May›s 2011
Say› 94
İmtiyaz Sahibi
Devlet Su İşleri Vakfı Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail UĞUR

ÇORUH
Kızıla boyanmış koynunda sular,
Yandın mı bu gurbet elinde Çoruh?
Bayburtlu Zihnî'nin koşması mı var
Türküler söyliyen dilinde Çoruh?

Yayın Danışman Kurulu
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Prof. Dr. H. Zuhuri SARIKAYA
Mustafa ELDEMİR
Döndü TATLIDİL
Güven KARAÇUHA
Akif ÖZKALDI
İsmail GÜNEŞ
Prof. Dr. Adem BAŞTÜRK
Prof. Dr. Zekai ŞEN
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Ufkunda parlayan şafak olaydım,
Denize döktüğün toprak olaydım.
Ne olur bir sarı yaprak olaydım,
Denize yollanan selinde Çoruh.
Ben burda tutamam artık gönlümü.
Boş bir çardak gibi, gel yık gönlümü,
Beni bıraksan da, yanık gönlümü.
Denize götürmek elinde Çoruh...

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Nizamettin ÇİFTÇİ
Editör
Yusuf BAYDAL

Ömer Bedrettin Uşaklı

Yazı İşleri
Levent YILDIRIM
Gülistan CAN
Orçun TAŞKIN
Görsel Yönetim
F. Burcu ÇAMUR
Grafik Tasarım
CLS Ofset
Fotoğraf
Anıl BAKTAŞ
Murat ÖZTAN
Yayın Türü
Yerel Aylık Süreli Yayın
Yönetim Yeri
İlk Sokak No:28
Yücetepe / ANKARA
Tel: (0312) 229 85 61
Faks: (0312) 229 84 21
Matbaa Sorumlusu
Ümit KOÇ
Baskı
CLS Ofset San. Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Cad.
Davutpaşa Emintaş Sanayi Sitesi
No:103 Kat:2 Topkapı / İSTANBUL
Tel: (0212) 493 34 64

De¤erli Su Dünyas› Okurlar›;
Hidroelektrik Enerji konusunu bütün yönleriyle incelediğimiz Çevre ve Temiz Enerji dosyamızın
ikinci ve son bölümünü yayımladığımız bu sayımızda konuyla alakası bakımından Çoruh
Havzası Projesini de sayfalarımıza taşıdık. Gerede İçme Suyu Projesi temel atma merasimini
ve Nisan ayında DSİ tarafından gerçekleştirilen diğer temel atma merasimlerini sizler için
izlediğimiz Mayıs sayımızda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil ile
yaptığımız söyleşiyi de okuyabilirsiniz. İyi vakit geçirmeniz dileğiyle…
Su Dünyas›

İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve
Fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Su Dünyası Dergisi, Devlet Su İşleri Vakfı’nın
aylık ücretsiz yayınıdır.
Para ile Satılmaz.

www.su-dunyasi.com.tr
sudunyasi@dsi.gov.tr

De¤erli Okurlar,
İçinde bulunduğumuz çağın en önemli meselelerinden biri nüfus artışı,
sanayileşme, şehirleşme paralelinde içme ve kullanma suyu ihtiyacının
sürekli artması buna karşın tatlı su kaynaklarının aynı oranda azalmasıdır.
Bunun neticesinde de suya olan talep ile arz arasında bir dengesizlik ortaya
çıkmaktadır. Küresel ısınma ve kuraklık suya olan baskıyı daha da
arttırmaktadır. Bu sebeple bütün bunlarla başa çıkılabilmesi için, özellikle
hayati önem taşıyan içme suyu projelerinin vakit kaybedilmeksizin uzun
süreli olarak planlanması ve biran önce hayata geçirilmesi elzemdir.
Ülkemizde su denildiğinde akla gelen ilk kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğü
içme-kullanma ve sanayi suyu temini çalışmalarına başladığı 1968 yılından
bu yana suyun özellikle de içme suyunun vatandaşımız için vazgeçilmez
öncelik olduğunu bilerek çalışmalarını sürdürmektedir. Genel Müdürlüğümüzce
bugüne kadar; 32 milyon kişiye Avrupa Birliği standartları kalitesinde yılda
yaklaşık 3,2 milyar m 3 içme ve kullanma suyu sağlanmıştır.
1053 sayılı kanunda yapılan değişiklik dikkate alındığında içmesuyu temin
projelerinin aynı su kaynağından su temin edilebilecek bütün yerleşimleri
dikkate alarak havza bazında tasarlanması gereği hissedilmiş ve böylece
yapılan içme suyu tesisinin o ildeki neredeyse bütün yerleşim yerlerine içme
suyu temin etmesi sağlanmıştır.
Şehir merkezlerimizin içme suyu bakımından sıkıntı çekmemesi ve gerekli
tesislerin yapımına zamanında başlanabilmesi için Sayın Bakanımız
Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun talimatları ile “81 şehir merkezinin İçmeKullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı” hazırlanmıştır.
Bu eylem planının hedefi şehir merkezlerimizin asgari 2040-2050 yılına
kadar olan su ihtiyaçlarının 2023 yılına kadar yapılacak tesislerle temin
edilmesidir.
İçmesuyu faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 41 şehrimiz için 84 adet
içme suyu barajı, 22 şehrimizde 30 adet içmesuyu arıtma tesisi, 27 şehrimiz
için ise toplam 1785 km isale hattı inşa edilmiştir.
İçmesuyu ihtiyacını karşılamak için inşa edilen barajların toplam depolama
kapasitesi 19 milyar 298 milyon metreküp olup, arıtma tesislerinden günde
5 milyon 700 bin merteküp arıtılmış su vatandaşlarımızın hizmetine
sunulmaktadır.
DSİ tarafından içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması yönünde master
plan, planlama, proje ve inşaat çalışmaları çeşitli aşamalarda sürdürülmekte,
inşaatı tamamlanıp hizmete alınan tesisler ilgili belediyesine devredilmektedir.
Halen inşa halinde olan dev projeler ile alakalı da bazı bilgiler vermek içme
suyu temini konusunda yapılan çalışmaların ne derece büyük ve önemli

olduğunu ortaya koyacaktır.
İstanbul şehrinin orta ve uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını
karşılamak maksadıyla üç kademe olarak geliştirilen Melen Sistemi Projesi,
İstanbul'a ilk aşamada 268 milyon m3, 3.kademenin sonunda ise 1.180
milyar m3 su temin ederek 2040 yılında nüfusu 18,7 milyona ulaşacak
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacaktır. Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük
içmesuyu temin projesi olan ve iki kıtayı su yolu ile birbirine bağlayacak
olan bu tesis ile dünya metropollerinin en güzeli olan İstanbul'un su kullanım
düzeyi çağdaş bir mertebeye ulaşacaktır.
Ankara Şehir merkezinin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak
olan “Ankara İçmesuyu II. Merhale Projesi Gerede Sistemi” ile Filyos Nehri'nin
bir kolu olan Gerede-Ulusu Çayı üzerinde inşa edilecek Işıklı Regülatörü ve
İletim Tüneli vasıtasıyla, Ulusu Çayındaki faydalanılmayan suların Çamlıdere
Barajı'na aktarılması tasarlanmıştır. Bu proje ile Ankara'ya yıllık 226 milyon
m3 ilave su temin edilmiş olacaktır. 29 Nisan 2011 tarihinde temeli atılan
proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6 km uzunluğundaki İletim Tüneli
Ülkemizin en uzun tüneli olacaktır.
İzmir şehrimizin içme suyu meselesini uzun vadeli olarak çözüme kavuşturacak
İzmir İçme Suyu Gördes Sistemi İletim Hattı Projesi de bütün hızıyla devam
etmektedir. Proje tamamlandığında İzmir şehrimize yılda 59 milyon m3
içme ve kullanma suyu temin edilecektir.
Bir başka dev proje ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Akdeniz İçerisinde
Döşenecek Askıdaki Boru Hattı ile Su İletimi Projesi”dir. Asrın projesi olarak
da ifade edilen ve Dünya'da ilk defa bu uzunlukta uygulanacak deniz geçişi
boru hattı ile Anamur-Dragon Çayı üzerinde tesis edilecek Alaköprü Barajı'ndan
alınacak su, 80 km uzunluğunda ve deniz içerisine 250 m derinlikte döşenecek
askıdaki boru hattı vasıtasıyla Girne yakınlarında yapılacak Geçitköy Barajı'na
aktarılacaktır. 3 aşamalı olarak yürütülecek bu proje ile yılda 38 milyon m3
içme kullanma ve sanayi suyu temin edilecektir.
Bu dev projelerin yanı sıra her biri başlı başına çok önemli olan Mardin'in,
Siirt'in, Çankırı'nın, Bursa'nın ve pek çok şehrinde içme suyu meselesi
kökünden çözülmüştür.
DSİ, suyun bir yaşam hakkı ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden
hareketle içme suyu temin çalışmalarına ülkemizin dört bir tarafında devam
etmektedir.
DSİ Genel Müdürü
İsmail UĞUR
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K I SA Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Irak Enerji Bakanı Raad Şellen'i makamında kabul etti.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, görüşmede, Şellen'i
Türkiye'de görmekten duyduğu mutluluğu dile
getirdi.
Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin
günbegün arttığını ifade eden Prof. Dr. Eroğlu,
bu işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu
ettiklerini söyledi.
Şellen de görüşme için Prof. Dr. Veysel
Eroğlu'na teşekkür ederek, iki ülke arasındaki
işbirliği kapsamında ekonomik ilişkileri
geliştirme konusunda bütün fırsatları
değerlendirdiklerini belirtti.
Irak'ta elektrik konusunda sıkıntı yaşandığını,
Türk firmaların bu konuda Irak'a yaptıkları
yatırımları Türkiye'nin desteği olarak gördüklerini
ifade eden Şellen, ''Türkiye ve Irak'ı iki nehir

birbirine bağlıyor, bu sebeple ilişkiler de ikiye
katlanmalı'' diye konuştu.

KISA

K I SA Güney Kore Büyükelçisinden DSİ Genel Müdürüne Ziyaret
Güney Kore Büyükelçisi Jae Hyun Bae, Ticari Ateşe
Jung Hee ve Tercümanı ile birlikte 26.4.2011
tarihinde DSİ Genel Müdürü İsmail Uğur'u ziyaret
etti. DSİ'nin 5. Dünya Su Forumundaki başarısını
ve deneyimlerini 7. Dünya Su Forumuna aktarmak
istediklerini belirterek Genel Müdür Uğur’u Kore'ye
projeleri yerinde görmeye davet eden Büyükelçi
Bae su konusunda işbirliği yapılmasını arzu
ettiklerini ifade etti
2009 yılında yapılan 5. Dünya Su Forumuna
Kore eski Başkanının katıldığını hatırlatan
Büyükelçi, 2015 yılında yapılacak olan 7.
Dünya Su Forumuna ev sahipliği yapmak
istediklerini belirterek DSİ'nin desteklerini
talep etti. Kore'de 1300 mm civarında yağış
olduğunu, su kaynakları gelişimi olarak %20
seviyesinde olduğu, 4 HAVZADA 22 milyar
dolarlık yatırım yapacaklarını ve yağışın

%80'inin denizlere ve toprağa gittiğini ifade etti.
Türkiye'nin Müteahhitlik sektörünün çok
geliştiğinden bahisle Koreli iş adamlarının Türk
Firmalarıyla birlikte yatırıma girişmelerini öneren
DSİ Genel Müdürü İsmail UĞUR ayrıca 3-5 Mayıs
2011 tarihindeyapılacak olan 2. İstanbul Uluslararası
Su Forumu'na davet etti.
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KISA

Nisan Yağmurlarının Doldurduğu Barajlarda Tahliyeler Başladı
Yurt genelinde etkili olan nisan yağmurları, barajları
doldurdu. Yağışla birlikte azami su seviyesine ulaşan
barajlardan kontrollü su tahliyesine başlandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü İşletme
ve Bakım Şube Müdürlüğü, sorumluluk alanında
bulunan bazı baraj havzalarına son günlerde düşen
yoğun yağış sebebiyle baraj su seviyelerinde
yükselmeler meydana geldiğini, Devegeçidi
Barajı'nda da su seviyesinde ani yükselmeler tespit
edildiğini bu sebeple Devegeçidi Barajı'ndan zorunlu
ve kontrollü bir şekilde tahliye çalışmasına
başlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada “Zorunlu
olarak yapılacak tahliye işlemleri esnasında can ve
mal kaybının önlenmesi açısından özellikle nehir
yatakları etrafındaki yerleşim birimleri sakinlerinin
yapılan uyarılara duyarlı ve dikkatli olmaları
gerekiyor.” denildi.

Öte yandan Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine
göre; Nisan yağmurları geçen yılın aynı dönemine
göre bazı bölgelerde yüzde 100'den fazla artış
gösterdi. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da nisan yağmurları geçen yıla göre yüzde
100'den fazla arttı. Karadeniz'de yüzde 76,
Marmara'da yüzde 41 düzeyinde artan yağışlar, İç
Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 26 azaldı. Türkiye
genelinde nisan yağmurları geçen yıla göre yüzde
90,4 arttı. İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır,
Şanlıurfa, Zonguldak ve Erzurum, Nisan ayında
geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde yağış alan
kentler oldu. Edirne ve Rize'de yüzde 84, Konya'da
yüzde 50 civarında artan nisan yağışları, Adana,
Afyonkarahisar, Samsun ve Kayseri'de bir miktar
azalma gösterdi.
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KI SA Su Kalitesi Yönetimi Yönlendirme Kurulu Çalışmalarına Başladı.
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunu
üstlendiği Su Kalitesi Yönetimi Yönlendirme Kurulu
çalışmalarına başladı. Kurul, Avrupa Birliği
Müktesebatına uyum sağlanması ve su kalitesinin
ulusal-uluslararası programlarda belirlenen kaliteye
yükseltilmesi için çalışacak.
Kurul, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Lütfi Akca başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
Çevre ve Orman Bakanlığı evsahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıda, Kurul üyeleri olan İçişleri,
Dışişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve
Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm
Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa
Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri hazır bulundu.
Toplantıda, Su Kalitesi Yönetimi Strateji Planı

hazırlanması, Havza Koruma Eylem Planlarının
tüm kurumların katılımı ile gözden geçirilmesi ve
gerekli tedbirlerin alınması için tüm kuruluşların
içgenelge yayınlaması, tüm çevresel altyapıların
planlanmasında ve bunlar için verilecek devlet
yardımlarında Havza Koruma Eylem Planlarındaki
önceliklerin dikkate alınması kararları alındı.
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7. DÜNYADA HİDROELEKTRİK ENERJİ
Hidroelektrik enerjinin hem çevreyi kirletmeyen
temiz bir kaynak olması hem de uzun vadede en
ucuz enerji türü olması sebebiyle, birçok ülke son
yıllarda hidroelektrik santral inşaatına yeniden hız
vermiştir.

Barajların inşa maksatlarına bakıldığında, birinci
sırada sulama (%38), ikinci sırada ise enerji (%18)
gelmektedir. Halen Dünya'da enerji amaçlı işletme
halinde 8.200 büyük baraj bulunmaktadır.

Şekil 14- Hidroelektrik Enerji Üretiminin Seyri (1971-2007)

Londra merkezli Uluslararası Hidroenerji Birliği'ne
(International Hydropower Association-IHA) göre
küresel elektrik ihtiyacının %16'sı hidroenerjiden

alanında en önemli büyüme fırsatını ise Güney
Amerika, Asya ve özellikle Afrika sunmaktadır.

elde edilmektedir. Hidroenerjinin, yenilenebilir
kaynaklardan sağlanan enerji üretimi içindeki payı
ise %80'e ulaşmaktadır. Günümüzde Kuzey Amerika
kullanılabilir hidroenerji kaynaklarının %70'ini,
Avrupa ise %75'ini kullanmaktadır. Hidroenerji

IHA'nın çalışmalarında, dünyanın teknik
hidroelektrik kapasitesi 14,2 trilyon kWh/yıl olarak
hesap edilmektedir. Bunun içinde ekonomik
hidroelektrik kapasite ise 8,1 trilyon kWh/yıldır.

Su Dünyası Ma yıs 2011

Şekil 15- Dünyanın Teknik ve Ekonomik Potansiyeli

Ekonomik potansiyelin yaklaşık %34'lük yıllık
2,7 trilyon kWh düzeyindeki kapasite, halen
kullanılmakta olan mevcut kapasitedir. Avrupa ve
Kuzey Amerika'da bugünkü ekonomik kapasitenin

dörtte üçü değerlendirilmiş durumdadır.
Bu kullanım, gelişmekte olan Asya' da %22,
Afrika'da ise sadece %8 seviyesindedir.

Şekil 16- Dünyadaki Mevcut, İnşa Halinde ve Planlanmış Hidroelektrik Kurulu Güç Dağılımı
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Avrupa'nın Teknik Hidroelektrik Potansiyeli,
IHA'nın çalışmalarına göre 1 trilyon kWh/yıl olarak
kabul edilmiştir. Bu potansiyelin %76,62'sına tekabül
eden 793 milyar kWh/yıllık kısmı ekonomik kabul

edilmektedir ve bu ekonomik kapasitenin %75'i
kullanılır durumdadır. Kalan %25'lik kısmının ise
2.000 MW kurulu güç inşa halinde ve 8.400 MW'ın
da planlanması yapılmıştır.

Tablo 7- Bazı Ülkelerdeki Hidroelektrik Potansiyel Gelişimi

Misal olarak hidroelektrik potansiyelinin Arnavutluk
%96'sını, Hırvatistan %59'unu geliştirmiştir.
Sırbistan'da Velika Morava havzasında 10-12 yıllık
bir süreçte 7 adet baraj inşa edilmiştir (European

Commission,2000). Aynı şekilde Batı Avrupa'da da
hidrolik potansiyelin büyük bölümü kullanılır
durumdadır.

Şekil 17- Avrupa'nın Hidroelektrik Potansiyel Dağılımı
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Uluslararası Enerji Ajansı'nca (International Energy
Agency-IEA) 2020'de dünya enerji tüketimi
içerisinde hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji
kaynaklarının payının bugüne göre %53 oranında
artacağı öngörülmüş olup, bu her güçteki
hidroelektriğin değerlendirilmesi ile mümkündür.
“AB Dahili Elektrik Pazarındaki Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarından Üretilen Elektriğin Teşvik Edilmesi
Yönetmeliği”, 27 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Bu Yönetmelik gereği olarak Avrupa Birliği
ülkelerinde 2010 yılından itibaren tüketilecek olan
elektriğin %22,1'nin yenilenebilir yeşil enerji kaynaklı
olması yükümlülüğü getirilmekte ve hidrolik

kaynaklardan üretilen enerjinin tamamı yeşil enerji
olarak ifade edilmektedir (IEA Technical
Report,2000).
2020 yılına kadar toplam enerji tüketiminin beşte
birini yenilenebilir enerjilerden elde etmeyi
hedefleyen AB ülkelerinde, özellikle hidroelektrik
enerji kapasitesinin artırılması ve mevcut santrallerin
yenilenmesine yönelik yatırımlar hızla
artırılmaktadır. Avrupa'da kurulu hidroenerji
kapasitesi 170 bin MW civarındadır. Hidroenerji
üretiminde ilk sırada gelen ülkeler Norveç,
Avusturya, İsviçre, İsveç ve İspanya'dır.

Tablo 8- Bazı Avrupa Ülkelerinde Hidroelektrik Enerji Kullanımı
Kaynak: European Commission Report

Günümüzde Batı Avrupa'da bugün izlenen bir diğer
eğilim, mevcut hidroelektrik santrallerin kapasitesini
yeni donanım ve teknolojiler yoluyla artırmak
yönündedir. Mesela Fransa'da, devlet kontrolündeki
Electricité de France (EDF), Fransa ekonomisini
destekleme programı kapsamında, hidroelektrik
projelerinin modernizasyonu için 2 milyar Euro
ayırmıştır.

Aralarında sosyal ve ekonomik açıdan önemli
farklılıklar olsa da suyun özkaynak olarak önem
taşıdığı birçok ülkede, hidroelektrik üretimin toplam
elektrik enerjisi üretimi içindeki payı oldukça
yüksektir.
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7.1. Dünya'da KHES'lerin Durumu
Dünyada birçok ülkede KHES projeleri geliştirilerek
enerji dağıtım şebekelerine uzak ücra bölgelerin
elektrik ihtiyacını karşılanmaktadır.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (World Wildlife FundWWF) başta olmak üzere, pek çok sivil toplum
kuruluşu, Uluslararası Hidroenerji Birliği ile
sürdürülebilir hidroenerji projeleri üzerinde
çalışmaktadırlar. WWF tarafından yayınlanan "İklim
Çözümleri Raporu: WWF'nin 2050 Vizyonu"
başlıklı raporda, sürdürülebilir hidroenerjinin
mümkün olduğuna dikkat çekilerek, eski hidroenerji
santrallerinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve
buralarda küçük, orta veya büyük ölçekli
sürdürülebilir, yeni projelerin gerçekleştirilmesi
gündeme getirilmiştir.
Gelişmiş ülkelerin çoğunda küçümsenmeyecek
miktarda küçük hidroelektrik santral bulunmaktadır.
Bu santrallerin toplam enerji üretimindeki payı %4
ile %6 arasında bulunmaktadır. Dünya Bankası
tarafından yapılan bir araştırmaya göre üçüncü
dünya ülkelerindeki hidroelektrik potansiyelin %5
ila %10'unun küçük hidroelektrik santraller
tarafından ener jiye dönüştürülebileceği
hesaplanmıştır.

teknik olarak yapılabilir küçük HES kapasitesi
belirlenmiş ve 1999 yılında 43.333 küçük HES
işletmeye alınmış olup, 23.480 MW kurulu güç ile
72 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir.
K a l a n p o t a n s i ye l i n 2 0 1 5 y ı l ı n a k a d a r
değerlendirilmesi için planlama yapılmıştır. Çin,
dünyada en büyük hidroelektrik potansiyele sahip
olan ülkelerden biridir. Bu potansiyel içinde tahmini
olarak 300.000 MW güç, küçük ve orta büyüklükteki
akarsulardan sağlanmaktadır. Çin'de kurulu güce
göre 12 MW'a kadar olan santraller, KHES olarak
tanımlanmaktadır.
ABD merkezli Elektrik Enerjisi Araştırma
Enstitüsü'ne göre, mevut tesislerin kapasitesini
artırarak yeni baraj inşaatı olmaksızın 2025 yılına
kadar ABD elektrik şebekesine 40 bin MW'lık
kapasite eklemek mümkün olacaktır. Bu kapasite,
her biri 2000 MW gücünde 20 yeni nükleer santral
kurmaya eşdeğerdir
Kanada, mikro ve mini (5-1000 kWh arası) HES
türbinlerini plastik alaşımından komple bir şekilde
üretmektedir. Bu şekilde maliyetler düşmekte, daha
hafif ve az bakım gerektiren sistemler
kullanılmaktadır. Kanada'da çok sayıda proje
yürütülmektedir. Mart 2010 itibariyle British
Columbia bölgesinde enerji üretimi maksatlı 628
adet uygulama yeni ruhsat için başvurmuş
bulunmaktadır (http://www.ippwatch.com).
Japonya'da 1350 civarındaki küçük hidroelektrik
santral 7000 MW toplam kurulu güce sahiptir. Bu
santraller ülke üretim kapasitesinin %6'sını
oluşturmaktadır. Filipinler, Endonezya ve Latin
Amerika ülkeleri kalkınmalarında, özellikle kırsal
bölgelerin elektrifikasyonunda bu tip santrallerden
büyük ölçüde faydalanmaktadırlar.

Küçük hidroelektrik santrallere büyük önem veren
ülkelerin başında Çin gelmektedir. KHES potansiyeli
yönünden oldukça zengin olan Çin'de 100.000 MW

Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarının
gelişiminde KHES'ler önemli bir role sahiptir.
Özellikle temiz enerji yatırımları gerektiren Avrupa
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Birliği'nin genişleme süreci, Kyoto Protokolü gibi
sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik
uluslararası anlaşmalar ve fosil yakıt kullanımının
olumsuz çevresel etkileri açısından dikkate
alındığında KHES'lerin önemi daha da artmaktadır.

bulunmaktadır. 10 yeni üye ülkede 2770, 3 aday
ülkede ise toplam 390 tesis yer almaktadır. Daha
önceki yıllarda inşa edilen tesislerin %65'i Batı
Avrupa'da yer almaktadır.
Yeni üye ülkelerde ortalama tesis kapasitesi 0.3 MW
iken, aday ülkelerde bu rakam yaklaşık 1.6 MW'dır.
Çek Cumhuriyeti'nde 1.302, Polonya'da 608,
Slovenya'da 400, Romanya'da ise 234 KHES
bulunmaktadır. En büyük kurulu güce sırasıyla
Romanya (275 MW), Çek Cumhuriyeti (273 MW)
ve Polonya (238 MW) sahiptir. İlk 15 üye ülkedeki
kurulu gücün 2015 yılı itibariyle %30 artacağı
tahmin edilmektedir. Yeni üye ülkelerde de 2015
yılı için %49 bir artış hedeflenmektedir.

Avrupa Komisyonu'nun Yenilenebilir Enerji üzerine
Beyaz Sayfa'sı ve Yenilenebilir Elektrik Direktifi
(RES-e Direktifi) küçük hidroelektrik santrallerin
gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Her ikisi de
olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, enerji
temininin güvence altına alınması ve sürdürülebilir
enerji sistemi oluşturulması için yenilenebilir enerji
kullanımının artırılması gereğini vurgulamaktadırlar.
RES-e Direktifi uyarınca, 2010 yılı itibariyle Avrupa
Birliği'nin ilk 15 üyesinin enerji üretiminin %22'sinin
yenilenebilir kaynaklardan sağlanması
öngörülmektedir. AB'nin ilk 15 üye
Şekil 18- Avrupa Birliğinin Yeni ve Aday Ülkelerinde Ekonomik Olarak Yapılabilir
KHES Potansiyeli (GWh/yıl)
ülkesinde teknik potansiyelin yaklaşık
Kaynak: Blue Energy for A Green Europe
%82'lik kısmı halihazırda
kullanılmaktadır. 10 yeni üye ülkede bu
oran %50 civarında olup, aday ülkelerde
ise küçük hidroelektrik potansiyelinin
sadece % 5,8'lik bölümü
kullanılabilmektedir. Türkiye'de bu oran
%3 civarında olup, Estonya ve
Litvanya'da %15-20, Çek Cumhuriyeti,
Romanya, Slovenya ve Bulgaristan'da
ise %40-60 arasında değişmektedir.
Halihazırda yeni üye ve aday ülkelerde
kullanılmayı bekleyen KHES potansiyeli
yaklaşık yıllık 26.000 GWh olarak tahmin
edilmektedir. Bu potansiyelin yaklaşık
%80'i, yani yıllık 19.300 GWh'lık bölümü
Türkiye'de yer almaktadır. Polonya ve
Romanya ikinci sırada gelmekle birlikte,
Türkiye'nin sadece yaklaşık 1/6 ila
1/10'u oranında potansiyele sahiptirler
(Punys&Laguna, 2005).
AB üyesi ilk 15 ülkede ortalama gücü
0,7 MW olan yaklaşık 14.000 KHES
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Şekil 19- Avrupa Birliğinin Yeni ve Aday Ülkelerinde Kurulu Güç ve KHES Sayısı
Kaynak: Blue Energy for A Green Europe

Tablo 9-2015 Yılında Bazı AB Ülkelerinde Beklenen Toplam KHES Kapasitesi
Kaynak: Blue Energy for A Green Europe

Fransa'da 2200 civarında küçük hidroelektrik santral
olup bunların toplam kurulu gücü 1800 MW
civarındadır. Bu potansiyel, ülkenin toplam
hidroelektrik üretim kapasitesinin yaklaşık %4'ünü
oluşturmaktadır. Hidroelektrik kapasitesinin uzun
yıllar öncesinde hemen hemen tamamen geliştirilmiş
olduğu Rhone Nehri üzerinde dahi Chautagne ve
Belley'de 2008 yılından beri 2 adet KHES inşaatı
devam etmektedir
(http://www.cnr.tm.fr/en/categorie.aspx?idcategorie=10).
Almanya'da 2008 yılında 7.300 KHES
bulunmaktadır. Sadece Bavyera eyaletinde 1135

adet küçük hidroelektrik santral mevcuttur
(http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/42608).
Rusya'nın Çelyabinsk Bölgesi'nde ücra bölgelere
güç kaynağı sağlamak için geliştirilen proje ile 2020
yılına kadar 24 küçük hidroelektrik santral yapımı
öngörülmektedir.
İsviçre'de ülkenin ilk hidroelektrik santrallerinden
biri olan Kappelerhof KHES'i Limat Irmağı
üzerinde 1898'de inşa edilmiştir. Orijinal kurulu
gücü 2.6 MW, üretimi 18.6 GWh/yıl olan santral,
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gücün 4 bin MW artacağı anlamına gelmektedir.

8. TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK
ENERJİ VE ENERJİ İHTİYACI

104 yıl hizmet verdikten sonra, 2002-2007 yılları
arasında 34.2 Milyon İsviçre Frangı harcanarak
kademeli bir şekilde rehabilite edilmiştir. Kurulu
gücü 6.6 MW'a, yıllık ortalama üretimi 41.6 GWh'a
yükseltilen tesisin daha uzun yıllar hizmet vermesi
beklenmektedir.
Çek Cumhuriyeti'nde turistik Kolin Eyaleti'ndeki
Velky Osek Bölgesi'nde üç adet 250 kW'lık santral
inşası devam etmektedir.
İskoçya'da Loch Lomond & Trossachs Milli Parkı
sınırları içinde 4 adet küçük hidroelektrik projesinden
oluşacak kombine bir sistem inşa edilmesi
planlanmaktadır.
Slovakya'da toplam 60 MW kapasiteli yaklaşık
180 KHES projesi bulunmaktadır. Geliştirilebilecek
ilave 300 MW'lık bölüm için 250 potansiyel
alan belirlenmiştir
(http://waterwiki.net/index.php/Small_HydroPower_Plants
_for_Slovakia).
Avrupa Birliği'nin yeni üye ülkelerinde büyük
santrallerin yanı sıra, 10 MW'lık kapasitenin
altındaki küçük hidroelektrik santrallere yönelik
gelişme imkânları da oldukça fazladır. Avrupa Küçük
Hidroenerji Birliği'nin (European Small Hydropower
Association-ESHA) tahminleri doğrultusunda, küçük
hidroelektrik santrallerin kapasitesi 2020 yılında
16 bin MW'a ulaşabilecektir. Bu oran mevcut kurulu

Elektriğin kalkınma için, yaşamak için ne kadar
büyük bir ihtiyaç olduğu açıktır. Dünya genelinde
enerji talebi en çok artan 2. ülke olan Türkiye,
dinamik gelişme sürecinde katlanarak artan şekilde
enerjiye ihtiyaç duymaktadır. 1990-2010 döneminde
ülkemizde birincil enerji talebi artış hızı %3,7
düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye, OECD ülkeleri
içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep
artısının en hızlı gerçekleştiği ülke durumundadır.
Aynı şekilde ülkemiz, Dünya'da 2000 yılından bu
yana elektrik ve doğal gazda Çin'den sonra en fazla
talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi
konumunda olmuştur. Ancak Türkiye, kişi başına
yıllık elektrik sarfiyatları 10-12 bin kilowatt.saat'e
varan gelişmiş ülkelerin seviyesine henüz ulaşabilmiş
değildir.
Türkiye gibi büyüme sürecinde olan, tüketimi her
geçen gün artan ülkeler için enerji daha da büyük
bir önem arz etmektedir. Yıllık enerji artış hızı
ortalama % 8 civarında olan ülkemizin, 2020 yılında
450 milyar kWh enerjiye ihtiyacı olacağı tahmin
edilmektedir. Kişi başına enerji ihtiyacı için ise yine
2020 için yıllık 5.200 kilowatt.saat enerji
öngörülmektedir (Altaş ve ark., 2003).
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Şekil 20- Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin 2005 - 2020 Dönemi Üretim Yatırımlarının Yıllara Göre Dağılımı

Ülke olarak enerjiye 2020 yılına kadar yaklaşık
40.000 MW'lık kurulu gücü sağlayacak bir yatırım
yapmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve enerji
arzında dışa bağımlılığımızı azaltabilmek için toplam
enerji üretimi içerisinde yerli enerji kaynaklarının
payını artırmak ve mâliyetleri düşürmek için
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretimi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yenilenebilir
enerji kaynakları içerisinde bugün için en avantajlı
olan hidroelektrik santralleri bir an evvel

gerçekleştirmemiz büyük önem arz etmektedir.
Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne
alındığında ülkemiz hem düşü hem de debi açısından
şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer almaktadır.
Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara
sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi
noktasında ne yazık ki ulaşması gereken düzeyde
bulunmamaktadır. Avrupa ülkelerinde ise ülkelerin
ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip hidrolik
kaynakların tamamına yakını değerlendirilmektedir.

Şekil 21- Ülkemizde Hidroelektrik Potansiyel

Teorik Hidroelektrik Potansiyel

433 Milyar kWh

Teknik Olarak Değerlendirilebilir Hidroelektrik
Potansiyel
216 Milyar kWh
Teknik ve Ekonomik Olarak Değerlendirilebilir
Hidroelektrik Potansiyel
140 Milyar kWh
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Ülkemizin teknik ve ekonomik olarak
değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli

sağlanacak ve mevcut hidroelektrik potansiyelimizin
kullanılma oranı takriben %90'a çıkarılacaktır.

140 milyar kilowatt.saat olarak hesaplanmıştır. 2010
yılı itibariyle yılda yaklaşık 53 milyar kWh
hidroelektrik enerji üretim potansiyelimiz işletmeye
alınmıştır. Bu değer; toplam teknik ve ekonomik
o l a r a k d e ğ e rl e n d i r i l e b i l i r h i d ro e l e k t r i k
potansiyelimizin sadece %37,85'idir. Dünyadaki
duruma baktığımızda ise ABD hidroelektrik
potansiyelin %86'sını, Japonya %78'ini, Norveç
%68'ini, Kanada %56'sını geliştir miştir.

Türkiye'nin, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği
1300 metre civarındadır. Yurdumuza düşen yıllık
ortalama yağış 501 milyar m_ ve bunun akarsulara
dönüşen kısmının 186 milyar m_ olduğu
bilinmektedir.

Devam eden projeler tamamlandığında yılda
takriben 80 milyar kWh'lık bir elektrik üretimi

Türkiye, Dünya hidroelektrik potansiyeli içinde %1
payı ile sekizinci sırada gelmektedir. Teknik
yapılabilir potansiyel açısından Avrupa
potansiyelinin yaklaşık %20'si mertebesinde
hidroelektrik potansiyele sahip bulunmaktadır.

Tablo 10- Türkiye'de Hidroelektrik Enerji Üretiminin Gelişimi
(Kaynak: Öziş ve ark.,2009)

Türkiye'de 1950'lerde yılda sadece 800 milyon
kilowatt.saat enerji üretimi yapılırken, bugün bu

oran yaklaşık 275 misli artarak yılda 220 milyar
kilowatt.saate ulaşmıştır.

Şekil 22- Hidroelektrik Santrallerin Mevcut Durumu

İşletmede Olan Santraller
•DSİ
•DİĞER
Toplam
DSİ Yatırım Programında*
Özel Sektör Tarafından Müracaat Edilen*

: 11.265 MW
: 3.935 MW
: 15.200 MW
: 3.094 MW
: 22.706 MW

TOPLAM

: 41.000 MW

* Bu projelerin bir bölümü inşa halindedir.
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8.1. Çevre Açısından Hidroelektrik
Enerji İhtiyacı

santraller diğer ener ji alter natif leri ile
karşılaştırıldıklarında en çevreci seçeneklerden
biridir.

Bir hidroelektrik santral (HES), suyun potansiyel
enerjisinin belli bir yükseklikten bırakılarak kinetik
enerjiye çevrilmesi ve su türbinleri ile mekanik
enerjiye, mekanik enerjinin de jeneratör yardımıyla
elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile çalışmaktadır
(Kocaman,2003). HES projeleri suyun enerjisinden
faydalanarak elektrik üreten yapılardır. Hidroelektrik

Özellikle KHES'ler açısından önemli bir potansiyele
sahip yeni ve aday AB ülkelerinde HES tesislerine
yönelik bazı çevresel eleştiriler getirilmektedir. Bu
konuların başlıcaları görsel kirlilik, balıkçılığa etkileri,
su paylaşımı ve diğer alanlardaki su ihtiyacı olarak
sayılabilir.

Şekil 23- Avrupa Birliğinin Yeni ve Aday Ülkelerinde KHES'lere Yönelik Eleştiri Başlıkları
(1 - Etki Yok, 5 - Ciddi Etki)
Kaynak: Blue Energy for A Green Europe

Ülkemiz açısından ise temel problem olarak suyun
başta sulama olmak üzere diğer maksatlı kullanımları
ile ilgili problemler dile getirilmektedir. Bazı
çevrelerce öne sürülen havzanın tabii dengesinin,
nem dengesinin ve yağış rejiminin bozulacağı
iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Zira havzadaki
yağış ve nemin kaynağı dereler değildir. Örneğin
ülkemizde Doğu Karadeniz Havzası'nda yıllık yağış
miktarı çok yüksek olup 2500 mm'ye kadar
çıkmaktadır. Yılın neredeyse yarısı yağışlı olarak
geçmektedir. Dolayısıyla yağışlar sebebiyle yüksek
akıma sahip dereler, çok gür, sık, sağlıklı ormanlar
ve bitki örtüsü meydana gelmekte, nem ve buna
bağlı olarak havzaya özgü hidrometeorolojik
özellikler ortaya çıkmaktadır.

HES projeleri devreye konulurken tabii hayatın
devamlılığını sağlayacak miktarda su, hatta ihtiyaç
olduğunda suyun tamamı bilimsel esaslara göre
tespit edilerek nehir yatağına bırakılmaktadır. Bu,
Su Kullanım Anlaşması'nda açıkça belirtilmektedir.
Örneğin Norveç'te can suyu, danışmanlarca arazide
gerçekleştirilen saha gezileri ile belirlenmekte ve bu
miktar havzanın durumuna göre, % 2 ila % 20
arasında değişmektedir. Türbinlere zarar vermemek
için akarsudaki kum, çakıl gibi maddeler tutulur,
askıdaki sedimentler çökeltilir ve böylece türbinlere
giren ve türbinlerden çıkan su tabii halinden daha
temiz olarak akarsuya döner.
Ülkemizde, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
raporu olmayan baraj yapımı mümkün değildir.
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ÇED, belirli bir proje veya gelişmenin, çevre
üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir.
Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci
olmayıp, karar verme süreci ile birlikte gelişen ve
onu destekleyen bir süreçtir.
ÇED'in temel işlevi karar vericilerin daha sağlıklı
karar vermelerini sağlamak için, onlara, projelerin
çevresel etkilerini göstermektir. Bu süreç, pek çok
aşamadan oluşmaktadır. Bir HES projesine ait ÇED
raporunda; projenin tanımı ve gayesi, proje konusu
yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önemi
ve gerekliliği, projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat
ve işletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı
ve arazinin tanımlanması, önerilen projeden
kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel
olarak açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü,
titreşim, ışık, ısı, radyasyon ve benzeri) yatırımcı
tarafından araştırılan ana alter natiflerin
değerlendirilmesi ve seçilen tercih edilme sebepleri,
proje için seçilen yerin konumu, proje yeri ve
alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı
bilgiler, proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel
özellikleri, önerilen proje sebebiyle kirlenmesi
muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik
ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak,
su, hava, iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari
ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım
durumu, hassasiyet derecesi ve bu faktörlerin birbiri
arasındaki ilişkileri de içerecek şekilde yapılan
açıklamalar, projenin önemli çevresel etkileri ve
alınacak önlemler, proje için kullanılacak alan, doğal
kaynakların kullanımı, kirleticilerin miktarı, atıkların
minimizasyonu, yatırımın çevreye olan etkilerinin
değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin
yöntemlerinin genel tanıtımı, çevreye olabilecek
olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen
tedbirlerin tanıtımı, halkın katılımı toplantısına
ilişkin bilgiler, projeden etkilenmesi muhtemel halkın
belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki
değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için

önerilen yöntemler, görüşlerine başvurulması
öngörülen diğer taraflar gibi konular yer almaktadır.
Kısa bir mukayese açısından çok sayıda küçük ve
büyük hidroelektrik santral projesinin geliştirildiği
Norveç ve Kanada'daki duruma göz atmak faydalı
olacaktır. Norveç'te izinler asgari çevre etkisi ile
azami elektrik üretimi prensibine uygun şekilde
verilmektedir. Norveç'te imtiyaz süresi 60 yıldır,
ancak nihai karar hükümet tarafından verildiği
zaman işlemeye başlar. Sonrasında ne kadar hızlı
bir şekilde projenin gerçekleştirilebileceği proje
sahibine bağlıdır. Süreç bir ön fizibilite planının
lisanslamadan sorumlu devlet kurumuna

gönderilmesi ile başlar. Kurum, halka açık bir
toplantı çağrısı yapar ve plan üzerinde tartışılır.
Plan ve toplantı, yerel ve ulusal gazetelerde ilan
edilir ve bazı bilinen paydaşlara doğrudan gönderilir.
Etki değerlendirmesi bağımsız uzman danışman
firmalar tarafından yürütülmektedir. Korunan
alanlarda da koruma statüsü kriterlerine uygun
olmak şartıyla küçük HES yapımına izin
verilebilmektedir. Kanada'da ise kullanım hakkı en
fazla 40 yıldır. Geliştirici firma eyalet hükümetine
suyun yanı sıra arazi için de kira öder. Süre
dolduğunda tesisler de kullanım hakkı da hükümete
geri döner.
ÇED'in projeye sağladığı en önemli katkılarından
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biri, ilgili taraflar ile halkın görüşlerinin ve
kaygılarının dikkate alınabilmesi için sürece
katılımların sağlanmasıdır. Gerekli şartlara haiz
olmayan projeler için olumlu ÇED kararı verilmesi
mümkün değildir. Daha önce kurulu gücü 10 MW'ın
altında olan projeler ÇED sürecinden muaf
tutulmuşken, 17 Temmuz 2008 tarihli yeni ÇED
yönetmeliği ile bütün HES projeleri ÇED sürecine
alınmıştır. Bu durum, çevreye verilecek olumsuz
etkilerin asgari düzeyde tutulması açısından büyük
önem arz etmektedir.
Ülkemizde çevre koruma, enerji ve kalkınmayı aynı
anda sağlamak için hem mevzuat hem de altyapı
yatırımlarında önemli çalışmalara imza atılmıştır.
Türkiye olarak, sürdürülebilir kalkınma ve sürekli
enerji ihtiyacını çevre koruma ilkeleri ile uzlaştıran
çağdaş yaklaşımlarla yerli kaynaklara ağırlık
verilmektedir. Bu çerçevede, Çevre Kanunu, Enerji
Verimliliği Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kanunu
ve alt mevzuatları yürürlüğe girmiştir. Bu konudaki
bir diğer önemli adım ise 26 Haziran 2003 tarihinde
yürürlüğe konulan Su Kullanım Hakkı Anlaşması
(SKHA) Yönetmeliği'dir. Temiz bir enerji kaynağı
olan hidroelektrik üretiminde çığır açan yönetmelikle
Türkiye, çok büyük bir hamle gerçekleştirmiştir.
Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği Anlaşması ile;
• Elektrik enerjisi kırsal kesimlere daha kolay ve
kesintisiz ulaştırılmakta,
• Sanayi canlanmakta ve istihdam artmakta,
• Yerinde üretimle hat kayıpları en aza
indirilmekte,
• Rekabet ortamı tesisi edilerek ucuz enerji temini
sağlanmakta,
• Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine yönelik
imkânlar artmakta,
• Gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel enerji
açığının yerli kaynaklar ile karşılanması sağlanmış
olacaktır.

Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği boşa
akan su kaynaklarının milli ekonomiye
kazandırılmasını, projelerin daha kısa sürede
tamamlanarak gelecekte muhtemel enerji açığının
yerli kaynaklar ile karşılanmasını, kırsal kesimlere
daha kolay ve kesintisiz elektrik ulaştırılmasını
hedeflemektedir.
Yönetmeliğin gayesi, 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu hükümleri çerçevesinde halen piyasada
faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler
tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri
kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim,
otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için
DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek Su
Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması
işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları
belirlemektir. Su Kullanım Hakkı Anlaşması ile
birçok husus düzenlenmiş olup çevresel etkilenmeler
ve diğer su kullanıcılarının su hakları bu kapsamda
korunmuştur. Belirlenen mansaba bırakılacak su
miktarının işletmede fiili olarak bırakıldığının tespiti
gayesiyle de tesisinin mansabına akım gözlem aletleri
yerleştirilmesi zorunlu kılınmıştır. Tesisin kabulü
aşamasında uzaktan algılamalı akım gözlem
aletlerinin kurulmuş olup olmadığı hususu özellikle
kontrol edilmektedir.

8.2. İklim Değişikliği ve Karbon
Ticareti Açısından Hidroelektrik Enerji
İhtiyacı
Gelişmiş ülkelerin, sayısallaştırılmış sera gazı azaltım
ve sınırlama hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak
ve karbon emisyonlarını azaltıcı uygulamaları daha
düşük maliyetle gerçekleştirmek için Kyoto
Protokolü'nde proje ve piyasa temelli esneklik
mekanizmaları tanımlanmıştır. Ülkeler, ulusal sera
gazı emisyonu azaltım tedbirlerinin (enerji verimliliği,
yenilenebilir enerjiye geçiş vs) yetersiz veya ekonomik
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olarak uygulanabilir olmadığı durumlarda bu
mekanizmalara başvur maktadırlar. Kyoto
Protokolü'nün tarafların kullanımına sunduğu proje
temelli mekanizmalar; Temiz Kalkınma
Mekanizması (TKM) ve Ortak Yürütme
Mekanizması (OYM), piyasa temelli mekanizma
ise Uluslararası Emisyon Ticareti'dir (ETS).
Ülkemizin Kyoto Protokolü'nün ilk yükümlülük
döneminde (2008-2012) sayısallaştırılmış sera gazı
azaltım veya sınırlama yükümlülüğü bulunmamakta
olup, Türkiye protokolün emisyon ticaretine konu
olan esneklik mekanizmalarından da
faydalanamamaktadır. Ancak bu mekanizmalardan
bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk
ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon
Piyasasına yönelik projeler Türkiye'de geliştirilmekte
ve uygulanmaktadır.
Gönüllü Karbon Piyasaları; hükümetlerin iklim
değişikliği ile mücadele hedefleri ve politikalarından
bağımsız olarak geliştirilmiş, iş dünyasından, yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bireylere
kadar ilgili her kesimin karbon denkleştirme
maksadıyla katılım sağlayabileceği niteliğe sahip
piyasalardır. İklim değişikliği ve etkileri konusunda
artan kamuoyu bilinci ve karbon denkleştirmenin
güvenilir bir önlem stratejisi olduğu gerçeğinin kabul
görmesi bu piyasaların son yıllarda hızla gelişmesini
sağlamıştır.
Bu piyasada ticareti yapılan emisyon kredilerine
Voluntary Emission Reduction Units (VER) adı
verilmektedir. Faaliyetleri çerçevesinde oluşturdukları
sera gazlarını dengelemek isteyen firmalar emisyon
miktarlarını hesaplayarak (karbon ayak izlerini
ölçerek) bu emisyonlarını azaltmak ve dengelemek
için emisyon azaltımı sağlayan projelerin üretmiş
oldukları karbon kredilerini sosyal sorumluluk
prensibi çerçevesinde satın almaktadırlar.

Gönüllü Karbon Piyasası, Dünya Karbon Piyasası
içerisinde çok küçük bir yüzdeyi temsil etmekle
birlikte bu piyasayı hâlihazırda etkili biçimde
kullanmakta olan Türkiye'nin ileri dönemde karbon
piyasalarına katılımı açısından da bir fırsat
sunmaktadır. Dünya Karbon Piyasası'nda % 1'den
az bir paya sahip olan Gönüllü Karbon Piyasası
karbon finansmanı için yine de uygun bir alternatif
kaynaktır. Ayrıca, her geçen gün yenilikçi ve karbon
piyasasının oluşumu için uygun şartları sağlayan
etkili bir ortam olarak görülmektedir. Mevcut durum
itibariyle, Türkiye'de gerçekleştirilen projelerin
tamamı Gönüllü Karbon Piyasasında işlem
görmektedir.
BMİDÇS kapsamında Türkiye'nin özgün konumu
ve uluslararası iklim rejimindeki belirsizliklere
rağmen, Ülkemizin gönüllü karbon piyasasında
kaydettiği gelişim cesaret vericidir. Türkiye'de yeni
oluşmakta olan bu pazar başta özel sektör olmak
üzere önemli bir kapasite geliştirme imkânı
sağlamıştır.
Türk özel sektörü proje hazırlamada 'yaparak
öğrenme' yolunu seçmiş ve günümüzde bu
konumunu uluslararası arenada da sürdürebilecek
bir aşamaya getirmiştir. Projelerin çoğunluğu
hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir
enerji alanında olup, atıktan enerji üretimi ve
biyokütle alanında projeler de mevcuttur. Şubat
2011 tarihli verilere göre Türkiye'de toplam 151
proje geliştirilmiş olup, bunların 84'ü hidroelektrik,
55'i rüzgâr, 4'ü jeotermal, 7'si atıktan enerji üretimi
ve 1 tanesi de biyokütle enerjisi projeleridir.
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Tablo 11- Türkiye'de Gönüllü Karbon Piyasalarında Geliştirilen Projeler

Proje Sayısı
Kaynak: Gold Standart, VCS, VER+ (Şubat 2011)

Tablo 12- Türkiye'de Gönüllü Karbon Piyasasında Geliştirilen Bazı HES Projeleri
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Gönüllü Karbon Piyasalarının, Türkiye'nin 2012
sonrası iklim rejimi için teknik alt yapının
güçlenmesine katkı sağlayacağı ve yatırımcılara,
daha verimli enerji kullanan temiz teknolojilere
yatırım yapmayı daha cazip hale getirebileceği
aşikardır. Ayrıca, işletmelerde enerji ve hammadde
tasarrufunu sağlayarak rekabet ve verimliliği
güçlendirebileceği özellikle yenilenebilir enerji,
enerji verimliliği, atık yönetimi gibi konularda
kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin daha da
artacağı düşünülmektedir.

yansıması kısaca aile başına yaklaşık aylık 284 TL'dir.
Asgari ücretin 729 TL (brüt) olduğu bir ülkede, bu
yükün ne kadar yüksek olduğu tartışmadan uzaktır.
Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği'nin yürürlüğe
girdiği 2003 yılından bu yana 310 adet tesisin temeli
atılmış, bunlardan 104 adedi tamamlanarak yıllık

8.3. Enerji İthalatı ve Gelir Kaybı
Açısından Hidroelektrik Enerji İhtiyacı
Küresel rekabetçi piyasalarda gözetilmeleri gerekli
iki temel unsur, dış ticaret dengelerinin sağlanması
ve korunması olup, dış ticaret açığımızın en büyük
sebebi olan enerjide üretim maliyetlerini
olabildiğince düşür memiz gerekmektedir.
Ülkemiz 2009 yılı için 194 milyar kWh olarak
gerçekleşen enerji ihtiyacının yaklaşık %81'ini petrol,
doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan karşılamış
olup, kullandığımız petrolün % 92'si, doğal gazın
ise %99'u ithal edilmektedir. 2009 yılı rakamlarına
göre ülkemizin Rusya ve İran'dan aldığı doğal gazın
bedeli 20 milyar doların üzerindedir.
Ülkemizin toplam ithalatının % 22'si gibi ağır bir
dış ödeme yükü getiren bu durum, gelişmekte olan
bir ülke için hiç şüphesiz olumsuz tesirlere yol
açmaktadır. Bu boyuttaki bir dış ödeme, ülkenin
dış ve iç güvenlik, eğitim, altyapı, adalet, belediye
hizmetleri ve istihdama yönelik yatırımlarından
fedakârlık yapılarak gerçekleştirilmektedir ve bu
fedakârlığın toplumun sosyal yapısı üzerinde
birtakım olumsuz etkiler ortaya çıkarması
kaçınılmazdır. Enerji ithalatı için yapılan dış
ödemenin toplumun sosyal yapısı üzerindeki

7 milyar kilowatt saat enerji üretmeye başlamıştır.
Yönetmelik kapsamında bugüne kadar 24.000 MW
Kurulu gücündeki HES projesine müracaat
edilmiştir. Bu rakam ülkemizin en büyük
hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı ve HES'in
kurulu gücünün 10 katına eşdeğerdir.
Halihazırdaki HES projeleri tamamlandığında,
ülkemizin enerjiye ödediği döviz miktarı yılda 15
milyar dolar düşecek, yıllık 80 milyar kilowatt saat
enerji üretilecek ve geliştirilen yaklaşık %37'lik
potansiyel %90'a çıkarılacaktır. Bu projeler için özel
sektörün yatırım miktarı ise yaklaşık 40 milyar ABD
Doları olacaktır.

8.4. Arz Güvenliği Açısından
Hidroelektrik Enerji İhtiyacı
Her ülke enerji üretiminde kendi topraklarındaki
tabii kaynakları kullanmayı tercih eder. Doğal gazda
dünya lideri Rusya'nın bile kendi özkaynağı olan
doğal gazdan elektrik elde etme oranı %38 iken,
doğal gaz ihtiyacının hemen tamamını ithal eden
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Türkiye'de bu oranın 2010 yılında %46 olarak
gerçekleşmesi oldukça düşündürücüdür.
Enerjinin ithal kaynaklardan sağlandığı ülkemizde,
artan maliyetler sanayinin gelişmesini de sekteye
uğratmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde sanayide
elektrik kullanım maliyeti yaklaşık 6 cent/kWh iken,
bu değerin Türkiye'de 9-10 cent/kWh olduğunu
belirtmek yerinde olacaktır.
Türkiye'nin 2020 yılı Elektrik/Enerji perspektifini
olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör, başka
hiçbir Avrupa ülkesinde görülmeyecek kadar yüksek
olan yıllık elektrik talep artışıdır. Türkiye'nin
elektriksiz kalmaması ve yaklaşık % 8'lik elektrik
talep artışının karşılanabilmesi için 2020 yılına
kadar her yıl düzenli olarak işletmeye almak zorunda
olduğu 3.000 MW dolayındaki kurulu gücün parasal
karşılığı, elektrik enerjisinin sadece üretim yatırımları
için yıllık 4 milyar USD civarındadır.
Bugünkü yıllık toplam elektrik talebimiz ortalama
200 milyar kilowaat.saat olarak kabul edilirse,
ülkemizin önümüzdeki 10-12 yıl içinde mevcut
kapasitenin en az iki katı kadar yeni kapasite kurmak
ve ticari işletmeye almak gibi son derece zor bir
hedefle karşı karşıya olduğu söylenebilir.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji
hayatî bir konu olduğundan, kendine yeterli, sürekli,
güvenilir ve ekonomik bir elektrik enerjisine sahip

olunması yönünde başta dışa bağımlı olmayan ve
yerli bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjisi
olmak üzere bütün alternatifler göz önüne alınmalı
ve değerlendirilmelidir.

9. TÜRKİYE'DE KHES'LER VE NEHİR
TİPİ HES'LER

Ülkemizde 264 adet işletmede, 236 adet inşaatı
devam eden (12 adeti DSİ tarafından), 1.200 adette
4628 sayılı Kanun kapsamında planlama düzeyinde
işlemleri devam eden toplam 1.700 adet HES
bulunmaktadır. İşletme ve İnşaat aşamasındaki
toplam 500 adet projenin 225 adeti KHES'tir. 500
projenin 100 adeti ise barajlı olup geri kalan 400
Adeti ise nehir tipi HES'tir. Planlama düzeyinde
işlemleri devam eden 1.200 adet projenin 730 adeti
KHES'tir.

Türkiye'de küçük hidroelektrik santraller 1926
yılından itibaren kullanılmaktadır. 1950-1960 yılları
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arasında büyük bir kısmı inşa edilen bu tip
santrallerin yapımına 1972 yılına kadar değişik
kuruluşlarca devam edilmiştir. Önceleri enerji
üretimi için yaygın bir biçimde kullanılan küçük
hidroelektrik santraller, 1960'lı yıllardan sonra
yerlerini büyük boyutlu baraj ve hidroelektrik
santrallere bırakmışlardır. Diğer birçok ülkede
olduğu gibi bu gelişim ülkemizde de gözlenmiştir.

Otoprodüktör modeli kapsamında inşa edilip
işletmeye açılmıştır.

Geçmiş yıllarda büyük kapasiteli hidroelektrik
santrallerin inşa edilerek biran önce ekonomiye
kazandırılmasına önem verildiği için üzerinde çok
fazla durulmayan nehir tipi HES'ler, ülkemizin
topoğrafik ve hidrolojik şartları dikkate alındığında
geliştirilmesi gereken bir seçenek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Nitekim dünyada da kolay inşa
edilmeleri, çevreye olumsuz tesirlerinin ihmal
edilebilir düzeyde olması ve kırsal kesimde
sosyoekonomik yapının iyileştirilmesine katkıda
bulunmaları sebebiyle, küçük hidroelektrik
santrallerin geliştirilmesine yönelik artan bir eğilim
gözlenmektedir.

Örnek olarak İyidere alt havzasında geliştirilen
hidroelektrik santral projelerine göz atılabilir.

Daha önce belediyeler ve mülga Köy Hizmetleri
tarafından kırsal kesimlerin elektriklendirilmesi için
inşa edilen KHES'ler 1982 yılında çıkan 2705 Sayılı
Yasa ile TEK'e devredilmiş, bunlardan bazıları
işletme problemleri ve belediyelerle yaşanan sıkıntılar
yüzünden kapatılmıştır. 3096 sayılı kanun yürürlüğe
girdikten sonra kurulu gücü 10 MW'ın altında 12
adet proje özel kuruluşlarca Yap-İşlet-Devret ve

Türkiye genelinde henüz etüdü yapılmamış 1-30
MW arası küçük tesislerden minimum 10-15 milyar
kWh/yıl, kanal ve barajlara konulacak türbinler
yoluyla da 3-5 milyar kWh/yıl elektrik üretilebileceği
tahmin edilmektedir.

Geliştirilecek her proje için; havzanın tabii
güzelliklerinin, tarihi eserlerinin ve ekosisteminin
korunmasıyla ilgili kapsamlı ÇED çalışmaları
yapılacaktır. Çalışmalar yapıldıkça yöre halkı ve
sivil toplum kuruluşları bilgilendirilecek ve onların
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görüşleri doğrultusunda
sonuçlandırılacaktır.

çalışmalar

10. NEDEN NEHİR TİPİ HES?

İnşa edilen su depolama tesisleri; suyu kontrol edip
düzenleyerek sel ve taşkınların önüne geçmekte,
akarsularla oluşan erozyonu önlemektedir.
Dolayısıyla inşa edilen HES'ler tamamlandığı zaman
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde taşkınlar da önlenmiş
olacaktır.

10.1. Havza Planlama, Kaynak ve
Potansiyel Tespiti Açısından 10.3. Çevre Açısından
Su kalitesi yönetiminde münferit çözümler yerine
havza bazında bütüncül bir yönetim anlayışı
benimsenmiştir, ancak Türkiye'de pek çok akarsu
veya kolunun hidroelektrik potansiyeli henüz tam
olarak belirlenmemiş, ayrıca küçük hidroelektrik
potansiyeli de ortaya konulmamıştır. Yapılan
çalışmalarla artık nerede ne kadar suya ihtiyaç
olduğunu, havza genelinde ne kadar su bulunduğunu
ortaya koymak ve buna göre kaynak planlamasına
gitmek mümkün olacaktır.

Nehir tipi santrallerin drenaj havzalarında taşkın
koruma, erozyon kontrolü, ağaçlandırma gibi bazı
iyileştirici çevresel tedbirler alınması bölgenin
biyoçeşitliliğinin korunmasına da katkıda bulunur.

10.2. Taşkın Kontrolü Açısından
Türkiye dünyanın kurak bir bölgesinde bulunmakta,
ancak yağışlar düzenlilik arz etmemektedir.
Karadeniz Bölgesi'nde 2.500 mm olan yıllık yağış
miktarı, İç Anadolu'da 250 mm'ye kadar
düşmektedir. Dolayısıyla akarsu rejimi düzensizdir.
Türkiye'de taşkınlar en çok ilkbahar ve sonbahar
aylarında oluşmakta olup Karadeniz, taşkına en
hassas bölgemizdir.
İklim değişikliği neticesinde güney bölgelerimizde
yağışların azalacağı, buna karşın kuzey
bölgelerimizde artacağı yönünde tahminler
bulunmaktadır. Bu da Karadeniz'de sel baskını riski,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise su sıkıntısı
demektir. Doğu Karadeniz'de anlık, yoğun yağışlar
olması beklenmektedir. Nitekim geçmiş yıllarda
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun gibi şehirlerimizde
bunun örnekleri yaşanmıştır.

10.4. İstihdam Açısından
HES'ler inşaatları sırasında bölge insanına önemli
bir istihdam imkanı sağlarlar. Sanayii canlandırır
ve özellikle yöre insanının işletmelerde istihdamına
imkân verirler. Projeyi gerçekleştiren firmalar sosyal
projeler (sağlık ocağı, okul, köy konağı, içme suyu
vb.) ile bölgeye katkı sağlamaktadır.

11. SONSÖZ
Su, yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin üçte birinin
hareket ettirdiği hidrolojik çevrim sayesinde sürekli
yenilenebilen, çevre kirliliğinin önlenmesi açısından
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temiz nitelikte, tesislerinin çoğu içme ve kullanma
suyu, sanayi suyu, sulama suyu, taşkın kontrolü gibi
birden çok gayeye de hizmet eden, çok maksatlı bir
özkaynak olarak da elektrik enerjisi ihtiyacının
karşılanmasında özel yeri bulunan, Türkiye için
büyük önem arz eden bir birincil enerji kaynağıdır.
HES'ler, enerji arz güvenliğinin sigortasıdır, küresel
ısınma ile mücadelede en önemli unsurdur, temiz,
ucuz, yenilenebilir enerji kaynağıdır. Çevreyi tahrip
etmesi söz konusu değildir. Bu konuda gerekli
tedbirler alınmakta olup, sıkı denetimler
yapılmaktadır.
HES'lerin çevresel etkilerine yönelik argümanların
büyük çoğunluğu bilimsel araştırmalardan çok,
çeşitli önyargı ve önkabullere dayanmaktadır. Tekil
olaylarla ilgili argümanlar, bütün HES projelerine
genellenmekte, bazı eleştiriler de duygusal
reaksiyonlardan kaynaklanabilmektedir. HES
projeleri inşa edilirken uygulanan yeni teknolojiler
çevresel etkilerin asgari düzeye çekilebileceğini
göstermektedir.
Çevre ile en uyumlu elektrik enerjisi üretim yöntemi
olarak tanımlanan tabii akışlı hidroelektrik santraller,
çevresel etkileri bilimsel esaslar doğrultusunda
dikkate alınarak planlanmaları halinde, sadece
yenilenebilir enerji üretimine değil, aynı zamanda
ekonomik kalkınmaya, özellikle kırsal kesimde yasam
standartlarının yükseltilmesine hizmet etmekte ve
bu bağlamda pek çok ülkede bölgesel farklılıkların
giderilmesine de katkıda bulunmaktadır.
Türkiye olarak sadece ekonomik değil, çevresel
açıdan da en uygun seçenek olan hidroelektriğin
değerlendirilmesi gelecek kuşakların da faydasına
olacaktır.
İnsanlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamaz ve
en çok korktukları şeyler de en az bildikleridir.

Bu sebeple HES'ler hakkında doğru bilgi edinilmesi,
yanlış bilinenlerin düzeltilmesine de imkan
sağlayacaktır.
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Çoruh Havzas›
Projesi
Tamamlandığında ülkemiz enerji ihtiyacının
yaklaşık %8'ini karşılayacak olan Çoruh Havzası
Projesi, enerji ithalatı sebebiyle yurtdışına çıkan
kaynakların yurtiçinde tutulmasını sağlayacak
uygulamalı bir baraj mühendisliği okulu gibidir.
Bayburt ilindeki Mescit Dağlarından doğup
Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen
Çoruh Nehri Havzasında gerçekleştirilecek proje
ülkemizin enerji alanında dışa olan bağımlılığının
azaltılması adına büyük önem taşımaktadır.
Tamamlandığında ülkemizin 1. dünyanın ise 3. en
yüksek barajı olacak Deriner Barajı ve HES'i de
bünyesinde bulunduran proje ülkemizin en hızlı

akan nehri üzerinde planlanmıştır.
Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh yıllık
ortalama 6,3 Milyar m3'lük akış hacmine sahiptir.
Nehrin toplam uzunluğu 431 km'dir. Nehir yılda
5,8 milyon m3 rusubat taşımaktadır. Çoruh havzası
Türkiye'de en fazla erozyona maruz kalan
havzalardan biridir.
Çoruh Nehri'nin 410 km'lik kısmı ülkemiz sınırları
içerisinde, 21 km'lik kısmı ise Gürcistan sınırları
içerisindedir.
Türkiye'nin geleceği için çok önemli projeler
demetini oluşturan “Çoruh Vadisi” ana kolu
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üzerinde, EİE tarafından 1962 yılında başlatılan
etüt çalışmaları sonucu, 10 adet Baraj ve yan kollar
üzerinde 21 adet Baraj ve Nehir tipi HES olmak
üzere toplam 31 adet tesis yapılması planlanmıştır.
Çoruh Nehrinin enerji üretilebilecek toplam düşüsü
1420 metredir.

Çoruh Havzasında;
Yıllık 15,12 Milyar kWh yıllık enerji üretimi
gerçekleştirilecektir. Bu üretim miktarı Türkiye' de
üretilen toplam enerjinin yaklaşık % 8'ine tekabül
etmektedir. Hidroelektrik enerji üretiminin ise
%28'idir.

Havzada EİE tarafından yürütülen çalışmalar
sırasındaki 31 adet projenin toplamda 3 167 MW,
yıllık enerji üretimi ise 10,3 milyar kWh olarak
planlanmıştır.

Çoruh Nehri ana kolu üzerinde 10 adet baraj projesi
olup, mansaptan membaya doğru Muratlı, Borçka,
Deriner, Artvin, Yusufeli, Arkun, Aksu, Güllübağ,
İspir ve Laleli Baraj ve HES tesisleri sıralanmaktadır.
Yan kollarda ise 5 adet baraj projesi yapılacaktır.
Bunlardan Berta Çayı kolu üzerinde Bayram ve
Bağlık Barajları ve HES projeleri, Oltu Çayı kolunda
Ayvalı ve Olur Barajları ve HES projeleri, Barhal
Çayı kolunda ise Altıparmak Barajı ve HES Projesi
yer almaktadır.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile özel sektöre
su kullanım hakkı anlaşmaları yolu açıldıktan sonra
gelen proje teklifleri ile Çoruh Havzasında; 10 adedi
ana kolda, 2 adeti Berta kolunda, 2 adeti Oltu
kolunda, 1 adeti Barhal kolunda olmak üzere toplam
15 adet baraj ve 106 adet Nehir tipi HES
planlanmıştır. Bu projelerle birlikte Çoruh Havzası
Projesi'nin toplam kurulu gücü 4 513 MW, yıllık
enerji üretimi ise 15,12 milyar kWh'ye çıkmıştır.

Çoruh Havzası Projesi içerdiği baraj projeleri demeti
incelendiğinde adeta uygulamalı baraj mühendisliği
okulu gibidir. Havza içerisinde dünya üzerinde
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uygulaması yapılan hemen hemen her tür baraj
tekniği mevcuttur. Aşağıdaki şekil ve tabloda anakol
ve yan kollar üzerindeki barajların yerleri ve anakol
üzerindeki barajların teknik özellikleri verilmektedir.

ÇORUH HAVZASI
Aşağı Çoruh Havzası
Muratlı Barajı ve HES:
Borçka Barajı ve HES'in mansabında, Aşağı Çoruh
Havzasının üçüncü ve son barajı olan Muratlı
Barajı, Artvin ili, Borçka ilçesinin 17,5 km
mansabında, Muratlı Köyünün 2 km membasında
ve Gürcistan sınırına 100 metre mesafededir. Yıllık
ortalama akımı 6 060 milyon m3 olup, yağış alanı
19 748 km2'dir. Gövdesi ön yüzü asfalt kaplama
kaya dolgu olan barajın, temelden yüksekliği
49,00 metredir. Geçirimsizliğin baraj gövdesi ön
yüzünün asfalt kaplanması ile sağlandığı bu baraj,
günümüz itibariyle bu uygulamanın ülkemizdeki

ilk ve tek uygulamasıdır. Kurulu gücü 115,00 MW
olup, 37,00 metre brüt düşü ile yıllık üretilecek
toplam enerji 444,12 milyon kWh 'dir. Muratlı
Barajı'nda 14.03.2005 tarihinde su tutulmuş olup,
28.03.2005 tarihinde ilk enerji üretimi
gerçekleştirilmiştir. 29.06.2005 tarihinde ise resmi
açılışı yapılmıştır. Muratlı barajında 30 Nisan 2011
tarihi itibariyle toplam 2,64 milyar kWh enerji
üretilmiştir.

Borçka Barajı ve HES:
Deriner Barajı ve HES'in mansabında, Aşağı Çoruh
Havzasının ikinci barajı olan Borçka Barajı, Artvin
ili, Borçka ilçesinin 2,5 km membasındadır. Yıllık
ortalama akımı 5 660 milyon m3 olup, yağış alanı
19 255 km2'dir. Gövdesi merkezi kil çekirdekli zonlu
dolgu olan barajın, temelden yüksekliği
146,00 metredir. Kurulu gücü 300,00 MW olup,
89,00 metre brüt düşü ile yıllık toplam 1 039,00
GWh enerji üretilmesi planlanmaktadır. Borçka
Barajı 1. aşama su tutması 23.10.2006 tarihinde,
2. aşama su tutması 01.12.2006 tarihinde
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gerçekleşmiş olup sistem deneme çalışmalarına
başlanmıştır. 08.04.2007 tarihinde Başbakan Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla resmi açılış
töreni yapılmıştır. Deneme çalışmasının başladığı
günden bu yana Borçka Barajı ve HES tesislerinde
30 Nisan 2011 tarihi itibariyle toplam 3,80 milyar
kWh enerji üretilmiştir.

Deriner Barajı ve HES :
Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali Türkiye'nin
kuzeydoğusunda bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi
sınırları içerisinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin
il merkezini Erzurum il merkezine bağlayan Devlet
Karayolu üzerindeki köprünün 5 km
membasındadır. Çoruh projesindeki barajlar
mansaptan membaya doğru sıralandığında
3. sıradaki barajımızdır. Çoruh Nehri üzerindeki
ilk kilit baraj olan Deriner Barajı Çift Eğrilikli Beton
Kemer Barajlar arasında Türkiye'nin birinci
Dünya'nın 3. yüksek barajı olacaktır. Deriner
Barajı'nın temelden yüksekliği 249 m, uzunluğu
720 m ve genişliği krette 18 metre olacak şekilde

planlanmıştır. Toplam gövde hacmi 3,4 milyon m3
olup bu hacmin 3 150 000 m3 lük kısmının imalatı
tamamlanmış ve fiziki gerçekleşmede %92
mertebesine ulaşılmıştır. Francis tipi 4 adet türbini
bulunan santralin kurulu gücü 670,00 MW olup,
yıllık 2,118 milyar kWh enerji üretilmesi
planlanmaktadır. Yıllık ortalama akım 4,84 milyar
m3 olup, regülasyon oranı %94'tür. Çoruh Havzası
üzerinde 1,97 milyar m3 depolama hacmi ile en
büyük 2. büyük rezervuara sahip olup, bu özelliği
ile aynı zamanda mansabında bulunan barajların
rezervuar düzenlemesi görevini de üstlenecektir.

Orta Çoruh Havzası
Artvin Barajı ve HES:
Yusufeli Barajı ve HES'in mansabında yapılması
planlanan ve Orta Çoruh Havzasının ikinci ve son
barajı olan Artvin Barajı, Artvin ili, Yusufeli ilçesinin
30 km ve Çoruh Nehri'nin büyük kollarından biri
olan Oltu Çayı birleşiminin 20 km mansabındadır.
Yıllık ortalama akımı 3 837 milyon m3 olup, yağış
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alanı 15 540 km2 'dir. Gövdesi beton ağırlıklı kemer
olan barajın, temelden yüksekliği 180,00 metredir.
Kurulu gücü 332,00 MW olup, 116,20 metre brüt
düşü ile yıllık toplam 1 026,00 GWh enerji üretilmesi
planlanmaktadır.

yüksek depolama hacmine sahip barajımızdır. Bu
hacim Çoruh Nehri'nin yıllık debisinin yaklaşık
%30'una karşılık gelmektedir. Bu özelliği ile
mansabında bulunan 4 barajın regülâsyonu büyük
ölçüde sağlanmakta ve enerji üretim verimi
arttırılmaktadır.

Yusufeli Barajı ve HES:
Arkun Barajı ve HES'in mansabında şantiye ön
hazırlık çalışmalarının yapılmasına başlanan ve
Orta Çoruh Havzasının ilk barajı olan Yusufeli
Barajı, Artvin ili, Yusufeli ilçesinin 10 km ve Çoruh
Nehrinin büyük kollarından biri olan Oltu Çayı
birleşiminin 800 metre mansabındadır. Yıllık
ortalama akımı 3 995 milyon m3, regülasyon oranı
%84,5 olup, yağış alanı 15 250 km2'dir. Gövdesi
çift eğrilikli beton kemer olan barajın, temelden
yüksekliği 266,00 metredir. Kurulu gücü 540,00
MW olup, 196,30 metre brüt düşü ile yıllık toplam
1 705,00 GWh enerji üretilmesi planlanmaktadır.
Yusufeli Barajı 2,13 milyar m3 rezervuar depolama
hacmi ile Çoruh Havzası Projeleri içerisindeki en

Yukarı Çoruh Havzası
Arkun Barajı ve HES:
Aksu Barajı ve HES'in mansabında yapılması
planlanan ve Yukarı Çoruh Havzasının beşinci ve
son barajı olan Arkun Barajı'nın gövdesi, Erzurum
ili sınırları dâhilinde Çoruh Nehri'nin 811 metre
kotunda olup, HES yapısı Artvin ili sınırlarındadır.
Yıllık ortalama akımı 1 743,56 milyon m3 olup,
yağış alanı 6 853 km2'dir. Gövdesi zonlu toprak
dolgu olan barajın, temelden yüksekliği 188,00
metredir. Kurulu gücü 222,00 MW olup, 225 metre
brüt düşü ile yıllık toplam 788,00 GWh enerji
üretilmesi planlanmaktadır.
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Aksu Barajı ve HES:

4 759 km2 'dir. Gövdesi kaya dolgu olan barajın,

Güllübağ Barajı ve HES'in mansabında yapılması
planlanan ve Yukarı Çoruh Havzasının dördüncü
barajı olan Aksu Barajı, Erzurum ili, ispir ilçesi,
Taşlıca Köyünün 400 metre mansabındadır. Yıllık
ortalama akımı 1 492 milyon m3 olup, yağış alanı
6 338 km2'dir. Gövdesi kaya dolgu olan barajın,
temelden yüksekliği 155,00 metredir. Kurulu gücü
120,00 MW olup, 107 metre brüt düşü ile yıllık
toplam 344,40 GWh enerji üretilmesi
planlanmaktadır.

temelden yüksekliği 127,50 metredir. Kurulu gücü
99,00 MW olup, 138 metre brüt düşü ile yıllık
toplam 244,55 GWh enerji üretilmesi
planlanmaktadır.

Güllübağ Barajı ve HES:
İspir Barajı ve HES'in mansabında yapılması
planlanan ve Yukarı Çoruh Havzasının üçüncü
barajı olan Güllübağ Barajı, Erzurum ili, İspir
ilçesinin 5,60 km mansabındadır. Yıllık ortalama
akımı 1 288 milyon m 3 olup, yağış alanı
5 915 km2'dir. Gövdesi beton ince kemer olan
barajın, temelden yüksekliği 80,00 metredir. Kurulu
gücü 84,00 MW olup, 105 metre brüt düşü ile yıllık
toplam 284,50 GWh enerji üretilmesi
planlanmaktadır.

İspir Barajı ve HES:
Laleli Barajı ve HES'in mansabında yapılması
planlanan ve Yukarı Çoruh Havzasının ikinci barajı
olan İspir Barajı, Erzurum ili, Pazaryolu ilçesinin
2 km kuzeydoğusundadır. Yıllık ortalama akımı
950,00 milyon m3 olup, yağış alanı 5 100 km2 'dir.
Gövdesi kaya dolgu olan barajın, temelden yüksekliği
105,00 metredir. Kurulu gücü 54,00 MW olup,
195 metre brüt düşü ile yıllık toplam 327,50 GWh
enerji üretilmesi planlanmaktadır.

Laleli Barajı ve HES:
Çoruh Nehrinin membasında yapılması planlanan
ve Yukarı Çoruh Havzasının ilk barajı olan Laleli
Barajı, Bayburt ili, Laleli Köyü sınırlarındadır. Yıllık
ortalama akımı 879,16 milyon m3 olup, yağış alanı

Berta Yan Kolu
Bayram Barajı ve HES:
Çoruh Nehrinin Berta Çayı kolu üzerindeki ikinci
baraj olan Bayram Barajı, su kavuşumunun
32 km membasındadır. Yıllık ortalama akım
601 milyon m3 'tür. Gövdesi kil çekirdekli kaya
dolgu olan barajın, temelden yüksekliği
143 metredir. Kurulu gücü 81,00 MW olup, yıllık
265 GWh enerji üretilmesi planlanmaktadır.

Bağlık Barajı ve HES:
Çoruh Nehrinin Berta Çayı kolu üzerindeki ilk
baraj olan Bayram Barajı, su kavuşumunun
12 km membasındadır. Yıllık ortalama akım
790 milyon m3 'tür. Gövdesi beton ağırlık olan
barajın, temelden yüksekliği 74 metredir. Kurulu
gücü 67,00 MW olup, yıllık 238 GWh enerji
üretilmesi planlanmaktadır.
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Su Yat›r›mlar›yla
Türkiye Şantiye Haline Geliyor
Nisan ayında ülkemizin dört bir tarafında içme
kullanma, sulama ve taşkın kontrol maksatlı
yatırımlarla ülkemiz adeta bir su projeleri şantiyesine
dönüşüyor.
İzmir, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kayseri, Yozgat,
Burdur, Antalya, Karabük, Kütahya,
Afyonkarahisar, Konya, Ankara ve Bilecik
illerimizde gerçekleştirilen temel atma merasimleri
ile 38 adet tesisin yapımına başlandı.

Temeli Atılan Tesisler:
Aktaş Barajı (İzmir) Ödemiş ilçesinin yaklaşık
15 km kuzeybatısında Veliler Köyü hudutları
içerisinde Aktaş Çayı üzerinde inşa edilecek baraj

ile İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy,
Şirinköy ve Yeniköy Köyleri ile Kayaköy Beldesine
ait toplam 1 580 hektar tarım alanının yüksek
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basınçlı olarak ve damlama-yağmurlama sistemle
sulanması hedeflenmektedir. Projenin uygulanması
ile 2011 yılı fiyatlarıyla dekar başına 506 TL olmak
8.000.000 TL yıllık net gelir artışı sağlanacak ve
yaklaşık 1.350 kişiye istihdam imkânı sağlanmış
olacaktır.

Aydın İçme Suyu Ana İsale Hattı ve Pompa
İstasyonu Aydın İçmesuyu Ana İsale Hattı ve
Pompa İstasyonu Projesi ile Aydın şehir merkezi
ile birlikte imar gelişme alanı içi ve civarındaki
29 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme,
kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı, İkizdere Barajı
ve Tabakhane Deresinden karşılanacaktır. Bu proje
ile, 585 bin Aydınlı vatandaşımızın 2050 yılı içme
suyu ihtiyacı olan 52 milyon metreküp/yıl su,
İkizdere Barajı ve Tabakhane deresinden alınacak
su karşılanacaktır.

(Karaçay) deresi üzerinde inşa edilecektir.
45 milyon TL'ye mal olacak “Akbaş Barajı'nın iş
bitim tarihi 26.10.2014'dür. Baraj ile 3350 hektar
tarım alanının sulanması da sağlanacak olup, münbit
toprakların suyla buluşması temin edilecektir.

Akbaş Barajı: Ön Yüzü Beton Kaplamalı Kum-

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana
Kanalı: Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde bulunan

Çakıl Dolgu tipinde inşa edilecek Akbaş Barajı;
Denizli ilinin 37 km doğusunda Çaykavuştu

23 180 hektar tarım arazisinin modern sistemlerle
sulanmasını sağlayacak ve yaklaşık 25 km uzunluğa
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sahip ana kanalın tamamlanmasıyla 46 000
vatandaşımıza istihdam imkânı doğacaktır. Yıllık
65 milyon TL ilave gelir artışı sağlayacak tesisin
maliyeti 45 milyon TL'dir.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana
Kanalı: Suruç ilçesinde 34 000 hektar tarım
arazisinin modern sulama sistemleriyle sulanmasını
sağlayacak ve yaklaşık 45 km uzunluğa sahip ana
kanalın tamamlanmasıyla 68 000 vatandaşımıza
istihdam imkânı sağlamış olacaktır. Yıllık 95 milyon
TL ilave gelir artışı sağlayacak tesisin maliyeti
71 milyon TL'dir.

Kayseri'de gerçekleştirilen temel
atma merasimi ile
1234-

Yamula Barajı Mansap Sulaması Dadağı Tüneli
Kayseri - Sarıoğlan Sulaması
Kayseri-Felahiye Kayapınar Göleti
Kayseri-Pınarbaşı Karamanlı Göleti

5- Kayseri-Sarız Sulaması Yenileme
6- Kayseri-Pınarbaşı Altıkesek Sulaması İkmali
3.Kısım
7- Kayseri - Özvatan İlçe Merkezi Gürüz Deresi
Kırıköz ve Gövdere TRK.
8- Kayseri - Bünyan Kahveci Köyü Çardak Deresi
TRK.
9- Kayseri-Pınarbaşı Ayvacık Köyü Ev ve Arazileri,
Türbe Deresi TRK.
10- Aşağısekili Sulaması İkmali ve Deliceırmak Islahı
tesislerinin temeli atıldı.
2011 yılı fiyatlarıyla 92 milyon TL'ye ihale edilen
bu projeler tamamlandığında 125 bin dekar tarım
arazisi sulanacak, 1 ilçe ve 2 köy taşkından
korunacak, 3 bin vatandaşımıza iş imkânı, milli
gelirimize ise 37 milyon Türk Lirası ilave katkı
sağlanacak.
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Karabük'te gerçekleştirilen temel
atma merasimi ile

bağlı 10 adet yerleşim biriminin yıllık 11 hm3 içme
suyu ihtiyacı karşılanacak, 2 226 kişiye istihdam
imkânı sağlanacak, hektar başına 15 000 TL milli
gelir artışı elde edilecek.

Kütahya'da gerçekleştirilen temel
atma merasimi ile
•
•
•
•

•
•
•
•

Karabük İçmesuyu Sertlik Giderme Tesisi
Eskipazar İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi
Ovacuma Beldesi Taşkın Koruma Tesisi ve
Yenice İlçesi Merkezi Yandereleri Taşkın
Koruma Tesisi'nin temeli atıldı.
20 milyon Türk lirasına mal olan bu tesislerle günde
44 bin m3 su arıtılmış olacak, 785 dekar tarım
arazisi ayrıca Eskipazar ve Yenice ilçeleri ile
Ovacuma beldesi taşkınlardan korunacaktır.

Hasanlar Barajı
Örencik sulaması
Konuş Göleti
Söğüt Göleti'nin temeli atıldı.

Tesislerin tamamlanmasıyla 20 bin dekar tarım
arazisinin sulanması sağlanacak ve yıllık
7,5 milyon TL gelir artışı elde edilecek.

Dinar Saz Arazileri Sulaması:
21 800 dekar arazide modern sulama imkânı
sağlayacak proje sözleşmeye göre 26 Eylül 2012
tarihinde bitirilecek olup, 8 milyon 500 bin Türk
Lirasına mal olacak ve yılda 7 milyon 300 bin TL
gelir artışı sağlanacaktır.

Karaçal Barajı Sulaması: Burdur ilinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen
5 bin hektar tarım arazisinin sulanmasını
temel atma merasimi ile
sağlayacaktır.

Antalya'da gerçekleştirilen temel
atma merasimi ile
•
•
•

Elmalı İslamlar Baranda Gölü Sulaması
Dim Barajı Sulaması
Gökçeler Barajı'nın temeli atıldı.

Temeli atılan tesislerin tamamlanması ile 8 890
hektar tarım alanı sulanacak,
10,85 GWh/yıl enerji üretilecek, Gazipaşa ilçesine
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•
•
•

Bolvadin Kurucaova Köyü Taşkın Koruma
Tesisinin,
Kemerkaya Kasabası Taşkın Koruma Tesisinin,
Dişli Kasabası Taşkın Koruma Tesisinin temeli
atıldı.

4 milyon Türk Lirasına mal olacak 3 adet iş ile
meskun mahaller sel ve taşkınlardan korunacak,
vatandaşımızın can ve mal kaybı önlenmiş olacaktır.

Zeytinova Barajı: Uzun zamandır beklenen bu
barajın tamamlanmasıyla, Doyranlı, Derebaşı,
Pınarlı, Yakacık ve Buruncuk köyleri ile Zeytinova
beldesinde toplam 35 bin 700 dekar tarım alanı
yüksek basınçlı borulu sulama sistemiyle sulanacak,
çiftçimiz daha az su kullanarak daha fazla gelir elde
edecektir.

Konya'da gerçekleştirilen temel atma
İzmir'de gerçekleştirilen temel atma merasimi ile
merasimleri ile
Damlapınar Barajı: Konya ili Beyşehir

ilçesi Damlapınar köyünün
güneydoğusunda Damla çayı üzerinde
inşa edilecek Baraj ile Doğanbey kasabası
ve Damlapınar köyüne ait toplam 10 000
dekar sahanın sulanması
hedeflenmektedir.
Baraj
tamamlandığında dekar başına 421 TL
net gelir artışı sağlanacaktır. Barajın
ekonomiye katkısı ise yıllık 4 300 000 TL
olarak gerçekleşecektir.

Çumra KOS 6- 2. Kısım:

Bademli Barajı Projenin tamamlanmasıyla, Pirinçci
Köyü, Kemenler ve Ovakent köylerine ait toplam
11 000 dekar tarım alanı yüksek basınçlı borulu
sulama sistemiyle (damlama, yağmurlama)
sulanacak, çiftçimiz daha az su kullanarak daha
fazla gelir elde edecektir. Türkiye'nin meyve ve süs
bitkileri ihtiyacının % 65'ini karşılayacak bu
beldemizde sulama, daha önce yerin 60-70 metre
altında yüksek maliyetle yapılmakta, vatandaşımız
maddi, manevi büyük zorluklar çekmekteydi. Tesisin
tamamlanmasıyla vatandaşımız evindeki musluğu
kullanır gibi sulama suyuna ulaşacaktır.

Konya ili
Çumra ve Karatay ilçeleri sınırları
içerisinde bulunan ve sulama yapılan 51 600 dekarlık
sahanın sulama şebekesinin borulu sisteme
dönüştürülmesinin hedeflendiği proje
tamamlandığında dekar başına 454 TL net gelir
artışı sağlanacaktır. Projenin ekonomiye katkısı yıllık
23 455 000 TL olacaktır.
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Türkiye’nin En Uzun
Su Tüneli ‹çin

Butona Basıldı
Ankara'nın su ihtiyacını karşılayacak olan “Ankara
İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi”nin
temeli atıldı. Proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6
km uzunluğundaki İletim Tüneli Ülkemizin en uzun
tüneli olacak.

kadar olan ihtiyaç karşılanabilmektedir.

Ankara Şehrinin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak
tesisler Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren
planlanarak ihtiyaç artışına paralel şekilde
geliştirilmiştir.

Ankara Şehir merkezinin 2014 yılından sonraki
uzun dönem su ihtiyacını karşılayacak olan “Ankara
İçmesuyu II. Merhale Projesi Gerede Sistemi”
Ankara ilinin yaklaşık 100 km kuzeybatısında, Bolu
ili sınırları dâhilinde yer alan Gerede ilçesinin
kuzeydoğusundan başlamakta, güneye doğru
ilerlemekte ve Ankara ilinin sınırları dâhilindeki
Çamlıdere Barajı'nda son bulmaktadır.

Şehre mevcut kaynaklardan temin edilebilen
ortalama su miktarı yıllık 426 milyon metreküp
olup, yapılan ihtiyaç tahminlerine göre 2014 yılına

Proje ile Filyos Nehri'nin bir kolu olan GeredeUlusu Çayı üzerinde inşa edilecek Işıklı Regülâtörü
ve İletim Tüneli vasıtasıyla, Ulusu Çayındaki
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faydalanılmayan suların Çamlıdere Barajı'na
aktarılması tasarlanmıştır. Bu proje ile Ankara'ya
yıllık 226 milyon m3 ilave su temin edilmiş olacaktır.
Ulusu Çayı'nın derivasyonu için inşa edilmesi
planlanan tesisler; Çayın sularını çevirecek olan,
1170 km2'lik drenaj alanına ve 1 milyon 166 bin
m3'lük rezervuara sahip, üç gözlü ve kapaklı Işıklı
Regülâtörü, çökeltme havuzu, 89 m'lik iletim kanalı
ile suyu Çamlıdere Barajı Rezervuarına aktaracak
4,5 m çapında, 40 m3/s kapasitede, 31 592 m
uzunluğunda İletim Tüneli ile yaklaşık 90 m
boyundaki çıkış iletim kanalından oluşmaktadır.
Proje çerçevesinde inşa edilecek 31,6 km
uzunluğundaki İletim Tüneli Ülkemizin en uzun
tüneli olacaktır.
Projenin finansmanı, 28.12.2009 tarihinde Türk
ve Japon Hükümetleri arasında imzalanan kredi
anlaşması ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA) tarafından sağlanacaktır. Kredi tutarı

yaklaşık 350 milyon TL, yıllık kredi faizi % 1,5,
kredi kullanım süresi anlaşma imzalandıktan sonra
8 yıl, vadesi ise ilk 7 yılı geri ödemesiz toplam 25
yıldır.
Ankara'nın su ihtiyacını karşılayacak olan “Ankara
İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi”'nin
temeli Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Çevre
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Çevre
ve Orman Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça,
Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir,
Milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek, DSİ Genel Müdürü İsmail Uğur,
basın mensupları ve çok sayıda vatandaşın iştirak
ettiği merasimle atıldı.

Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek:
Temel atma merasiminde bir konuşma yapan Çiçek
siyaseti, projeler üzerinden konuşmanın zamanını
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geldiğini söyleyerek “Uygulanacak projelerde,
geleceğin ihtiyaçlarını bugünden görmek ve ona
göre plan yapmak gerekmektedir. Gerede Projesi
bu bakımdan önemlidir.”dedi.
Bir ülkede güven ve istikrar yoksa kimse finansal
riske girmez diyen Çiçek “Paranın geri dönüşünü
bildikleri için para veriliyor. Türkiye artık güvenli
ve istikrarlı bir ülkedir. Bunu sadece biz değil, bütün
Dünya görüyor ve her yerde ifade ediyor.” diye
konuştu.

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu:
Konuşmasına Türkiye'nin her alanda önemli
adımlar attığını ve geleceği planladığını ifade ederek
başlayan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu “İçme suyunda da geleceğimizi güvence
altına alacak adımlar attık. Uygulamaya
koyduğumuz eylem planı ile şehirlerimizin su

meselesini ortadan kaldıracak adımlar attık. İstanbul
ve İzmir'de de su problemini çözecek önemli işlere
imza atıldı. Bu projelere bazılarının aklı ermiyor.
Çılgın projeler de yaparız. Bu projelerle deli dolu
da oluruz. Biz hizmette deliyiz” diye konuştu.
Ankara'da son yıllarda hem Çevre ve Orman
Bakanlığı hem de diğer kurum ve kuruluşların
önemli çalışmaların altına imza attığını vurgulayan
Eroğlu, Su kaynaklarının kullanımı ve boşa akan
suların değerlendirilmesi adına başlatılan “1000
günde 1000 gölet” çalışması kapsamında Ankara'da
46 gölet inşa edileceğini ve tarım sektörünün su
ihtiyacının karşılanacağını dile getrdi.
Japonya Ankara Büyükelçisi Kyoshi Araki de su ve
suyun yönetiminin her geçen gün daha da önem
kazandığını ifade ederek “Su problemi dünyanın
önemli problemlerinin başında gelmektedir.
Ankara'nın su ihtiyacını karşılayacak projenin
tamamlanmasını dört gözle beklemekteyiz.”dedi.
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Ankara'nın artık uzun yıllar su sıkıntısı
yaşamayacağını ifade eden Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Son iki yıl
içindeki yağışlar barajlarda doluluk miktarını
artırdığını, ancak Çamlıdere Barajı'nın kapasitesinin
büyük olmasından dolayı, barajın 3'te 1'inin dolu
olduğunu kaydetti. Gerede Sistemi Projesi'nden
gelecek suyun Çamlıdere Barajı'na aktarılacağını
böylece bu barajın da doluluk oranının yükseleceğini
söyleyen Gökçek “Bu da Ankara'nın geleceğinin
güvenceye alınması demektir.” dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü
İsmail Uğur:
Gerede Sistemi hakkında bilgi vererek konuşmasına
başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürü İsmail
Uğur “Proje Ankara'nın teminatıdır. Ankara'nın
2014 yılından sonra uzun dönem su ihtiyacı bu
proje ile ortadan kalkacaktır.
Proje 230 milyon TL'ye mal olacak ve 1460 iş günü

içinde tamamlanacaktır.
Gerede Sistemine ait ilk planlama raporu DSİ
tarafından 1969 yılında hazırlanmış, bu rapor daha
sonra 1987, 1996, 2002 yıllarında DSİ tarafından
ve en son olarak da DSİ - ASKİ ortaklaşa çalışması
ile 2007 yılında revize edilerek son şeklini almıştır.
Ulusu Çayı'nın derivasyonu için inşa edilmesi
planlanan tesisler; Çayın sularını çevirecek olan,
1170 km2'lik drenaj alanına ve 1 milyon 166 bin
m3'lük rezervuara sahip, üç gözlü ve kapaklı Işıklı
Regülâtörü, çökeltme havuzu, 89 m'lik iletim kanalı
ile suyu Çamlıdere Barajı Rezervuarına aktaracak
4,5 m çapında, 40 m3/s kapasitede, 31 bin 592 m
uzunluğunda İletim Tüneli ile yaklaşık 90 m
boyundaki çıkış iletim kanalından oluşmaktadır.”
dedi.
Konuşmaların ardından, projenin temeli atıldı.
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Nuh’un Gemisi
RÖPORTAJ

Biyolojik Çeşitliliğimizi Kayıt Altına Alıyor

Ülkemiz sulak alanlarını ve sulak alanlardaki koruma
çalışmalarını, Ülkemizin biyolojik çeşitliliğini ve bu
biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alındığı Nuh'un
Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı ile bu
zengin biyolojik çeşitlilik içerisinde, “Ulusal
Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması
Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin
Araştırılması, Korunması ve Yönetimi Projesi”ni
Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürü Yaşar
Dostbil'e sorduk.

Ülkemizin tabi kaynak değerlerinin
ve biyolojik zenginliğinin korunması
ve gelecek kuşaklara aktarılmasının
Bakanlığımızın öncelikli hedefleri
arasında olduğu gerçeğinden
hareketle, Genel Müdürlüğünüzce
bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik
olarak yapılan çalışmalar nelerdir?
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Türkiye, Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve
Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden birisidir.
Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından küçük bir
kıta özelliği göstermektedir. Anadolu, kendi başına
ayrı bir kıta olmamakla birlikte, bir kıtanın sahip
olabileceği tüm ekosistem ve habitat özelliklerine
tek başına sahiptir. Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin
her biri ayrı iklim, topoğrafik yapıya, flora ve fauna
çeşitliliğine sahiptir. Topoğrafik, jeolojik,
jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri ile deniz, göl,
akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı göller gibi değişik sulak
alan tiplerinin varlığı ülkemizin biyolojik çeşitliliğini
zenginleştirmiştir. Genel Müdürlüğümüz, Ülkemizin
bu tabii kaynak değerlerinin ve buna bağlı olarak
sahip olduğu ekolojik ve biyolojik zenginliğinin ve
çeşitliliğinin korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılması maksadıyla gereken çalışmaları
yürütmektir.
Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de ülkemiz
sulak alanlarının korunması maksatlı çalışmalardır.
Ülkemiz Dünyada Sulak Alan Stratejisi hazırlayan
ilk Ülkelerden birisidir. Bunlardan ilki 2003 - 2008

Ulusal Sulak Alan Stratejisi'dir. 2010 - 2014 Ulusal
Sulak Alan Stratejisinde ise çalışmalar sonuçlanmak
üzeredir.

Ülkemizin sulak alanlar açısından
önemini, genel müdürlüğünüzce
yapılan koruma çalışmalarıyla
birlikte anlatabilir misiniz?
Söze öncelikle sulak alanın ne olduğunu
tanımlamakla başlamak istiyorum. Sulak alan;
Ramsar Sözleşmesi'ne göre; tabiî veya sunî, devamlı
veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı
veya tuzlu, denizlerin gel - git hareketlerinin çekilme
derecesinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri
kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler
olarak tanımlanabilir. Ülkemizde toplam alanı 1
milyon hektarı aşan 300'den fazla sulak alan
bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce,
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uluslararası kriterler dikkate alınarak yapılan
değerlendirmelere göre, bu alanların 135'i
uluslararası öneme sahiptir.
Bu hassas alanların önemi, korunması ve akılcı
kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek
maksadıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmış ve
Ülkemiz de 1994 senesinde bu sözleşmeye taraf
olmuştur. Türkiye, Sultan Sazlığı, Seyfe Gölü,
Burdur Gölü, Manyas (Kuş) Gölü ve Göksu Deltası,
Akyatan Lagünü, Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü
ve Gediz Deltası, Yumurtalık Lagünü, Meke Gölü,
Kızören Obruğu ve Kuyucuk Gölü Sulak Alanlarını
Ramsar Sözleşme listesine dâhil ettirmiştir.
Genel Müdürlüğümüz, sulak alanlar ile alakalı
çalışmalarını Ramsar Sözleşmesi ve Sulak Alanların
Korunması Yönetmeliği doğ rultusunda
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yapılan en
mühim çalışmalardan birisi sulak alanların uygun
şekilde yönetilmelerini sağlamak üzere Genel
Müdürlüğümüz koordinasyonunda başlatılan “Sulak
Alan Yönetim Planları” çalışmalarıdır.
Bu çalışmalar çerçevesinde hazırlanan Kuş (Manyas)
ve Uluabat Gölleri, Göksu Deltası, Gediz ve
Kızılırmak Deltaları, Yumurtalık Lagünü, AkşehirEber Gölleri, Burdur Gölü, Sultan Sazlığı, İğneada
Longozu, Gölbaşı (Adıyaman) Gölleri, Eğirdir Gölü,
Ereğli Sazlıkları, Bafa Gölü, Beyşehir Gölü, Acarlar
Longozu yönetim planı olmak üzere 16 alanda
uygulamalar devam etmektedir.
2009 yılı sonu itibarı ile Seyfe Gölü, Karakuyu
Sazlıkları, Akyatan ve Tuzla Lagünleri, Gökgöl ve
Işıklı Gölü olmak üzere 4 alanda Yönetim
Planlarının 1. Aşaması tamamlanmıştır. Bunun

dışında Ekşisu Sazlıkları, Efteni Gölü, Kuyucuk
Gölü, Yeniçağa Gölü, Hazar Gölü olmak üzere 5
alanda ise planlama çalışmaları devam etmektedir.
Bunun dışında Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği kapsamında sulak alanlarımızda
Koruma Bölgesi belirleme çalışmaları yapılmaktadır.
Bugüne kadar toplam 31 alanımızda Sulak Alan
Koruma Bölgesi belirlendi ve Ulusal Sulak Alan
Komisyonunda onaylanarak yürürlüğe girdi.

Ülkemizde sulak alanlardaki kuş
göçü hareketleriyle alakalı olarak
yapılan çalışmalardan kısaca
bahseder misiniz?
Ülkemizdeki kuş göç hareketlerinin belirlenmesi
maksadı ile Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte
projeler yürütülmektedir.
Mesela bu projelerden biri, şu an hayata geçirilen
“Kuyucak Gölü Koruma, Araştırma, Sulak Alan
Restorasyonu ve Kuş Gözlem Turizmi Projesi”dir.
Bu proje 2009 yılında, dünyada yılın en iyi projesi
seçilerek, Whitley Fonu Altın Ödülünü kazanmıştır.
Bizler, bütün bu kaynakların ve değerlerin farkında
olarak sürdürülebilir ve akılcı kullanım ilkeleri
çerçevesinde bu alanlarımızı korumak için
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmaların
bir halkası olan Kuş Cennetleri Projesi de 2005
yılında hayata geçirilmiştir.
Proje ile nadide sulak alanlarımızın halka
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kazandırılması, alanlarda koruma bilincinin
geliştirilmesi, bilimsel çalışmalara destek olunması,
istihdamın arttırılması, eko turizmin geliştirilerek
ülke ekonomisine fayda sağlaması hedeflenmektedir.
Proje çerçevesinde bu güne kadar 11 sulak
alanımızda Kuş Cenneti projeleri hayata geçirilmiştir.

Sulak alanlar için tehdit oluşturan
unsurlar nelerdir? Bu tehditleri
önleyici çalışmalarınızdan bahseder
misiniz?
Bilindiği üzere sulak alan ekosistemleri yağmur
ormanlarından sonra yeryüzünün en üretken
ekosistemlerindendir. İnsanoğlunun yararına birçok
işlevi bulunan sulak alanlar tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de özellikle kuraklık ve küresel ısınma

tehdidi altındadır. Bunun yanı sıra bilinçsiz insan
müdahaleleri ile bu alanlardaki bozulma süreci hız
kazanmaktadır.
Bakanlığımız, bir taraftan su ve toprak kaynaklarının
“Sürdürülebilir Kalkınma” ilkeleri çerçevesinde,
ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve eldeki
imkânlar dâhilinde geliştirilmesi ve akılcı yönetilmesi
yolunda büyük çaba göstermekte, diğer taraftan da
gerek tesislerden faydalanan ve çevresinde yaşayan
insanlar, gerekse bu kaynakların bünyesinde barınan
diğer canlılar açısından büyük önem taşıyan sulak
alanların korunup geliştirilmesine özel önem
vermektedir. Tabii kaynakların korunması ve gelecek
nesillere en iyi şekilde aktarılması hususunda Genel
Müdürlüğümüzün yeterli düzeyde hassasiyet ve
sorumluluk duygusuna sahip olduğunun
bilinmesinde fayda vardır.
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Genel Müdürlüğünüzce hazırlanan
ve Ülkemizin Biyolojik çeşitliliğini
kayıt altına alan Nuh'un Gemisi
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı
Projesi ile hedeflenen nedir?
Türkiye, özellikle tohumlu bitkiler açısından
bulunduğu iklim kuşağı göz önüne alındığında bitki
türleri açısından oldukça zengin sayılabilecek bir
konuma sahiptir. Avrupa'da toplam 12.000 bitki
türü bulunmaktayken, Türkiye'de toplam 11.000
civarı bitki bulunmaktadır. Ülkemiz 4000'e yakın
endemik bitki türü ile bitki biyoçeşitliliği açısından
özel öneme sahiptir. Yurdumuzda doğal olarak
yetiştiği halde başka hiçbir yerde yetişmeyen, diğer
bir deyişle dünyada yalnız ülkemizde yetişen bitkiler
Türkiye endemikleri olarak adlandırılır. Sayıları da

ülkemizin sahip olduğu türlerin yaklaşık %34'üne
tekabül etmektedir. Bu tür zenginlik Avrupa'nın
hiçbir ülkesinde yoktur.
Türkiye, bitkiler açısından zengin olduğu gibi
hayvanlar açısından da bulunduğu kuşak itibariyle
zengin bir ülkedir. Bunun başlıca sebebi
Anadolu'nun Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü
oluşturması ve dolayısı ile Anadolu'nun göç yolu
üzerinde bulunması, farklı iklim ve ekosistem
tiplerine sahip olması, florasının zengin olması ve
dolayısı ile besin ihtiyacı olan birçok hayvan türünün
kendisine uygun yaşam alanı bulabilmesidir. Bütün
bu zengin ekolojik faktörler faunanın zenginliğine
de yansımıştır. Türkiye Omurgalı faunası üzerine
birçok çalışma yapıldığı için fauna büyük oranda
ortaya çıkmıştır. Son verilere göre Türkiye'de 460
kuş, 161 memeli, 141 sürüngen, 480 deniz balığı
ve 236 tür de tatlı su balığının yaşadığı tespit
edilmiştir.
Biyolojik Çeşitlilik İzleme Sistemi içerisinde Biyolojik
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Çeşitlilik İzleme Birimi (BİB), Ülkemiz biyolojik
çeşitliliğine dair mevcut kaynaklarımızın
envanterinin toplanması, mevcut durumlarının
ortaya konması, izlenmesi ve bu tabii kaynakların
üzerindeki tehditlerin belirlenmesi yoluyla karar
vericiler için acil tedbirler alınmasını sağlamaya
yönelik bir dizi çalışma yapmaktadır. Birim, bu
gayeyle hizmet veren mekanizma olan, GEF-II
Projesi kapsamında potansiyel korunan alanların
belirlenmesi maksadıyla Sistematik Koruma
Planlaması çalışmaları ve Nuh'un Gemisi Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı konusunda çalışmalar
yürütmektedir. Başarılı çalışmaları sebebiyle bu
Birim şu an, Bakanlığımız oluru ile Genel
Müdürlüğümüz Koordinasyonunda, çalışmalarını
sürdürmektedir.
www.nuhungemisi.gov.tr adresinde hizmet veren
“Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Veritabanı” ile Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin
izlenmesi, Nuh'un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik
Veritabanı'na yeni ara yüzler geliştirilmesi ve diğer
veritabanları ile uyumun sağlanması, internet tabanlı
Nuh'un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı'nın
geliştirilmesi, tüm kamuoyuna açık, üyelerinin
kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebilmesi,
biyolojik çeşitlilik, sulak alan, yaban hayatı, yabancı
ve istilacı yayılmacı türlerin izlenmesi, Coğrafi Bilgi
Sistemi altyapısının Kurumun yapısına uygun hale
getirilmesi hedeflenmiştir.

kızböcekleri ve bitkiler kaydedilmektedir.
Buradaki veriler; Türkiye'nin tabii değerlerinin
korunmasına katkıda bulunmak isteyen
vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının, bilim
adamlarının, araştırmacıların, her kişi ve kurumun
kullanımına, veri girişine ve sorgulamasına açıktır.
Girilen bütün gözlem kayıtları, Veritabanı'na kabul
edilir, ancak veriler Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi
(BİB) tarafından belirlenen Uzman Grupları ve
Bilimsel Danışma Kurulu kararları doğrultusunda
onay süzgecinden geçirilerek sisteme kaydedilir.
2010 yılında 160.000 veri girişinin yapıldığı sistemde
şu an yaklaşık 320.000 biyolojik çeşitlilik verisi
bulunmaktadır. Aktif kullanıcı sayısı ise 3200
civarındadır.
“Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı
18 Ekim 2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından hizmete açılmıştır.
Sayın Bakanımız “Eber Sarısı”(Thermopsis turcica)
olarak adlandırılan türü bizzat kendisi bu
veritabanına girmiştir.

Genel Müdürlüğünüz tarafından
yürütülen diğer önemli bir proje olan
“Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen
Kaynaklarının Korunması Hedefleri
Doğrultusunda Büyük Memeli
NUH'un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Türlerinin Araştırılması, Korunması
Veritabanı'na kaydedilen türler ve Yönetimi Projesi” nin maksadı
nelerdir ve şu anda yaklaşık ne nedir?
kadar tür sisteme kayıtlıdır? Ülkemiz büyük memeli yaban hayvanları açısından
NUH'un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı'na
omurgalılardan: memeliler, kuşlar, sürüngenler, iki
yaşamlılar ve balıklar; omurgasızlardan
biyoçeşitliliğin göstergesi olan kelebekler,

çok farklı ve zengin bir konuma sahiptir. Ancak bu
türler ile alakalı günümüze dek yapılan araştırmalar
sınırlı kalmış; sahip olduğumuz bilgilerin kısıtlı
olması bu türlerin korunmasını daha da
güçleştirmiştir. Öte yandan doğal yaşam alanları
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olan habitatların yok olması başta olmak üzere
yaban hayatı için birçok tehdit söz konusudur.
Ülkemizin sahip olduğu büyük memeli çeşitliliğinin
araştırılacağı bu proje ile yaban hayatımız hakkında
pek çok veriye ulaşılacak ve sahip olduğumuz bu
zenginliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı
bilimsel temellere oturtulacaktır. Öte yandan,
Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Odak Noktası olan
Bakanlığımız'ın ülkemiz adına taraf olduğu
anlaşmalar ve bunlara paralel olarak geliştirilen
ulusal eylem planları gereği yükümlülükleri
bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde uygulamakta olduğumuz bu proje
ile önemli mesafeler kat edilecektir. TÜBİTAK
KAMAG (K amu Araştır maları Grubu),
Bakanlığımız ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde
yürütülen proje ile Ulusal mevzuat ve uluslararası
sözleşmeler gereği yaban hayatının koruma altına
alınması ve yönetim planı ve tür koruma eylem
planları oluşturulması maksadıyla yapılacak bilimsel
çalışmalarda kullanılabilmesi için mevcut
biyoçeşitliliği ihtiva eden genetik bilgilerin
saklanacağı DNA bankalarının oluşturulması,
Sayıları hızla azalan yaban hayvanlarından elde
edilecek materyallerle hücre bankalarının kurulması
planlanmaktadır.
Ayrıca proje kapsamına dahil türler için tür/alt tür
t a n ı m l a m a s ı ve rev i z yo n l a r ı n a yö n e l i k
genotiplendirme yapılması, av turizmine yönelik
potansiyelin ve av kotalarının belirlenmesinde
populasyon biyolojisi ve genetik verilerin de müşterek
değerlendirildiği bir metot geliştirerek
populasyonların geleceği ile alakalı bilimsel neticeler
elde edilebilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamına dâhil türler için yaban hayatı
kriminal çalışmalarına yönelik test/tanı
metotları/kitlerin oluşturulması, GPS tasmaları ile
türlerin mevsimsel ve gün içi aktivitelerinin
belirlenmesi, Türkiye yaban hayatı üzerine
gereksinim duyulan diğer ivedi konularda projeler
gerçekleştirebilecek, bilimsel ve teknik altyapıya

sahip, teknik bir ekip yaratılması yürüttüğümüz bu
projenin yaban hayatına kazandıracağı katkılardır.

Projede çalışılacak türler nelerdir ve
proje şu anda ne aşamadadır?
Proje kapsamında ülkemizde bulunan otobur
türlerden: yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi,
geyik, karaca, ceylan etobur türlerden: bozayı, kurt,
vaşak, karakulak, sırtlan, çakal, tilki üzerinde
çalışmalar yürütülecektir. 15 Ekim 2010 tarihi itibari
ile proje kapsamındaki faaliyetlere başlanmıştır.
Proje kapsamındaki ilk faaliyet olarak yapılacak
genetik çalışmalar için gerekli dokuların alınması,
saklanması ve nakli ile alakalı konularda bilgi vermek
maksadıyla bazı İl Müdürlüklerimizde 'Yaban
Hayvanlarından Örnek Toplama Metotları' başlıklı
bir eğitim programı tertip edilmiştir.
Projede şu ana kadar “yaban koyunu, yaban keçisi,
çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, ceylan, sırtlan
ve vaşak gibi türlerden yaklaşık 100 civarında örnek
alınmıştır. Proje bünyesinde çalışmalar devam
etmektedir. Proje 4 yıl sürecek ve 4 yılın sonunda
yaban hayatı adına büyük bir mesafe kat edilmiş
olacaktır.

Sayın Dostbil, ülkemiz adına
yaptığınız bu büyük projeler
hakkında bizleri aydınlattığınız için
teşekkür ediyoruz.
Su Dünyası Dergisi'nin bu ayki sayısında Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze
de yer ayırdığınız için asıl ben teşekkür ederim.
Ş a h s ı m ve G e n e l M ü d ü rl ü ğ ü m a d ı n a
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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EKONOMİKLİK, VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK

Tolga ÖZENGÜNEŞ*
Bakır GÖKALP*

T ü rk i ye ' d e k a mu yö n e t i m i n i n ye n i d e n
yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde 24.12.2003
tarihinde uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği
normları ile uyumlu 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu yayımlanmıştır. Söz
konusu düzenleme doğrultusunda 1927 yılında
çıkartılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
yürürlükten kaldırılmıştır.

gerçekleştirirler. Toplumun ihtiyaçları ise sınırsızdır.
Dolayısıyla kurumlar sınırlı kaynakları ile sınırsız
ihtiyaçları karşılamak zorunda kalırlar. Bu durumda
kaynakların ekonomikliği, verimliliği ve etkililiği
önem kazanmaktadır. Literatürde söz konusu
k av r a m l a rl a i l g i l i t a m b i r b i rl i k t e l i k
bulunmamaktadır. 5018 sayılı Kanununda yer alan
tanımlar çerçevesinde bu kavramlar açıklanacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 63. maddesinde iç denetimin kamu
idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek
için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlayan ve bir
danışmanlık faaliyeti olduğundan söz edilmiştir.
Ayrıca aynı kanunun 64. maddesinin (b) bendinde;
iç denetçinin görevlerinden birinin de, kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından
incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak olduğu
belirtilmiştir.

I-Ekonomiklik

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun amaçlarından biri de kalkınma planları
ve programlarda yer alan politika ve hedefler
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik
ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasıdır.
Kamu mali yönetimi ve kontrolünde etkili, ekonomik
ve verimli kavramları önemli yer tutmaktadır.
Kurumlar faaliyetlerini bütçe sınırları çerçevesinde

-

Ekonomiklik, uygun düzeydeki kaliteyi gözeterek, bir
faaliyette kullanılan kaynakların maliyetlerinin en
aza indirgenmesidir.1 Tanımlamadan da anlaşılacağı
üzere ekonomiklik kavramıyla hedeflenen,
kurumların belirlemiş oldukları kalite düzeyine sadık
kalmaları koşuluyla üretim ve/veya hizmet sürecinde
kullandıkları kaynakların maliyetini en az
indirilmesidir.
Kaynakların maliyetinin minimize edilmesi için
kaynakların;
Doğru zamanda,
Doğru yerde,
Uygun miktarda,
Uygun maliyetle tedariki ile mümkündür.

Uygun miktar: Kaynak ihtiyacının nicel düzeyini
göstermektedir.Yönetim ihtiyaçlarını yeteri kadar
belirlerken, en düşük maliyetle elde edilebilecek
alternatifler üzerinde durmalıdır.

* Devlet Su ‹ﬂleri ‹ç Denetim Birimi Baﬂkanl›¤› ‹ç Denetçi
* Devlet Su ‹ﬂleri ‹ç Denetim Birimi Baﬂkanl›¤› ‹ç Denetçi
1 ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kamu ‹ç Denetim Rehberi, sayfa 54
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Uygun zaman: Kaynağa ihtiyaç duyulduğu andır.
Uygun yer: Kaynağın ihtiyaç duyulduğu yerde
kullanılmasıdır.

Uygun maliyet: Kullanımdaki en düşük maliyet
anlamına gelir.”2
Kaynak maliyetleri hesaplanırken mal ve/veya
hizmetlerin sadece fiyatları ile sınırlı kalmadan, aynı
zamanda bulundurma maliyetleri, tedarik maliyetleri
ve alternatif maliyetlerinin de dikkate alınması
gerekmektedir.

Bu tanımlar ışığında aşağıdaki işlemler
“Ekonomiklik” kavramına aykırıdır;
-

Malzemelerin eskime, bozulma ve depolama
problemleri göz ardı edilerek aşırı alımların
yapılması,
- Malzemelerin özellikleri ve yüklü alımlarda
yapılabilecek indirimler dikkate alınmayarak
toplu alım yerine parça parça alım yapılması,
- Kullanılan araç gereçlerin faydalı ömürleri
dolmadan değiştirilmesi vb.

2 Derya Kubal›, Performans Denetimi-Kavram,‹lkeler,Metedoloji ve Uygulamalar, Say›ﬂtay Yay›nlar› Cumhuriyetin 75. Y›ldönümü Dizisi Ankara- Aral›k,2008 sayfa 33
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II-Verimlilik
Verimlilik, kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin
sabit kalması koşuluyla belirli bir kalitede en fazla
mal veya hizmetin sunumu ya da belirli bir miktar
ve kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az
miktarda girdi kullanılmasıdır.3
Verimlilik kurumların sahip oldukları kaynakların
tam olarak (standarda uygun ve eksiksiz)
kullanılmasıdır. Üretime dahil edilen unsurlardan
herhangi birisinin atıl kalmaması ve en az girdiyle
en çok çıktının elde edilmesidir.
Herhangi bir üretim biriminde, o birimde kullanılan
malzeme, enerji, makine, iş gücü ve yönetim
kaynaklarının bileşiminden daha önceki dönemlere

göre daha fazla ve daha iyi ürün elde edilmişse
verimlilik artmış demektir.4 Verimlilik kavramı çıktı
bazlı şöyle formüle edilebilir.
Verimlilik=

Fiili Çıktı
Optimum Çıktı

Optimum çıktı kaynakların tam kullanılması
durumunda elde edilebilecek maksimum çıktı
düzeyini gösterir.
Verimlilik kavramı girdi bazlı şöyle formüle edilebilir.

Verimlilik=

Standart Girdi
Fiili Girdi

Çalışandan A işini standart olarak 2 saatte
tamamlanması beklenirken 4 saatte tamamlaması
durumunda verimlilik şöyle hesaplanır.
Verimlilik=

2

= %50

4
Verimlilik kavramının özelliklerini aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
-

Verimlilik, bir şeyin doğru bir şekilde yapılmasını
ifade etmektedir.
Verimlilik, girdi ile çıktı arasında bir bağlantı
kurar. Minimum kaynaklarla maksimum verim
alma konusunda odaklanmaktadır.
-

Verimlilik, mevcut durum veya statü ile ilgilidir.
Kaynak kullanımını etkileyen olumsuzlukları
kaldırmayı hedefler.
- Verimlilik, için zaman ve tekrar, disiplin ve titizlik
önem verilen temel kavramlardandır. İlgili
kavramlar dikkate alınarak yönetim sistemi aşırı
katı inşa edebilir.
- Verimlilik, gerçekleşen çıktılar ile istenen
çıktıların uygunluğunu ölçer.
- Verimlilik, süreçte yapılan şeylere odaklanır
- Verimlilik, hata ya da hataları önlemeyi hedefler.
- Verimlilik, bir şeyi doğru yapmak olduğundan,
benzer işlemlerin tekrarını ve dokümante
edilmesini ister. Aynı şekilde tekrar tekrar aynı

3 ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kamu ‹ç Denetim Rehberi, sayfa 53
4 Akal, Zühal, 2002, ‹ﬂletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi-Çok Yönlü Performans Göstergeleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yay›nlar›,ANKARA Syf:25
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Damla Sulama
şeyi yapmak, yenilikten vazgeçirmektir. Verimlilik
kavramı katı bir şekilde uygulandığında sistemin
kendini geliştir mesini engelleyebilir.
Kurumların vatandaşlara daha iyi hizmet
verebilmeleri için varlıklarını ve kaynaklarını verimli
biçimde kullanmaları zorunludur. İç denetçiler
kurumda kaynak israfının olup olmadığı, mevcut
kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığı gibi
konularda araştırmalar yaparlar ve vardıkları
sonuçları yönetime raporlarlar.

III- Etkililik
Kurumsal kaynaklar ve varlıklar verimli ve ekonomik
olarak kullanılıyor olmasına rağmen istenen
amaçlara ulaşılamıyor ya da istenilen etkiler
gerçekleşmiyor olabilir. Bu durumda etkililik kavramı

ortaya çıkmaktadır.
Etkililik, hedeflere ulaşma derecesine ilişkin olup,
istenilen etki ile gerçekleşen etki, bir başka ifadeyle,
amaçlar ve çıktılar ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi
ifade eder.5 Etkililik, örgütlerin, gerçekleştirdikleri
faaliyetlerin sonucunda amaçlara ulaşma derecesini
b e l i rl eye n b i r p e r fo r m a n s b oy u t u d u r. 6
Etkinliğin (etkililiğin) ölçümünde şu süreç takip
edilir ; Girdi-Süreç-Çıktı-Sonuç-Etki. Örneğin, bir
bölgeye 100 tüp boru yerleştirerek su seviyesini
azaltmayı, toprağın verimliliğini arttırmayı
dolayısıyla halkın yaşam seviyesini yükseltmeyi
amaçlayan bir sulama projesinde; yerleştirilen tüp
boru sayısı çıktı ; yerleştirilen tüp boruların sonucu
olarak su seviyesinin azalması sonuç, su seviyesinin
azalması sonucu toprağın verimliliğin artması etki,
bu nedenle halkın yaşam standardının yükselmesi
de projenin nihai etkisidir.7

5 ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kamu ‹ç Denetim Rehberi, sayfa 53
6 Horgen,T.C.,Foster,G,Datar,M.S.(2000) Cost Accounting A Managerial Emphasis,Tenth Edition,Prentice Hall ‹nternational, Inc. London.
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Etkililik aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.

Etkililik=

Gerçekleşen Sonuç

-

Hedeflenen Sonuç
Etkililik kavramının özelliklerini aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
- Etkililik, doğru şeyleri yapmak anlamına gelir.
- Etkililik hedefe ulaşma ya odaklanır.
- Etkililik nihai hedef toplantısına inanır.
Bu nedenle herhangi bir değişkenin gelecekte
değişebilme ihtimalini göz önüne alır.
- Diğer taraftan etkililik, uzun vadeli stratejik
fikirler barındırır ve böylece değişen koşullara
uyarlanması daha kolaydır.
- Etkililik başarı kazanmakla ilgilenir.
Etkililik kavramı ile verimlilik kavramı arasında
çeşitli tereddütler yaşanmaktadır. Etkililik ve
verimlilik kavramlarını karşılaştırırsak aşağıdaki
sonuçlara ulaşabiliriz.

-

Etkililik doğru bir şey yapmak, verimlilik bir
şeyi doğru yapmaktır.
Etkililik sonuca odaklanır, verimlilik ise sürece
odaklanır.
Etkililik uzun vadeli düşünmeyi içerir, verimlilik
mevcut durumla sınırlıdır.
Kamu kurumlarının başarılı olabilmeleri için
hem etkin hem de verimli olmaları gereklidir.

Etkililik ve verimlilik kavramlarını, tarihte yaşandığı
söylenen bir olayla açıklamaya çalışalım. Padişahın
huzuruna bir adam çıkartmışlar. Adam bir metre
mesafeden ipliği iğnenin deliğinden geçirebiliyormuş.
Padişah adamın gösterisini izledikten sonra; “Bu
adama bir kese altın verin, sonra da kellesini vurun!”
Diye buyurmuş. Etrafındakiler hayretle padişaha
bakmışlar. Padişah orada bulunanlara ders vermek
amacıyla buyruğunun gerekçesini açıklamış;
“Kuluma yeteneği için bir kese altın verdim; böyle
bir yeteneği bu kadar gereksiz bir işte kullandığı
için de kellesini istedim.” Demiş. Olaydaki adam

7 Performans Denetimi - Pakistan Say›ﬂtay› Uygulamas›,( Çeviren Nevin Atakan,Arife Coﬂkun,S.Melda Sonuvar) T.C. Say›ﬂtay 135. Kuruluﬂ Y›ldönümü Yay›nlar›, Ankara
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verimli olduğu (işi doğru yaptığı) için bir kese altın
almış, ancak etkili olmadığı (doğru işi yapmadığı)
için hayatını kaybetmiş.

IV- Sonuç:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun hesap verme sorumluluğu başlıklı 8.
maddesinde; “Her türlü kamu kaynağının elde
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar,
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka
uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından,
muhasebeleştirilmesinden raporlanmasından ve
kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin
alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış
mercilere hesap vermek zorundadır.” Şeklindedir.
Hesap verme sorumluluğun temelini oluşturan
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik kavramları kamu
kurumlarında her türlü kamu kaynağının elde
edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili
olanların dikkat etmesi gereken önemli
hususlardandır.
Kurumlarda; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması bakımından incelemeler yapma ve
önerilerde bulunma görevi iç denetçilere verilmiştir.
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve
kullanılmasında, görevli ve yetkili olanlarla ilgili
yapılacak performans denetimlerinde açıkladığımız
kavramlara aykırı hareket edenlerin sorumluluğu
bulunmaktadır. Dolayısıyla, kamu kurumlarında
çalışanların söz konusu kavramları dikkate almaları
gereklidir.

Kaynakça:
• İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan
Kamu İç Denetim Rehberi
• Derya Kubalı, Performans Denetimi-Kavram,İlkeler,Metedoloji
ve Uygulamalar, Sayıştay Yayınları Cumhuriyetin
75. Yıldönümü Dizisi Ankara- Aralık, 2008
• Akal, Zühal, 2002, İşletmelerde Performans Ölçüm ve
Denetimi-Çok Yönlü Performans Göstergeleri, Milli Prodüktivite
Merkezi Yayınları, ANKARA
• Horgen,T.C.,Foster,G,Datar,M.S.(2000) Cost Accounting A
Managerial Emphasis,Tenth Edition,Prentice Hall İnternational,
Inc. London.
• Performans Denetimi - Pakistan Sayıştayı Uygulaması,
(Çeviren Nevin Atakan,Arife Coşkun,S.Melda Sonuvar) T.C.
Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, Ankara
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Yayla
Zamanlarına
Doğru...
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Bahar geldi; bunaltan sıcaklara az kaldı. Bu yaz tatilinizi
deniz kenarında değil de bol oksijen ve zengin bir bitki
örtüsü içinde geçirmeye ne dersiniz? Çünkü yaylaları
eskiden sadece yöre halkı, yaz sıcaklarında serinlemek
için tercih ederdi. İnsanların doğa turizmine giderek daha
çok ilgi göstermesiyle yaylaların nüfusunda gözle görülür
bir artış oldu. Yemyeşil doğası, kaynak suları ve şenlikleriyle
yaylalar yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin
de ilgisini çekiyor. Türkiye yaylaları, tüm dünyanın giderek
daha fazla birbirine benzemeye başladığı yeni bin yılda,
geçmişten gelen ve tadı yaşandıkça fark edilen;
günümüz modern yaşamına göre daha bizden daha
doğal, tabiattan uzaklaştığımız ölçüde insani olan
yaşama biçimi olarak bir yaşam alanıdır. Yaylalar,
bozulmamış doğanın kirlenmemiş havasını; tertemiz
soğuk suları; yazın en sıcak günlerde bile sağlıklı
serinliği; enfes güzellikte manzaraları; dalında yavaş
yavaş yetişen bitkileri; tabii ortamlarında yaşayan
hayvanlardan elde edilen ve yapılan gıdaları da
sunarlar.

65

66 Su Dünyası Mayıs 2011

Su Dünyası Ma yıs 2011

Doğal yaşam alanı bozulmamış bir çevrede
varlıklarına devam eden bin bir çeşit yabani hayvan
ve bitki, insanı şehir yaşantısının bütün yapaylık ve
insan dışılığından kurtarıp gerçek hayatın bir parçası
kılar. Geçmişimize de baktığımızda atalarımızın da
yaylalarda hayat bulduklarını görürüz. Bugün için
de yaylaya çıkmak farklı amaçlar için yapılmaktadır.
Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan
ve bugün göçer durumda olan aşiretler hayvanlarını
otlatmak için yaylalara göç ederler. Akdeniz, İç
Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yaşayan
ve hayvancılıkla uğraşanlar hem hayvanlarını
otlatmak ve hayvanlarının kışın yiyecekleri otları
toplamak için hem de yaz şartların göre daha serin
ve uygun şartlarda yaşamak için yaylaya
çıkmaktadırlar. Akdeniz ve Ege Bölgelerinde
yaşayanlar sıcak havadan kurtulmak, doğa ile baş
başa kalmak ve sağlıklı bir yaşam için yaylayı
tercih etmektedirler.

Bu insanların bulundukları yerden ayrılarak
yaylalara gitmeleri ve orada konaklayarak tüm
ihtiyaçlarını temin etmeleri bir turizm hareketi
oluşturmaktadır. Ayrıca yayla etkinlikleri, yayla
kültürü ve bozulmamış doğada yaşamak, diğer
insanların da ilgisini çekmiş ve bu yaşama tarzına
katılmalarını sağlamış, sonuç olarak da "yayla
turizmi" şeklinde bir turizm çeşidini meydana
çıkartmıştır.

AYDER
Rize'nin Ardeşen İlçesi girişinden Fırtına Deresi'ni
takip edip, Çamlıhemşin İlçesi'ne çıkarak Ayder
Yaylası'na ulaşılabilir. Yaylanın Rize şehir merkezine
uzaklığı yaklaşık 80 kilometre. Doğal güzelliklerinin
yanı sıra romatizmaya iyi gelen sıcak su kaplıcalarıyla
da ünlü. Her haziran ayının ikinci haftasonu boğa
güreşleri, yemek yarışmaları ve halk oyunları
gösterilerinin düzenlendiği şenlikler yapılıyor.
Yöredeki restoranlarda ve otellerde alabalık,
mıhlama, kara lahana dolması, laz böreği gibi
yöresel yemekleri bulmak mümkün. Denizden
yüksekliği 1200 metre. Gürgen ormanlarının
yanısıra zengin bitki örtüsüyle ve irili ufaklı
şelaleleriyle doğaseverleri kendine
çekiyor.

67

68 Su Dünyası Mayıs 2011

POKUT
Pokut Yaylası, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin üst
kısımlarında, Kaçkar Dağı eteklerinde bulunuyor.
Ortalama 2100 metre yüksekliğe sahip. Ortaköy
Konaklar Mahallesi sakinleri burayı yazlık olarak
kullanıyor. Pokut Yaylası'na gitmek için
Çamlıhemşin'in Ortan köyünden Zil Kale'ye
geçmek, buradan da Çat
yolundan Palovit
Va d i s i ' n i

takip etmek
gerekiyor. Taş duvarlar
üzerine oturtulmuş, yağmur ve
neme dayanıklı kestane ağaçlarından
yapılmış ahşap evler, yaylanın en belirleyici özelliği.
Özellikle fotoğraf ve yürüyüş meraklılarının gözdesi
olan yaylanın merkezine, araç yolu olmadığı için
yaklaşık iki saatlik bir yürüyüşle varılıyor. Son
zamanlarda Pokut Yaylası, yamaç paraşütü
tutkunlarının da gözdesi haline geldi. Ağustos
ortalarında bir şenlik düzenliyor.
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BÜRÜCEK
Adana'nın 70 kilometre batısındaki Bürücek Yaylası,
Akdağ'ın güneybatı eteklerinde yer alıyor. Deniz
seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1350 metre, Büyük
ve Küçük Bürücek adı verilen iki ayrı yayladan
oluşuyor. Tekir, Bozbayır ve Çaşak bölgenin diğer
yaylaları. Kızılçamın ağırlıkta olduğu yoğun çam
ormanlarıyla çevrili bölgenin karst kökenli
kaynaklarından buz gibi sular akıyor. Bürücek'de

son yıllarda çadır turizmi çok gelişti.

GÖMBE
Kaş-Kalkan-Elmalı üçgeninde kalan Yumru
Dağı'nın zirvesindeki Gömbe Yaylası, 1980 metre
rakımlı. Kaş'a 70, Elmalı'ya 30, Kalkan'a 40 km.
uzakta. Antikçağda Komba olarak anılan yayla,
e rk e n H ı r i s t i y a n l ı k
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döneminin yerleşim merkezlerinden. Söylencelere
göre Anadolu ereni Abdal Musa Sultan'ın yolu da
buraya düşmüş ve Gömbe'nin suları keramet sahibi
olmuş. Yaklaşık 1000 metreden inen Uçansu her
hıdrellezde Gömbe'ye akıyor, ekimden itibaren de
Fethiye'ye. Mistik görüşe göre bu olay Abdal
Musa'nın, pozitif bilime göre doğanın bir mucizesi.
Her Hıdrellez'de binlerce Alevi-Bektaşi, Uçansu
etrafında kurban kesip, dilekte bulunuyor. Dere
kenarlarındaki kır lokantaları kebap yemek için
ideal. 2000 nüfuslu beldede 1 otel ve 4 pansiyon
var.

KÜMBET
Kümbet yaylası, Giresun'un 52 km. güneyinde
Dereli ilçe sınırlarında. Dereli'ye kadar 30 km. yol
asfalt, Dereli-Kümbet Yaylası arası ise 22 km. ham
toprak yol. Yaz aylarında dolmuşlarla gidilebiliyor.
1640 metre rakımlı yaylada altyapı hizmetleri
tamamlanmış. Aymaç Tepesi, Melikli Obası,
Yavuzkemal gibi çok sayıda yayladan oluşan Kümbet
Yaylaları, kamp ve piknik alanı olarak kullanılıyor.
Kümbet'te Aymaç mesiresi ile Salon Çayırı orman
içi dinlenme tesisleri var. Salon Çayırı'nda beşer
yataklı üç adet dinlenme evi bulunuyor. Temmuz
ayının ikinci haftasında Kümbet Şenliği
düzenleniyor.

KAFKASÖR
Artvin şehir merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan
Kafkasör Yaylası her yıl yapılan ve boğa güreşleriyle
ünlü şenliğiyle tanınıyor. Yüksekliği 1200 metre
olan yaylada Artvin Belediyesi'ne ait 50 yataklı
Kafkasör Evleri var. Ayrıca Köy Hizmetleri'ne ait
bir misafirhane de yaylada hizmet veriyor. Çadır
kurma alanları da bulunan yayla, yürüyüş parkurları
ile son zamanların gözde mekanı haline geldi.
Yaz aylarında Artvin şehir merkezinden yaylaya
dolmuş-minibüs seferleri düzenleniyor. Artvin
Kafkasör Kültür ve Turizm Festivali ise temmuz
ayının ilk yarısı içinde yapılıyor ve 3 gün sürüyor.

ÇİĞDEM
Adapazarı'ndaki Çiğdem Yaylası İstanbul'a üç saat
uzaklıkta. Özellikle bahar ve yaz aylarında burada
yeşilin binbir tonunu, çiçeğin binbir türünü
görebilirsiniz. 1500 metredeki Çiğdem Yaylası'nın
yayla evleri, küçük ve hafif eğimli tepeleri ile oldukça
hoş bir manzarası var. Topukotu olarak adlandırılan
çimle kaplı yaylayı Aksu, Göksu, Dikmen ve
Dokurcun köyleri ortak kullanıyor. Temmuzun ikinci
haftasında Çiğdem Yaylası Şenlikleri düzenleniyor.
Şenlikte yaylada yetişen meyve-sebzeler ve
hayvancılık tanıtılıyor, çeşitli eğlenceler düzenleniyor.
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KOZAK
İzmir'in Bergama ilçe merkezine 20 km. uzaklıktaki
Kozak Yaylası'nda, 5 milyon fıstık çamı var. Bölgede
500 aile yaylacılık geleneğini sürdürüyor. Deniz
seviyesinden yüksekliği 500 ile 1000 metre arasında
değişen Kozak'ın kendi adıyla anılan üzümü de
meşhur. Keklik Dağı'nda bulunan Haydar Ilıcası
uğrak yerlerinden biri. Beden Terbiyesi Genel

Müdürlüğü'nün Aşağıbey Köyü'nde yaptırdığı 30
yataklı otel yayla turistlerini ağırlıyor. Ayrıca Aşağıbey
Köyü'nde köy evlerini de yaz aylarında kiralamak
mümkün. Bergama'daki Kozak Garajı'ndan kalkan
minibüslerle Kozak Yaylası'na ulaşılıyor. Özel
araçlarıyla yaylaya çıkmak isteyenler Bergama'nın
Şadırvan Mevkii'nden tabelaları izleyerek Kozak'a
ulaşabilir. Kozak Piknik Alanı, Bergama'ya 10
kilometre mesafede.
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SARIALAN

DERMECE

Sarıalan, Kartalkaya zirvesine 8 kilometre uzaklıkta
olan bir yayla. Konaklama imkanı sunan küçük bir
pansiyonu var. Orman içinde nehirleri takip eden
patika yollarda yürüyüş yapılıyor, izin alındığı
takdirde göllerden balık tutuluyor. Çayova Yaylası
ile Sarıalan Yaylası arasındaki 18 kilometrelik yolun
ortalarına doğru alabalık üretim tesisi ve restoranı
bulunuyor. Mehmet Yaşin'e göre Sarıalan hem kış,
hem yaz yürüyüşlerine ve kamplarına müsait bir
yayla.

Yalova'ya 39 kilometre uzaklıktaki Dermece
Yaylası'na Çınarcık ilçesinden gidiliyor. Yolları
kayalık olduğundan jip veya yüksek araçları tercih
etmek lazım. Yolculuk iki saat sürüyor.
Denize yüksekliği 970 metre. Yaz aylarında sert bir
havası var. Temmuz ve ağustos aylarında geceleri
üşünebilir. Kış aylarında kar ve tipi yüzünden
yaylanın yolu kapanıyor. Çam ağaçlarından oluşan
ormanlık alanların yanı sıra maki türü bitki örtüsü
de bulunuyor yaylada. Otel, motel, pansiyon ve
elektriğin olmadığı bölgede ancak çadırlarda
konaklanabiliyor. Yayla turizmini seven vatandaşların
günübirlik ilgi gösterdiği Dermece'ye yabancı turist
yok denecek kadar az geliyor.
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Vücudumuz
ve Su:
Terlemek Güzeldir
Yazın kavurucu sıcakları gelmeden sıcak günlere
merhaba dedik. Artan sıcakların, özellikle yaz
aylarında, vücudumuzdaki en büyük etkisi artan
terleme olarak kendini gösteriyor. Terlemenin artışı
doğal olarak vücudumuzun daha fazla su ve tuz
kaybetmesi, bizim de bu kaybolan suyu telafi etmek
için aynı oranda su ve tuz almamız anlamına
geliyor. Bu ayki yazımızda terlemeyi daha iyi
anlamayı amaçlıyoruz; terlemenin sağlığımız için
önemine, terleme ve deri ilişkisine, diğer canlılarda
insana göre farklılıklar gösterebilen terleme işlevine
yakından bakmaya çalışacağız.
Deri; iç ve dıştan gelebilecek her türlü uyarıya cevap
verebilecek kabiliyette yaratılmış, en fazla hücre
içeren organlardan biridir. Ayrıca hayvanlar da
kendilerine has doku özelliği ve içerdeği koku, yağ,
sümüksü madde (mukus), zehir ve ter bezleri gibi
gerektiğinde salgıları ile vücudu koruyan birçok

beze sahiptir. Ter bezleri, memelilere hastır.
Yani omurgasız hayvanlarda, balık, kurbağa,
sürüngen ve kuşlarda ter bezleri
bulunmaz. Memelilerde ter bezlerinin
konumu ve sayısı türlere göre farklılık
gösterir. Örneğin kedi ve
köpeklerde bu bezler sadece ayak
tabanlarında bulunur. Bu yüzden
köpekler, sıcak havalarda veya
vücutları aşırı ısındığında
hararetlerini dillerini
sarkıtarak dışarı atar. Balina
ve yunus gibi suda yaşayan
memelilerde ter bezi
yoktur. Hayatlarının büyük
bölümünü suda geçiren su aygırlarında, ter
bezi sadece başın üst kısmında bulunur. Fillerde ise
ter bezi bulunmaz. Genellikle sıcak bölgelerde
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yaşayan bu
hayvanlar,
bu yüzden
vücutlarını
serinletmek için
kulaklarını devamlı
sallar. Bu, fillerin
cüsselerine oranla küçük
kulaklarla vücutlarını
yelpazeleyip soğuttuğu mânâsına
gelmez. Bu hayvanların kulaklarında geniş
çaplı kılcal damar ağı vardır. Bu ağ,
fillerin vücutlarındaki 450 litre kanı 20
dakika içerisinde kulaklarından
geçirerek âdeta radyatör fonksiyonu
görür. Kanın geçişi esnasında sallanan
kulaklarla kanın soğuması temin edilmiş olur.
Kırışık bir yapı arz eden fil derisi, su tutma
özelliğine sahiptir. Deride tutulan
suyun sıcak havada
buharlaşmasıyla vücuttan ısı
çekilir ve hayvan böylece
serinletilmiş olur.

Ter nedir ve nasıl
üretilir?
Ter, insan vücudunun yaklaşık
her cm2'sinde 100 adet bulunan
2,5 milyon ter bezi tarafından
salgılanan renksiz, kokusuz bir
sıvıdır. Vücuda dengeli bir
şekilde dağılan ter bezleri;
meme uçlarında, göz
kapaklarında, genital
(üreme) organlarında ve dudaklarda bulunmaz.
Buralarda ter bezi aslında boşuna değildir. Mesela
emzirilen bebekler, meme uçlarında ter bezi
olmaması sayesinde terle tuzlanmış deriyi emmek

zorunda kalmamaktadır. Eğer dudaklarda ter bezi
olsaydı, insan konuşurken devamlı terleyen
dudaklarını yalamak mecburiyetinde kalabilirdi.

Ter bezlerinin yapısı
Ter bezlerindeki tüp şekilli yapı iki kısımdan
meydana gelmiştir:
1- Deri altındaki ter salgılayan kıvrımlı bölüm.
2- Epidermis (üst deri) ve dermis (alt deri)
bölgelerinden dışa doğru uzanan kanal bölümü.
Birçok bezde olduğu gibi, ter bezlerinin salgı bölümü
de ön salgı adı verilen bir sıvı salgılar. Bu sıvı kanalda
akarken içindeki maddelerin yoğunlukları değiştirilir.
Salgı, bez hücrelerinin üzerinde veya onlara yakın
sempatik sinirlerin uyarılmasıyla gerçekleştirilir.

Kaç çeşit ter bezi vardır?
Vücudumuza, “ekrin” ve “apokrin” olmak üzere
iki grup ter bezi vardır. Ekrin; avuç içi ve ayak
tabanında fazla olmak üzere vücudun her bölgesinde
bulunan, “merokrin” salgı yapan (salgı az bir
sitoplazma kütlesiyle dışarı verilir) ve sayısı iki
milyondan fazla olan ter bezidir. Bu ter bezleri,
epidermisten embriyolojik dönemin üçüncü ayından
itibaren gelişmeye başlar ve doğumdan birkaç hafta
sonra da görevini yapacak hale gelir. Bu bezin
salgıladığı terde su, sodyum, potasyum, klor,
bikarbonat, üre ve aminoasitler bulunur.
Apokrin ter bezleri (salgı, sitoplazmanın önemli bir
kısmıyla dışarı atılır) hamileliğin 4. ve 5. aylarında
gelişir. Daha çok koltuk altına, ağız ve meme başı
çevresine yerleştirilmiştir. Salgısını genellikle kılın
dip kısmındaki soğancığa (folikül) boşaltır.
Bakterilerin faaliyeti sonucu kokusunu kazanan
renksiz salgı; protein, karbonhidrat, amonyak ve
demir ihtiva eder. Her insanın kendine has kokusu,
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bu maddeler yoluyla ortaya çıkar. Köpek ve benzeri
bazı hayvanlar da sahiplerini bu kokudan tanır.
Hormonal veya duygusal uyaranlarla ortaya çıkan
salgı, androjenlerin (erkeklik hormonu)
salgılanmasına bağlı olarak çalıştığı için ergenlik
çağında salınmaya başlar.

Neden terleriz?
Terleme, vücut sıcaklığının istenilen aralıkta kalması
ve rahatlığının sağlanabilmesi için, vücuda
yerleştirilmiş çeşitli mekanizmalar yoluyla yapılan
bir dengeleme işlevidir. Terlemenin, vücuda
yerleştirilen bir soğutma mekanizması olduğu da
söylenebilir. Sıcak bir ortama girildiğinde ısı
dengesini sağlamak için vücudun bazı
mekanizmaları devreye sokulur ve termostat gibi
çalıştırılan sistemle vücut sıcaklığımız dengelenir.
Sağlıklı bir insanın vücut sıcaklığı son derece
kararlıdır, değişmeler nadiren 0,5 oC'yi aşar. Ortam
sıcaklığı ne olursa olsun, vücut sıcaklığının belirli
dar aralıkta tutulması gerekir. Hareketsiz bir
yetişkinin vücut içi sıcaklığı ortalama 37 oC iken,
deri sıcaklığı 31 oC'den 25 oC'ye kadar değişiklik
gösterebilir. Vücut sıcaklığının düzenlenmesi işlevi,
hipotalamusa verilmiştir. Hipotalamus, orta beynin
bir parçasıdır ve yaklaşık 4 g ağırlığındadır.
Hipotalamusun ön kısmında vücudu sıcaklık
artışından, arka kısmına ise sıcaklık düşüşlerinden
koruyan birer merkez vardır.
Çevreye istenilen seviyede ısı geçişi olmadığında,
meydana gelen sıcaklık artışı dolayısıyla, damar
genişletilmesi ve terleme devreye girer. Derideki
kan akışı artar ve bu şekilde iç bölgelerden dış
dokulara ısı geçişinde iki, üç kat artış olur. Yetişkin
bir insanın derisinde normal şartlarda ve dinlenme
durumunda kalb debisinin % 5-10'u kadar kan
bulunur. Sıcaklığın aşırı artması halinde kalbdeki
kan debisinin % 50-60'ı deriye gider. Eğer buna
rağmen vücut içi sıcaklığı hala artmaya devam

ediyorsa, vücutta ter salgılanarak ısı geçişi devreye
girer. Ancak suyun buharlaşmasını engelleyen
elbiseler, ortamdaki su buharının kısmi basıncının
artması ve hava dolaşımının azalması gibi dış
unsurlar önemli bir soğutma şekli olan terlemeye
etki eder. Vücut sıcaklığında 1 oC'lik artış, kalbin
dakikada 18 defa daha fazla atmasına sebep olur.
Vücut ısısının dengeli bir şekilde korunması ve
sürekliliğinin sağlanması için insan, elbise giyme,
hareketi azaltma veya daha serin ortam şartlarını
arama eğilimi gösterir. Vücuttan buharlaşan her
bir gram suyla 0,58 kilokalori ısı kaybedilir. Kişinin
terlemediğini zannettiği zamanlarda bile, deri ve
akciğerlerden yaklaşık 450-600 ml/gün oranında
su buharlaşır.
Derideki ısı, çevredekinden fazla olduğu sürece,
radyasyon (ışıma: kızılötesi ısı ışınlarıyla kayıp) ve
iletim (kondüksiyon: cisimlere ve havaya temas veya
ısı iletilmesi yoluyla ısı kaybedilmesi) ile kaybedilir.
Ancak, çevre ısısı deriden daha yüksek olduğu
zaman, radyasyon ve iletim ile ısı kaybedilmez,
aksine kazanılır. Bu şartlarda, vücudun ısıdan
kurtulması için tek yol buharlaşmadır ve bunun
için her zaman ısı kaybedilir; bu da soğutma etkisini
ortaya çıkarır. Gerektiğinden fazla ısınan
vücudumuz bu sayede normal ısı düzeyine gelir.
Örneğin karpuz soğutmada da yine aynı metodu
kullanırız.

Giyinmenin Vücut Isısı üzerine Etkisi
Elbise kıvrımları arasında tutulan hava, deriye
komşu hava tabakasının kalınlığını artırır. Böylece
vücuttan ileti ve hava akımının etkisiyle (konveksiyon)
ısı kaybedilme hızı çok azalır. Elbiseler ısı kaybını,
çıplak vücuda göre yarı yarıya azaltırken, kutup
şartlarında giyilen elbiseler ısı kaybını altıda bire
indirir. İnsanlar farklı coğrafyalarda karşılaştıkları
ısı problemlerini çeşitli yollarla aşarken, kutup
bölgelerinde yaşayan kutup ayısı, fok ve penguen
gibi canlılar, o bölgeye uygun deri, yalıtkan tüy ve
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bunların altındaki kalın yağ tabakaları ile korunurlar.
Deriden elbiselere geçen ısının yaklaşık yarısı,
aradaki küçük mesafeden iletim ile değil, radyasyonla
geçer. Bu sebeple elbiselerin içini ince bir altın
tabakasıyla kaplamak, elbiselerin yalıtkanlığını
oldukça artırır. Bu teknik yardımıyla kutup
elbiselerinin ağırlığını yarı yarıya azaltma olanağı
vardır. Ayrıca giyilen elbiselerin bol olması, vücutla
elbise arasında bir hava katmanı oluşturacağından,
vücut sıcaklığının korunmasına neden olur. Dar
olursa arada hava tabakası olmadığından vücut
ısısını korumak zorlaşır ve daha fazla üşünür. Aynı
durum insanların aşırı sıcaktan korunmak için
vücudu bütünüyle örten bol elbiseler giydiği çöl
ortamında da geçerlidir.
Islandıkları zaman elbiselerin vücut ısısını
korumadaki etkileri hemen hemen kaybolur. Çünkü
suyun yüksek iletkenliği ısı kaybını yirmi kattan
fazla artırır. Bu sebeple, soğuk bölgelerde vücudu
soğuğa karşı muhafaza etme yönünden elbiselerin
ıslanmaması büyük önem taşır. Terleme ile ıslanan
elbiselerin yalıtkanlık dereceleri oldukça
azalacağından terli halde rüzgara karşı durmak
zararlıdır. Diğer taraftan yünlü elbiseler teri emer
ve onun kolayca buharlaşmasını sağlar.
Pamukluların, yüne göre teri tutma özelliği daha
yüksektir.

Vücudun küçük böbrekleri olarak ter
bezleri
Vücudumuzda metabolizma sonucu meydana gelen
ürik asit, üre, tuz ve diğer zararlı maddeler ter
yoluyla da atılır. Bu açıdan bakıldığında ter bezlerine
kanın temizlenmesi için böbrek görevi de verilmiştir
denebilir. Ter bezleri hafifçe uyarıldığı zaman, ter
sıvısı kanaldan çok yavaş akar. Bu sıvıyla beraber
çıkan sodyum ve klor iyonlarının bir kısmı tekrar
emilir (Bu, vücut için faydalı bir durumdur; zîrâ
vücudun bu maddelere ihtiyacı vardır). Aksi

durumda vücudun elektrolit dengesi bozulur, sinir
ve kas problemleri ortaya çıkar, daha sık tuz alma
ihtiyacı doğardı.
Fizikî aktivite sırasında veya sıcak ortamlarda aşırı
terleriz. Hücrelerimiz sodyum, potasyum ve klor
gibi iyonları geri emecek zaman bulamaz. Böyle
hızlı bir terleme nedeniyle meydana gelen sıvı kaybı,
yerine konamaz ise özellikle dolaşım sistemimizde
aksamalar başlayabilir. Bu sebeple sıcak zamanlarda
yaşlı ve çocukları güneşten korumak ve onların bol
sıvı almalarını sağlamak gerekmektedir.

Heyecanlandığımızda neden daha
fazla terleriz?
Heyecan verici bir durumla karşılaşıldığında
sempatik sinir sistemi aktifleşir ve böbrek üstü
bezlerinden epinefrin (adrenalin) salgılanır. Bu salgı,
özellikle avuç içleri ve koltuk altlarındaki ter bezlerine
tesir eder ve ter miktarı artar. Bu sempatik aktivite
sebebi ile ciltteki elektrik geçirgenliği de değişir.
Yalan makinelerinde bu değişiklikten faydalanılır.
Ayrıca hormon dengesizlikleri, tiroit bezinin aşırı
çalışması, alkol kullanmak, fazla miktarda kafein
almak ve sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılması,
terlemenin artmasına sebep olabilir. Bunun dışında
koma durumlarında, bazı kanser türlerinde, kalb
krizinde; içsalgı bezi, parkinson, şeker ve hipertiroid
hastalıklarında da terleme artar. Bu durumlarda
görülen aşırı terleme, asıl hastalığın belirtisi veya
sonucu olabilir. Bu yüzden tedaviye başlamadan
önce terlemenin bir hastalık sebebiyle olup
olmadığının ortaya konması gerekir. Aşırı terleme
bazen sebebi bilinmeyen genetik faktörlere de bağlı
olabilir.

Terlemesek ne olurdu?
Vücudun tamamının veya bazı bölgelerinin terleme
kabiliyetini kaybetmesi tıp dilinde “anhidroz” olarak
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bilinir. Bunun sebepleri arasında cilt kanseri, tiroit
bezinin az çalışması; mayasıl, sedef ve cüzam gibi
hastalıklarla bazı ilâçların kullanılması gelir. Hararet
yapan bir motorda bazı arızaların çıkması gibi;
doğuştan ter bezi olmayanlar, vücutlarını
soğutamazlar ve sıcak çarpmasından ölebilirler.

İklim şartlarına uyum sağlamada
(aklimatizasyon) terleme
Normal iklim şartlarında yaşayan sağlıklı bir kişi,
başka bir ülkeye gidip orada sıcağa maruz kaldığında
önceleri saatte sadece 1 litre kadar terleyebilir. Bu
miktar vücuttan fazla ısıyı atmak için yeterli olmaz.
Sonra gittikçe terleme miktarı artarak saatte 2-3
litreye ulaşır. Ter miktarındaki artış, bezlerin ter
üretme kapasitesindeki artışa bağlıdır. Bununla
birlikte, yeni şartlara uyum sağlanınca terleme ile
kaybedilen tuz (NaCl) miktarı azalır. Bunun sebebi
iklime uyum sağlayan kişilerde aldosteron hormonu
salgısının artmasıdır. Uyum sağlayamayan bir kişi
sıcak havada günde 15-30 g tuz kaybederken, 4-6
haftalık uyum sürecinden sonra kayıp 3-5 g/gün'e
düşer. Eğer aşırı terlemeyle tuz kaybedilmeye devam
edilseydi, tansiyonda düşme, su kaybı, şok ve ölüm
ortaya çıkabilirdi. Bu sebeple vücut sıcak iklime
alışıncaya kadar kişinin kendini koruması gerekir.

Ter kokusu
Normalde kokusuz olan ter, yağ bezlerinin salgısı
ve cildimizde tabii olarak bulunan bakterilerin çeşitli
oranlarda etkileri sonucu kokulu hale gelir. İnsanlar
genellikle kokusu sebebiyle terden şikayet eder.
Bilhassa terlemeyi engellemek için koltuk altına
uygulanan kozmetik ürünler, ter bezleri açıklıklarının
kapanmasına sebep olur. Bu da vücudumuzdan
uzaklaştırılması gereken zararlı maddelerin içerde
kalmasına ve vücudun zarar görmesine yol açar.
İnsanların günlük hayatına olumsuz etki eden aşırı
terlemeyi engellemek için, bazı noktalara dikkat
edilmesi gerekir. Aşırı terleyen insanların kahve,
çay gibi uyarıcı içecekleri azaltmaları, ayrıca
baharatlı ve bol acılı yiyeceklerden de uzak
durmaları gerekir. Terlemede giyilen elbiselerin de
önemi büyüktür. Ayrıca vücudun her yerinde
olabileceği gibi daha çok el içi ve ayak tabanında
görülen kötü kokulu ter, bazı gıdaları -özellikle
soğan, sarımsak, çemen, pastırma ve sucuktüketmeye bağlıdır. Aşırı terleyenler yün, pamuk
veya ketenden yapılmış kıyafetleri tercih etmeli ve
terleten iç çamaşırları giymemelidir. Böyle kişiler,
sentetik ayakkabı ve çorap giymemeye dikkat etmeli,
aşırı terleyen bölgelerini sık sık yıkamalıdır. Aşırı
terden nemlenen ayakkabılar da kuruyana kadar
giyilmemelidir.
Ter kokularından kurtulmanın en sağlıklı yolu, sık
sık yıkanmaktır. Ayrıca arka arkaya terleme
durumlarında yıkanılmadığı zaman, ter ile dışarı
atılan toksik maddeler, vücut tarafından tekrar geri
emilebilir. Terlemek, bir savunma mekanizması
olduğundan, teri önlemek, bilhassa yaz aylarında
güneş çarpmasına davetiye çıkarır.
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Yemyeşil Şifa:
Beyaz lâhana, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi
sebzelerin de içerisinde yer aldığı “Cruciferae”
ailesinin bir üyesidir brokoli. Bilhassa İtalya ve
Fransa gibi Kuzey Akdeniz ülkelerinde yetiştirilir.
Ülkemizde ise, tanınmaya başlanmış olup üretim
ve tüketimi giderek artmaktadır. İnsan sağlığına
olan katkıları oldukça fazladır.
Daha çok ılıman iklimlerde yetişen brokoli,
ülkemizde en fazla Ege Bölgesi'nde yetiştirilmekte
olup hasadı Ekim-Nisan ayları arasında
yapılmaktadır. Bir yılda üç-dört defaya kadar ürün
verir. Tarım Bakanlığı istatistiklerine göre yıllık 5
tonluk üretimi ile ülkemizde en az üretilen
bitkilerden birisidir.
Uzmanlar, brokolide, havuçtakinden daha fazla
beta karoten bulunduğunu söyleyerek, bu sebeple
yenilebilecek, suyu içilebilecek en iyi besinlerden
olduğunu kaydediyor. Beta karotenin, güçlü
bir kanser savaşçısı olduğunu
vurgulayan uzmanlar, yemek
b o r u s u , m i d e, b a ğ ı r s a k
kanserleri tehlikesini azalttığını
ifade ediyor.
Brokolinin ayrıca, B1 ve C
vitamini ile dolu olduğunun altını
çizen uzmanlar, yüksek miktarda
kalsiyum, kükürt, potasyum ve
selenyum maddeleri içerdiğini
belirtiyor. Mineral ve demir eksikliğini
gideren brokolinin vitamin deposu
olduğunu bildiren uzmanlar,
suyunun havuç veya elma
suyu ile karıştırılarak
içilmesinin de

Brokoli

faydalı olduğunu kaydediyor.
Brokolinin çeşitleri, taşıdığı renklere göre de, beyaz
başlı, mor başlı ve yeşil başlı çeşit olarak üçe ayrılır.
Çiğ ya da pişirilerek tüketilen brokoli, haşlandığında
içerdiği vitaminlerin çoğu kaynayan suya
geçeceğinden bu su dökülmeyip değerlendirilmelidir.
Kalorisi düşük bir sebze olduğundan diyetlerde yer
alan brokoli, dondurularak saklanmaya ve sonradan
tüketilmeye çok uygundur.
Brokolinin içinde sağlığımız açısından önemli
sayılabilecek ne gibi maddeler vardır.
Önce glukozinolatlarla başlayalım. Bitki hücresinin
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vakuol denilen bölümlerinde bulunan bu maddeler
hücre içerisindeki mirozinaz enzimi ile etkileşerek
içerisinde indoller ve izotiyosiyanatların bulunduğu
bir grup maddeye dönüşürler. Glukozinolatların
özellikle karaciğer kanserinin gelişmesine engel
olduğu bildirilmektedir. Hemen ardından
indollerden bahsetmek yerinde olur. Bunlar bitkisel
hormonlardır. İnsan vücudunda hormon dengesinin
düzenlenmesinde rol oynayabilmektedirler. Özellikle
tümör oluşumunda rol oynayan bir çeşit östrojen
hormonunun oluşumuna engel olmaktadırlar. Bu
grup içerisinden tesirleri incelenen indol-3-karbinol
maddesinin özellikle meme kanserinin oluşmasını
engellediği ileri sürülmektedir. Üçüncü madde
sülforafendir; bağışıklık sistemi üzerinde olumlu
etkisi vardır. Çimlendirilmiş brokoli tohumlarında
brokoli sebzesine göre 50 kat daha fazla
bulunmaktadır. En önemli özelliklerinden birisi
vücutta kanser ile savaşan enzimlerin yapımını
artırmasıdır. C vitaminini hepimiz biliriz. Brokoli
yüksek oranda C vitamini ihtiva eden bir bitkidir.
C vitaminin vücuttaki önemli görevleri arasında
bağışıklık sistemini güçlendirmesi, oksidasyondan
koruması, kolesterol düzeyini kontrol etmesi, demir
emilimini artırması, bağ dokusunu güçlendirmesi,
çeşitli hastalıkların iyileşmesini hızlandırması
sayılabilir.
Beta-karoten adını ise daha çok havuçla
duymuşuzdur. Brokoli bünyesinde bol bulunan
maddelerden birisi olan beta-karoten; bağışıklık
sistemini güçlü tutar, üreme fonksiyonu, doğurganlık
ve emzirme üzerine tesirleri vardır, protein sentezi
için gereklidir, bazı kanserlerin oluşumunu
engelleyebilmektedir, göz sağlığının düzenlenmesinde
rol almaktadır, kemik oluşumu ve büyümesi için
gereklidir ve oksidasyonun zararlı tesirlerinden
korumaktadır. Ve Selenyum; glutatyon peroksidaz
denilen bir enzimin yapısına girer. Çok güçlü bir
antioksidandır. Hücre duvarını ve kırmızı kan
hücrelerini oksidasyonun vereceği zararlardan korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca ditiyoltiyonlar

karnabaharımsı bitkilerde bulunan ve kanserin
oluşumunun engellenmesinde rol aldığı düşünülen
maddelerden birisidir. Karotenoidler ise A vitamini
ile ilgili bir grup maddedir. Bu grubun en tanınmış
üyesi beta-karotendir.
Quersetin brokolide vardır ve antioksidan özellikli
bir maddedir. Kansere yol açan çeşitli maddeleri
engelleyici bir özelliği vardır. İnsan vücudundaki
bazı tümörlerde apopitozis denilen programlanmış
hücre ölümünü uyardığı gösterilmiştir. Lutein ise
beta karotene benzer bir maddedir. Yeşil yapraklı
bitkilerde bulunur ve antioksidan tesir gösterir.
Özellikle mavi, yeşil ve ela gözlü insanlarda gözü
güneşin zararlı tesirlerinden korur.
E vitamini ise güçlü bir antioksidandır. Kolesterolün
zararlı tesirlerinden kalbi korur. Doğal olarak kanı
sulandırıcı tesirleri vardır.
Brokolinin özel selülozik yapısına gelince. Brokolinin
kendine özgü bir lif yapısı vardır. Bu yapı
bağırsaklardaki zehirli maddeleri ve ağır metalleri
uzaklaştırarak koruyucu tesir gösterir. Brokolinin
beslenme açısından iyi bir besin olduğu ve
sofralarımızdan eksik edilmemesi gerektiği aşikâr
bir durumdur. Ancak hastalıkların önlenmesi ve
tedavisi için kullanılması konusunda başlıca iki
yaklaşım söz konusudur.

