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Sevgili Su Dünyas› Okurlar›,

Yeni bir buluﬂman›n sevincini yaﬂad›¤›m›z bu say›m›zda Türk mühendisli¤inin
ilk göz a¤r›lar›ndan olan ve Atatürk, Karakaya gibi barajlar› inﬂa edenlere
cesaret, GAP gibi projelere ilham veren Keban Baraj›'n›n 37. yaﬂ›na giriﬂi
vesilesiyle hikâyesini anlataca¤›z. Bodrum ‹çme Suyu Projesi'nin ayr›nt›lar›n›
bulabilece¤iniz sayfalar›m›zda Ünye'den Mardin'e bir yolculu¤a ç›kabilirsiniz.
Keyifle okuman›z dileklerimizle…

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,
Türk Milleti Kurtuluş Savaşıyla bağımsızlığını ilan ettikten sonra tüm
imkânsızlıklara rağmen savaşın izlerini silmeyi başarmış ve büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün “Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla
olur.” Sözlerinden hareketle büyük, güçlü ve istikrarlı bir ekonomi yaratmak
adına çalışmıştır. Türkiye artık dünyanın en büyük ekonomilerinden biri
olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Dünyanın en büyük 20
ekonomisinden biri olan ülkemizi 2023 yılında ilk on ekonomi arasına
sokmak Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerinin başında gelmektedir.
Son yıllarda ülkemiz güçlü büyüme performansı ile öne çıkmaktadır. 2010
yılında küresel ekonomik krize rağmen %9'luk bir büyüme oranı yakalayan
Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakarak dünyada sayılı ülkeler
arasında yer almıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan durgunluğa rağmen
bu yıl da ekonomimizin %7,5 civarında büyüyeceği öngörülmektedir. 2010
yılında ülkemizin Gayrı safi yurtiçi hâsılası 730 milyar doları aşmış kişi
başına gelir miktarı ise 10 bin Amerikan Dolarını geçmiştir. Küresel
ekonomik krizin en olumsuz sonucu olan işsizlik rakamları da sürekli
düşmekte istihdam oranı artmaktadır.
Bu tabloda ürettiği enerji, temin ettiği sulama, içme, kullanma, sanayi
suyu ve yarattığı istihdam olanaklarıyla Kurumumuzun büyük payı vardır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ülkemizin güçlü ve istikrarlı bir
ekonomiye sahip olması adına kuruşlundan bu yana kilit rol üstlenen
kurumlardan biri olmuştur. Zira Genel Müdürlüğümüz faaliyette bulunduğu
sektörler itibariyle ekonomiye can veren ve çok kısa bir sürede geri dönüş
sağlayan yatırımları hayata geçirmektedir. Sözgelimi enerji sektöründe
inşa etmekte olduğumuz hidroelektrik santraller kendilerini çok kısa bir
sürede amorti eden yatırımlar olup sanayimize ihtiyaç duyduğu enerjiyi
temin etmekte yurdumuzu aydınlatmaktadır. Su Dünyası Dergimizin bu
sayısında 37 yılı geride bırakması vesilesiyle ele aldığımız Keban Barajı
ve Hidroelektrik santrali ürettiği enerji ile maliyetini 7 yılda geri ödemiş
ve bu güne kadar 220 milyar kWh enerji üretmiştir. Keza Atatürk Barajı
9 yılda, Karakaya Barajı da 4 yılda yatırımı geri ödemiştir. Bu barajlar

yalnızca enerji üretimleriyle ekonomimize can vermekle kalmamışlar
depoladıkları milyarlarca metreküp su ile tarımsal üretimimizin en önemli
girdisini temin etmişler ve vatandaşlarımız ile sanayimizin içme, kullanma
ve sanayi suyu ihtiyacını karşılamışlardır. Bu bağlamda barajlarımız
ekonomilerin temel direkleri olarak değerlendirebileceğimiz üretim ve
istihdam konularında en önemli unsurlardandır. Barajlarımız ayrıca inşa
edildikleri bölgeler için suyolu taşımacılığı, ulaşım ve su ürünleri üretimi
gibi yeni gelir getirici faaliyetlere de zemin hazırlayarak, yeni iş imkânları
yaratmakta, ticareti canlandırmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğümüz yalnız inşa ettiği barajlarla değil geliştirdiği
projelerle de büyük katma değer yaratmaktadır. Bölgeler arası gelişmişlik
farklarını azaltmak için geliştirilen GAP, DAP, KOP gibi projelerle hem
ekonomik hem sosyal kazanımlar elde edilmektedir. Bölgesel kalkınma
projelerine hazırlanan eylem planlarıyla ivme kazandırılmış daha fazla
kaynak aktarılması suretiyle projelerin bitirilmesi hedeflenmiştir.
Genel Müdürlüğümüz çevre sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla da
taşkınların yol açtığı can ve mal kayıplarının önüne geçmekte, çevre
kirliliğinin yaratacağı ekonomik kayıpları engellemektedir.
Genel Müdürlüğümüz 4 sektördeki çalışmalarına dünyanın en büyük
ekonomilerinden biri olma ideali doğrultusunda şevk ve heyecanla devam
etmektedir. Zira Büyük Önderimiz Atatürk'ün söylediği gibi “Ekonomik
kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha
refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.”

Akif ÖZKALDI
DSİ Genel Müdürü
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KISA

K I SA KKTC'ye DSİ Proje Müdürlüğü ve 8 Başmühendislik
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçici yurt
dışı teşkilatı olarak, merkezi Lefkoşa olan KKTC
Proje Müdürlüğü ve bu proje müdürlüğü bünyesinde
başmühendislik kurulacak.
Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesini yürütmek üzere,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün dış temsilcilik
niteliği taşımayan geçici yurt dışı teşkilatı olarak 10
yıllık proje süresiyle sınırlı olacak şekilde, teşkilat
merkezi Lefkoşa olan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Proje Müdürlüğü ve bu Proje
Müdürlüğü bünyesinde 8 adet başmühendislik
kurulacak. Konuya ilişkin Teşkilatta Değişiklik
Kararı, 7 Eylül 2011 tarih ve 28047 sayılı Resmi
Gazetede yayımlandı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs Su
Temin Projesi ve mücavir alanı tümünde proje,
tatbikat, ihale, kontrollük hizmetleri ve diğer

mukavele işlemlerini icra etmekle görevli, Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğünün dış temsilcilik niteliği
taşımayan geçici yurt dışı teşkilatı olarak 10 yıllık
proje süresiyle sınırlı olacak şekilde, teşkilat merkezi
Lefkoşa olan KKTC Proje Müdürlüğü ve bu Proje
Müdürlüğü bünyesinde 8 adet başmühendislik
kurulacak.

KISA

“Hakkâri için 2012 Yatırım yılı Olacak”
Orman ve su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkâri iline
özel bir önem verdiğini belirterek ödenek sıkıntısı
olmadığını ve 2012 yılının Hakkari için yatırım yılı
olarak anılacağını söyledi. İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin ile birlikte yapımına devam edilen barajlarda
incelemelerde bulunmak üzere Hakkâri'ye gelen
Eroğlu Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla GAP
kapsamında Hakkari'ye muhteşem yatırımlara imza
atacaklarını söyledi. Bu gayeyle çalışmalara
başladıklarını belirten Bakan Eroğlu, yatırımlar için
ödenek sıkıntısının da bulunmadığını belirtti.
Yüksekova'da Dilimli, Şemdinli'de ise Aslandağı
ve Beyyurdu barajlarında incelemelerde
bulunduktan sonra Hakkâri'ye gelen Eroğlu burada
yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Başbakanımız

şunu ifade etti. Ödenek sıkıntısı yok. Hakkâri'ye
ayrı bir önem veriyor. Bunun dışında ikinci bir
müjdem var. Buralarda ağaçlar çok az. Hatta bu
taşkınlıkların sebebi de arazinin yapısının çıplak
olmasından kaynaklanıyor. Yağan yağmur taşkına
sebep oluyor. Dolayısıyla Erozyon kontrol ve aynı
zamanda ağaçlandırma çalışmaları yapmak suretiyle
biz buradaki Orman İşletme Müdürlüğümüzü
güçlendireceğiz. Hatta burada Orman İşletme
Müdürlüğümüz bir Orman Genel Müdürlüğü
görevi yapacak”
2012'nin yatırım yılı olacağını anlatan Bakan Eroğlu,
Hakkâri ve ilçelerine yapacakları yatırımlardan
bahsetti “Bu güzel insanları biz de mutlaka
kucaklayarak her türlü desteği vereceğiz. Burada
sadece yatırım yapmıyoruz. Sağlık Bakanlığımız
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burada 2 tane Devlet Hastanesi, 9 tane sağlık
merkezi hizmete açtı. Artık sağlıkta herhangi acil
bir sorun olduğu zaman ambulans helikopterle
tedaviye götürülüyor. Hakkâri-Yüksekova havaalanı
inşaatı başladı. Tarım Bakanlığımız geçen yıl buraya
92 milyon TL tarımsal destek gönderdi. Şu an
burada 1066 adet TOKİ konutu inşa ediliyor. Bir
de Başbakanımızın köylere yol su götürme projesi
var. Bu çerçevede geçen yılsonuna kadar 82 milyon
TL bir para gönderildi. Yani şunu ifade edeyim.
Hükümetimiz Hakkâri'ye çok büyük önem veriyor.'
dedi. Eroğlu, ayrıca basın aracılığıyla Hakkârili
vatandaşlara Başbakan Erdoğan'ın selamlarını
ilettiğini da sözlerine ekledi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkâri'ye
gelen Şahin ve Eroğlu'na AK Parti İstanbul
Milletvekili Nurettin Nebati, Emniyet Genel
Müdürü Mehmet Kılıçlar, DSİ Genel Müdürü Akif
Özaldı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Güven
Karaçulha, DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanı
Ergün Üzücek, Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak, Özel
Harekât Daire Başkanı Cemil Tombul, Terörle
Mücadele Daire Başkanı Cihangir Çelik, Personel
Daire Başkanı Muammer Bucak, İnşaat Emlak
Daire Başkanı Müslüm Sayli, DSİ 17. Bölge Müdürü
Mevlüt Pehlivan ve bazı bürokratlar eşlik etti.
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KI SA DSİ’den Afrikalı Mühendislere Eğitim
DSİ Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Büyük
Barajlar Komisyonu (ICOLD) arasında imzalanan
protokol ile eğitim programları gerçekleştiriliyor.
2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilecek olan
eğitim programları kapsamında ICOLD üyesi az
gelişmiş Afrika ülkeleri mühendislerinden oluşan
bir gruba ülkemizdeki su kaynaklarının gelişimi
konusunda 3 hafta süren “İşbaşında Eğitim
Programı” uygulandı.
Katılımcıların ülkemizdeki tüm masraflarının DSİ'ce
karşılandığı İstanbul ve Konya'yı kapsayan yardım
maksatlı eğitim programının ilk ayağı 3-25 Eylül
2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitim;

3 katılımcı Fas'tan ve 5 katılımcı Burkina Faso'dan
olmak üzere toplam 8 katılımcı ile gerçekleştirildi.
İstanbul'da Büyükçekmece Barajı ve İçmesuyu
arıtma tesisi ile Melen Projesi ve Cumhuriyet Arıtma
tesislerinin incelenmesinden sonra DSİ 4. Konya
Bölgesi sınırları içinde Ermenek Barajı ve HES ile
Bağbaşı Barajı ve Mavi tünel inşaatlarında
incelemelerde bulunuldu.
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Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi İçin Çalışmalara Başlanıyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye çapında
kullanılabilecek bir Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı
Sistemi kurulması için harekete geçti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Lütfi Akca başkanlığında yapılan toplantıda, Rize'de
meydana gelen sel Bakanlığın alakalı birimleri ile
birlikte masaya yatırıldı.
Rize'de meydana gelen sel, taşkının neden olduğu
meseleler, bunların sebepleri ve çözüm yollarının
tartışıldığı toplantıda, derelerin kapatılmasının
Bakanlığın bilgisi ve onayı olmaksızın gerçekleştiği

ifade edildi. Toplantıda, hidroelektrik santrallerin
taşkın meydana gelmesinde etkisinin olmadığı kayıt
altına alındı.
Türkiye çapında kullanılabilecek bir Taşkın Tahmin
ve Erken Uyarı Sistemi kurulmasını, alakalı tüm
Genel Müdürlüklerin katılımı ile çalışma
başlatılmasını isteyen Müsteşar Akca, riskli
bölgelerden başlayarak Taşkın Yönetim Planları
hazırlanması, Rize için alınacak tüm tedbirleri
içerecek bir planın da öncelikli olarak hazırlanması
talimatını verdi.
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KI SA HEDEF 2023
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı 2023
yılına kadar ülkemizin su potansiyelinden azami
seviyede faydalanılacağını ve su kaynaklarımızın
tamamından istifade edileceğini söyledi. Kurban
bayramı vesilesiyle DSİ Genel Müdürlüğü
Konferans Salonunda düzenlenen bayramlaşma
merasiminde konuşan DSİ Genel Müdürü Akif
Özkaldı “Özellikle 2003 yılından itibaren başta
Sayın Başbakanımız ile Orman ve Su İşleri
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun bizlere
vermiş olduğu büyük desteklerle başarılı çalışmalara
imza atılmış, belirlenen yeni yatırım stratejileri
ivedilikle uygulanmış ve yatırımlar hızla ülkemiz
ekonomisine kazandırılırken, yeni yatırımların
temelleri atılmış ve atılmaya devam edilmektedir.
DSİ olarak yeni dönemde bize düşen görev
yakalanan bu başarıyı daha da ileri noktalara
taşımaktır. Kuruluşumuz bu çerçevede 2023 yılına
kadar su potansiyelimizi azami seviyede
değerlendirmek ve su kaynaklarımızın tamamından
istifade etmek hedefindedir.” dedi.
Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ'ye
çok önemli görevler düşmekte olduğunu ifade eden
Özkaldı şöyle konuştu “Çünkü vatandaşlarımızın
sağlıklı ve kaliteli içme suyuna, gelişmekte olan
sanayimizin enerjiye, tarımımızın modern sulamaya
ve tarım alanlarının ve yerleşim merkezlerinin
taşkınlardan korunmaya ihtiyacı aşikârdır. Diğer
taraftan yine hepimizin iyi bildiği gibi ülkemizde
yağış miktarının ve zamanın bölgelere göre farklılık
göstermesi de suyun öncelikle baraj ve göletlerde
depolanmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda
geriye dönüp baktığımda, 706 adet baraj ve gölet,
58 adet hidroelektrik santrali işletmeye alınmış,
3.216.000 ha alan sulamaya açılmıştır. Yaklaşık

1.418.000 ha tarım arazisi ise taşkından
korunmuştur. Genel Müdürlüğümüzce bu güne
kadar 32 milyon kişiye Avrupa Birliği
Standartlarında 3,27 milyar metreküp içme ve
kullanma suyu sağlanmıştır.”
DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı'nın konuşmasının
ardından Genel Müdür Yardımcıları Güven
Karaçuha, Cüneyt Gerek, Ömer Özdemir, Döndü
Tatlıdil, daire başkanları, başkan yardımcıları, şube
müdürleri ve personelin katılımıyla bayramlaşma
merasimi gerçekleştirildi.
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İcracı Dairelerden DSİ Genel Müdürüne Brifing
Etüd ve Plan, Proje ve İnşaat, Barajlar ve HES ile
İçmesuyu ve Kanalizasyon daireleri Genel Müdür
Akif Özkaldı'ya dairelerinin çalışmaları ve yürütülen
projeler hakkında sunum yaptı.
DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımcı daireleri
tarafından yapılan sunumlara Etüd ve Plan Dairesi
Başkanı Salim Fakıoğlu tarafından başlanıldı. Daha
sonra sırasıyla Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali
Kılıç, Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Ergün
Üzücek ile İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi
Başkanı Ayhan Taşkın dairelerinin sunumlarını
gerçekleştirdiler.

KISA

Doğunun Parlayan Yıldızı Elazığ DSİ Spor
Elazığ DSİ Spor kulübü 4 şube ve 8 kategoride
200'e yakın sporcusuyla faaliyet gösteriyor. Son 8
yılda 60'a yakın kupa ve madalya kazanan kulüp
voleybolda Türkiye ikinciliğini futbolda ise Türkiye
beşinciliğini elde etti.
Voleybolda 3 sezondur Aroma Bayanlar Liginde
mücadele eden Elazığ DSİ Spor Kulübü bu yıl
oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak liderliğini
sürdürüyor. Voleybol şubesi 3 yıl üst üste yaş
gruplarında Türkiye finallerine kalmıştı. 2008-2009
sezonunda Türkiye 2. olan voleybol şubesinin
Antrenörü ve 3 sporcusu milli takıma davet edildi
.
Elazığ DSİ Spor Kulübü Futbol şubesi ise amatör
U13, U14, U15 liglerinde üst üste 3 kez namaglûp
şampiyon oldu. 950 gündür namağlup unvanını
koruyan Futbol Şubesi Alt yapıdan 2 sporcusunu
2009 ve 2011 yıllarında Beşiktaş Spor Kulübüne
verdi.

Elazığ DSİ Spor Masa tenisinde de yıldız ve
gençlerde 5 yıldır üst üste Türkiye şampiyonasına
katılıyor.
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HABER

Özellikle
yaz aylarında
yaşanan büyük nüfus
artışları neticesinde
su ihtiyacı çok artan
Bodrum
2040 yılına kadar
su sorunu
çekmeyecek.

Bodrum
‹çmesuyu Projesi
Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri
olan Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacı
2040 yılına kadar karşılandı.

gelmiştir. Özellikle yaz aylarında yaşanan büyük
nüfus artışları neticesinde su ihtiyacı çok artmış ve
mevcut kaynaklar yetersiz kalmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
Bodrum Merkez ve Bodrum Yarımadası'ndaki
yerleşim birimlerine içme kullanma ve endüstri suyu
temini maksadıyla hayata geçirilen proje yaklaşık
100 milyon TL'ye mal oldu. Proje ile Bodrum ve 9
yerleşim yerine yılda ilave 9,72 milyon metreküp
içme ve kullanma suyu sağlanmış olacak.

İller Bankası, Bodrum ilçesine ve Yarımada'daki
diğer yerleşim birimlerine su temin etmek
maksadıyla bazı çalışma yapmıştır. Başlangıçta sular
keson ve derin kuyularla temin edilmiş bu sularda
yetersiz kalınca, önce Karaova YAS'dan alınan sular
Bodrum İlçesi'ne getirilmiştir. Sulama amaçlı olarak
inşa edilen Mumcular Barajı'nın suları da arıtılarak
Bodrum İlçesi'ne verilmiştir. Halen Bodrum
Yarımadası'ndaki diğer önemli yerleşim birimleri
sularını genellikle yeraltı suyundan temin etmektedir.

Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu
Bodrum Yarımadası'nın merkezi durumundaki
Bodrum ilçesinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Milattan öncede çeşitli medeniyetlerin merkezi
olmuş Yarımada, 1521 yılında Osmanlı
egemenliğine geçmiştir. 1970'li yıllara kadar sakin
bir kasaba hüviyetindeki Bodrum, Türkiye'de turizm
hareketlerinin canlanması ve kıyılarda yazlık edinme
isteğinin artışına paralel olarak çok popüler hale

Ancak Bodrum Yarımadası'ndaki yerleşik nüfusa
ilaveten II. Konut nüfusu, turizm nüfusu ve
günübirlik ziyaretçilerin oluşturduğu toplam nüfusun
su ihtiyacı o kadar artmıştır ki; mevcut su kaynakları
yetersiz kalmıştır. Bu sebeple Bodrum Yarımadası'na
dışarıdan su getirilmesi gerekli olmuştur. Bodrum
Yarımadasındaki Belediyeler Birliğine dâhil olan
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beldelere 2040 yılı nüfusuna göre Geyik Barajı'ndan
ve Çamköy Yeraltısuyu kaynaklarından içme
kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi amacıyla
DSİ Genel Müdürlüğü ile Bodrum Yarımadası
Belediyeler Birliği arasında 07.12.2001 tarihinde
protokol imzalanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü bu
projeye “Bodrum Yarımadası Acil İçme, Kullanma
ve Endüstri Suyu Temini Projesi Etüt ve Kati Proje
Yapımı Mühendislik Hizmetleri” adı altında
14.01.2002 yılında SUİŞ -DOLSAR ortak girişimi
ile yaptığı sözleşmeyle başlamıştır.
Ancak her ne kadar protokol 07.12.2001 tarihinde
imzalanmış ise de 1988'de bitirildikten sonra Yeniköy
Termik Santralı tarafından işletilmeye başlanan
aynı zamanda Yarımadanın su kaynağı olan Geyik
Barajı'ndan DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından
1995 yılından itibaren su kalitesini belirlemek
amacıyla su numuneleri alınarak analizler yapılmaya
başlanmıştır.

Nüfus ve Gelecek Projeksiyonu
Bodrum İçme Suyu Projesi kapsamında; Bodrum
Merkez, Konacık, Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis
(Güney Hattı), Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan,
Göltürkbükü (Kuzey Hattı) ve Yalıçiftliği
Belediyeleri'ne su verilecektir. Bu belediyelerin 2008
yılı nüfus sayım sonuçları toplamı 103.426'dır. 2008
yılı nüfus toplamına turizm, ikinci konut ve
günübirlik ziyaretçilerin nüfusları da eklendiğinde
yukarıda sayılan 10 yerleşimin toplam nüfusunun
321.300 kişi olacağı öngörülmüş ve İçmesuyu
ihtiyacının da 15.80 milyon m3/ yıl olacağı hesap
edilmiştir.
Bodrum Yarımadası'na içme, kullanma ve endüstri
suyu olarak;
- Yarımada YAS kaynaklarından - 5.00 hm3/yıl
- Mumcular Barajı'ndan
- 5.00 hm3/yıl
- Karaova YAS kaynaklarından - 2.80 hm3/yıl
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Güvercinlik İçmesuyu Arıtma Tesisi
Olmak üzere toplam 12.80 hm3/yıl (406 l/s) suyun
tamamı terfili olarak iletilmektedir. Mevcut
Mumcular Barajı hâlihazırda yalnız Bodrum ve
Torba'ya su sağlamaktadır. Ayrıca, Karaova
mevkiindeki mevcut yeraltısuyu kaynaklarından da
yalnız Bodrum'a su iletilebilmektedir.
Yarımadadaki diğer yerleşim yerlerinin su
ihtiyaçlarının tamamı yeraltısuyu kaynaklarından
karşılandığından ve yörede başka bir su kaynağı
bulunmadığından, son yıllarda yeraltı suyu kullanımı
aşırı derecede yükselmiş bunun sonucunda tuzlanma
sorunları ve sertlikte belirgin bir artış gözlenmiştir.
Yapılan hesaplara ve fiili duruma göre Yarımada'ya,
mevcut bütün kaynaklardan iletilmekte olan sular,
2008 yılı ihtiyacını bile (15.80 hm 3 /yıl)
karşılayamamaktaydı. Buna göre, müstakbel nüfus
2025 yılında 508.000 kişi, 2040 yılında ise 750.000
kişiye ulaştığında, mevcut durumda bile yetersiz
olan suya ciddi miktarda ihtiyaç duyulacaktı. Bu
sebeple, Bodrum Yarımadası için planlaması ve kati

projesi yapılan Geyik Barajı ve Çamköy YAS sularını
iletecek olan hamsu isale hattı, yeni içmesuyu arıtma
tesisi ve arıtılmış suyu ana depoya iletecek arıtılmış
su isale hattı ile depolarının acilen devreye girmesi
gerekmekteydi.
Bu gerekçeyle; Bodrum Yarımadası'nın mevcut ve
gelecek yıllardaki içme, kullanma ve endüstri suyu
ihtiyaç açığını karşılamak üzere Bodrum İçme Suyu
Projesi kapsamında Bodrum - Güvercinlik İçmesuyu
Arıtma Tesisi, İçmesuyu Depoları ile İçmesuyu Ana
İsale ve Depo bağlantı hatlarının yapılması
amaçlanmıştır.
DSİ bu amaç doğ rultusunda; Bodrum
Yarımadasında bulunan ve isimleri yukarıda sayılan
yerleşim merkezlerinin 2040 yılına kadar olan 45,52
hm3/yıl ilave içme-kullanma suyu ihtiyacının kısa
vadede 5 hm3/yıl kısmı Geyik Barajı'ndan Yeniköy
Termik Santraline soğutma suyu sağlayan isale
hattından, 4,72 hm3/yıl kısmı ise Çamköy YAS
kuyularından karşılanmak üzere proje geliştirmiştir.
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İsale Hattı Çalışmaları
Projeye göre YAS kuyularından alınan su toplama
deposunda toplanacak ve arıtma tesisine cazibeli
iletilmek üzere uygun kota yerleştirilen yükleme
deposuna terfi edilecektir. Geyik isale hattından
alınan hamsu da kendi hidrostatik basıncıyla aynı
yükleme deposuna cazibeli olarak iletilecek ve
Yükleme deposunda her iki kaynaktan gelen toplam
9,72 hm3/yıl su karıştıktan sonra cazibeli olarak
Güvercinlik Arıtma Tesisine getirilecektir. Arıtma
tesisinde arıtılan sular, öncelikle ana su dağıtım
deposuna, oradan da Bodrum merkez ve
yarımadada bulunan 9 adet beldeye bağlantı hatları
ile iletilecektir.

İnşaat Süreci
Projenin inşaat uygulamaları 12.09.2006 tarihinde
“Bodrum Yarımadası İçmesuyu Projesi İçmesuyu
Tesisleri ve İsale Hattı 1.Kısım İnşaatı”, 21.07.2009
tarihinde ”Bodrum Yarımadası İçmesuyu Arıtma
Tesisi İnşaatı”, 25.12.2009 tarihinde “Bodrum
2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı” olmak üzere
3 kısımda gerçekleştirilmiştir.
1. Kısım, Güvercinlik arıtma tesisinden başlayarak
tüm yarımadayı dolaşan Dağıtım hattı yapımını,
2. Kısım, Güvercinlik arıtma tesisi yapımı ile
m e vc u t mu m c u l a r a r ı t m a t e s i s i n i n
rehabilitasyonunu,
3. Kısım ise Güvercinlik arıtma tesisi ile hamsu
kaynağı olan Çamköy YAS kuyuları ile Geyik
Barajı isale hattına bağlantı hatlarının inşaatlarını
kapsamaktadır.
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1. kısım inşaat işleri:
1.Grup işler
1) Yeni Arıtma Tesisi-Bodrum Ana dağıtım Deposu
arası İsale Hattı (L= 16 971 m)
2) Kuzey ve Güney Dağıtım Hatları
(L= 71 813 m)
3) Depo Bağlantı Hatları (L= 57 665 m)
(Toplam Uzunluk : 146 449 m) (Hatlarda; HDPE
(PE 100), CTP VE ÇELİK borular
kullanılmıştır.)

2.Grup işler
Ana Dağıtım Deposu ve Servis Depoları (13 adet
2 000 m3 ve 7 adet 1 000 m3 kapasiteli, Toplam
20 Adet) Ana isale, ana dağıtım, depo bağlantı
hatları üzerinde yer alan tahliye, vantuz, hat vanası,
yol ve dere geçişleri, branşman vb. her türlü sanat
yapıları inşaatları ile boru özel parçalarının imalat
ve montajları yapılmıştır.

2. kısım inşaat işleri
1.kademesi (2025 yılı ihtiyacı için) 40.000 m3/gün,
2.kademesi (2040 yılı ihtiyacı için) 40.000 m3/gün
olmak üzere toplam 80.000 m3/gün kapasiteli yeni
Güvercinlik içme suyu arıtma tesisi binaları
bitirilmiştir. Ayrıca mevcut Mumcular Arıtma
Tesisinde de rehabilitasyon çalışmaları yapılmıştır.

3. kısım inşaat işleri
Bu kapsamda toplam uzunluğu (Çelik + HDPE
olmak üzere) 29.652 m olan ana isale hattı ve
bağlantı hatlarının tamamının borusu döşenmiş,
Çamköy mevkiinde bulunan 6 adet kuyunun pompa,
mekanik teçhizat ve binaları, dört gruplu terfi
merkezi binası ile 5 adet ( 3 adet 500 m3 ve 2 adet
1 000 m3 kapasiteli) içmesuyu deposu ve sanat
yapıları yapılmıştır. Ayrıca SCADA ve
Enstrümantasyon (otomasyon) ve elektrik işleri ile
tüm SCADA, Otomasyon ve Eko Sistemi Temin
ve Montajı, Proje kapsamındaki SCADA Sisteminin,
Arıtma Tesisindeki mevcut SCADA Merkezine
adaptasyonu ve revizyonu yapılmıştır.
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DSİ İçmesuyu Projesinin Bodrum
Yarımadasına kazandırdıkları
Projenin en büyük faydası elbette yarımadanın içme,
kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının 2040 yılına
kadar karşılanmış olmasıdır. Ancak bunun yanında
mevcut tesislerin rehabilitasyonu ve iyileştirmeleri
de yapılarak içmesuyu sistemi daha sağlıklı bir
işlerliğe kavuşturulmuştur.
Mevcut Mumcular İçmesuyu Arıtma Tesisi, İller
Bankası'nca 1994-1999 yılları arasında inşa edilmiştir.
Ayrıca Bodrum yarımadasının acil içmesuyu
ihtiyacının karşılanması amacıyla;
1980 -1990 yılları arasında DSİ tarafından Kocadere
üzerinde sulama ve içmesuyu maksatlı Mumcular
Barajı yapılmıştır. Mumcular Barajı'ndan
içmesuyuna tahsis edilen kısım 5.00 hm3/yıl olup,
maksimum tesise isale edilecek su miktarı 325 l/s.'dir.
Buna göre içmesuyu arıtma tesisinin kapasitesi;
Qmax = 325 l/s. = 28.080 m3/gün'dür. Mevcut
Tesisin prosesi; konvansiyonel havalandırma +
koagülasyon + filtreleme proses ünitelerinden

müteşekkildir.
Mevcut Tesiste ve projeler üzerinde yapılan inceleme
ve çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir;
-

-

-

Tesise hamsu Mumcular Barajı'ndan
sağlanmaktadır. Özellikle, barajın drenaj alanı
içinde yer alan mevcut zeytinyağı fabrikalarının
faaliyette bulunduğu dönemlerde, hamsudaki
kirlilik yüklerinin çok arttığı ve bunun sonucunda
hamsuda oluşan kokunun bu dönemlerde
giderilemediği öğrenilmiştir.
Artan kirlilik yükleri nedeniyle, tesis ünitelerinin
bu durumdan olumsuz etkilendiği ve 200 l/s
(17.800 m3/gün)'den fazla suyun arıtılamadığı,
arıtılmış suda koku ve tat sorunu olduğu tespit
edilmiştir.
Tesisin yazın su ihtiyacının pik olduğu
dönemlerde yılda yaklaşık 6 ay çalıştırıldığı diğer
dönemlerde çalıştırılmadığı tespit edilmiştir. Bu
takdirde tesisin ortalama günlük debileri 2004
yılında 11.648 m3/gün. (135 l/s.) ve 2005 yılında
13.364 m 3 /gün. (155 l/s.) olmaktadır.
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Yukarıdaki bu olumsuzlukların giderilmesi için
Mevcut Mumcular İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin
tasarım debisinde (yani 28.080 m3/gün veya
325 l/s.) hamsuyun İçmesuyu standartlarına
göre içilebilecek derecede arıtılabilmesi için Kati
Proje'de önerilen aşağıdaki ünitelerin yapılması
planlanmış ve yapılmıştır;
1- Ön ozonlama ünitesi ilavesi,
2- kimya binasında potasyum permanganat ilavesi.
3- toz aktif karbon hazırlama ve dozlama üniteleri
ilavesi.
Güvercinlik İçmesuyu Arıtma Tesisi klasik
konvansiyonel arıtma tesisi olup, Arıtılmış su kalitesi
için 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmelik” ekinde verilen
kriterlere göre belirlenmiş şartlar dikkate alınacaktır.
Mevcut analiz sonuçlarına göre; Güvercinlik
İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde uygulanacak proses;
Geyik Barajı ve Çamköy YAS kaynaklarından
gelecek harmanlanmış hamsuyun değerlendirilmesi
sonucu tespit edilen bulanıklık, amonyak azotu,
kalsiyum, organik maddeler, demir, manganez,
toplam koliform, biyolojik ve kimyasal oksijen
ihtiyaçları (bakteriyolojik) parametrelerin
giderilmesini sağlayacak özelliklerde olacaktır.
Buna göre; seçilen proses; havalandırma,
koagülasyon, flokülasyon, çökeltme, filtreleme ve
dezenfeksiyondur. Tesiste dezenfeksiyon hem klor
ve hem de ozon ile yapılacaktır. Ayrıca filtreleme
işlemi de hem kum ve hem de granüler aktif karbon
filtreleri ile gerçekleştirilecektir.
Buna göre; arıtılmış su kalitesi “İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Nisan 2005”
de verilen standartlara göre arıtıldıktan sonra şehir
depolarına iletilecektir.
Güvercinlik Arıtma Tesisi 40 gün boyunca
performans testlerine tabi tutulmuş olup, arıtılmış
su numuneleri Sağlık Bakanlığına bağlı Refik

Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İzmir
Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü Analiz raporlarına
göre Arıtılmış su kalitesi TSE 266 (2005) uygun
olduğu belirlenmiştir.
Bodrum Yarımadası içmesuyu projesi kapsamında
”içmesuyu tesisleri ve isale hattı 1. kısım SCADA
otomasyon ve Enerjilendirme İnşaatı “ adı altında
16.06.2011 tarihinde yeni bir iş ihale edilmiştir.
Bu iş kapsamında: Ana ve dağıtım depolarının
mevcut gerekli elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak,
enerjiyi tüketici ekipmanlara en uygun şart ve şekilde
ulaştırma ve aynı zamanda sistemin kumanda ve
kontrolünü sağlama amacıyla düzenlenmiştir. Bu
kapsamda mevcut 34 adet su deposu vardır. İleride
ilave depolarda yapılacağından sistemin çözümü
ilave sistem yapılabilecek özellikte ve kapasitede
olacaktır.

Bodrum İçmesuyu Projesi
Kapsamında yapılan tesislerin
toplam maliyetleri:
•
•
•

Yeni Arıtma Tesisi (Güvercinlik) Yapımı,
Mumcular Arıtma Tesisinin Rehabilitasyonu,
İletim Hatları ve Katodik (Çelik boruların
p a s l a n m a s ı n ı ö n l e m e k ) Ko r u m a l a r ı ,
• Su Depoları ve Depo Bağlantı Hatları,
• Pompa İstasyonları ve Enerji Nakil Hatları,
• YAS kuyuları,
• SCADA sistemi (süreçler için gözetleyici denetim
ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler)
• Mumcular Barajı,
• Kamulaştırmalar,
• Bu proje için yaklaşık olarak Toplam Yatırım
Maliyeti 160 milyon TL'dir.
Bodrum İçmesuyu Projesi Kapsamında yapılan
tüm tesisler DSİ Genel Müdürlüğü ile Bodrum
Belediyeler Birliği arasında imzalanan bir protokolle
Aralık 2011 tarihi itibariyle Belediyeler birliğine
devredilmiştir.
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37 YAŞINDA BİR DEV: KEBAN
HABER

Türk mühendisliğinin ilk dev baraj tecrübesi olan
Keban Barajı'nın hizmete girmesinin üzerinden
37 yıl geçti. Bu süre zarfında 220 milyar kilovat
saatin üzerinde enerji üretimi gerçekleştiren Keban
kendisini defalarca amorti etti.
Keban Barajı yalnızca
sanayinin, aydınlatma
hizmetlerinin değil
Türk insanına da enerji
kaynaklarından
olmuştur.

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji ihtiyacını
temin etmek maksadıyla 1965 yılında inşasına
başlanılan ve 10 yılda tamamlanan Keban Barajı
ve Hidroelektrik Santrali inşa edilme maksadını
layıkıyla yerine getirdi. Batı, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'nun mevcut ve gelecekte tesis edilecek
sanayi tesislerini beslemek ve genel olarak aydınlatma
hizmetlerini yapmak maksadıyla inşa edilen Keban
Barajı işletme süresince 220 milyar kWh enerji
üretti. Türkiye'nin 2010 yılı enerji sarfiyatının
yaklaşık 210 milyar kWh olduğu dikkate alındığında
Keban Barajı'nın ülke kalkınmasındaki önemi net
olarak ortaya çıkıyor.
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Enerji üretimi haricinde Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'nun sosyo-ekonomik ilerlemesinde de
büyük rolü olan Keban Barajı Doğu Anadolu'da
demir - çelik, fosfat, ferrokrom, bakır, alüminyum
endüstrilerinin enerji ihtiyacını karşılamış, çevre
illerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin çoğalmasını
sağlamıştır. Keban baraj gölü balıkçılık ve turizm
etkinliği yaratmıştır. Fırat Üniversitesinde ve Keban
ilçesinde su Ürünleri Yüksek Okulu ve Fakültesi
açılmıştır. Keban, ulaşım imkânlarını arttırmış
bölgenin genel görünümünü büyük ölçüde

değiştirmiştir. Keban, ileriki yıllarda benzeri barajları
inşa edecek olan Devlet Su İşleri çalışanları için bir
Okul bir uygulama projesi olmuş baraj inşası
alanında tecrübeli elemanların yetişmesini
sağlamıştır.
Keban Barajı, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
olgunlaştırıldığında işletmede olduğu için GAP
kapsamına alınmamıştır. Ancak GAP için de iki
açıdan çok önemlidir. Birincisi, Keban Barajı, Fırat
Nehrinin Türkiye'deki su toplama havzasının
% 70' ini kontrol etmektedir.
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Bu durum, mansabında yer
alacak GAP barajlarına
düzenli su sağlanması
açısından önemlidir. İkincisi
ve belki de daha önemlisi,
Keban Barajı'nın, 1930'lu
yıllardan beri ülke insanının
refah düzeyini yükseltmeyi
hedefleyen çalışmaların ilk
büyük meyvesi olmasıdır.
Keban'ın 1930'lu yıllarda
başlayıp 1970'li yıllarda biten
öyküsü GAP gibi dev bir
projenin yapılabilirlik
g ü ve n c e s i ve ö n c ü s ü
olmuştur.

İnşaat Başlıyor
İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'nin elektrik
gücü 246 MW kadar iken takip eden 10 sene
içerisinde 611 MW'ye yükselmiştir. 1956-1962 yılları
arasında ise bu miktar 1 332 MW'ye çıkmıştır. Bu
yıllarda Türkiye'nin elektrik ihtiyacı yılda
%13 oranında artmaktadır. Bunun sonucu olarak
1963-1973 yılları arasında Türkiye'nin elektrik
enerjisi talebinde 1 450 MW'lik bir ihtiyaç ortaya
çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış
olan gelişme programının en önemli unsurunu
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı meydana
getirmiştir.
Keban Barajı'nın inşaatına 1965 yılında başlanmıştır.
Ancak baraj ile alakalı çalışmalar 1936'ya kadar
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uzanmaktadır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Fırat
Nehri'nin sağlayabileceği hidroelektrik enerji üretim
kapasitesini 1936 yılından itibaren araştırmıştır. Bu
maksatla Fırat nehrinin yılın çeşitli aylarında ne
gibi özellikler gösterdiğini yakından gözlemek üzere
Palu, Pertek, Keban boğazı, Kömürhan Karakaya
ve Kemaliye gibi mevkilerde akım gözlem
istasyonları kurulmuştur.
1959 yılında Uluslararası Yardım Teşkilatı (ICA)'nın
teknik yardımı ile Amerikan EBASCO Services
Inc. Firması ile işbirliği yapılarak Türkiye'nin enerji
ihtiyacının karşılanması konusunda çalışmalara
başlanmış ve daha sonra nihai ve kesin bir planlama
yapılması yoluna gidilmiştir. Hazırlanan 7 plan
teklifinin içerisinde 5 numaralı plan kilovat saat
maliyeti bakımından en ucuz ve ülke ekonomisi ile

Doğu Anadolu bölgesinin sosyal kalkınması
bakımından en uygun görülen Keban Projesidir.
Keban Barajı projesi, Türkiye'nin Doğu Anadolu
Bölgesinde ve Fırat Nehri üzerinde inşa edilecek
bir baraj ve HES ile bu santralde üretilecek enerjiyi
yük merkezlerine iletecek nakil hatları ve indirici
trafo merkezlerini ihtiva etmekte idi.
Keban Barajı Fırat nehrinin en önemli 3 kolunun
(Karasu Munzur Murat) birleşme yerinin hemen
mansabında inşa edilecekti. Nehrin bu noktada
ortalama 641 m3/sn olan debisi denize döküldüğü
debinin %75'ine eşittir. Böylece Keban Barajı nehrin
bu debisini tek başına kontrol edebilecek bir
konumda olacaktı.
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Baraj yeri ve göl sahası gerek jeolojik gerekse
topoğrafik bakımdan dikkatle etüt edilmiş ve yüksek
bir baraj yapılması uygun görülmüştür. Baraj ekseni
beton ağırlıklı, beton kemer ve dolgu tipinde
barajların inşasına el vermekte idi. Ekonomik
analizler sonunda 1963 yılında sıkıştırmalı kaya
dolgu ve beton ağırlıklı baraj yapılmasına karar
verildi.
Projenin çok yönlü oluşu ve uygulamaya birçok
kuruluşun iştiraki göz önüne alınarak DPT
tarafından “Keban Koordinasyon Kurulu”
oluşturulmuştur. Koordinasyon kurulunca projenin
zamanında işletmeye girebilmesi için yapılacak
çalışmalar zamanın kurumlarına aşağıdaki şekilde
paylaştırılmıştır.
1

2
3

Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE): Fizibilite
ve kati projelerin hazırlanması işini
yapacaktır.
Etibank: Hava hatlarını inşa edecektir.
TCK: Baraj gölü içinde kalan yollar ve
köprüler yerine kaim olacak işleri
yapacaktır.

4

5

6

7

8

9
10

DDY Limanlar Dairesi Başkanlığı: ElazığGenç Demir yolunu üst kodlara
taşıyacaktır.
Şeker Şirketi: Elazığ Şeker Fabrikası
gölalanı altında kalmaktadır. Şeker şirketi
bu fabrikayı sökerek nakledecektir.
Toprak İskân Genel Müdürlüğü: Keban
barajı 700.000.000 m 2 bir araziyi su
altında bırakmaktadır. 162 köy 50 mezra
11 mahalle 8 kom bunlarda yaşayan
30.000 kişi iskân edilecektir.
Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı: Keban
ve Elazığ civarında bölge planlaması
yapacaktır.
Çimento Sanayi A.Ş.: Keban için lüzumlu
olan çimentoyu temin etmek için Elazığ
fabrikasını tevsi edecektir.
PTT Genel Müdürlüğü: Keban ilçesi ve
site santrallerini iletim hatlarını kuracaktır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: Barajın
inşası
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6 Bin Yıllık Tarih Gün Işığına Çıkıyor
Keban Barajı'nın inşa edildiği yer ve gölalanı tarıma elverişli arazilerin
bulunması sebebiyle uygarlıkların merkezi olmuştur. Tabi bunda en
önemli pay Fırat'ın bereketli sularıdır. Bu sebeple 1966 yılında Ortadoğu
Teknik Üniversitesi ile temasa geçilerek konuyla ilgili uzman ve
arkeologların çalışmaları sağlanmıştır. Bu çalışmalar DSİ tarafından
finanse edilmiştir. İlk araştırmalarda Keban gölü ve çevresinin tarihi
eserler ve kalıntılar bakımından zengin olduğu anlaşıldığından İstanbul
ve Chicago Üniversitelerinden de arkeologlar bölgeye gönderilmiştir.
Bu heyetin tespitlerine göre Elazığ'ın doğusunda bulunan Altınova'da
38 adet höyük bulunmaktadır. Höyüklerin içinde bulunabilecek tarihi
eserleri çıkarmak maksadıyla uluslararası düzeyde çok geniş kapsamlı
çalışmalara başlanmıştır. 1968 Mayıs'ında bu konuda çalışmak üzere
yukarıda adı geçen kuruluşlara ilaveten İngiliz ve Alman arkeoloji
Enstitüleri ile Michigan Üniversitesi tarafından gönderilen 12 adet
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yerli ve yabancı heyet
çalışmalara katılmışlardır.
Ortadoğu
Te k n i k
Üniversitesi'nden, bir
restorasyon g rubu da
çalışmalara iştirak etmiştir.
Göl içinde kalan iki tarihi
cami göl dışına taşınarak
yeniden yapılmıştır.
Yapılan çalışmalar, milattan
önce
4000'lerde,
Anadolu'da Fırat Nehrinin
doğusunda bulunan geniş
bir alanda Hititlerin
yaşadığını göstermiştir.
A l t ı n ov a ' d a bu l u n a n
höyüklerden çıkartılan
eserlerden anlaşıldığına göre de bu sahada bronz
çağında dahi insanların yaşadığı anlaşılmıştır. Ayrıca
Malatya civarındaki höyüklerde bulunan eşyalardan
bu civarda demir çağında da yaşam olduğu ayrıca
Asvan ve Altınovadaki höyüklerde Selçuklu ve

Osmanlı dönemlerine ait tarihi kalıntılara da
rastlanmıştır. Keban Barajı böylelikle tarihin gün
ışığına çıkartılmasına da vesile olmuştur.

"Bu baraj su tutmaz"
İnşaata başlanmasını takip eden günlerle birlikte
barajın inşa edileceği arazinin yapısı çeşitli zorluklar
çıkarmaya başlamıştı. O günleri ve yaşanan
zorlukları Keban Barajı Projesi'nde çalıştırılmak
üzere işe alınan ilk teknik eleman unvanına sahip
Nusret Özgen şöyle anlatıyor:
“Barajın yapımı sırasında "Bu baraj su tutmaz" sözü bir
darbımesel halini almıştı. Öyle ya baraj gölünü teşkil eden
tozlu topraklar üzerinde 31 milyar ton su birikecek ve Keban
kalkeri üzerine insan eliyle oturtulmuş bir sedde ile, bu
seddenin altındaki enjeksiyon perdesi de bu suların mansaba
geçişini engelliyecekti. Temel ıslahı için yapılan çalışmalar
gün geçtikçe bu ümitsizliği arttırıyordu. Araştırma sırasında
sık sık büyük erime boşluklarına, fay hatlarına, çürük ve
çatlak zeminlere rastlanılıyordu. Ayrıca baraj gölünün altında
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kalacak arazide de çöküntüler, fay hatları ve işletilen maden
ocakları ile sinkholler (büyük aşınma çukurları) vardı. Baraj
gölünün oluşacağı arazi ise; 1. ve 2. Deprem kuşağı içinde
idi. Bu karamsar tablo herkesin dilinde dolaşan bir cümleyi
oluşturmuştu. "Bu baraj su tutmaz" diye…
Bu karamsar tablo hiçbir zaman baraj çalışanlarını yıldırmadı.
Bunun aksine çalışma azmini arttırdı. Keban Barajı artık
bir üniversite, bir bilgi ve yeni bir tecrübe alanı haline gelmişti.
Türk mühendisi ve İşçisi büyük bir bilgi birikimiyle işin
içinden çıkacak ve bu karamsar tablodan aydınlık bir tabloyu
oluşturacaktı.”
Gerçektende Türk Mühendisi ve işçisi o karamsar
tablonun üstesinden gelmiş ve 4 Kasım 1973
tarihinde Keban Barajı'nda su tutulmuştur. Bununla
birlikte Keban Barajı'nın inşa edildiği o zorlu arazi
ve kaynaklık ettiği sorunlar; büyük bir bilgi birikimini
elde etmiş, istikbaldeki barajlar için hazır ve
deneyimli bir ekibin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
Barajda su tutulduktan sonra mansaptaki muhtemel
su kaçaklarına ait bir harita DSİ, EİE ve müşavir
firma olan EBASCO şirketi tarafından hazırlanmıştı.
Bu muhtemel su kaçaklarının oluşacağı yerler barajın
mansabındaki sol sahil, sağ sahil, nehir yatağı,
Keban deresi, Zeryan deresi ve söğütlü çayı idi.
Ayrıca, Keban ilçesi ve ilçe içindeki Etibank Simli
Kurşun Madenlerine ait galeriler de bu muhtemel
kaçak alanının içine giriyordu. Bu muhtemel
kaçakların meydana gelmesini önlemek maksadıyla
aşağıdaki çalışmalar yapılarak sorunsuz bir su tutma
işlemi sağlandı.
•
•
•

Baraj aksı boyunca oluşturulan enjeksiyon
perdesinin bitirilmesine hızla devam edildi.
Diyafram duvarları tamamlandı.
Enjeksiyon galerilerinin içindeki drenajlar açıldı.
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Yeni “denize” gemi gerekli
Barajda su tutulduktan sonra yaklaşık 30 milyar m3
su ve doğu batı istikametinde 125 kilometre
uzunluğunda bir göl oluşmuş göl genişliği de bazı
yerlerde 18 kilometreyi bulmuştur. Barajla birlikte
675 km 2 'lik bir gölalanı ortaya çıkmıştır.
Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya ve Sivas illerine
bağlı irili ufaklı 85 yerleşim yeri su altında kalmıştır.
Ayrıca 125 yerleşim yerinin arazilerinin bir kısmı
baraj gölü içinde kaldığından yaklaşık irili ufaklı
210 yerleşim biriminin etkilendiği tespit edilmiştir.
Çevrenin Sosyal ve nüfus yapısının özelliği sebebiyle
Keban gölü altında kalan yaklaşık 59.000 parselin
kamulaştırılmasından mal sahipleri genel olarak
memnun olmuşlardır. Ancak mal sahibi olmayanlar
kamulaştırma bedeli alamadıkları için sorun
yaşamışlardır. Bu kategoride başkalarının toprağında
tarım yapan fakir çiftçilerle; yerleşim yerlerinde
bekçi, hoca, çoban, okul hademesi gibi hizmetlerde
çalışan kimseler bulunmaktadır. Bu gruba dâhil

kimselerin sıkıntılarının büyük bir sosyal problem
olarak çözümü gerekmiştir. Bu grubun sıkıntılarını
azaltmak için isteyenlere yeni yerleşim yerleri
gösterilmiş bir kısmına da yurt içinde ve dışında iş
bulmalarına devletçe yardım edilmiştir.
Nusret Özgen kamulaştırmalarla alakalı ilginç bir
olayı şöyle aktarıyor:
“1973 yılında baraj yerine ilginç bir haber ulaştı. Ağın
ilçesinin karşısındaki Suderek köyünde, etrafı sularla çevrili
bir toprak damın üzerinde 70 yaşlarında bir dedenin mahsur
kaldığı söylendi. Durumun çok ciddi olduğunu, bir saate
kadar kurtarılmazsa toprak damın çökmesiyle birlikte bu
yaşlı vatandaşın da sulara gömüleceğini söylediler. Yabancı
firmada çalışan bir teknisyenin lastik botu suya indirilerek
köye gidildi ve adam kurtarıldı. Köylülere niçin bu adamı
burada bırakıp gittiniz diye sorulduğunda, şöyle cevap verdiler:
'Biz köyü su basacak dediğimizde bize inanmadı ve şöyle
dedi. Bu köyü suyun bastığını ne babamdan ne de dedemden
işittim. Siz gidin ben gelmem dedi. Bütün ısrarlarımıza
rağmen ikna edememiştik'. Suların köyü basacağına bir türlü
inandırılamayan bu dede, böyle kurtarılmıştı.”
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Barajda su tutulmasıyla birlikte göl çevresindeki
köy ve kasabaların birbiriyle ve yakın il ve ilçelerle
olan bağlantıları kesildi. Göl genişliği, yer yer
20 kilometreye yaklaştı. Artık bu yeni denize gemi
gerekli idi.
Baraj gölü sebebiyle ortaya çıkan bu yeni coğrafyaya
uygun bir düzene ihtiyaç vardı. Bunun için yeniden
yollar yapıldı, köprüler inşa edildi. Feribot iskeleleri
yapıldı. Bu feribotlar “yeni denizin” gemileri olarak
Kemaliye-Başpınar, Keban-Ağın, ElazığÇemişgezek, Elazığ-Pertek güzergâhlarında seferlere
çıktılar. Bununla birlikte yakın köylerle irtibatı
sağlayacak birçok deniz motorları ve kayıklar
faaliyete geçti.

Bölgede Daha Yumuşak Bir İklim
Barajın inşası ve ardından su tutulmasıyla oluşan
devasa gölün bölge iklimine etkileri de olmuştur.
Baraj gölü yüzeyinde, yazın ortalama 6 milyon
metreküp su buharlaşmaktadır. Buharlaşma etkisinin
iki önemli sonucu ortaya çıkmaktadır. İklimin
yumuşamasına sebep olan buharlaşma aynı
zamanda nem oranını arttırdığından bitki örtüsünü
de zenginleştirmektedir.
Buharlaşmanın etkisiyle kışlar ılık geçmekte
dolayısıyla yağan karlar hemen erimektedir. Oysa
baraj yapılmadan önce kış aylarında Fırat Nehri'nin
birçok kez tamamen donduğu gözlemlenmiştir.
Keban Baraj Gölünün çevre iklimini ne ölçüde
etkilediğine ilişkin en güzel kanıt sıcaklık
ortalamalarıdır. Barajın inşasından sonraki yıllarda
ocak ayına ait sıcaklık ortalamaları birkaç istisna
dışında sıfır derecenin üzerinde seyretmiştir. Ayrıca
gölde meydana gelen buharlaşma nem oranını da
% 10 nispetinde arttırmıştır.

Yıllık 2000 Ton Su Ürünü
Keban, ulaştırma dışında balıkçılık gibi yeni gelir
getirici bir faaliyete de zemin hazırlamıştır. Baraj
gölünde16 avlak sahasında yıllık 635 ton balık
avcılığı yapılmaktadır.
Baraj gölünde 386 balıkçı; 180 tekne ve 450 000
metre ağ ile 48 000 adet kerevit pinteri kullanarak
balık avcılığı yapmaktadır. Yüzer kafeslerde alabalık
yetiştiriciliği son yıllarda artış göstermiş ve toplam
16 tesis kurulmuştur. Bu tesislerden yılda 1150 ton
porsiyonluk alabalık yetiştirilmektedir. Keban Baraj
gölünde yılda 2000 ton civarında su ürünleri üretimi
yapılmakta ve oluşan bu sektörden yaklaşık 500 kişi
ailesini geçindirmektedir. Elde edilen ekonomik
değer 7,6 milyon TL düzeyindedir. Bunun yanında
gerek avcılık ve gerekse kafeslerde yapılan üretim
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sebebiyle ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin
temini için Elazığ ve çevre illerde faaliyet gösteren
tesisler de iş imkânları yaratmakta ve katma değer
sağlamaktadır.

İlham Kaynağı…
İnşa edildiği dönemde dünyanın en yüksek
12. barajı unvanını kazanan Keban, baraj göl hacmi
bakımından 21. ve üreteceği enerji bakımından da
39'uncu sıra da yer alıyordu. Böylesine büyük bir
barajı inşa etmek için yüzlerce insan çalışmıştır.
Keban Barajı inşaatının seyri hızlanıp geliştikçe
tüm çalışanların sayısı 3000'in üzerine çıkmıştır. Bu
insanlar barajı bitirebilmek için hayatları pahasına
çalıştılar. Gerçekten de baraj inşası esnasında
32 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin
kalkınması ve yarınlarının güvence altına alınmasına
katkı sağlaması maksadıyla inşa edilen bu eser
uğruna hayatlarını kaybedenlerin anısına beton
ağırlık barajının kretindeki en geniş yer olan blok
19'un üstüne bir anıt dikildi. Bu anıtın üzerinde
ebediyete uğurlananların isimleri ve ölüm tarihleri
yer almakta olup bu vesileyle barajla birlikte
yaşamaya devam etmektedirler.

1968 yılında Keban Barajı inşaatında
çalışan personel durumu:
DSİ
: 408 kişi
EBASCO (müşavir firma)
: 10 Türk
: 8 Yabancı
Müteahhit firma
: 1596 Türk
: 236 Yabancı
Toplam
: 2258

ADI SOYADI
1- KEKO SEVİM
2- HASAN ÇELİK
3- HAYDAR GAYRET
4- KADİR ELMA
5- HASAN YÜKSEL
6-ALİ BULUT
7- ALİ ALAGÖZ
8- M. NADOTTİ
9- İSMET KÖPRÜ
10-M.R. LUCİEN
11-YAŞAR ERKUŞ
12- SALİH CAKAN
13- İHSAN SUNAR
14-ALİ AKDOĞAN
15 M. SAİTSENGEZ
16- MUSA YÜKSEL
17- HÜSEYİN DAMA
18- KAMİL CAN
19- ALİ TOPRAK
20- ABDULLAH AKPOLAT
21-M. ZEKİ ERDOĞAN
22-VAHAP TEKİN
23- MAHMUT KÜÇÜK
24-KAPU SARITAŞ
25-ŞÜKRÜ DAĞDELEN
26-SAİT KAYA
27-AĞA SOLMAZ
28-FAHRİ ÜNLÜ
29-ALİ YILMAZ
30- GEORGES KOPAR
31- HASAN GÖK
32- ŞEMSETTİN ORHAN

VEFAT TARİHİ
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
t1971
1971
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1977
1984

Keban Barajı; Atatürk, Karakaya, Ermenek gibi barajları inşa edeceklere ilham kaynağı olmuş, GAP gibi
eşine az rastlanır bir projeye başlama cesareti vermiştir. Keban Barajı bu yönleriyle yalnızca bir baraj
değil; bir ilham kaynağı ve kalkınmanın simgesidir.
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KEBAN BARAJI GENEL KAREKTERİSTİKLERİ
BARAJ
Tipi
Gövde Hacmi
Kret Kotu
Kret Uzunluğu
Kret Genişliği
Temelden Yüksekliği
Talvegden Yüksekliği
Maksimum İşletme Kotu
Minimum İşletme Kotu
Rezervuar Hacmi
Rezervuar Alanı
Temel Jeolojik Yapısı
DOLUSAVAK
Tipi
Kret Kotu
Kret Uzunluğu
Dolusavak Tipi Ve Kapak Roledi
Kapak Ebadı
Kapak Vinci Kapasitesi
Proje Taşkın Piki

: Beton Ağırlık Kaya Dolgu
: 15 585 hm3
: 849.00 - 852.00 m arasında
: 1125.72 m
: 11.00 m
: 210.86 m
: 167.80 m
: 845.00 m
: 795.00 m
: 30 600 hm3
: 675 km2
: Kalker
: Karşıdan Alışlı Kapaklı
: 828.00 m
: 124.00 m
: Radyal Kapaklı, 6 Adet
: 23.845x16.000 m
: 125 Ton
: 17 280 m3/s

DERİVASYON TÜNELİ
Tipi
T1 Tünel Uzunluğu
T2 Tünel Uzunluğu
Tünel Çapı (Betonsuz)
T1 ve T2 Boşaltım Kapasitesi
SANTRAL
Ünite Bedeli
Ünite Gücü
Kurulu Gücü
Yıllık Enerji Üretimi
Türbin Tipi
Türbin Dönen Kısımların
Top Ağırlığı
Türbin Devir Adedi
Generatör Tipi
Trafo Tipi

: At Nalı
: 709.55 m
: 740.00 m
: 15.46 m
: 4 460 m3/s
: 4+4
: (157.50+175.00) MW
: 1330 MW
: 6 000 Gwh
: Francis Dik Milli
: 100 Ton
: 166.67 d/d
: Düşey Eksenli
: 3 Adet Tek Fazlı

31

Su Dünyası Ekim 2011

Hidroelektrik
Enerji Üretimi
HABER

60 Milyar Kilovat saati Aştı…
Temiz ve yerli hidrolik
kaynaklarımızın
devreye alınmasıyla
ithalata giden
kaynaklarımız
yurt içinde kalıyor.

Hidroelektrik enerji konusunda son yıllarda
gerçekleştirilen atılımlar ile yıllık hidroelektrik enerji
üretim kapasitesi 60 milyar kWh'nin üzerine çıktı.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından
uygulamaya konulan yeni yatırım stratejileri diğer
tüm yatırımlarda olduğu gibi enerji yatırımlarına
da ivme kazandırdı. Özellikle fiziki gerçekleşmesi
%70'lere varan tesislerin tamamlanmasına öncelik
verilmesi neticesinde DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından birçok hidroelektrik santralin açılışı
gerçekleştirildi. Bununla birlikte 2003 yılında 4628

Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde
yürürlüğe konulan “Su Kullanım Hakkı Anlaşması
Yönetmeliği” uyarınca özel sektörün enerji
yatırımları hususunda önünün açılmasıyla
hidroelektrik enerji üretimi büyük artış gösterdi.
Söz konusu artış Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu tarafında şu şekilde dile getirildi
“Ülkemizde sürekli artan elektrik sarfiyatına rağmen
uzun süredir elektriğe zam yapılmamış olmasında
yeni yatırımlarla sürekli geliştirilen hidroelektrik
potansiyelin önemli payı bulunmaktadır”
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Ülkemizde 2003 yılında sadece 26 milyar kilovat
saat enerji üretildiğini bugün ise ülkemizin
60,5 milyar kilovat saat enerji üretim kapasitesine
sahip olduğunu ifade eden Eroğlu “İşte uzun süredir
elektriğe zam yapmamamızın temel sebeplerinden
biri de hidroelektrik enerji üretim kapasitemizin
artırılmış olmasıdır. 2011 yılı itibariyle 16 932 MW
kurulu gücündeki 292 adet hidroelektrik enerji
santrali ile 60 milyar kilovat saatten fazla enerji
üretilebilmektedir.” dedi.

üretimi içerisinde yerli kaynakların payının
artırılması gerektiğini kaydeden Eroğlu, yenilenebilir
enerji kaynakları içerisinde bugün için en avantajlı
ve ekonomik seçeneğin hidroelektrik enerji
olduğunun altını çizdi.

1960'larda yaklaşık 3 milyar kilovat saat olan elektrik
sarfiyatının, 2009 yılında 194 milyar kilovat saate,
2010 yılında ise 210 milyar kilovat saate ulaştığını
kaydeden Eroğlu Türkiye'nin elektrik sarfiyatının
2020 yılında ise 372-450 milyar kilovat saat arasında
olacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Temiz ve sürekli bir enerji kaynağı olan suyun
mümkün olan en kısa sürede faydaya
dönüştürülmesi, boşa akan su kaynaklarının milli
ekonomiye kazandırılması, projelerin daha kısa
sürede tamamlanarak gelecekte muhtemel enerji
açığının yerli kaynaklar ile karşılanması için
26 Haziran 2003 tarihinde, Su Kullanım Hakkı
Anlaşması Yönetmeliğinin çıkarıldığını hatırlatan
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
yönetmelik muhtevasındaki projelerle ilgili şu bilgileri
verdi: “Bugün itibariyle başvurulara baktığımızda
30.467 MW kurulu gücündeki 1.643 adet HES
projesinden müracaat edilip işlemleri yürüyen 1.479
projenin toplam kurulu gücü 30.000 MW'ın üzerine
çıkmıştır. Bugüne kadar işletmeye alınan 3.620 MW
kurulu gücündeki 158 adet HES projesinin yıllık
ortalama enerji üretim kapasitesi 13 milyar kilovat
saattir. Projelerin tamamı için özel sektör tarafından
50 milyar doların üzerinde yatırım yapılacaktır.”

Eroğlu Türkiye'nin enerji ihtiyacındaki yıllık artışın
%6 ile %8 arasında olduğunu ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'nın öngörülerinin enerji ihtiyacı
ve açığının artarak devam edeceği yönünde
olduğunu söyledi. Bu açığın kapatılabilmesi için
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve toplam enerji

Hâlihazırdaki HES projeleri tamamlandığında,
ülkemizin enerjiye ödediği döviz miktarı yılda
10 milyar dolar düşecek, yıllık 120 milyar kilovat
saatin üzerinde enerji üretilecek ve geliştirilen
yaklaşık %42'lik hidroelektrik potansiyeli
Cumhuriyetimizin 100. yılında %90'a çıkarılacaktır.

Enerjinin kalkınma için, yaşamak için ne kadar
büyük bir ihtiyaç olduğunu, elektrik olmadan sanayi
ve ticaret dolayısıyla büyüme, gelişmenin mümkün
olamayacağını hatırlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
ülkemizin enerji ihtiyacının ekonomik ve sosyal
gelişmeye paralel olarak sürekli arttığına dikkat
çekti.

2003 Yılından Bu Yana Özel Sektör Tarafından Açılan HES'ler
Sayısı

Kurulu Güç

Üretim Miktarı

(MW)

(Milyar kWh)

Toplam Başvurulan Proje

1479

30 000

120

Açılışı Yapılan HES'ler

158

3620
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2003 YILINDAN BU YANA DSİ TARAFINDAN AÇILAN HES'LER
Sıra No

Tesisin Adı

Açılış Tarihi

1
2
3
4
5
9
6
7

Karaman-Ermenek Barajı ve HES
Artvin Borçka Barajı ve HES
Çorum Obruk Barajı ve HES
Batman Barajı ve HES
Muş Alpaslan I Barajı ve HES
Bursa Çınarcık Barajı
Muğla Akköprü Barajı ve HES
Artvin Muratlı TBMM 85. Yıl
Millî Egemenlik Barajı ve HES
Gümüşhane Torul Barajı ve HES
Gümüşhane Kürtün Barajı ve HES
Tunceli - Uzunçayır Barajı
Ordu Topçam Barajı ve HES
Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali
Trabzon Atasu Barajı ve HES
Antalya Dim Barajı ve HES
Denizli Cindere Barajı
Tunceli Mercan HES
Balıkesir Manyas Barajı
Bursa Boğazköy Barajı
Şırnak Barajı

8
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2009
2007
2009
2004
2008
2008
2011

Kurulu Gücü
(MW)
309
300
202
198
160
120
118

Enerji Üretim Miktarı
(Milyon kWh)
1187
1039
473
483
488
548
343

2005
2008
2003
2009
2008
2005
2011
2008
2009
2003
2011
2011
2010

115
103
85
84
60
52
45
38
29
19
19
10
5

444
322
198
322
200
124
150
123
88
78
46
20
18

DSİ Tarafından 2003 Yılından Bu Tarafa Açılışı Yapılan HES'ler
Adı

ERMENEK

Yeri

Karaman

Akarsu

Göksu

Amaç

Enerji

İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı

2002 - 2009

Gövde Dolgu Tipi

İnce Beton Kemer

Gövde Hacmi

272 dam3

Yükseklik

218 m

Normal Su Kotunda Göl Hacmi

4582 hm3

Normal Su Kotunda Göl Alanı

58.74 km2

Sulama Alanı

ha

Güç

309 MW

Yıllık Üretim

1187 GWh
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Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

BORÇKA

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

OBRUK

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

BATMAN

Artvin
Çoruh
Enerji +Taşkın Koruma
1999 - 2006
Toprak
7785 dam3
146 m
419 hm3
11 km2
ha
300 MW
1039 GWh

Çorum
Kızılırmak
Enerji+İç.Suyu+Sulama
1996 - 2007
Kil çekirdekli yarı geçirimli Toprak dolgu
12830 dam3
67 m
661 hm3
50 km2
7179 ha
202 MW
473 GWh

Batman
Batman
Sul+Taşkın Koruma+Enerji
1986 - 1999
Kaya
7181 dam3
85 m
1175 hm3
49 km2
37744 ha
198 MW
483 GWh
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Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

ALPASLAN I

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

ÇINARCIK

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

AKKÖPRÜ

Muş
Murat
Enerji
1998 - 2002
Toprak/Kaya
3500 dam3
91 m
2993 hm3
115 km2
ha
160 MW
488 GWh

Bursa
Orhaneli
Sul.+İç.Su.+Ener+Taşkın Kor.
1996 - 2002
Toprak/Kaya
4771 dam3
125 m
373 hm3
10 km2
6597 ha
120 MW
548 GWh

Muğla
Dalaman
Sulama+Enerji+Taşkın Koruma
1995 - 2009
Kaya
13250 dam3
112 m
384 hm3
9 km2
14192 ha
118 MW
343 GWh
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Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

MURATLI

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

TORUL

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

KÜRTÜN

Artvin
Çoruh
Enerji +Taşkın Koruma
1999 - 2005
Kaya
1981 dam3
46 m
75 hm3
4 km2
ha
115 MW
444 GWh

Gümüşhane
Harşit
Enerji
2000 - 2007
Önyüzü beton kaplamalı kaya dolgu
4600 dam3
137 m
168 hm3
4 km2
ha
103 MW
322 GWh

Gümüşhane
Harşit
Enerji
1999 - 2002
Ön yüzü beton
3000 dam3
133 m
108 hm3
3 km2
ha
85 MW
198 GWh
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Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

UZUNÇAYIR

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

TOPÇAM (Ordu)

Adı
Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Santral Tipi
Ünite Sayısı
Güç
Yıllık Üretim

ŞANLIURFA HES

Tunceli
Munzur
Enerji
1996 - 2003
Kaya
551 dam3
70 m
308 hm3
13 km2
ha
84 MW
322 GWh

Ordu
Melet
Enerji
1998 - 2004
Kaya
4393 dam3
122 m
133 hm3
3 km2
ha
60 MW
200 GWh

Şanlıurfa
Fırat
Sulama - Enerji
2001-2005
Francis
2
52 MW
124 GWh

39

40 Su Dünyası Ekim 2011

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

ATASU

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

DİM

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

CİNDERE

Trabzon
Galyan
İçme suyu+Enerji
1986 - 2002
Ön yüzü beton
3800 dam3
118 m
36 hm3
1 km2
ha
45 MW
150 GWh

Antalya
Dim
Sul+Ener+İç.Suyu
1996 - 2007
Ön yüzü beton
4950 dam3
123 m
253 hm3
5 km2
5312 ha
38 MW
123 GWh

Denizli
B.Menderes
Sulama+Enerji
1994 - 2007
SSKD Silindirle Sıkıştırılmış Katı Bet.Dolgu
4300 dam3
78 m
82 hm3
3 km2
4600 ha
29 MW
88 GWh
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Adı
Yeri
Akarsu
Amacı
İnşaatın başlama-bitiş yılı
Regülatörün Gövde dolgu tipi
Regülatörün Gövde hacmi
Yükseklik
Normal su kotunda göl hacmi
Normal su kotunda göl alanı
Sulama alanı
Kurulu güç
Yıllık üretim

Mercan HES

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

MANYAS

Adı
Yeri
Akarsu
Amaç
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı
Gövde Dolgu Tipi
Gövde Hacmi
Yükseklik (Talvegden)
Normal Su Kotunda Göl Hacmi
Normal Su Kotunda Göl Alanı
Sulama Alanı
Güç
Yıllık Üretim

Tunceli-Ovacık
Mercan deresi
Enerji
1985-2003
Beton ağırlıklı
1 211m3
4,6 m
19 MW
78 GWh

Balıkesir
Kocaçay
Sul.+Ener.+Taşkın Koruma
1993 - 2001
Kaya
2450 dam3
90 m
393 hm3
17 km2
48800 ha
19 MW
46 GWh

BOĞAZKÖY
Bursa
Kocasu
Sulama
1999 - 2005
Toprak
3600 dam3
31 m
42 hm3
6 km2
11187 ha
10 MW
20 GWh
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Adı
Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Gövde dolgu tipi
Gövde hacmi
Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl hacmi
Yağış alanı
Sulama alanı
Güç
Yıllık Üretim

ŞIRNAK
Uludere Şırnak
Ortasu Çayı
Enerji+Depolama
2008-2010
SBB
0,157 hm3
56,80 m
398,3 km2
5 MW
18 GWh

Sır Barajı / Kahramanmaraş
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Proje
tamamlandığında
Ünye kent merkezinin
2040 yılı sonunda
oluşacak yıllık
19,06 hm3 içme ve
kullanma suyu ihtiyacı
karşılanacak.

ÜNYE ‹ÇME SUYU PROJES‹’N‹N
TEMEL‹ ATILDI
Ünye'nin içme suyu meselesi uzun vadeli çözüme kavuşuyor.
Ünye İlçesinin içme suyu ihtiyacını 2040 yılına kadar sağlayacak Ünye İçme Suyu Projesi'nin temeli atıldı.
Proje kapsamında Ordu ili sınırlarında kalan Cevizdere'nin suları inşa edilecek Cevizdere Regülatörü ve
cazibeli akışın sağlanacağı Hamsu iletim hattı vasıtasıyla Bayramca mevkii Evliyan sırtında yapılacak
Arıtma Tesisine ulaştırılacak.
Ünye kent merkezinin 2040 yılı sonunda oluşacak yıllık 19,06 hm3 içme ve kullanma suyu ihtiyacını
karşılayacak olan projenin temel atma merasimine; İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ordu Valisi Orhan
Düzgün, Ordu Milletvekilleri Fatih Han Ünal, Harun Çakır, İhsan Şener, İl emniyet müdürü Hakan
Kırmacı, Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir,
Belediye Başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.
Mukavele Bilgileri :
Proje yapımı iki ünite olarak planlanmış olup Regülatör,
isale hatları ve depolar bir iş, Arıtma tesisi ise ayrı bir iş
olarak ihale edilmiştir.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin

1- Ünye İçmesuyu Regülatörü, İsale Hattı ve Depo İnşaatı
Yüklenici: TRANS-Of Ulusal Nak.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Tarihi
: 27.07.2010
İhale Bedeli
: 27.872.131 TL
Sözleşme Tarihi
: 22.10.2010
İşe Başlama Tarihi
: 03.11.2010
İş Bitim Tarihi (Sözleşme)
: 28.01.2012
2- Arıtma Tesisleri İnşaatı
Yüklenici
İhale Tarihi
İhale Bedeli
Sözleşme Tarihi
İşe Başlama Tarihi
İş Bitim Tarihi ( Sözleşme)

: MAKSU
İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti.
: 26.04.2011
: 7.880.000 TL
: 01.07.2011
: 15.07.2011
: 08.10.2012

Proje kapsamında öngörülen tesisler;
a) Cevizdere Regülatörü,
b) Hamsu İletim Hattı (27 km),
c) Arıtma Tesisi (2*27 000 m3/gün),
d) DY1 ve DY2 depoları arasında temiz Su İletim Hatları
(10,4 km),
e) DY1 (5 000 m3) ve DY2 (10 000 m3) depoları'dır.

Temel atma merasiminde bir konuşma yapan İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin Ünye içme suyu projesinin
önemine değinerek “Ünye için çok önemli olan bir
projenin temelini bugün atıyoruz. Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak bu tesis
ile Ünye ilçemizin içme suyu ihtiyacını 2040 yılına
kadar temin edeceğiz. 2012 yılı sonunda
tamamlamayı planladığımız bu proje ile Ünyemiz
Dünya standartlarında içme-kullanma suyuna
kavuşacaktır.”dedi.
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Ordu Valisi Orhan Düzgün

Projenin Ünye için son derece önemli olduğunu
ifade eden Düzgün “Ünye ilçemizin uzun yıllar
içme suyu ihtiyacını giderecek bu projeyi son derece
önemsiyor ve bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ordu
şehrimizin her noktasındaki vatandaşımızın su
ihtiyacını karşılayacak projeler hayata geçiriliyor.
Ordu merkez ve Fatsa İlçesinden sonra Ünye
ilçemizin de içme suyu meselesini çözecek bir tesisin
temeli atılıyor. Bu proje tamamlandığında Ünye
ilçemizin 2040 yılına kadar olan içme suyu meselesi
çözülmüş olacak.”dedi.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Özdemir

Ünye İçme suyu Projesi ile alakalı bilgiler veren
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir
“Proje kapsamında Ordu ili sınırlarında kalan
Cevizdere'nin suları inşa edilecek Cevizdere
Regülatörü ve cazibeli akışın sağlanacağı hamsu

iletim hattı vasıtasıyla Bayramca mevkii Evliyan
sırtında yapılacak Arıtma Tesisine ulaştırılacaktır.
Ünye İçme Suyu Projesi kapsamında; bir regülatör,
27 km'lik Hamsu İletim Hattı, 10,4 km
uzunluğundaki Temiz Su İletim Hatları ve DY1
(5 000 m3) ve DY2 (10 000 m3) depoları inşa
edilecektir. Proje yapımı iki ünite olarak planlanmış
olup, Regülatör, isale hatları ve depolar bir iş, Arıtma
tesisi ise ayrı bir iş olarak ihale edilmiştir. Bugün
temelini atacağımız ve toplam 36 milyon TL'ye
ihale dilen proje tamamlandığında Ünye kent
merkezinin 2040 yılı sonunda oluşacak yıllık
19,06 hm 3 içme ve kullanma suyu ihtiyacı
karşılanmış olacaktır.”dedi.
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özdemir
“Destekleri ile bizlere her zaman güç veren başta
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a,
İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin'e, Orman ve
Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na,
Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize ve Belediye
Başkanımıza, yüklenici firmanın değerli yönetici ve
çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli mesai
arkadaşlarıma şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.”
diyerek sözlerine son verdi.
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Il›su Projesi
Hizmet Binas› Aç›ld›
Ilısu Projesinin
fiziki gerçekleşmesi
%34 seviyesine
geldi.

Güney Doğu Anadolu Projesi'nin (GAP) anahtar
projesi olan Ilısu Barajı'nın hizmet binası Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından
açıldı.
Tamamlandığında gövde dolgu hacmi bakımından
ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonra
ikinci, kurulu güç bakımından da Atatürk, Karakaya,
Keban Baraj ve HES'lerinden sonra dördüncü
büyük Baraj ve HES'i olacak Ilısu'nun hizmet binası
açıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, 09.09.2011
tarihinde Ilısu Barajı'nın yapıldığı Batman'ın
Dargeçit İlçesi'ne bağlı Ilısu Köyü'ne gelerek, Ilısu
Projesi DSİ 16. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının
açılışını gerçekleştirdi.

Burada DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı Ilısu
Projesi ile alakalı son gelişmeleri Prof. Dr. Veysel
Eroğlu'na aktardı. Eroğlu brifingin ardından yaptığı
konuşmada, Ilısu Barajı'nın Türkiye ve bölge için
önemine değindi.
Hükümet ve Bakanlığının Ilısu Barajı'na ayrı bir
önem verdiğini anlatan Prof. Dr. Eroğlu, ''Hatta
ben bir seferinde DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki
arkadaşlara; 'bir kefeye diğer bütün projeleri koyun
diğer kefeye Ilısu Barajı'nı koyun, Ilısu daha ağır
basar' dedim'' diye konuştu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya
geldiğinde müteahhit firmayla pazarlık ettiğini
belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, ''Bitiş yılını Haziran 2014 diye ilan etti.
Dolayısıyla burası çok önemli. Şunu ifade edelim,
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bir kere burada her gün kaç milyon dolar
kaybettiğimizi bilelim. Çünkü biz 'tasarruf yapalım'
derken, 3 kuruşluk tasarruf yapacağız diye günde
1 milyon dolar kaybetmenin manası yok doğrusu.
Dolayısıyla burada zamanla yarışıyoruz'' dedi.
Ilısu Barajı'nın sadece Türkiye'ye değil, bölgeye
hayat vereceğini ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
şunları söyledi: Bu baraj sadece Türkiye'ye hayat
vermekle kalmayacak bu bölgeye de kesinlikle hayat
verecek. Zaten Atatürk Barajı olmasaydı, Harran
Ovası'nı sulamak mümkün olabilir miydi? Mardin,
Viranşehir ovalarını sulamak mümkün olabilir
miydi? Bakın orası eskiden bozkırdı, çöldü, şu anda
uçaktan baktığımızda yemyeşil. Vatandaşın geliri
14 misli artmış. Biz buradaki insanları mağdur
etmek için değil, onların hayat standartlarını
yükseltmek için buradayız.'' diye konuştu.
Ilısu Barajı ile hem buradaki insanların refah
seviyesini yükseltip, hem de baraj sularını
değerlendireceklerini kaydeden Prof. Dr. Eroğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü cari açığımızın
büyük bir kısmı enerji ithalatından kaynaklanıyor.
Doğalgaz, petrol, elektrik gibi. Şu anda demek ki
barajların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından barajlar
olmazsa olmaz en önemli şarttır, vazgeçilmezdir”
dedi.
Barajdaki çalışmayı kurulacak kameralı sistem ile
takip edeceklerini söyleyen Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şunları söyledi:
''Beydağı Projesi 9 yılda bitirilecek bir projeydi, biz
3 yılda bitireceğimizi ilan ettik. İzmir'de kapalı spor
salonunun açılışını yapıyoruz, ben kamera sistemi
kurmuşum, bakanlıktan takip ediyorum. Sonra
açılışta Başbakanımız şu tarihte bitirilecek deyince
ben canlı görüntüleri ekrana yansıtıverdim.
Başbakanımız baktı 'dozerler hareket ediyor' dedi.
Biz burada da kameralı sistem kuracağız. Böylece

ILISU PROJESİ
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Türkiye'nin en önemli çok
sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele
alınan bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP'nin en önemli
projelerinden biridir. Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge
ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak,
kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak,
sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine
katkıda bulunmak olan GAP'ın en önemli ayaklarından biri olan
Ilısu Barajı ve HES Projesi, Suriye sınırına yaklaşık
45 kilometre mesafede, Dicle nehri üzerinde bulunmaktadır.
Şırnak iline bağlı Güçlükonak İlçesi ve Mardin İline bağlı Dargeçit
ilçelerine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, tarihi Ilısu Kaplıcalarının
hemen membaındadır.
Ilısu Barajı ve HES İnşaatı; gövde dolgu hacmi bakımından
Türkiye'nin Atatürk Barajından sonra 2. büyük, kurulu güç
bakımından Atatürk, Karakaya, Keban Baraj ve HES'lerinden
sonra 4. büyük, ülkemizin en önemli su kaynaklarından olan
Dicle Nehri üzerinde yapılmış ve yapılacak en büyük Baraj ve
HES'tir. Telvegten yüksekliği 130 m, temelden yüksekliği
141 m'dir. Barajın kurulu gücü 1.200 MW olup üreteceği toplam
enerji 3,883 milyar KWh/yıl'dır. Bu projenin tamamlanmasıyla
birlikte ülke ekonomisine yılda 400 Milyon Dolar enerji faydası
yanında, mansabında yer alan Cizre Barajı ve HES'in
yapılabilirliğine imkân sağlayacak olması nedeniyle de yılda 1
Milyar 200 Milyon KWh elektrik enerjisi ile Cizre-İdil ovalarında
yer alan 1 Milyon 200 bin dönüm tarımsal arazinin modern
şartlarda sulanması temin edilmek suretiyle yöre halkının gelirinde
en az 6 kat artış sağlayacaktır. Diğer taraftan 11 milyar m3
rezervuar hacmine ve 318,5 km2 rezervuar hacmine ve 157 km
rezervuar uzunluğuna sahip göl alanında, balıkçılık, su sporları,
su ulaşımı gibi çeşitli faydaları da sağlayacaktır. Baraj gövdesi,
ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olup, yaklaşık 25 Milyon
m3 tür. Kret uzunluğu beton baraj ile birlikte toplamda yaklaşık
2,4 km dir. Ilısu Barajı ve HES İnşaatının ihale bedeli 1 Milyar
12 Milyon 500 Bin Avro dur. 14.08.2007 de ihalesi yapılan işe,
16.05.2008 tarihinde başlanmış olup, işin sözleşmesine göre
bitim tarihi 16.05.2015 dir.
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şantiyede kim çalışıyor, kim çalışmıyor onu takip
edeceğiz. Bakın hiçbir şantiyeye bakan gelmez. Her
zaman buraya gelip gideceğiz inşallah. Her ay genel
müdürlük ekibi buraya gelecek, bende 2-3 ayda bir
araya geleceğim. Dolayısıyla bu işi en kısa sürede
bitireceğiz."diye konuştu.

PROJENİN DURUMU
Ilısu Projesine esasen 16.05.2008 tarihi itibariyle
başlanılmıştır. Ancak kredi temini hususundaki
gelişmeler sebebiyle 2009 yılı sonuna kadar Özel
Güvenlik Tesisleri dışında inşaatla ilgili herhangi
bir çalışma yapılamamıştır. 2010 ve 2011 yıllarında
ise çalışmalara ivme kazandırılarak Kasım-2011
itibariyle projenin fiziksel gerçekleşme oranı %34,50
seviyesine getirilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
•

•
•
•

•

Ilısu Barajı mansabında yer alan ve MardinSiirt-Şırnak illeri arasında daha kısa yoldan
ulaşımı sağlayan 251 metre uzunluğunda ve
35 metre yüksekliğindeki 5 açıklıklı Mansap
Köprüsü tamamlanarak hizmete alınmıştır.
İşin başlangıcında Dargeçit ile Şantiye arasındaki
13 km'lik yolun ıslahı yapılmıştır.
17.000 m 2 DSİ Daimi Site Tesisleri
tamamlanarak hizmete alınmıştır.
Proje çerçevesinde; 5 köy (Yoncalı, Karabayır,
Temelli, Kartalkaya, Ilısu) ve 1 mezra
(Hacıhamza)'dan oluşan 3.200 kişiye içme suyu
temin edilmiştir. 2 İlçe (Dargeçit, Güçlükonak),
1 Belde (Fındık) ve 7 Köye ait 67 km
uzunluğundaki ulaşım yolları ıslah edilerek BSK
standardında tamamlanmıştır.
52 km uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki
Midyat-Dargeçit-Ilısu Şantiye-Güçlükonak Ana
Ulaşım Yolunun 26 km'lik (%50) kısmının
Bitümlü Sathı K aplama seviyesinde
tamamlanmıştır. Geriye kalan kesimde dolgu ve
alt temel-temel çalışmaları devam etmektedir.

•

•

•
•
•
•
•

325 m uzunluğundaki, kazı çapı 13,50 metre
ile 7,50 metre arasında değişen derivasyon
tünellerine ulaşım galerisi %100 tamamlanmıştır.
Kazı çapı 13,30 metre, kaplamalı çapı 12 metre,
her biri ortalama 1'er km olmak üzere toplam
3 km uzunluğundaki üç adet tünelin kazıları
%100, beton kaplama olarak DT-1'in %85'i,
DT-3'ün %99'u ve Dipsavak olarak kullanılacak
DT-2'nin ise %3'ü tamamlanmıştır. Derivasyon
tünelleri giriş ve çıkış yapıları betonlarına
başlanmıştır.
332 metre uzunluğunda dipsavak ulaşım galerisi
kazıları tamamlanmıştır.
Santral Binası kazıları ve destekleme işlerinin
%98'i,
Dolusavak kazı ve destekleme işlerinin %85'i,
Ana gövde temel kazılarının %50'si,
Enerji su alma yapısı ve yaklaşım kanalı kazı ve
destekleme işlerinin %98'i tamamlanmıştır.
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GÖKTE
UÇUSAN
RENKLER
Usta bir ressamın
elinden çıkmış şaheserler
gibi desenleriyle çiçeklere
konup kalkarken o naif ve sessiz
kanat çırpışlarında derin sırlar ve
sanatlar gizlidir. Kelebekler zerafetin, inceliğin
sembollerinden biridir. Diğer yanda yüz binden
fazla türü bulunan büyük bir böcek takımı olarak
bütün türleri kayıtlara geçmemiştir, belki de
Amazon ormanlarının derinliklerinde henüz
keşfedilmemiş kelebek türleri de olabilir. Dişi
kelebekler türlerine göre farklı sayıda yumurta
bırakırlar. Düşmanı çok olan bir tür, bin civarında
yumurta bırakırken, düşmanı daha az veya
korunma şartları daha iyi olan türler, elli kadar
yumurta bırakır. Kelebeklerde 'tür' basit bir konu
değildir: Her türün hususî bir rengi, deseni ve
diğer türlerden ayrılan kokusu vardır. Böylece
farklı türlere ait erkek ve dişilerin birbirine
karışması önlenir. Yumurtadan çıkan tırtılın ilk
gıdası, içinden çıktığı yumurtanın besin değeri
yüksek olan kabuğudur. Bazı tırtıllar yumurta
kabuğunu yemedikleri için, daha sonraki
gelişmelerini tamamlayamamaktadır. Küçük,
basit ve kuru bir madde gibi görünen yumurta
kabuğunda kelebek türünün devamı adına yine
ilginç bir sır vardır.
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Kelebekler
genel olarak iki
türdür: Gececiler ve
gündüzcüler. Gündüzcülerin
renkleri çok canlı ve güzeldir.
Başlarındaki antenlerin uçları topuz
şeklindedir ve dinlenirken kanatlarını dik
tutarlar. Gece kelebekleri genellikle daha kalın
ve şişkin bir gövdeye sahip, kanatları nispeten
daha küçük, renkleri daha mat ve gösterişsizdir.
Ayrıca antenleri de fırça veya yelpaze gibi olan,
gece uçan bu grubun üyeleri gündüz dinlenme
zamanını loş ve karanlık yerlerde geçirirken,
kanatlarını yatay biçimde tutmalarıyla veya
gövdelerini örtecek biçimde katlamalarıyla
ayrılırlar.
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Gececi kelebekler içinde sizin en yakından
tanıdığınız ipek böceği (Bombyx mori)'dir. Bu
tür, yapacağı koza için sekiz yüz metre kadar
ipek üretir. Diğer gece kelebeklerinin çoğu
zararsız olup, çiçeklerin tozlaşmasında büyük
işler görürler. Az bir kısmı ise güve olarak
bildiğiniz, bazen elbiselerinizi de yiyenler gibi
zararlılardır. Bir kısmı da, domates, mısır ve pamuk
gibi bitkileri yiyerek zarar verir. Gündüz kelebekleri,
esas olarak ışıkla ve görme ağırlıklı işleri yürütür,
tabii ki koku alma duyuları da çok iyidir. Ama gececi
türler antenlerindeki duyu hücreleri, hem çok güçlü
koku alır, hem de kokunun kaynağını çok hızlı ve
doğru bir şekilde bulabilecek bir duyarlılığa sahiptir.
Kelebekler bu ince, narin ve nazenin hallerinin
dışında insanoğluna farklı konularda ilham kaynağı
olurlar. Kelebekler de, diğer uçan canlılar gibi
yıllardan beri birçok hava aracının yapılmasında
model olarak kullanılmaktadır. Kelebeklerin
ve diğer böceklerin taklidinden ibaret olan uçan
makineleri daha da mükemmelleştirme gayretleri
yeniden bu canlılar üzerine eğilmeyi mecbur hale
getirdi. Bilhassa kelebekler üzerinde yapılan
çalışmalar, onların çok ince bir plan ve
program dâhilinde yaratıldığını ortaya
çıkarmıştır. Kelebeğin hayatını ve
neslini devam ettirebilmesi, iyi
b e s l e n m e s i n e, v ü c u d i ç i
sıcaklığını 30-40 °C arasında
tutabilmesine ve iyi
uçabilmesine bağ lıdır.
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Uçuş için, enerji
bakımından zengin besin
teminine ve vücut içi
sıcaklığının 30-40 °C'ye
yükseltilip bu sıcaklıkta
tutulmasına ihtiyaç vardır.
Acaba kelebeğin bu iki
mühim ihtiyacı nasıl
karşılanmaktadır?..
Kelebekler birçok çiçek
tarafından hususi gayelere
yönelik olarak hasıl edilen
balözünü (nektar) gıda
olarak kullanırlar.
Balözü, su ve basit şekerleri
ihtiva eden karışım olup
şeker nisbeti bitki çeşidine
bağlı olarak değişiklik
gösterir. Kelebeklerin
balözünü çiçekden
emebilmeleri için özel
balözü emme cihazlarına
ihtiyaçları vardır. Herşeyi
ihtiyaca göre veren Yaratıcı
kelebeğin ağız kısmını da
bu işe en uygun şekilde
donatılmıştır. Kelebeklerin
ağız kısmında hortum
şeklinde bir yapı bulunur
(Proboscis). Kelebek
istirahat halinde iken bu
boru
dürülüp
katlanabildiğinden
görülmez. Uygun nektarı
taşıyan bitki çeşidini
bulduğunda, kelebek,
h o r t u mu nu a ç a r ve
nektarın içine yerleştirir.
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Borunun başa bağlandığı yerde emzik biçiminde
bir baloncuk yer alır. Baloncuğu kuşatan kasların
kasılması emme basıncını husule getirir. Emme
basıncıyla nektar çiçekden emilir. Nektarın emilmesi
kompleks bir olay olup emme işine etki eden birçok
faktör vardır. Boru ne kadar uzun ve ince olursa
emmekiçin lüzumlu basınç da o kadar artar. Nektarı
çekmede kullanılan basınç sıvının akışkanlığı ile de
ters orantılıdır.
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Araştırmacılar en çok şeker içeren nektarı emen
kelebeklerin çok fazla enerji alacaklarını, en az
şekerli nektarı emenlerin de az enerji alacaklarını
tahmin ediyorlardı. Ancak müşahedeler bunun
böyle olmadığını gösterdi. Kelebeğin nektarı
almak için hasıl ettiği emme basıncı, enteresan
bir şekilde nektarın şeker muhteviyatına bağlı
olmaksızın sabit tutulur. Bütün kelebekler,
basınca göre uygun şeker taşıyan nektarları ifraz
eden çiçekler üzerinde beslenirler. Eğer kelebek,
düşük sabit emme basıncı hasıl ediyorsa en
uygun balözleri, şeker muhtevası % 20-25
arasında değişenlerdir. Emme basıncı şeker
konsantrasyonuyla arttığı zaman ise en uygun
balözü % 35 şeker ihtiva eden nektarlardır. Yani
en münasip balözünün tayini, emme borusunun
büyüklüğüne ve şekline bağlı değildir. Borunun
çapındaki artış veya uzunluğundaki azalış sadece
nektarın emilme hızını artırır, fakat ideal nektarı
tayin etmez. Kelebekler umumiyetle % 15-30
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arasında şeker bulunduran nektarlara sahip bitkilerin
çiçekleri üzerinde beslenirler. Arılar ise % 30-50
oranında şeker ihtiva eden nektarlara sahip
çiçeklerden gıdalarını toplarlar.
Kelebeklerin uçuş için gerekli diğer bir ihtiyaçları
da, vücut içi sıcaklıklarını 30 ile 40 °C'ye yükseltme
ve bu sıcaklıkta tutabilmeleriydi. Kelebekler uçmak
için gerekli vücut sıcaklığını güneşlenerek temin
ederler. Güneşlenme ve güneşden gelen ışık
hüzmelerini emme veya bunları vücutları üzerine
aksettirme şeklinde yapılır. Bu iki tarza göre de
güneşlenme anında gösterdikleri davranış farklı
farklı olmaktadır. Hatta herbir kelebek nevinin ayrı
bir güneşlenme tarzı var dense yanlış olmaz. Güneş
ışığını emerek sıcaklıklarını yükselten kelebeklerin
kanat yapıları, güneş ışığını vücut üzerine aksettirerek
ısınan kelebeklerinkinden farklılık göstermektedir.
Güneşin ışıklarından en güzel şekilde istifade eden
kelebekler, değişik kanat yapılarıyla güneş ışınlarını
emenler ısıyı kanatlardaki doku vasıtasıyla vücuda
nakleder. Bu tip kelebeklerde esas olarak sırtüstü ve

yan olmak üzere iki tarz güneşlenme görülür. Sırtüstü
güneşlenmede kanatlar uçak kanatlarına benzer
şekilde tutulur. Yan güneşlenmede, kanatlar vücut
üzerinde amudi olarak birarada bulunur. Kanatların
taban kısmına çarpan ışık hüzmeleri vücut
sıcaklığının yükselmesine yardım eder.
Işık hüzmelerini yansıtarak güneşlenenler ise
kanatlarını vücut üzerinde V şeklinde tutarlar. V
açısının genişliği, darlığı, aksettirilen ışığın ne
kadarının vücuda erişeceğini tayin eder.
Bazı kelebek nev'ileri geniş V duruş açısı, bazıları
da dar V duruş açısı meydana getirerek güneşlenirler.
Kelebeğin rengi vücut sıcaklığının ayarlanmasında
oldukça önemlidir. Zira renk hangi dalga boyundaki
güneş ışınlarının emileceğini belirler. Işınlarını
emerek güneşlenen kelebeklerde (Colias cinsi) kanat
ve vücut yüzeyi, siyah renk veren melanin pigmenti
ve sarı portakal rengi veren pteridin pigmenti ile
örtülüdür. Kanatların vücuda yakın olan kısmı;
bilhassa siyah renklidir.
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Bu kısım sıcaklığın tanziminde diğer kısımlara
nazaran daha çok önemlidir. Siyah renk en iyi ısı
emici olduğundan, şefkat ve merhamet sahibi
tarafından bu renk maddesi ile onların vücudu
süslenmiştir.
Kanatların rengi deniz seviyesinden itibaren
yükseklik arttıkça, koyulaşır. Mesela kanatları daha
koyu renkde olan Colias cinsi kelebekler 3300- 3600
metrelerde; daha açık kanat rengine sahip
olanların ise 1500-1800 metrelerde
yaşadıkları müşahede
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edilmişdir. Daha koyu renkli kanatlar,
yüksek bölgelerin karakteristik serin ikliminde,
kelebeklerin güneş ışınlarından en iyi şekilde
faydalanmasını sağlar.
Güneş ışınlarını vücut üzerine yansıtarak güneşlenen
kelebeklerin kanatları, genellikle beyaz veya gümüş
renktedir. Çünkü güneş ışığını en iyi yansıtan bu
renklerdir. Kelebeklerin göğüs kısmı tüysü bir örtüyle
kaplıdır. Bu örtü vücuda depolanan ısının
kaybolmasını önler. Bu yüzden yüksek yerlerde ve
kuzey bölgelerde yaşayan kelebeklerde sırt örtüsü
oldukça kalın olabilmektedir.
Birçok kelebek uçma esnasında “kanat çırpma ve
süzülme” tekniğini kullanır. Kanat çırpma ve
süzülme birbirini takiben ardarda yapılır.
Kelebeğin uçuşundaki kanat çırpma ve
süzülme hareketleri çok komplekstir.
Bahar geldiğinde kırlara çıkıp tabiatı
temaşa ederken, rengarenk çiçeklerin
birinden kalkıp diğerine konan
kelebeklerdeki zerafet, renk cümbüşü ve
mükemmel uçuş tekniği karşısında
insan hayretler içinde kalmaktadır.
Yaklaşık olarak 150.000 kadar türü
olduğu tahmin edilen ve
güzelliklerinden dolayı
birçok meraklısının
koleksiyon yapmak için
topladığı böcekler
âleminin bu alımlı
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yaratıklarının üzerinde
sergilenen ince sanatlar ressamlara,
u ç u ş mü h e n d i s l e r i n e, t e r m o s t a t
imalâtçılarına, haberleşme uzmanlarına, kamuflaj
üstadlarına ve insanın meşgul olduğu daha birçok
sanatlarda çalışanlara hem ilham kaynağı olmuş,
hem de onların hayret ve takdirlerini toplayarak
Yaratıcı'ya karşı imanlarını artır mıştır.
Üzerinde bu kadar ince ve hassas sanatları gösteren
kelebeğin en dikkat çekici yönü kanatlarıdır.
Kelebeğin kanatlarını süsleyen göz alıcı desenler,
kanadın alt ve üst yüzünde birbirinden farklıdır.
Basit gibi görülen bu desen farklılığının aslında
hayvan için hayatî önemi vardır. Kelebek bir yere
konduğunda kanatlarını, dik duran bir
kitap gibi kapatarak birbirleriyle çakıştırır
ve böylece sadece kanatların alt yüzleri
gözükür. Fotoğraflarda da görüleceği gibi
alt taraftaki şekil ve desenler
üsttekilere nazaran çok daha
kompleks (kar maşık) dir.
Buradaki noktalar ve dalgalı
çizgiler, kanatların belirgin
şeklini gözlerden gizleyen bir
kamuflaj elbisesi desenini
meydana getirerek,
komandoların arazide
gizlenmesi gibi kelebeği de
çalılar üzerinde
dinlenirken
kuşlardan
gizlemektedir.
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Diğer yanda kelebek
kanatları diğer başka sırları da üzerlerinde taşımaktadır. Kelebeğin
kanadındaki enteresan ışık
oyunlarından alınan ilham bizlere cam teknolojisinde yeni boyutlar
kazandırmıştır. Bir Alman
cam firması, bu prensibi uygulamaya geçirmiş ve ürünleriyle
insanoğlunun hizmetine
sunmuştur. Bunlara örnek, enterferans filtreleridir. Bu filtreler,
sayıları otuza varan renksiz,
ince tabakaların üst üste bir cam üzerine getirilmelerinden
oluşmakta, daldırma işlemiyle veya yüksek vakumda buhar vermekle elde edilmektedir. Tabakaların
çeşidi, kalınlığı, sayısı ve dizilişi, filtrenin tayf özelliğini, diğer bir ifade ile, hangi renklerin geçirileceği
veya yansıtılacağını belirler. Tabakaların her biri 1/1000 milimetreden daha ince olduğundan istenilen
hemen hemen her çeşit filtre yapılabilmektedir. Bu filtrelerle ne derece renk cümbüşü elde edilebileceğine,
yine bizzat kelebekler misal teşkil etmektedirler. Kelebeğin göz zevkimizi okşayıp bizi tefekküre sevk etmesi
yanı sıra, kanadındaki sistemden ilham alınarak yapılan enterferans filtreleri, yaygın bir şekilde günlük
hayatımıza girmiştir. Bunlar mesela, özellikle kan tahlili yapan cihazlarda veya film çekimi yapan kameralarda
renk ayrıştırıcı filtre olarak kullanılmaktadır.
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TÜKET‹RKEN
TÜKENMEMEK...
Yaşamın doğal seyri içinde uyku,
yeme/içme, çalışma, konuşma,
yürüme ve daha pekçok eylemin
içindeyiz. Bu faaliyet zincirinin
hepsinde bir şeyler tüketiyoruz..
koşarken kalori, nefes alırken oksijen,
yerken gıda, içerken sıvı; liste uzayıp
g i d i yo r. B u y a z ı m ı z d a n e
tükettiğimizden çok nasıl ve ne kadar
tükettiğimize odaklanacağız.
Dileğimiz insanın tüketimde aşırıya
kaçmadan, yani tükenmeden, dengeli
bir yaşam sürmesi ve bütün varlıkla
ve çevresiyle ilgisini koparmadan
yaşaması.
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Evet, başta da değindiğimiz gibi tüketim hayatın büyük
zevklerinden biridir. Şiddetle arzu ettiğimiz şeyleri
satın almak, güzel yerleri gezip görmek, lezzetli
yiyecekler yemek: hayat kekinin dondormasıdır. Fakat
çok sıklıkla bizim mutlu tüketimlerimizin etkileri üzgün
bir hikayeyi doğurur. Tehlikeli egsozları dışarı veren
dev arabalar, zararlı kirleticileri pompalayan açgözlü
çiftlikler, fakir mahallelerin içine iteklenerek biriktirilen
zehirli atıklar-eğer satılacak bir şeyler olmasaydı
bunların hiçbiri olmazdı.[1]
Fakat suçluluk duygusu için zevkleri değiştirmeye gerek
yok. İtina ve sorumlulukla , tüketim iyi şeyler için bir
güç olabilir. Büz tüketiciler oldukça uzun süreden beri
iş dünyasından taliplilerimiz tarafından bunaltılmış
evlilik çağına gelmiş bir gelin gibiyiz. Gelin için kendini
gösterme zamanı. Bizim çeyizimiz var; bizim satın
alma gücümüz var. Biz taliplilerimizin bizim çevresel
yönetim vizyonumuza riayet etmelerini isteyebiliriz
aksi halde onların ardından kapıyı kapatabiliriz.
İhtiyaçlarımızı satın alırken , istediğimiz yöntemi
üreterek, içinde yaşamak istediğimiz dünyayı
oluşturabiliriz.
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Bunu
sona erdirmek ve
gelecek için,
tüketim dilek listesi:
Kural Bir: Azalt, tekrar kullan , yeniden
çevirime sok. Bu harika üçlü tüketim hakkındaki
her şeyi söylüyor.

Azalt: İhtiyacın olmayan şeyleri almaktan kaçınve çamaşır makinesi, çim biçme makinesi, tuvalet
alırken parayı en verimli model için harca.

Tekrar kullan: Kullanılmış eşyaları satın al,

Kural 3:

İçten
ya n m a l ı m o t o rl a r
(etrafı) kirletiyor, ve
onların kullanımı
minimize edilmeli.

Kural 4: Ne yediğinize
dikkat edin. Mümkün olan her
zamanda, tarım ilaçlarıyla seralarda
zirai işletmeler tarafından yetiştirilmiş
yiyeceklerden kaçın. Bu yöntem zehirlerin
vucudumuzda, karada ve suda yayılmasına karşı
oy kullanmak için dolarlarınızı kullanmanın kolay
bir yoludur.

ve sahip olduğun her şeyden son damlasına kadar
yararlan.

Tekrar kullanıma sok: Bunu yap fakat bilki
bu üçlünün en son ve en az etkili olan ayağıdır.
(Eninde sonunda, tekrar kullanıma sokma basit
olarak daha çok şeyin üretiminin meydana
gelmesidir.)

Kural 2:

Evine yakın kal. İşe gidip gelme süreni
kısaltmak için evine yakın çalış; yakın çevrende
yetişmiş yiyecekleri ye; yerel şirketlerin müşterisi ol;
yerel organizasyonlara katıl. Bütün bunlar senin
görünüşünü, şeklini, kokunu, ve topluma bakışını
geliştirecek.

Kural 5: Belirli bazı endüstriler kendi çevresel
uygulamalarını geliştirmek için çok az teşviklere
sahip. Bizim tüketim tercihlerimiz iyi davranışları
özendirmeli ve desteklemeli; siyasi tercihlerimiz
resmi düzenlemeleri desteklemeli.
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Kural 6: İmalat ve üretimde düşünceli yenilikleri
destekle. İpucu: Petrol için sondajlama artık bir
yenilik değil.

Kural 7: Öncelikleri belirle. Büyük objeleri satın
alırken çok iyi düşün; küçük objelerin çılgınca insanı
çeken cazibesine kendini kaptırma. Cazibeli
ambalajlarla dikkatinin dağıtılması kolay olabilir,
fakat enerjiyi az tüketen fırınların ilgini çekmesi
daha dikkate değer. (Küçük elektronikler bir istisna)

Kural 8: Bilinçli bir birey bilinçli çevre politikaların
yayılmasını mümkün kılar. Farkında olmak ve etrafa
bu farkındalığı yaymak önemlidir.

Kural 9:

Kendini suçlu hissetme, bu sadece seni

üzer.

Kural 10: Sahip olduğun şeylerden zevk al ki
bunlar sadece sana ait de olabilir yada hiçbirimize
ait olmayabilir. İkiside güzel fakat ikincisi değerli.
Bizim üretemeyeceğimiz ve hiçbir zaman sahip
olmamamız gereken su, hava, kuşlar, ağaçlar yaşam
zevklerinin temelidir. Onlarsız biz hiçiz. Bizimle
birlikte hiçbir şey kalmayabilir. O bizim seçimimiz.

Ne tüketmeli: Akıllıca tüketim için
bazı yararlı terimler
Ecolabelling:
Eğer bir ürün çevresel olarak tercih edilebilir ise
bunu nasıl söylersiniz? İmalatçılar bir ürünün
belirlenmiş bir takım çevresel ve sosyal standartları
karşıladığını gösteren ecolabels (ekolojik etiket)

olarak adlandırılan mühür veya logolara gittikçe
artan oranda güveniyorlar. Ecolabeling düzenlemeler
çok çeşitli olmasına rağmen onlar bir ürünün üretim,
paketleme, kullanım yada elden çıkarma aşamalarını
içeren yaşam döngüsünün bir veya birden fazla
aşamasında çevresel kredi itibarını sağladığını
gösterir. Yaygın ecolabel örnekleri: Besinler için
organik ve adaletli ticaret, boya ve cilalar için sıfır
uçucu organik bileşikler, zararlı maddelerden
arındırılmış giyecek, biyolojik olarak parçalanabilen
ve fosfattan arındırılmış temizleyiciler, ve araçlar
için düşük emisyonları içerir.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
Çoğu imalatçılar için bir ürünün sorumluluğu bir
bireyin o ürünü satın aldığında ve onu evine
götürdüğünde sona erer. Bir garanti değişim ve
tamir masraflarını kapsayabilir fakat genede
garantiler bir gün sona erer. Ürün eskiyip ve hurda
haline geldiği zaman imalatçının o ürünle ilgili
bağlantısı olmaz. Bu sorumluluk eksikliği
imalatçıların tipik olarak bir ürünün kolayca tamir
edilebilen, geri dönüşümü olan, yenilenebilen,
yükseltilebilen ve yeniden kullanılabilen bir şekilde
tasarlamamalarının bir sebebidir.
Ancak gittikçe bir çok devlet televizyondan mini
fırına kadar üreticilerin sattıkları ürünlerin kullanımı
için sorumluluklarını geri alıp üstlenmesini sağlayan
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“genişletilmiş üretici sorumluluğu” (EPR)
kanunlarını kabul ediyor. EPR nin amacı
imalatçıların ürünlerinin tüm yaşam dönemindeki
etkilerini değerlendirmeye teşvik etmektir. İdeal
olarak, üreticiler o zaman gereksiz bölümleri
kaldıracak, gereksiz paketlemelerden vazgeçecek,
ve ürünlerini kolayca demonte edilebilen, geri
dönüşümü olabilen, yeniden üretilebilen, yada
yeniden kullanılabilen bir şekilde
tasarlayacaklardır.EPR kanunları ayrıca tipik olarak
çöp gazına ve ürünün yakılıp kül edilmesini
yasaklıyor, minumum yeniden kullanma ve
geridönüşüm gerekliliklerini ihdas ediyor, iade edilen
mallar için üreticilerin bireyselmi yoksa toplu halde
mi sorumlu olduklarını belirliyor ve üreticilerin
ürünleri geri aldıklarında bir ücret talep edip
edemeyeceklerini kayıt ve şarta bağlıyor.[2]

Yeşil Tedarik
Bir şirket satın almasını “yeşilleştirdiğinde”
satın alım parasını çevre ve topluma zarar
veren mal ve hizmetlerden çevreye duyarlı ve
toplumsal adalete uygun ürünlere doğru dönüştürür.
Bunlar enrji ve kaynakları koruyan, daha az atık ve
kirlilik üreten, çevre ve insan sağlığına daha az
zehirli olan ürünleri içerir.
Yeşil tedarik çevresel olarak tercih edilen mal ve
hizmetler için pazarların oluşmasında önemli bir
rol oynayabilir.Eğer tüketiciler artan bir oranda
çevreye daha yararlı mal ve hizmetleri arayıp
bulurlarsa üreticilerin bu ürünleri tasarlayıp üretmek
için daha büyük teşvikleri olacaktır. Bu kalemler
için pazar büyüdükçe , rekabet ve yenilik güçleri
tarafından tahrik edilmiş, bu çapta doğan
ekonomiler eninde sonunda fiyatları aşağı çekecek

ve herkes için daha yeşil satın
almayı daha mümkün kılacak.

Ürün yaşam dönemi
Her gün, kağıt ve giysiden cep
telefonu ve kompakt disklere kadar
ürünlerin yüzlercesini kullanıyoruz. Bu
ürünler neyden yapılmıştır ve onların
parçaları nereden gelir? Onlarla işimiz
bittiğinde ne olur? Bir ürünün yaşam dönemine
baktığımızda ham materyallerin çıkarılması ve
işlenmesinden, imalat ve dağıtımına, ürünün
tüketiciler tarafından nihai kullanımına, yeniden
çevrime sokulmasına, ve elden çıkarımına
yeryüzünün kaynaklarını, enerji kullanımını, atıkları
ve iklim değişikliği gibi daha geniş çevresel sorunları
daha iyi anlayabiliriz. Gündelik ürünlerle ilgili doğal
kaynakların kullanımını ve çevresel etkileri nasıl
azaltabileceğimizi öğrenebiliriz, ve daha iyi çevresel
tercihleri yapabiliriz.

Ürün Geri Alımı
Ürün geri alımı tüketicinin ürünü değiştirmeye veya
elden çıkarmaya hazır olmasından sonra işletmelerin
ürünleri geri almasını gerekli kılan genişletilmiş
üretici sorumluluğunun bir yöntemidir. Bu yaklaşım
Avrupada başladı ve elektrik, elektronik tüketim
aletlerini, ofis makinelerini, otomobilleri, araba
lastiklerini,mobilyaları, kağıt malları, bataryaları ve
inşaat malzemelerini içeren genişleyen ürün
çeşitlerinde ve endüstrilerde ve dünyanın geri kalan
kısmında hızlı bir şekilde yayıldı. Bugün 30 dan
daha fazla ülke-Brezilya ve Çin den Polonya ve
Güney Koreye işletmelerin kendi ürünleriyle ilişkili
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paketleme malzemelerini geri almasını sağlayan
kanunları var ve 15 den fazla devletin üreticilerin
kullanılmış bataryaları geri almasını sağlayan benzer
kanunları var.

Sıfır Atık
Bu gün , fabrikalar beşikten mezara moda diye
adlandırabileceğiniz çoğu ürünü seri bir biçimde
üretiyor. Ham malzemeler çıkarılıp işleniyor ve
fabrikaya direkt olarak yararı olmayan maddeler
istenmeyen atık oluyor havayı, nehirleri ve toprağı
kirletiyor. Alternatif olan beşikten beşiğe sistemi bir
fabrikanın artık ürünlerini çevresel zaman bombaları
olmak yerine diğer bir fabrikanın hammaddesi
yapan, bütünleşik kapalı döngü sistemini, kurmayı
çabalıyor. Nitekim tabiatta, bir organizmanın
artıkları diğer canlılara besin sağlamak için bir
ecosistemde dönüşüme girer, amaç ve sonuç sıfır
atıktır.
Daha iyi bilinen sıfır atık hikaye başarısı geçen üç
on yıl boyunca bir grup yerel şirketler arasında
yavaş yavaş artarak örülmekte olan hem ekonomik
hemde çevresel kazançlar sağlayan yoğun sembiotik
ilişkiler ağının bulunduğu Danimarka Kalundborg
dan geliyor.Önceleri Danimarkanın en büyük
rafinerisi tarafından yakılan doğal gaz alçı levha
fabrikalarının hammaddesi olarak kullanılıyor;
kömürle yanan elektrik santrallerinden kükürten
arındırılmış uçucu küller çimento imalatçılarına
gidiyor; ve bir eczacılık tesisinden gelen çamur
içeren nitrojen ve fosfor yakınındaki çiftlikler
tarafından gübre olarak kullanılıyor.[3][4]

DİPNOT:
[1]Özünde, yaşamak için kaçınılmaz olan tüketim,
günümüzün karmaşık yapılı toplumlarında bir
yaşam biçimi ve yaşama kalitesi olarak çoğumuzun
beyninde kurgulanmaktadır. Toplum içinde bir
sınıflandırma yarattığı için tüketim ayrıca en çok
konuşulan ve eleştirilen konuların başında

gelir.Tüketiyorum o halde varım!" diyen her bireyin
haz arayıcılığı ve bireysel servet avcılığı kıskacında
nasıl bir tüketim devi haline dönüştüğünü ve yetinen
toplumdan tüketen topluma geçişini hayatın her
alanında görebiliriz.
[2]Türkiyede tüketici ile satıcılar arasında çıkan
uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici
mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek
kararları almak üzere İlçe Hakem heyetleri
kurulmuştur. Ancak bu hak arama yönteminin türk
halkı tarafından yeterli derecede kullanıldığı
söylenemez.
[3]Toyota nın İngiltere ve Fransa’da ki
fabrikalarından ikisi toprağa "sıfır atık bırakma"
hedefine ulaşmış bulunuyor.
[4]Sıfır atık; insanlara kaynak kullanım sistemlerini
yeniden tasarlamalarında rehberlik ederek, atık
miktarını sıfıra indirgemeyi ilke edinen bir
yaklaşımdır. Mevcut geri dönüşüm sistemlerini,
doğadaki örneklerde de görüldüğü gibi (ör: gübre
böceği) olabildiğince çok atığın yeniden kullanıldığı
çevrimsel bir sistem haline dönüştürmeyi amaç
edinir.
Bu sistem için insanlar tarafından gerçekleştirilmiş
en iyi örnek; sıfır atık anlayışının biyolojik besin,
enerji ve katkı maddelerinin üretimi için bitki,
hayvan, bakteri, fungi ve alg alemlerinin birbirlerine
sinerjik ve entegre bir biçimde bağlanarak
kullanıldığı sürdürülebilir tarım uygulamalarıdır.
Bu çevrimde her bir prosesin atığı bir sonraki adımda
bir diğer prosesi beslemek için kullanılmaktadır.
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SONBAHAR’IN
SALKIMLARI
Hiç bağbozumunda bulundunuz mu?
Bilen bilir bağ bozumunun tadını.
Bir başkadır kaynayan kazanlardan
çalınan pekmezin tadı...Diğer yanda
eğilip doğrulan, harıl harıl çalışan
köylüler... Kasa kasa toplanan üzümler,
kamyona yükleme yapan
işçiler...İnsan bir kupkuru asmaya
bir de her biri lezzetli ve tatlı suyla
dolu tanelere baktıkça bu yaman
çelişkiyi anlamakta güçlük çekse de
üzüm tadıyla, faydasıyla ve
görüntüsüyle yaşamımızın ayrılmaz
bir parçası. Üzüm, yetiştiriciliği MÖ
5.000 yılına kadar dayanan bir
meyve. Asmanın anavatanı,
Anadolu ve Kafkasya'yı da içine
alan "Küçük Asya" diyor kaynaklar.
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Üzümün 10 binin üzerinde çeşidi
olduğu tahmin edilmekte.
Yu r d u mu z d a 1 . 2 0 0 ' ü n
üzerinde üzüm çeşidi var.
Fakat bunlardan ancak
60 kadarı ekonomik değere
sahip ve geniş çapta
yetiştirilmekte. Ülkemizde en geniş bağ
alanına Ege sahip. Akdeniz ve Trakya
da üzüm yetiştiriciliği bakımından
oldukça önemli. Güneydoğu Anadolu
(Gaziante p) ve Doğu Anadolu'da da
Erzincan, Iğdır) iyi cins üzümler yetiştiriliyor.
Ülkemiz, yılda yaklaşık 3.600.000 ton taze üzüm
üretimiyle dünyada beşinci sırada bulunmakta diyor
veriler.
Üzümün şekli, rengi ve büyüklüğü türüne göre
değişir; çekirdekli veya çekirdeksiz cinsleri vardır.
Olgun üzüm meyveleri yeşil, sarı veya mor (siyah)
olabilir. Memleketimizdeki üzüm çeşitlerinin başında
razaki, çavuş, kara, kürt, müşküle, misket, keçi
memesi, çekirdeksiz sultaniye ve yapıncak gelir.
Yaş üzümün 100 gramında yaklaşık 15,4 gram
karbonhidrat, 1 gram protein, 1 gram yağ, 21 gram
fosfor, 0,6 miligram demir, az miktarda diğer bazı
elementler, çeşitli vitaminler ve su bulunur;
100 gramının kalori değeri 60'tır.
Üzüm, ihtiva ettiği maddeler sayesinde güzellik
iksiri ve gerçek bir beyin gıdasıdır. Öğleden sonra
bir salkım üzüm veya taze sıkılmış bir bardak üzüm
suyu, vücudun ve bilhassa içindeki glutamik asitten
dolayı, beyin hücrelerinin zindeleşmesinde önemli
rol oynar. Bir kilo üzüm kalori bakımından 1.150
gram süt, 390 gram et, 300 gram ekmek ve 1.200
gram patatese eşdeğer sayılmaktadır.
Bir şifa kaynağı olan üzüme; aminoasitler, A ve B
vitaminleri (B1, B2), potasyum, magnezyum,
kalsiyum, silisyum, iyot, çinko, kükürt ve manganez

gibi
mineraller depolanmıştır.
Bu hususiyetiyle üzüm, sanki insan için çok özel
bir şifa ve zindelik kaynağı olarak yaratılmıştır.
Meselâ üzüm, bağışıklık sisteminin
kuvvetlenmesinde, beden ve sinir yorgunluklarının
hafifletilmesinde, cildin canlı bir görünüm
almasında, alerji ve kireçlenmelerin engellenmesinde
çok önemlidir. İçindeki tabiî fruktoz, vücudun
harcadığı enerjinin kısa sürede telafi edilmesinde
rol oynar. Taşıdığı bioflavonoidlerle C vitaminin
aktivitesi artırılır. Üzümün belki de en önemli tarafı
kanda oksijen taşınmasında rol oynayan hemoglobin
sentezinde gerekli demirin; böbreklerin çalışması
ve kalb atışlarının düzenlenmesinde kullanılan
p o t a s y u m u n b ü n ye s i n e b o l m i k t a r d a
yerleştirilmesidir.
Üzümde önemli bir vitamin C vitaminidir.
C vitaminin kimyevî adı askorbik asittir. Skorbüt
hastalığını da önleyen bu vitamindir. Bu hastalık
diş etlerinde kanama iltihap, dişlerin düşmesi ve
kanamalarla kendini gösterir. Ağır şekilleri olmakla
beraber hafif şekilleri oldukça sık görülür. Hücreleri
birbirine bağlayan yapışkan madde, C vitamini
yokluğunda erimeye yüz tutar. Bu bakımdan C
vitamini bir binanın yapı taşları arasına konan harca
benzetilmiştir. C vitamini eksikliklerinde eklemlerde
küçük kanamalar olur.
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Bundan başka ciltte solgunluk, umumî dermansızlık
sinirlilik görülür. Üzümün yorgunluğa iyi gelmesi
kalorisinin yanı sıra içindeki C vitaminindendir.
Zindeliği veren başka bir madde üzümün içindeki
A vitaminidir. Sinirliliğin giderilmesinde C vitaminin
rolü olduğu gibi yine üzümün içinde olan B ve B6
vitamininin yanısıra kalsiyum ve fosforun da mühim
yeri vardır. Üzüm yemekle birinci husus olarak
(vitaminler sayesinde) solgunluk olmayacaktır. İkinci
husus, C vitamini sayesinde kanama odakları
bulunmayacak, üçüncü husus olarak A ve C
vitaminleri sayesinde mikrobik hastalıklara ve
bunların vücutta yapacağı menfî görüntülere
rastlanmayacaktır.
Vitamin ve minerallerin yanı sıra, üzümde yedisi
sinir hücreleri için gerekli olan 15 çeşit aminoasit
vardır. Zaten bütün canlılarda topu topu 20 kadar
aminoasit bulunduğunu düşünürsek, üzümün
dengeli beslenmedeki önemi daha iyi anlaşılır.

Besinlerin parçalanması sonucunda oluşan veya
sigara, alkol ve kirli hava gibi zararlılar (serbest
radikaller) kılcal damarların duvarlarına saldırarak
bunların tahribatına sebep olur.
Bu tahribata karşılık, üzümde bulunan bazı güçlü
antioksidanlar (serbest radikalleri tesirsiz hâle getiren
m a d d e l e r ) d ü ş ü k yo ğ u n l u k t a k i z a r a rl ı
lipoproteinlerin (LDL) kılcal damarlarda birikmesini
engelleyecek hususiyete sahiptirler.
Bu konuyla ilgili bir araştırmada iri taneli siyah
üzümden (concord) elde edilmiş meyve suyu verilen
kişilerde, LDL kolesterolün oksidasyona uğramadığı
gözlenmiştir. Üzüm suyunun LDL kolesterol
üzerinde diğer anti-kanserojen vitaminlere göre
daha fazla tesirde bulunma rolü üstlendiği
görülmüştür. Sadece iki hafta süreyle üzüm suyu
içen kişilerde LDL kolesterolün daha az oranda
oksidasyona uğrayabildiğini belirten araştırmacılar,
üzüm suyunun LDL üzerinde daha uzun dönemde
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d a h a f a z l a t e s i re ve s i l e o l a b i l e c e ğ i n i
düşünmektedirler.
Üzümün bünyesindeki magnezyum, insanın
bedenen zinde ve diri olmasında rol oynar. Karaciğer
hastalıklarının ve kansızlığın tedavisinde ilâçların
yanı sıra çok faydası görülen üzüm, ihtiva ettiği
meyve asitleri (tartarik, malik, süksinik, fumarik,
pirüvik, glikolik asitler) ve lifli yapısından dolayı
mideye zarar vermeden böbrek ve bağırsak
sisteminin çalışmasının düzenlenmesine, kanın
temizlenmesine ve yağların erimesine yardımcı olur.
Böylece vücut virüslere karşı dirençli hâle getirilir.
Üzüm yüksek kalorili olmasına karşılık, çok düşük
miktarlarda yağ ve protein ihtiva ettiğinden ideal
bir diyet gıdasıdır. Ancak üzümdeki besin
maddelerinin niteliği ve miktarı, işlenerek elde edilen
ürüne bağlı olarak değişir.
Yaş üzüm ile karşılaştırıldığında, kuru üzüm ve
pekmez, daha az su ihtiva ettiğinden daha yüksek
kalorili, demir ve kalsiyum mineralleri bakımından
daha zengindir. Fakat kurutma ve sıkılan suyu işleme
sırasında özellikle A ve C vitaminlerinde kayıplar

meydana gelmektedir.
Üzüm kansere karşı da koruyucu özelliklerle
donatılmıştır. Hücrelerin DNA programının çeşitli
faktörlerin tesiriyle bozulması sonucunda hücre içi
moleküller üzerine tümör oluşumuna izin verebilecek
şekilde serbest radikallerin saldırısı, üzüme verilen
mükemmel özellik sayesinde durdurulur ve kanser
oluşumu engellenir. Diğer yandan üzümün
bünyesindeki en önemli maddelerden biri olan
'resveratrol'ün kansere karşı tesirli olma hususiyeti
taşıdığı, 1985'li yıllarda Japonya'da başlayan
çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu madde bitkiler
tarafından üretilen fitoaleksin grubu bileşiklerdendir.
Resveratrol maddesi, bitkilerin hayvanlar tarafından
ısırılması, yaralanması, hastalık yapıcı faktörlere
veya aşırı ultraviole ışığa maruz kalması durumunda,
bitkinin dayanıklılığını artırmak için sentezlenen
bir bileşiktir.
Resveratrol maddesinin dut, yaban mersini ve yer
fıstığı gibi yetmişin üzerinde bitki türünde bulunduğu
belirlenmiştir. Ancak en iyi kaynağın üzüm olduğu
ve en yüksek oranda renkli üzümlerde bulunduğu
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tespit edilmiştir. Resveratrol daha çok kırmızı-siyah
üzümlerin kabuk kısmında bulunur. Bundan dolayı
renkli üzümleri yerken kabukların atılması doğru
değildir.
ABD'de yapılan bir araştırmada tümör aşılanmış
farelere 18 hafta boyunca haftada iki kere 1, 5, 10
veya 25 mikrogram resveratrol veren araştırmacılar
tümör oluşumunun resveratrol verilmeyen kontrol
grubuna göre önemli ölçüde azaldığını ortaya
koymuşlardır.
Yapılan diğer bir araştırmada Amerikalı bilim
adamları, siyah üzüm suyunun, kalb hastalıklarına
karşı koruyucu ve anti-kanserojen tesir özelliği
taşıdığını belirlemiştir. Siyah üzüm suyunda bulunan
flavonoidlerin kandaki pıhtılaşmanın önlenmesinde,
plazma oranının artmasında ve dolayısıyla, antikanserojen maddelerin vücutta tesirli olmasında
önemli rol üstlendikleri belirtilmiştir. Flavonoidlerin
iki ayrı tesir hususiyeti taşıdığını ifade eden
Georgetown Üniversitesi bilim adamlarından
Dr. Jane E. Freedman, yirmi kişiye 14 gün boyunca
günde iki bardak mor üzüm suyu vermiştir. Daha
sonra yapılan testlerde, plazmadaki E vitamini
oranının % 13, plazmanın toplam anti-kanserojen
kapasitesinin % 50, nitrik asit üretiminin ise % 70
arttığı belirlenmiştir. Ayrıca denemeye alınanlarda
kandaki pıhtılaşma oranının da düştüğü ortaya
konmuştur.
Üzümü satın alırken ve saklarken öncelikle, tabiî
olarak yetiştirilmiş üzümleri tercih etmeliyiz. Taze,
tıknaz, sert ve parlak renkliler en güzel olanlarıdır.
Yeşil üzüm alınıyorsa, hafif sarımsı, kırmızımsı;
siyah üzüm alınıyorsa, koyu renkli olmasına dikkat
edilmelidir. Üzüm, biraz pudramsı bir görünüşle
kendini belli eden bir parlaklıkta olmalıdır. Kurumuş
kahverengi saplar, üzümün taze olmadığına işaret
eder. Taneler salkımlarından koparılmaya

çalışıldığında hemen
kopmuyorsa, bu, üzümün
kaliteli olduğunu gösterir.
Bozuk olan tek tane bile,
salkımın kısa sürede tamamen
bozulmasına sebep olabilir. Üzümü satın
aldıktan sonra kısa sürede tüketmek
gerekir. Üzüm mutlaka soğuk
ortamda saklanmalıdır.
Oda sıcaklığı üzümün
yumuşamasına sebep olur. Üzüm
salkımları buzdolabının meyve
gözünde taze vaziyette 1-2 gün
saklanabilir. Yemeden önce
dolaptan çıkarılıp bir saat
kadar bekletilirse, daha
lezzetli olduğu fark edilir.
Üzüm kolay fermente olan
bir meyve olduğu için,
yemeklerden hemen sonra
yenmemesi tavsiye edilir. Her
taze meyve suyu gibi, üzüm suyu
da sıkılmasını takiben yarım saat
içerisinde
i ç i l m e l i d i r.
Üzümde insan
sağlığı için önemli
olan maddelerin bir
kısmı, bilhassa
çekirdekte de
bulunduğu
için üzüm
çekirdeğinin
çiğnenip
parçalandıktan sonra
yutulması da çok önemlidir.

Temiz Bir Çevre ‹çin...
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Öncelikle çevre kirliliğini anlayıp
sonrasında bireye bakan çözüm yolları ile bu
yazımızı yapılandırmak istiyoruz.
İnsanoğlu gerek artan nüfusun ihtiyaçlarını temin
maksadıyla gerekse hayat seviyesinin yükseltilmesi gayesiyle
teknolojik ve endüstriyel sahada büyük mesafeler katetmiştir.
Hemen hemen bütün endüstriyel faaliyetlerin gayesi, istihsal;
dolayısıyla de hayat standartlarının yükseltilmesidir.
İyi niyetlerle doruk noktaya yükseltilen sanayi faaliyetleri, insan sağlığını tehdit edebilecek olan yaşanan ortam
ve hava kirlenmesini de beraberinde getirmiştir. Yani insanların teknik ve teknolojisine son derece ihtimam
gösterilirken kendisine, yaşadığı ortama hatta tabiatta ki dengeye verilen zararlara yeterince önem vermemiştir.
Yeryüzü kaynakları ve imkânlar, sanayileşme uğrunda son noktasına kadar kullanılması yanında; insan sağlığının
tehdit edildiği, tabiattaki canlı örtünün bozulduğu, muhit ve havanın kirletildiği de dikkate alınıyor mu? İmal edilen
malların keyfiyeti yanında, insan sağlığı üzerindeki tesirleri de ön planda gözetiliyor mu? Rahatını seven, daha
sağlıklı ve huzurlu yaşamasını arzu eden insanoğlunun ihtiyaçları ikmal edilmiş oluyor mu acaba?..
Bu sorulara gerek ilim adamlarının gerekse büyük sanayi şehirlerinde yaşayan insanların cevabı, herhalde “Hayır”
olacaktır.
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Hayat standartlarını üst seviyeye çıkarma ve artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap
verme maksadıyla sanayileşmede yeryüzü kaynaklarından son derece istifade
eden devletlerde muhit ve hava kirliliği müşkülleri maalesef vardır.
Mesela: Dünya nüfusunun % 25'ini Amarika, Rusya ve Japonya teşkil
etmektedir. Yeryüzü kaynaklarından en fazla istifade edenler yine aynı
devletlerdir.
Yani bugün yeryüzü kaynaklarının %90'ından faydalanmaktadırlar.
Bununla beraber muhit kirlenmesinde büyük nisbet bu devletlerdedir.
Netice olarak; muhit ve hava kirlenmesinde en tehlikeli ülkeler, kaynaklarının
büyük bir nisbetini kullanan ülkeler haline gelmiştir.
Hava kirliliği bakımından A. B. D.'de de ilk sırayı Los Angeles şehri
almaktadır. Yine büyük şehirlerden Tokyo'nun havası fevkalade kirletilmiştir.
“1969 yılının Temmuz ayında bu şehrin üstünde öylesine koyu bir sis tabakası
çökmüştür ki; 8000 den fazla insanın hastahaneye yatırılmasına sebep olmuştur.
Bugün Tokyo'da mesela trafiğin kesif olduğu saatlerde bile
trafik polislerinin zaman zaman işlerine ara verip hususi
cihazlardan oksijen aldıkları turistlerin dikkatini
çekmektedir.
Yirminci asrın en büyük problemlerinden biri de yaşanan ortam
ve hava kirliliğidir. Konunun önemi henüz tam idrak
edilememiş durumdadır. Konunun önemini açıklamak
bakımından, Newyork'da Cornel Üniversitesi
ekologlarından Dr. Lament Cole'un şu sözleri kayda
değer: “İnsanlar belki de sandığınızdan daha büyük bir
tehlikeye maruzdurlar. Bu gidişle bu konunun ehemmiyetinin
iş işten geçtikten sonra kavranabilmesi, ihtimal dahilindedir.
Dünya üstüne hayatın idamesi aslında az sayıda mikroorganizmaların
sürekli faaliyetine dayanmaktadır. Mesela toprakta ve suda yaşayan
bakterilerden en az altı çeşidi, azot gazının havadan organik maddelere ve sonra
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tekrar havaya geçmesini temin etmektedir. Bu
bakterilerin birinin çalışmasını durdurması halinde
havada azot kalmayacak veyahut yerini amonyağa
bırakacaktır.
Tehlikeli bir kumar oynuyor gibiyiz. Çevreyi yeni
kimyevi maddelerle dolduruyoruz; bunların
yapabilecekleri tesirleri daha evvel araştırma
zahmetine girmiyoruz. Eğer bu maddelerin biri
veya birkaçı faydalı bakterileri zehirlerse insanoğlu
nefes alamaz,”
İşte muhit kirlenmesinde belirli sınırların aşılması,
tabii muvazenenin bozulma sebep olmakta,
canlıların hatta insan sağlığını tehlikeye
düşürmektedir. Meseleye çare aranmadan bugünkü
hızla gidildiğinde istikbalde hava kirlenmesinin
büyük tehlikeleri doğuracağı açıktır.

HAVA KİRLİLİĞİ:
Hava kirlenmesi: Dünyamızı saran atmosfer
tabakasına; endüstriyel bir faaliyetin neticesi olarak
karışan toz, duman, baca gazları, ekzost gazları,
buhar, sis vs.'nin insan, hayvan ve bitki hayatı için
zararlı olabilecek kesafette karışması ve yine zararlı
olabilecek bir süre atmosferde kalmasıdır. Bunların
başında fosil yakıtların; ısıtma, ulaşım ve sanayi
maksatları için yakılması neticesinde meydana gelen
baca gazları gelmektedir. Fiziki manada katı ve sıvı
maddelerle gazların karışımından meydana gelen
ve hava kirliliğine sebep olan toz, duman karışımı
baca gazlarını meydana getirir. İlmi olarak bunlara
polütant veya oksidantlar denir. Bu gaz karışımı:
Katı zerrecikler, yanmamış karbon, uçan küller,
maden oksitleri ve yanmayan mineral parçalarıdır.
Baca gazlarının esas yapısında: Kükürt dioksit, flor,
hidrojen, klor, tuz asiti, nitrat asiti, hidrojen sülfür
ve azot oksitleri bulunur. Zaten insan sağlığını tehdit
eden yanma ürünlerinin başında sültürik oksitler

ve azot oksitler gelmektedir. Klinik teşhislerle tespit
edilmiştir ki: insanlarda meydana gelen göz, burun,
boğaz rahatsızlıkları, sinüzit, astım, akut bronşit
gibi hastalıklara en fazla müessir olan faktör hava
kirliliğidir. Hatta sanayileşmiş şehirlerde bronş ve
akciğer kanserinden ölenlerin sayısı daha fazladır.
Bugün sanayi şehirlerinde sabahları havanın, karbon
monoksit, karbon hitratlar azot bileşikleri, toz,
duman, kurum gibi maddelerin birikiminden
ağırlaşmış olduğu, şehirlerde yaşayan insanlarca
çok iyi bilinmektedir. Şehirleri örten bu toz duman
tabakası fıziki bakımdan kollaidal bir durumdur.
Daha doğrusu bir aeresoldur. Hava içindeki katı
parçalar ve mayi damlacıklar ince bir şekilde
dağılmış olarak bulunurlar. İnsanlar için de zararlı
olan kısım ise, atmosfere karışan bu maddelerin
uğradıkları kimyevi reaksiyonlardır.
Havayı kirleten maddelerin en önemlileri, baca
gazlarında da belirtildiği gibi
(CO), (S02), (N02), (F), (HS), (NH3), ganik tuzlar,
metan gibi maddelerdir. Bu maddelerin havaya
atıldığı sanayi tesisler bugün için tefrik edilmektedir.
Bunlardan bazılarını aşağıda belirtelim. -SO'
kaynakları: Bakır istihsali, gübre istihsali, porselen,
seramik, tuğla cam, çinko, kurşun fabrikalarından
meydana gelmektedir.
- FI kaynakları: Aliminyum sanayi, bakır sanayi,
seramik ve kiremit fabrikalarıdır.
- CO kaynakları: Termik santrallar, demir çelik
sanayi, petrol damıtımı, fosil yakıtların çıkardığı
baca gazlarıdır.
- NH kaynakları: Deri sanayi, gübre sanayi, şeker
fabrikalarıdır.
-HS kaynakları: Petrol rafineleri, selüloz ve kâğıt
sanayi v.s.dir.
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Havayı kirleten maddelerden bir diğeri de ekzost
gazlarıdır. Ekzost gazlarının içinde bilhassa karbon
monoksit ile azot oksitleri vardır. İnsan sağlığına
tesir eden bu maddelerde, kurşun ve çeşitli
karbonhidratlar bulunmaktadır. Nitekim kapalı
garajlarda ekzost gazlarından çıkan karbon monoksit
ile ölen insanların sayısı çoktur. Diğer taraftan tetra
etil bileşiği halinde mevcut olan kurşun günümüzdeki
insanların kemiklerinde bol miktarda birikmektedir.
Mesela eski insanların kemiklerinde 2 miligram
kadar bulunan kurşun günümüzdeki şehirlerde
yaşayan insanlarda 50-100 misli daha fazla olduğu
tespit edilmiştir.
Yaşanan Ortam ve Hava Kirlenmesine Müdahale
Edilebilir mi? İnsanoğlunun, hava ve muhit
kirlenmesi için bu derece menfi tesirleri gördükten
sonra gerekli müdaheleyi yapması herhalde zaruridir.
Bilhassa sanayileşmede ileri gitmiş ülkeler,
ortamlarında bu zararları müşahhas olarak
gördükten sonra çare aramamaları düşünülemez.
Bu hususta kendisine ve muhitine en az zarar veren
teknik ve metodların kullanması kaçınılmaz hale
gelmiştir. İşte bu hususları idrak etme, mes'eleye
çare aramanın başlangıcı olacaktır.
Gerekli müdahalenin yapılmasıyla neticeye
gidileceğine,”Londra'yı örnek gösterebiliriz.”
Londra'ya 1952 yılında çöküp 4000 den fazla insanın
ölümüne yol açan hava kirliliği İngilizleri harekete
geçirmiştir. 1956 yılında bir “Hava Temizleme
Kanunu'' çıkarılmış ve bununla hassas yerlerdeki
ev ve fabrikalarda fazla kükürt ihtiva eden yakıtların
yakılması men edilmiştir. Bunların yerine fuel-oil
'den istifade edilmeye başlanmıştır. Bundan sonra
Londra'nın nüfusunun daha fazla artmaması için
8 banliyö kurulmuş ve sanayi tesislerinin buralarda
kurulmaları teşvik edilmiştir. Buna ilaveten şehrin
trafiği de muhtelif tedbirlerle azaltılmıştır. Böylece
Londra artık Avrupa'nın havası en kirli şehri olma
durumundan kurtulmuştur.

Yeni sanayi kurma gayretinde olan memleketler,
şayet sanayide ileri gitmiş memleketlerden ders
alırlarsa avantajlı duruma geçebilirler. Onların
düştüğü aynı hatalara düşmeyebilirler. Yani insanın
yaşadığı muhite en az zarar veren teknik ve
metodların kullanılması ve araştırılmasına yönelebilir.
Nitekim son zamanlarda “Ilımlı teknik” (La
Tecnigue Douce) adı altında yeni teknik ve metodlar
geliştirilmektedir. Bu yeni metodlara müracaat
etmekle avantajlı duruma geçilebilir. Zaten istikbalde
eski metodlar, yerlerini 'ılımlı tekniğe” bırakma
mecburiyetinde olacaklardır. Aksini yapmağa şartlar
müsaade etmeyecektir.
“Sanayileşme istiyorsak hava kirlenmesini tabi
karşılamalıyız'' düşüncesi ile hareket edildiği
müddetçe müsbet neticeler alınamayacaktır. Evvel
emirde en az kirleten usuller seçilmesinde titizlik
gösterilmelidir. Şayet bu mümkün olmuyorsa
kurulacak fabrikaların arıtma tesislerini de birlikte
düşünmelidir.
Atmosferin; dışarı yanma reaksiyonları ile devamlı
ısı verilmesine, enerji dönüşümlerine belirli sınırlara
kadar dayanabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Gene yanmadan doğan oksijen sarfiyatı ve CO
üretimi de sınırsız olamaz. Bu sınırları zamanında
hesap- la tayin etmek “muhit kirlenmesi”
araştırmacılarının hedefi olmalıdır. Bugünkü keyfiyet,
bu sınır değerlerinden uzak bulunduğumuzu
gösteriyor. İnsanoğlu yalnızca bu dönemde
yaşamasına bakarak kendini şanslı görmemeli,
gelecek nesillerin de şanslı olması için gayret
sarfetmelidir. Yani bütün faaliyetleri ile insanlığa,
tabiattaki dengeye saygılı olmalıdır.
Görüyoruz ki; dünyamızda büyük bir düzen vardır.
Muhtelif canlı organizmalarla, hava, su ve toprak
arasında devamlı mevcut bulunan alış-veriş
alakalarının bulunduğunu müşahede ediyoruz.
Mesela: Toprakta ve suda yaşayan bakterilerden
bir kısmı azot gazını havadan organik maddelere
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ve oradan da tekrar havaya geçmesini sağlarlar.
Şayet fabrika bacaları ile havaya attığımız herhangi
bir kimyevi madde, bu faydalı bakterileri yok edecek
olursa; havada azotun kalmama durumu veya yerini
amonyağa terk etme durumu gibi tehlikenin zuhur
edeceği ihtimali vardır. İnsanlığa hizmet gayesiyle
yapılan sanayi tesislerinde gerekli tedbirler alınmazsa
dünyamızdaki muvazenenin bozulmasına kadar
tesir edeceği muhtemeldir.
Temizlik; tek yönlü tedbirlerle elde edilen bir iyilik
hali değildir. Bilim otoriteleri temizliği şu başlıklarla
ele almıştır.
1) Bireysel (beden-elbise-yiyecek) temizlik.
2) Ev (mutfak-banyo-tuvalet)temizliği.
3) Çevre (atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması)
temizliği,
4) Yeterli temiz su sağlanması.
Bireysel temizlik dendiği zaman, beden temizliği
akla gelir. Bunlardan cilt, el, ağız, burun, göz
temizliği; saç, tırnak, koltukaltı, yüz, diş ve ayak
bakımı akla gelir. Dünya Sağlık Örgütü'nün, beden
temizliği, el temizliği, ağız ve diş bakımının, önemi
ve bunların korunma yollarına ait bilgileri mevcuttur.
Bireysel temizliğe rağmen, insan çevreden hastalık
kapabilir. Kişi ne kadar temiz olursa olsun, çevresi
temiz olmadığı zaman, hiçbir şeye dokunmasa bile;
hava, rüzgâr, böcekler ve diğer taşıyıcılar yüzünden
hastalanabilir.
Çevre Temizliğini şu başlıklar altında toplayabiliriz:
1) Elbiselerin temizliği.
2) Yiyeceklerin temizliği (Yakın çevre).
3) Ev temizliği.
4) Sokak, cadde, mahalle, şehrin temizliği (Uzak
çevre).
5) Yeterli temiz su sağlanması.

1. Elbise Temizliği
Giyim eşyalarının seçim ve bakımı, enfeksiyon
yönünden önem taşır. Orta Çağ'da, Avrupa'da
yaşayanlar sıcak tutan ama temizlenmesi güç, yünlü
giysiler giyerlerdi. O çağlarda insanlar pek yıkanmaz,
giysileri kirlenir, kokar, bitlenir ya da pirelenirdi.
Kokuyu gidermek için de otlardan yapılan esans
kullanırlardı. Ancak 18. yüzyılda pamuk ticaretinin
başlamasıyla Avrupalılar, ilk kez ucuz, hafif, kolayca
yıkanabilen iç çamaşırlarına kavuştular. Üst sınıflarda
ferdî temizlik yeniden önem kazandı. 19. yüzyılda
bireysel temizlik iyi yaşamanın bir şartı sayılmaya
başlandı. Vücut temizliği ve giyim eşyalarının daha
sık değiştirilip yıkanması sonucunda, bit ve pirelerle
birlikte veba ve tifüs gibi hastalıklar da kayboldu.

2. Yiyecek Temizliği
Çoğu mikrop ve parazit, içtiğimiz su ve yediğimiz
yiyeceklerle bulaşır. Bunun için annelerin ve özellikle
gıda sektöründe çalışanların, yiyecekleri koruma
hususunda özel bir itina göstermeleri gerekir. Besin
zehirlenmesine sebep olan bakterilerin başlıca
kaynağı insandır.
İnsanların boğaz, burun, el, deri, bağırsak ve dışkısı
bakteri yüklüdür. Tüketilen diğer bir besin kaynağı
da hayvanî ürünlerdir. Tüketilen hayvanî besinler,
bazen bakteri yatağı olabilmektedir. Kedi, köpek
vb evcil hayvanlar da bakteri yaymada oldukça
tesirli olabilir. Evcil hayvanlar, dolaştıkları yerlerden
bakterileri eve taşır. Sinek, böcek, haşere ve fareler
de mikropları taşır ve bulaştırır. Mutfak ortamındaki
çöpler, mikropların oluştuğu bir yerdir. Zamanında
kaldırılmayan çöpler, böcek, sinek ve fareler aracılığı
ile besinlere bakteri bulaştırabilir.

Su Dünyası Ekim 2011

Besinlere bakteri bulaşmasını önlemek için şunlara
dikkat etmek gerekir:
- El yıkama.
- Burun temizliği
- Tırnakların kesilmesi.
- Tuvaletten sonra ellerin iyice yıkanması.
- Yemek ve su kaplarının üzerlerini kapatmak.
İnsanın, tükürük, hapşırık ve aksırıktan besinleri
koruması gerekir. 1 gram tükürükte 100 milyon, 1
gram burun salgısında 10 milyon bakteri
bulunmaktadır. İnsanların % 30-50'sinin burnunda
besin zehirlenmesi yapan stafilococcus aureus
bakterisini taşıdıkları bilinmektedir. Bu oran
hastahanede çalışan personelde % 65-80'e
çıkmaktadır. Normalde ağız, burun ve solunum
yollarında bulunan bakteriler, solunum sırasında
havaya dağılır. Normal konuşmada bu dağılım azdır.
Öksürme, aksırma ve yüksek sesle konuşma
esnasında havaya verilen bakteri sayısı artar. Kuvvetli
bir öksürmede ağızdan 5.000 damlacık çıktığı
tahmin edilmektedir. Hapşır mada ise bu
damlacıkların sayısı 1 milyondan fazladır. Bu
damlacıklar, havada birkaç saat asılı kalabilir. Besin
taşıyan birisi konuşur, öksürür veya hapşırırsa,
ağzındaki bakterileri, taşıdığı besine bulaştırır.
Evde öksüren birisi varsa, açık kaplara mikrop
bulaştırır. Ayrıca evcil hayvanlarla, sinek, böcek ve
kemirgenlerle bakteri bulaşımını önlemek için,
yiyecek ve içecek kapları kapalı tutulmalıdır.
İnsanoğlu sadece apartmanlarda ve korumalı evlerde
oturmamaktadır. İnsanların büyük çoğunluğu
yüzyıllardır tek katlı evlerde veya çadırlarda
yaşamıştır ve halen yaşamaktadır. Dolayısı ile evcil
hayvanlar sürekli, sinek ve kemirgenlerle iç içe
yaşamaktadır. Besin kaplarının üzerlerinin örtülmesi
bu zararlılardan hastalık bulaştırmasını önler.
Zamanımızdaki ev ve apartmanlarda yaygın halde
bulunan kalorifer böcekleri de açık kalmış
yiyeceklerimize yeterince ortak olmaktadır. Ve bazı

hastalıkları bulaştırmakta tesirli olmaktadır. Bunu
önlemek için; çöpleri zamanında mutfaklardan
uzaklaştırmalı ve gıdaları evcil hayvanlardan
korumalıdır.

3. Ev Temizliği
Geniş ve temiz evler salgın hastalıkların bulaşmasını
azaltır. Evlerde mutfakların temiz tutulması, çöplerin
biriktirilmemesi önemlidir. Çünkü çöpler bakterilerin
üremesi için ideal bir ortam oluşturur. Ayrıca
böcekleri de davet eder. Meskenlerin gerek alan,
gerekse oda sayısı itibariyle yeterli olması gerekir.
Dar ve kalabalık evlerde üst solunum yolu
enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar çok yaygındır.
İnsanlar çok yakın mesafelerde (70 cm'den aşağıda)
günlük hayatlarını sürdürürken damlacık yoluyla
hastalık aile bireyleri arasında sık yayılır. O halde
ev; geniş, temiz, çöplerin bekletilmediği bir yer
olmalı.

4. Yeterli Miktarda Temiz Su
Sağlanması
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temiz ve yeterli suya
ulaşma hakkını temel insan hakkı kabul etmiştir:
"Bütün insanların, sosyal ve ekonomik durumu ne
olursa olsun, temel ihtiyaçlarını karşılayacak temiz
ve yeterli miktarda içme suyu elde etmeye hakkı
vardır."(Birleşmiş Milletler Konferansı, 1977)
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