyon
10,5 milyon
45 milyon
72,5 milyon

543
54
307
107
113
119
46
244
160

547
55
313
109
11o
125
47
261
174

547
58
314
11 1
113
129
48
264
190

544
59
314
112
115
132
48
267
198
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Dünya genelinde enerji talebi en çok artan
ülkelerden biri olan Türkiye, dinamik

ge~me

sürecinde katlanarak artan §ekilde enerjiye ihtiyaç
duymaktadır. Sürekli ve istikrarlı bir büyüme sürecini

devam ettirebilmek için

eneıji

vazgeçilmezdir.

1960'larda yakl3!ık 3 milyar kilowatt saat olan
Türkiye'nin elektrik

sarfiyatı,

2009

yılında

194

beklenmektedir. Bu
başta

artı§lD karşılanabilmesi

için

yerli kaynaklar olmak üzere, bütün enerji

kaynaklannın

güvenilir, sürekli ve kabul edilebilir
maliyette tüketiciye ulaşt:ınlmasına yönelik tesislerin

in~a

edilmesi gerekmektedir. Enerji

çeşitliliğinin

sağlanması arz güvenliği açısından

da önem

taşımaktadır.

milyar kilowatt saat olarak ~eşrni§tiı: Ülkemizin
ttıplam elektrik sarfiyatı artıp 2009 yılı hariç bütün
yıllarda ya:klqık olarak%7 ekğerine ula.§rnl§ ve bir
önceki yıla göre ortalama % 4-1 O arasında artı§

'ülkemizin 201 Oyılında elektrik üretiminin, %44'sı
doğal gazdan, %25'i kömürden, %25'i

göstermiştir (TEİAŞ 2009 Yılı Sistem İşletme

rüzgAr, jeotermal, güne§ gibi diğer yenilenebilir

Faaliyetleri Raporu).

hidroelektrik:ten, %2'si sıvı yakıtlardan ve %2'si ek
kaynaklardan elde edilmi§tir (TElAŞ 2010 Yılı
Sistem İ§letme Faaliyetleri Raporu). Doğal gazı

Etekttik tüketiıninin 2020 yılında yüksek ihtimalli

büyük oranda ithal eden ülkemiz açısından hayatm

senaryoya göre yıllık yakla§ık %8 artqla 450 milyar

deva.mlilığı için vazgeçilmez olan zaruri ihtiyaçlan

ihtimalli senaryoya göre ise yıllı1ı:

bünyesinde bann.dıran, insana hem içme suyu hem

ortalama %6,1 artl§la 372 milyar kWh'e ulll.§ması

ek eneıji olarak geri dönen su, temiz ve lmDanıJabilir

kWh'e,

düşük

A/..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Rüzgar %0,8
Biyokütle %1,3

Şekil2· Dünyada

Enerji Üretiminin
Kaynaklara Göre
Dağılımı

enerji

kaynaklannın

en

başında

gelmektedir.

2. ENERJi ÇEŞiTLERi

2.1. Yenilenerneyen Enerii Kaynaklan
a} Termik Enerii

Günümüzde eneıji kaynakları; yeniknemeyen eneıji
kaynaklan (kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer

Termik enerji santrallerinde yakıt olarak ba§lıca

ene:ıj~ ve yenilenebilen eneıji kaynaklan (biyoene:ıj~

maden kömürü, linyit ve petrol (fuel oil) kullanılır.

jeotermal eneıji, gün~, rüzgir, hidrojen, hidrolik,

Çoktan beri bilinen ve

gelgit ve dalga eneıjisi) §ddinde suuflandınlmaktadır.

olduğundan, i§letme esnaııında anzaJar, problemler

kullanılan

bir teknoloji

az olur. Ekonomik ömürleri orta seviyededir (40En iyimser tahminler bile önümüzdeki 50 yıl içinde
petrol rezervlerinin büyük ölçüde

tükeneceği

ihtiyacı .ka.qılayarnayacağı yönündedir.
doğal

ve

Kömür ve

gaz için de uzun süreçte benzer bir durwn

50 yıl).

Randımanlan d~üktür (%35

Durmuş

civannda).

türbinierin harekete geçip üretime

b~an uzun zaman ahr (6-9 saat). Bu sebepten
işletme

esneklikleri fazla

söz konusudur. Dolayısıyla bütün dünyada olduğu

karşılamak

gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklan

çalışarak baz

için

değildir

kullanılamazlar.

ve pik talebi

Günde 24 saat

talebi ~ılarlaı:.

büyük önem kazarunl§tır.

En büyük mahzwian havaldrliliğine yol açmalandtt
Yeryüzünün hemen her bölgesini etkileyen asit
Günümüzdeki enerji üretiminin kaynaklara göre

yağmurlannın, havayı

dağılımına bakıldığında,

üretimin 2/3'ünden fazlası.

taneciklerin. ve dünyamızın geleceğini tehdit eden

(% 68'i) fosil kaynaklardan gelmektedir (kömür;

ki.iresel. ısınmaya sebep olan sera gazlannın en büyük

mazot, doğal gaz).

suçlusu kömürle ve linyitle

kirleten

yanmamış katı

çalı§an

termik

santrallerdir. Aynca bu santrallerden atık madde
olarak çıkan büyük miktarlarda uçucu kiilün nasıl
hertaraf

edileceği

de önemli bir problemdir.

......................................................................................................................................................................................................................................
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b) Doğal Gaz

c) Nükleer Enerii

Doğal

gaz türbinleri, termik santraliere nazaran

Nükleer enerji, ilk yattnm masraflan çok yüksek,

havayı

daha az .kirletirler. Yüksek luzlı ve yüksek

i§letme

ısılı

makineler olduklan için

sık

anza yapmalan

masrafları

nisbeten

pahalı

oldukça yüksek olduğımdan,

bir enerjidir. Yeni bir teknoloji

öngörülür. Normal olarak yılda bir ay planlanmış

olduğu

bakım için hizmet dı.Jı kalırlar.

Genellikle yılda bir

Ekonomik ömürleri kısadır (25-30 yıl). İ§letme

ay da &rıza sebebiyle hizmet dı§ı olurlaı.: Ekonomik

%35, kombine çevrimiide %60 civarmda). Basit

esneklikleri yo1ıı:ur. DurmU§ bir ünitenin çalı§ır hale
getirihnesi günler, hatta haftalar gerektirir. Bu sebeple
ancak günde 24 saat çalışarak baz talebi kaqı1amak
için JnıUamlabilirler.

çevrimli sistemlerde dunnu§ halde olan türbinler
çabucak i§letme haliııe geçebilirler.

~ sönm~ uranyum yakıt bala radyoaktiftir

ömürleri kısadır (kombine çevrim santrallerinde 20..
25 yıl). Randımanlan dü§üktür (basit çevrimiide

İlk yatınm masraflannın nisbeten düşük olmasına
k:a.rşın, iŞetıne-bakım

ve bilhassa yakıt maliyetleri

çok yüksek olduğundan, doğal gaz santrallerinden
elde edilen elektrik pahalı olur. Bu sebeple gelişmiş
Ban ülkelerinde doğal gaz santralleri günde 4-5
saat pik talebi

kar~ılamak

için

çalı~tırılırlar.

için bu santraller problemli olabilirler.

ve daha binlerce sene radyoaktif olarak katacaktıı:.
Bunlann ta§ınması ve emniyetli bir §elillde
depolanması dünyanın her yerinde henüz
çözümlenınemiş ölçüde büyük bir problemdir.
Ömrünü tamamlamış olan bir nükleer santralin
servisten çıkart:ı1m.a.sı da zor ve pahalı bir i§lemdiı:
Genellikle, yapılması Bir Milyar Dolara mAlolan
bir santralin servisten çı.kanlması da bir o kadar
masraf gerektirir. Netice olarak, bir kaza haiinde
Çernobil'de olduğu gibi önemli radyasyon rl.ski t:af11:

$eldi :J. Enarfl Santrallarinin lik Yatınm Maliyatiari
Ktıynok: US Deptırtment of Eiıergy
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Şekil4- Enet'ji Santrallerinin l~etme Matıyetleri

* 1996 yılı fiyatlonyla

2.2.Yenilenebilir Enerii

Çeşitleri

Yenilenebilir enerji, tabü süreçlerde mevcut bulunan
ve kendini yenileyen bir enerji türüdür. Bu tür
kaynaklar su, jeotermal, rüzgar,

güneş ı§ığı

ve

biyolojik faaliyetlerdir.

yaygınlaJmaması,

ilk yatırım maliyetinin yüksek
olması ve gelen enerjinin kesikli ve deği§ken olması

en önemli dezavantajlarıdır.
Türkiye, "güne§ ~" adı verilen 40o kuzey ve
40o güney enlemleri arasmda yer almakta olup

güne§ enerjisi bakınundan orta zenginlikte bir ülke
durumundadır. Güne§ enerjisi potansiyeli ve
güne§lerune süresinin yüksek olmasına karşılık düşük
ve orta sıcaklık uygulamalarında sınırlı sayıda

a) Güneş Eneriisi
Güneş ene:ıjisi, güne§in çekirdeğinde yer alan tUzyon
açığa çıkan ı§ıma enerjUıidir.

1ruD.an:ı1makta

Türkiye'nin ortalama yıllık toplam

Güne§

günql.enme süresi 2~ saat olarak. tespit edilmi§tir.

enerjisinden raydalanma konuswıdaki çalı§malar

En fazla güne§ enerjisi alan bölge Güney Doğu

özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, çevresel

Anadolu olup, bwıu Akdeniz Bölgesi izlemektedir.

süreci ile

olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul
ettirnll.§tir. Güne§ enerjisi teknolojileri metot,

Türkiye'de güne§ enerjisinin en yaygın kullanuw

malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çqitlilik

sıcak su ısıtma sistemleridir. Ulkemizde kullanılan

göstermekle birlikte temel olarak

ısıl güneş

teknolojileri ve güne§ pilleri olarak ikiye
aynlmaktadır.

Güne§ enerjisi;

yakıt masrafı

olmayan, i§letme

maliyeti dii§iik, enerji kaynağı tükenmeyen ve çevreyi

kirletmeyen bir eneıji türüdür. Ancak geniş kullanım
a1aD1anna ihtiyaç duyulması, laıllamlahiJir enerjileri
dönüştürme

teknolojisinin henüz tam olarak

güneş

pili kurulu gücü 300 kW

civanndadır.

......................................................................................................................................................................................................................................
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Tabla 3- Yıllık Taplam Güneş Eneq-ısi Patansiyelinin Bölgelere Göre Dafiılımı
(Kaymık ElE Genel Miitlı'irlüfiiJ
Bölge

Toplam Güneş Enerjisi

Güneşlenme

( kWh /m 2 -yıl)

(Saat/yı l )

Gühey Doğu Anadolu

ı460

2993

Akdeniz

1390

2956

1365

2664

iç Anadolu

13ı4

2628

Ege

1304

2738

Marmara

ı ı68

2409

Karadeniz

ıı

ı 97ı

Doğu

Anadolu

20

b) Rüzgôr Eneriisi

c) Jeotermal Enerii

Meteorolojik §artlara bağlı olmakla birlikte eneıji

Jeotermal eneıji;

üretiminde kullanı1an bir diğer kaynak da ıiizgardır.
RüzgAr enerjisinden yararlanabihnek için öncelikle
potansiyelin belirlenmesi gerekmektedir. En yaygın
olarak kullanı1an hesaplama yöntemi Danimarlı:a'da
RlSO Laboratuarlannda gelittirilmiş bulunan
"Riizgar Atlası Analiz ve Uygulama Progranu

kaynaklardan

(WASP)"dır.

Rüzgar enerjisi yenilenebilir ve temizdir. Ancak
güvenilir olmadığı için ilave olarak güvenilir
santrallerin de olmaaı zaruridir. Üretim talebe bağlı
değildir, rüzgann esmesine bağlıdır. Rüzgar
türbinlerinin bakımı masraflı ve zahmetlidir.

kısaca

Süresi

yer ısısı olup, jeotermal

doğrudan

veya

dalaylı

her türlü

faydalamnayı kapsamaktadır. Jeotennal enerji yeni,
yenilenebiliı; süzdürülebiliı;

ucuz, güveniliı; yanına
teknolojisi kullan:ılnıadığ için çevre dostu, yerli ve
ye§il bir enerji tiirüdür.
Jeotennal eneıjinin en önemli mahzuru tabii §aJ.tlar
sebebiyle ekonomik olarak kullanım alanlanmn
sınırlı olmasıdır. Aynca, yeryüzüne çıkan jeotennal
akı§kanda

bor, iyot gibi tehlikeli maddeler
bulWlduğtmdan, çevre kirliliğine sebep olmaktadır.
Diğer bir problem de bu akı§kanın çok çabuk
kabuktaşarak kuyulan tıkamasıdır. Zararlı
maddelerin temizlenmesi ve knyuların açılması için

Ülkemizde rüzgar enerjisi dönü§üm sistemlerine
uygwı

yüksek harcarnalar gerekmektedir.

olan yerleri belirlemek maksadıyla Türkiye

Rüzgar Atlası hazırlanmı§tır. Aynca Avrupa Birliği
Komisyonu'nun yenilenebilir enerji konusundaki
%ı 2'lik yenilenebilir eneıji kullanımı hedefine
ulaşmak için Avrupa Birliği ile IRESMED
(Integration of Rt:newable Energi.es into Elecıricity
Network) Projesi ve Akdeniz illkeleri ile de :MED
20 ı O Projesi yürüti.ilm.ektedir. 201 O yılı itibariyle
ülkemizde ıiizgar enerjisi kurulu gücü 1.202 MWa
ula§rnıyt:ı.r.

Türkiye'nin toplam jeotermal ısı ve elektrik
potansiyeli 31 .500 MWt olup bu rakam yıllık 30
milyar m3 doğal gaza eşdeğerdir. 20 ı Oyılı itibariyle
ülkemizde jeotermalısı kapasitesi 4.481 MW'e
yükseltilmi§tir.
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Şekil 5- Su Çevrimi (Harvey,1998)

Su Çevrimi
Atmosferdeki su birikimi

Buz ve kardaki
su birikimi

Yo¤unlaﬂt›rma
Terleme

Ya¤›ﬂ

Buharlaﬂma
Eriyen kar›n
derelere ak›ﬂ›

Yüzey Ak›ﬂ›
Akarsu Ak›ﬂ›

S›zma
Kaynak

Tatl› su
birikimi

Yeralt› suyu depolanmas›

Okyanuslardaki
su birikimi

...................................................................................................................
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Deniz, göl veya nehirlerdeki sulaı; güne§ enerjisi ile

hidrolik enerji kendini sürekli yenileyen bir enerji

buharla§makta, olU§an su buhan ıiizginn etkisiyle

kaynağı olnıaktachr.

de sürüklenerek atmosferik ~ardarda yoğun}a§arak

suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye

yağmur

dönü§türiilmesi ile sağlanmaktadır.

veya kar halinde yeryüzüne yağış olarak

Hidroelektrik enerji üretimi ise

dü§mekte ve nehirleri beslemektedir. Böylelikle

$ekil6- Hidroelektrik Enerji Üreflmi
Kayrıok: fııvirotımerd Gınaıla

Elektrik iletim hattı
Transformatör

,Mill

Barai

Su alma
kapaklan

Santral

Kuyruk
suyu ÇikiŞI

Barai

Rezervuar

Su, bir cebri boru yardımıyla rezervuardan almarak

Baca gazlan aynca uçucu kül ve hidrokarbonlan

türbine verilmekte& Tüı:biıilere bağlıjeneratörlerin

içermektedirler. Özellikle ısıl değerleri dügük, kül

dönmesi ile de elektrik enerjisi üretilmektedir.

ve kükürt içerikleri yüksek olan kalitesiz yerli

3. iKLiM DEGiŞiKLiGi, ÇEVRE VE
ENERJi

Nikel, kadmiyum, kur§un, arsenik gibi zehirli

linyitlerin kullanılması, hava kirliliğini arbrnıaktadır.
metaller de fosı1 yakttiann yanması sonucu atmosfere
atılan diğer maddelerdir. Karbondioksit (C02), sera

etkisi olu§umunda etkin rol
Küresel enerji tüketim rakamlan incelendiğinde
%69 ile en büyük payı fosil

yakıtlar almaktadır.

Bwıa kar§ılık yenilenebilir eneıji payı %31

olarak
ifade edilmektedir. Fosil yakıtlar (kömür, petrol ve
doğal

gaz), hemen hemen bütün ülkelerde temel

enerji üretim

kaynağı

olarak

kar§ımıza

çıkmaktadırl.a:& &sil yakıtlarm çevresel tesirleri göz

önüne

alındığında karşımıza

sera etkisi, asit

oynamaktadır.

Dünyadaki sanayileşme, gelişne öncesi atmosferdeki
C02 konsantrasyonu 280 ppm (milyonda birim)
dolaylarında idi. Bu konsantrasyon, 1958'de 315
ppm, 1986'da 350 ppm ve 2005'de 379 ppm
düzeyine kadar yükselmi§tir. Artan C02 miktarı,
sera etkisi ile yerlri.irenin sıcaklığının artmasına sebep

olmakta, bu da iklim dengelerinin bozulmasına yol
açmaktadır. Kükürtdioksit (S02) ve Azatoksit (NOx)

Bu tür

ise esas olarak asit yağınurlanna yol açmaktadır.

yakıtlardan yanma neticesinde eneıji elde edildiğinde

Atmosferdeki su buhan ile birle§en 802 ve NOx
sülffirik ve nittik asit oluşturmakta ve bu da dünyanın
ekolojik: dengesinin bozulmasına sebep olmaktadır.

yağmurlan

ve hava kirliliği

çıkmaktadır.

yanma ürünleri (C02, NOx ve S02 gibi gazlar),
baca

gazı

olarak atmosfer içinde dağılmaktadır.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Hava kirliliği ve asit yağmurlannın yaru sıra fosil
yakıtlann kullanımı ve taşımacılığı da çe§i.tli riskler
ta§ımaktadır.

Kömür madenciliği çalışanlara sağhk

riskleri getirmekte, petrol ta.Jı.yan tankerierin sebep
olduğu kazalar yüzlerce ton petrolün denize
yayılmasına yol açabilmektedir.

Şekil7· Alternatif Enerji Santrallerinin Çevresel Tesideri

.

Kt1mılt Sclrweiıııristl w~

ı

Nükleer

Santral

ROıgar

Santralı

GOneş Enarfısi

Santratı

Baraj Tipi HES
Nehir Tıpi HES

Kombine (evrim
Santrali
Madan KamorO

..•

-

•

-

•

Hava KtdthAi
(klime Etleist
Normal Iletme Radyoaktlvlte Durumu
(klime Etleist
(klime Etleist
Risk Önleme

Santıali

Liny!t

ll

Santralı

fueiOil
Santrali
Şekil S. fnerji Kaynaklannın Meyılana Getirdiği Karbondioksit Emiryon Miktada n
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Eneıji

üretiminin çevre üzerindeki tesirleri

deği§ik

biçimlerde değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler,
her bir kaynak için birim enerji üretimine

kar§ılık

termik sanırallerin atmosfere saldığı karbondioksit
miktarı

64 milyon ton civarındadır. Karbondioksit

emisyonu

yanında

kömür ve

doğal

ithalatı

gaz

gelen kirletici madde tip ve miktarlan, bunlann

sebebiyle yaklaşık yılda 25 milyar dolar döviz kaybı

çevre ve atmosfer içerisinde dağılımlan, çalışanlann

olmaktadır.İstikrarlı yatırun programlannın devam

ve

halkın sağlığı

zehirliliği,

üzerine etkileri,

atığın

miktan ve

uzun dönemde çevre ve çevreyle ilgili

sistemler üzerindeki tesirleri
alınarak yapılabilir.

açılanndan

Enerji üretim türleri

dikkate

etmesine

bağlı

olarak 2023

yılı

itibariyle kurulu

HES'ler sayesinde 27 milyon ton emisyon azaltıını
sağlanabilmesi

öngörülmektedir.

arasında

seçim yaparken teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik

Bugün AB ülkelerindeki mevcut küçük hidroelektrik

düşünülmelidir.

santral (KHES) üretimi, fosil yakıtlarm yerini alarak

tesirleri bir bütün olarak

tabiatı
Bilindiği gib~

dünyada artan nüfus ve sanayileşmeye

bağlı olarak eneıji ihtiyacı da her geçen yıl artmakta,

ve toplumu, çevre problemlerinin başında

gelen sera gazlan ve süllür dioksit gibi

zararlı

emisyonlardan korumaktadır.

bu ihtiyacı karşılamak için ağırlıklı olarak kullanılan
fosil yakıt rezeıvi ise süratle azalmaktadır. En iyimser
tahminler bile önümüzdeki 50

yıl

içinde petrol

rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve
kaqılayamayacağı

ihtiyacı

yönündedir. Kömür ve

doğal

gaz içinde uzun süreçte benzer bir durum söz

Mevcut üretim, C02 salımını yıllık 32 milyon ton
ve sülfiir dioksit salmnnı da 105 bin ton azalmaktadır.

Elektrik üretiminde fosil

yakıtlarm

ba§lıca

sebeplerinden biridir. Sera

konusudur. Dolayısıyla bütün Dünya'da olduğu gibi

emisyonlaruıın azaltılması için,

ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklan büyük

kaynaklarının

önem kazanmıştır. Ülkemiz için yenilenebilir

arttınlması

kaynaklar içerisinde potansiyel
çıkan

açıdan

kaynak ise hidroelektrik

ön plana

kaynaktır.

Eneıjide dışa bağımlı bir ülke olmamız dolayısıyla,

HES'lerin yapılması ülkemiz menfaatleri açısından
bir zarurettir. Hidroelektrik santrallerimiz bir
yenilenebilir eneıji kaynağı çevre dostu bir yatırundır.
Dünya genelinde sera gazı emisyonlannın çok büyük
bir bölümü (% 7 5-90)

eneıji

üretimi faaliyederi

sonucunda gerçekle§mektedir. Bu durumda iklim
deği§ikliği

enerji

ile mücadelede en önemli faaliyet ye§il

kaynaklarının

kullanımı

olacaktır.

Dünyada ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik
üretim potansiyelinin yansuun bile geli§tirilmesi
sera gazı emisyonlarının % 13 oranında azalmasun
sağlayacaktır.

2008 yılında yalnızca kömür ile çalışan

yüksek oranı,

son yirmi yılda sera gazı emisyonlanndaki artışın
yenilenebilir eneıji

elektrik üretimindeki

gereklidir.

gazı

payının
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Türkiye'nin sera gazı emisyonlan, 1990 yılı
seviyesiyle ~dığında 2008 yılında iki katına

çıkarak

366,5 Mt C02'e miktanna

ulaşmıştır.

Şekil lO. 2008 Yılı Sektadere GBre Ta~am Sera 6ozı Emisyonları (Milyon Ton)
Atık

33,9MTH
%9

Senıyi

29,8MTon
%8

E..,
277,7MTon
%76
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Türkiye'nin 2008 yılı sera gazı emisyonlanna

kaynaklannuzın

bakıldığında, en büyük pay eneıji sektöründe aittir.

hedeflenmektedir. Belirlenen hedeflere uJaşıJabilmesi.

Türkiye'nin elektrik üretim stratejisini ortaya koyan

için 2023 yll:ına kadar ilave 22.500 MW hidrolik,

ve bu bağlamda en önemli ulusal belge niteliğini

19.000 MW riizgh' ve 420 MW jeotermal gücün

taşıyan

~!etmeye alınması gerekmektedir.

"Türkiye Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz

Güvenliği Strateji Belgesi",

da tamanurun değerlendirihnesi

bu alandaki ulusal ilke

ve hedefleri ortaya koymaktadır. Strateji Belgesi,

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

Tiirlıiye'nin toplam e1ektrik üretiminde yenilenebilir

hükümlerinin uygulanınası kapsaınında, enerjinin

enerji kaynaklannın payının arttırılması için 2023

ülke ekonomisindeki önemi ve çevrenin korunması

yılı hedefinin milli enerji politikalannın merkezinde

göz önünde bulundurulduğunda yenilenebilir eneıji.

yer aldığını betirtrnelı:tediı: Buna ili§kin genel hedef,

kaynaklanna ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu

yenilenebilir kaynaklann elektrik enerjisi üretimi

kaynaklar içinde hidroelektrik güneş ve rüzgAr

içerisindeki payının 2023 yılında en az %30

enerjisiyle kaJlıla§tırıldığında en ekonomik ve

düzeyinde olrnasmın sağlanmasıdır. Hidroelektrik

güvenilir olanıdır.

Tablo 4- DaAişik TeknolojilerinMatıyatlari

MALiYET (2009 yali fiyatlarıyla/$)

TEKNOLOJi

5-15 e/kWh
5-13 e/kWh
25 - 125 e/kWh
2-8 e/kWh
4-10 e/kWh
2-10 e/kWh
8-15 e/kWh
8-20 e/kWh
8-15 e/kWh

Blyokütle Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Güneş Enerjisi
Büvük Santraller
Kücük Santraller

Hidroelektrik Enerji
Jeotermal Enerji
Denlı

Gel· git
Dalga

Enerjisi

Akıntı

4.HiDRQELEKTRiK ENERJi TÜRLERi
Hidroelektrik santraller, temel olarak depolamalı,
doğal akı§lı (nebir tipı) ve po~h rezeı:vuarlı olmak

üzere üç grupta değerlendirilebilir.

4.1. Depolamalı (Barai)

Aynca,rezervuardabirikensularbaıajyüksekliğine

yalan bir dü§ii de kazarıarak. potansiyel enerjilerini
artırinı§

olurlar. Bilindiği gibi enerji üretimi dii§ü

ile debinin çarpımryla doğru orantılıdır. Bir taraftan
debi, diğer taraftan dii§ü ne kadar artarsa, üretilecek
eneıji de o

kadar artar.

BaraJ1ann en büyük avantajı, debi düzenlemesidiı:.
Depolamalı hidroelektrik santrallenle, zaman içinde

Depolamalı

sistemde suyun önü bir baraj ile

kapatılarak, barajın
oluşturulur.

gerisinde bir rezervuar

rasgele bir deği§ken niteliğinde olan akım, depolama
yapılmak

suretiyle düzenlenmekte ve bu düzenli

Böylece, yağı§lı sezonda akarsuyun

debiyle akarsudan elde edilen gü:venilir enerji büyük

debileri bu rezervuarda biriktirilir. Yağışsız ve kurak

ölçüde artmaktadır. Debi düzenlemesi yalnız enerji

sezonda ihtiyaç duyulan su eksiği bu birikmi§ su

barajlarının değil,

hacminden temin edilir.

barajların

içme suyu ve sulama maksatlı

da sağladığı çok, pek çok önemli bir

"A/'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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faydadır.

Bu hizmeti sağlayacak barajlan:ian ba§k:a

Barajlar için mahzw- olarak söylenebilecek §ey ilk
yatınm

kurak mevsimde su vermek) yapnklan gibi, yıllar

mali.yetlerinin yüksek ve in§aat sürelerinin
uzun olma.sıchr. Maamafih, yakıt parası ödenmediği
ve işletme-bakım masraflan çok düşük olduğu için

arasında da (yağışlı yıllarda biriktirip kurak yıllarda

uzun vadede en ekonomik enerji türüdür.

bir tesis yoktur. Barajlar bu debi düzenlemesini
mevsimler arasmda (yağışlı mevsimde biriktirip

su temin etmek) yapabilirler. Bu açıdan barajlar
ülkerniz için bir zaruri ve vazgeçilemeyecek

Akarsu avaya indikten sonra üzerine yaplla.n yüksek

tesislerdiı:

barajlarda değerli tanrn arazisi, yerleşim yerleri ve

Halk açısından barajlaım. en büyük faydası, üzerinde

kalarak kaybedilebilir. Lakin, akarsuyun yukarı

inşa

mecralannda, dağlık arazide yapılan barajlarda bu

hatta bazı kültürel miras rezervuar sulan altında
edildikleri akarsuyun doğal şartlarda

yaratabileceği ta§kın.

tehlikesinin ve ta§kınlardan

mahzur minimum seviyededir, hatta hiç yoktur.

kaynaklanan çok büyük mal ve can kayıplanrun

azaltilmasıdır. Dolusavak kapasitesi, hava payı,

4.2. Nehir Tipi (Regülaför)

feyezan ötelernesi ve geçici feyezan depolama hacmi
doğru olarak tasarı:rrı1arıı her baraj mutlaka baraj

mansabmdaki. ta§kın riskini büyük ölçüde azal.tarak,
rnansapta ya§ayan vatandaşlar için paha biçilmez
bir hizmet verir. Taşkın riskini azaltmak için
yapılabilecek sel kapanı,

vs. gibi diğer önlemlerin

faydası hiçbir şekilde barajlarla kıya.s edilemez. Bu
açıdan da barajlar asla ~ilemeye<:ek. tesislerdir.

N ehir Tipi Santtallerde akamJ:yun üzerine yapılan
bir regülatör ile su seviyesi bir miktar kabartılır.
Böylece debilerin Sualrna Yapısı tarafindan daha
kolay alınması sağlanır, hem de bir miktar dii§ü
kaza:rul:mı§ olur. Bu tip tesislerde debi düzenlernesi

olmaz. Sanıralin üreteceği elektrik enerjisi
mevsimlere bağh olarak deği§ir. Üretilecek güvenilir
enezji akarsuyun doğal şartlarda gelen minimum
debisi ile sımrhdu; dolayısıyla küçük bir mi.kta:rdır.
Üretilen el.ektriğin büyük bir kısou ikincil enerjidir.
Oysa depolamalı baraj tesislerinde, tam tersine,

üretilen elektriğin büyük bir kısmı güvenilir enezji
olw:. Eğer N ehir Tıpi Santrall.erin me:nbaında büyük
barajlar varsa, o barajların rezervuarlarında sağlanan
debi düzenlemesinden mansaptaki nehir tipi
santraller de istifade ederler. Bu durumda onların
ürettiği

güvenilir enezji de büyük miktarda artar.
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Nehir Tipi Santraller başlıca iki kısma aynlabilirler:

bir

başka deyişle

ağacın saldığı

a) Hidroelektrik santralİn regülatöre biti§ik olması

tesis

yılda yaklaşık

temiz havaya

3,3 milyon

eşdeğer katkıda

bulunacaktır.

hali: Bu durwnda dii§ü regülatör yüksekliği ile sınırlı,
dolayısıyla küçüktür. Üretilecek enerji miktarı daha

çok akarsuyun debisine

bağlıdır.

Bu tip tesislerde

negatif çevre etkisi sıfir olur.

Bütün HES'ler inşaata ba§lanmadan önce kapsamlı
bir düzenleme ve inceleme sürecinden geçerler.
Ülkemizde HES projelerinin ba§VUI'Udan i§letmeye
alınıncaya

b) Hidroelektrik santralin mansapta belli bir
mesafede olması hali: Bu durumda türbin debileri
regülatörden santrale bir İsale Kanalı veya Tüneli
ile iletilirler. Kanal ise bir Yükleme Odası, tünel ise
çok zaman bir Denge Bacası yapılır. Yükleme Odası

veya Denge Hacasından sonra debiler santrale Cebri

Orman

kadar olan süreç içerisinde Çevre ve

Bakanlığı;

Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı, İç İ§leri Bakanlığı, Valilikler, Tarım ve

Köy İşleri Bakanlığı ll Tarım Müdürlükleri,
Ula§tırma Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı

gibi çok sayıda kurum ve kuruluşla görev sahalan
içerisinde bilgi ve görüş ah§verişinde bulunmaktadır.

Borularla iletilirler.
Bu ikinci

şıkkı yapmanın

dolayısıyla

enerji üretimini

topoğrafyasına

ve isale

uzunluğuna bağlı

gerekçesi

düşüyü,

artırmaktır.

Arazinin

kanalının

o) Dünya'da Nehir Tipi HES'ler
Dünyada birçok ülkede nehir tipi santral

in§aatı

veya tünelinin

sürmektedir. Örneğin Kanada'da inşa edilen Bute

olarak dü§Ü az veya çok artar.

lnlet projesi, 3 adet nehir tipi HES ile 1027 MW

Dere yatağındaki "fauna" ve

"flora"yı

korumak

için, en kurak zamanda bile dere yatağına bir miktar
su bırakmak elzemdir. Halk dilinde "Can Suyu"
denilen bu miktann ne kadar

olacağı

ülkemizde

yönetmeliklerle belirlenmİ§tir. Kamu kurumu olsun,
özel sektör olsun herkes bu yönetmeliklere uymak
mecburiyetindedir.

kurulu güce sahiptir. Yine British Columbia
bölgesinde 700
M\V'lık East

MW'lık

Klinaklini-Knight, 196

Toba Montrose, 195

MW'lık Forrest

Kerr, 180 MW'lık Toba PoweU:Jervis ile 121 MW'lık
Knight Inlet diğer büyük kapasiteli nehir tipi HES
projesi ömekleridir. Aynı eyalette çe§itli aşamalarda
22 demet proje de devam etmektedir
(http://www.watershed-

Nehir tipi santralierin ilk yatırım masraflan dii§üktür.

watch.org/publications/files/Run-of-River-

Yakıt masraflan yoktur i§letme ve bakım masraflan

long.pdf).

cüz'idir. Bu sebeplerden dolayı ürettikleri enerjinin
maliyeti düşük olur.
Tipik bir 26

megavatlık

nehir santrali,

yıllık

80 milyon kilowatt saat ye§il enerji üretir ve bu da
yakla§ık 4 7.000 tonkarbondioksiteya

da bir bli§ka

ifadeyle 9.000 aracın trafikten çekilmesine e§değerdir
(www.bcenergyblog.com).
İ§letmeye giren HES'lerden örnek verecek olursak

20 1O yılı içerisinde özel sektör

tarafından

tesis

edilerek i§letmeye alınan 28 MW kurulu gücü haiz
Adıyaman ilindeki Bmç Bendi HES projesiyle yılda

69.281 ton karbondioksit (C02) salımı engellenecek,

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tablo S. Bazı Avrupa Ülkelerinde Nehir Tipi HES'lerin Yeri
Kayrıok: EmoWcısset: fmope 's /ıyJropotrer potentiD/Ioclay rmıl in the future
Hidroelektrik Üretimi için Geliştirilen Kapasite
Toplam Kapasite içinde

Ülke

Toplam (GW)

Fransa

24.3

22.1

10.8

it alya

19.8

27.5

8.2

ispanya

16.3

35.4

6.1

Avusturya

11.7

67.7

5.5

isviçre

13.8

77.2

4.0

Portekiz

4.3

45.5

3.1

Almanya

8.3

8.4

2.7

Nehir Tipi HES (GW)

Hidroelektriğin Payı(%)

Büyük nehirlerin hidroelektrik potansiyelinin

olarak planla.nrn:J§br. Orta bölümde ı Oadet nehir

geliştirilmiş olduğu ve toplam eneıji üretiminin
%95'i hidroelektrikten sağlanan Noıveç'te 4000'e

tipi HES'ten oluşan bir zincirleme proje
planlanmıJtır

(Kryzanowski ve ark., 2008).

yalan nehir tipi hidroelektrik santral mevcuttur

(http:/ /www.lx:energyblog;com).
Fransa'da sadece Rhone Nehri ve kollan üzerinde

Santral

1937-1986 yıllan arasında 19 adet baraj ve HES
inşa edilmiştir. Aynı

nehir üzerinde 22 adet

nehir tipi HES bulunmaktadır
(http:/ /www.intemationalrivers.org/files/Alam%
20pdf.pdf).
Almanya'da büyük ölçekli HES'lerin %20'si
depolamalı,

%80'i ise nehir tip hidroelektrik

santraldir

(http:/ /www.erneuerbare-

energien.de/inhalt/42608).
Slovenya'da Tuna'nın kollarmdan biri olan Sava
Nehri'nin üst, orta ve alt bölümünde çe§itli

büyüklüklerde çok sayıda nehir tipi santral yapımı
için ç~malar devam etmektedir. Örneğin alt

Devreye
Alınma Yılı

Alt Bölae
Blanca
Krsko
Brezlee
Mokrlce

2009
2012
2014
2015

Orta Bölge
2013
Tace n
2015
&ameiJne
2016
SenJakob
2018
Zalog
2019
Jevnlca
2021
Kresnlce
2022
Ponovlce
2024
Renke
Trbovııe

Suhadol
Pozarje

2026
2028
2030

bölgede gel.i§tirilen zincirleme proje, 6 adet HES'i

ihtiva etmektedir. lik ünitesi olan Vi-hovo'nun 1993
yılında i§letmeye alındığı proje 20 ı 5 yılında
tamaınlanacak olup bütün üniteleriNebir Tipi HES

Üst Bölge
2015
Moste li
2015
Moste lll
2013
Medvode ll

Tablo 62030 Yılına Kadar

Sava Nehri
Ozarinde
Yapımı Planlan
Projeler

...................................................................................................................
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Şekil ll· Alt SoYa HES lindri Projesi
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in§a edilırı4 pek çok büyük barajlar

projesinde toplam yabnm bedelinin ~ık %30'u

ve yüksek dütülü hidroelektrik santraller yanında,

çevre düzenlemesi, çevreye olabilecek etkilerin

Awııturya'da

çok

sayıda

Nehir Tipi HES de

geliştirilmittir.

Bunlardan ilginç bir örnek Salzach çayırun orta
mecrasında zincirleme olarak ~a edilen ve toplam

kurulu gücü I 06,6 MW olan toplam 7 santraldir.
Bu tesislerin intaatJna 1982
projeleri

hazır

yılında

ba§laWlll§,

olan 5 tanesi (toplam kurulu güç

82,6 MW) 1991 yılında tamamlandıktan sonra bir

süre ara verilmi§, geriye kalan 2 tanesinin (toplam
kurulu güç 24 MW) intaatıDa ise 2006 yılında
yeniden b~ 2009 yılında tamamlanıniJbr.
Projenin birinci etap in§aatının ba§uıda 1984 yılında,
bazı

sivil toplum kurulu§lan bölgeye gelip HES

projelerine yönelik protestoda bulunmak iste~er
ancak yöre

halkı

ka.I'Şılanınl§lardır.

tarafından

dirençle

Yöre halkı başkent Viyana'dan

bölgeye gelenlerin bölgenin ihtiyaçlarıru yeterince
bilemeyeceklerini belirterek projelerin ucuz eneıji
temini ile yöre

halkına

istihdam

sağladığını

belirtmi§lerdir. Projeler aynca tagkın tehlikesini
azalt1lğı. gibi çevreyi iyil~tirmiyti.r.

"Orta Salzach"

giderilmesi ve yöre halkına yönelik sosyal projeler
için harcantnı§tır.
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4.3. Pompailı Rezervuarh
Hidroelektrik Santraller

dünyada birçok ülke tarafindan kabul gören
sıruflandınnaya

0-100 kW

göre kurulu gücü;

arasında

olan santraller mikro,

Hidroelektrik santrallerin bir çepdi de pompajlı

101-1000 kW arasmda olan santraller mini,

depoJamah santraller olup, amaçlan eneıji talebinin

1001-10 OOOkW arasında olan sanıraller ise kiiçük

dü§ük olduğu saatlerde §ebekeden aldıklan eneıji

HES olarak tarumlarunakıadır.

ile suyu pompalayarak bir Üst Rezervuarda
depolamak ve enerji ihtiyacının fazla olduğu

ABD ve Kanada'da, "küçük" olarak nitelendirilen

saatlerde biriktirilmi§ suyu Üst Rezervuardan Alt

HES'lerin üst sıDll'l 50 MW'a kadar çıkmaktadır.

Rezeıvuara akıtırken

türbinleyerek hidroelektrik

Avrupa'da ise küçük hidroelektrik santral genellilde

eneıji elde ettnektir. Gerçekte pompajlı depolamalı

1OMW'a kadar bir kurulum olarak dii§ünülmekte

santraller ülkenin toplam enerji üretimini

ve yenilenebilir eneıji için sağlanan teşviklerden

ammıazJaı; sadece kullanılmayan, ziyan olan eneıjiyi

yararlanabilmektedir. AB'ye yeni üye ülkeler

eneıjinin

en kıymetli, en pahalı olduğu zamana

açısından değerlendirildiğinde örneğin Polonya'da

ta§J.ya.rak arz-talep dengesini sağlamaya hizmet

bu değer 5Mw, Litvanya'da 2 Mw, Estonya'da ise

ederle4

1MW ve altı olarak tanımlanmaktadır.

Bu tip santtaller geli§mi§ sanayi ülkelerinde 50-55

Ancak KHES'lerin tanımına ilişkin olarak

senedir yapılmaktadırlar. Ülkemizde de yakın bir

uluslararası alanda görüş birliği sağlanmış değildir.

gelecekte gündeme gelmeleri beklenmektedir.

Sınıflandırmada

göz önüne alınabilecek diğer

kriterler ise §wılarchr:

1) Enerji Ekanamisi Yönünden Sınıflandımıo
Santralın enterkonnekte §Cbeke ile ilişkisine göre

i) Enterkonnekte şebekeden bağımsız izole
santraller
ü) Enterkonnekte şebekeye bağlı santraller

iii) Küçük

şebekelere bağlı

santraller

2) Teknik Özelliklere Gifre Sınıflandımıa

S. KÜCÜK
HiDROELEKTRiK
,
SANTRALLERi

a) Santralde kullanılan suyun sağlandığı kaynağa
göre
i) Akarsular üzerine kurulan santraller
ii) Doğal göllerden beslenen santraller

Hidroelektrik santralleri enerji üretim tiplerinin

iii) Büyük debili pınartarla beslenen santraller

yanı sıra kurulu güçlerine göre de sınıflandırmak

iv) Sun'i kanallar üzerine kurulan santraller

mümkündür.
b) Elektromeka.nik donanımın yeriC§imine göre
Birleşmiş

Milletler Sanayi ve Kalkınma

Organizasyonu UNIDO tarafindan belirlenen ve

i) Blok tipi santraller

ii) Aynk tip santraller veya

iii) Elektromekanik

donanıını

yatay eksenli

donanıını

dü§ey eksenli

bölgelerin sosyoekonomik ve kültürel gelişimlerinin
hızlanmasına

santraller,
iv) Elektromekanik

da destek olmaktadır.

2. Küçük hidroelektrik santralierin türbin-jeneratör
guruplarının stan~tırılmalan kolaydır.

santraller

Böylece

ilgili teçhizatın yapımı çok ekonomik hale gelir ve

3) Su Ekonomisi Yönünden Sınıflandınna
a)

Yalnız

isietme -

hidrolik enerji üreten santraller

bakım

problemleri asgari düzeye iner.

Türbin-jeneratör ve transformatörün bir blok

b) Çok maksatlı santraller

halinde ve otomatik işler şekilde yapılmasıyla,

c) Ana maksadı ba§ka olan tesislerden yan fayda

bölgedeki çok

olarak eneıji üreten santraller

tarafindan kontrol edilebilir. Bunun neticesi olarak
işletme

sayıda

aynı

santral bir tek teknisyen

maliyeti azalır.

Küçük hidroelektrik santraller (KHES) ırmaklarda,

3. Ülkemizde su türbinleri imalatı ile ilgili sanayi

kanallarda ve akarsularda akan suda mevcut eneıjiyi
dönüştürmek suretiyle elektrik üretirler. Bir KHES'in

kurma

kapasitesi ve eneıji üretimi, genel olarak iki etkene

tesislerin makinelerinin tümünün ülkemiz

bağlıdır: akımın

imkfuılanyla,

debisi ve dü§Ü

yüksekliği .

çalışmalan

ulaşmıştır.

günümüzde son a§amaya

Mini, mikro ve hatta küçük hidroelektrik

döviz

ispatlanmı§tır.

saıf etmeden

imal edilebileceği

Küçük kapasiteli ünitelerin imal

Enerji literatüründe büyük hidroelektrik enerji,

edilmesiyle bu konuda bilgi birikimi artacak ve

klasik yenilenebilir kaynak grubunda ele alınırken;

yakın

küçük HES'ler yeni ve yenilenebilir kaynaklar

imalatı

grubuna dahil edilmektedir. Küçük hidroelektrik

gerçekle§ebilecektir.

santraller, daha az ma.Iiyetlidirler ve daha dü§ük
çevresel etkiye yol

açmaktadırlar.

Gohanson,2003).

bir gelecekte daha büyük kapasiteli ünitelerin
tamamen

yerli

imkanlada

4. Küçük hidroelektrik santraller, toplam yatınm
bedelleri az

olduğundan kısa

sürede

inşa

edilebilmektedirler.
KHES'ler, hidroelektrik santralierin toplam

eneıji

5. Yakıdı santrallere nazaran düşük işletme maliyeti

üretimine katkıları yanında politik ve sosyal açıdan

ile elektrik enerjisi üretmektedirler.

da önemlidir. Bu tür eneıji tesisleri sayesinde, küçük

6. Küçük hidroelektrik santrallerde üretilen enerji

yerle§im yerlerinin aydınlatılması ile birlikte üretilen

genellikle bölgede

eneıjinin

hatlarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

küçük sanayi tesislerinde, el sanadarının

kullamldığı

için uzun iletim

geliştirilmesinde ve tarımda kullanılması sağlanarak

7. Çevre problemlerinin önemi günümüzde herkes

kalkınmasına katkıda bulunulmaktadır.

tarafindan daha iyi anla§ılmaya başlanmı§tır. Bütün

bölgenin

hidrolik kaynaklar gibi küçük hidroelektrik

Kücük
, Hidroelektrik Santralierin
Üstünlükleri (Kossler,1992):
I.

Ula§ımı

güç olan ve ulusal sistemden

beslenemeyen
yerleşim

kırsal

önemli rol

8. Bakımlan kolay, ucuz ve hizmet süreleri uzundur.
İyi

tasarlanmış

bir KHES çevresi ile

bütünle§tirilebilmekte ve çevre üzerinde yok denecek

ihtiyacının

kadar az olumsuz etki yaratmaktadır. KHES'lerde

küçük hidroelektrik santraller

oynamaktadır.

kadar azdır.

diğer

bölgelerdeki köy ve

birimlerinin enerji

kar§ılanmasında

santralierin de çevre kirliliğine katkısı yok denecek

Bu tesisler, söz konusu

suyun

tutulması,

gerçekleştirilebilmektedir.

basit

yapılarla

Bu tutulan su küçük bir

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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cebri boru ile türbine yönlendirilm.ekte ve türbinden
çlkan temiz su santralin mansalıında akarsuya geri

tedbirler olarak yalıtım ve uygun malzeme seçimi,

bırakılınaktadır

kaynaklannın tüketiminin artırılması önerilmektedir.

Türbinler ve diğer elektromekanik

teçhizat, suyu kirletebilecek

uzun vı1deli tedbirler olarak da yenilenebilir enerji

yağ sızıntılannı

engellemek için kapalı bir sistemde çalı§tmlmakta

Yenilenebilir temiz enerji kaynaklanrun başında

ve iyi bir §ekilde yalıblınaktadırlar. Suyun bir kısmı,

hidrolik enerji gelmektedir. İnsanlık tarihi boyunca

su tutma havzası ile türbin de§aıj noktası arasında

suyun hareket enerjisinden yararlanmak için çe§İtli

akacak §ekilde tutularak yerel ekosistem koruııur.

metotlar kullaml.mı.ştır. Henüz gelişme ~ında

Aynca KHES'ler elektrik üretmek için sulama

olan diğer yenilenebilir eneıjilerden farklı olarak

barajlaruıın,

hidrolik enerji uzun

içme suyu

şebekelerinin

kanallarının çıkışında

ve sulama

kurulabilmektedir.

6. ENERJi ÜRETiMiNDE
HiDROELEKTRiGiN YERi

yıllardır

bütün dünyada

kullanılan

bir enerji türüdür. Barajlar, temiz su

sağladığı

gibi temiz enerji de

sağlamaktadır.

Dünyada 24 ülkede toplam ulusal elektrik üretiminin
%90'ının

ve 63 ülkede %50'sinin hidroelektrik

santrallerden elde ediliyor olması bu yapıların enerji

temininde önemini göstermektedir (World
Commission on Dams Report).
Uzmanlara göre

hİdroenerji diğer

eneıji kaynaklarına
sunmaktadır.

yenilenebilir

oranla bazı teknik üstünlükler

Hidroelektrik güvenilir bir eneıjidir.

Bir diğer üstünlük, bu enerji türünün daha kolay
depolanması

ve ihtiyaç

duyulduğunda

kullanılabilmesidir. Düşük üretimdeki hidroelektrik

santrallerin birkaç saniye içinde yüksek üretime
geçebilmesi de önemli avantajlardan birisidir.
Hidroelektrik enerji, §ebekelerin stabilitesinde
hayati rol oynar. Şebekede sık sık görillebilecek olan
Dünyanın yıllık eneıji ihtiyacı nüfus a.rt:ı§ına paralel

yük de~iklikleri ve frekans değişikliklerine anında

olarak hızla artmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte

müdahale ederek §ebekenin i§leyi§ini düzenleyerek,

ham petrol ve doğal gaz fiyatlanndaki a.rb§lar, kömür

vatandaşlarm sıklıkla karanlıkta kalmalannı

kullanan tesislerin ve nükleer enerjinin çevre

elektrikli cihazl.arın bozulmalarını önler. Şebekedeki

üzerindeki olumsuz tesirleri yenilenebilir

eneıji

reaktif gücü kontrol eder ve böylece

ve

elektriğin

kaynaklarnun daha etkin kullanılmasım zorunlu

üretim noktasından tüketim noktasına düzgün akı§ını

hale getinnİ§tir.

sağlar.

Yakın bir gelecekte, eneıji üretiminde fosil yakıtlann

başlaması uzun zaman alan diğer enerji kaynaklanna

kullarulması

yardıma güç sağlayarak onların üretime geçmelerini

Hiçbir

duymadan,
gerek çevre, gerekse artan fiyatlar

sebebiyle cazip olmaktan çıkacaktır. Sanayide fosil

kökenli eneıji kaynaklannın tasarrufunda kısa vadeli

sağlar.

yabancı

sıfi.rdan

güç

kaynağına

ihtiyaç

üretime geçebilir ve böylece

Hidroelektrik enerji;

varken bu süre termik santraller için birkaç saati

•

Ekonomik ömrü uzun,

almaktadır.

•

Dünya genelinde yaygın,

•

Çevre dostu,

Barajların

•

İşletme-bakım gideri düşük,

santrallerin pahalı olduğu yönünde bazı görüşler

•

Yakıt gideri olmayan,

ileri sürülmektedir.

•

Geri ödeme süresi kısa (5-1 Oyıl),

yatırım

•

Yüksek verimli (% 90'ın üzerinde),

civarındadır.

•

İ~letınede esneklik ve kolaylık sağlayarak pik

santraller için bu değer 1500 $/k.w mertebesindedir.

•

Yöre

ekonomik ve sosyal

katkılar

sağlayan,

•

maliyeti

Doğal

gaz santralleri için ilk
olarak 800 $/kW

yaklaşık

Kömür santralleri ve hidroelektrik

İlk yatırım maliyederi açısından doğal gaz santralleri

talepleri karşılayabilen,
halkına

gayri ekonomik olduğu ve hidroelektrik

çok cazip görülmektedir. Uzun süreli
maliyetlerine baktığımızda hidrolik

Dışa bağımlı

olmayan yerli bir

kaynaktır.

Bir hidroelektrik santralİn ani talep durumunda

diğer alternatifiere

işletme

eneıjinin

bu

göre çok daha avantajlı olduğu

görülmektedir.

devreye girmesi için sadece birkaç saniyeye ihtiyaç

Şekil ll- Bazı HES Projelerinin Geri Ödeme Süresi

Alatürk

9yılda,

yatırımı geri ödanmi~ir.

Karakaya

Keban
7yılda,
Yıllar +-----~---~-------:------:------:-------i

• GeriÖdeme

•

Gelir

Bugünkü piyasa fiyatlarıyla bakıldığında geri ödeme

ömürlerinin çok daha kısa olduğu ve bu sebeple

süreleri daha da kısadır.

diğer alternatifiere karşı eneıji maliyederinin dü~

gösterildiğidir.

Enerji üretmek için planlanan

Barajiara yöneltilen hir diğer eleştiri ise ömürlerinin

barajiann rantabilite

çok kısa olduğu, ekonomik ömür olarak kabul edilen

ekonomik ömrü pratik sebeplerden

50 senenin çok uzun

tutulduğu,

gerçekte ise

alımr.

hesabı yapılırken harajın

dolayı

50 yıl

Zira fayda-masraf karşılaştırmasının bugüne

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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(present net value) ile yapılması

bir süreyle slJW'lı olabilir. Diğer taraftan, Fırat

mecburidir. Aksi takdirde sonuçlar doğru çlkmaz.

ta§lllli11Ş fiyatlar

üzerinde 1974 yılında i§l.etmeye açılan Keban

Bu hesapta ahnan %8-%10 gibi rn.akUl sosyal iskonto

Barajı'wn

oranlan (discount rate) sebebiyle, HES'in 60-70 yıl

rezeıvuann Su Alma Yapısı eşiğine

sonra üreteceği elektrik enerjisinin geliri bugüne

dolması 625 yıl alacalı:tır.

rezervuar hacmi çok büyüktür. Bu

kadar riisubatla

taşındığında ihmal edilebilecek bir meblağa tekabül

edilmez. Çünkü devam edilse de netice değişmez.

Hidroelektrik eneıji üretmek için kurulan tesislerin
pek çok dotaylı faydası da vardır. Bu tesisler, su yolu

50 senede elde edilen rantabilite ile 90-100 senede

ul.a§ıın ve

elde edilen rantabilite pratik olarak aynı çıkar.

sağlar,

eder. O yüzden hesaba 50. seneden sonra devam

su sporlaruun yapılabilmesi için inıkAn

Barajların ekonomik ömrünün 50 sene alınmasının

su rejimini düzenler, herhangi bir atık
olU§tumıadıklan için havası ve çevresi ile temiz bir

yegane sebebi budur. Bu sadece rantabilite hesabı

ortam sağlar, insanlara eğlenme~e mabatlı

için geçerli olan bir kabuldür. Barajm fizikl ömrüyle

mesire yerleri sağlar (Kocaman, 2003). Ayrıca

bir alakası yoktur. Aslında barajiann tabü ömrü

sanayiyi canlandınnakta ve özellikle yöre insanının

100 yıldan fazladır. Tabiariyle her baraj kendine

i§letmelerde iııtihdamına katkıda bulunmaktadır.

özgü bir projedir. Nisbeten küçük bazı barajlaruı
tabii ömrü, siltlenme gibi sebeplerle, 50-60 yıl gibi
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Asr›n Projesi Gerçekleﬂiyor…
HABER
Kuzey Kıbrıs

HABER

Türk Cumhuriyeti'ne
Akdeniz İçerisinden
Döşenecek Askıdaki
Boru Hattı ile içme,
kullanma ve sanayi
suyu götürülecek.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
Hayat Suyu
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anavatan Türkiye'den hayat suyu götürmek pek çok

ulaşmak için gece

gündüz çalqıyoruz, çalı§acağız.

hükümetin hayaliydi. Benim de !stanbul Büyükşehir

Kıbnsm

Belediye Ba§ka.nı olduğwn dönemdeki hayalimdi.

Bu projenin ban§a somut bir katkı olacak §ekilde

Bu büyük hayali gerçeğe dönüştürmek, KKTC'nin

değerlendirilmesi

susuzluğuna çare üretmek maksadıyla kollan sıvadık

temelin, Kıbns'ta kalıcı bir uzlaşmanın da temeline

Bu proje sadece KKTC'ye su temin etmekle

katkı sağlamasını diliyorum' dedi.

güney kesiminde de su s:ıkın1m yaşanmakta.
bizi aynca memnun eder. Bu

kalmayacak, Alaköprü Barajı'nda elektrik de üreterek,
ilave bir fayda elde

edeceğiz.

Aynca, Anamur

bölgesindeki 3 bin 293 hektarlık arazinin sulamasını
da sağlayacak. KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını
kar~ılayacak

bu büyük proje,

kısa

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı
ve Basbakan
Yardımcısı Cemil CiCEK
,
, ,

bir sürede

tamamlanınış olacak.

Konu§masına projenin

Ferhat da eline kazınayı aJmq ve dağlara aşkla vurup

Ülkemiz ve KKTC için tarihi bir gün, önemli bir

delerek su kanalları açarak, bir olmazı. gerçekJ.e.ıtirdi
ve ~ehri m ile kavu~turdu. Bunu yaparken de hep
şunu söylüyordu; 'çoğu gitti azı kaldı'. Çünkü o aşıktı.

gün olduğunu ifade ederek ba§layan Çiçek "'Bugün

O Şirin'e ula§acakn. Evet §imdi bu anavatamn
insaD1an olarak sizler de Şirininize denizin alilndan

özlemiydi,

ula§ıyorsunuz. İşte biz, böyle bir 3.ikla hareket

ediyoruz. Millete hizmeti, karde§lerimize hizmeti,

kutsal bir C1Jk olarak görüyor, dağlan delerek, ovaları,
çölleri, hatta engin denizleri a§arak karde§lerimize

temelini

atacağımiz

bitire<:eğimiz

temelinin atıldığı bugünün

ve in§allah

kısa

sürede de

bu baraj uzun zamandır KKTC'nin

rüyasıydı,

hayaliydi. Bu hayal bugün

gerçek oluyor. Bu proje 40 yıldır bir slogandı.; bugün
gerçek oldu. Bu proje inaruyorum ki; KKTC'ye,
oradaki kardeŞerimize güç katacak, bolluk ve bereket
getirecektir. Bu konu çok uzun zamandan beri
kon~uluyordu ama gerçekleytirmek birçok konuda

................................................................................................................................................................................................................................................................................................\
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olduğu gibi bizim ik:tidanmıza ve bizim dönemimize

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu

nasip oldu. Bu vesile ile fW1U ifade etmek istiyorum.
Bu proje iki ülke arasındaki karde§liği

da konuJma.&ında 'tarihe milat olarak geçecek çok
önemli bir yatınmın temel atma merasimini

kuvvetlendirecektir. KKTC ile alakah yaptığım

gerçekleştirdiklerini'

konuşmalarda

belirterek, "KKTC bizim

hep §unu ifade ettim. Bizim KKTC

canımız. Dolayısıyla oraya ne gerekiyorsa yapmak

ile orada yaşayan ka.rde§lerimiz ile olan ilişkimiz

bizim en önemli vazifemizdir, dedi. Alaköprü

çıkar ili§kisi değildlı; bir menfaat ili§kisi değildir Bu

Barajı'ndan Kıbns'a,

ili§kinin özü, amacı, muhtevası bir karde§1ik ili§kisidir.
Bu proje karde§in karde~e verdiği anlamlı bir
deste.k:tiı: KKTC için oradaki karde§lerimiz için ne

derinlikten, 107 kilometre uzunluğunda iletim hattı
ile yılda 75 milyon metreküp su verilecek ve

yapıyorsak;

Ayrıca,

ne söylüyorsak bunların hepsi oradaki

denizin altından 250 metre

"KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacı kar§llanacaktır.
50 bin dekarlık alan sulamaya açılacaktır.

karde§lerimizin mutluluğu için, refalu içindiı: Onun
için bu ~e ile bu baraj iki ülke arasındaki gönillden
gönüle lrurduğumuz köpıiiyü biraz daha art:1l1'aCa.k,

Bu çok önemli bir projedir. Bu proje sayesinde

biraz daha kuvvetlendirecektir. Hepinizi sevgi ve

ihtiyacım kar§ılamak

saygı

balıkçılık ve

ile selamlıyor şimdiden hayırlı uğurlu olsun

diyorum.

ayrıca eneıji üretimi de geıçeklqeceklir.
onnanlık

alanlarmda

yangın

zamanlannda su

üzere depo vazifesi görecek,

turizm açısından da bölgeye ciddi katkı

sağlayacaktır.
Konu§ınalann ardından

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel EROGLU

Bu bölgenin

Erdoğan,

Ba§bakan Recep Tayyip

KKTC Cumhurb3§kan.ı Derviş Eroğlu

ve KKTC Ba§bakanı İrsen Küçük ile Devlet Bakanı
ve Ba§baka.n Yan:lıması Cemil Çiçek,

DevletBakanı

Faruk Nafız Özak, Çevre ve Orman Bakanı
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ALAKÖPRÜ BARAJI TEMEL ATMA TÖRENi

SRIN PROJESi GERÇEKLE,~R
{... .

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet
.. ve .....
ş~, EneiJı
ıabü' Kaynaklar Bakarn Taner
..
Yıldız ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gunay;

DSİ Genel Müdürü Haydar Kcçaker hep birlikte
barajın

temelini attılar.
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Hizmette k›talar› aﬂan anlay›ﬂ…

DS‹ AFR‹KA'DA
HABER

HABER
Su meselelerinin
çözümü için küresel
bir işbirliği ve
yardımlaşmaya
ihtiyacı var.

Dünyanın en yüksek ve
büyük barajları arasına giren
barajlar inşa eden, kıtaları su
tünelleriyle birleştiren DSİ,
susuzluğun pençesindeki
Afrika ülkelerinin de umudu oluyor.

DSİ tarafından açılan kuyudan temin edilen suyun sevinci

4
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dengel.enebihnesi için bu~ Özellikle~

DSİ Genel Müdürlüğü bu ülkelerin yoğun olarak

kıskacında sınırlı su kaynaklarıyla asgari ihti:yaçlanm

bulunduğu Afrika k:ııasuıda insanlan sağlıklı ve temiz

kartılama

suurlı

su kaynaklanna

suyla bul1.1§1:urnlak adına ça.lışınalaryüriitüyor. 1954
yılından bu yana su kaynaklanrun gdiştirilmesi adına
önemli yatınmlar gerçekle§tiren osı tecriibesi ve
bilgi birikimi ile dost ve karde§ Afrika ülkelerinde
ya§anan su sılantısına çözüm bulmak mabadıyla

sahipler. Çünkü bu ülkeler

azgelişmişliğin

kısıtlı

mücadelesi veren ülkeler için...

Su, günümüzde bazı ülkeler için her zamankinden
çok daha fazla değerli... Çünkü bu üllı:der coğrafi

konumlan itibariyle çok

su

kaynaklannın geliştirilmesine

yönelik

pençesindeler.

çalışmalanna

Afrika kıtasında da devam ediyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve
TİKA'nın (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi

Başkanlığı) işbirliğinde aşağıdaki Afrika ülkelerinde
çalışmalar yürütülmektedir.

Su Dünyası Nisan 2011

DSİ çalışmalarından önce ilkel bir yöntemle kuyudan su çıkarılması

ETİYOPYA HAKKINDA
KISA BİLGİLER
•Yönetim Şekli: Cumhuriyet
•Başkenti: Addis Ababa
• Nüfusu: 80 milyon
• Yüzölçümü: 1.104.300 km2
• Ülkede ortalama ömür: 49 yıl
• Kişi başına düşen milli gelir: 954 $

Eğitim çalışmalarında sondaj çamuru hazırlanması

4
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SUDAN HAKKINDA KISA BİLGİLER
• Yönetim Şekli: Cumhuriyet
• Başkenti: Hartum
• Nüfusu: 42 milyon
• Yüzölçümü: 2.505.813 km2
• Ülkede ortalama ömür: 57 yıl
• Kişi başına düşen milli gelir: 2.184 $

DSİ tarafından açılan bir kuyu

Etiyopyalı ve Sudanlı mühendislere eğitim sertifikalarının verilmesi

Soldaki şişede ilkel yöntemlerle elde edilen su,
kapta ise DSİ tarafından temin edilen su bulunmaktadır.

Su Dünyası Nisan 2011

CİBUTİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
Yönetim Şekli: Cumhuriyet
Başkenti: Cibuti
Nüfusu: 800 bin
Yüzölçümü: 23.000 km2
Ülkede ortalama ömür: 69 yıl
Kişi başına düşen milli gelir: 1.878 $

NİJER HAKKINDA KISA BİLGİLER
• Yönetim Şekli: Cumhuriyet
• Başkenti: Niamey
• Nüfusu: 15,5 milyon
• Yüzölçümü: 1.267.000 km2
• Ülkede ortalama ömür: 42 yıl
• Kişi başına düşen milli gelir: 719 $
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Büyük fikirler
inşa ediyoruz.
Altyapı
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tesisleri
Barajlar
Hidroelektrik santralleri
Sulama yapı ve sistem leri
Atık ve içme suyu tesisleri
Yollar
Tünel ve köprü ler
Boru hatları

>
>
>
>
>
>
>
>

Limanlar
Kamu binaları
Askeri yapılar
Ticari ve endüstriyel yapılar
Sanayi tesisleri
Konut kompleksleri
Sosyal ve kültürel tresisler
Maden i stihracı ve dekapaj

www.suta.com.tr
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t
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SUTA İnşaat ve Mühendislik Limited Şirketi
Cınnah
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Rüyadan

Gerçeğe.

Akarçay Islah Ediliyor...
Rüyadan Gerçeğe

Akarçay lslah1'n1n
Temeli At1l1yor

AfYoılk:arahi.sar Merkez Aka.rçay Islah Projesi Temel
Atma Merasimi 12 Mart 20 ı ı tarihinde
gerçeklqtirildi.
Temel atma m.erasirnine; Çevre ve Ornıan Bakanı

(evre
ve Orman Bakanı
,
Prof. Dr. Veysel Eroğlu:

Prof. Dı: Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi İrfan
Bal.kanlıoğlu, Milletvekilleri, DSİ Genel Müdürü
İsmail Uğur Afyonkarahisar Belediye Ba§kanı
Burhanettin Çoban, basın mensuplan ve çok sayıda

Merasirnde bir konuşma yapan Eroğlu "Hakikaten

vatanda§ ~tirak etti.

Afyonkarahisar il merkezini Akarçay Deresi'nin
verebileceği taşkın zararlanndan koruyacak proje
kapsaımnda yapılacak olan Rekreasyon Düzenlemesi

günübirlik dinlenme ihtiyacı
~ve Şeluin tanıtumnda önemli bir katkı

ile

halkımızın

sağlanacak.

olmayacak. Etrafını
yqillendireceğiz. Muhtqem ve Türkiye'de benzeri
olmayan bir ıslah yapıyoruz. Yer ıslahı değil bu
aslında bir peyzaj çalışması. 42 trilyonluk muhtqe:m

sadece dere

ıslahı

bir yatırım. Ama Afyonkarahisar'ın bwıa ihtiyacı
var. Çünkü biz Afyonkarahisar'ı bütün ilçeleri ile
beraber tanmın, turizmin, spor turizminin merkezi
yapacağız.

Akarçay Islahı sadece yetmiyor. Eber
Gölünü lrurtardık. İn§allah bütün ilçelerdeki atık
su arıtma tesislerini yapıyoruz" dedi.

üzerimize düşen her §eyi büyük bir gayretle yapmaya

Afyonkarahisar Valisi
irfan Balkonhoğlu:

söz veriyoruz. Bu vesile ile değerli bakanıma ve
beraberinde buraya te§rlf eden genel müdürlerimize
ve emeği geçen DSİ teşkilatımıza Belediye

KonıJ§masına temeli atılacak tesisin Afyonkarahisar

Ba§kanımıza ~

için öneminden bahsederek başlayan Vali

sunuyorum." dedi

Balkanlıoğlu "Değerli arkad~lar
yapılırken

bütün Afyonkarahisa:dılar saygılar

cennet tarifi

veya bir yere cennet gibi derken her

tarafin yemyeşil olduğu tertemiz sulann çağıldadığı

DSi Genel Müdürü ismail Uğur

kuş1ann kelebeklerin gezdiği ~ yaşanası yerler hayal

edilir. Şimdi Allahın bize verdiği bu nimetleri

Konu~masına

hoyratça kullanmamız netice&inde maalesef ülkemiz

bahsederek başlayan Uğur "5 000 metre

~dünya ya§arur yer obnaktan çıkmak üzere.

uzunluğunda yapılacak

Hani

suyun insanlık için öneminden
ve iki yıl içinde

derler ya insanlar para kazanmak için önce sağbğıru

tam.amlanacak ıslah çalı§ması 33 milyon TL )'e mal

kaybeder sonra kazandığı para ile sağlığını geri

olacaktır.

getirmeye çalıpr. Önceden ~ ve gelişmi§

merkezi taşkından korunacaktır. Sürekli takip

ülkeler söylenirken hacası tüten fabrikalar ile dolu

edilecek olan su seviyesi muhtemel bir taşkın

Bu ıslah çalı§ması ile Afyonkarahisar il

ülkeler hayal edilirdi. Şimdi ise hacasından duman

tehlikesinde ikaz verecek olan zaman sensörlerl

çıkan ülkcler, kirli suyu konttohüz bir §dDlde doğaya

sayesinde kontrol edilecek böylece §ehir merkezinden

salan ülkeler geri kalmış ülkeler olarak söyleniyor.

geçen Akarçay Nehri her an ~kın beklenen yer

Dolayısıyla elinizdeki havayı, suyu ~ ormanı çok

olmaktan çika.rtllacaknr Akarçayın Çevre ile uyumlu

akıllıca

bir görüntü sağlaması için yapılacak park ve

bir

~ekilde kullanmamız lazım.

Biz de

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................~.~...~.~.~.Y..~.~~...~.~.~.~.~..~~~.~..~.J.tc:::,
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rekreasyon alanlan ile her Yat grubunwı
dinlenip eğlenebileceği ve ho§ça vakit
geçirebileceği bir mekan meydana
getirilecektiı:." dedi.
Konu§malann ardından, Çevre ve Orman
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Afyonkarahisar Valisi İıfan Balkanlıoğlu,
Afyonkarahisar Milletvekilleri ile DSİ Genel
Müdürü İmıail Uğur platformdaki butonlara
basarak, temele ilk harcı koydu.

•

•

ILCI
İNŞAAT
SANAYİ ve

TiCARET A.Ş.

İLCi CONSTRUCTION lNDUSTRY TRADE CO.l NC.

KIZDERBENT BARAJI

Birlik Mahallesi 2.Cadde 406. Sokak G.O.P./ ANKARA
Tel: 0.312 495 06 06 Faks: 0.312 495 06 34
www.ilci .com.tr - ilci@ilci.com.tr
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DSİ'den
~SİVAS'a
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I I 6 800 dekar tanm arazisini sulama suyuna
k.avu§turacak. 4-milyon 500 binm3 içme ve kullanma

suyu ternin edecek, 21 bin vatanda§ımıza i§ imklnı
ve milli gelirimize 37 milyon Türk Lirası ilave katkı
sağlayacak 6 adet tesisin temeli, 4 Mart 2011
tarihinde Sivas'ta ge~kleştirilen merasim ile atıldı.

Merasime; Çevre ve Ornwı Bakanı Prof: ili Veysel
Eroğlu, Sivas Valisi Ali Kolat, Milletvekilleri, DSİ
Genel Müdürü Haydar Koçaker, Sivas Belediye
Ba§kaw Doğan Ürgüp, ilçe belediye ba§kanlan,
basın mensuplan ve çok sayıda vatanda§ iştirak etti.

Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Konuşmasına Hükümetin Sivas'a ve U'lkeye önemli

yatmmlar yapbğını ifade ederek bii§layan Çevre ve
Orman Bakanı Prof. Dr. Vey!el Eroğlu, "Ülkemiz
adeta §3llti'yeye döndü. Ülkemizin dört bir tarafinda
hizmete alınan tesisler ülkemizin çehresini
değiştirecek, kalkınmamızın önünü açacaktır.
Türkiye'de büyük bir dönüşüm ~anmakta, bu
ula§ımdan sağlığa kadar bütün alanlarda kendini

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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göstermektedir. Bizde Çevre ve Orman Bakanlığı
olarak gerçekten çok çalışıyoruz. En büyük y.atınmcı

kurum Devlet Su İ§leri Genel Müdürlüğü.
Bakanlığın diğer

birimleri hariç hükümetimiz

döneminde Devlet Su qleri 2003 yılından bugüne
kadar 920 tesisi

açtı

ve hizmete sundu."

canlılık kazandıracağını

Kolat,

sayılabilecek

'Sivas'ımıza

ciddi

belirterek

tarihi dönüJüm

eserler kazandınlıyor. Sivas'ta son

yıllarda eğitim, ulaşun, sağlık.

gibi birçok alanda

yatırımlar yapılmakta.

Bu

yatırımlar

Sivas'muzın önünün açılmasını sağlayacak, rekabet

gücümüzü

arttıracak. Yatırımların

Sivas'a

kazandırılınasına katkıda

bulunanlara Sivas'lılar

adına

sunuyorum." dedi

~ükranlarımı

hedefimiz bir damla suyun bile değerlendirilmesi

ve israi edilmemesi olduğwıu anlatarak ~yan
Koç.aker "Devlet Su İ§leri Genel Müdürlüğü olarak
özellilde 2003 yılından bu yana Sivas §ehrimize
baraj ve gölet, 6 adedi sulama tesisi, 1 adedi içme

Konu§masma Sivas'ta yapılan yatırunların kente
başlayan

Konu§masına DSİ Genel Müdürlüğü olarak

önemli yatırımlar gerçeklettirmekteyiz. 7 adedi

Sivas Valisi Ali Kolat
önemli bir

DSi Genel Müdürü Haydar Koçoker

suyu, 44 adet

ta§kın

koruma ve

ta§kın

rusubat

kontrol tesisi olmak üzere toplam 58 adet proje
tamanıla.tıınq, devam eden projelerle birlikte bugüne

kadar toplam 330 milyon Türk lira& ~tır.

Bugün Temelini atacağumz tesislerin, 2 adedi baraj,
3 adedi sulama ve ı adedi de gölet yükseltmesidir.
Bunlar;
Hafik Sulaması
Şarkı§la Kanak Barajı

Hafik Pu.sat Özen Sulaması I. Kısım
Merkez Çeltek Göleti ve Sulaması
SUJehri 3. Kısım Cazibe Sulaması

ı=A,
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Altınyayla Güzeloğlan

Göletinin Yükseltilmesidir.

Göleti Yükseltilmesi ile 25

Şubat 2012 tarihinde

biririlmesi gereken Su§ehri 3. Kısım Cazibe
201 1 yılı fiyatlanyla, 93 milyon Türk Lirasına mal

olacak bu tesisler tamamlandığında,

Suiarnasını

ll Kasım 20 ll tarihine, 23 Kasım 2012

ı ı 6 800 dekar

tarihinde bitirilecek olan Merkez Çeltek Göleti ve

tarun arazisi sulama suyuna kavu~acak, 4 milyon

Sulaması.1mn bitişini de 30 Ağustos 2012 tarihlerine

500 bin m3 içme ve kullanma suyu temin edilecek,
21 bin vatan~a iş i.mkanı, milli gelirimi:ze ise

çekti.. Hafik ve Şark:ı§la ilçelerine canh bağlantı.lann

37 milyon Türk Lirası ilave katkı sağlayacakbr."

dedi
Kon~malann ardından Çevre ve Onnan Bakanı

Prof: Dr. Veysel Eroğlu, 6 tesisi yapacak müteahhit
firmaların yöneticilerini yanına çağı:rarak, resial.erin

belirtilen tarihlerden önce ta.ma.mlanma3ın istedi.

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
2 ı Eylül 2014 tarihinde biti.rilmesi gereken Hafik
Sulamasım 15 Aralık 2013 tarihine, ll Eylül2012
tarihinde bitirilmesi gereken Hafik Pusat Özen
Sul.aması birinci kısım çalışmasım 15 Haziran 2012,
23 Şubat 2014 tarihinde bitirilmesi gereken Şarlı:ı§la
Kanak Barajı'm 30 Ağustos 2013, 1 Aralık 2012
tarihinde bitirllmesi gereken Altınyayla Güzeloğlan

yapılmasının ardından

6 tesisin temeli

atıldı.
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KOPRUBAŞI BARAJI VE HES INŞAATI

AK-ELİ + NVS + ŞAL
ORTAK GİRİŞİMİ
UGUR MUMCU CAD. KIZKULESi SOK. 20/ 1 06700
GAZiOSMANPAŞA 1 ANKARA
Tel
: 0312 405 60 55
Fax
: 0312 405 60 56
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Dünya Meteoroloji,
Orman ve Su Günleri
Kutlandı. ..

İnsan hayatmda yagamsal değere sahip olan su,

hava ve orman günlerinin arka arkaya kutla.nması.
sebebiyle

yapılan

merasimlere kablan ÇeVTe ve

etkinliğe ittirak eden EROÖLU burada yaptığı

konu§mada, küresel iklim de~ikliğinin dünyanın
en önemli konulanndan

olduğunu

ve iklim

Orman Bakam Prof: Dr. Veysel Eroğlu, bu durumun
Ba.k:anlığnun sorumluluğunun ne kadar büyük
olduğunu gösterdiğini söyledi.

de~ bütün dünyayı etkilediğini ifade ederek,

23 Mart Dünya Meteoroloii Günü

Kontqmalaruı ardından Devlet Meteoroloji İşleri

"23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla
Meteoroloji İ4J.eri Genel Müdürlüğünde düzenlenen

sıca.kl.ıklann

2100 yılına kadar 2-6 derece artacağı

yönünde tabminler olduğunu belirtti.

Genel

Müdürlüğü'nün düzenlediği

kompozisyon
öğrencilere

yarışmasında

sunum ve

dereceye giren

ödüllerini ve meteoroloji bilgilerini

doğru ve hızlı olarak aktaran basm kuruluşlarının

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Su. . . .Dünyası
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temsilcilerine de plalret verdi Daha sonra karikatür
ve

fotoğraflardan

olu§an serginin açılı§mt

Türkiye, bunu Türk

ormancısına

borçlu."

yaptı.

Orman Genel Müdürii Mustafa Kurtulmu§ ise

21 Mart Dünya Ormanc1hk Günü
TOBB Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya
Ormancılık

Günü merasimine katılan Çevre ve

Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu buradaki
konu§ma.ııında, Ormancılık

Günü ve Nevruz

Bayramı'm kutladı ve bu bayramların, Türkiye'nin

birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına ili§kin
inancını dile ~tirdi.

unsurun ormanlar olduğunu vurgulayan Çevre ve
Bakanı

Prof. Dr. Veysel Eroğlu,

konu§mada ormanlaım her terden önce

ya§anl için muhtaç olunan bütün maddelerin temel
kaynağı olduğunu

ifade ederek, "Onnanlar yaşarn

destek fuıitesidir'' diye konuştu.
Radyasyon yayan cihazlar nedeniyle her ortamda
ağaç ve çiçek bulundurulması gerektiğinin altıru
çizen Kurtulmuş, iklim deği§ikliğiniıı giderek vahim

sonuçlara sebep

olduğu

bu

çağda,

ormanlann

öneminin daha da aıttığuu kaydetti.

Küresel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli
Orman

yaptığı

22 Mart Dünya Su Günü

şunlan

20 ı ı Dünya Su Günü Etkinlikleri, "Şehir Sulanıun

kaydetti:

Yönetimi" teması ile DSİ Genel Müdürlüğü
"Ormanlanmız

hakikaten artıyor. Orman varlığı,

Konferans Salonu'nda gerçekle§tirildi.

orman se:rveti ülkelerin pek çoğunda azalıyor. Ama

Türk Halk Müziği Konseri ve DSİ tanıtım filıni. ile
baŞlayan Etkinliğe Çevre ve Orman Bakam Prof.

orman varlığını hem alan hem de odun serveti
olarak

artıran

nadir ülkelerden birisi Türkiye.

Dr. Veysel

Eroğlu,

Çevre ve Orman

Bakanlığı

...Su Dünya s• Nisan 2011
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Müsteşarı Lütfi .Akca, Müstqar Ya.rdımcısı Mustafa

sektörün kendi kendine

Eldemiı; Milletvekilleri, DSİ Genel Müdürii İsmail

gerektiğini"

yeterliliği sağlanması

ifade etti.

Uğur, Gend Müdür Yardımcılan, Bakanlığa bağh
kwı.ıl~arm

Gend Müdürleri, çok sayıda ba.sm

mensubu ve DSİ çalı§anlan katıldı.

DSi Genel Müdürü ismail UGUR
Etkinlikte yaptığı konuşmada Devlet Su İf1eri Genel
Müdürlüğünün içme suyu faaliyetleri hakkında bilgi

vererek:
"Kaynaktan §ehre iletilen suywı sağlıklı ve yeterli
bir ~ebeke ile kullanıcıya ulaştırılması işinin, teknik
ve ekonomik açıdan verimli olabilmesi için, su temin
sisteminin bir bütünlük içinde ele a1ıııma.sımn ve
İçmesuyu temini ile atık su faaliyetlerinin tek elden

planlanmasuun gerekli olduğu, İçmesuyu temini
faaliyetleri finansmanmda, suyu kullanan ve
kirletenin bedelini ödemesi prensibi

gereğince

Belediyelerin protokol ile taahhüt ettikleri geri
ödemenin Şetilrnesi ve yeni proje finansmanlannın,

temin edilen bu su gelirleri ile kaqdanması yoluyla

Çevre ve Orman Bakam Prof. Dr.
Veysel Eroğ lu ise konu,masında:
'~ünya

Su Günü'nde her sene bir konu

belirleımıekted

ba.§lığı

Bu senenin konusu "Şehir Sulannm

Yönetimi" dir. Suyun gehirlere sağlıklı ve yeterli bir
'ekilde verilmesi Devletin en önemli

görevlerind.endir. 24 saat kesintisiz su temini olrrıa:ua
olmaz bir görevdir. Çünkü hastaWdann en temel
sebebi swuzluktur. Su verilmemesinin maliyeti. su
verilmesinden daha pahalıdu:."

osr havza bazmda su kaynaklannı planlamaktadıı:
Hedefimiz uzun süreli planlama ile gehirlerin su
meselesini çözüme

kavugturmaktır.

Suyun

yönetiminin iyi yapılması ~te budur. Ulkemizde su
denildiğinde akla gelen ilk kurulu§ olan DSİ son

8 yılda 920 adet tesisi Ülkemizin hizmetine sundu."
dedi.

Merasiminin sonunda ise Dünya Su Günü

kuraklığın yüzyıllarca

kutlamalan çerçevesinde düzenlenen resim, af4 ve

küçücük bir köyünde doğmuş, çocukluğu ve gençliği

kompozisyon

yarışmasında

ödülleri verildi.

Ba.kanınuz

dereceye girenlere

daha sonra ise kurum

ve kuruluşlar tarafindan hazırlanan standan gezdi.

hüküm

sürdüğü Harran'ın

bir damla suya sahip olabilmenin mücadelesini
vermekle

geçmiş.

Su

yaşamın

vazgeçilmez bir

ihtiyacıdır ve uçsuz bucaksız çöl topraklannda onlar,

su

ihtiyaçlarını

bir metre

çapında

ve metrelerce

2011 Dünya Su Günü Yanşmalan
Sonueland
ı ...
,

karşılayabiliyorlarmış.

Hızlı

kiloluk teneke kovalan kilometrelerce mesafeden

derinlikteki bir kuyudan bin bir güçlükle
kullandığı

kentsel nüfus

artışı, sanayileşme

afetierin yol

açtığı

uluslararası ilgiyi

bu yıl

ve iklim

kentsel su sistemleri, doğal

tepesinde

belirsizliklerin etkisinde

yıkamak

su konusuna çekebilmek amacıyla

teması "Şehir Sulannın

yıl

taşırmış

Ninem kurdu su dolu, yirmi

evlerine. Bizim bugün elimizi

için dahi kullanamayacağımız bu sulan

ancak tülbentlerden süzdükten sonra içebilirlermiş.

Yönetimi" olarak

belirlenen 22 Mart Dünya Su Günü
geleneksel olarak her

ortaklaşa

bu kuyulardan suyu eve taşımaksa başlı

başına bir serüvenmiş.

değişikliği, çatışma ve

Birkaç köyün

dolayısıyla,

düzenlenen

Afiş,

Yıllar

sonra devlet Atatürk

Tünelleri'ni

yapınca

sona

Barajı

ermiş

ve Urfa

bu hüzünlü

Kompozisyon, Resim ve Fotoğraf Yarışmalannda

mahrumiyet. Önceleri kimse inanmamış suyun

dereceye girenler belirlendi.

geleceğine. Fırat N ehri'nin suyunu Harran Ovası'na
taşıma

söylentileri onlara göre bir efsaneden

ibaretmiş. DSİ sulama kanallarını yapmaya

KOMPOZiSYON VARISMASI

başlayınca ancak o

i

zaman binlerce yıllık bir hayalin

gerçekleşebileceğine

Birinci

inanmaya başlamışlar. Hele

kanallardan sular akmaya başlayınca düğün bayram
etmişler. Babam DSİ'nin sulama kanallarını vücutta

.

kan taşıyan damarlara benzetir. Çünkü "Vücut için

BIR BULUT OLSAM
Akşam,

ödevimi yapmak için

geçtiğimde babam

kan neyse bizim için su odur" der.

masamın başına

''hangi ödevini yapacaksın kızım"

diye sordu. Ona Kompozisyon

Yarışması

için

Babam, amcalanm ve birçok Harran köylüsü bugün
o suyun bereketinden elde ettikleri gelir sayesinde
kente

yerleştiler.

Ama onlar susuzluk yüzünden

"Suyun Yönetimi" konulu bir yazı yazmak istediğimi

çektikleri sıkıntılan asla unutmuyorlar ve suya çok

söyledim. Önce konuyu anlamadı "nasıl yani?"

büyük önem veriyorlar. Evdekilerden biri musluğu

dedi. Suyun önemini anlatan bir
gerektiğini

yazı

yazmam

söyledim. Derin bir iç çekti ve "Suyun

önemini bizden iyi kimse bilemez bu ülkede kızım"
dedi,

buğulu

bir ses tonuyla. Daha sonra başını

biraz fazlaca açsa veya
hiddetlenir ve her

açık

şeyimizi

olduğumuzu söyleyerek "

unutsa babam

akan suya borçlu

Allah kimseyi bir tas suya

muhtaç bırakmasın" diye dua eder.

saliayarak uzaklaştı yammdan.
Yazılı basında
Babamın

söyledikleri bana onun çocukluk günleri

hakkında anlattıklanm hatırlattı.

Öyle ya babam,

olsun televizyon programlannda

olsun dünyadaki su kaynaklarının giderek azaldığına
dair haberler izliyor, konuşmalar diniiyoruz sık sık.

kuraklıktan kınlan

N e zaman

bir tablo görsem,

yağmur dolu bir bulut olup oraya yağınayı diişlerim.

ikinci

Bilim adamlanna göre; insanoğlu çevreyi kirleterek,
sahip olduğu doğal kaynaklan bilinçsizce tüketerek
kendi sonunu

hazırlıyor.

kaynaklann en önemlisi hiç
Dünyamızın

kuşku

yok ki sudur.

dörtte üçü suyla kaplı, vücudumuzun

dörtte üçü sudan ibarettir. Dernek ki
ihtiyacıyla
orantı

doğal

Söz konusu

dünyadaki su varlığı

insanın

arasında

su

belli bir

var. Ama yine de dünyada susuzluk çeken

milyonlarca insan bulunuyor. Buradan anlaşılıyor
ki suyun kullanımında ve idaresinde önemli bir
sorun var. O halde bu sorun nasıl çözillecek.; suya
hasret insanlar,
canlılar

ağaçlar,

topraklar, bitkiler kısacası

suya ne zaman ve

nasıl

kanacaklar?

Bu konuda bilim adamlan, iUke yöneticileri, ulusal
ve

uluslararası kuruluşlar

ça1ışrna1ar yapılıyoı;

vs

tarafından

birçok

çözüm önerileri üreriliyar bizler

de tüm burılan duyuyoruz, görüyoruz ama galiba
en

yakın

ve

kaynaklanın
musluğunu

kalıcı

çözüm sahip

olduğumuz

su

tasarruflu kullanmak. Lavabomuzun

her açtığımızda,

bardağımızdaki

suyu

her yudurnladığımızda susuz iklirnlerin insanlarını
aklımıza getirmiyorsak bir gün korkanrn DSİ

kanallan da boş kalacaktır.
Bilim adamlan üzerinde

canlılann yaşayabileceği

bir yer yok. O halde

dünyanın

ve bizim hizinerimize sunduğu kaynaklann kıymetini
bilmek zorundayız. Su yaşamla
onun

değerini çoğu

zaman

Karadeniz'in mavi-yeşil büyüsünde, şairlere ilham
olmuş

Zigana

kayanın

Dağı'nın

eteklerindeki koca bir

dibinden akan tembel bir su damlasıyırn

ben. Karadeniz insanına çekmernişsin; hamsi gibi
kıvraktır,

hareketlidir,

sağı

sularnun da bize

eşdeğerdir

ve biz

azaldığında aklırnıza

getiriyoruz; ama asıl marifet suyun kıymetini Harran
Ovası'nda değil, Fırat lımağı'nın kenannda bilmektir.

Tayyibe KARADAG
Halide Nusret Zorlutuna
i.Ö.O 8/C 1438 ŞANLIURFA

solu belli olmaz
Balıann

gelip kar

katılmasıyla kabardı

benim de

Karadenizlinin diyeceksiniz.

Karadenizli damanm, başladım bir yolculuğa. Diğer

damlalada eğlene

coşa aktık dağlardan aşağılara.

Güneş kucakladı bizi sıcacık kollanyla. Özgürlük

bir başkaynuş dedik,

diğer

damlalarla birbirimize.

Bir kahkaha patlattık hep bir

ağızdan.

Bu arada

bazı arkadaşlanmız yollanın şaşırdı; taştılar, akıp

gittiler boş yere. Bu yolculuğun nereye

olduğunu,

bu konuda hiç bir şey bilmediğimi düşündüğüm
sırada

birden yavaşladı

istemiyor,

hızını.

hayatı öğrenmek

konuşmalar

geldi

Tembellik yapmak

istiyordum. O

sırada

kulağıma. Sanayileşmeden,

asit

yağmurlarından, kimyasal atıklardan söz ediyorlardı.

Bizi kirleten bu maddelerden

yeni bir gezegen bulana kadar Dünya'dan başka
yaşayabileceğirniz

YOLCULUGUMUZ

temizleneceğirnizi

söylüyorlardı. Konuşmalardan

havuzların bulunduğu

küçük küçük

bir tesiste

olduğumuz

anlaşılıyordu.

Antma tesisindeki
öğrendim.

misafirliğimizden

çok

Belediye görevlileri tarafindan

şey

de~ik

havuzlarda ağırlanmaya başladık. Yarolduğumuzu
düşünmüş
ardından

olacaklar ki bizi önce dinlendirdiler

çökeitme havuzuna aldılar, son olarak da

klorladılar. Özgürlük başka bir tat; ama

sahiplenilmek, ilgilenilmek. de çok başkaymış meğer.
Aktık kalınlı ineeli borulardan.
pırıl pırıldı;

tutmuştu.

Borular kimi yerlerde

kimi yerlerde incelmiş,

delinıneye

yüz

Belli ki dedik bunlar da denetleniyor,

deği§tiriliyor zaman

zaman. Yoksa onca ernekten

vardı

sonra borularda heba olmak da
Bizimle ilgilenen onca insan
Biliyorlardı

en önemli

vardı

buralarda.

yaşam kaynağının

olduğumuzu. Sağlık Müdürlüğü
tarafından

kaderde.
biz

Kordelen TAS
Bener Co rdan i.ö.O 8-E 717 TRABZON
1

görevlileri

her gün düzenli olarak testlerden

geçiriliyorduk. Bu

şekilde

denetlenip, kontrol

edildiğimizde bulaşıcı hastalıkların

önüne geçilmiş

Üçüncü

olunuyordu.
açtım

Nihayet

gözlerimi küçük

Yağızlarıo

musluğunda. Yağız, musluğun çok tazyikli aktığından
şikayet

edip duruyordu. Annesi de

açmasını,

tazyik

tarafindan

ayarlandığını,

çıkabilecek

güçte

miktannın

musluğu

Belediye Su

az

işleri

en yüksekteki evlere bile

olması gerektiğini anlatıyordu.

Yoksa insanlar susuzluktan §İkayet edip 185'i arayıp
akmadık

dururlar diyordu. Sadece evlerde

aıkadaşlanmla.. Bazılarımız şehir içindeki çeşmelerde

de akınaya başladı. İnsanlar su sıkıntısı çekmesin
diye her

köşe başında

Görevliler

"boşa

bir çeşme, bir sebil vardı.

akan

damla su bin hayat!"

çeşmeleri kapatalım,

yazılı

tabelalan

bir

asıyorlardı

sokaklara. Bazılarınuzın yolculuğu da büyük büyük
depolarda sonlandı, su kesintileri yaşandığında Hızır
gibi

insanların

imdadına yetişrnek

için.

Bize ulaşım rahat ve güvenli olmalıydı. Borulardan
akarken içimize yabancı maddeler girmemeliydi.
Tarihte nice sava§la.ra neden olmuştuk, nice kanlar
dökülmüştü uğrumuza, kıymetimizin

bilinmesi

gerekiyordu. İsraf edilmemeliydik. K.aynaklarımızın
yasal yollardan

kullanılması

gerekiyordu. Bütün

bunların sağlanması ise bizden sorumlu yöneticilerin

elindeydi. Düzensiz ve

başıboş

bir haldeyken,

girdiğimiz kabın şeklini alabiliyor olmamız yönetime

ne kadar ihtiyacımızın olduğunu ve yönetimimizin
aslında

ne kadar kolay olduğunu göstermiyor mu

zaten?

Su, tarih öncesi çağlardan beri insanoğlunun yaşam
kaynağı olmuştur. İnsanlar hayatlarını devam

ettirebilmek için su bakınundan zengin olan yerleri
seçmişlerdir. Toplumları, insanları,

her işte gelecek var demektir.

milletleri,

savaşlan anlamak anlatmak için-pek dile getirilmese

de- su baş aktörlerden biridir.
Yaşam kaynağına sahip olmakla her~ elde edilmiş

olamaz. Asıl önemli olan bundan sonraki süreçtir.
Suyun

nasıl kullanıldığı

kurumların

bu işi nasıl

ve yetki sahibi

yönettiği,

kişilerin,

su kaynaklarına

sahip olmak kadar hayati önem taşımaktadır. Bu
durum sadece günümüz için

değil,

tarihin her

döneminde böyle olmuştıır. Su kemerleri ile §dıirlere
su taşınması, şehirlerin içindeki su kuyuları geçmişte
de

şehirlerde

su yönetiminin en iyi

gerçekleştirilmeye çalışıldığının

şekilde

birer kanıtı olarak

ka.rşımızda durmaktadır. Topraklanmızda var olmuş

Anadolu medeniyetlerinden Osmanhlara kadar
birçok devlet,

şehirlerdeki suyun

düzgün ve yerinde

kullanımı adına bulunduklan devirlerde önemli işler
başarmışlardır.

terazileri ve

sarnıçlan,

su kemerleri, su

bunların kullanımı

su yönetimindeki

Su

etkililiği gösterme adına sıralanabilecek örneklerdir.

Günüınüzdeyse

su şehirler için çok daha önemli

hale gelmiştir. Bu nedenle

şehirlerimizde

su yönetimi de olmak zorundadır.

Su demek gelecek demektir. Denetlenen, tedbirler
alınan

DÜNYANIN EN ÖNEMLi KONU''SU"

etkin bir

Şehirlerin

artan

nüfusu beraberinde birçok sorunu da getirmektedir.
Suyla ilgili olan sorunlan en aza indirmek için
yönetimi konusunda bilgili ve becerikli kurum ve

kişilere ihtiyaç vardır.

Su kaynaklannın sağlarunası,

bu suyun dağıtımı için gerekli şebekelerin kurulması,
suyun

antılması,

yapılması

temizlenmesi, gerekli tesislerin

etkin bir su yönetimi için gerekli olan

konularm başında gelmektedir. Yukandaki maddeler
halkımızın

suyla ilgili hiçbir sorunla karşı

karşıya

kalmadan hayatlannı devam ettirebilmeleri için çok
önemlidir.
İşin yönetsel boyutuna baktığımızda en önemli

nokta planlamadır. Su yönetiminin planlanması da
sağlama

kaynak

ulaştırmaya

konusunda

ile

başlar,

insanlara bu suyu

kadar devam eder. Kaynak sağlama

yapılması

gereken şey ise barajlardır.

Nehirler, göller de bir şehrin su ihtiyacını karşılamak
için kullanılabilir, ancak içinde bulunduğumuz yüzyıl
dünyamıza

için su

en fazla zarar verilen dönem

olduğu

kaynaklarının planlı kullanılması

gerekmektedir. Küresel ısınma topyekün bir kuraldığı
beraberinde getirmemektedir. Küresel ısınınayla
birlikte son

yıllarda

da

rastladığımız

gibi

yağış

miktarlan artmaktadır. Birçok ki§i bu durumu yanlış
değerlendirmektedir. Kuraklık vardır;

ancak bunun

yanında yağış düzensizliği ve yağış miktarlanndaki
artış

çarpmaktadır.

da göze

Bu durumu

şöyle

açıklayabiliriz: İçi su dolu olan bir tencereyi yüksek
ateşe koyduğıınuzda daha fazla buharlaşma olacaktır.
Dünyamız

için daha fazla olan buharlaşma da yağış

demektir. Yağışlann düzensiz olması kaynak sağlama
konusunda önemli
doğaya

sıkıntılar

yaratsa da barajlar,

zarar vermeden, su ihtiyacını karşılayacak

şekilde yapılmalıdır.
sunulması ise
tarafından

Elde edilen suyun halka

bu konuda yetkilendirilen kurumlar

en

doğru

biçimde

Kurumların

suyu halka en

ulaştırmalan

için su yönetimini

sağlanmalıdır.

doğru şekilde
sağlayacak,

bu

yönetim aşmıalannın her kademesinde görev alacak
yeterli ve bilgili kişilere ihtiyaç vardır. Bu kişiler de
üniversitelerde

açılacak

bir şekilde yetiştirilebilir.

yeni bölümlerle daha iyi
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DEPREME DAYANlKLI
BARAJ TASARIMI
a) DOLGU BARAJLAR
-

iyi sıkışımlmalı.
-

B~ temelinde sı:vıla§ma riski önlenmdi. Barajı.n
altında

-

kullanılınamalı.

Baraj gövdesini teşkil eden her türlü dolgu çok

agın oturmalannı

altında kalan temel yüzeyi,

Deprem esnasında ~ın boşluk suyu basıncı

-

korumak ve dolgu
önlemek

amacıyla, yüksek barajiann geçirimsiz çekirdek

Baraj gövdesinde sıvıla§ma riski önlenmeli.

olU§turacak malzemeler geçirimsiz çekirdeğin
menbaında veya su tablasının altında

teması

malzemesinin

koheziyonsuz gev§ek malzeme

bırakılmamalı, bırakllırsa iyileştirilmeli.

-

Depremden sonra çekirdekle yamaç arasında
geçirimsiz

barajm son 30 m 'lik

üst kısmındayamaca doğru hafifce yükselmeli
veya enazından tam yatay olmalı.
Geçirim.siz çekirdeğin albnda kalan temel yüzeyi
düzgün olmalı, keskin girintiler, çıkıntılar
obnamalı.

-

Kwn-Çakıl

ve Homojen Toprak Dolgu baraj

gövdelerinde yüksek kapasiteli dahili drenaj
bulunmalı.

-

Çatialdı

temel kayasının üzerine filtre ve

transisyon tabakalan yapllmalı. Böylece deprem

sonucu o çatlaklar açılırsa, gövde malzemesinin

b) BETON KEMER BARAJLAR
-

Baraj geometrisini düzgün ve munt:ızarn (regular
and mıooth) tutmak.

-

Temele devamlı olarak basınç gerilmeleri

çatlaklara kaçarak borulanma (piping) riski

önlenmi.§ olur.
-

Fıltre

gelmesini sağlamak.
-

ve transisyon tabakalan ve baca drenleri

(distortion) önlemek arnacı.yla, .kret uzunluğunun

normalden daha ~yapılmalı.
-

Filtre ve transisyon tabakalarının
granülometrileri, kil çekirdekte deprem etkisiyle
olu§acak çatlaklan tamir edecek nitelikte

baraj yüksekliğine oranını sınırlamak.
-

Çekirdek tabarunın genigliği yamaçların üst
kısunlannda artınlrnalı.
dolayı

-

beton ıabakalanmn birbirine yapı§masım

ça.tlakla.«lan kaçacalı: suyun akım boyu uza.tılmış

(bonding) ve böylece çekme mukavemetini

olur.

-

Havapayı

-

Kret geni§liği normalden büyük olmalı.

normalden büyük tutulmalı.

Yeni beton tabakasını dökmeden önce, eski
beton yüzünü uygun bir şekilde hazırlayarak,

yamaçlarda çatlaklar oluşursa, o

Kil çekirdekte kullanılan malzeme mümkün
rne:rtebe plastik olmalı, gevrek (brittle) olmamalı.

Baraj temelini oıu,turan yamaç kayalanm
sağla.mla§tınnak.

Böylece depremden

-

Büzülme derzlerinin birbirine münasip bir
§ekilde kilitlenmesini (interlocking) sağlamak.

seçilmeli.
-

Yüksek titre§imli depremlerde a§ın çarpılmayı

makııiınize etmek.

-

Kret genişliğini artırmak.
Barajm yüksek kısımlarında kütleyi minimize
eımek.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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SONUÇ
Türkiye'de baraj projeleri için deprem
risk analizi yapılırken hem
deterministik, hem probabilistik
yöntemle hesap yapılmalı, ancak iki
metodla bulunan sonuçlann hangisi

daha yükseks e o sonuç otomatik olarak
baraj

stabilite

analizi için

seçilmemelidir. Projeden sorumlu
mühendis tecrübesini ve akl-ı selimini

kullanarak her iki sonucu "bunlardan

hangisi daha malo1l, baı:ıgisi akla yakın"
diye irdelemeli ve mühendislik

kanaatine (engineeringjudgment) göre
karar vermelidir. Deterministik
yöntemle bulunan PGA, o alandaki
jeolojik ve tektonik §artların
üretebileceği değerlerin üst sınınnı tqkı1

eder.
Baraj projelerinde hayaıt önemde
olmayan yapılar için İşletme Esaslı
Deprem (OBE) kullanılmalı. Bu yapılar
Geçici Derivasyon Tesisleri,

c) BETON AGlRLlK BARAJLARI
•

Hidratasyon ısısı yüzünden ol~acak çekme
gerilmelerini ve çatlaklan minimize etmek için
gerekli tedbirleri almak.

•

Baraj gövdesinde iyi bir drenaj sistemi inşa
etmek ve onu devamlı i§ler halde tutmak.

•

Beton tabakalarının
yapı§masını

dök:ülüıken

birbirine iyi

(bonding) sağlayarak, çekme

mukavemetini ma.lı:si.mize etmek.
•

Büzülme derzlerini kamalarla (shear keys)
biibirine bağlamak.

-

Baraj gövdesinde yerel gerilme yığılmalanna
(stress concentrations) sebep olacak kınklık,
kesiklik ve süreksizliklerden kaçınmak.

-

Kret gellİ§liğini artırmak.

Hidroelektrik Santral, Cebri Boru, Eneıji Tüneli,
Sualma Yapısı, Kuyruksuyu Kanalı veya Tüneli,
Dolusavak Bo§ altını. Kanalı, Sıçratma E§iği, Eneıji
Kıncı Havuz ve İade Kanalıdır. OBE Probabillstik

Metodla hesaplarur. Tekerrür aralığı olarak 144 yıl
seçiliı:

Bu aralık baıaj yapılannın 100 yillık ekonomik

ömrü boyunca daha büyük bir deprem wku bulma
riskinin %50

olması

haline tekabül eder.

Baraj Gövdesi ve Kapaklı Dolusavaklann Kontrol
Kesitinin stabilite analizlerinde Maksimum Proje
Depremi (MDE), Muhtemel Maksimum Deprem

(MCE) olarak seçihnelidiı: MCE yukanda söylendiği
gibi hem detemıiniıı~ hem probabilistik yöntemle
hesaplanınahdır.

Probabilistik yöntemde, tekerrür

aralığı Türkiye'nin

1. derece deprem bölgelerinde

475 yıldan fazla alınmamalıdır. Bu tekerrür aralığı
ile tahmin edilen depremin büyüklüğü Kuzey

~

olmamalı; Doğu

Dolgu Barajlarda bu hala geçerli. Psödo-statik

Anadolu Fayında 7.5'dan büyük olmamalı, Ölü

hesapta baraj kretine Ka ivmesinin devamlı yatay

Anadolu
Deniz

Fayında

Fayının

8.0'den fazla

kuzey

uzantılanna yakın

yerlerde

bir kuvvet olarak tatbik edildiği kabul edilir. AB.D.'de

7.6'dan büyük olmamalıdır.

Ka

Sismik aktivitesi düşük ve çok düşük olan 3.,4. ve

en büyük sismik aktiviteye maruz kalan ülkelerden

5. derece deprem bölgelerinde MCE'nin

Japonya'da maksimum değeri 0.25g'dir. Ülkemizde

probabilistik yöntemle belirlemnesinde kullanılacak

en çok 0.20g olacağı kabul edilmiştir. Bu makul bir

tekerrür periyodu 24 75 yıla kadar çıkabilir. Ancak

kabuldür.

hesaplanan MCE'nin
en

şiddetli

şiddeti,

depremin

o bölgede yaşanan

büyüklüğüne

0.5 birim

katsayısı

en çok 0.15g olarak alınır. Dünyada

Barajlarda şimdilerde sonlu elemanlara dayanan
bilgisayar

yazılımlan

kullanarak dinamik analiz

ekleyerek bulunacak rakamdan daha büyük

yapılması tavsiye ediliyor. İnce kemer barajlarda bu

olmamalıdır.

mutlaka

Olursa, tekerrür periyodu

gerektiği

yapılmalıdır. Mamafıh,

kadar küçültülmelidir.

kullanırken

Sismik aktivitesi nisbeten yüksek olan 2. derece

piyasada

bu

yazılımlan

çok dikkatli olmak gerekir. Bir defa

satılan yazılımların

hiçbirisi dolgu

bazı

barajlarda tabakalar halinde serilip sıkıştırılan baraj

hallerde 4 75 yıldan daha büyük alınabilir. Burada

gövdesini gerçekçi olarak simille edemiyor. Baraj

da hesap sonucu bulunan MCE'nin büyüklüğünü

dolgusunu homojen ve izotrop kabul ediyorlar.

bölgede yaşanan en büyük deprem

Ayrıca,

deprem bölgelerinde bu tekerrür periyodu

büyüklüğüne

bu yazılımlar bilgisizce kullanılırsa daha da

0.5 birim ekleyerek bulunan sonuç ile karşılaştırmak

çok

gerekir.

garbage out) Şunu da ilave etmekte fayda var: Bilgili

Bazı

ve kötü niyetli kullanılarak da bu yazılımlada çok

mühendisler, deprem konusundaki büyük

hatalı

sonuçlar verebiliyorlar. (Garbage in,

belirsizlikler nedeniyle, deprem risk analizi sonunda

yanıltıcı

bulunan median yerine median Standard Sapınayı

deformasyon hesaplan bilgisayar yazılımlan ile

ekleyerek bulunacak

değerin

baraj stabilite

sonuçlara

yapıldıktan

varılabilir.

Dolgu

barajların

sonra, mutlaka ve mutlaka, Makdisi &

analizinde kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Tarifi

Seed gibi basit yöntemlerle tahkik edilmelidir.

icabı

baraj yerinde orta-değerden (median) büyük

Deprem Risk Analizlerinin sonucunda elde edilen

ivmeler olma ihtimali % 50, küçük ivmeler olma

Deprem Yer İvınesi (PGA) veya Deprem

ihtimali gene % 50'dir. Median bir Standard Sapma

Spectrumuna tekabül eden MCE'nin

değeri

eklenirse (median

+ sigma), ondan daha

büyük bir ivme olma ihtimali % 16'ya iner, daha

büyüklüğü

(magnitude) mutlaka zikredilmelidir. Sonuçlann
akla yakın olup olmadığı konusunda mühendisin

küçük olma ihtimali % 84'e

çıkar.

Dünyanın

kanaatına yardımcı

muhtelif ülkelerinde bir çok

barajın

çok büyük

Zaten "Maximum Credible Earthquake"in tarifi

deprem güçleri karşısındaki davraııışlanna bakılırsa,

budur: "İnanılabilir En büyük Deprem".

bu tutumun

aşın

emniyetli ve lüzumsuz

pahalı

olacak en önemli unsurdur.

NOT 1: Son olarak ilave etmek gerekir ki,

çözümlere götüreceği fujik.ardır. Hakkari Barajında

2007 Deprem

bulunan median 0.34 g, median + sigma 0.50 g idi.

ülkemizdeki bina inşaatları için faydalıdır, ancak

Proje firması 0.50 g'yi tavsiye ediyordu. DSİ doğru
bir

davranışla barajın

stabilite hesaplan için

Yönetmeliği

barajiara kabil-i tatbik
Yönetmeliğin

7.

iyi bir

değildir.

çalışmadır,

Böyle

olduğu

sayfasında açıkca yazılıdır

(37).

0.34 g alırunasına karar verdi.

Bu Yönetmeliğin bir eksiğine i§aret etmek gerekirse,

Sismik kuvvetler altında baraj stabilite hesabı eskiden

Deterministik Yöntemden hiç

psödo-statik yöntemle yapılırclı. Beton Ağırlık ve

söylenebilir. Yönetmeliğin aşağıda verilen tablosunda

bahsetmediği

Su ahının inan~maz gDzelllteki donyası lıOyOk bi derinlik ve sessiziilde
yeni ziyaretçilerini bekliyor. Bu derin dünyanın sakinlerinin ziyarelp "lu dünya muhteşem. Kiiçiik ölçekte ıle muhteşem,
problemleri yok: Ürkek balık sürülerinin bir oyana bir bu yana akarak gen~ planda da..."
cıluşlurduldarı göriinliiyü, faıklı renk cümlıüşündeki yusunlar ve kayalar
tamamlıyor. Ama sessizlik su altının inanılmaz bir özelliği; sanki su
bütün sesiari yutmu' va kaneli üstüncieki biitiin karma~a kalın bir
perele çakmiş...Paletinizin küçük haraketiari ile yol aldığınız bu acieta
yarçekimsiz dünyada na yotun bir trafik ne da yazın sıcatından asar
var. Sudan çıktığınııda bedaniniz benimkisi gibi su altına çok alı~ık
değilse kendinizi biraz "tuhaf" htssedebdiyorsunuz; ama zamanla bu
hal yerini tekrar dalmaya olan bir lsleğe bırakıyor.

"Su alımda idotraf çekmek lrDmp•h
malı:iııelerle artık

hiç zor

değil.

Bu tip makirıdcriıı fiyatlan U711UD ve
kullanmak için usta obnak da
gerc:kmi}ım: "

gece dahflanyla üıılü FeDer Burnu gibi pek çok
alta'Dalif tavsiye eelilk
Tüıtiye'de dalıt koııuauııda olcfnkça popüler olan

ya da olmaya bq1ayaıı belli baih yaietVK BuDJaı;
Kat, Bodrum, Fctlıiyc, Dalyan-Sanpme ve
Çanalrblco..KabalqJe.

Suyu çok berrak. 'Iüdt flamaım cleam yainmıJeb
bir deneyin. Şahin Burnu, orfoz1anyla ve akya
ıriirileriyle tanınan

Medırzin lııemeo güDcyiDdc iki

Sanyarlar tavıiye edilir.

malara ~ yapp,

daha da giine)'dc 25 m.ctrcdeki Litya Batiiı'Da ..
aaabilininiz. Biru claba profayoaeDcr içhı PıyiDg
1111ı txipin.Vti Uçak:BaıJi(60 mdrede) g6rmr:)'e

deF:-

Yeni batJayaıılar ve az dahp olaıılar için pek çok
dalıt ooıp mevaıt. Orak Aclua, Biiyük Resif;
Poyraz Burnu (öa:Jh"kle çaylaklara), Kaıgı Adali,

Bozbunm, Careaa'larm cJoiumbaııesi. Oıılardaıı
biriyle brpl~rriz )qUIC ~Biraz pm1a
neden oJmemn? Sangerme de m.ap.ralan. ile ön
plaaa Çlkıyoc

ı 19 metre boyuaciald u.pdk Zu:bba aııpbaneıiyle

burda yatıyor. 25 metredeki "Lunc:ly", ADzak
fiUkalan, "Goliacl" batılı, hepsi bu bölgede.

Dünya'daile kpewllıııeJi belde,aı diJitır-hzleri
"'•lctrınia, :M'üWa; Xaıayipler- Caymm.AdıiJm.
'nLylaad. Si6man Adalan.

Caymaıı

Adalan -ve Babamalaridaki bf'euia

lrıöpekha'tw dabt1m ayn bir peL

Abaıyilma clelme1rtwn birlalm )'Ok. :M.a'da Sbum

mSbrJidı • Bwabada çok iDii. lira da:ama:ra
olaun

cliyoraaDız

Sudan. Etiyopya, yeni yeni

~

Yad calı 1iidai~bir.,.z Bubm bir
IaDe de Tiidt ilimi ........ ollaD.

Dahf lrom,uwma menbı &ıeaiJide iJ&i daymaya
.....,..,. di)'dim. Bir lr:un ya da ejitmm de 1mlduk.

•5uahı dalışı aslında çok karmaşık değil. Bir çift dalış

paleli, masb ve tüp. Sonra suyun altının keyfini
~ak lıalıyw:

Peki bu it için . . . (aelere) prelıaiDim. duyacap?
Lill:e bir hayli UIUD maalıunlarda ııiziıı bi1tibı bu
aJedai almamp gen:k chıyulmadılmı da bemaı
belirlelim.

b) Tüpün seri D.U1D81'811,
c) Imal tarihi,
d) Çabpn• buma,
c) Dayanma tatini uygalayan remıi idaraıin kendi
tarihi ~bç~ kadar~ ipn:ttb:
Su albnda IOİunumun yapılabilmesi

için havayı

depo eden~ Genelde; çelik~ aliiminyum
olarak 2 cinıı imal edilen bu tüp1cı; çctitli çap ~
boylarda olup, ağuiıkJarı 8 kg ilc 25 kg aramda
drji;kb"k gölterk 1üplü daJıtlarda maJtmda bht
IÜrcli, daJıcuun fizili yapw ~ ınıyun dcıiuliiinc
bağlı olarak dctifir. Tüplerin, urtta rahatça
tapnabo1mc:Jcri için mtJıiı ~ ICD1:dik ipJiJdm imal
cdilmit bajlan, bclc bajlaııabilmclcri için de
pa.Jımmaz çc6ktm ya da bablitten tobları vaıda:
üzederinde üretimleri ne ilgili bilgileri ifade eden
ipmlcr bulumu;

a) Tüpün ltaDdart ölçülcrc U)'RUIIhıiumı göetcraı
jpredcı;

Dalıt tiiplcrinc monte edilen batlıkht Rqülatörc

hava abanlmauımı aaiiE

Ealddcn suyun altmdaykcn havanın bitmesi
durumunda, dabanm yukarı çıknwmı aajlayan,

tiipiSi ~eoıni)aolup, arakknDanılmamaJ.tadn:

Sualb solunum aracı olarak bilin.cn ıegiilatör,
dahcnnn aualtmda düzenli ~ rahat olarak nefes
alıp \'a1DCiioi

SaiiE Bu araç l&)'ainde, tüplcrdcki

"'Su •lrı111an lıOyli dlılbO)'OnO eluılv,. balık sUrlllri.
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kızankhk

ve

baş

dönmesidir. Daha sonraki

C~Jamalarda kamıma, çe§itli organlarda felç, görme

bozulduklan, bayılına gibi etkiler yawnda. daha
şiddetli durumlarda ölümler görülm~ VWgun
yemiş

bir dalıcı, sudan çıkanldıktan sonra hemen

basınç odasına ahnıı: Hiçbir koşulda yeniden derine

indirilmez. Burada gerekli nbbi önlemlerle basınç
yavıq yavıq dü§ürülür ve azot köpürrneden,
aynştınh:ı:.

kandan

Vurgunu önlemenin en sağlıklı yolu, 1O

metreden derin dalı.Jla.rda. dalı§~ cetvellerine
kesinlikle uyulmasıdır.

Kulak Zarlannm Zedelenmesi:
Dibe inildikçe oluşan çevre

kulak zarlannda da dıştan içe
olu§ur. Bu

dalışiarda

maksimum

dalış derinliği

30

metreclir. 30 m'den derin dalış1arda, kanda çözülDiüf
"azot narkozu" denilen olayın ol~umuna neden

olur. Derinlik sarhoşluğunun belirtileri; hafif bir
bC1J dönmesi ile birlikte sualtmda şekilleri çift görme
ve dalıcıda dibe irune isteği.dir. Azot narkozu, sığ
sulara çıkıldığında ortadan kalkar ve herhangi bir
yan etkisi yoktur.

diğer

organlann hareket edememesidir. Bu
alınabilecek

Genellikle amatörlerde görülen bu

rahatsızlık

hava keseciklerinin (alveol}

a§ın

geni§lemesi, zeddenmesi ve yu1llmaJanndan doğar.

Yabanci Gazlardan Zehirlenme:
tüplerine doldurulan havaya yağ zerreleri ile
gaziann karışması sonucu, bu havanın su

altında

solunması

zehirlenmelerdiı:

en acil önlem

kramplı

Dahş Öncesi Yaplimasi Gerekenler
Dalı§lar,

dipte

olası

durumunda olu§an

bir tehlikeye kaqılık gruplar

halinde en az iki kişi tarafindan yapılır. Dal:ı§ süresi

de zaman ve derinliğe göre değişir. 33 ft (lO m)'den
derin

dalı§larda,

belirtilen süreleri agmadan su

yüzeyine çıkılmalıdır. Aksi halde ''vurgun" olasılığı
doğar.

Bir

dalışın

sonuçlandınlabilmesi

yüzeyine çıkış süresi

Akciğer Genişlemesi:

yabancı

zarmın

Kaslann aniden kasılmalanndan dolayı kol, bacak

de çok önemlidir.

D~

bir basmç

bölgelere masaj yapılmasıdır.

olarak bulunan azot, 'll)'U§turucu bir etki yaparak

akciğerlerdeki

doğru

e§idenmezse kulak

Kramp:

durumda

Bütün

basınç

zedelenme olasılığı ortaya çıkar.

ve

Derinlik Sarhoşluğu:

basıncından dolayı,

güvenli olarak
için

dalı§

yapılıp

süresi kadar, su

muz ve su:
gözyaşı
Suyla yangınlar söner, suyla alevler diner.
Ya yanan gönüller, çorak sineler; onlardaki
yangın ı ne söndürür? Ne teskin eder alev alev
eriyen bir gönülü? Bu sorunun cevabı güçtür,
ya da bir cevabı yoktur. Ama bilinen "gözyaşı"
yani içimizdeki su gözlerden aktıkça pekçok
insan rahatladığını ifade eder. iç yangınlar
gözyaşlarıyla söner mi bilinmez oma herhalde
okan gözyaşlan ile içte birikan sıkmhlar dışarıya
çıkar, belki de insan bundan rahatlar. Hissedip
de söyleyemediklerimiz, ya do söylememiz
gerekenler gözlerden okan suyla ifadesini
bulur.

Gözyaşı

kimi zaman üzüntünün, kimi zaman da

sevincin bir ifadesi olarak akar. Bazen de insandaki
kalb

inceliğinin dı~a akışıdır. Gözya~ının

fonksiyonlarını tam

olarak yerine getirebilmesi ve

insanların rahat bir şekilde dünyayı seyredebilmesi

için,

gözyaşı salgılayan

yapıların

bezlerle göze ait

diğer

tam bir uyum ve ahenk içinde çalışması

gereklidir. Gözyaşı sistemi dikkatle incelendiğinde,

ondaki mükenunellik daha iyi anlaşılacaktır. Gözden
çıkıp yanaklardan ~ağı

süzülen sıvı, sadece bir su

damlası değildir. Gözyaşı üretim

sistemi; lipid (yağ)

tabaka, aköz (sıvı) tabaka ve müsin olmak üzere üç
tabakadan

yapılmıştır. Gözyaşının

tam olarak

görevini yapabilmesi için bu tabakaların her birine
önemli görevler

yüklenmiştir.

Bu

tabakaların

herhangi birinde meydana gelebilecek bir eksiklik
gözün saydam

tabakasında(kornea)

gözü saran zar

yapısında

ve

dışardan

(konjonktiva) gözün

kaybedilmesi dahil çeşitli düzeylerde rahatsızlıklara

yol açabilir. Göz

kapağının Irenanna yerleştirilmi§

arındırılmasında bu

hassas osmotik basınç önemli

olan Meibomius ve Zeis bezlerinden salgılatılan O, 1

rol oynar.

mikron kalınlığındaki lipid tabakası, sistemin en dı§

aralığında kalmasını sağlayan maddeler (en önemlisi

kısmında

sağlamr.

alır. Gözyaşı damlasının

yer

geriliminin

düşük olması,

Lipid

yüzey

lipid tabaka vasıtasıyla

tabakası gözya§ının

gözün bütün

yüzeyine ince bir film gibi yayılmasını sağlar. Böylece
gözyaşının

göz kenarlannda

aşın

miktarlarda

Gözyaşının

pH

değerinin

6,5-7,6

tabakasında

bikarbonat iyonu) aköz

uygun

miktarlarda bulunmaktadır. pH değerinin bu hassas

dengede

tutulmasının

gözyaşımızın

bir

gözümüzü

tutulmasını sağlamaktır.

faydası

da, kendi

yakmaması

Mikroplara

ve ferah

karşı

gözü

birikmesi engellenir. En önemlisi de lipid tabaka

korumada etkili laktoferrin, lizozim gibi maddeler

vasıtasıyla

ve antikorlar (özellikle immunglobulin A) ile demir,

meydana getirilen düzgün yüzey net

görmeye katkıda bulunur. İnce bir fılm şeklinde
yaratılan

lipid tabakası, bir diğer fonksiyonu olarak

gözyaşımn buharla§masımn

geciktirilmesinde de

tabakasının

rol oynar. Lipid

olması

yetersiz

bakır, magnezyum, kalsiyum,

fosfat iyonları ve laktat,
sitrat, ask.orbat ve aminoasitler gibi pek çok molekül

de gözya§l içinde yer alır. Bütün bunlar gözyaşının
basit bir sıvı

olmadığının

delilleridir.

durumunda ise, yüzey gerilimi artar ve gözya§lnın
göze düzgün ve eşit dağılımında problemler görülür

Gözün

ve bu da görme kalitesinde azalmaya yol açar. Ayrıca

konjonktiva, cildimizden farklı olarak keratinsiz bir

gözyaşı

yapıda yaratılmı§tır.

çok çabuk

buharla§ması

sonucu, gözün

çabuk k.urumasına neden oluı: Orta kısımda bulunan
aköz

(sıvı) tabakasının yapılmasında

bezi, hem de

yardımcı gözyaşı

Gözün üst dı§

tarafında

çalı§tırılması
vasıtasıyla

yer alan

gözyaşı

bezinin

ortama açık yüzeyleri olan kornea ve
Korneamn görme fonksiyonu

için gerekli olan bu keratinsiz
kalabilmesi için

gözyaşıyla

tutulmaktadır. Gözyaşı

maddeleri,

damarsız

bir

yapısı

saydam

sürekli nemli

içine konulan besin
yapıda

olan

korneanın

için gerekli emirler, yedinci kafa siniri

hem beslenmesini, hem de içindeki koruyucu

salgısını kanalcıklar

faktörler yardımıyla çe§itli mikroorganizmalardan

gönderilir. Bu bez,

yoluyla üst

gözyaşı

hem

bezleri etkilidir.

dış

kapağın

iç

kısmına

gönderir. Gözün

korunmasını sağlar.

gözü saran zar yapısı içine yerleştirilmiş yardımcı

ürünleri,

gözyaşı

Kornea metabolizmamn atık

korneanın yıpranmış

epitel hücreleri ve

bezleri, gözün normal

gözyaşı salgısının

göze kaçan

yabancı

alırlar.

Gözümüze zarar

uzakla§tınlır.

Göz kapaklannın göze zarar vermeden

üretiminde birlikte rol

verebilecek kuru, sıcak, rüzgarlı havalarda ve benzeri

açılıp

cisimler,

kapanabilmesi de,

gözyaşıyla

gözden

gözyaşıyla sağlanan

gözyaşı salgısı

kayganlık sayesinde gerçekleştirilir. Ayrıca, gözya§ının

artırılabilir. Üç tabakalı gözyaşı sisteminin asıl

göz yüzeyine tamamen yayılabilmesi ve ortamdan

bileşeni

temizlenebilmesi için de, göz

durumlarda refleks fonksiyonuyla

tabakası yaklaşık

olan aköz

kalınlıkta yaratılmı§tır.

8 mikron

Görme fonksiyonunu yerine

getirebilmesi k.omeanın damarsız ve su bakımından
fakir (dehitrate) bir
Damarsız yapıdaki

yapıda olmasını

korneamn, glikoz ve

olan diğer besin maddeleri,
sıvısından sağlamrken
vasıtasıyla

gerektirir.
ihtiyacı

gözyaşından ve

oksijen ihtiyacı da,

göz içi

gözyaşı

kapaklannın

belli

sayıda kırpılmasına ihtiyaç vardır. Böylece korneamn
devamlı

olarak temiz

hücreleri ve

tozların

tutulması

için ölü epitel

süpürülmesini sağlamak üzere

arabalann cam sileceklerine esin kaynağı olabilecek
şekilde göz kapakları hareket ettirilir. Nasıl fabrikamn
işleyen çarklarından

birinin

durması

bütün

difızyonla

fabrikamn çalı§masını aksatırsa, gözya§lm oluşturan

sağlanır. Bunun yamnda, miktarlan uygun bir şekilde

ve görevini yapmasına yardımcı olan yapılann bir

ayarlanmış elementlerle

tanesindeki bozukluk da, gözya§lmn görevini tam

atmosferdeki oksijenden

iyonları) gözyaşının

miliosmol!litre)

(sodyum, potasyum ve klor
osmotik

basıncı

ayarlanır. Kornea'nın

(302
sudan

olarak yapmasına engel olur.
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