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                                                     ÖZET 

Enerji günlük yaşamın vazgeçilmeyen öğelerinden biridir ve enerji ihtiyacı gün 

geçtikçe artarak devam etmektedir. Enerjinin artan üretimi ve kullanımı çevresel 

sorunlarda artış meydana getirmektedir. Bu sorunların ana nedeni ise kullanılan enerji 

kaynaklarıdır. Çözüm yollarının başında ise enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklardan 

yararlanma ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın olabildiği ölçüde azaltılması gelmektedir.  

Soruna Türkiye açısından yaklaşılırsa, ülkenin enerjide dışa bağımlılık oranı 

oldukça yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Bu nedenle ülkenin yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yatırım yapmasının iki önemli nedeni bulunmaktadır, ilki enerjide arz 

güvenliği sağlamak, ikincisi ise iklim değişikliğinin önlenmesine katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından, özelliklede hidrolik enerji olarak, 

oldukça zengin bir ülkedir. Hidrolik enerji temiz bir enerji kaynağıdır. Kullanılması 

sırasında doğaya herhangi bir zararlı gaz salınımı olmamakla beraber yapımı ve 

işletilmesi aşamasında olumsuz etkileri de olabilmektedir.  

Hazırlanan bu tez çalışmasında hidroelektrik santrallerin Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki, ekolojik ve ekonomik etkileri SWOT Analizi yapılarak tespit edilmiştir. 

SWOT uygulamasına göre diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında hem ekonomik 

hem de ekolojik etkileri açısından bölge için en uygun enerji kaynağı olduğu tespit 

edilmiştir. 
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                                                      SUMMARY 

Energy is one of the indefeasible elements of daily life and need for energy is 

increasingly continuing in every passing day.  The increasing use in production of 

energy generates increase in environmental problems.  The main reason of these 

problems is the energy resources used.  Primary solution way is to make use of the 

renewable resources in energy production and to reduce the dependency to the specific 

fuels as much as possible.  

If the problem is approached from the point of Turkey, the energy dependency 

rate of country is in quite high levels.  Therefore, there are two reasons for the country to 

invest on the renewable energy resources. First is to provide supply security in energy, 

while the second is to make a contribution for preventing the climatic change.  Turkey, 

in terms of renewable energy resources, especially as hydroelectric energy, is a highly 

rich country. Hydroelectric energy is a clean energy resource. There is no harmful gas 

emission to the nature during its use, but it can have negative effects during its 

constructing and operating.  

In the study of thesis prepared, the ecologic and economic effects of 

hydroelectric centrals in the Region of East Black Sea were determined, making SWOT 

analysis.  According to the  application of  SWOT, when comparing to the other energy 

resources, it was identified that this  is the  most  appropriate energy resource for  the  

region in  terms of  both its economic effects  and ecologic effects. 
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GİRİŞ 

Enerji bireyler ve devletler için yaşamın sürdürülmesinde vazgeçilemeyen 

öğelerden biridir ve ısınma, aydınlanma, ulaşım, savunma, haberleşme, iletişim gibi 

birçok alanda stratejik öneme sahiptir. Bu doğrultuda da enerji ihtiyacı gün geçtikçe 

artarak devam edecektir. Enerji ihtiyacı, sürekli, güvenilir, ekonomik ve ekolojik 

olarak karşılanmalıdır. Türkiye içinde aynı durum söz konusudur. Özellikle 1990’lı 

yıllardan sonra hızlı bir artış gösteren enerji talebi yapılan senaryolara göre 

önümüzdeki on yıl daha artmaya devam edecektir. Bu nedenle Türkiye’nin bu enerji 

talebini karşılayabilmesi için yerli kaynaklarından olabildiği ölçüde yararlanması 

gerekmektedir. 

Çevre, enerji üretimi ve kullanımı sırasında meydana gelen her türlü sonuçtan 

etkilenen bir ortamdır. Çevre canlıların her türlü faaliyetinden etkilenen ve içersinde 

meydana gelen olaylar ile canlıları etkileyen bir ortam olması sebebiyle enerjinin 

çevreyi etkilemesi dolaylı yönden canlı yaşamını da etkilemektedir. 

Çevre enerji etkileşimi bu tezin ana temasını oluşturmaktadır. Kullanılan enerji 

çeşidi çevreye verilecek olan zararı az yada çok mutlaka etkilemektedir. Enerji 

kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen (fosil) enerji kaynakları 

olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Hidrolik enerji de 

yenilenebilir bir enerji çeşididir. 

Hidroelektrik enerji kullanımı sonucunda doğaya herhangi bir zararlı gaz 

karışmamaktadır. Sıfır emisyonu olan hidroelektrik enerji bu özelliğinden dolayı 

temiz enerji olarak adlandırılmaktadır. Hidroelektrik enerjinin bir diğer avantajı ise 

yerli bir enerji kaynağı olması nedeniyle enerjide dışa bağımlılığı azaltmasıdır. 

Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede uygulanmaya çalışılan enerji arzı 

politikalarında ana hedef yerli ve temiz enerji kaynaklarına yönelmek ve dışa 

bağımlılığı azaltmaktır. Bu bağlamda hidroelektrik enerji tüm ülkeler tarafından 

desteklenen bir enerji türüdür. Ülkelerin enerji arz kaynakları arasında önemli bir 

yere sahip olan hidrolik enerji yatırımları öncelikli bir enerji yatırım kaynağı olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  
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Hidroelektrik santrallerin ekolojik ve ekonomik etkilerinin neler olduğunun 

saptanması amacıyla hazırlanan bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır. 

Enerji ihtiyacı dünyada ve Türkiye özelinde artarak devam edecektir. Bu 

engellenemez bir olgudur. Bu durumda kullanılacak olan enerji çeşidi devreye 

girmektedir, çevreye zararı en az olan enerji kaynağının seçilmesi sürdürülebilirlik 

açısından büyük önem taşımaktadır. Enerji çevre ilişkisinde önemli olan çevreye en 

az zararı verecek olan bir alternatifin seçilmesidir. Günümüzdeki önemli çevre 

sorunları sıralamaya tabi tutulacak olursa ilk sırayı iklim değişikliği almaktadır. 

Bilindiği gibi iklim değişikliğinin ana nedeni karbon gazı emisyonlarının artması 

nedeniyle meydana gelen küresel ısınmadır. Dünyanın ısının yükselmesi demokratik 

olarak yeryüzünün her bölgesini etkilemektedir ve hiçbir ülke kendisini bu sorundan 

soyutlayamamaktadır. Bu nedenle karbon emisyonlarının artışına yol açan fosil 

kökenli yakıtların kullanımının azaltılması ve bunların yerine alternatif teknolojilerin 

ikame edilmesi tüm devletler tarafından uygulanması gereken bir ölçüde zorunlu bir 

politika olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hidroelektrik enerji her ne kadar temiz bir enerji kaynağı olarak nitelendirilse 

de, santrallerin yapımı aşamasında ya da santraller faaliyete geçtikleri andan itibaren 

çevreye bir takım olumsuzlukları da olabilmektedir. Santrallere yapılan en büyük 

eleştirilerden birini de türlerin habitatlarına yapılan müdahaleler oluşturmaktadır.  

Çevreye fosil yakıtlarla kıyaslandığında oldukça az etkide bulunan santrallerim 

ekolojik ve ekonomik boyutlarının ne düzeyde olduğu, ekolojik sorunlara yol açan 

etmenlerin neler olduğu odaklanılan noktalardır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi de gerek klimatik koşulları gerekse bulunduğu 

coğrafik özellikleri bakımından birçok endemik bitki ve hayvanı bölgesinde 

barındırmaktadır. Aynı zamanda bölgenin coğrafi şartları, yağış rejimi, su potansiyeli 

hidroelektrik enerji elde edimi açısından oldukça avantajlıdır. Çevreye dost bir 

teknoloji olarak nitelendirilen hidroelektrik santraller aynı zamanda enerji arz 

güvenliği de sağlamaktadırlar. Bu nedenle bölgenin hidroelektrik potansiyelinin 

değerlendirilmesi, enerji de dışa bağımlılığı oldukça yüksek düzeylerde bulununan 

Türkiye açısından vazgeçilemez bir durumdur. Ancak bölgede yapılan santraller 

gerek yapım aşamalarında gerek te işletme aşamalarında yoğun eleştirilere mazur 
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kalmaktadır. Belirtilen noktalar doğrultusunda çalışma üç temel varsayıma 

dayandırılmaktadır. 

1. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için ülkenin hidroelektrik 

potansiyelinden faydalanılması gerekmektedir: Ülkeler bazında enerji kullanım oranı 

ve kişi başına elektrik tüketim miktarı günümüzde gelişmişlik kriterleri olarak  

değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde enerji kullanım oranı ve kişi başına 

elektrik tüketim oranı oldukça yüksek seviyelerdedir. Durumu Türkiye açısından 

değelerlendirecek olursak, Türkiye enerji kullanım açısından dünya ortalmasını son 

dönemlerde yakalayabilmiştir, gelişmiş ülkelerle ise arasında hala ciddi boyutlarda 

fark bulunmaktadır. Kişi başına elektrik tüketim miktarında da aynı durum 

sözkonusudur. Gelecek yıllarda da gerek enerji gerekte elektrik tüketim oranı belli 

oranlarda artış gösterecektir. Türkiye enerji ihtiyacını ne yazıkki çoğunlukla 

doğalgaz, kömür ve petrol gibi fosil kökenli kaynaklardan karşılamaktadır. Bu 

kaynakların çok az bir kısmı yerli kaynaklardan karşılanmakta neredeyse tamamına 

yakın bir kısmı ithal edilmektedir. Türkiyede enerjide yüksek oranda dışa bağımlılık 

söz konusudur, bu durum milli ekonomi üzerinde ciddi bir yüktür. Enerji aynı 

zamanda stratejik olarak ta çok önemli bir faktördür. Bu nedenlerle enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Hidroelektrik enerji bu 

açıdan avantajlı bir enerji kaynağıdır. Çünkü tamamen yerli kaynaklardan enerji 

üretilmektedir. Bu doğrultuda enerji arz güvenliği sağlamaktadır.  

2.Hidroelektrik santrallerin ekonomik ve ekolojik etkileri önemsenecek 

düzeydedir. Hidroelektrik santrallerden enerji üretimi oldukça avantajlıdır. Ayrıca bu 

santraller yerli üretime dayandıkları için ekonomik olarak büyük katkı 

sağlamaktadırlar. Diğer kaynaklarla kıyaslandığı zaman maliyetleri oldukça düşük 

seviyelerdedir aynı zamanda yatırımların geri ödenme süreleri oldukça kısadır 

(Burada nehir tipi ya da küçük ölçekli barajlar kastedilmektedir. Büyük ölçekli 

barajlarda maliyetler oldukça yüksek seviyelerde olmaktadır). Bu nedenle 

santrallerin ekonomik katkıları önemsenecek düzeylerdedir. 

Santrallerin ekolojik etkilerine gelince, santrallerden enerji üretimi sırasında 

açığa herhangibir zararlı gaz salınımı olmamaktadır, kullanılan su miktarında da 

herhangibir azalma sözkonusu olmamaktadır. Türbinlerden geçen su, jenaratörde 
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enerji elde edimi gerçekleştikten sonra tekrar doğaya bırakılmaktadır. Suya 

herhangibir müdehale sözkonusu olmamaktadır. Santrallerden her ne kadar doğaya 

zararlı bir gaz salınımı gerçekleştirilmemiş olsada santrallerin gerek yapım 

aşamasında gerekte işletme aşamalarında çevreye bir takım olumsuz etkileri söz 

konusu olabilmektedir. İnşaat aşaması ve işletme aşaması olmak üzere bu etkileri iki 

gruba ayırmak mümkündür. İnşaat aşamasında yaşanan sorunlar genellikle gereksiz 

ağaç kesimi, hafriyatların bertarafları konusunda yaşanmaktadır. Ayrıca hazırlanan 

ÇED Raporlarında da bir takım olumsuzluklar söz konusu olabilmektedir. İşletme 

aşamasında ise, cansuyu miktarının tespiti konusunda ve bu suyun denetimi husunda 

yaşanmaktadır. Dere üzerindeki ekolojik yaşamın idame ettirilebilmesi için gereken 

su miktarı olarak tespit edilen cansuyu miktarı yoğun tartışmalara neden olmaktadır. 

İlk tartışma yaşanan husus bu miktarın tespiti konusunda olmaktadır. Can suyu 

miktarını tespit konusunda bir takım yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden 

uygun olanın seçilip belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde uygulanan yöntem 

bölgenin son 10 yıllık yağış ortalamasının en %10'luk kısmının hesaplanıp cansuyu 

miktarının belirlenmesi şeklinde olmaktadır. Ancak bölgenin yapısına göre bu miktar 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından %20 ila %30 seviyelerine 

yükseltilebilmektedir. Burada önem arz eden bir başka husus ise cansuyu miktarının 

denetlenmesinin  üyük bir titizlikle yapılmasıdır. Gerçi son dönemlerde DSİ 

tarafından kurdurulan Alet Gözlem İstasyonları sayesinde bu denetlemeler kolaylıkla 

yapılmaya başlanmıştır ancak bütün santrallere bu istasyonların kurdurulması 

gerekmektedir.  

3. Toplam enerji üretiminde hidroelektrik santrallerin payı giderek artacaktır. 

İlk varsayımda bahsedildiği üzere hidroelektrikten enerji elde edimi ülke 

ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Bunun dışında hidroelektrik enerji 

üretimi ile karbon piyasasında da şirketler faaliyet gösterebilme imkanına sahip 

olacaklardır. Kyoto Protokolü mekanizmalarından biri olan Karbon Ticareti 

yenilebilir enerji üretimi yapan şirketlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Böylece 

Karbon piyasasında faaliyet gösteren şirketler için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. 

İlerleyen yıllarda çevresel sorunların artış göstermesi kuvvetli bir ihtimaldir. 

Küresel olarak karşı karşıya bulunan en büyük çevre sorunu kürsel ısınmaya bağlı 
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olarak ortaya çıkan/çıkacak olan iklim değişimleridir. İklim değişiminden az yada 

çok bütün ülkeler etkilenmektedir. Bu etkiler ise gün geçtikçe daha da fazla 

artacaktır. Bu doğrultuda ise çevresel güvenlik hususu tüm ülkeler açısından stratejik 

öneme sahip bir faktör olarak ortaya çıkacaktır. İklim değişimi konusunda küresel 

toplum tarafından atılan en büyük adım Kyoto Protokolü'nün kabul edilmiş 

olmasıdır. Protokolün uygulama mekanizmalarının 2012 yılıyla birlikte faaliyete 

geçirilmesi planlanmaktadır. Protokolde teme hedef ise sera gazı emisyon oranlarını 

1990'lı yıllardaki emisyon oranlarının %5 altına düşürülebilmek. Bu hedefin 

tutturulup tutturulamayacağı, tutturulsa bile iklim değişimini önlemede ne derecede 

yeterli olacağı ayrı bir tartışma konusudur. Ancak protokoldeki hedeflere ulaşmada 

yenilenebilir enerjilerin payı oldukça fazladır. Enerjide verimlilik sağlama ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması protokoldeki temel 

politika stratejileridir. Hidroelektrik enerjide yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak 

protokol tarafından desteklenen bir enerji çeşididir. Bu nedenle hidroelektrikten 

enerji üretiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Ancak hidroelektrik enerji potansiyeli 

açısından gerek dünya ortalamasında gerekse Avrupa ortalamasında üst sıralarda yer 

almaktadır. Buna rağmen günümüze kadar Türkiye hidroelektrik potansiyelinden 

yeteri miktarlarda yararlanamamıştır. Ancak hidroelektrikten enerji üretimi son 

yıllarda hükümet politikalarıyla büyük destek görmeye başlamıştır, ayrıca 2023 

yılına kadar ülkenin hidroelektrik potansiyelinin büyük kısmından faydalanılacağı 

hazırlanan strateji belgelerinde öngörülmektedir.  

Bu doğrultuda hazırlanan tez çalışması giriş ve sonuç bölümleri dışında 3 

bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm çevre su etkileşimine ayrılmıştır. Dünya 

üzerinde yaşanan çevresel sorunların nedenleri boyutları bu sorunları ölçmede 

başvurulan yöntemler ve kıstaslar ilk bölümde değinilen konulardandır. Çevresel 

sorunların yanında tartışılan bir diğer konuda sudur. Su dünyadaki canlı yaşamı için 

yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle su sorunları bu sorunları çevresel faktörlerle 

ilişkileri ve su konusunda gerçekleştirilen faaliyetler birinci bölümde ele alınan 

konulardır.  İkinci bölüm ise çevre enerji etkileşimi ve Türkiye'deki enerji yönetimi 

konularından oluşmaktadır. Çevre enerji etkileşiminden önemli olan husus, enerji 



 6

üretiminde kullanılan kaynağın çevreye vermiş/verecek olduğu zararların tespit 

edilmesi noktasından ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle dünya üzerindeki kullanım 

enerji üretim kaynakları ve bunların çevreyle olan ilikileri ikinci bölümde tartışılan 

konular arasında yer almaktadır. İkinci bölümde tartışılan bir diğer hususta 

Türkiye'deki çevre politikaları ve uygulanan enerji politikaları arasındaki  ilişkidir. 

Bu değerlendirmelerden sonra ise son bölüm Doğu Karadeniz Bölgesi özelinde 

hidroelektrik santrallerin ekolojik ve ekonomik etkilerinin tespitine ayrılmıştır. 

Yerinde gözlem ve mülakat yöntemiyle elde edilen veriler doğrultusunda bir SWOT 

analizi yapılmıştır. SWOT Analizi genellikle bir şirketin ya da bir kurumun güçlü ve 

zayıf yönlerini ortaya koyan ve gelecekte karşılaşması muhtemel fırsatları ve 

tehditleri ortaya koyarak gelecekle ilgili strateji öngörülerinde bulunulmasını 

sağlayan bir analiz çeşididir. Hazırlanan bu çalışmada SWOT Analizi bir şirkete 

yada kuruma değil bir sektöre enerji sektörüne (hidroelektrik santraller) Doğu 

Karadeniz Bölgesi özelinde, uyarlanarak yapılmıştır. Böyle bir analiz ilk olarak bu 

tez çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Su - çevre - enerji tüm dünyanın geleceğini şekillendirecek olan üç önemli sac 

ayağıdır. Ülkelerin politika hedeflerini belirlemede büyük rolü olan/olacak olan bu 

üç faktörün ülkeler açısından önemlerinin çok iyi bir şekilde irdelenip gelecekle ilgili 

stratejilerini bu faktörlere göre oluşturmaları ülkeler açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle hazırlanan bu tez çalışmasının alana önemli katkılar 

sağlayacağı umulmaktadır. 
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                                              1. BÖLÜM 

      DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÇEVRE SORUNLARI VE SU İLİŞKİSİ 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ne pahasına olursa olsun kalkınma 

stratejileri çevresel sorunların artmasında ve kronik bir hal almasında en temel 

etmenlerden biri olmuştur. Endüstrileşme ve kentleşme hareketlerinin hız kazanması 

da sorunların boyutlarını arttırmıştır. Çevresel sorunların en önemli özelliği sınır 

tanımamalarıdır. Bu nedenle bu sorunlar küresel olarak tüm dünyayı 

ilgilendirmektedir. 

Su tüm canlılar için yaşamsal önemi olan kaynaktır. Ancak su kaynakları 

dünya üzerinde bir çok bölgede çeşitli tehditler altındadır. Su aynı zamanda stratejik 

önemi olan bir olgudur. Bazı çevrelerce ilerleyen dönemlerde su savaşlarının 

yaşanmasına muhtemel gözle bakılmaktadır. Bunun nedeni ise su kaynaklarının 

dünya üzerine eşit bir şekilde dağılmamış olmasıdır. Bazı bölgelerde su sorunları 

herhangibir önem teşkil etmezken, bazı bölgelerde su sorunları kronik bir hal almaya 

başlamıştır. Her yıl dünya üzerine düşen su miktarı eşittir. Ancak su kaynakları gerek 

nüfus yoğunluğu, gerek endüstriyel kulanımları gibi nedenlerle yoğun baskı 

altındadırlar. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı büyük bir önem 

taşımaktadır.  

1.1. Dünya Ölçeğinde Çevre Sorunları       

Varolduğu günden günümüze kadar yaşanan süreçte insanoğlu doğadan sürekli 

yararlanarak ona egemen olmaya çalışmıştır. Özellikle yeniçağ bilim anlayışıyla 

birlikte insanın doğa üzerinde egemenlik kurması bir hak olarak görülmüştür. Doğa 

üzerinde üstünlük kurmayı hedefleyen bu anlayış sonucunda, doğa ve insan 

arasındaki uyum insan bozulmuştur (Keleş vd., 2012: 20). İnsanoğluyla doğa 

arasındaki bağlantıda, dengeler doğanın zararına tamamen kötüleşmeye başlamıştır. 

İnsanların ürettikleri, metot ve sistemleri karşısındaki doğanın kendini koruma, 

yenileme imkânları ile hoşgörü karşısında tutunabilmesi son derece zorlaşmış ve 

birtakım ortamlarda büsbütün işin içinden çıkılamayacak ve eskiye dönülemeyecek 

bir duruma gelinmiştir. Bu duruma ait birçok örnek verilebilir. Mevsimler değişim 

göstermekte, ormanlar acımasızca yok edilmekte denizler kirletilmekte, 
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soluduğumuz hava zehirle dolmakta buzullar erimekte, kulaklarımız, beynimiz ve 

gözlerimiz; gürültü, metal ve beton kirliliği ile karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Kirlilikle mücadele ve kirliliği önleme çağımızın en gerçekçi ve güncel uğraş 

konularından birisi durumuna gelmiştir. Tabiata verilen bu zararlar neticesinde 

Dünya Bankası’nın 2008 yılında sunmuş olduğu rapora göre mevsim 

farklılıklarından tarım üretkenliğinin olumsuz etkilendiği ve 2080 yılına kadar bu 

oranın %15’i aşacağı belirtilmiş ve bu durumun insan sağlığı üzerindeki etkisinin 

oldukça kötü olacağı bildirilmiştir (Baykal ve Baykal, 2008: 3). Bununla birlikte gıda 

güvenliği de önemli bir sorun olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanmaya 

başlanmıştır. 

Çevresel sorunlar birdenbire ortaya çıkmazlar zamanla birikerek oluşurlar. 

Sorunların bir diğer özelliği ise sınır tanımamalarıdır. Yani dünya üzerinde hiçbir 

devlet bu sorunlardan kendini soyutlayamamaktadır. sorunların ortaya çıkmasının 

ana nedeni ise insan doğa dengesinin doğa aleyhine bozulmasıdır. İnsanoğlu 

tarafından doğaya yapılan müdehaleler neticesinde doğa kendi kendini yenileyebilme 

özelliğini kaybetmiş ve bu durumun sonucunda çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır.  

1970‘lerden itibaren çevre kirliliğinin o zamana kadar olmadığı kadar 

çoğalması, çevreyle ilgili sorunların daha çok gündem konusu olmasına yol açmıştır. 

Bu doğrultuda 70'li yıllardan itibaren dünyada genelinde çevre bilinci oluşmaya 

başlamıştır. Bu bilincin oluşmasında BM tarafından 1972 yılında düzenlenen 

Stockholm Çevre Konferansı'nın etkisi yadsınamaz düzeydedir. 80‘lerde ise çevre 

problemlerinin canlılar ve insanlar üzerindeki negatif etkileri somut örneklerle 

hissedilmiştir. Bu aşamada önceleri sanayi bölgelerinde hava toprak ve su kirliliği ile 

sınırlı olduğu düşünülen çevre problemlerinin aslıda oldukça geniş alanları etkilediği 

tespit edilmiştir. Ozon tabakasının incelmesinden, küresel ısınmaya, deniz ve 

okyanusların kirlenmesine, erozyon ve doğal kaynakların tükenmesine biyolojik 

çeşitliliğin yok olmasına kadar birçok bölgede çevresel sorunlara rastlanılmıştır 

(Özdemir, 2001:45). Çevresel sorunların 70'li yıllardan sonra ortaya çıkmasının 

temel nedeni ise 2. Dünya Savaşı sonrası ülkelerin uygulamış oldukları ne pahasına 

olursa olsun kalkınma politikalarıdır.   

Günümüzde kentsel model ve teknolojik uygulamalarının çevresel bir 
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boyutunun olması ya da çevresel koşullanmalara ve sınırlamalara uymak mecburiyeti 

artık olağan bir hal olarak görülmektedir. Kentleşme ve endüstrileşme çevre 

sorunlarına yol açan en önemli etmenlerdir. Enerji, gıda, barınma gibi ana 

gereksinimler gelişen teknolojinin sağladığı yeni imkânlar neticesinde sınırsız bir 

biçimde artan yeni tüketim ve kullanım talepleriyle beraber düşünülmektedir. Kısaca, 

doğa devamlı ve bazen de ani bir şekilde meydana gelen kirlenmelerle karşı karşıya 

ve bununla beraber yaşamaktadır; üretim aşamaları sürecinde meydana gelen 

devamlı kazalar ve kirlilik ile oluşan anlık büyük çevre felaketleri buna örnek teşkil 

etmektedir. Bilhassa sanayi devrimini sonlandırmış olan ülkeler bu kirlenmeden en  

fazla sorumlu ülkelerdir ve yaşadığımız çağda çevresel dengelerin oluşturulması için 

en büyük maliyeti üstlenmek mecburiyetinde oldukları belirtilmektedir. Dünyanın 

karşı karşıya kaldığı bu çevre problemlerinin küresel karakteri, küresel toplumun en 

büyük ortak korkusudur. 20.yüzyılda meydana gelen ve 21. yüzyıla dek süren temel 

problemler küresel anlamda; iklim değişikliği, kimyasal kazalar, bütün dünyada var 

olan hava ve su kirliliği, tehlikeli atıkların evrene yayılması gibi problemlerdir. 

Çevreyle bağlantılı sözkonusu problemler bu alanda insanların ve bilim adamlarının 

ilgilerini uluslararası çevre antlaşmalarına çevirmeye zorlamıştır. Antlaşmaların 

bazıları okyanusların korunması, hava kirliliği ve iklim, ozon tabakasının korunması 

gibi sorunları kapsamaktadır. Kaynakların günümüzün gereksinimlere cevap vermesi 

sağlanırken ileriki kuşakların gereksinimlerini giderebilme imkânları sorumsuzca 

ellerinden alınmaktadır.  Konuyla ilgili tartışılması ve üzerinde durulması gereken en 

önemli nokta, gerek kaynakları kullanmanın, gerek kalkınmanın bozucu, yıkıcı bir 

biçimde değil, sürekliliği sağlayacak bir anlayışla değerlendirilmesi ve 

yönetilmesidir (Baykal ve Baykal, 2008: 4). Bu noktada sürdürülebilir kalkınma 

yaklaşımları sorunların çözümlenmesinde en önemli politika aracı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Sanayi Devrimi ile başlayan ve sayıları hızla yaygınlaşan endüstri kurumları 

başta olmak üzere, ortaya çıkan artık ve atıklar 1850‘lerden itibaren süregelen bir 

çevre sorunu olarak kabul edilmektedir. Atmosferde sera etkisi yapan gazların iklim 

dengelerini bozması, zararlı atık, artıklar ve toksik madde neticesi su, toprak ve hava 

kirliliği, erozyon ve ormanların tahribi gibi negatif faktörler çevrenin bir daha geri 
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dönülmeyecek derecede zarar görmesine sebep olmuştur (Akın, 2007: 45). Çevreye 

yapılan müdehaleler onun kendini yenileyebilmesine imkan verecek ölçüde 

yapılmalıdır aksi takdirde bozulan çevreyi tamir etmeye çalışmak fayda 

sağlamayacaktır.   

Çevre problemlerinin sınır tanımazlığı, bu problemlerin çözümünde çok yönlü 

bir eşgüdüm ve işbirliğini gerekli kılmıştır. 21. yüzyılın çevre gündemini oluşturan 

bu ana problemler 1980'li senelerden buyana uluslararası çalışmaların yapılmasına 

neden olmuştur ve bunun neticesinde ortaya çıkan uluslararası çevre antlaşmalarının, 

çevrenin yönetilmesi ve korunması içindeki rolü zamanla artmıştır. Buna ilişkin 

olarak uluslararası çalışmaların var olan problemleri çözümlemede etkili 

olamamaları ileriki dönemler için ciddi endişelere sebep olmuş ve konunun küresel 

anlamda işlenerek yeni politikaların geliştirilmesi ve ortak çözüm yollarının 

saptanması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu yeni politikaların ana hatları aşağıda 

belirtilmeye çalışılmıştır (Baykal ve Baykal, 2008: 5); 

• Uluslararası anlamda yoğun bilgi alışverişi ve şeffaf çevre programları 

oluşturulmalıdır. 

• Çevre problemlerinin giderilebilmesi için karşılıklı güvene ve işbirliğine 

gereksinim duyulmaktadır. 

• Çevre programlarının temelini oluşturan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

için yeterli kaynaklar toplanmalı ve gerekli ekonomik destek sağlanmalıdır. 

Burada ekonomik desteği sağlama konusunda en büyük pay gelişmiş ülkelere 

düşmektedir. Gelişmiş ülkeler tarafından sağlanacak olan maddi destekler sorunların 

çözümlenmesinde kilit rol oynamaktadır 

1.1.1. Türkiye Ölçeğinde Çevre Sorunları 

Bir canlının doğal olarak yaşadığı, çoğaldığı, neslini idame ettirebildiği yer o 

türün habitatı olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde türlerin habitatlarına yapılan 

müdahaleler sonucu birçok canlı nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Doğal kaynaklar içinde yaşadıkları ekolojik çevreden soyutlanamazlar. 

Coğrafi yapısı, konumu ve ekolojik şartları itibariyle Türkiye bir takım önemli 

özellikler taşımakta, bu özellikleri ile büyük bir kıtanın belirgin karakterlerine küçük 
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ölçekte toprakları üzerinde sahiptir. Bununla birlikte coğrafi konumu itibariyle 

kıtalar arasında tabii bir köprü işlevine sahip olması neticesinde zengin bir flora ve 

faunaya ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca sadece Türkiye'ye has endemik tür olarak 

tanımlanan binlerce canlı türünü barındırmakta, birçok canlı türü içinde hayatını 

sürdürebileceği son merkez olmaktadır (Başlar ve Şahin, 1993: 15-16). Bu nedenle 

sahip olunan bu zengin biyoçeşitliliğin korunması hususunda oldukça hassas 

davranılmalıdır. Sahip olunan bu kaynakların koruma kullanma dengesi içinde 

sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Nüfusun ve kentleşme oranının artmasına paralel olarak çevre üzerindeki 

baskılar da artış göstermektedir. Sözkonusu artış bir taraftan doğal kaynaklar 

üzerindeki etkiyi artırırken, kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde de önemli 

engeller oluşturmaktadır. İçme ve kullanma suyu temini, atıkların bertaraf edilmesi, 

endüstriyel kirlilik gibi alanlarda bazı önlemler alınmış olsa da neticede sözkonusu 

önlemler nüfus ve kentleşme düzeyini karşılımakta yetersiz kalmış ve çevresel 

sorunlar artış göstermiştir (Ertürk, 2011: 95). 

Su kaynakları yönünden Türkiye, dünyanın şanslı ülkelerinden biri olarak 

değerlendirilmektedir. Fakat ülkenin karşı karşıya kaldığı çevre problemleri içinde su 

kirliliği ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kirliliği; tarımsal etkinliklerle ve sanayi 

etkinlikleriyle ve yerleşim yerleri ile bağlantılı olarak artış göstermektedir. İlk olarak 

tarla randımanını çoğaltmak için kullanılan suni gübrelerin, tarımsal mücadele 

ilaçlarının hayvan atıklarının, toprağa karışıp su kaynaklarına karışması kirliliğe 

neden olmaktadır. Erozyonla taşınan toprağın su kaynaklarına ulaşması kirliliğe yol 

açmaktadır. Endüstri faaliyetlerinin sebep olduğu kirlilik türü bütün dünyada önemli 

problemlerinden birisidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu kirlilik türüne 

rastlanmaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetlerle su kaynaklarına karışan kimyasal, 

radyoaktif maddeler, sanayi atıkları, doğanın dengesini ciddi şekilde, bazı 

durumlarda geri dönüşü olmayan bir şekilde bozmaktadır. Ülkemizde endüstri 

atıkları ile kirlenen göllere ve akarsulara örnek olarak, Meriç, Gediz, Ergene, 

Menderes nehirleri ile Porsuk, Simav, Nilüfer Çaylarını ve Manyas, Sapanca, Van ve 

Tuz göllerini örnek olarak gösterebiliriz. Küresel anlamda bir kuş gölü olan Manyas 

Gölü'nün kırka yakın endüstri kurumu tarafından kirletilmesi durumun ciddiyetini 



 12

açıkca göstermektedir. Türkiye'de nehirler göller, denizler ve akarsuların 

kirletilmesinin yanında yanlış avlanma da bir diğer problem olarak ortaya 

çıkmaktadır avlanmanın etkisiyle su ürünleri hızla tükenmektedir (Türküm, 1998: 

167). 

Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kirlilik yüksek derecelerdedir, 

Karadeniz kıyıları çöp, endüstriyel ve evsel atıklarla kirletilirken, Akdeniz ve Ege 

kıyılarımız endüstriyel ve evsel atık suların yanında yatlardan ve turistik tesislerden 

gelen çöp ve atık sular tarafından da kirlenmektedir. Ege Bölgesi’nin en önemli 

akarsuları Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes çarpık kentleşme, bilinçsiz 

tarımsal uygulamalar ve sanayileşme, neticesi kirletilmiştir. Uşak ilinde yer alan 400 

tane deri fabrikasının çok tehlikeli ağır metaller kapsayan atıkları arıtılmadan Gediz 

Nehrine boşaltılmaktadır. Bundan başka Gediz Nehri’ne, Salihli, Turgutlu, 

Kemalpaşa, Menemen’deki yerleşim yerlerine ait endüstriyel ve evsel atıklar da 

boşaltılmaktadır (Aykut, 2000: 161-162). Çevreye yapılan tüm bu müdehalelerin 

faturası oldukça ağır olacaktır. Sonuçta verielcek olan zarar verilmiş ve bir bakımdan 

iş işten geçmiş olmaktadır. Buralarda yapılan tahribat onarımcı politikalarla 

giderilmeye çalışılsa bile bu hem maddi açıdan oldukça fazla olacak hemde bozulan 

çevre bir daha eski haline dönüştürülemeyecektir. 

Çevresel problemlerin yaşanmasında, toprakların kirlenmesi ayrı bir önem 

taşımaktadır. Bu hususta asıl sorun, beşeri atık ve endüstriyel atıklarla beraber 

toprağa birçok organik ve inorganik maddelerin büyük miktarda karışması neticesi 

sadece bakteriyolojik kirlenmelerin yaşanmamasıdır. Bununla birlikte insan sağlığı 

yönünden ciddi boyutları bulunmasına rağmen toprak ekosisteminin de doğal 

dengesini değiştirmektedir. Mesela aşırı sulama ya da yetersiz sulama, beşeri 

tesislerin zamanla verimli tarım arazileri üzerine yerleşmesi, sanayileşmenin etkileri, 

toprak erozyonu yapay gübrelerin ve tarım ilaçlarının fazla kullanılması, toprak 

ekosisteminin karşı karşıya olduğu tehlikelerden belli başlılarıdır (Doğanay, 1998: 

489). Yaşanan bu olumsuz uygulamalar sonucu bir çok verimli tarım arazisi yok 

olmaktadır. 

Kısacası Türkiye'de çevresel sorunlar ciddi boyutlara ulaşmıştır. Söz konusu 

kirlilikle mücadele içinse gerek önleyici gerek te onarımcı politikalarla çözüm yolları 
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aranmalıdır. Ağırlığın önleyici politikalara verilmesi ise hem ekonomik açıdan 

hemde çevresel açıdan daha faydalı bir yaklaşım olacaktır.  

1.2. Ekosistem Yaklaşımı  

“Ekosistem” terimi, herhangi bir büyüklükte faaliyet gösteren, herhangi bir 

birim için kullanılabilir. Analizin ve etkinliğin boyutu, işaret edilen sorun tarafından 

saptanabilir. Bu, örneğin, bir göl, bir orman, bir biyom toz zerresi veya bütün 

biyosfer olabilir (Wilkie vd.,  2003: 8). Yaklaşımda uygulama amaçlı oluşturulan 

temel prensipler şöyledir (Garcia vd., 2003:  5-6): 

• Ekosistemlerin sahip olduğu fonksiyonel ilişkiler ve süreçlere odaklanmak;  

• Elde edilen sonuçları paylaşmak;  

• Sistemin yapısına uygun yönetim modelleri belirlemek ve kullanmak;  

• Belirlenmiş duruma uygun büyüklük ve nitelikte yönetim faaliyetleri 

yürütmek;  

• Sektörler arasında operasyonel birlik sağlamak.  

1980'li yıllarda kullanılmaya başlanan Ekosistem Yaklaşımı 1992 yılında 

Rio’da hazırlanmış olan Biyolojik Çesitlilik Sözlesmesi (BÇS) ile resmiyet 

kazanmıştır. Sonraki dönemlerde kavram, sürdürülebilir kullanım ve korumayı her 

kullanıcıya eşit şekilde teşvik eden bütünleşmiş arazi, su ve canlı kaynaklar için belli 

bir yönetim stratejisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak ekolojik 

yaklaşım, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme amaçlı bir stratejidir (Staples ve 

Funge-Smith, 2009: 48 ). Söz konusu yaklaşım sürdürülebilir kalkınmayı belirleyen 

temel öğelerden biridir. 

Biyolojik organizasyonların habitatlarına odaklanan bilimsel yöntemlerin 

uygulanması ekosistem yaklaşımının en önemli amaçlarındandır. Ekosistem 

yaklaşımı, ekosistemlerin dinamik ve karmaşık doğasıyla ilgilenmektedir. İnsanlarda 

kültürel çeşitlikleriyle çoğu zaman ekosistemin bir parçasıdırlar. Ekosistem süreçleri 

genellikle doğrusal değildir ve bu çeşit süreçlerin neticeleri genellikle geri kalmışlık 

göstergeleridir ve belirsizliklerdir. Bu gibi belirsizliklerle baş edebilmek için 
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yönetimin bu yaklaşım doğrultusunda olması gerekmektedir. (The Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, 2004: 6). 

Ekosistem Yaklaşımı (EY), sürdürülebilir ekosistem yönetimi ve fakirler için 

geçim güvencesinin birleşme noktasına tekabül etmektedir. Bunun yanında koruma 

ve geliştirmeye ilişkin kaygıları içeren yaklaşımın bunların her ikisini de birbirinin 

bütünleyicisi olarak biçimlendirme potansiyeli bulunmaktadır (Shepherd, 2008: 3). 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin koruma, sürdürülebilir eşit kullanım ve arazi-su-

canlı gibi doğal kaynakların kullanımından elde edilecek faydaların eşit paylaşımı 

konusunda denge sağlanmasına yardımcı olabilmak üzere üç amacı bulunmaktadır 

(Staples ve Funge-Smith, 2009: 48 ). Bu amaçlara ulaşılabilindiği ölçüde 

sürdürülebilirlik sağlanarak ekosistem yaklaşımının temel unsurları gerçekleştirilmiş 

olacaktır. 

Ekosistemin altsistemleri ve bu sistemlerin her bir parçası biribiriyle ilişkilidir. 

Herbir altsistem birbiri ile örtüşmüş durumda ve etkileşim içerisinde bulunmaktadır. 

Ekosistem Yaklaşımı, herhangi bir ekosistemin altsistemi çevresindeki sistemler 

tarafından ciddi bir biçimde etkilendiği ve dolayısıyla denizlerin ve karaların bir 

bütün olarak ekosistem kapsamında olması gerektiğini öngörmektedir. (Shepherd, 

2008: 3). Sucul ve karasal sistemler sürekli birbirleriyle bağlantı içinde 

bulunmaktadır. Dolayısıyle bu sistemlerden birinde meydana geşebilecek bir hasar 

bütüncül olarak tüm ekosisteme etki edecektir.  

Sürdürülebilir gelişme kavramı, uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel ve daha alt 

kültürlerde çevresel yönetim, ekonomik gelişme ve sosyal adaletin her şekli için 

önemli bir yol gösterici ilke ve etkili bir çözüm yolu olmaktadır. Sürdürülebilirlik, 

insan popülasyonunun, sosyal, ekonomik, ekolojik ve çevreye bağlı olarak ekolojik 

sistemlerin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve aynı zamanda 

gelecek nesillerede aynı faydayı sağlayacak şekilde bu sistemlerin bırakılmasını 

öngörmektedir. Kavram, elde edilecek faydalardan sonraki nesillerinde yararlanması 

anlamını taşımaktadır. Bu durum, bakıldığında mevcuk kaynakların ve çevresel 

hizmetlerin sürekliliğinin saglanması ve ilk hali olan dogal ortamın içerisinde 

kalınması için gelişme ve faaliyetlerin çevreye uyum saglamasını da kapsamaktadır 

(Potts, 2003: 13). Sürdürülebilirlikte en önemli husus kaynakların hakkaniyetli bir 
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şekilde kullanılmasıdır. Böylelikle doğal kaynaklar hem şimdiki nesillerin 

ihtiyaçlarını hemde gelcek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanılmış 

olurlar. 

Tablo 1: Sürdürülebilir Ekosistem Yaklaşımı 

Sürdürülebilir Kalkınma 

Ekolojik Refah İnsan Refahı 

Habitatı 

Koruma ve 

Restore 

Etme 

Kirliligi 

Azaltma ve 

Atıklar 

Üretim 

Kaynaklarının

Sürdürülebilir 

Hasadı 

Artan ve 

Esit 

Dagılmıs 

Refah 

Sürdürülebilir 

Geçim 

Kaynak: Staples ve Funge-Smith, 2009: 10. 

İnsanlar, ekosistem içerisinde altsistemlerin birer parçasıdırlar. Bu nedenle 

Ekosistem yaklaşımı, ekosistem yönetiminde, sürdürülebilirliğin sağlanmasında 

insanların sahip oldukları rolün oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Yaklaşıma göre alt düzey gelir gruplarının, sürdürülebilirliği kolektif olarak 

belirleyecek olan karar süreçlerinde, ön planda olması gerekmektedir. Buradan yola 

çıkıldığında korumaya yönelik tedbirlerle yani ekolojik refahla beraber insanlar ve 

geçim yollarının diğer bir deyişle insan refahının sürekliliği göz önünde 

bulundurulmalıdır (Shepherd, 2008: 4). Sonuçta gelişmiş ülkelerdeki sorunların 

temelinde tüketim toplumu ideolojisi yatmakta iken az gelişmiş ülkelerde  yaşanan 

sorunlar kıt kaynakların paylaşımı konusunda ortaya çıkmaktadır. 

Ekosistem yaklaşımı, sürdürülebilirliği ve korumayı eşit bir şekilde kullanmayı 

teşvik eden, kara, su ve canlı doğal kaynakların entegre yönetimi stratejisidir. Bu 

anlamda ekosistem yaklaşımının uygulanması, Biyoçeşitlilik Anlaşmasının üç hedefi 

aracılığı ile dengeye ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yerel, bölgesel, ulusal ya da 

küresel alanlarda her türlü koşulu dikkate almayı gerektirmesinden dolayı ekosistem 

yaklaşımını uygulamak tek bir yol ile mümkün değildir (The Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, 2004: 6).  

Ekosistem yaklaşımı doğrultusunda, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 

biyoçeşitlilikle bağlantılı olarak doğadaki kaynakların tamamına özgü bütüncül bir 
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yönetimin benimsenmesi girişimi şeklinde ifade edilmektedir. Ekosistem yaklaşımı, 

1995 yılında genel ilke olarak ortaya atılmıştır ve 2000’li yıllarda ise 12 prensip ve 5 

uygulama amaçlı ana hat tasarlanarak Ekosistem yaklaşımının kavramsal bütünlüğü 

oluşturulmuştur. Ekosistem yaklaşımı, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin genel 

amaçları doğrultusunda, bütünleşik bir kara, canlı ve su yönetimi stratejisi ortaya 

koymaktadır (Hartje vd., 2003: 7). Sonuçta yaklaşım ekolojik sistemlerin bir bütün 

olarak ele alınması ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin bu doğrultuda planlanmasını 

içermektedir.  

Hidroelektrik santraller inşaa edilirken bu yaklaşımın prensiplerinden 

yararlanmak sorunların çözümü için bir çıkış noktası olabilecektir. Santrallerin 

planlandığı havzalardaki ekolojik sistemler bir bütün olarak ele alınıp, 

değerlendirmeler (ÇED Raporları) bu doğrultuda yapılmalıdır.  

1.2.1. Natura 2000 Yönergesi 

AB’nin biyolojik çeşitliliği ve doğayı koruma ile alakalı çabalarında attığı 

adımlardan en önemlisi “Natura 2000” Ağı olarak ifade edilmektedir. Natura 2000, 

AB Üye  Devletlerinin Mayıs 1992’de Avrupa’daki doğa alanlarını ve nesli tükenme 

tehlikesi ile karşı karşıya kalan türleri korumak için yaptığı ve kabul ettiği mevzuat 

gereği korunan alanların tümünü içermektedir. Bu mevzuat, 1979 senesinde kabul 

edilen Kuşlar Yönergesi ile Habitatlar Yönergesi’nide kapsamaktadır. Kuşlar 

Yönergesi, kuşlar için özel koruma sahalarının kurulmasını öngörürken Habitatlar 

Yönergesi de doğal yaşam ve diğer türler için özel korunaklı bölgelerin meydana 

getirilmesini belirtilmektedir (Cihangir, 2011: 4).  

 Biyolojik çeşitliliği, yeryüzünde yaşayan organizmaların çeşitliliğini 

korumak, günümüzde uluslararası çevre politikalarının önemli bir özelliği haline 

gelmiş durumdadır. Avrupa Birliği için, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir gelişimin 

anahtarlarından biridir. Ekolojik bakımdan önemli alanlara dair bir çalışma olan 

Natura 2000, AB bünyesindeki biyolojik çeşitliliğe dair günümüze kadarki en iddialı 

girişimdir. Çalışma, herhangi bir üye  ülkeden daha büyük kara ve su yaşam 

alanlarındaki geniş bir çeşitliliği kapsamaktadır. Alanlar, geniş ormanlık alanlar, 
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bataklıklar ve kıyı bölgelerinden küçük aile çiftliklerine ya da çalılıklarla kaplı 

bölgelere kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır (Bryan, 2012: 81). 

Bu Natura 2000 Alanlarının korunmasının ve sürdürülebilirliğinin 

yükümlülüğü üye  ülkelerin kendilerinde bulunmakta ve AB’nin biyolojik çeşitliliğin 

ve doğanın korunmasına ait devamlı kendini geliştirmesi yönünde çalışan ve değişen 

bütün bu önlem anlayışı ve politikalarla ile ilişkili olarak 21 Aralık 2009 tarihinde 

12’inci fasıl olarak AB ile “Çevre” konusu görüşmeye açmış olan Türkiye’nin de 

doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve çeşitli türlerin korunması hakkında mevzuatını AB 

ile uygun ve gerekli biçimde uyumlu duruma getirmesi günümüzde çevre politikaları 

içinde en önemli gerekliliklerden biridir. Bu çerçeveden bakıldığında konuyla ilgili 

yapılan değişiklik ve düzenlemelerin ilk olarak ülke sınırları dâhilindeki hayvan ile 

bitki türlerinin ve doğal alanların azami derecede korunması konusunda olması 

büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 17 Ağustos 2011 tarihli 648 Sayılı Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmasını düzenleyen KHK’nın getirdiği değişiklik ve 

düzenlemelerin AB’ye uyumlu bir şekilde yapılması hem sınırlarımız içindeki doğal 

alanların daha yüksek standartlarda korunmasını sağlayabilecek hem de Türkiye’nin 

AB’ye uyum sürecini hızlandırıcı etkide bulunabilecektir (Cihangir, 2011: 4). 

 Kuşlar ve Yaşam Alanları Direktifi altında belirlenmiş olan Özel Koruma 

Alanları, AB’nin mevcut toplam yüzölçümünün yaklaşık altıda birini temsil eden, 

Natura 2000 çalışmasını oluşturmaktadır. Natura 2000 çalışmasının amacı, 

Avrupa’daki en önemli doğal yaşam alanlarına ve türlere önceden verilmiş olan 

zararları mümkün oldukça onarmak ya da yaşam alanlarının Olumlu Koruma 

Statüsü’nün devam ettirilmesini sağlamaktır. Bu durum ilgili alanlardaki tüm sosyo-

ekonomik etkinliklerin engelleneceği anlamına gelmemektedir. Bu alanlardaki insan 

etkinliklerinin mevcut yaban yaşam alanlarına zarar vermemesi için hassasiyet 

gösterilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Aslında, Natura 2000, yerel topluluklara, 

ekolojik turizm faaliyetlerinin arttırılarak yerel ürünlerin değer kazanması gibi sosyo-

ekonomik katkılarda sunmaktadır. Bununla birlikte, biyolojik çeşitliliğin korunması, 

insanların, temiz su ve hava, sel ve diğer doğal afetlerden korunma, ve rekreasyon 

olanakları gibi temel çevresel hizmetlere de ulaşmasını sağlamaktadır. Gereken 

durumlarda, detaylı yönetim planları hazırlanmalıdır. Bu çalışma, tamamen hayata 



 18

geçtiğinde, AB’deki doğal yaşam alanlarının ve ender bitki ya da hayvan türlerini 

barındıran alanların korunmasına yönelik en iyi örnekleri ortaya konmuş olacaktır. 

Gelecekteki üye ülkeler, Natura 2000 için önerilen alanlara dair listelerini üye lik 

tarihi itibarıyla sunmak zorundadırlar (WWF, 2006: 14). 

Natura 2000 yasal düzenlemesi, belirlenmiş alanların ekolojik bütünlüğünün 

korunması gerektiğini belirtmektedir  (Bryan, 2012: 82). Türkiye’nin Avrupa Birliği 

müktesebatının Çevre Başlığı altında üstlenmesi gerekecek olan yükümlülüklerden 

biri de Natura 2000 için önerilen alanlara dair listelerini sunmasıdır. Doğu Karadeniz 

Bölgesi, Türkiye'nin endemik bitki ve hayvan türleri bakımından oldukça zengin 

olan bir yöresidir özellikle Kafkasya Bölgesi tür çeşitliliği bakımından dünyanın 

sayılı yerlerinden biridir. Ancak bölgedeki tür çeşitliliği konusunda yapılan envanter 

çalışmaları çok yeterli değildir. Hidroelektrik santral inşaatlarına yapılan en büyük 

eleştirilerden birinide türlerin habitatlarına yapılan müdehaleler oluşturmaktadır. 

Ancak son dönemde yapılan uygulamalardan biri de santral projesi hazırlayan 

firmalardan ÇED Raporunun yanın da bir Eko- Sistem Değerlendirme Raporu 

istenmesidir. Hazırlanan bu raporlar sayesinde bölgedeki türlerle ilgili önemli bir veri 

arşivi elde edilecektir. Bununla birlikte hidroelektrik santral projelerinin alanlarının 

iyileştirilmesi ve yaban hayatına uygun yerlerin yapılması hususunda Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, DSİ, akademik çevreler ve firmalar tarafından pilot bölgelerde 

çeşitli projeler yapılmaktadır, sayırları şu an için az olsada zamanla bu tür projelerin 

fazlalaşması bölge açısından oldukça faydalı olacaktır.  

1.3. Ekolojik Ayak İzi 

İlk defa 1994 yılında ortaya atılmış olan Ekolojik Ayakizi (EA), geçerli 

ekonomik ve teknik süreçlerdeki mevcut tüketim şekillerini desteklemek amacıyla 

gereksinim duyulan biyolojik üretim alanını ölçmektedir. Ülkeler bazında durumu 

örneklendirecek olursak, ortalama bir Kanada vatandaşı, mevcut tüketim miktarını 

karşılamak için 1 hektar ekolojik bakımdan üretken deniz alanına ve 7 hektara yakın 

ekolojik bakımdan üretken toprağa gereksinim duymaktadır. Toplamda 8 hektarlık 

bu alan, 10 futbol sahasından daha fazla yer tutmaktadır. Ortalama bir Amerikan 

vatandaşı, Kanadalıdan %30 daha çok alana gereksinim duyarken, ortalama bir 

İtalyan bu miktarın üçte iki daha azına gereksinim duymaktadır. Bir İsveçlinin 
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ortalama 6 hektardan daha çok alana gereksinimi bulunmaktadır. Bu insanların 

tükettikleri kaynakların üretilmesi ve mevcut teknolojiyle ortaya çıkan atıkları 

asimile etmek için gerekli olan biyolojik yönden üretken alanların dahil edilmesi 

gereken değerlerin gerçekten düşük olarak tahmin edildiğine dair somut kanıtlar 

bulunmaktadır (Holmberg vd., 1999: 3).  

Karbon ayakizi günlük hayatın bir sonucu olarak ne kadar CO2 salındığını 

gösteren bir ölçektir. Bu aynı zamanda günlük hayatın dünyaya olan etkisini 

ölçmenin güzel bir yoludur. CO2 salınımı, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin Çevresel 

Ayakizinin yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır. Ekolojik Ayakizi, doğal kaynak 

kullanmasını gerektiren her bileşenin bir kombinasyonudur. Evlerde (kullanılan gaz 

elektrik ve yakıt enerjisi), yiyeceklerden (ekili ve suni gübreye maruz kalmış 

topraklar) tüketici ürünlerinden (ürünlerin taşınması ve üretiminde), kullanılan fosil 

yakıt ve ulaşımdan (uçak tren ve araba yolculukları), kaynaklanan etkileri de ihtiva 

etmektedir. Bunlara ilave olarak, işletmelerin ve ülkelerin altyapı, hizmet ve ürün 

sunmak için ihtiyaç duydukları fosil yakıt enerjisi ve yapı alanlarını kapsamaktadır 

(Calcott ve Bull, 2007: 12). 

Farklı bölgelerde bulunan toplumların kaynak kullanımının devamlılığını 

karşılaştırmak için, ekolojik ayakizi düzenli ve basit bir metot olarak tasarlanarak, bu 

grupların tüketimi tek bir endekse çevrilmektedir. Bu endeks grubun süresiz olarak 

hayatını devam ettirebilmesi için gerekli toprak alanını ifade etmektedir. Sözkonusu 

alan, ilgili topluluğun yerleştiği verimli araziyle karşılaştırılıp, ihtiyaç duyulan alanla 

arasındaki fark, sürdürülebilirlik derecesi olarak hesap edilmektedir. Varlığını 

sürdüremeyen topluluklar, uygun alandan daha büyük ekolojik ayakizine sahip olan 

topluluklardır. Bu metotla hesaplanan ekolojik ayakizleri, mevcut küresel tüketimin 

devam ettirilmesinin zor olduğunu vurgulamak için önemli bir eğitim aracı 

durumuna gelmiştir. Bununla beraber ekolojik ayakizlerinin politikaların planlanması 

ve belirlenme için kullanılabileceği de ileri sürülmektedir (Lenzen ve Murray, 2003: 

5).  

Ekolojik ayakizi, bir topluluğun doğaya olan ihtiyacına ve kaynak 

kullanımındaki devamlılığına ilişkin bir ölçektir. Ekolojik ayakizi analizi yapılarak, 

insanlığın ekolojik ayakizi ile dünyanın var olan biyolojik kapasitesini 
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karşılaştırmak, tarım, balıkçılık çayır, orman alanları, enerji alanları ve yapı alanları 

kullanımının sürekli olup olmadığı hakkında ipuçları elde edilmektedir. Hazırlanan 

“Ulusların Ayakizi” raporlarına göre, insanlığın ekolojik ayakizi, gününümüzde 

çevresel devamlılığın sınırlarının ötesine geçmiş durumdadır (Venetoulis ve 

Talberth, 2005: 2). Çevrenin kendi kendini yenileyebilme potansiyelinin oldukça 

aşıldığını ifade eden bu durum sürdürülebilirlik konusunda endişeler ortaya 

çıkarmaktadır. 

Yeryüzü biyolojik yönden incelendiği zaman verimli olan toprak ve su 

alanlarının, insan topluluklarının ihtiyaç duyduğu miktarı karşılamak için ne 

kadarının kullanılacağı ekolojik ayakizi ölçümü ile elde edilebilmektedir. 

Biyokapasite olarak isimlendirilen biyolojik olarak sağlanan kaynakların senelik 

üretimi de, bu yöntemin bir parçası olarak belirlenmektedir. Ekolojik Ayakizi ve 

biyokapasitenin her biri, 1 hektarın ortalama küresel biyoüretkenliğe eşdeğer olduğu 

standartlaştırılmış bir ölçü birimi olan, küresel hektar birimi ile ölçülmektedir (Best 

vd., 2008: 3-4).  

Ekolojik Ayakizi, insanların doğal kaynaklara olan ihtiyaçlarının bir 

göstergesidir. Bu miktar, orijinal olarak bireylerin, toplulukların veya toplumların, 

çevre üzerindeki etkilerinin bir göstergesi olarak geliştirilmesine rağmen günümüzde 

kurumların çevresel verimliliğinin veya ürünlerin devamlılığının göstergesi olarak 

kullanılmaktadır (Wiedmann ve Barett, 2010: 1646). 

1.4 Karbon Ayak İzi 

Karbon Ayak İzi, küresel ısınmanın istisnasız sorumlusu olarak gösterilen, sera 

etkisi yaratan gazların yeryüzünü kaplamasına sebep olan ve fosil yakıtların 

kullanımı sonrasında atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salımının, kişilerin ve 

işletmelerin dolaylı yada dolaysız olarak kullandığı ürünlerin üretimi esnasında enerji 

kullanımıyla dünyaya ve canlılara verdikleri zararı belirten bir kavramdır 

(karbonayakizi, 2011). Kavram bireylerin, işletmelerin ve devletlerin sera gazı 

salınım düzeyleri hakkındaki verilerden oluşmaktadır.  
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Şekil 1: Ortalama Bir Ayak İzinin (Karbon Ayak İzinin) Toplamını Oluşturan 

Ana Unsurlar 

 
 Kaynak: karbonayakizi, 2011. 

Karbon ayakizi, son 10-15 yılda popülerlik kazanmış bir ifadedir. Karbon 

ayakizinin tespiti konusunda yapılan tartışmalar oldukça fazladır. Tartışmaların 

büyük bir kısmı karbon ofset ve uçak bileti satın alma örneğinde olduğu gibi 

tüketicilerden bilgi talep eden veya tüketicilere bilgi sunan perakende zincirleri ve 

proaktif şirketler tarafından yönlendirilmektedir. Karbon ayakizi hakkında yapılan 

tartışmaların araştırmalar sonucunda değil de sivil toplum kuruluşları, çeşitli özel 

girişimler ve firmalar tarafından yönlendirilmesi nedeni ile karbon ayakizinin nasıl 

ölçülmesi gerektiği hakkında farklı görüşler ortaya atılmaktadır (Weidema ve ark., 

2008: 3). Bu durumla bağlantılı olarak Minx ve Wiedmann (2008) tarafından, karbon 

ayakizinin sadece karbon salınımını da kapsayan analizlerde kullanılması gerektiği 

öne sürülmüştür. Aynı çalışma, yapılan tanımların çoğunun karbon salınımıyla ilgisi 

bulunmadığını sadece karbon dioksit değerine dair göstergelerin tespiti amacıyla 

yapıldığını belirtmektedir. Küresel ısınmanın önlenmesi ve bu doğrultuda yapılması 

gereken uygulamalara rehberlik etmesi amacıyla karbon salınım miktarının ölçülmesi 

büyük önem taşımaktadır.  
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Karbon ayakizi,  herhangi bir etkinlik, etkinlik grubu veya herhangi bir ürünle 

ilgili olarak salınan sera gazı miktarının ölçülmesidir. Günlük hayatta gerçekleştirilen 

tüm faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak sera gazı üretilmektedir. Etkinlikler 

sonucunda etrafa en fazla salınan sera gazı karbon dioksittir. Elektrik üretimi, ısınma 

ve ulaşım için fosil yakıt kullanımı gibi doğrudan sera gazı kaynaklarının saptanması 

zor değildir. Burada zorluk ürün ya da hizmetlerin de yaşam döngüleri boyunca 

dolaylı olarak salınıma sebep olduğunu belirlemek aşamasında ortaya çıkmaktadır. 

Ürünlerin üretilmesi ve nakil edilmesi aşamasında daima enerji gereklidir ve ürünler 

kullanım sürelerini doldurduğu zamanda sera gazları salınmaktadır (The Edinburgh 

Centre for Carbon Management, 2008: 4). 

Her ülkede yetkili bir kurum tüm sektörlerde karbon ayak izi hesaplamalarını 

yaparak sonuçları ortaya koymalıdır. Tüm alandaki işletmeler, karbon yönetimi 

ilkelerini, hem çevre yönetiminin bir parçası hem de isletme verimliligi ve 

rekabetinin arttırılmasının bir aracı olarak uygulamaya koymalı ve sürekli 

destekleyerek geliştirmelidirler. Bu duruma uygun nitelikteki firmaların “karbon 

dostu” özellik kazanması için karbon azaltımını destekleyici projelere katkıda 

bulunmaları konusunda bilinçlendirilmeli, kapasite gelistirme ve finansman 

alanlarında gerekli yasal düzenleme ve kapasite gelistirme çalısmaları yapılmalıdır 

(Öztürk, 2009). Kyoto Protokolü kapsamında protokole üye ülkeler yıllık karbon 

emisyon miktarlarını tespit etmek ve bu doğrultuda önlem almak 

yükümlülüğündedirler. 

 Bir işletme karbon salınım değerlerini belirledikten sonra iki farklı yöntemle 

azaltım sağlayabilmektedir. İlk bakışta küçük alışkanlıkları değiştirme ile belli bir 

ölçüde azaltım sağlanabilmektedir. Örneğin aydınlatmada enerji verimli ampul 

kullanımı, ofise veya etkinliğe ulaşım şeklinin toplu taşımaya dönüştürülmesi, iş 

seyahatlerinde hava yolunun olabildiğince az kullanılması ve atıkların geri dönüşümü 

alınabilecek önlemler arasındadır. Ancak tüm bu önlemlere rağmen karbon 

emisyonunun sıfıra indirilmesi mümkün olmamaktadır. Bir diğer yol ise barbon 

nötrlemedir burada, seçmiş oldukları projenin karbon sertifikalarını şirketin/ürünün 

karbon dioksit salınımı ile denkleştirilmesi gerekmektedir böylece şirketin/ürünün 

karbon oranı nötrlenmiş olacaktır (Çorakçı, 2012: 22). 
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Karbon ayakizleri, ürünlerin çevresel etkilerine yönelik tartışmaları teşvik 

ederek tüketici bilincinin arttırılması açısından iyi bir başlangıç noktası olma 

potansiyelini üstlenmektedir (Weidema vd., 2008: 6). Bununla birlikte karbon 

ayakizine ilginin fazlalaşması, küresel ısınmayla ilgili toplumsal bilincin 

gelişmesinin bir neticesidir. Küresel toplum, bugün iklim değişimlerini azaltmak için 

sera gazı salınımını en aza indirgemek zorundadır. Bu doğrultuda ülkeler, kurumlar 

ve kişiler konuyla ilgili sorumluluk taşımaya başlamışlardır (The Edinburgh Centre 

for Carbon Management, 2008: 4). Bu sorumluluğun en belirgin çıktısı ise Kyoto 

Protokolü'dür. Tüm ülkeler karbon emisyonlarını belirli bir seviyey düşürmek için bu 

protokolle bir takım yükümlülükler üstlenmişlerdir. 

Karbon ayakizi, bir endüstriyel kuruluşun faaliyetleri neticesinde doğrudan ya 

da dolaylı olarak ortaya çıkan ve salınan sera gazı salınımını olarak ifade 

edilmektedir. Soğutucu olarak kullanılan kimyasal maddelerin çevreye 

bırakılmasının yanı sıra ısınmada, elektrik üretiminde ve ulaşımda kullanılan fosil 

yakıt kullanımı da bu gazların oluşumuna sebep olmaktadır. Sonuçta karbon ayakizi, 

bir işletmenin küresel iklim değişikliğine olan etkisidir (Holtry vd., 2009: 6). 

Kyoto Protokolüyle beraber uluslararası olarak tanınan altı değişik sera gazı 

bulunmaktadır; Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Azot oksit (N2O), 

Hidroflorokarbonlar (NFC), Sülfür Hekzaflorid (SF6), Perflorokarbonlar. Bu 

gazlardan ilk üçü (CO2, CH4 ve N2O), fosil yakıt kullanımı neticesinde meydana 

gelmektedir. Hidroflorokarbonlar, soğutucu kimyasalların önemli bir bölümünü 

oluşturmktadır. Sülfür Hekzaflorid (SF6), ve perflorokarbonlar ise genellikle üretim 

ve elektronikle ilişkilendirilmektedir (Holtry vd., 2009: 6). Karbon ayakizi yaygın 

olarak karbondioksit salınımının ya da sera gazı salınımının CO2 eş değerinin eş 

anlamlısı olarak kullanılmaktadır (Wiedmann ve Minx, 2008: 3). Aşağıdaki tabloda 

çeşitli kuruluşların karbon ayaizleri tanımları verilmiştir. 

 

 



 24

Tablo 2: Karbon Ayakizi Tanımları 

Kaynak Tanım 

BP (2007) 
Karbon ayakizi, – çamaşır yıkamaktan bir otobüs dolusu çocuğu 
okula götürmeye kadar – günlük etkinliklerinizin sonucu olarak 
ortaya çıkan karbon dioksit miktarıdır. 

British Sky 
Yayıncılık (Sky) 
(Patel 2006) 

Karbon ayakizi, firmaların sahip olduğu araçlardan, iş 
seyahatlerinden ve çöplerden kaynaklanan CO2 eşdeğerinin 
ölçülmesidir. 

Karbon Birliği 
(2007) 
 

... Bir ürünün hammadde halinden kullanım ömrünün bitmesine 
kadar geçen hayat döngüsü boyunca salgıladığı sera gazının 
(kullanım esnasındakiler de dâhil) karbon cinsinden eş değerinin 
tahmin edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.  
... Her bir bireysel etkinlikten kaynaklanan sera gazı salınımının 
belirlenmesi ve ölçülmesi için kullanılan bir yöntemdir. 

Energetics (2007) 
 

... İş etkinliklerinizden kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı CO2 
salınımının tümüdür. 

ETAP (2007) 
 

... Karbon ayakizi, insan etkinliklerinin, çevre üzerindeki etkisi 
bakımından üretilen sera gazının karbon dioksit olarak “ton”la 
ölçülmesinde kullanılan bir yöntemdir. 

Küresel Footprint 
Network (2007) 

Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbon dioksitin 
fotosentez yoluyla ayrıştırılması için gereken biyokapasitedir. 

Grub & Ellis (2007) 
 

Karbon ayakizi, fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan 
karbon dioksit miktarının ölçülmesidir. Bir iş kuruluşu bağlamında, 
günlük etkinlikleri sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak 
salgılanan CO2 miktarıdır. Aynı zamanda, bir ürünün piyasaya 
ulaştırılmasına kadar dâhil süreçlerde harcanan fosil enerjiyi de 
temsil eder. 

Paliamentary Office 
of Science and 
Technology 
(POST 2006) 

Karbon ayakizi, bir süreç ya da ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca 
saldığı CO2 ya da sera gazı miktarıdır. Kilowatt saatte CO2 eşdeğeri 
gram (gCO2eq/kWh) olarak ifade edilir.  

Kaynak: Wiedmann ve Minx, 2008: 3. 

Sonuçta, karbon ayakizi, bir süreç ya da ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca 

saldığı CO2 ya da sera gazı miktarını ifade etmektedir (Parliemantary Office of 

Science and Technology, 2006: 1). İklim değişikliği ile mücadele edebilmek içinse 

söz konusu miktarın olabildiği ölçüde azaltılması gerekmektedir. 

1.5 Ekonomi ve Çevre İlişkisi 

Ekonomi ile çevre arasındaki ilişki gerek çevresel sorunlar ortaya çıkarken, 

gerek sorunlara çözüm yolları aranırken gerek te sorunlar ortaya çıkmadan önlenmesi 

aşamalarında yoğun bir biçimde görülmektedir. Nüfusun artması bununla birlikte 

yaşanan ekonomik süreç çevre tahribinin en önemli iki nedenidir. Teknolojik 

ilerleme ve ekonomik refah, maalesef pek çok hayvan ve bitki türünün yeryüzünden 
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silinmesi, deniz, göl ve akarsularda su kirliliklerinin meydan gelmesi, ozon 

tabakasının incelmesi, küresel ısınmanın meydana gelmesi gibi yüksek bir bedelle 

ödenmektedir (Kaplan, 1997: 49). Çevre sorunları genel olarak, ekonomik refah 

düzeylerini daha da yükseltme amacını güden toplumların bu amaca ulaşmak için 

gerçekleştirdikleri sosyo-ekonomik etkinlikleri sırasında çevreyi göz ardı eden 

davranış ve düşüncelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Toplumların üretim ve 

tüketim etkinliklerini çevrenin taşıma kapasitesini dikkate almadan sürdürmeleri 

çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Ertürk, 2009:183). Çevredeki 

bozulma ve tükenmenin boyutları, nedenleri ve bu olayların hızlı bir şekilde 

gerçekleşmesi, çevre politikalarının ekonomik politikalarla kesişmesi ve örtüşmesi 

konusunda sürekli bir ilginin oluşmasına yol açmıştır. Özellikle çevresel kaynakların 

aşırı kullanımının sebepleri genellikle piyasa ekonomisi çerçevesinde 

araştırılmaktadır. Söz konusu kaynakların bozulması ve tükenmesi tehlikesine karşı 

uygulanacak ekonomik politikalar belirlenmeye çalışılmaktadır. Ekonomik sistemler, 

çevre sistemleriyle üretim faaliyeti için gerekli olan kaynakların sağlanabilmesi 

amacıyla karşı karşıya gelmektedirler. Çevresel sistemlerde döngülerin tamamlanma 

hızı önceden belirli ve sınırlıdır bu nedenle sistem tarafından yeniden oluşturulan 

kaynakların üretim hızları da sınırlı kalmaktadır. Çevresel sistemlerden kaynak 

çekme hızını sürekli artırarak büyüye n herhangi bir ekonomik sistemin, sonunda 

çevresel sistemin çökmesine ve çevrenin kendini yenileyebilme özelliğini yitirmesine 

yol açmaktadır (Aruoba, 1992: 129-131). 20. yüzyıl boyunca özellikle gelişmiş 

ülkelerde yoğun olarak görülen sanayileşme- büyüme- kalkınma üçgeninde 

gerçekleşen ekonomik faaliyetler, tüm insanlığın yaşam alanı olan çevrede ciddi 

boyutlarda kirlenmelere neden olmuştur (Yalçın, 2009: 289). Özellikle İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra geçerli olan ne pahasına olursa olsun kalkınma anlayışı 

neticesinde çevre kendi kendini yenileyebilme özelliğini kaybetmiştir. 

Çevre – ekonomi ilişkisi iki noktada karşımıza çıkmaktadır. İlki çevrenin, 

çevresel değerlerin korunması ve iyileştirilmesi için yapılması gereken harcamaların 

etkisi; diğeri ise çevreye verilmiş olan zararların giderilmesi için ekonominin 

katlanmak zorunda olduğu harcamalar, sonuçta bu harcamalar yapılmadığı taktirde 

ulusal servetin ve ekonominin göreceği zararlarda eklenmek zorunda kalınacaktır 



 26

(Keleş vd., 2012: 228). Çevre ekonomi biliminde birçok hizmet sunan bir değer 

olarak nitelendirilmektedir. Ekonomiye hammadde ve enerji temini yapan çevreye bu 

hammaddeler ve enerji atık ürün olarak geri dönmektedir. Bunlara ek olarak çevre 

ayrıca tüketicilere doğrudan hizmetlerde sunmaktadır. Bu doğrultuda çevre ile 

ekonomik sistem arasındaki ilişki kapalı bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Söz 

konusu ilişkinin kapalı bir sistem olarak nitelendirilmesinin bir takım sonuçları 

ortaya çıkmaktadır. İlkini birinci termodinamik kanunu ile özetlemek mümkündür 

(Karacan, 2007: 48). Termodinamiğin ilk kanunu enerji ile ilgilidir. Kanun, enerjinin 

yoktan var edilemeyeceğini ancak bir formdan diğerine dönüştürülebileceğini ifade 

etmektedir. Başka bir deyişle kanun evrendeki toplam enerjinin sabit olduğunu 

belirtmektedir (Rock, 1983: 44). Kanuna göre ekonomik sisteme akan materyal ya 

sistemde birikecek ya da çevreye atık olarak dönecektir. Birikme işlemi sonlandığı 

zaman sistemdeki miktar atık miktarı ile aynı seviyede olacaktır. Bir diğer sonuç ise 

ikinci termodinamik kanun ile düzenlenmektedir (Karacan, 2007: 49). İkinci kanun 

enerjinin niceliğinin yanında, niteliğinin de dikkate alınmasının gerektiğini ortaya 

koymaktadır, kanuna göre doğadaki değişiklikler enerjinin niteliğini azaltan yönde 

gerçekleşmektedir (Uzol, 2010). Entropi (dağıtım) kanunu olarak ta adlandırılan söz 

konusu kanun, iş için kullanılmayan enerji miktarının arttığını ifade etmektedir. Yani 

enerji dönüşümleri %100 verimli değildir ve enerji tüketimi geri dönülmez bir 

süreçtir. Böylece kanuna göre kapalı sistemlerde enerji girdileri bittiği zaman enerji 

de bitmektedir. Ancak enerji söz konusu olduğu zaman dünyayı kapalı bir sistem 

olarak nitelendirmek yanlış olacaktır çünkü güneş dünya için bir enerji kaynağıdır. 2. 

Termodinamik kanuna göre enerji kaynakları tükendiği zaman güneş tek enerji 

kaynağı olarak kalacak ve güneş enerjisinden faydalanıldığı ölçüde gelişim 

sağlanabilinecektir (Karacan, 2007: 49). Böyle bir durumda enerji üretiminde 

güneşten faydalanmak en avantajlı durum olacaktır. 

Ekonomik sistem çevre ilişkisinde pozitif ekonomi ve normatif ekonomi olmak 

üzere, 2 farklı analiz yöntemi bulunmaktadır. Pozitif ekonomi “neydi, ne olacak” 

sorularına cevap verirken, normatif ekonomi “ne olmalı” sorusunu 

cevaplandırmaktadır. Hedefi bir değeri maksimumda kullanmak olan normatif 

yaklaşıma göre, insan var olduğu sürece çevreyi etkileyecektir ancak burada önemli 



 27

olan husus bu etkileşimin iyi ve en uygun biçimde gerçekleştirilmesidir. Normatif 

yaklaşım ayrıca bir değerin kullanılma ve korunması arasındaki ilişkiyi de 

belirlemektedir. İnsan merkezli olarak nitelendirilebilecek bu yaklaşımda alınan 

çeşitli hizmetlere bir takım değerler biçilmesi söz konusudur (Karacan, 2007: 50). 

Denizler, ormanlar, mer’alar ve ekim alanları ekonominin kaynağını oluşturan 

ekolojik değerlerdir. Ekosistemlerden yararlanırken göz önünde bulundurulması 

gereken nokta, kaynakların sürekliliğini sağlamak ve bu kaynakların taşıma 

kapasitelerini aşmamak olmalıdır (Keleş vd., 2012: 118) 

Ekonomik büyümenin çevresel etkilerini açıklayan üç tür mekanizma 

bulunmaktadır: 

1. Geleneksel (konvansiyonel) ekonominin işleyiş mekanizmasında çevre ve 

kaynaklar yaklaşımı bulunmaktadır. Buda çevre sektöründe, üretim ve tüketimden 

doğan atıkların “çevre kalitesi” üzerindeki potansiyel baskılarının dikkate alınmasını 

gerektirmektedir (Aktaran: Karacan, 2007: 19-20). Ekonominin işleyişinde herhangi 

bir değişiklik meydana gelmediği zaman ekonomik büyüme çere üzerindeki baskıları 

artırmaktadır. Böyle bir durumda ekonomik faaliyetlerdeki genişleme, miktar etkisi 

yoluyla çevre kalitesini azaltacaktır (Karaman, 1998: 28). 

2. Ekonomik gelişmeyle birlikte teknolojide yaşanan değişimler birim başına 

kirliliği azaltabilir ancak bu kısmen gerçekleştirilebilinecek bir durumdur çünkü 

piyasa ekonomilerinde üretimi sürdürmek enerji etkinliğinin artısıdır. Enerji 

sektöründe yaşanan gerilemeler üretimin sürüklediği artışı azaltmaktadır. Bununla 

birlikte pahalı enerji, kirlilik önleme stratejilerinin azaltılmasına neden 

olabilmektedir (Karaman, 1998: 28). Bu doğrultuda, çevre kirliliğinin azaltılması 

amacıyla konuyla ilgili kamu politikalarına ve alternatif teknolojilerin 

geliştirilmesine önem verilmelidir (Aktaran: Karacan, 2007: 19-20). 

3. Ekonomik gelişmenin çeşitli basamakları ile ekonomik faaliyetler yaşanan 

değişimler bir bütünlük arz etmektedir, ekonomik büyüme atağa kalktığı zaman 

ekonomide, tarımdan sanayiye hareket eder böyle bir durumda ise her birim üretimde 

kirlilik yoğunluğu ve kaynak kullanımı artış göstermektedir (Karaman, 1998: 28). Bu 

nedenle, çevre kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ekonomik yaklaşımların tahmin ve 
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tercihi konularında analitik metotlara başvurulmalıdır (Aktaran: Karacan, 2007: 19-

20).  

Çevre ekonomi ilişkisi en fazla enerji kullanımında ortaya çıkmaktadır. Bu 

doğrultuda kişi başına enerji kullanım miktarlarının karşılaştırıldığı aşağıdaki tabloda 

verilen rakamlar sonucunda, Türkiye’ye ait değerlerin dünya ortalamasının altında 

olduğu görülmektedir. Elektirik ve enerji kullanımı günümüzün en önemli 

gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığı 

zaman gelişmiş ülkelerle Türkiye arasında büyük farklar olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Dünyada Kişi Başına Ortalama Enerji Kullanım Miktarı 

  1990  (kg) 2000 (kg) 2010 (kg) 

Dünya Ortalaması 1.669,28 1.648,95 1.802,57 

Almanya 4.423,90 4.102,83 4.057,42 

A B D 7.671,55 8.056,55 7.231,80 

Avustralya 5.052,78 5.644,61 5.635,65 

Avusturya 3.213,89 3.566,05 3.943,55 

Belçika 4.844,18 5.707,02 5.220,89 

Birleşik Krallık 3.597,01 3.785,48 3.282,51 

Çek Cumhuriyeti 4.782,73 3.988,89 4.022,17 

Danimarka 5.945,91 6.485,25 6.246,50 

Estonya 6.316,63 3.442,56 4.085,25 

Finlandiya 5.692,06 6.230,90 6.639,37 

Fransa 3.848,01 4.145,14 4.072,81 

Güney Kore 2.171,43 4.000,92 5.043,80 

Hollanda 4.393,06 4.597,83 5.016,13 

İrlanda 2.848,87 3.600,09 3.333,28 

İspanya 2.319,68 3.028,78 2.780,63 

İsrail 2.462,52 2.901,71 2.873,33 

İsveç 5.514,44 5.362,02 5.413,91 

İsviçre 3.623,31 3.481,13 3.361,65 
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İtalya 2.583,90 3.011,88 2.813,51 

İzlanda 8.196,55 11.031,21 16.876,03 

Japonya 3.556,14 4.090,38 3.883,05 

Kanada 7.504,78 8.171,20 7.485,54 

Lüksemburg 8.931,86 7.519,87 8.312,67 

Macaristan 2.762,43 2.448,29 2.541,93 

Meksika 1.452,94 1.451,82 1.497,34 

Norveç 4.951,68 5.759,54 6.332,36 

Polonya 2.704,82 2.317,48 2.663,44 

Portekiz 1.691,52 2.412,80 2.210,04 

Slovakya 4.037,00 3.292,63 3.177,84 

Slovenya 2.857,65 3.224,26 3.455,30 

Şili 1.027,66 1.602,04 1.826,32 

Türkiye 974,61 1.199,92 1.440,50 

Yeni Zellanda 3.719,64 4.359,97 4.192,81 

Yunanistan 2.110,08 2.481,00 2.386,73 

Çin 760,19 867,13 1.695,31 

Hindistan 372,85 450,05 584,96 

Rusya 5.928,79 4.232,75 4.560,56 

Kaynak: IEA, 2012 verileri derlenerek hazırlanmıştır. 

Çevre enerji ekonomi ilişkisi üçgeninde önemli parametrelerden biri de elektrik 

kullanım miktarıdır. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin kişi başına düşen elektrik 

kullanım miktarları verilmiştir. Bu miktarlara baktığımızda Türkiye'nin kişi başına 

elektrik kullanım miktarının dünya ortalaması ile aynı düzeylerde olduğu 

görülmektedir. Ancak bu miktar gelişmiş ülkelerle kıyaslandığı zaman oldukça 

düşük bir seviyedir.  
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Tablo 4: Kişi Başı Ortalama Elektrik Tüketim Miktarı 

  1990  (kw-h) 2000 (kw-h) 2010 (kw-h) 

Dünya Ortalaması 2.122,82 2.391,78 2.825,80

Almanya 6.639,73 6.635,54 6.778,66

A B D 12.903,81 13.670,59 12.903,81

Avustralya 8.527,23 10.194,23 11.113,31

Avusturya 6.078,29 7.109,23 7.944,39

Belçika 6.380,30 8.247,07 7.903,03

Birleşik Krallık 5.356,58 6.114,53 5.692,48

Çek Cumhuriyeti 5.584,39 5.693,69 6.144,04

Danimarka 5.945,91 6.485,25 6.246,50

Estonya 5.891,01 4.628,65 5950,29

Finlandiya 12.486,76 15.285,93 15.241,61

Fransa 5.974,10 7.255,24 7.488,43

Güney Kore 2.373,23 5.906,97 8.979,71

Hollanda 5.217,96 6.559,54 6.895,66

İrlanda 3.776,31 5.796,06 6.033,94

İspanya 3.539,60 5.206,91 6.006,35

İsrail 4.176,18 6.323,10 6.607,62

İsveç 15.835,73 15.687,11 14.141,72

İsviçre 7.507,03 7.845,66 8.021,09

İtalya 4.144,92 5.299,27 5.270,54

İzlanda 16.149,92 26.220,64 51.259,19

Japonya 6.486,15 7.943,51 7.819,18

Kanada 16.109,28 16.990,58 15.466,70

Lüksemburg 13.667,67 14.703,19 14.423,96

Macaristan 3.426,55 3.309,28 3.773,15

Meksika 1.179,93 1.766,39 1.942,84

Norveç 23.335,77 24.993,54 23.549,69

Polonya 3.271,61 3.239,66 3.590,83
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Portekiz 2.564,27 4.013,95 4.814,59

Slovakya 5.559,15 4.955,91 4.924,71

Slovenya 5.335,07 5.777,78 6.103,44

Şili 1.245,77 2.486,73 3.283,02

Türkiye 926,12 1.642,68 2.297,80

Yeni Zellanda 8.663,86 9.384,10 9.346,36

Yunanistan 3.232,75 4.539,42 5.540,22

Çin 511,11 993,23 2.631,40

Hindistan 275,8 401,09 596,82

Rusya 6.673,18 5.208,85 6.135,57

Kaynak: IEA, 2012  verileri derlenerek hazırlanmıştır. 

Yukarıda verilen iki tablo değerlendirilecek olunursa, veriler doğrultusunda 

Türkiye kalkış aşamasında (take-off) olan ülkeler kategorisine dahil edilebilir. Bu 

tarz ülkelerin enerji kullanım ve elektrik kullanım düzeyleri ilerleyen yıllarda da artış 

göstermeye devam edecektir. Bu ihtiyaçlar karşılanırken çevreyle dost teknolojilerin 

kullanılarak sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde kalkınma politikalarını 

geliştirmeleri gerekmektedir. 

1.5.1. Javens Paradoksu 

Çevre enerji ekonomi ilişkisinde değinilmesi gereken bir diğer nokta ise Javens 

Paradoksu olarak adlanırılan döngüdür. 

Çıktı birimi başına düşen materyal ve enerji kullanımını düşürmek ve günümüz 

teknolojisini çevreye daha az zararlı teknolojilerle ikame etmek, teknolojik değişimin 

çevresel bozulmayı azaltmasının iki yoludur. Bu noktalarda ise “enerjinin daha 

verimli kullanılabilmesi” ya da “daha verimli bir enerji kaynağının bulunması” 

tartışmaları önem kazanmaktadır. Çevreciler geçmişte “üç dünyanın” sorunlarını 

karşılaştırmak için; nüfus x bolluk x teknoloji = çevresel bozulma formülünü 

kullanmışlardır. Söz konusu formüle göre, üçüncü dünyanın çevre sorunları teknoloji 

ve bolluktan değil nüfus artışından kaynaklanmaktadır. Sovyet bloğunun sorunu ise 

nüfus ve bolluktan değil enerji verimliliği düşük, çıktı başına kullanılan enerji ve 

girdi miktarının yüksek olduğu teknoloji kullanımından kaynaklanan çevresel 
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sorunlardır. Gelişmiş batılı ülkelere gelince onların sorunları ise lüks tüketim 

kalıpları ve bunun çevre üzerinde oluşturduğu yükten kaynaklanmaktadır. 

Teknolojilerin ekonomiye olumsuz etkide bulunmadan çevreyi bozulmadan 

kurtarması konusunda Jevons Paradoksu olarak adlandırılan düngünün incelenmesi 

gerekmektedir ( Foster, 2009). 

Küresel ısınmayla mücadelenin en kolay yollarından bir olarak enerji verimliği 

öne sürülmektedir. Ancak bazı iktisatçılara göre yaşanan süreç daha fazla emisyona 

yol açabilmekte, örneğin daha az yakıt tüketen verimli arabalar, benzin masrafı az 

olduğu için araba kullanımına teşvik etmekte, insanlar ise benzinden artırdıkları 

parayı yeni elektronik aletler ya da aşırı yakıt tüketen uçak yolculukları gibi sera gazı 

üreten başka şeylere harcamakta, sonuçta enerji verimliliği daha fazla yakıt 

tüketimine yol açmaktadır. Bu geri tepme olayı ise İngiliz ekonomist William 

Stanley Jevons anısına “Jevons Paradoksu” olarak adlandırılmaktadır ( New York 

Times, 2011). Jevons burada öne sürdüğü paradoksa ilişkin bir çözüm sunamamıştır. 

Duruma örnek teşkil etmesi bakımından İngiltere incelenecek olunursa, kalkınma 

konusunda İngiltere'nin önünde iki yol bulunmaktadır, ya elindeki kaynakları hızlı 

bir biçimde kullanmak (kısa vadede daha çok kazandıracak üretim) ya da daha ağır 

hareket etmek (uzun zamana yayılmış ama zenginlikten uzak vasat üretim. 

İngiltere’nin tercihi ise birincisi seçenekten yana olmuş ve gelecek kuşakların 

sorunları gelecek kuşaklara bırakılmıştır (Foster, 2009). Aslında sorunlar gelecek 

kuşaklara bırakılmıştır ama burada kısa vadede daha çok kazandıracak üretimle 

çevresel sınırların çok üzerine çıkılmıştır. Yani İngiltere sürüdürülebilir bir kalkınma 

sergilemeden kalkınmasını gerçekleştirmiştir. 

 Nüfusun gıda üretiminden hızlı bir şekilde arttığını savunan Maltus’un tezini 

kömürle ilişkilendiren Javens, kömür kullanımının yaygınlık kazanmasının kömürün 

kaynağına yönelik talepte bir azalma değil aksine artışa yol açtığını öne sürmektedir. 

Örneğin 1970’li yıllarda enerji verimliliği olan arabaların devreye girmesi yakıta 

olan talebi düşürmemiştir, çünkü sürücülerin sayısı artmış ve araba sayısı kısa sürede 

iki katına çıkmıştır. Yine soğutma meydana gelen teknolojik gelişmeler daha büyük 

buzdolaplarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Foster, 2005: 244-245). İngiltere 

Enerji Araştırmaları Merkezi'nin konuyla ilgili yapılan 500 çalışmayı 
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değerlendirdikleri bir çalışmasında enerji verimliliğinin bazı durumlarda uzun 

vadede tüketimi artırabileceği kanaatine varmıştır. Çalışmada özellikle petrol ve 

kömürden üretilen elektrik ve benzin gibi enerji ürünleri ve endüstriyel süreçleri göz 

önüne alınınca geri tepme işleminin öneminin daha kolay anlaşıldığı öne 

sürülmektedir. Sonuçta enerji verimliliğini artıran teknolojiler enerji tüketimini 

azaltıcı bir etkide bulunmamaktadırlar (New York Times, 2011). Karbondioksit 

yayılımının genellikle teknolojik bir sorun olduğu kabul edilerek enerji 

verimliliğinde gelecekte yaşanması olası gelişmelerin, karbondioksit oranını 

artırmaksızın üretim oranını yükselteceği umulmaktadır. OPEC ülkelerinin 1973 

yılındaki petrol bunalımı sonrasında geçen 10 yıl boyunca gelişmiş bütün kapitalist 

ülkeler yüksek petrol ederleriyle karşılaşmışlardır, bununla birlikte enerji 

tüketimlerini GSYİH oranına çekerek petrolü daha verimli kullanan daha küçük 

otomobiller üretmişlerdir. Petrol oranlarında düşme yaşandığı zaman ise oran bir kez 

daha yükseliş göstermiştir (Foster, 2009). The Journal of Physics’te yayımlanan bir 

makalede ise aydınlama için kullanılan paranın 1700’lü yıllarda harcanan miktarla 

hemen hemen aynı olduğu belirtilmektedir. Makalenin yazarlarından Harry 

Saunders, araştırmanın sonucunun küresel ısınma konusunda endişesi olan herkes 

için çok önemli olduğunu ifade etmekte ve birçok kişi, müzik çalarların, mikrodalga 

fırınların ve dijital saatlerin üzerindeki ekranlarda kullanılan LED teknolojisi gibi 

yüksek verimliliğe sahip aydınlatma sistemlerinin enerji tüketimini azaltacağına 

inandığını ancak yapmış oldukları araştırma sonuçlarının bunun tam tersini 

gösterdiğini belirtmiştir (New York Times, 2011). 

Foster günümüzde, sürdürülebilir kalkınmanın esas bağımlı olduğu durumun 

teknolojinin daha verimli ve daha az zararlı hale getirilip getirilemeyeceğinin 

mümkün olup olmadığı konusunda ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Teknolojide ve 

onun kullanım tarzında oluşturulacak değişiklik basit düzenlemelerle değil, sistemde 

köklü bir değişiklik yapmak mümkün olabilecektir. Çünkü sorunu ortaya çıkaran 

unsur teknoloji değil, toplumsal yapının kendisidir. Doğayla daha bütünleşik, 

toplumun genel ihtiyaçlarını karşılama yolunda bir üretim sistemi olanaksız 

olmamasına rağmen şuandaki toplumsal ilişkilerin yapısı bu yolu tıkamaktadır 

(Foster, 2009). Aslında paradoksla belirginleşen bir durum ise tüketim toplumu 
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ideolojisinin etkili olduğu günümüz koşullarında teknoloji her ne kadar çevresel 

sorunların çözümünde çıkış yolları üretsede tüketim miktarlarının artması çevre 

üzerindeki baskılara çok fazla engel olmamaktadır. Çözümlenmesi gereken 

sorunların başında ise yapılan aşırı tüketimlerin engellenmesi gelmektedir. 

1.6. Çevre – Su Etkileşimi 

Dünya genelinde kalkınma çabalarının gerçekleştirilebilmesi için başvurulan 

doğla kaynakların başında toprak ve su gelmektedir. Ülkesel ve bölgesel kalkınma 

projelerinde su ve toprak kaynaklarının önemi ve kalkınma girişimindeki roller 

yadsınamayacak derecede büyüktür. Ren (Rhein), Sen (Seine) ve Tuna (Danube) 

nehirleri enerji, sulama ve taşımacılık açısından Avrupa'nın kalkınmasındaki en 

temel kaynak olmuşlardır. Yaşamı idame ettirme ve kalkınma amacıyla su ve toprak 

kaynaklarından yararlanma çok eski zamanlara dayanan bir konudur. Ne varki su 

kaynakları dünya üzerinde homojen bir dağılış göstermemektedir. Bu nedenle dünya 

üzerinde su zengini ve su fakiri olan bölgeler bulunmaktadır. Artan dünya nüfusu 

sanayileşmenin getirdiği olumsuz sonuçlar dünya üzerinde su kaynaklarının 

kirlenmesine ve yetersizleşmesine neden olmuştur (Tomanbay, 2008: 1). Dünya 

üzerinde gerçekleşen su döngüsü ile dünya üzerindeki su miktarı değişmemektedir. 

Yani dünya üzerindeki su miktarı sabittir. Ancak nüfusun artış göstermesi bu 

doğrultuda su kaynaklarına yapılan müdehalelerin artması su kirliliğinin çevresel bir 

sorun olarak yaşanmasına yol açmaktadır. 

Medeniyetin doğuşundan itibaren insanoğlu su kaynağı olması, nehir 

vadilerinin verimli olması ve yön bulmada da yardım sağlamasından dolayı nehir 

kenarlarına yerleşmeyi tercih etmiştir. Bugün bile dünya nüfusunun önemli bir kısmı 

su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşamaktadır. Her kıtanın, Yeni Delhi (Yamuna), 

Londra (Thames), Washington DC (Potomac), Kahire (Nil), Manaus (Amazon), Paris 

(Seine), New York, Sao Paulo, Sidney ve Tokyo, gibi nehir kıyısında kurulmuş bir 

kaç önemli şehri bulunmaktadır. Şehirlerin su kaynaklarının kıyısında kurulması 

sonucu insanların bu kaynakları dikkatsiz kullanmaları çeşitli açılardan sorunlara yol 

açmıştır. Nehir kıyısında yaşayan insanlar daha çok yoksulluğun ve insanlığa tarih 

süresince eşlik etmiş olan yıkıcı sellerin meydana getirdiği zararın kurbanları 

olmuşturlar. Bu nedenlerden dolayı, insanlar hep, doğayı kendi yararları için 
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kullanmayı özellikle de nehirleri bir biçimde ehlileştirmeyi ve doğayı genel anlamda 

kontrol etmeyi hedeflemişlerdir. Bu hedefe erişmek için insanlık hidrolojik süreçleri 

yakından gözlemlemiş ve bu süreçleri anlamaya çalışmış, ölçümlemiş, su 

kaynaklarının kontrolü ve yönetimi konusunda yöntemler geliştirmiştir (Jain ve 

Singh, 2003: 3-4). 

Su kaynakları projeleri içinde çevre kavramının en önemli olduğu projeler, 

baraj ve kurutma projeleridir. Kurutma projesi, bataklık-sazlık gibi taban suyu 

yüksek sulak yerlerin kurutulması amacıyla yapılan projeleri içermektedir. Bu 

konudaki projeler, insanların faydasına olmak üzere son zamanlara kadar negatif 

çevresel etkileri dikkate alınmadan yaygın olarak gerçekleştirilmiştir. Fakat bugün bu 

gibi sulak bölgelerin birçoğunun o bölge ve ülke için bir turizm değeri olan doğal 

zenginlik bölgeleri olduğu anlaşılmış ve bu doğrultuda pek çok doğal kaynak ulusal 

ve uluslararası çevre sözleşmeleriyle ve yasalarıyla korunmuştur. Bu bağlamda 

toplum ve çevre sağlığı açısından çok mecburi olmadıkça ve bu bölgelerdeki ekolojik 

dengenin kesinlikle korunması, böyle sulak bölgelerin kurutulması konusunda proje 

uygulamasına gidilmesi gerekliliğini gündeme getirmektedir (Avcı, 2002: 41). 

Göller ve barajlar, yaşam için gerekli olan önemli tatlı su kaynakları arasında 

bulunmaktadır. Ülkemizde, göl ve baraj suları; endüstriyel ve tarımsal amaçlı 

kullanım ve içme ve kullanma suyunun temini için kullanılan su kaynaklarıdırlar. 

Dolayısıyla göl ve baraj sularının kirlenmesini engellemek büyük önem taşımaktadır. 

Ne varki akarsularla birlikte göllerde hızla kirletilmektedir. Sanayi tesislerinin atık 

suları ve atıklarıyla tarımsal amaçlı kullanılan gübre ve tarım ilaçları, ötrofik 

karakterler taşıyarak göllerin azot-fosfor dengesini negatif yönde etkilemektedir. 

Ayrıca özellikle baraj gölleri yağışlar ile taşınan sedimentle dolmaktadır (Çevre 

Orman Bakanlığı, 2007: 66). 

Büyük çaplı gerçekleştirilen baraj projelerinin çevresel açıdan oldukça fazla 

zarara yol açtığı son yıllarda üzerinde en fazla durulan konuların başında 

gelmektedir. Dünya Bankası'da barajlar konusundaki politikasını değiştirerek büyük 

çaplı baraj projelerini desteklemekten vazgeçmiştir. 



 36

1.7. Su  

Hava, su, toprak, güneş ve bunlar tarafından oluşan döngüler, dünyadaki canlı 

yaşamının devam edebilmesi için gerekli olan en temel unsurlardır. Bunların 

herhangibirinin eksikliği canlı yaşamının son bulmasıyla sonuçlanacaktır. Hayati 

önem taşıyan bu unsurların korunması insanoğlunun en temel görevidir. Sözkonu bu 

unsurlarda meydana gelecek olan bozulma ya da yok olma yaşamında yok olması 

anlamına gelecektir. 

Dünya su gezegeni olarak tanımlanmaktadır. Yeryüzünden daha fazla su 

dünyayı kapsamaktadır. Okyanusları tuzlu sular doldurmuştur. Tatlı sular ise 

nehirlerde ve göllerde bulunmaktadır. Su buz ve kar halinde donmuş olarak 

bulunmaktadır. Bulutlarda da su bulunmaktadır. Kısacası su her tarafımızı 

çevrelemiştir. Dünyanın %70'i sudan oluşmaktadır (Olien, 2005: 4) 

Geçmişten günümüze kadar tüm uygarlıkların gelişim süreçleri, suya bağlı 

olarak değişmiştir. Yerleşik yaşamın ilk toplulukları ekinlerini yağmur suyu ve 

nehirlerle kolayca sulayabilecekleri alanlarda kuruşlardır. Bununla birlikte basit su 

kanalları insanoğluna daha fazla besin elde etme imkanı tanımıştır. İndus Vadisi, 

Pompei, Atina, Roma kasabaları zamanla etkili sulama sistemleriyle donatılmışlardır. 

Kasabaların genişleyerek kentleşme süreçlerini oluşturmaları, daha fazla suyun 

tutulmasını sağlamak amacıyla barajların kurulmasını ve yeraltı sularından 

faydalanılmasını sağlayan mühendislik tekniklerinin geliştirilmesine imkan 

sağlamıştır (Akkaya, 2004: 222). Suyun insanlığın gelişmesinde oynamış olduğu rol 

yadsınamaz düzeydedir. Yaşamsal önemi olan su kaynaklarının korunup gelecek 

nesillere aktarılması tüm insanlığın önemli görevlerinden biridir. 

1.7.1.Suyun Özellikleri 

Su küçük atom parçacıklarından oluşmaktadır ve atomlar birleşerek 

molekülleri meydana getirmektedir. Bir su damlasının içinde milyonlarca molekül 

bulunmaktadır. Bir su molekülü 2 hidrojen atomu ve bir oksijen atomuna sahiptir. Su 

doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunmaktadır. Sıcaklığın düşmesine ve 

yükselmesine bağlı olarak bir halden başka bir hale dönüşmektedir (Olien, 2005: 6-

8). 
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Su hayatın ana unsurlarından biridir. Bir besin maddesi olmasının yanında 

içeriğinde bulunan bileşikler ve minerallerle vücudumuzdaki bütün biyokimyasal 

reaksiyonların oluşmasında önemli ölçüde etkindir. Bu nedenle susuz hayat mümkün 

değildir (Akın ve Akın, 2007: 107). İnsan vücudunun günlük su gereksinimi yaklaşık 

2,5 litredir. Bu miktardaki suyun bir kısmı yemek olarak diğer kısmı da içilmek 

suretiyle alınmaktadır. Dolayısıyla su her canlının olduğu gibi insanlarında 

yaşayabilmek için hava gibi tüketmesi gereken kaynaklardan biride sudur (Pamukçu, 

2000:35). 

Evrende canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için suyu kontrol altına 

almaları ve kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle insanlar ilk zamanlardan bu 

yana su ile ilgilenmiş, suyun özelliklerini kavrayıp, ondan hem korunup hem de 

faydalanmaya çalışmıştır. Suyu iyi bir şekilde yönetmek için kanunlar çıkarmışlardır. 

Bu doğrultuda ise ilk çağlardan bu yana yerleşim birimlerini deniz, göl ve nehir 

kenarları gibi suyun çok olduğu yerlere kurmuşlardır. Örneğin ilk uygarlığın inşa 

edildiği yer olarak kabul edilen Nil Vadisi’ndeki yerleşimler ve daha sonra 

Mezopotamya bölgesinde yaşanan süreç en önemli örneklerden biridir (GKBHAK, 

2001: 2). 

Ph değeri, suyun içerisindeki biyolojik ve kimyasal oluşumların karakterini 

belirten, suyun kalitesini gösteren önemli bir değerdir. Sudaki mineral maddeler, 

jeolojik olarak kendisini çevreleyen toprağın yapısı gibi çeşitli faktörlerden 

etkilenmektedir (Quercia ve Vidojevic, 2011: 12). 

Evrenin dörtte üçünün sularla kaplı olması, dünyada su bolluğunun olduğunu 

düşündürse de içilebilir özellikteki su oranı yaklaşık % 0.74’dür. 18. yüzyılın son 

çeyreğinde, Dünyadaki hızlı nüfus artışı sonucunda Sanayi Devrimi başladığında 1 

milyar olan dünya nüfusu, 1950 yılında 2.5 milyar, 2005 yılı bitiminde ise yaklaşık 

6.5 milyar kadardır. Dünya nüfusunun büyük bir hızla artması ve çevre bilincinin 

gelişmemesi sebebiyle dünyada içilebilir su miktarı gittikçe azalmaktadır (Akın ve 

Akın, 2007: 107).  

Son 50 yıldaki nüfus artışı, su kaynaklarını değişik biçimlerde etkilemiştir. 

Zaman ilerledikçe suya olan gereksinim de artmaktadır ve buna bağlı olarak da her 
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geçen gün daha çok atık su oluşmaktadır ve bu atık sular yeryüzünün diğer su 

kaynaklarına boşaltılmaktadır. Su, nitelik ve nicelik yönünden taşıdığı önemden 

dolayı sınırlıdır ve stratejik bir konumu bulunmaktadır. Bu bağlamda diğer bütün 

değerli ve kısıtlı kaynaklar gibi suyun da olası teröristlerin hedefi durumuna 

gelmektedir (Gönenç vd., 2006: 3). 

Su, dünyada bulunan hayat için gerekli ve iklimi kontrol eden özel bir 

mineraldir. Her ne kadar hiç bitmeyecek bir element gibi algılansa da su 

havzalarındaki kirlenme hızlı bir şekilde artmaktadır. Günümüz koşullarında insanlar 

temiz suyun saklanmasıyla ilgili farklı problemlerle karşılaşmakta ve suyu saklamak 

gittikçe zorlaşmaktadır. Su da, içerisinde yaşadığımız diğer çevre faktörleri gibi 

değişime uğramaktadır (Quercia ve Vidojevic, 2011: 11). Bu değişim ise çoğu yerde 

su kirliliği olarak geri dönmektedir. 

Yeterli düzeyde temiz su elde edilebilecek kaynak, sadece temel bir gereksinim 

olarak kabul edilmemektedir. Bu ancak bir ulusal güvenlik konusu olabilmekte ve bir 

ülkenin ekolojik çalışmalarına olduğu ölçüde ekonomisine de destek oluşturmaktadır. 

Gelecekle ilgili strateji sorunu, ekolojik ihtiyaçlar ve insan gereksinimleri için gerekli 

miktarda ve kalitede su sağlanıp sağlanmayacağı konusunda olacaktır. Ev içi 

kullanım, endüstriyel, tarımsal, çevresel ve ticari gereksinimler arasında her geçen 

gün fazlalaşan tüketim yarışı, pek çok ortamda bir su problemine sebep olmaktadır 

(National Research Council, 2004: 199). Bu nedenle su kaynaklarının 

sürdürülebilirliğini sağlayacak politikalar oluşturmak stratejik açıdan büyük önem 

arz etmektedir. 

Su kaynakları, hem emtia getirileri (çiftliklere, endüstriye ve barınmaya), hem 

de balık tekrar yapılanmasını ve vahşi yaşam bölgelerini de içine almak üzere 

çevresel ve toplumsal değerler için büyük yararlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda 

insanların meydana getirdikleri değişik tüketim ve üretim aşamalarının neticesinde 

oluşan atık materyallerin (kirlilik) taşınması için de bir araç olarak kullanılmaktadır 

(Brouwer ve Pearce, 2005: 13). Su kaynaklarına yapılan müdehaleler sadece su 

kaynalarına etki etmemekte orada bulunan ekolojik yaşam alanlarına da büyük 

zararlar vermektedir. 
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1.7.2. Suyun Önemi 

Su canlı hayatının devam ettirilebilmesi için yaşamsal öneme sahiptir. Susuz 

yaşmam mümkün değildir. bu neden dünyadaki yaşamın idame ettirilebilmesi 

açısından su büyük önem taşımaktadır. 

Su, yiyeceklerin üretilmesi, işlenmesi, içecek ve yiyecek üretimi aşamalarında 

insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemli bir maddedir. 

Bu anlamda endüstriyel faaliyetler, kentsel olanakların yerine getirilebilmesi, güç 

üretimi ve yaşanabilir bir çevrenin korunması için de önemli bir emtiadır. Belirli bir 

yerdeki, bozulmamış doğal bir sistemde var olan hava şartları yeryüzüne enerji ve su 

sağlayarak dünyadaki yaşamın sürekliliğini gerçekleştirmektedir. Bir üst sistemin alt 

sistemleri olarak incelendiğinde, iklimsel, biyolojik ve jeolojik dinamiklerin her biri 

birlikte dünyadaki suyun niteliğini ve niceliğini belirlemektedir (Mollinga vd., 2006: 

172). 

Su, daima var olacak ve asla bitmeyecek olan yenilenebilir bir kaynaktır. Fakat 

birçok ülke, çevresel sistemlerini, ekonomilerini su üzerine oturtmuşlardır. Dünya 

üzerinde birçok yerdeki büyük akarsu sistemlerinin ciddi sorunları olduğu 

saptanmıştır. Dolayısıyla bu sistemlerden daha fazla miktarlarda su çekmenin, 

ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayacak ve büyük ölçüde yıkımlara neden olacak 

zararlara yol açacağı tahmin edilmektedir (Lenton ve Muller, 2009: 1). 

Dünyadaki su kaynakları yeraltı ve yerüstü suları olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır.Yer kabuğunda biriken su miktarı, 8 milyar km3’e kadar inebilmektedir 

ve bu suyun yarısı 800 m’den daha az derinlikte bulunmaktadır. Yeraltı suları 

yeryüzündeki bütün nehirlerdeki, iç denizlerdeki ve tatlı su göllerindeki toplam su 

miktarından yaklaşık 35 kat daha fazladır yerüstü sularının büyük kısmını ise 

Grönland’daki buzullarda yeryüzündeki büyük dağ sistemlerindeki buzul alanlar 

oluşturmaktadır ve kutuplardaki bu alanlarda, muhafaza edilen su miktarı dünya 

genelinin yaklaşık üçte biri kadardır (Asawa, 2008: 121). 

Dünya, oldukça fazla suya sahip bir gezegendir. Gerçekte, okyanuslar, dünya 

yüzeyinin %70’inden fazlasını oluşturmaktadır. Su, yeryüzünde üç durumda 

bulunmaktadır: sıvı olarak, katı olarak (donmuş durumda) ve buhar olarak (görünmez 
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şekilde) bulunmaktadır. Su, içme suyundan yağışa kadar her faaliyette tüm 

ekosistemler için önemli bir rol oynamaktadır. Mevcut bu su kaynakları, insanlar ve 

diğer yaşam formları için dünyayı bir yaşam alanı durumuna getirmektedir (Casper, 

2007: 1). 

Su, önemli bir kaynaktır, dünya üzerindeki tatlı su miktarı sınırlıdır bununla 

birlikte su tüm çevresel ve sosyal aşamaların bir parçasını meydana getirmektedir. 

Tatlı su, yaşamın sürekliliğini sağlamaktadır. Fakat tatlı su sistemleri günümüzde 

büyük risk altındadır ve bu durum hem ekolojik sistemlerin sağlığını hem de insan 

sağlığını tehlikeye atacak niteliktedir. Dünyada miktar olarak en çok bulunan madde 

su olsa da, bunun oldukça düşük bir miktarı yalnızca % 2.53’ü tatlı sudur ve geri 

kalanı ise tuzlu sudur. Bu tatlı suyun üçte ikisi buzullarda ya da kalıcı kar 

katmanlarında görülmektedir. Akarsulardaki akiferlerdeki ve göllerdeki, erişilebilir 

tatlı suya ek olarak insan yapımı rezervuarlardaki su, takriben 8000 km3’tür. Fosil 

yer altı suyu haricindeki bütün su kaynakları yenilenebilir özelliktedir. (Simonovic, 

2009: 1). Su dünya üzerinde homojen bir şekilde dağılmamıştır mevsimsel olarak ve 

su kaynakları açısından bölgeler arasında çok fazla çeşitlilik görülmektedir. 

Tablo 5: Yenilenebilir Su Varlığının ve Nüfusun Bölgesel Dağılımı 

 
Kuzey ve 

Orta 
Amerika 

Güney 
Amerika Avrupa Afrika Asya 

Avustralya 
ve 

Okyanusya
Dünya nüfusu 
yüzdesi 8 6 13 13 60 <1 

Dünya tatlı su 
kaynağı 
yüzdesi 

15 26 8 11 36 5 

Kaynak: Simonovic, 2009: 4. 

İnsanların yaşamlarında kullandıkları ve tatlı su olarak nitelendirilen kaynak, 

yaşamsal öneme sahiptir, enerji ve yiyecek üretim, atıkların yok edilmesi, taşıma, 

balık türlerinin yaşam alanları insan sağlığı ve endüstriyel gelişmede içinde olmak 

üzere bütün toplumsal ve ekolojik faaliyetlerin tümleşik bir parçasını 

oluşturmaktadır. Fakat tatlı su kaynakları, düzensiz ve dengesiz bir şekilde 

dağılmıştır. Siyasi sınırlar nadir olarak su havzalarının sınırlarıyla örtüşmektedir. Bu 

anlamda kaçınılmaz olarak siyaset su politikalarının alanına müdahale etmektedir. 
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260’tan çok akarsu havzası iki veya daha çok devlet tarafından paylaşılmaktadır. 

Aynen petrolde olduğu gibi ülkeler arasında çekişmelere sebep olmasından dolayı su 

da, uluslararası alanda stratejik bir öneme sahiptir. Suyun kullanımı ve dağıtımındaki 

eşitsizlikler ve su yönetiminin neticeleri çekişme ve gerilim kaynağı oluşturmaktadır. 

Bununla beraber su kaynakları, siyasi ve askeri hedeflere ulaşmak için kullanılmıştır 

ve su ve baraj kanalları gibi suyla ilgili alt yapı varlıkları ve su kaynakları devamlı 

askeri bir hedef olarak görülmüştür (Gleick vd., 2012: 1). Dünyada su kaynakları 

dağılımı, hem zaman hemde mekan olarak incelendiğinde eşit degildir. Suyun ve 

nüfusla orantılandığında dengesiz dağılımın görüldüğü bir bölgede Türkiye’nin de 

içerisinde bulunduğu Ortadoğu'dur. Bu bakımdan Türkiye su kaynaklarını, 

Ortadogu’daki politikaların şekillenmesinde etkili bir araç olarak kullanılabilme 

imkânı bulunmaktadır. Yine de Türkiye mevcut su kaynakları itibariyle dünyanın su 

zengini ülkelerinden biri değildir (Evsahibioğlu vd., 2010: 121)   

Su, dünyadaki ekonomiler ve endüstriler için kaynak bazında büyük öneme 

sahip bir girdidir. Endüstriyel işlemlerin soğutulmasında, diğer kullanımlarının 

yanında çoğu üründe ana hammaddelerden biri olarak ve atıkların etkisinin 

azaltılmasında çözücü olarak kullanılmaktadır. Atık su boşaltımı ve endüstriyel su 

kullanımı ekosistemleri ve yakın çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Örnek 

olarak, uygunsuz atık su boşaltımı, içme suyu kaynaklarına karışabilmekte ya da 

tekrar taze su elde etme yapılarını kirletebilmektedir dolayısıyla su diğer 

gereksinimler için kullanılmaz duruma getirebilmektedir. Aşırı miktarda yer altı suyu 

pompalama, yerel üreticilerin sulama maliyetlerini arttırmaktadır. Büyük ölçülerde 

kaynaklardan su çekimi, suyun kullanım alanlarından alınmasına ve geride kalan 

atıkların daha da konsantre duruma gelmesiyle su kalitesinin düşmesine sebep 

olabilmektedir (Gleick vd., 2012: 23). 

Yenilenebilir kaynaklara bağlı gerçekleştirilen enerji üretimleri enerji alanında 

dışa bağımlılığı azaltıcı bir etkide bulunmaktadır. Bununla birlikte, iklim değişimi 

gibi süreçlerde de olumsuzlukların azaltılmasında bu kaynaklar önemli katkı 

sağlamaktadırlar. İklim değişiminden en fazla etkilenecek olan kaynaklardan biri de 

sudur. Yaşamanın vazgeçilmezi olan suyun kullanımında çok duyarlı ve dikkatli 

olunması gerekmektedir. Suyun kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli 
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nokta onun yenileneme kapasitesini korumak olmalıdır (TMMOB, 2011: 11). 

Yapılacak olan müdehaleler suyun kendi kendini yenileyebilme kapasitesini 

aşmamalıdır. Aksi halde sorunların boyutları daha da artacaktır. 

Yeterli miktarda, temiz ve güvenli tatlı su, bütün canlı organizmaların yaşamını 

sürdürebilmesinin yanısıra ekosistemlerin, ekonomilerin ve toplulukların görevlerini 

aksatmadan devam ettirebilmesi için yaşamsal önem taşımaktadır. Yeryüzündeki 

suyun kalitesi, endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin yaygınlaşması iklim 

değişikliklerinin hidrolojik döngüde önemli değişimlere yol açması ve bununla 

birlikte insan nüfusunun artmasıyla, gün geçtikçe su kaynakları tehlike altına 

girmektedir. Su kalitesinin düşük olması, ekosistemleri ve insan yaşamını tehdit 

ederek, ekonomik üretkenlik ve gelişim fırsatlarını sınırlandırır ve bu durum güvenli 

içme suyu varlığını azaltır. Suyun nitelikli olması, temel çevresel ve insani 

gereksinimleri karşılaması açısından suyun miktarı kadar büyük önem arz 

etmektedir. Fakat bu güne dek bu konu üzerine gerektiği kadar yatırım yapılmamış, 

gerekli bilimsel destek oluşturulmamış ve her ikisi de önemli olmasına rağmen suyun 

miktarı kadar toplumun ilgisi suyun kalitesi üzerine çekilmemiştir. Küresel toplumun 

– hem kamu hem de özel sektörün – göl, akifer çeşme suyu ve akarsuyun, kalitesinin 

arttırılması konusunda acilen bir araya gelmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi 

için, önceden kirlenmiş olan sular arıtma tesislerinde arındırılmalı, akarsuları, gölleri 

akiferleri ve sulak alanları temizleme faaliyetleri ile geri kazanılmalı gelecekteki 

olası su kirlenmelerini engeleyecek politikalar uygulanmalıdır yapılacak bu 

çalışmalarla, bu alanlardaki suların ekosistem ve insan gereksinimlerini en geniş 

perspektifle karşılanmaları sağlanmış olacaktır (Gleick vd., 2012: 45). 

Su kaynakları, göller akiferler-akarsular-içme suyu sağlamakta, endüstrilere 

kaynak sunmakta, ürünlerin taşınmasında kullanılımaktadırlar. Bu kaynaklar, 

insanların yaşamları ve uzun sürede ekonomik istikrarın sağlanması açısından 

yaşamsal önem arz etmektedir. Bu kaynakların yönetim süreci politikacıların, 

yöneticilerin, toplumun ve bilim insanlarının iş birliği yapmasını gerektiren karmaşık 

bir görevdir (Casper, 2007: 2). 

Su, dünyadaki bütün toplumların refahında kritik rol oynamaktadır ve insan 

yaşamının sürdürülmesi için gereklidir. Neredeyse bütün yaşayan flora ve fauna 
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belirli bir ölçüde su bulundurmakta ve bu suyu canlı yaşamın devamlılığı için 

kullanmaktadır. Aynı zamanda su, üretebilirliği ve enerji üretiminden tarıma kadar 

birçok ekonomik sektörün başarısını kuvvetli bir biçimde etkileyen önemli bir 

girdidir. Kısaca, her insanın, her toplumun ve her bölgenin yaşamını sürdürmesi, 

yeryüzündeki küresel su döngüsündeki suya ulaşımına ve bunun paylaşımına bağlıdır 

(Grafton ve Hussey, 2011: 3). 

Su, yeryüzündeki insan nüfusu, hayvanlar bitkiler ve mikroplar için yeterli 

yiyeceğin ve yüksek kaliteli çevrenin oluşturulabilmesi için hayati önem 

taşımaktadır. Bununla beraber bütün dünyadaki tatlı su gereksinimi ekonomilerin 

büyümesi ve nüfus artışıyla beraber katlanarak artmaktadır. Fakat çoğu zaman su, 

sanki sonsuz miktarlardaymış gibi harcanmaktadır. Bu bağlamda küresel su kıtlığının 

neticesi olarak ortaya çıkmakta olan tehlikelere ait bilginin, özellikle de sınırlı kara 

ve su kaynağı bulunan ülkelerde arttırılması gerekmektedir (Feliu-Batlle vd., 2009: 

185). Su kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilirliği konusunda tüm bireylerin 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

1.8. Dünyada Suyun Miktarı ve Su Kaynaklarının Dağılımı 

Yeryüzünde kullanabilecek su miktarı dünyadaki toplam suyun sadece %0.5'ini 

meydana getirmektedir. 21. yüzyılın başına kıyasla su tüketimi dünyada 10 kat artış 

göstermiştir. 2025 yılında ise su tüketiminin; tarımda  % 17, sanayide % 20 ve evsel 

tüketimde  % 70 artacağı öngörülmektedir. Nüfus artışı sonucu su tüketimi hızlı bir 

biçimde artarken temiz su kaynakları da hızla azalış göstermektedir. Dünyada kişi 

başına düşen su miktarı 1950 yılında 16,800 m3 iken, 2025 yılında ise bu miktarın 

4,800 m3'e düşmesi beklenmektedir (İstanbulluoğlu ve Kır, 2011: 327). Dünya su 

kaynakları açısından her ne kadar zengin olsa da bu kaynakların temiz olması büyük 

önem taşımaktadır. 

Dünyadaki su kaynaklarının durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 6: Dünyadaki Su Kaynakları  

Kaynak Yüzey Alanı mi.2/km2 Su Hacmi mi.3/km3 
Toplam 
Su 
Yüzdesi 

Yüzey suyu tatlı su 
gölleri 330,000/854,696 30,000/125,045 0.009 

Tuzlu su gölleri 270,000/699,297 25,000/104,205 0.008 
Akıntı kanalları — 500/2,084 0.0001 
Yeraltı suyu 
½ mil’den (0.8 
km) daha az 

50,000,000/129,499,406 1,000,000/4,168,182 .31 

Yeraltı suyu 
½ mil’den (0.8 
km) daha derin 

50,000,000/129,499,406 1,000,000/4,168,182 .31 

Toprak nemi ve 
vadozzonundaki su 50,000,000/129,499,406 16,000/66,691 0.005 

Buzullar 6,900,000/17,870,918 7,000,000/29,177,273 2.15 
Atmosfer 197,000,000/510,227,658 3,100/12,921 0.001 
Okyanuslar 139,500,000/361,303,341 317,000,000/1,321,313,644 97.2 
Toplam 494,000,000/2,059,081,830 326,074,600/1,359,138,227 100.00 

Kaynak: Casper, 2007: 14 

Şekil 2: Yeryüzündeki Su Dağılımı 

 

 

Kaynak: Casper, 2007: 16 

 
Okyanuslar ve tuzlu 

göllerdeki tuzlu su %97 
Tatlı su %3 

Buz %76 

Su buharı%0.037 

Göller ve nehirler %0.34 

Derin yer altı suları %11 

Sığ yeraltı suları %12 
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Yeryüzündeki suyun büyük bir kısmını okyanular ve denizlerin oluşturması 

sebebiyle tuzlu sudur. Tatlı suyun yaklaşık dörtte üçü ise, kutuplarda buzların 

içerisine hapsolmuş durumdadır. Yalnızca göllerdeki, nehirlerdeki ve sığ yer altında 

bulunan sular insanların kullanımına uygundur ki bu durumda tatlı suyu çok kıymetli 

bir doğal kaynak haline getirmektedir (Casper, 2007: 16). 

Küresel su döngüsü ele alındığında, kişi başı yıllık yenilenebilir su kaynağı 

miktarı yaklaşık 7000 m3’tür. Bu durum, mevcut insan nüfusunun ihtiyaçlarını her yıl 

karşılamaya yetecek kadar tatlı su olduğunun bir göstergesidir. Ancak, bazı 

bölgelerde ve ülkelerde, kişi başı yıllık yenilenebilir su kaynağı miktarı 500 m3’ten 

daha azdır. Buna ek olarak, bu alanlardaki suyun ulaşılabilirliği zaman içerisinde 

farklılık göstermektedir bu durum da sel ve kuraklık gibi olaylara yol açmaktadır 

(Qadir vd., 2007: 3). 

Su yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olmakla birlikte yerini başka bir maddenin 

alamayacağı sınırlı bir doğal kaynaktır. Su doğada dinamik bir denge halinde 

bulunmaktadır bundan dolayı yerkürenin toplam su miktarı zamanla 

değişmemektedir. Örneğin yeryüzüne bir yılda düşen yağış, o yıl içinde buharlaşarak 

havaya geri dönen su miktarına eşit olmaktadır (Koçak, 2011: 10). Sonuçta her yıl 

yeryüzüne eşit miktarda su düşmektedir ancak burada önemli olan husus bu suların 

kalitesinin bozulmamasıdır.  

Su, içerisinde bulunduğumuz yüzyılda petrol kadar değerli hale gelmiştir. 

Mevcut su kaynakları şu anki dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

düzeydedir ancak su kaynakları bazı bölgelerde toplanmıştır ve geri kalan bölgeler 

sudan yoksundur. Su kaynaklarının ve nüfus yoğunluğu olan yerlerin bu düzensiz 

dağılımından dolayı, dünya nüfusunun %40’ından fazlasının yaşadığı 80 ülkedeki su 

ihtiyacı mevcut kaynakların üzerine çıkmaktadır. Yiyecek üretimi için gerekli kişi 

başı yıllık ortalama su miktarı 0.4× 1061’dir ki bu miktar Amerika Birleşik 

Devletlerindeki tüketimin yaklaşık dört kat altındadır (1.7 × 1061). Benzer bir 

şekilde, insan sağlığı için, içme suyu dâhil, gereken yıllık kişi başı su miktarı olan 50 

litredir. Bu miktar Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan su miktarından sekiz 

kat daha azdır. 1960 ve 1977 yılları arasında, yeryüzündeki yıllık kişi başı tatlı su 

miktarı yaklaşık %60 oranında azalmıştır. 2025’e kadar bu miktarın %50 daha 
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düşmesi beklenmektedir. Sıvı haldeki tatlı su miktarı yeryüzündeki toplam su ile 

karşılaştırıldığında 1 litre suyun içerisindeki bir kaşık su gibi kalmaktadır. Bunun 

sebebi, dünyadaki suyun neredeyse %97’sinin okyanuslarda bulunmasından 

kaynaklanmaktadır (Qadir vd., 2003: 166). 

Dünyadaki karaların yaklaşık %41’inde uluslararası nehir havzaları 

bulunmaktadır. Geçmişte, nehir kenarındaki ülkeler arasında, özellikle de suyun 

yiyecek üretimi ve ekonomik gelişme için temel koşul olduğu bölgelerde suyun 

paylaşımı konusunda sürtüşmeler yaşanmıştır (Seyam vd., 2000: 309). Bu durumun 

gelecektete yaşanması oldukça büyük bir olasılıktır. 

Türkiye ve Lübnan hariç, Orta Doğu, Avrupa’dan daha düşük yıllık ortalama 

su kaynağı yenilenme oranıyla su sıkıntısı yaşanan bir bölgedir (Rosenthal vd., 2009: 

192). Su sıkıntısı Orta Doğu'da günümüzde yaşanan sıkıntıların daha da artmasına 

neden olacak gibi gözükmektedir. 

1.8.1.Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği 

Hızlı nüfus artışı ve ekonomik gelişme neticesinde sulama, endüstri ve yiyecek 

sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bununla birlikte yüksek yaşam 

standartlarını karşılamak için daha fazla suya ihtiyaç duyulmaktadır. Son 

zamanlarda, su sıkıntısı yüksek yaşam standartlarına ulaşmada önemli bir konu 

haline gelmiştir, dolayısıyla tüm potansiyel su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı 

için tümleşik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır (Liu vd., 2011: 858). 

Suyun tüm dünya üzerindeki canlılığının sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir 

kaynak olması bu doğrultuda Türkiye’nin uzun vadede su kaynaklarına yaklaşımı; su 

kaynaklarının fonksiyonlarının ve ekolojik bütünlüklerinin korunup,  sürdürülebilir 

kullanılması, sahip olunan su kaynaklarının sağlıklı ve yeterli ölçülerde gelecek 

nesillere devredilmesi gerekmektedir (GKBHAK, 2001: 160). 

Tartışılması gereken konu su sorununa sebep olan baş aktörler mi, yoksa su 

probleminden daha az sorumluyken ondan daha şiddetli bir şekilde negatif 

etkilenmekte olan halk mı suyun idaresinde söz sahibi olup olmaması gereğidir? Su 

problemine sebep olanların ona çözüm üretmeleri beklenemeyeceğine göre suyun 
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idaresinde halkın aktif iştirakinden başka çıkış yolu bulunmamaktadır (Akgün, 

2011: 165).  

Günümüzün post modern yaşam sürecinde hiç bir doğal kaynak, insan refahı ve 

sağlığı için sudan daha büyük önem arz etmemektedir. Fakat bu bilincin yanısıra su 

kaynaklarının durumunun dünyada birçok yerde zaman içinde kötü duruma gitmeye 

başladığı konusunda oldukça fazla örnek bulunmaktadır (National Research Council, 

2004: 15). Bu duruma müdehale etmek konusunda 2020 yılına kadar üzerinde 

durulması ve önlem alınması gereken hususlar aşağıdaki başlıklar altında 

belirlenmiştir (National Research Council, 2004: 66-67): 

Su Varlığı İle İlgili Konular 

• Yenilikçi su kaynağı destek teknolojileri geliştirmek 

• Su arıtma, yeraltı suyu depolama ve tuz giderme gibi var olan su kaynağı 

destek teknolojilerini ilerletmek 

• Atık suların içme suyu olarak yeniden kullanılması aşamasındaki güvenlik 

önlemlerini arttırmak 

• Kirlenmeyi önlemek için yenilikçi yöntemler geliştirmek 

• Mikrobiyal fiziksel ve kimyasal kirleticilerin taşınım yollarını incelemek 

• Çok çıkışlı kirleticileri denetim altına almak 

• Toprak kullanım değişimlerini ve suların kirlenmesiyle başa çıkma 

konusundaki iyi uygulamaları değerlendirmek 

• Atıkların biyotik endeksler yüksek organizmalar ve ekosistem hizmetleri 

üzerindeki etkisini incelemek 

• Doğanın asimilasyon ve kirlenmeyi takiben kendini yenileme sürecine dair 

kapasitesini düzenlenemek 

• İçme suyu dağıtımı sistemini geliştirmek 

• Su kalitesi bağlamındaki risk yönetiminin ve risk değerlendirmesinin 

bilimsel esaslarını geliştirmek 

• Ulusal hidrolojik yasal ihtiyaçları belirlemek ve ilgili düzenlemeleri sunacak 

bir program geliştirmek 
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• Su kalitesini ve su akışını yerinde ve uzaktan ölçmek için yeni teknikler 

geliştirmek 

• Su kaynaklarına ait işlemler ve tahminler için gerçek zamanlı veriler elde 

ederek bu veriler doğrultusunda dağıtım sistemleri kurmak 

• Belirli zaman dilimlerindeki ve düzenli aralıklardaki hidrolojik su 

döngüsüne yönelik tahminleri geliştirmek 

• Sert hava koşullarının (sel ve kuraklık) sebeplerini ve sıklıklarını tespit ve 

tahmin etmek 

• Sel ve kuraklık olaylarının son zamanlardaki artış nedenlerini araştırmak 

• Küresel değişimi ve bu değişimin hidrolojik etkilerini tespit etmek 

 

Su Kullanımı Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

• Tarımsal, ev içi, umumi ticari ve endüstriyel alanlarda su kullanımı 

etkenlerini belirlemek 

• Tarımda su kullanımı ve ürün türü iklim ve su uygulama oranı arasındaki 

ilişkileri değerlendirmek 

• Tüm sektörlerde daha etkin su kullanımını geliştirmek ve kullanılan suyun 

ekonomik getirisini en üst seviyeye çıkartmak 

• Susuz tarımda kullanmak için mahsul çeşitliliğini arttırmak 

• Sulu tarımın devamlılığının sudan kaynaklanan durumlarını tespit etmek 

• Su ekosistemini, su gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak daha 

geniş, sistematik bir bağlamda incelemek 

• Su ekosistemlerindeki tür çeşitliliğini ilerletmek 

• Su kalitesi ve miktarına dair parametreleri suya dayalı hayat ortamlarını 

muhafaza etmek için çözüm önerileri geliştirmek 

• Su ve kara alanları arasındaki karşılıklı ilişkide olan ekosistemleri 

incelemek 
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Suyla İlgilenen Kuruluşların Üzerine Düşen Görevler 

• Yerüstü suyunun yönetimini hem yer altı hem de yer üstü suyunu 

kapsayacak biçimde beraber kullanımını sağlayan yasal rejimler geliştirmek 

• Ortak alanlardaki su yönetimini geliştirmek 

• Mevcut su yönetimi yasalarındaki hakkaniyeti arttırmak 

• Su yasaları ve suyla ilgili kuruluşlar üzerine karşılaştırmalı faaliyetler 

yürütmek 

• Uyarlanabilir bir yönetim sistemi geliştirmek 

• Su kaynaklarının değerlerine ait pazar dışı ön görülerde bulunmak için yeni 

yöntemler geliştirmek 

• Ortak kullanım suyunu ve su kaynaklarıyla ilgili toplumsal iyi değerlerin 

korunması için ekonomik kuruluşların kullanımını araştırmak 

• Su için etkili pazarlar geliştirmek 

• Fiyatların, fiyat esnekliğinin ve fiyatlandırma yapılarının su ihtiyacı 

üzerindeki etkilerini belirlemek 

• Su ve su hizmetlerinin temini alanında özel sektörün rolünü irdelemek 

• Suyla ilgili karar verme ve risk iletişimi süreçlerini etkileyen ana faktörleri 

tespit etmek 

• Kooperatifler ve mütekabil şirket gibi, kullanıcıların organize ettiği su 

dağıtımı kuruluşlarını incelemek 

• Su planları ve politikaları oluşturmada paydaşların katılımını sağlamak için 

farklı süreçler geliştirmek 

• Su kullanımıyla ilgili ahlaki ve kültürel değerleri incelemek 

• Geçmişteki su politikaları ve projelerinin zayıf ve güçlü taraflarını 

değerlendirmek için araştırma yürütmek  

Su politikalarının yürütülmesi ve meydana gelen aksamalar konusunda en 

fazla tecrübe deneyimine sahip olan mahalli idarelerin bu deneyimlerinden 

faydalanılması gerekmektedir. Mahalli idareler merkezi idarenin su politikalarından 

olumsuz etkilenen halk kesimlerini bir noktada birleştirebilecek ortaklıkları iyi 
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bildiği için bu ortaklıklar vasıtasıyla bir politik güçlenme sürecini başlatabilme 

potansiyeline sahiptirler (Akgün, 2011: 166).  

1.9. Su Raporları 

Dünyada özellikle yarı kurak ve kurak bölgelerde yaşanan su sorunları gün 

geçtikçe daha kronik bir durum almaktadır. Su sorunu da çevre sorunları gibi ülkeleri 

ve uluslararası ilişkileri etkilemektedir. Küresel bir sorun niteliği teşkil eden su 

hakkında hazırlanan raporlar aşağıdaki başlıklar altında irdelencektir. 

1.9.1. Küresel Eğilimler 2025 

2008 yılı sonunda ABD istihbarat kurumları tarafından oluşturulan Ulusal 

İstihbarat Konseyi, “Küresel Eğilimler 2025” adında bir analiz raporu hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu rapora göre gelecek 20 yıl içinde dünyada su ile gıda konusunda 

kıtlıkların yaşanacağı bu nedenle tehlikelerin ve silahlanmaların artacağı 

vurgulanmaktadır (Türkyılmaz, 2010: 30). Su stratejik önemi nedeni ile birçok 

konuda sorun yol açabilme potansiyeline sahiptir. 

Stabil su kaynaklarından yoksun ülkelerin sayısı 2025 yılında 21'den 36'ya 

çıkacak 600 milyon kişiyi etkileyecektir. Su kaynaklarının Asya ve Ortadoğu’da 

daha kıt olması sebebiyle; su kaynakları yönetimi konusunda ülkeler arası işbirliği 

daha zor hale gelecektir. Dünya liderlerinin enerji kaynaklarına iç istikrar için esas 

olan erişimi kararlaştırmaları halinde; en kötü durumda ülkeler arası bir çatışma 

patlak vermesi muhtemel gözükmektedir (BBC News, 2008). Sonuç olarak raporda 

su kaynaklarının kıtlığı nedeni ile gelecekte su savaşlarının yaşanması muhtemel 

gözükmektedir.  

1.9.2. Değişen Dünyada Su 

Yıllık yaklaşık olarak 40 bin km3 su, su döngüsü nedeniyle denizden karaya 

taşınmaktadır. Bu miktar, dünyanın yenilenebilir su kaynakları potansiyelini 

meydana getirmektedir. Okyanuslara ve denizlere dönen suyun tamamının 

kullanılması mümkün olamamaktadır. Suyun çok büyük ve kısa süreli taşkınlar 

halinde gelen, yaklaşık 25 bin km3’lük kısmı ise kontrol edilemeden okyanus ve 

denizlere geri dönmektedir. Sonuçta sadece insanların kullanımı için kalan su 

miktarı 15 bin m3’tür. Bu da günümüz dünya nüfusu ile kişi başına yıllık ortalama 
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7400 m3’e karşılık gelmektedir, yani bir toplumun ortalama yaşam standardını 

devam ettirmesine defalarca yetecek miktarda su bulunmaktadır (Postel, 1999: 38). 

Mevcut olan taze su miktarı dünyanın her bölgesinde aynı miktarda 

bulunmamaktadır. Bu sebeple küresel rakamlar, belirli bölgelerde koşullanmış olan 

su darlığını meydana getirmektedir. Karalara düşen yıllık ortalama yağış 800 

milimetre (mm)'dir. Ancak Hindistan'ın Cheerapunji bölgesine yıllık ortalama 10,5 

metre yağış düşerken, Güney Amerika'daki Atakama Çölü sene boyunca hemen 

hemen hiç yağış almamaktadır. Ne var ki, Cheerapunji'ye yağış bütün sene süresince 

sadece muson döneminde gerçekleşmektedir. Diğer mevsimler ise kuru geçmektedir. 

Bütün yenilenebilen su miktarı (40.000 km3) karalara eşit miktarda düşseydi, 

insanların su ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılardı. Fakat bütün yağışların üçte biri Güney 

Amerika ve Karayipler'e düşerken Avustralya'ya yalnızca toplamın % 0,1'i 

düşmektedir. Bu bağlamda kıtalar arasındaki su kaynaklarının farklılık göstermesi 

nedeniyle kişi başına düşen su miktarlarında oldukça dengesiz bir durum 

yaşanmaktadır. İzlanda yılda kişi başına düşen 68500 m3 su potansiyeli ile dünyanın 

senede kişi başına su varlığı bakımından en zengin ülkesidir, su kaynakları 

bakımından en yoksul ülkesi olan Cibuti'de bu rakam 23 m3/yıldır (GKBHAK, 2001: 

11-12). Kısaca su kaynaklarına erişim açısından adaletsiz bir dağılım söz konusudur. 

Kentleşme, nüfus artışı, artan yaşam standartları, su için artan rekabet ve 

kirlilik gibi insan faaliyetleri su kaynakları üzerindeki baskıları artırmaktadır. 

Bunların şiddeti iklimsel değişim ve doğal koşullardaki değişimler neticesinde daha 

da artmaktadır (GreenFacts, 2009: 2 ).  

1.9.3. Yaşayan Gezegen Raporu 

WWF, Küresel Ayak İzi Bağı (GFN) ile Londra Zooloji Derneği (ZSL) 

yazarları tarafından hazırlanan Yaşayan Gezegen Raporu 2008, Türkiye Doğal 

Hayatı Koruma Vakfı tarafından çevirisi yapılarak okuyuculara sunulmuştur. Rapora 

göre hayatımızı dünyanın doğal sistemlerinin sunduğu hizmetlere  ve bu sistemler 

arasında kurulan dengelere bağlıdır. Dünyadaki kaynaklar bilinçsizce yok edilmekte 

bu durum da geleceğimizi tehlike altına sokmaktadır. Tüketim alışkanlıkları sonucu 

ülkeler biyolojik kapasitesiyi aşmıştırlar. Yaşamlarını sürdürmek pahasına insanlar 
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ekolojik sermayeyi tüketmektedir. Doğa üzerindeki yıkıcı etkiyi, azaltmak için 

ekosistemi daha doğru şekilde kullanmak ve yönetmek gerekmektedir (WWF, 2010). 

1.10. Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı 

Dünyadaki toplam tatlı ve temiz suyun takriben % 67’si tarımda, % 23’ü 

endüstride ve % 10’u konutlarda kullanmaktadır. Şekil 3’de görüldüğü gibi, 21. 

yüzyıl da suyun sektörel kullanımındaki en önemli artış tarımsal su tüketiminde 

yaşanmıştır. Suyun küresel ölçekteki sektörel tüketimlerinde ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri ve endüstrileşme seviyeleri belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Tüketim 

bölgelerinde su kullnımı ile ilgili gerçekleştirilen araştırma sonuçları bu husustaki 

farklılığı ortaya koymaktadır (USİAD, 2007: 18-19).  

Şekil 3: Suyun Sektörel Kullanımı (%) 

 

Kaynak: USİAD, 2007: 26 

Günümüz koşullarında Türkiye'de 95 milyar m3 olan yüzey suyu potansiyelinin 

%29' una karşılık gelen 27.5 milyar m3'lük miktardan faydalanılabilinmektedir. Bu su 

miktarının sektörel paylaşımında ilk sırada %74 ile tarım yer alırken, ikinci sırada 

%15 ile evsel kullanım ve üçüncü sırada %11 ile endüstri sektörü bulunmaktadır. 

Türkiye'de, gelişmekte olan ülkelerle benzerlik gösteren suyun sektörel dağılımı 

gelişmiş ülkelerden oldukça farklıdır (Akgün, 2011: 32). 
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1.10.1.Tarımsal Su Kullanımı 

Dünyada sulanan arazi miktarı bu yüzyılın ilk yarısında artan nüfusun gıda 

gereksinimini karşılayabilmek amacıyla iki katına çıkmıştır. Sulamaya açılan arazi 

alanında 1950 ve 1990 döneminde ise iki kattan daha çok bir artış saptanmıştır. Fakat 

bu artış eğilimi su kaynaklarının geliştirilmesinde yaşanan çevresel ekonomik ve 

teknik, sorunlar sebebiyle azalmaya başlamıştır. 1990 senesinde dünyada sulanan 

yaklaşık 250 milyon hektarlık alan dünya tahılının üçte birini üretilmesi için 

kullanılmıştır (USİAD, 2007: 20). Dünyadaki toplam su kullanımının yaklaşık 

%73’ü tarımsal sulama amaçlı gerçekleştirilmektedir. 1995 senesi itibarıyla dünyada 

sulanan tarım arazileri 253 milyon hektar iken, bu miktarın 2025 yılında ise 330 

milyon hektara ulaşması beklenmektedir. Yetiştirilmek istenen mahsuller için yeterli 

yağışın olmadığı durumlarda tarımsal alanlara su uygulanmaktadır. Az miktarda da 

olsa, su, çiftlik hayvanı yetiştirmede de kullanılmaktadır (Anisfeld, 2010: 39). 

1.10.2. Evsel Su Kullanımı 

Su, evlerde kişisel hijyen, yiyecek hazırlama, kıyafetlerin yıkanması, atıkların 

suyla temizlenmesi, bitkilerin sulanması vb. için kullanılmaktadır. Ticari ve 

kurumsal kullanıcılar da genellikle ev içi kullanım kategorisine dâhil edilmektedir 

(Anisfeld, 2010: 39).  Türkiye’de sektörel su kullanımı itibarıyla evsel su kullanımı 

% 15 ile ikinci sırayı almaktadır. Su evlerde içme suyu olarak kullanılmasının yanı 

sıra çeşitli işler içinde kullanılmaktadır (Tapan, 2011: 15). 

1.10.3.Endüstriyel Su Kullanımı 

Potansiyel suyun endüstride kullanımı, gelişmiş ülkelerde son derece 

yaygındır. İçme suyu kalitesinde suya ihtiyaç duyulmayan birçok endüstride, geri 

kazanılmış su kullanım için idealdir. Atık suyun geri kazanılması, endüstriyel atık 

suyun tesis içinde geri çevrimi ile ve/veya evsel atık su arıtıma tesislerinde arıtılan 

suyun kullanılması şeklinde olabilmektedir (Büyükkamacı, 2009: 367). Su, her tür 

endüstriyel süreçte, temizleyici, soğutucu, çözücü vb. olarak kullanılmaktadır. 

Termoelektrik santrallerin soğutulmasında olduğu gibi su çoğunlukla gelişmiş 

ülkelerde endüstriyel faaliyetlerde kullanılmaktadır (Anisfeld, 2010: 48). 
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Enerji yaratma, soğutma, temizleme, işlemden geçirme, buhar meydana 

getirme gibi işlemleri içermektedir. Günümüzde endüstriyel su kullanımı batılı 

ülkelerde son derece fazladır. Fransa, İngiltere ve Almanya’da bu tür su kullanımı, 

toplam su kullanımının % 71.87'sini meydana getirmektedir. Türkiye'de ise bu oran 

sadece % 10'dur. Enerji sektörü endüstriyel su kullanımının en yaygın olduğu 

sektörlerden biridir. Öte yandan enerji her türlü ekonomik etkinliğin ana girdisi olup 

insanların gereksinimlerinin karşılanmasında ve gelişmesini sağlıklı olarak devam 

ettirmesinde ana etkendir. Günümüzde dünyada enerji; yenilenebilen (jeotermal 

enerji, rüzgâr, güneş, gel-git dalgaları, bitki atıkları, tezek ve odun) ve 

yenilenemeyen (nükleer enerji, petrol, kömür ve doğal gaz) kaynaklardan elde 

edilmektedir. Türkiye'de son dönemlerde hızla gelişen sanayi sektörüne paralel 

olarak artan sosyo-ekonomik kalkınmanın beraberinde getirdiği yaşam standardının 

yükselmesi, enerjiye olan talebi zamanla artırmaktadır (GKBHAK, 2001: 65). Ayrıca 

kayıp ve kaçaklar kullanılabilir suyun israf edilmesine sebep olmaktadır. Bu konuda 

gereken önlemlerin alınması gerekmektedir.  

1.11. Kişi Başına Su Kullanım Miktarı 

Tek başına fazla bir anlam ifade etmeyen kişi başına düşen yıllık su kullanımı 

miktarı tüm dünyada kullanılmakta olan önemli bir değişkendir (İlhan, 2011: 35). 

Kişi başına düşen yıllık su tüketimi git gide biraz daha azalmaktadır. Dünya 

nüfusunda meydana gelen artışın neden olduğu fazla su kullanımının, geçtiğimiz 300 

yıla nazaran 45 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca suyun kullanım 

alanlarındaki farklılaşma da, su kullanım miktarına etki etmektedir (Pamukçu, 2000: 

35). Su Kullanım miktarı ve derecesi ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık 

göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde suyun yaygın kullanımı endüstri sektöründe 

kullanılmakta iken gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde genellikle 

tarım sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu durumda endüstriyel su 

kullanım oranı bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren verilerden biri olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

 

Tablo 7: Dünyada Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarları 
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Ülke- Kıta Ortalaması 
Kışı Başına Düşen Kullanılabilir Su 

Miktarı (yıllık) 

SURİYE 1.200 m3 

LÜBNAN 1.300 m3 

TÜRKİYE 1.430 m3 

IRAK 2.020 m3 

ASYA ORTALAMASI 3.000 m3 

BATI AVRUPA ORT. 5.000 m3 

AFRİKA ORT. 7 300 m3 

GÜNEY AMERİKA ORT. 23.330 m3 

DÜNYA ORT. 7.600 m3 

Kaynak: DPT, 2001 

Tabloya göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.430 m3 olan Türkiye 

dünya ortalamasının oldukça alt seviyelerinde bulunmaktadır. Ancak bu oran 

tablodan anlaşılacağı üzere bir gelişmişlik kriteri olarak değerlendirilebilir. Bu 

nedenle Türkiye'de su kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Bunun sağlanmasında ise enerji kullanımında hidrolik potansiyelden faydanılması bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.  

  1.12. Yaşanan Su Sorunları ve Su Hakkı 

Yaşanan son elli yıllı süreçde dünya üzerinde küresel alanda nüfus iki kat 

artarak gıda ihtiyacına olan talebi iki katına çıkarmıştır. Bunun sonucunda, göçler 

kontrolsüz ve sağlıksız şehirleşme, endüstriyel gelişme ve iklimsel değişim gibi pek 

çok olgu, nehir ve dereler gibi su kaynakları üzerinde baskı yaparak daha yoğun bir 

şekilde kirlenmesine sebep olmuştur (Türkyılmaz 2010: 65-66). 

Dünyada hızlı kentleşme, artan nüfus, yaşam biçimlerindeki farklılaşma gibi 

sosyal-ekonomik değişimler su kaynaklarını hızla tüketmekte ve kirletmektedir. Su 

kaynaklarının kirlenmesi insan ve diğer canlılar üzerinde farklı seviyelerde 

hissedilmekle birlikte gelişmiş ülkeler bu durum daha az etkilenmektedir (Akgün, 

2011: 7). Su kaynaklarının yetersizliğini en fazla hisseden ülkelerde ise açlık, 

kuraklık ve susuzluk kronik bir hal almıştır. 
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Su kaynaklarının en büyük problemi yenilenebilir, kıt ve sınırlı olmasıdır. Her 

yıl belli bir yöre su döngüsü nedeniyle belli miktarda su elde etmektedir. Bunun 

anlamı su isteği arttıkça yani "dünya nüfusu arttıkça” kişi başına düşen su miktarının 

azalacak olmasıdır. Küresel ısınma sorunu dünya su kaynaklarını tehdit eden önemli 

olaylardan biridir. İklim değişikliklerinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığı 

yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Endüstriyel faaliyetler, ormanların yok 

edilmesi ve fosil yakıtlarının yanması gibi insan faaliyetleri beraberinde sera gazları 

olarak adlandırılan ozon diazot, metan, karbondioksit vb. gazların atmosferde 

çoğalmasına sebep olmaktadır. Atmosferde doğal sera gazları bulunmadığı takdirde 

yeryüzü sıcaklığının bugüne göre 30°C daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. BM 

tarafından da desteklenen ve uluslararası alanda yürütülen çalışmalar, dünya 

yüzeyindeki hava sıcaklığının 1860 senesinden 1990 senesine kadar geçen dönemde 

0.3-0.6°C arasında bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Hadley Centre for 

Climate Prediction and Research tarafından yapılan başka bir çalışmaya göre ise, 

hiçbir tedbir alınmadığı takdirde 2025 yılına kadar hava sıcaklığı 1°C, yüzyılın 

sonuna doğru ise 3°C artacağı hesaplanmıştır (GKBHAK, 2001: 35). Böyle bir artış 

ise dünya için geri dönüşü çok zor olacak felaketlerin başlangıcı anlamına 

gelmektedir. 

Türkiye'deki su probleminin çeşitli sosyal boyutları bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalarla ülkenin dünyada devam etmekte olan su krizinin neresinde olduğu 

sorusuna yanıt aranmaktadır. Komplike bir sorun olan su problemi, sosyal 

boyutlarının anlaşılırlığı oranında çözüme kavuşturulabilinecektir. Türkiye'de 

yaşanan su probleminin nedenleri aşağıdaki gibidir (Akgün, 2011: 31):  

• Milli güvenlik sorunları,  

• Bölgesel ve küresel ölçekte sürdürülen uluslararası politikalar (AB uyum 

sürecinde meydana gelen politik değişimler ve Fırat-Dicle Havzası çerçevesinde 

Türkiye Suriye ilişkileri gibi), 

• Uygulanan su ve enerji politikaları (IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası 

kurum ve kuruluşlarla başlatılan işbirlikleri neticesinde özelleştirme yanlısı 

politikaların uyarlanması gibi), 
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• Tarım ve endüstri (turizm ve enerji sektörü de dâhil olmak üzere) 

sektörlerinde yaşanan gelişmeler, 

• Plansız kentleşme, alt yapı ve nüfus artışı problemleri, 

• Doğal kaynaklar üzerine yapılan baskılar, 

• Küresel iklim değişikliğinin ülkedeki doğal kaynaklar üzerindeki etkileri. 

Bu noktalar gözönünde bulundurularak uygulanacak olan politikalar belirlenmeli ve 

kaynakların sürekliliği sağlanmalıdır. 

Sorunların ölçeği büyütülecek olunursa, Ortadoğu’da yaşanan su probleminin 

en temel nedeni ise aşağıdaki gibi özetlenebilir (Tomanbay, 1998: 98-99): 

• Ortadoğu’nun da içerisinde bulunduğu yarı kurak ve kurak bölgelerde 

bulunan tatlı su, ekonomik ilerlemenin önemli bir ögesidir. Bölgede gıda güvenliği 

kadar su güvenliği de hayati önem taşımaktadır. Su çok değerli bir emtiadır. 

• Tatlı su Ortadoğu’da eşit olmayan bir biçimde dağılmıştır. Yenilenebilir su 

kaynaklarının varlığı birey başına 0 m3’ten 7000 m3’e kadar artabilen çok geniş bir 

yelpazede yayılmıştır. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yağışlar ve 

dolayısıyla su kaynakları üstünde muhtemel etkilerinin belirsizliği, bölgenin geleceğe 

dönük su planlamaları bakımından çok olumsuz etkilere sebep olmaktadır. 

• Su arzındaki bütün bu daralmalara rağmen su tüketimi geçtiğimiz yüzyıl 

süresince yaklaşık 10 kat artmıştır. Su kaynakları iyice kıt hale gelmiş, yeni su 

kaynakları yaratabilmenin maliyeti yükselmiş ve var olan kaynaklar üstündeki 

ülkeler arası çekişme büyük boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan süreç gelecek 20-30 yıl 

içerisinde daha da kötüleşebilecektir. 

• Var olan kaynakların kalitesinin bozulması su kıtlığındaki kötüye  gidiş 

daha da hızlanmaktadır. Tarımsal ilaçlama ve gübreleme, endüstri ve kentsel atık su 

kökenli kirlilik gibi etkenler neticesinde bölgesel su kaynaklarının kullanımını 

gittikçe zorlaşmaktadır. 

• Kişi başına düşen su miktarı bölge ülkelerinin nüfus artışındaki aşırı yüksek 

hızla orantılı olarak azalmaktadır. Sulamalarda büyük miktarlarda su kullanılması 

neticesinde yer altı suları miktarında hızlı bir düşüş yaşanmaktadır. 
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• Etkili olmayan sulama teknikleri neticesinde akarsulardan çekilen sulama 

amaçlı suların %40-60’ı gibi büyük bir miktarı çoğunlukla tarlaya ulaşamadan 

kaybolması büyük su kayıplarına yol açmaktadır. Ayrıca ilkel sulama teknikleri 

neticesinde bölge topraklarında meydana gelen aşırı su yüklenme ve tuzlanma 

önemli bir problem olmuştur. 

• Endüstriyel su atıkları ve kentsel su atıklarının akarsulara boşaltımı önemli 

çevresel problemler oluşturmaktadır. 

• Su kaynaklı hastalıklar bölgede yaygın halde görülmektedir. 

Su kaynaklarının insan faaliyetleri neticesinde kirletilmesi, var olan sınırlı 

kaynağın kullanılamayacak hale gelmesine yol açmaktadır. Sudan kaynaklanan 

hastalıkların başıca nedenleri radyoaktifler, zehirli kimyasallar ve kentsel atıkların 

neden olduğu mikrobiyolojik kirlenmedir. Diğer bir kirlenme türü ise tarımda zararlı 

böcek ve yabani otlara karşı kullanılan ilaçlar, gübreler, maden çalışmaları ve 

endüstriyel attıklardan kaynaklı ağır metal kirlenmeleridir. Mikrobiyolojik kirlenme 

nedeniyle dünyada her sene 250 milyon hastalık vakası rapor edilmekte, 1,8 milyon 

kişi temiz su ve tuvalete erişim sağlandığı takdirde önlenebilecek kolera, dizanteri ya 

da ishal gibi önüne geçilebilecek hastalıklar yüzünden ölmektedir (Topçu, 2008: 16). 

Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak; enerji tedariki güvenliği ve su 

kaynaklarının kalitesinde ve hacminde oluşan azalma, kara ve deniz buzullarının 

erimesinden kaynaklı kar ve buz örtüsünün alansal daralması, hidrolojik döngünün 

değişmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, seller 

ve kuraklık, yüksek sıcaklıkların neden olduğu salgın hastalıkların ve zararlıların 

artması neticesinde dünya ölçeğinde insan yaşamını, ekolojik sistemleri ve sosyo-

ekonomik sektörleri doğrudan tesir edecek önemli değişikliklere yol açmaktadır 

(Kapan, 2007: 53). 

Ortadoğu'da, Türkiye de dahil olmak üzere, nüfusun 2025 yıllında 

günümüzdekinin iki katına çıkacağı öngörülmektedir, bu durum su yetersizliğinin 

başlıca nedeni olarak öne sürülmektedir. Bu doğrultuda kullanılmamış su 

kaynaklarının kullanıma açılması, kullanılanların israftan korunması alınabilinecek 

önlemlerin başında gelmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı ve gereğinden fazla 
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tüketim, dünya kaynaklarından yararlananlara eşit fırsatlar ve yararlar sağlayacak 

şekilde sürdürülebilir özelliklere sahip değildir. Bunun neticesinde ise dünya 

genelinde su krizi kaçınılmaz bir seviyelere yükselmiştir ( Sivri vd., 2005; 206) .  

Dünya da su sorununun gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında 

sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve yapısal nedenlerde farklı karakterler taşıdığı da 

gözlenmiştir. Dünya genelinde temiz su kaynakları aşağıda verilen ana maddelerin 

baskısı altında bulunmaktadır (Yıldız, 2010: 8). 

• Artan Nüfus ve Su Talebinin Artışı (Demografik): Fiziksel olarak su 

problemi yaşanan bölgelerdeki hızlı nüfus artışı gerek sulama gerekse içme ve 

kullanma suyuna talebi arttırdığından su sorununu da arttırmaktadır.  

• Suyun Verimsiz Kullanımı (Ekonomik): Su kaynakları bilhassa 

azgelişmiş ülkelerde ekonomik ve teknolojik imkânların yetersizliği ve yeterli 

bilincin oluşmamasından dolayı elverişsiz olarak kullanılmaktadır. 

• Çevresel Bozulma (Ekolojik): İklimsel değişimler, evsel ve endüstriyel 

kirlilik su kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Özellikle kirlenen 

yeraltı sularının temizlenmesinin zorluğu dünyanın içme suyu olarak 

yararlanabileceği önemli ve avantajlı bir potansiyelin yok olmasına neden 

olmaktadır.  

• Suyun Siyasallaşması (Hidro-politik): Artan su sorunları suyun sınır teşkil 

eden veya aşan ve kısıtlı olduğu su kaynaklarının bulunduğu alanlarda gerginliğin 

artmasına neden olmaktadır.  

• Suyun Ticarileşmesi: Son 20 yıldır su üzerine küresel politikalar 

geliştirilerek, suyun ticari anlamda kullanılmasına yönelik stratejik, politik  kurumsal 

altyapılar oluşturulmaktadır. Dünyadaki su pazarının Dünya Bankası tarafından bir 

trilyon dolar olarak tahmin edilmesi uluslararası su firmalarının bu pazara olan 

ilgisini arttırmıştır. 

1.12.1 Su Hakkı 

Su hakkı, her bireyin kendisi ve ailesi adına erişilebilir, uygun kalitede, 

kolaylıkla elde edilebilir ve yeterince suya sahip olmasını ifade etmektedir. 2006 

yılında İnsani Gelişme Dünya Raporunda bu hakkın ölçütleri, fiyatı ödenebilir, fiziki 
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olarak erişilebilmesi, kaliteli, temiz suyun yeterli tedariki biçiminde belirlenmiştir. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi su hakkını diğer 

insan haklarının hepsinin gerçekleşmesinin şartı olarak kabul etmiştir. Su hakkı, 

2002 yılı Kasım ayından itibaren sağlık ve beslenme hakkı gibi ana haklardan bir 

tanesi olarak onaylanmıştır (Atılgan, 2008: 5). Fakat Komite’nin bu onayının 

bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler özel raportörü Jean Ziegler, Mart 

2003’te su hakkının beslenme hakkı ile sıkı ilişkisi olduğunu ve herkese su hakkı 

tanınmasının gerekli olduğunu belirten bir rapor hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (PNUD)’nın 9 Kasım 2006’da yayınlanan İnsani Gelişme Dünya 

Raporu 2006 tarihinde herkesin günde asgari 20 litre içilebilir suya sahip olmasının 

temel insan hakkı olması gerektiğini ifade etmiştir. Almanya ve İspanya su hakkını 

bir insan hakkı olarak kabul ettirmek için en çok çalışmada bulunan ülkeledir 2007 

yılında İtalya su sektörünün liberalleştirme ve özelleştirme çerçevesi dışarısında 

tutulmasını kararlaştırmıştır. İsviçre su hakkına ilişkin bir milletlerarası sözleşme 

imzalanmasını teklif etmiştir ve Avrupa Birliği Parlamentosu su hakkının ana insan 

hakkı olarak kabul edilmesini hedefleyen bir karar tasarısını 16 Mart 2006’da oylama 

ile kabul etmiştir. Venezüella, Uruguay ve Bolivya su hakkını temel insan hakları 

arasında kabul etmektedir (Atılgan, 2008: 5).  

2004 yılında su hakkı çerçevesinde, Güney Amerika’da yaşanan gelişmeler 

Uruguay’da çok önemli bir referandumun gerçekleşmesine sebep olmuştur. % 64’lük 

oyla bu referandumda kazanan taraf Su Hakkını savunanlar olmuştur. Bu 

referandumun sonucu olarak Uruguay dünyada anayasasında suyun temel bir insan 

hakkı olduğunu belirten ilk ülke olarak tarihe geçmiştir. Bu ilk adımdan sonra su 

hakkı Ekvator ve diğer Latin Amerika ülkelerinin de anayasalarında yer almaya 

başlamıştır (Fattori, 2005: 62).  

İngiltere suyu bir insan hakkı olarak kabul etmiştir. Su hakkının temel insan 

haklarından olduğu 3-4 Aralık 2007 tarihinde yapılan Asya-Pasifik 1. Su Zirvesi 

sonucunda yayımlanan bildiride kabul edilmiştir (Atılgan, 2008: 6). 

1992‘de Dublin‘de düzenlenen Uluslararası Su ve Çevre Konferansı‘nda (The 

International Conference on Water and Environment-ICWE) su kaynaklarının 

geliştirilmesi ve korunması misyonu ile hükümetlerin su dağıtımında iktisadi kriterler 
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kullanmaları konusunda hareket etmeleri önerilmiştir. Alınması gereken tedbirler 

arasında  suyun etkili kullanımı, suyun marjinal ve fırsat maliyetini gösteren su ücreti 

ve kirletme cezalarının konulması, hükümetlere teknik destek sağlanması, görevli 

kurumların güçlendirilmesi, yeniden dönüşüm ve kirliliğin azaltılması için teşvikler 

sağlanması, suyun etkili kullanımı şu anda hizmet alamayan yoksullara temel 

gereksinimlerinin karşılanması için mali güçlerinin kâfi geleceği seviyede hizmet 

verilmesi (ücretlendirme politikalarının buna göre uyarlanması); ucuz su kullanımı 

ve gelir seviyesi düşük yerleşmeler için ucuz kanalizasyon sistemlerinin 

geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir (Güler, 1999: 14). 

Türkiye su kaynakları bakımından, fazla kaynağa sahip olsada su zengini bir 

ülke değildir, tersine gerekli tedbirler alınmadığı takdirde gelecekte su problemleri 

yaşamaya aday bir ülke durumundadır. İlerleyen dönemde Türkiye’nin su konusunda 

büyük sorunlarla karşılaşmaması ve su kaynaklarının fazlalaştırılması için, gelişen 

teknolojilerin de yardımıyla gerekli önlemler alınmalıdır (Esenyel, 2001: 78). 

1.13. Dünya Su Konseyi Toplantıları 

Küresel toplum tarafından su konusunda yapılan girişimler ve bu girişimlerin 

sonuçlarını aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür. 

1.13.1. Dünya Su Forumları 

1997 tarihinden günümüze kadar gerçekleştirilen Dünya Su Forumları 

toplantıları, suyun bir hak ve ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur (Salman ve 

McInerney-Lankford, 2004: 5). 

Dünyadaki su varlığına dair yaşanmakta olan sıkıntılar konusunda dünya 

toplumunun farkındalığının artması neticesinde, 1996 yılında Dünya Su Konseyi ve 

Küresel Su Ortaklığı kurumları kurulmuştur. Dünya Su Konseyi’nin, su 

kaynaklarıyla ilgili konular üzerine odaklanan bir düşünce kuruluşu gibi çalışması 

amaçlanmıştır. Diğer taraftan, Küresel Su Ortaklığı’nın, ülkelerdeki entegre su 

kaynakları yönetimiyle ilgili tüm kuruluşlar arasında bir çalışma ortaklığı 

oluşturması hedeflenmiştir. Birinci Dünya Su Forumu’nun sonunda, 22 Mart 1997 

tarihinde yayınlanan Marakeş Deklarasyonu, temiz suya ulaşma ve insan sağlığının 

temel insan ihtiyaçları olarak tanınmasını önermiştir. Benzer bir ifade, Lahey 
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Yönetim Deklarasyonu’nda kullanılmaktadır, temiz suya ulaşmanın ve insan 

sağlığının, temel insan hakları olduğunun tanınması gereği yapılan çağrıda yer 

almaktadır. Kyoto Yönetim Deklarasyonu, fakir insanların güvenli içme suyu ve 

sıhhi imkânlara ulaşımını arttıracaklarını belirtmektedir (Salman ve McInerney-

Lankford, 2004: 10-11). 

Dünya Su Forumları, yeni paydaşların mevcut zorluklarla başa çıkması 

konusunda önemli sac ayakları olmuştur. İlerleyen yıllarda dünyadaki su sorunları 

üzerine çözüm üretmek için kurulmuş olan küresel düşünce kuruluşu konumundaki 

Konsey’in güçlenmesini sağlayacak biçimde yeni fikirler üretme kapasitesinin 

genişletmesi beklenmektedir (WWC, 2010: 7). 

Üç yılda bir toplanan Dünya Su Forumu, 1996 yılında dünyadaki tatlı su 

kaynaklarının üzerindeki baskılarla ilgili bir uluslararası düşünce kuruluşu olan 

Dünya Su Konseyi’nin bir girişimidir. Forumun amaçları: siyasi gündemde suyun 

öneminin ön plana çıkartılması; 21. Yüzyılda karşılaşılan uluslararası su sorunlarının 

çözümüne dönük fikir alış-verişlerini derinleştirmek; somut öneriler ortaya koymak 

ve siyasi taahhüt oluşturmaktır (A Summary Report of the 4th World Water Forum, 

2006: 1). 

1.13.1.1. 1997 Marakeş Dünya Su Forumu 

Dünya Su Konseyi, 1996 yılında uluslararası su politikaları konusunda faaliyet 

gösteren bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlamıştır ve ilk görev olarak 

1997 yılında Marakeş’te Birinci Dünya Su Forumunu düzenlemiştir. Forum, 

Konsey’e üç yıl boyunca, finansal özellikleri de dâhil olmak üzere su üzerine küresel 

bir çalışma hazırlama görevi vermiştir. 21. Yüzyılda Su Dünya Komisyonu, bu 

çalışmayı izlemek için oluşturulmuştur ve “Dünya Çapında Güveni Su” başlıklı 

raporunu 2000’de Lahey’de gerçekleştirilen İkinci Dünya Su Forumu’nda sunmuştur 

(Winpenny, 2003: 1).  “21. Yüzyılda Başarılması Gereken Görevler”, “Dünya Su 

Kaynaklarına Yönelik Uzun Dönemli Bir Vizyonun Oluşturulması” ve ”Dünya Su 

Sorunlarına İlişkin Perspektifler” konuları altında üç oturumda gerçekleştirilmiştir. 

Bu oturumlar sonucunda, Marakeş Sonuç Bildirgesi kabul edilerek Haziran 1997'de 

BMGenel Kurulu’nda sunulmasına karar verilmiştir (GAP, 1997). 



 63

Su kaynaklarıyla ilgili yasal ve kurumsal konulara dair referansla hazırlanan 

Marakeş Deklarasyonu, Birinci Dünya Su Forumu neticesinde yayınlanmıştır 

(Salman ve Bradlow, 2006: 9). 

Forum, hükümetler, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve 

tüm dünya halklarına, dünya su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlayacak “Mavi 

Devrim”i başlatmak için Mar del Plata ve Dublin ilkelerinin ve Rio Zirvesi’nin 18. 

bölümünün hayata geçirilmesi konusunda ortak çalışmalar yapılması çağrısında 

bulunmaktadır. Özellikle, insanların temiz ve sağlıklı suya ulaşmasına dair haklarının 

tanınmasına, paylaşılan suların yönetimi için etkin mekanizmalar kurulmasına, 

ekosistemlerin desteklenmesi ve korunmasına, etkin su kullanımının teşvik 

edilmesine, su kullanımı konusunda cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine ve sivil toplum 

ve hükümet üyeleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik adımlar 

atılmasını önermektedir (Marrakech Declaration, 1997: 1). 

Birinci Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi’nin uzun vadeli 21. Yüzyıl Su, 

Yaşam ve Çevre Vizyonu geliştirmesini talep etmektedir. Birinci forum, suyun 

pazarlanabilir bir meta olarak ele alınmasına karşı uyarılarda bulunmakta ve 

paylaşılan suların yönetimi, su ve sağlık, ekosistem korunumu, cinsiyet eşitliği ve 

etkin su kullanımı konularına öncelik vermektedir (A Summary Report of the 4th 

World Water Forum, 2006: 1). 

1.13.1.2. 2000 Lahey Dünya Su Forumu 

2000 yılında Lahey'de gerçekleştirilen İkinci Dünya Forumu, Dünya Su 

Vizyonu’nun sona ermesi ile birlikte çok daha belirleyici kararlarla 

neticelendirilmiştir. Sonuç bildirgesinde, “suyu iyi yönetişim ile yönetmek”, “suyu 

fiyatlandırmak” ve “su kaynaklarını paylaşmak”, vb ideolojik-siyasal nitelikli 

konular su güvenliğinin sağlanmasında çözüme kavuşturulması gereken konu 

başlıkları olarak ele alınmıştır. Lahey Forumu Sonuç Bildirgesi’nde alınan en önemli 

karar “Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi” ile ilgili olan kararlardır. “Bütünleşik Su 

Kaynakları Yönetimi” dünya su kaynaklarının dünya çapında aktörler tarafından 

yönetilmesi talep etmektedir ve bu da dünya suyunun yönetişimi anlamını 

taşımaktadır (Salihoğlu, 2009: 35). 
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İkinci Dünya Su Forumu’nun “Eylem Çerçevesi”ne göre, su sektöründeki 

yatırım maliyetlerinin yıllık 70 milyar $’dan, yaklaşık 180 milyar $’a çıkması 

gerektiği ön görülmektedir. Eylem Çerçevesine göre, özel sektörün sağlayacağı 

destek, bu artışın %95’ini karşılayacaktır (Wolff, 2004: 1). 

İkinci Dünya Su Forumu, dünya çapında müzakere süreçlerine dayanan, 

geleceğe dair kışkırtıcı ve iddialı bir vizyon geliştirme olanağı sunmuştur. 

Tanımlanan sorunlarla eşleştirilen çözümler, Küresel Su Ortaklığı tarafından, 

uygulanabilir bir Eylem Çerçevesi dâhilinde kapsamlı bir şekilde planlanmıştır. Bu 

çerçeve, entegre su kaynakları yönetimi ve su güvenliği kavramları üzerine inşa 

edilmiştir ve suya ulaşım konusunda zorluk çeken milyarlarca insana bu imkanı 

sağlayacak biçimde tüm insanların güvenli ve yeterli suya ulaştırılmasını 

hedeflemektedir (Economic Commission For Africa, 2000: 1). 

Yönetim Deklarasyonu, temel su ihtiyaçlarının karşılanması, gıda 

kaynaklarının korunması, ekosistemlerin korunması, su kaynaklarının paylaşımı, risk 

yönetimi ve suyun akıllıca kullanımı ve değerlendirilmesinin, gelecekteki temel 

sorunlar olduğuna dair tespitler içermektedir. Deklarasyonda devlet başkanları, 

karşılaşılan zorluklarla başa çıkılması noktasında düzenli aralıklarla izleme 

toplantıları yapılmasına ve tatlı su kaynaklarının durumunu düzenli olarak 

değerlendirmesi için Birleşmiş Milletler sistemine destek sağlanmasına karar 

vermiştir (A Summary Report of the 4th World Water Forum, 2006: 1). 

1.13.1.3. 2003 Kyoto Dünya Su Forumu  

Dünya Su Konseyi ve Japon Hükümeti’nin organize ettiği Üçüncü dünya Su 

Forumu, 16-23 Mart 2003 tarihlerinde Biwa Gölü ve Kyoto, Shiga ve Osaka 

şehirlerini birbirine bağlayan Yodo Nehri Havzası’nda gerçekleştirilmiştir. 33 ortak 

tema üzerine 351 ayrı seans içeren sekiz günlük toplantı boyunca, su üzerine 100’den 

fazla yeni mutabakata varılmıştır (NGLS Roundup, 2003: 1). 

Toplantılarda 170’ten fazla ülkeden 24.000 katılımcı bir araya gelerek gelmiş 

geçmiş en büyük su konulu toplantıyı gerçekleştirmiştir. 130 devlet başkanın 

katılımıyla, sürdürülebilir gelişimin destekleyicisi olarak suyun önemi konusunda 
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ortak bir deklarasyon yayınlanmıştır (A Summary Report of the 4th World Water 

Forum, 2006: 2). 

Her ne kadar İkinci Dünya Su Forumu’nun Yönetim Deklarasyonu yasal ve 

düzenleyici konuları es geçmiş olsa da, 2003’te Kyoto’da düzenlenen Üçüncü Dünya 

Su Forumu bu konulara özellikle açıkça vurguda bulunmuştur. Deklarasyonun 25. 

paragrafı, ülkeleri, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için uygun 

yasal çerçeve oluşturmaya ve gerektiğinde bu düzenlemeleri gözden geçirmeye 

teşvik etmektedir (Salman ve Bradlow, 2006: 9). 

Kyoto Su Forumu’nun çıktıları, çevre yasalarını ve su ve kara kaynakları 

yönetimi için politika reformlarını şart koşmaktadır (Hannam, 2003: 4). 

1.13.1.4. 2006 Mexico Dünya Su Forumu 

Marakesh (Fas), Lahey (Hollanda) Kyoto’dan sonra, Dördüncü Dünya Su 

Forumu 16-22 Mart 2006 tarihinde Mexico City’de düzenlenmiştir. Meksika’daki su 

formunda kamu-özel ortaklığı düşünceleri üzerinde bir ortaklık vurgulanmıştır yani 

uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel firmalar, devlet temsilcileri ve 

birçok akademisyen, “daha iyi bir su yönetimi için diyalog” temasını, içilebilir su 

kaynaklarının ve bu kaynaklara ulaşılmasının zamanla yok olmasıyla ilgili tartışma 

açmak için bir araya gelmiştir (Akdoğan, 2006: 39-40). 

Forumda, dünyada pek çok insanın içme suyuna direkt ulaşımının olmadığına 

ve 2025 senesinde dünyanın üçte ikisinin oldukça ciddi su kıtlığıyla karşı karşıya 

kalabileceğine işaret edilmiştir. Bunun yanında güvenli su ve temel kanalizasyon 

hizmetlerinin eksikliğinden en çok etkilenenlerin ise çocuklar olduğunun ve bu 

problemin dünya çapında dört yüz milyondan fazla çocuğu, eğitimden fiziksel 

gelişime, yaşamını sürdürmeye kadar birçok hususta negatif etkilediğinin önemine 

vurgu yapılmıştır 

Mexico’daki Dördüncü Su Forumu’nda yayınlanan “Yerel Yönetim Su 

Deklarasyonu”nda, yerel ve bölgesel liderlerin su ve sağlıkla ilgili farkındalığı ve 

sorumluluğu ortaya koyulmuş ve ulusal hükümetlere daha etkin ortaklıklar yapmaları 

husunda çağrıda bulunulmuştur (Istanbul Water Consensus For Local and Regional 

Authorities, 2009: 1). 
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Dördüncü Dünya Su Forumu’nda su hakkının kapsamı konusunda daha çok 

şeffaflık elde edilmiş, bu konudaki farklı algılar tartışılmış ve güçlü ve zayıf 

yönleriyle uygulamadaki farklı yaklaşımlara dair sunumlar yapılmıştır. Toplumları 

karar verme sürecine dâhil etmenin gerekliliği ve sivil toplum kuruluşlarının su hakkı 

konusunda yapmış oldukları uygulamaların başarıya ulaşmasındaki rollerinin 

önemine dikkat çekilmiştir (Austria ve Von Hofwegen, 2006: 87).  

Formun ana hedefi BM’nin milenyum kalkınma hedefleri arasında yer alan ve 

BM’ye üye ülkelerde bulunan içme suyundan yoksun olan nüfusu 2015 yılına kadar 

% 50 oranında azaltmak olan hedefini desteklemektir (Akdoğan, 2006: 39). 

Dördüncü Dünya Su Forumu, suyu hayatımız için çok önemli kılan, “su 

toplumu” olarak adlandırılan birçok organizasyon arasında yeni ortaklıklar başlatmak 

için ve yerel aktörlerin ve yerel etkinliklerin güçlendirilmesinin yolunu açmak için 

ortak bir anlayış geliştirme konusunda çeşitli fırsatlar sunmuştur. Forum esnasında 

sunulan yerel etkinlikler, yalnızca önemli konulara dair örneklemler sunmamış, aynı 

zamanda yerel gerçekliklerin karmaşıklığı konusunda anlayış oluşturulmasına da 

yardımcı olmuştur (Austria ve von Hofwegen, 2006: 107). 

1.13.1.5. 2009 İstanbul Dünya Su Forumu 

2009 İstanbul Forumu’nun Türkiye’de yapılması için yürütülen çalışmaların ilk 

toplantı süreci 19-20 Mart 2007 tarihlerinde İstanbul Ceylan Intercontinental Otel’de 

düzenlenmiştir ve “İlk Tema Tespiti” toplantısı kapsamında bu toplantıda 5. Dünya 

Su Forumu’nun konusu “Farklılıkların Suda İttifakı” olarak belirlenmiştir. Forum’un 

ilk bölgesel toplantısı ise “Uluslararası Nehir Havzaları Yönetimi Kongresi”de 22-24 

Mart 2007 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 5. Forum DSİ, Dünya Su 

Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle 

yürütülmüştür (WWC, 2009: 2). 

Beşinci Dünya Su Forumu’nun hazırlanmasında etkin olarak yer alanlar, 

katılımcıları bir araya getiren özelliklerin, ayıranlardan daha çok olduğunun farkına 

varmıştır. İstanbul’da, “diğerleri”nin bakış açılarını ele almayı kabul ederek, birçok 

konudaki ortak anlayışı geliştirmişlerdir (WWC, 2009: 2). 



 67

Organizasyon “tematik süreç”, “bölgesel süreç” ve “siyasi süreç” olmak üzere 

üç bölüm halinde yapılmıştır. Forumda, 6 ana konu ve yirmi iki alt konu tartışmaya 

açılmıştır. Forumun gündem maddeleri arasında küresel ısınma, artan içme suyu 

ihtiyacı, yeraltı sularının kirlenmesi, sağlıksız sulama konuları yer almaktadır 

(Uzunoğlu ve Boran, 2009: 23). 

Su Hakkı’nın süreçlerine dâhil edilmesi konusunda az sayıda ülke için zorluk 

olmasına karşın 32 ülke bu durumu yasal düzenlemelerine dâhil etmiş durumdadır. 

Suyun bir insan hakkı ya da sosyal ve ekonomik bir hak olması konusundaki 

ayrılıklar üzerine görüşmeler yapılmış, su hakkının sosyal ve ekonomik bir hak 

olarak kabul edilmesi fikri büyük ölçüde kabul görmüştür. İlerleyen süreçte, 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından, suyun insan hakkı olduğuna 

dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır (WWC, 2009: 2). 

Dünya su forumuna katılan liderlerin ortak çağrısı su kaynaklarının yönetimi 

konusunda acil önlemler alınması yönünde olmuştur. Forum çerçevesinde 

düzenlenen liderler zirvesi sonunda yayımlanan çağrı metninde; suyun toplumların 

ve ülkelerin yaşamlarındaki önemine dikkat çekilerek, insanları, kültürleri ve 

ekonomileri birbirine bağladığını, tüm ekonomik ve toplumsal kalkınma, gıda 

güvenliği, açlık ve yoksulluğun sona erdirilmesinin ayrılmaz bir parçası olduğu 

vurgulanmıştır (Uzunoğlu ve Boran, 2009: 24). 

Forumda, 182 ülke temsil edilmiş, 165 siyasi delege, 90 devlet başkanı ve 19 

müsteşar, 250’den fazla parlamenter, 300’den fazla belediye başkan ve yerel görevli 

katılımı gerçekleştirmişlerdir. Toplantılar boyunca 400’den fazla organizasyonla 

birlikte 106 seans hazırlanmış, 5 üst düzey panel düzenlenmiştir. Yaklaşık 1000 

basın mensubu tarafından 2000’in üzerinde uluslararası yayın gerçekleştirilmiştir 

(WWC, 2009: 2). 

Beşinci Dünya Su Forumu, farklılıkların suda yakınlaşması ana temasıyla 192 

ülkeden 33.058 katılımcıyı bir araya getirmiştir. Forum süresince, kıtaları birleştiren 

farklı dinler, kültürler ve fikirler arasında köprü olan İstanbul’da, farklı görüşleri ele 

almak için ideal bir ortam oluşmuştur (Fifth World Water Forum Final Report, 2009: 

10). 
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1.13.1.6. 2012 Marsilya Dünya Su Forumu 

Bu su forumunda amaç, 2012 yılına kadar İstanbul Su Konsensüsü’nü 

imzalayan şehir sayısının 1.000’in üzerine çıkmasıdır. Sürdürülebilirlik, şehir dışı 

yerleşimlerin artması, iklim değişimi ve merkezi olmayan su işbirliği gibi 

konularında bir grup öncü şehir çeşitli etkinlikleri teşvik etmektir (WWC, 2010: 9). 

Altıncı Dünya Su Forumu’nun hedefi, sorunlar etrafında kapsamlı tartışmalar 

yapılması ve böylelikle somut çözümlerin uygulanmasının tetiklenmesidir (WGMA 

ve WGIWRM, 2011: 1). 

1.14. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi  

Su ile ilgili konularda oldukça hassas davranan örgütlerden biri de Avrupa 

Birliği'dir.  

Avrupa Birliği’nin mevzuatı genellikle direktiflerden oluşmaktadır. Direktifler, 

anlaşmaların ardından, “ikincil” yasalar olarak değerlendirilmektedir. Sonuçları 

bakımından direktifler bağlayıcıdırlar. Direktifler, belli başlı sonuçlara ulaşmayı 

gerektirmekte, ancak izlenecek yol konusunda üye  ülkelere belli bir ölçüde esneklik 

tanımaktadır. 1970’lerin başından itibaren, Avrupa Birliği, suyla ilgili önemli 

Direktifler uygulamıştır. 1990’ların sonuna doğru, Avrupa Birliği’nde su çerçeve 

yasası gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu durum genel olarak, o ana kadar mevcut 

Avrupa su yasalarının farklı direktiflerin bir çeşit karışımından oluşması ve 

tutarlılıktan yoksun olmasından kaynaklanmaktadır. Su Çerçeve Direktifi, bu 

durumu, suyla ilgili bütünleşik bir toplum politikası oluşturmanın gerekliliğine vurgu 

yaparak dikkat çekmektedir (OWRP, 2011: 8). 

Su Çerçeve Direktifi, Avrupa su kaynaklarının sürdürülebilir, yeterli ve adil 

yönetimine yönelik su yönetim stratejileri için bir çerçeve sunan yasal bir 

düzenlemedir. Bu genel amaca ulaşmak için, SÇD, çeşitli politik yenilikler 

getirmektedir. Suyu ekonomik bir meta olarak ele almaya dönük yaklaşım ve su 

hizmetlerinin kullanılmasıyla ilgili maliyetin tümünün karşılanması teşvik 

edilmektedir. Toplumsal katılım, sürdürülebilir su kullanımı için önemli bir faktördür 

ve toplumsal ölçekte kabul görmeyen herhangi bir nehir havzası yönetimi planının 
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başarılı bir şekilde uygulanmasını engellemektedir (Mouratiadou ve Moran, 2007: 

66). 

Avrupa su kaynakları yasal düzenlemeleri üç “dalga” biçiminde 

gruplandırılmaktadır. İlk dalga, Yüzey Suyu Direktifi ve İçme Suyu Direktifinin 

kabul edildiği 1975 yılına kadar gitmektedir. Bu direktifler, su kalite standartlarına 

ve yüzey sularının korunması konularına odaklanmaktadır. İkinci dalga, 1991 yılında 

gerçekleştirilmiştir, sadece kabul edilebilir su kalite standartları değil, aynı zamanda 

belirlenen bu standartlara ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolünü sağlama konularına da 

ilk kez değinilmiştir. Yeni yasal düzenlemeler, Kentsel Atık Su Yönetimi Direktifi, 

yeni İçme Suyu Kalite Direktifi, Nitrat Direktifi ve Entegre Endüstriyel Kirlilik 

Önleme ve Kontrol Direktiflerinden oluşmaktadır. Su Çerçeve Direktifi ise üçüncü 

dalga olarak nitelendirilmektedir ve kendinden önceki iki yaklaşımı birleştiren bir 

uygulamadır (Trottier ve Slack, 2004: 90). 

2000 yılından önce Avrupa Birliği ülkelerinde su kaynaklarının yönetimi 

konusu oldukça karmaşık bir yapı arz etmektedir. Bunun nedeni ise üye  ülkelerin, 

çevre ve su kalitesini koruma ile ilgili farklı hatta birbiri ile çelişen yaklaşımları 

olmasıdır. 10’dan fazla Avrupa ülkesinin elinde bulundurduğu toplam su 

kaynaklarının yarısı komşu ülkelerden gelmektedir. Buna rağmen, sınıraşan sular ve 

kirleticilerle ilgili ortak bir düzenleme söz konusu değildir. Su havzalarının bu 

şekilde farklı idari ve bölgesel birimlere ayrılması nedeniyle bazı ülkeler tarafından 

alınan önlemler amacına ulaşmamaktadır. Muhtemel en iyi yönetimin 

sergilenebilmesi için ilgili tüm ülkeler arasında işbirliği sağlanması mutlak bir 

gereklilik olarak görülmektedir (Akkaya vd., 2006: 196). Bu nedenle bu işbirliğini 

gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

 

 

Tablo 8: Su Çerçeve Direktifi Düzenlemeleri 

İLK YASAL DÜZENLEME DALGASI 

Su kalitesi hedefleri (WQO) 

1975 Yüzey suları direktifi 
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1980 İçme suyu direktifi 

İKİNCİ YASAL DÜZENLEME DALGASI 

Emisyon limit değeri yaklaşımı (ELV) 

1991 Kentsel Atık Su Yönetimi Direktifi 

1991 Nitrat Direktifi 

Yeni İçme Suyu Direktifi 

1996 Entegre Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi 

ÜÇÜNCÜ YASAL DÜZENLEME DALGASI (SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ) 

Entegre Yaklaşım 

Şubat 1996 Avrupa Su Politikasına dair Komisyon Fikir Alış Verişi 

Şubat 1997 Komisyon’un Su Çerçeve Direktifi teklifleri (COM (97) 49) 

Kasım 1997 
Komisyon, müzakereleri müteakiben iyileştirmeler gerçekleştirdi 

(COM(97) 614) 

Ocak 1998 

Komisyon, teklif edilen Su Çerçeve Direktifinin eklerinde 

iyileştirme yapma konusunda çevreyle ilgili Sivil Toplum 

Kuruluşlarının fikirlerini aldı 

Şubat 1998 
Komisyon, konsültasyonu takiben teklifte iyileştirmeler 

gerçekleştirdi (COM(98) 76) 

Haziran 1998 
Bakanlar Konseyi, Su Çerçeve Direktifine dair ortak bir geçici 

yöntem belirledi 

Yaz 1998 

Avrupa Parlamentosunun Çevre Komisyonu teklif edilen Su Çerçeve 

Direktifinde iyileştirmeler yaptı ve Bakanlar Konseyi ve Avrupa 

Parlamentosunun direktif metinleri arasındaki önemli farklılıkları 

ortaya çıkardı 

Sonbahar/Kış 

1998 

Avrupa Parlamentosu, Su Çerçeve Direktifinin ortak karara varmak 

için ilk kez okunmasını kasten erteledi 

Ocak 1999 

Alman Avrupa Birliği Başkanlığı himayesinde Avrupa Parlamentosu, 

Avrupa Komisyonu ve Bakanlar Konseyi arasında gayrı resmi 

arabuluculuk 

Şubat 1999 
Avrupa Parlamentosu, taslak Su Çerçeve Direktifini ilk kez okudu – 

Çevre Komisyonunun Komisyonun metni üzerinde yaptığı 120 
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maddelik iyileştirme oylanarak kabul edildi 

Yaz 1999 

Yasal düzenlemeler Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı 

gecikti. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosunun yaptığı çoğu 

iyileştirmeyi kabul etti ancak Bakanlar Kurulu kabul etmedi ve 

Haziran 1998’deki politik anlaşmaya geri dönüldü 

Sonbahar/Kış 

1999 

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi teklif ettiği iyileştirmeleri (PE 

231. 246), Su Çerçeve Direktifinin ortak kararla kabul edileceğini 

bilerek tekrar masaya yatırdı 

Şubat 2000 

Su Çerçeve Direktifi taslağı, Avrupa Parlamentosunda ikinci kez 

okundu, Çevre Komitesinin önerdiği iyileştirmelerin büyük bölümü 

ve Bakanlar Kurulunun benimsediği ortak yaklaşım kabul edildi 

Mayıs 2000 
Avrupa Birliğindeki kuruluşlar arasındaki ilk resmi uzlaştırma 

çalışması başarısızlıkla sonuçlandı 

Haziran 2000 
Resmi uzlaştırma çalışmalarının ikinci raundunda Su Çerçeve 

Direktifi konusunda anlaşmaya varıldı 

Eylül 2000 
Uzlaştırma çalışmalarında hazırlanan metin, Parlamento genel 

kurulunda ve Bakanlar Kurulunda resmen kabul edildi 

Aralık 2000 

Su Çerçeve Direktifi (Direktif 2000/60/EC) resmi gazetede 

yayınlandı (22 Aralık 2000, L 327/1), üye  ülkeler kendi yasalarını üç 

yıl içerisinde direktife uyarlamakla yükümlü tutulmuşlardır 

Kaynak: Trottier ve Slack, 2004: 91. 

Avrupa Birliği ülkeleri su kaynakları açısından oldukça şanslı bir 

konumdadırlar çünkü yeterince su kaynağına sahiptirler dolayısıyla içmesuyu 

yetersizliği, kuraklık ve su baskınları gibi ciddi su problemleri ile 

karşılaşmamaktadır. Buna rağmen Avrupa’nın su kalitesi ve su yönetimi çok da iyi 

durumda değildir. Bunun sebeplerini aşağıdaki maddeler halinde başlıklandırmak 

mümkündür (Akkaya vd., 2006: 196): 

• Avrupa Birliği’ndeki yüzey sularının %20’si ciddi kirlilik tehdidi altındadır. 

• Avrupa çapında yeraltı su kaynaklarının %65’i içmesuyu amaçlı 

kullanılmaktadır. 
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• Avrupa şehirlerinin %60’ı kendi yeraltı su kaynaklarını aşırı 

kullanmışlardır. 

• Sulak alanların %50’si yeraltı sularının aşırı kullanımı ve yüzey sularının 

kirliliği nedeniyle tehlike altındadır. 

• Güney Avrupa’daki sulanan alanlar 1985’den bu yana %20 artmıştır. 

Yukarıda söz edilen nedenlerden dolayı birlik, sahip olduğu su kaynaklarının 

sürdürülebilirliğini sağlamak açısından bir takım düzenlenmeler yapmalıdır. 

28 Haziran 2000’de, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Kurulu arasında 

gerçekleştirilen, toplantı sonrasında yayaınlanan ortak metin maddeleri aşağıdaki 

gibidir (Trottier ve Slack, 2004: 108-109): 

• Üye  ülkeler iyi su statüsüne ulaşmayı hedeflemelidirler. 

• Son uygulama tarihi 15 yıl sonrası olarak belirlenmiştir. 

• İhtilaflı yüzey suyu koruma maddesi metinden çıkartılarak yüzey sularının 

korunmasına dair alt direktif gerekliliği ana metne zorunluluk olarak işlenmiştir. 

• Öncelikli tehlikeli maddelerin kullanımı, bu kategoriye giren maddelerin 

listesinin yayınlanmasından 20 yıl sonrasına ertelenmiştir. 

• Tüm maliyetin karşılanması gereği göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Üye ülkeler, isterlerse çevresel maliyetin karşılanmasının dışında kalma 

hakkına sahiptirler. 

• Su, Avrupa’nın ticari ürünü olarak değil mirası olarak tanımlanmıştır. 

Eylül 2000’de, ortak direktif metni, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 

kabul edilmiştir. Su Çerçeve Direktifi, Aralık 2000’de yürürlüğe girmiştir. Bu 

tarihten itibaren, üye ülkelere, kendi yasalarını Su Çerçeve Direktifi'ne göre 

düzenlemeleri için üç yıl süre verilmiştir. İlgili düzenlemeleri yapmayan ülkelere ağır 

maddi yaptırımlar getirilmiştir. Ancak, final metnin ortak bir anlayışın ürünü 

olmasından dolayı, katı bir yasal düzenlemeden çok bir uygulama aracı olarak hayata 

geçirilmiştir. Direktifin ihtilaflı bölümleri üye ülkelerin kendi durumları 

doğrultusunda farklı biçimlerde uygulayabilme imkanını sağlayacak ölçüde 

hazırlanmıştır. Bu durum uygulama aşamasını son derece önemli hale getirmekte ve 
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bu aşamada yer alacak tüm aktörlere uygulamaya yönelik güç vermektedir (Trottier 

ve Slack, 2004: 108-109). 

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi, üye  ülkeler için merkezi su politikalarını 

ve daha önceden ayrı olan ve tamamlanmamış konu başlıklarını tek bir başlık altında 

yasalaştırmıştır. Yasanın üç temel bileşeni bulunmaktadır (Gleick vd., 2012: 147-

148): 

• Ekolojik uygulamalar: Tüm su yapıları 2015 yılına kadar ekolojik bakımdan 

“iyi” statüsüne ulaşmak zorundadır; 

• Yönetim uygulamaları: Nehir havzası ölçeğinde yeni su yönetim otoriteleri 

oluşturularak ve karar alma süreçlerine daha çok katılımları sağlanmıştır; 

• Ekonomi uygulamaları: Su sağlayıcıları tam maliyet karşılamasını 

hedefleyerek 2010 yılına kadar suyun gerçek maliyetini belirlemek için analizler 

yapmaya başlamak zorundadırlar. 

Tablo 9: Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Uygulamasına Dair Zaman Çizelgesi 

Yıl Konu İlgili Madde 

2000 Direktif yürürlüğe girdi. Madde 25 

2003 
Ulusal kanunların uyarlanması. 

Nehir havzası bölgelerinin ve yönetimlerinin belirlenmesi. 

Madde 23 ve 

Madde 3 

2004 
Nehir havzalarının basınç, etki ve ekonomik analiz 

bakımından sınıflandırılması. 
Madde 5 

2006 İzleme ağının kurulması. Halkın katılımının sağlanması. 
Madde 8 ve 

Madde 14 

2008 Taslak nehir havzası yönetimi planının sunulması. Madde 13 

2009 
Nehir havzası yönetimi planının program yöntemleri de 

dahil olmak üzere sonlandırılması. 

Madde 13 ve 

Madde 11 

2010 Fiyatlandırma politikalarının uygulanması. Madde 9 

2012 Program yöntemlerinin uygulanması. Madde 11 

2015 

Çevresel hedeflerin karşılanması. İlk yönetim döngüsünün 

sona erişi. İkinci nehir havzası yönetimi planının 

oluşturulması ve ilk sel risk yönetimi planı. 

Madde 4 
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2021 İkinci yönetim döngüsünün sona erişi. 
Madde 4 ve 

Madde 13 

2027 
Üçüncü yönetim döngüsünün sona erişi; hedeflerin 

karşılanması için nihai bitiş tarihi. 

Madde 4 ve 

Madde 13 

Kaynak: Gleick vd., 2012: 148. 

Su Çerçeve Direktifinin ana prensipleri şunlardır (Gürlük, 2008: 5-6): 

• Direktif, nehir havzalarının, bütünleşik nehir havzası yönetimi planlarıyla 

tümden ele alınmasını gerektirmektedir. Bu süreç, etkili su fiyatlandırma 

politikalarını da içermektedir. “Atık ücretleri” ve “maliyet karşılama” gibi 

enstrümanlar, nehir havzası yönetimi planlarının her aşamasında kullanılmalıdır. 

• Su, sınırlı bir kaynaktır ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kullanılması 

gerekmektedir. Ayrıca, geçmiş nesillerin gelecektekilere bırakacağı bir mirastır. 

Bununla birlikte, kamu malı olan su, tüm vatandaşların kullanımına açıktır ve suyun 

sürdürülebilir bir biçimde kullanılması için, ekonomi önemli bir rol oynamaktadır. 

• Direktif, nehir havzalarını başka ülkelerle paylaşan ülkeler arasında 

uluslararası iş birliği gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, sınırları aşan sularla ilgili 

konular, ortak bir anlayışla çözüme kavuşturulmalıdır. Aynı nehir havzasını kullanan 

ülkeler, tek bir nehir havzası yönetim ortaklığında bir araya gelmelidir. Eğer 

bütünleşik bir nehir havzası yönetimi mümkün değilse, ülkeler, en azından, karşılıklı 

olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.  

• Su, farklı ekonomik sektörlerden farklı biçimlerde etkilenen hassas bir 

kaynaktır. Dolayısıyla, tüm paydaşların su yönetim sisteminde yer alması 

gerekmektedir. Devletler, su emisyon seviyelerinin izlenmesinde öncülük etmelidir. 

Kirlenme, kaynağında engellenmelidir. Kirlilik kaynaklarının kontrolüne dair 

güvenilir mekanizmalara ihtiyaç vardır. Ek olarak, Direktif, yer altı su kaynakları ve 

tatlı su kaynaklarının kirlenmesinin azaltılmasına yönelik alt hedefler de 

belirlemektedir.  

• Bütünleşik nehir havzası yönetimi sisteminde, toplumsal katılım, bilgi 

paylaşımı ve etkin işbirliği sağlanmalıdır. 
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• Su Çerçeve Direktifi, suyla ilgili tüm Avrupa Birliği yasal düzenlemelerini 

tek bir başlık altında bir araya getirmektedir.  

Etik hassasiyetler bakımından SÇD, üye  ülkelerin yürüttükleri faaliyetleri 

(halkla ilişkiler, konsültasyon ve etkin katılım dahil) toplumsal katılım, ihtiyatlılık 

ilkesi ve şeffaflık ilkesi temelinde gerçekleştirmelerini gerektirmektedir. Bu 

prensipler arasında toplumsal katılım, SÇD’nin başarısı konusunda temel 

oluşturmaktadır bu doğrultuda direktifin başarısı, Avrupa toplumu düzeyinde, üye  

ülkeler düzeyinde ve yerel düzeyde yakın işbirliği ve uyumlu çalışmanın ne oranda 

gerçekleştirilebileceğine bağlıdır (De Stefano, 2010: 1332). Ayrıca Avrupa Birliği Su 

Çerçeve Direktifi’nin uygulanmasının ve Avrupa su yapılarında iyi ekolojik statüye  

ulaşılmasının, önemli piyasa dışı faydalar getirmesi beklenmektedir (Martin-Ortega 

ve Berbel, 2010: 3990). 

1.14.1 Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye Uygulaması  

Avrupa Konseyi, aşırı kullanım ve kalite düşüşüyle ilgili su sorunlarıyla başa 

çıkmak için günümüze kadar Avrupa Konseyi’nin suya dair en önemli yasal 

düzenlemesi olan Su Çerçeve Direktifi’ni hazırlamıştır. Direktif, önce üye ülkelerin 

yasalarının uygun hale getirilmesi, ardından da ilgili gerekliliklerin karşılanması için 

bir zaman çizelgesi sunmaktadır. Direktif, üye  ülkelerdeki tüm iç ve kıyı sularının 

2015’e kadar “iyi statü”ye ulaşmasını hedeflemektedir. Bu hedef yüzey suları için 

ekolojik hedefler de dahil olmak üzere çevresel amaçları da göz önüne alan nehir 

havzası yönetimi yapılarıyla sağlanacaktır (Moroğlu ve Yazgan, 2008: 272). Aslında 

bu konuyla ilgili Türkiye'ninde önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Günümüze kadar 

Türkiye'de de havzalar konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmamış bu nedenle de 

bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Örneğin hidroelektrik santraller konusunda yapılan 

eleştrilerin temelinde de bu sorun bulunmaktadır. Bütünleşik havza planlaması 

yapılmadan Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması nedeniyle süreç iyi 

yönetilememiştir.  

Direktif, önce üye ülkelerin yasalarının uygun hale getirilmesi, ardından da 

ilgili gerekliliklerin karşılanması için bir zaman çizelgesi sunmaktadır. Türkiye gibi 

kısa ya da uzun vadede üye  olması ön görülen ülkelerin direktifle ilgili yasal 
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düzenlemeleri yapma zorunlluğu bulunmaktadır. Su Çerçeve Direktifi, su 

kaynaklarının çevresel kalkınmayı desteklemesi ve aşırı su kullanımı, kirlenme, sel 

ve kuraklıkla ilgili sorunların azaltılması için tümleşik bir su kaynakları yönetimini 

desteklemektedir. Direktif, nehir havzası bağlamındaki su politikalarına dair çerçeve 

sunmaktadır. Endüstriyel, tarımsal, kırsal kalkınma, doğa koruma ve ağaçlandırma 

programlarının nehir havzası düzeyinde entegrasyonunu ve çoğu durumda, Avrupa 

ülkeleri arasında sınır ötesi işbirliğini gerektirmektedir. Su Çerçeve Direktifi, 

prensipleri ve hedefleri bakımından sivil toplum kuruluşları, resmi makamlar ve özel 

sektör tarafından destek görmektedir. Su Çerçeve Direktifi, suyla ilgili ekosistemin 

tümü için çevresel hedefler ortaya koymaktadır. Direktifin, üye  ülkelerin 2015 yılına 

kadar, yüzey sularında “ekolojik ve kimyasal bakımdan iyi statü”ye ve yer altı 

sularında “kimyasal olarak ve miktar bakımından iyi statü”ye ulaşmasını 

gerektirmesi, bunun en önemli göstergesidir (Moroğlu ve Yazgan, 2008: 272). 

Çevre, Avrupa Birliği yasalarında önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin 

Avrupa Birliği müktesebatının Çevre Başlığına tam olarak uyum sağlaması için 50 - 

70 milyar Euro’ya ihtiyaç olduğu tahmin edilmektedir. Su, Çevre Başlığı altında ele 

alınan alanlardan biridir. 2000’de yürürlüğe konan Avrupa Birliği Su Çerçeve 

Direktifi, suyla ilgili öne çıkan bir yasal düzenlemedir. Aday bir ülke olarak Türkiye-

prensipte-üye  haline geldiğinde Su Çerçeve Direktifiyle aynı çizgiye gelmekle 

yükümlüdür. Bu amaçla, Türkiye’nin uyum sağlamaya dönük çabaları özellikle 2003 

yılından sonra hız kazanmıştır (OWRP, 2011: 8). 

SÇD’nin Türkiye’de uygulama süreci, Avrupa Birliği’ne üye  ülkeler arasında 

yüzölçümü en geniş aday ülkelerden biri olarak Türkiye için bir dizi teknik zorluk 

ortaya çıkartmaktadır. Türkiye’deki nehir havzalarının çoğu uluslararasıdır ve Orta 

Doğu ülkeleriyle paylaşılmaktadır. Bu durum, Avrupa’daki diğer nehir havzalarıyla 

kıyaslandığında, rasyonel su havzası yönetimi planlarının oluşturulmasını 

zorlaştırmaktadır. Güçlü yasal arka planına rağmen Türkiye’nin çevresel altyapısında 

hala eksiklikler mevcuttur ve bu da direktifin uygulanmasından kaynaklanan maliyeti 

arttırmaktadır. Tüm Avrupa Birliği yasalarına uygulanmasında çevre yatırımlarının 

50 milyar Euro olacağı ön görülmektedir. Bu rakamın en büyük bölümünü SÇD’nin 

uygulanması oluşturmaktadır (Moroğlu ve Yazgan, 2008: 277). 
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Avrupa Birliği Helsinki Konseyi’nin Aralık 1999’daki Türkiye’nin üye lik 

statüsüne dair kararından sonra, Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri 3 Ekim 2005’te 

başlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye, Avrupa Birliği ile 35 farklı konu başlığında 

müzakereye başlamıştır. SÇD’nin uygulanması, Çevre Başlığı altında ele alınacak en 

kapsamlı konudur. 2006 yılı Türkiye İlerleme Raporu’na göre, direktifin Türkiye’de 

uygulanması konusunda çok az bir gelişme olduğu kaydedilmektedir. Su kalitesi ile 

ilgili olarak sınırlı bir gelişme vardır, uyum sağlanması için özel bir çaba 

gerekmektedir. Raporda su yönetiminin kurumsal çerçevesinin karmaşık ve yetersiz 

olduğu belirtilmektedir. Su havzası yönetimi organize edilmediği, sorumluluklarının 

ilgili kurumlar arasında dağıtımında sorunlar bulunduğu dikkat çeken noktalardır. 

Ancak bu durumların düzenlenebilmesi için önemli yatırımlara ihtiyaç vardır 

(Moroğlu ve Yazgan, 2008: 272-273). 

Hollanda Hükümeti, Türk Hükümetine Su Çerçeve Direktifi'nin (SÇD) 

Türkiye'de uygulanması konusunda destek olmak amacıyla, Grontmij Consulting 

Engineers liderliğinde gerçekleştirilen bir konsorsiyumla Ocak 2002 - Kasım 2003 

tarihleri arasında SÇD'nin Türkiye'de uygulanması projesini yürütmüştür. Proje, 

AB'ye aday ülkelerin AB Müktesebatına entegre olmalarına yönelik olarak, söz 

konusu ülkelere destek sağlamakla birlikte Hollanda ve destek alan ülke arasında 

karşılıklı ilişki kurulmasını amaçlayan Matra Katılım Öncesi Programı'nca 

desteklenmiştir. Türkiye'de su yönetimi konusunda yapılan düzenleme konuları 

aşağıdaki başlıklar altındadır ( Sivri vd., 2005; 206); 

• Devlet kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması; 

• Yetki ve sorumlulukların bölge düzeylerine aktarımı (Nehir Havza 

Bölgeleri); 

• Su kütleleri ve kullanıcılarına yönelik entegre su yönetimi yaklaşımı, 

• Bilginin paylaşımı ve dağıtımı, 

• Kamuoyunun danışmanlığında paydaş katılımı, 

• Ekonomik önlem ve teşvikler. 

SÇD’nin uygulanması, çoğu üye  ülkede olduğu gibi karmaşık ve zaman 

isteyen bir süreçtir. SÇD’nin uygulanması, paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının 
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yanında yerel yönetimlerin de katılımını gerektirmektedir. Ek olarak, Avrupa nehir 

havzaları uluslararasıdır, yönetimsel ve bölgesel sınırları aşar. İşbirliği içerisinde 

yürütülen çalışmalara vurgu yapmak için üye  ülkeler, Norveç ve Komisyon, 

direktifin yürürlüğe girmesinden beş ay sonra SÇD Ortak Uygulama Stratejisi 

üzerinde anlaşmaya varmıştır (Moroğlu ve Yazgan, 2008: 273). 

Son on yılda meydana gelen gelişmeler sonucunda dünyadaki su krizinin 

çözümü amacıyla "bütünleşik su kaynakları yönetimi" ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. 

Bu doğrultuda Avrupa Birliği su politikalarını biçimlendirerek 2000 yılı Aralık 

ayında yürürlüğe giren "Su Çerçeve Direktifi" (2000/60/EC) ile havza bazlı bir 

yönetim yaklaşımı benimsediğini ilan etmiştir. AB sınırları içindeki su kaynaklarının 

yalnız kantitatif olarak değil, kalitatif olarak da korunmasını ve kontrol edilmesini 

hedefleyen direktifle, Avrupa sularının ortak bir standarda göre korunması için 

kapsamlı bir politika ortaya konmuştur ( Sivri vd., 2005; 207). 

Türk su otoriteleri, SÇD’nin uygulanması amacıyla, Türkiye’deki nehir havzası 

yapılarını tespit etmiştir. 6 ana ve 25 alt havza tespit edilmiş ve topografik, 

meteorolojik, hidrolojik, jeolojik ve tarımsal özellikleri belirlenmiştir. Türkiye’deki 

ana nehir havzaları şu şekilde adlandırılmıştır: (Moroglu ve Yazgan, 2008: 275). 

• Marmara Denizi Havzası: Marmara ve Susurluk havzaları 

• Karadeniz Havzası: Batı Karadeniz, Kızılırmak, Yeşilırmak, Doğu 

Karadeniz havzaları 

• Akdeniz Havzası: Ceyhan, Seyhan, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Antalya 

havzaları 

• Uluslararası Havzalar: Asi, Fırat, Dicle, Aras, Çoruh, Meriç-Ergene 

havzaları 

• Ege Havzaları: Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege 

havzaları 

• Kapalı Havzalar: Göller Bölgesi, Konya ve Van kapalı havzaları. 

Türkiye’de de SÇD’ne uyum sürecinin 2013 yılına kadar tamamlanarak 

Çerçeve Su Kanunu’nun çıkarılması amaçlanmaktadır. Esas olarak Türkiye’de su 

yönetimini düzenleyen yasaların çoğu eski tarihli olup, farklı kanunlar bünyesinde 
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dağılmış durumdadır. Başka bir ifadeyle, ülkemizde bütünleyici bir su yasası mevcut 

değildir ve bu eksiklik üzerine son yıllarda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak 

herhangi bir sonuç alınamamıştır. AB’ye katılım sürecinde ise Çerçeve Su Yasası’nın 

SÇD’ye uyum sağlanarak çıkarılması öngörülmektedir. Hâlihazırda, çevre 

konusunda uyum çalışmalarından sorumlu olan kurumlar, SÇD’nin aşama aşama 

nasıl uygulanacağı ve havza yönetimi planlarının nasıl gerçekleştirileceği konusunda 

kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmemişlerdir (Dalkılıç ve Harmancıoğlu, 2008: 417).  

Türkiye son yıllarda, SÇD’nin uygulanması ve suyla ilgili AB yasal 

düzenlemelerinin uyarlanması için, var olan Çevre Yasası (1983/2872) ve Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004/25687) güncellenmiştir. Ek olarak, son iki yıl 

içerisinde Avrupa Birliği su kalite direktifleri Türkiye'deki su yasalarına dâhil 

edilmiştir (Moroğlu ve Yazgan, 2008: 275): 

• İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 

Kalitesine Dair Yönetmelik (75/440/AB); 

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği (76/464/AB); 

• Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB); 

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (2005/25730).  
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Tablo 10: Su Müktesebatı ve Günümüze Kadar Türkiye’nin İlerlemesi 

 Avrupa Direktifi İlerleme Aktarma Durumu ve 
Tarihi 

Öncülük 
Eden 
Bakanlık 

1 Su Çerçeve Direktifi 
(2000/60/EC) 

Projeler yoluyla 
tecrübe kazanılmış, 
yasal boşluk 
analizleri 
gerçekleştirilmiştir.

Aktarma için son tarih 
olarak 2011 
belirlenmiştir. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

2 
Tehlikeli Maddeler 
Direktifi 
(76/464/EEC) 

Eşleştirme 
Projesi’nin 
sonuçlarına göre 
son tarih 
belirlenecektir 
(2008-09) 

Bu direktif yürürlükten 
kaldırılmadan önce 
Türkiye’nin katılımı ön 
görülmemektedir, 
aktarma 
gerekmemektedir. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

3 

Öncelikli Maddelere 
Dair Alt direktif 
(2008/7/EC) 
 

Öncelikli 
Maddeler, yeni 
yasalara 
yansıtılmıştır. 

2015’ten sonra tamamen 
aktarma 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

4 
Yüzme Suyu Kalitesi 
Direktifi (Yeni) 
(2006/7/EC) 

 

Tam uygulama için 
tarih, “Yeni Yüzme 
Suyu Kalite Direktifinin 
Uyumlu Hale 
Getirilmesi ve Sağlık 
Bakanlığı’nın İzleme 
Sisteminin 
Güçlendirilmesi” 
başlığıyla 2010 IPA 
Programı çerçevesinde 
teklif edilen proje 
sürecinde belirlenecektir 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı ve 
Sağlık 
Bakanlığı 

5 
Yüzme Suyu 
Direktifi 
76/160/EEC 

 09/01/2006 tarihinde 
aktarılmıştır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

6 

İnsani Tüketim 
Amaçlı Suların 
Kalitesine Dair 
Direktif  (98/83/EC) 
(İçme Suyu Direktifi, 
75/440/EEC 2007’de 
yürürlükten 
kaldırılmıştır). 

 17/02/2005 tarihinde 
aktarılmıştır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

7 

Kentsel Atıksu 
Arıtma Direktifi 
(91/271/EEC) 
 

 

08/01/2006 tarihinde, 
2023’e kadar uygulama 
periyoduyla 
aktarılmıştır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 
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8 Nitrat Direktifi 
(91/676/EEC)  

2004’te kısmen 
aktarılmıştır. 2013’e 
kadar tamamen 
aktarılacaktır. 
 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 
ve 
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

9 
Entegre Kirlilik 
Önleme ve Kontrolü 
Direktifi (96/61/EC) 

 2012 yılının sonuna 
kadar aktarılacaktır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

10 

Önemli Kazalar 
(Seveso) Direktifi 
(96/82/EC) 
 

 
2009 yılında 
aktarılmıştır. 2014’e 
kadar uygulanacaktır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

11 
Arıtma Çamuru 
Direktifi 
(86/278/EEC) 

 31/05/2005 tarihinde 
aktarılmıştır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

12 

Bitki Koruma 
Ürünleri Direktifi 
(91/414/EEC) 
 

 

2009 yılında 
aktarılmıştır (274131 
sayılı, 21/11/2009 tarihli 
Resmi Gazete) 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

13 

Tatlı Su Balığı Su 
Direktifi 
(78/659/EEC 
konsolide versiyon 
2006/44/EC) 
 

 

Bu direktif yürürlükten 
kaldırılmadan önce 
Türkiye’nin katılımı ön 
görülmemektedir, 
aktarma 
gerekmemektedir. 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 
ve 
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 
 

14 

Flood Risks 
Assessment and 
Management 
Directive (2007/60/ 
EC) 

Twinning Project : 
“Capacity Building 
on 
Flood Directive in 
Turkey” 
will be carried out 
between 
2011-2013. 

 
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

15 
Deniz Stratejisi 
Çerçeve Direktifi 
(2008/56/EC) 

 
IPA’ya, destek 
proje için başvuru 
yapıldı. 
 

 
Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

16 

Çevresel Etki 
Değerlendirmesi 
Direktifi 
(85/337/EEC) 
 

 

Toplumsal katılımı 
içeren ifadeler dahil 
olmak üzere kısmen 
aktarıldı. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 
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17 

Habitat (92/43/EEC) 
Ve Kuşlar (79/409/ 
EEC) Direktifleri 
 

 
Kısmen aktarıldı, 
2011’den sonra 
tamamen aktarılacak. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

18 

Yeraltı Suyuna Dair 
Alt Direktif 
(2006/118/EC) 
 

İlgili yasal 
düzenleme, 
kurumsal yapı ve 
Türkiye’nin 
uygulama 
kapasitesi tekrar 
gözden geçirildi, 
boşluk analizi 
yapıldı. 
Yönetmelik taslağı 
hazırlandı. 

Aktarma için son tarih 
olarak 2011 
belirlenmiştir. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

19 
Su Ürünleri Suyu 
Direktifi (2006/44/ 
EC) 

 2008 yılında bir yönerge 
ile aktarılmıştır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

20 

İçme suyu Elde 
Edilmesi Planlanan 
Yüzey Sularının 
Örneklenmesi ve 
Analizine Dair 
Direktif 
(79/859/EEC) 

 20/11/2005 tarihinde 
aktarılmıştır. 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

21 

Yeraltı Suyu 
Direktifi tehlikeli 
maddeler 
(80/68/EEC) 
 

 

Bu direktif yürürlükten 
kaldırılmadan önce 
Türkiye’nin katılımı ön 
görülmemektedir, 
aktarma 
gerekmemektedir. 
(2013’te yürürlükten 
kaldırılacak) 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

22 
Su Ürünleri Direktifi 
(79/923/EEC) 
 

 

Bu direktif yürürlükten 
kaldırılmadan önce 
Türkiye’nin katılımı ön 
görülmemektedir, 
aktarma 
gerekmemektedir. 
(2013’te yürürlükten 
kaldırılacak) 

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

Kaynak: OWRP, 2011: 14-15. 

AB’nin “Sınır aşan Suların Korunması ve Kullanımı Helsinki Konvansiyonu” 

gibi birçok uluslararası sözleşmeye taraf olmasından dolayı, SÇD, sınır aşan sular 

için ortak yönetim planları gibi bir takım eylemler ortaya koymaktadır. Tüm bunlar 
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birer tavsiye niteliği taşısa da, AB’ye tam üye  olması durumunda, Türkiye sınır aşan 

sularıyla ilgili politikalarını SÇD ile tamamen uyumlu hale getirmek zorunda 

kalacaktır. AB ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye, su kaynaklarını, özellikle de 

Fırat ve Dicle havzalarında, su sıkıntısı çeken ülkelerle paylaşmak zorundadır. Bu 

durum, sınır aşan sularla ilgili durumu daha da güç hale getirmektedir. Türkiye’nin, 

bu nehirler için, toplumun refahını gözeten projeler geliştirmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, sınır aşan suların yönetiminde iş birliğine dair öneriler, SÇD’nin 

uygulanması konusunda zorluklar ortaya çıkarabilecektir (Gürlük, 2008: 7). 

Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne üyelik için yapmış olduğu başvurunun, 

onaylanması durumunda, Türkiye, tarım, enerji, ekonomi, çevre ve taşıma gibi 

alanlarda AB yasal düzenlemelerine uyum sağlamak zorunda kalacaktır. Bu 

bağlamda, AB SÇD’nin uygulanması konusunda ilgili direktif çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir. Çoğu AB ülkesi gibi Türkiye'nin zorluklarla 

karşılaşabileceği bu nedenle dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir (Gürlük ve 

Ward, 2009: 2667): 

• Mevcut su yönetimi yasaları ve kanunlarıyla uyumun kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilmelidir. 

• Çeşitli su yönetimi önlemlerinin maliyet verimliliğinin tespit edilmesi ve 

ekonomik etkinin boyutunu ve etkisini değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Mevcut kurumların gelecekteki su kaynaklarının yönetimi ve planlamasına 

uyumlu hale getirilmesinin havzalar düzeyinde başarılı olması sağlanmalıdır. 

• Havza planlama sürecine katkı sunacak kişiler ve kurumlar arasında açık 

iletişimin sağlanması gerçekleştirilmelidir. 

1.14.2. Avrupa Birliği Bütünleşik Çevre Uyum Stratejisi 

Avrupa Birliği çevre politikası 1970’lerden günümüze dek uzanan bir zamana 

yayılan yüzlerce önlemden meydana gelmektedir. Bunlar, hava ve su kirliliği, 

kimyasalların ve tehlikeli maddelerin kontrolü biyoçeşitliliğin korunması, atık 

yönetimi ve bertarafı, iklim değişikliği ve çevresel değerlendirmeyi de kapsayacak 

biçimde neredeyse bütün önemli çevresel mevzuları içermektedir. Önlemlerden 
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birkaçı, Avrupa içinde biyoçeşitliliğin korunması, temiz su temini, tarımda kullanılan 

kimyasalların ve GDO’ların kontrolü gibi belli bazı atık bertaraf şekilleri ile çevresel 

değerlendirmeyle ilgili olarak tarımsal uygulamaları da kapsamaktadır. Bununla 

birlikte önlemlerin çok azı tarım sektörüyle direkt ilişkilidir. Tek istisna, diğerlerinin 

yanısra tatlı sudaki nitrat konsantrasyonunu verilen bir limitin altında tutmak için, 

organik gübre sınırlarını belirleyen tarım kaynaklarından nitrat üzerine olan 

direktiftir (Baldock vd., 2002: 16).  

Tarımsal faaliyetler doğal kaynakların nicelik ve nitelikleri üzerinde olumlu ya 

da olumsuz pek çok etkiye yol açmaktadırlar. Olumlu ya da olumsuz yönde 

oluşabilen bu etkiler, çevreye duyarlı tarımsal üretim yöntem ve uygulamaları 

dahilinde yapılırsa tarımın çevresel performansını yükseltmektedir (Kük, 2008: 40). 

Tarım ve çevre arasındaki ilişki, belli zaman aralığında farklı bir ortam ve çeşitli 

ölçeklerde ifade edilen karmaşık bir yapı arz etmektedir. Bazı ilişkiler geniş coğrafi 

alanlar üzerine tutulurken, bazıları özel alanları kapsamaktadır (Baldock vd., 2002: 

16). 

Çevre ve Orman Bakanlığı ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı )tarafından Avrupa 

Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi'nin ana bileşenleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Tablo 11: AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023) 

Amaç 1 Yer altı, yüzey ve kıyı sularının kirliliği izlenecek, asgari düzeye 
indirilecek ve kirlenmesi önlenecektir. 

Hedef Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak hassas ve az hassas 
su alanları 2009 yılına kadar belirlenecektir. 

Stratejiler 
• Yer altı, yüzeysel ve kıyı sular ile ilgili ulusal su kaynakları izleme 
ağı oluşturulması  
• Su kirliliği hakkında halkın bilgilendirilmesi 

Amaç 2 Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon 
sistemleri ve arıtma tesisleri kurulacaktır 

Hedef 
2020 yılına kadar nüfusu 50.000‟den büyük kentlerde kanalizasyon 
şebekesinden ve atık su arıtma tesislerinden faydalanan nüfus %90‟ın 
üzerine çıkarılacaktı 

Strateji Arıtma tesisi teknoloji seçiminde hassas ve az hassas su alanları 
kriterlerine dikkat edilmesi. 

Amaç 3 Tarımsal kaynaklı nitratın su ve toprakta meydana getirdiği kirlilik 
izlenecek, asgari düzeye indirilecek ve kirlenme önlenecektir. 
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Hedef Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması 
Yönetmeliğine uygun hassas alanlar 2007 yılına kadar belirlenecektir. 

Stratejiler 

• Belirlenen hassas alanlarda iyi tarımsal uygulama faaliyetlerinin 
uygulanması  
• Hassas alan tanımına giren alanların izlenerek su ve toprak 
kalitesinin nitratlar açısından iyileştirilmesi 

Amaç 4 

Doğal su kaynaklarının ve su ekosistemlerinin sürdürülebilir olarak 
kullanımı sağlanacaktır. Jeotermal suların deşarjından kaynaklanan 
yüzeysel sulardaki bor kirliliği önlenecek ve sulamadan kaynaklanan 
drenaj sularının sebep olduğu kirlilik önlenecektir 

Hedef Sulamadan kaynaklanan drenaj sularının sebep olduğu kirliliği önlemek 
için 2010 yılına kadar eylem planı hazırlanacaktır. 

Stratejiler 

• Kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer kullanıcıların suyu verimli 
kullanmalarının teşvik edilmesi.  
• Drenaj sularının re-enjeksiyon sistemi ile bertaraf edilmesi.  
• Sulama sisteminin iyileştirilmesi ve püskürtme sisteminin 
geliştirilmesi.  
• Sürdürülebilir su kaynakları yönetim sistemi oluşturulması.  
• Su çerçeve direktifinin temel prensiplerini dikkate alan bir su çerçeve 
kanunu hazırlanması 

Amaç 5 İçme suyunun sıhhi bir şekilde ve daha fazla kullanıcıya ulaşması 
sağlanacaktır. 

Hedefler 

• 2010 yılı sonuna kadar AB içme suyu direktifinde yer alan 
parametrelerin izlenmesi ile ilgili laboratuar kapasitesi arttırılacaktır. 
• İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak kalite standartlarının 
izlenmesine 2007 yılında başlanacak ve verilerin kayıtları 2013 yılına 
kadar hazırlanacaktır. 
• İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak mevcut arıtma 
tesislerinin uygunluğunun belirlenmesi ve sınıflandırılmasına 2009 
yılında başlanacaktır. 
• İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak arıtma tesisinde 
yapılacak olan iyileştirme ve yeni arıtma tesislerinin inşasına 2011 
yılında başlanacaktır. 
• İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak içme suyu amacıyla 
kullanılan veya kullanılması planlanan tüm yüzeysel suların özellikle 
A3 kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesi ile ilgili 
faaliyetleri kapsayan sistematik bir içme suyu havza koruma planı 2011 
yılına kadar hazırlanacaktır. 

Stratejiler 

• Sıhhi içme suyunun daha fazla kullanıcıya ulaştırılması. 
• Suyun miktarının ve kalitesinin yeterli olmadığı bölgelere sıhhi ve 
yeterli miktarda su sağlanması için şebekelerdeki kayıp ve kaçakların 
azaltılması. 
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• İçme suyu havza koruma planlarının hazırlanması. 

Amaç 6 Tehlikeli maddelerin suya deşarjından kaynaklanan kirlilik tespit 
edilecek, önlenecek ve kademeli olarak azaltılacaktır. 

Hedefler 

• Tehlikeli maddelerin deşarjına ilişkin envanter çalışması 2009 
yılına kadar tamamlanacaktır. 
• 2011 yılına kadar tehlikeli maddeler için ulusal izleme ağının 
oluşturulması tamamlanacaktır. 
• Tehlikeli maddelerin suya deşarjından kaynaklanan kirliliğin 
azaltılması amacıyla 2012 yılına kadar ulusal kirlilik azaltma 
programları oluşturulacaktır. 

Strateji Temiz üretim teknolojilerinin ve ileri arıtım teknolojilerinin 
kullanılması. 

Amaç 7 
Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların başta mikrobiyolojik 
kirleticiler olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesi engellenecek, 
izlenecek, denetlenecek ve raporlanacaktır. 

Hedefler 

• 2015 yılına kadar yüzme suyu ve rekreasyon amacıyla kullanılan 
alanların izlenmesine ve raporlanmasına yönelik laboratuar kapasitesi 
geliştirilecektir. 
• 2015 yılına kadar yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan su 
ortamlarına atık su arıtma tesislerinden bu su ortamlarını olumsuz yönde 
etkilemeyecek şekilde deşarj yapılmasını sağlamak amacıyla uygun 
arıtma tesisleri, atık su deşarj ve dezenfeksiyon sistemleri kurulacaktır. 

Stratejiler 
• Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan alanların belli aralıklarla 
düzenli olarak izlenmesi,  korunması, denetlenmesi ve raporlanması. 
• Yüzme su alanlarının belirlenerek kamuoyuna duyurulması. 

Amaç 8 Arıtma tesislerinden çıkan çamurların uygun teknolojilerle işlenmesi, 
toprakta kontrollü kullanımı ve nihai bertarafı sağlanacaktır. 

Hedef Arıtma çamuru ve kullanılacağı toprağın analizleri 2007 yılından sonra 
akredite olmuş laboratuarlarda yapılacaktır. 

Strateji Arıtma çamurlarının toprakta kullanım esaslarının belirlenmesi ve buna 
uygun kullanılması. 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2006: 12. 

1.14.3. 2011 Avrupa Birliği  İlerleme Raporu  

Su konusuyla ilgili 2011 AB ilerleme raporunda, çevreyi ilgilendiren 

değerlendirmeler aşağıdaki şekilde yapılmıştır (Avrupa Komisyonu, 2011: 99): 

• 2011 ilerleme raporunda su kalitesi ile ilgili çok sınırlı gelişme görüldüğü 

ifade edilmiştir.  

• Atık mevzuatı ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir.  
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• Raporda su yönetimi ve nehir havzaları ile ilgili çalışmalara yer verilmiş. 

Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun’da Yer altı sularının kullanımında ölçüm sisteminin 

getirilmesinin, “kirleten öder” ilkesinin uygulanmasının yaygınlaştırılmasının 

beklendiği ifade edilmiştir.    

• Ülkede yeni büyük ölçekli su ve enerji altyapısının oluşturulmasının ekolojik 

denge üzerinde yaratacağı zararlar konusunda endişe duyulduğu ifade edilmiştir. 

•  Sulak alanların korunması yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin, sulak 

alanların korunma durumunu zayıflattığı ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 

Sözleşmesi’nin beklentilerini karşılamadığı belirtilmiştir.  

Yapılan düzenlemeler ve uygulamaların çok yeterli görülmediği ifadelerden 

anlaşılmaktadır. 

1.15. Türkiye'de Su Politikaları ve İlgili Mevzuat 

Ülkemizde yürürlükte olan su ve atık yönetimi ile ilgili belli başlı mevzuatlar 

şöyledir (Turan ve Eren, 2008: 26):  

• 2872 sayılı Çevre Kanunu: Ülkemizdeki her insanın ortak değeri olan su, 

toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması İle ilgili alınabilecek 

önlemlerin, çevrenin korunması ve yönetimi ile ilgili hukuki esasların yer aldığı bir 

kanundur. 

• 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu: Ülkemizde bulunan denizlerde, nehir ve 

akarsulardaki bitkiler ile hayvanların korunması, istihsali ve kontrol edilmesine dair 

konuları kapsayan bir kanundur. 

• 3621 sayılı Kıyı Kanunu: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu 

yerlerin kıyılarının doğal ve kültürel yapısını bozmadan korumak ve toplum 

tarafından kullanma kurarlarını belirlemek amacıyla hazırlanan bir kanundur. 

• 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun: Bu kanunda Yeraltı sularının 

kullanılması, araştırılması, korunması vb. konularla ile ilgili içerik bulunmaktadır 

• 618 sayılı Limanlar Kanunu: Bu kanunda, denizlerdeki tesislerden 

gerçekleştirilen kirletmelere ilişkin hukuksal prosedürler ortaya konmuştur.  Bu 

konuda oluşabilecek hukuka aykırı fiileri önlemek, oluşabilecek suçları izlemek ve 

cezalandırmak amaçlanmıştır.  
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• 2612 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu: Ülkemizdeki sahiller, 

karasuları ile iç sularının ve körfezlerin korunması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 

bir kanundur.  

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: Her Ülkemizdeki yeraltı ve yerüstü su 

kaynaklarının korunması ve kullanımı ile ilgili yönetmeliktir. Teknik ve hukuki 

ilkelerin yer aldığı bir yönetmeliktir. 

• Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikte deniz, 

göl ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi kıyıların korunması, kullanımı, 

planlama ve uygulanması ile ilgili esaslar yer almaktadır.   

Türkiye, su yönetimi alanında karmaşık bir yasal ve yönetimsel yapıya sahiptir. 

Su yönetimi, genellikle sektörel gruplara göre organize edilmektedir. Karar verme 

süreci, güçlü bir şekilde merkezileştirilmiştir. Ulusal düzeydeki ana aktörler, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet 

Planlama Teşkilatı’dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İller Bankası gibi diğer 

kuruluşların da belli başlı su yönetim  konusunda görevleri bulunmaktadır. Bu 

kurumların sorumlulukları, kendi kuruluş yasalarında tanımlanmıştır. Ulusal düzeyde 

faaliyet gösteren bu kuruluşların, bir ya da bir kaç ili kapsayan yerel düzeyde 

temsilcilikleri bulunmaktadır. Yerel temsilcilikler,  ulusal düzeyde belirlenmiş 

politikaların yürütülmesini sağlamaktadır. Devlet Su İşleri’nin 26 bölge müdürlüğü 

bulunmaktadır ve bu müdürlükler genel itibarıyla nehir havzası sınırlarını takip eder. 

OECD raporlarına göre sektör bakanlıkları ve farklı devlet kademeleri arasında 

çevresel konular bakımından sınırlı bir iş birliği mevcuttur (Moroglu ve Yazgan, 

2008: 273-275). 

Su alanındaki yasal yapı, bir dizi yasal düzenlemeden meydana gelmektedir. 

Ana hatlarıyla Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler şunlardır (Moroglu ve 

Yazgan, 2008: 273-275): 

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004/25687) 

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği(2005/26005) 
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• Su Ürünleri Yönetmeliği (1995/22223) 

• İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 

Kalitesi Yönetmeliği (75/440/AB) 

• Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 

(2004/ 25377) 

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (2006/26047) 

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (2005/25730) 

• Yüzme Suyu Kalitesi (76/10/AB)  

1.16. Türkiye'de Su Yönetiminde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 

Su yönetimi hususundaki Türkiye’deki mevcut kurum ve kuruluşlar ve 

bunların görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir  

Tablo 12: Ülkemizde Su İle İlgili Kurumlar 

Sektör Kurum Görevi-Rolü 

Kamu 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
İç İşleri Bakanlığı 
Dış İşleri Bakanlığı 
İller Bankası 

Su Yönetimi-Koruma 
Kalkınma Planları 
Su kaynaklarının planlanması 
Çevrenin korunması 
Tabii kaynakların korunması 
Sağlık düzenlemeleri 
Suların belediyelere tahsisi 
İl ve ilçe özel idareleri 
Çevre ve sınır aşan sular 
İmar plan ve programları 

Kamu Kurumu 
Niteliğindeki 
Tüzel Kuruluşlar 

İl Özel İdareleri 
Diğer tüzel Kuruluşlar 

Taşraya su ulaştırılması 
Sulama Birlikleri, Ticaret ve 
Sanayi odaları TÜBİTAK 

Yerel Yönetimler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Büyükşehir Belediyeleri 

Su ve kanalizasyon hizmetleri 
Su havzalarının korunması 

Sivil Toplum 
Kuruluşları Tema, Deniz Temiz Derneği vb.  

Kaynak: İstanbulluoğlu ve Kır, 2011: 333. 

Su kaynakları Türkiye’de idari sınırlar içerisindeki mevcut kurallara göre idare 

edilmektedir fakat mevcut uygulamada çoğunlukla suyun doğal sınırları ve 

çakışmayan sınırlar sebebiyle uygulamalar etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Su 

yönetimi konusundaki başarının sağlanması için pek çok kurumun görev almasından 

kaynaklanan eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması, yetkilerin tam olarak tespit 
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edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde su ve su kaynakları ile ilgili ulusal ve yeterli bir 

veritabanının bulunmamamsı da bu alandaki çalışmalar için sıkıntı oluşturmaktadır. 

Konu ile ilgili kapsamlı bir veri tabanı bulunmamaktadır. Mevcut eksikliğin en kısa 

sürede ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ülkemizdeki su kaynakları ve su 

havzaları ile ilgili uluslararası düzeyde bir veritabanının oluşturulması, su 

kaynaklarının izlenmesi ve denetlenmesi ile çalışmaların yapılması, bu konuda 

yetkin personelin sağlanması için eğitimlere önem verilmesi gerekmektedir 

(İstanbulluoğlu ve Kır, 2011: 334). Hidroelektrik santraller konusunda yapılan 

eleştrilerin büyük bir bölümüde bu konuda yaşanmaktadır. Bütünleşik bir havza 

planlaması yapılmadan santral inşaatlarına izin verilmesi aynı dere üzerinde çok 

fazla sayıda HES kurulmasına neden olmuştur. Bazı dereler üzerinde su gün ışığı 

görmeden denize ulaşmakta bu durumda da kendini yenileyebilmesine imkan 

tanınmamaktadır. 

1.17. Ülkemizde Su Temini ve Tüketimi 

Ülkemize düşen 643 mm’lik yıllık yağış ortalaması, 501 km3’lük su potansiyeli 

meydana getirmektedir. Bu miktarın akış kısmına geçen kısmı 238 mm’ye de 

yaklaşık 186,05 km3’tür. 274 km3 yani toplam su potansiyelinin %54,6’sı terleme ve 

buharlaşma nedeniyle yok olmakta yaklaşık %14 'ü olan 69 km3 su ise yeraltına 

sızmaktadır. Bu suyun 28 km3 nehirlere ve kaynaklara katılarak geri dönmektedir. 

Bunlara ek olarak 7 km3 su komşu ülkelerden Türkiye'nin su potansiyeline 

eklenmektedir (GKBHAK, 2001: 50). 

Yeraltı sularının 28 milyar m3'ü pınarlarla yüzey sularına tekrar katılmaktadır. 

Buna ilaveten, Türkiye'ye senede ortalama yedi milyar m3'lük su dış kaynaklardan 

(Bulgaristan ile sınır teşkil eden Meriç Nehri ve Suriye ile paylaşılan Asi Nehri ile) 

katılmaktadır. Türkiye’nin brüt su miktarı 158 milyar m3 yüzey suyu, yeraltı ve 

komşu ülkelerden gelen nehir sularına eklendiğinde 193m3 olarak hesaplanmaktadır. 

Bu miktara, yeraltı sularına katılan 41 milyar m3'lük su da eklendiğinde, ülkenin 

yenilenebilir brüt su potansiyeli 234 milyar m3'e ulaşmaktadır. Fakat ekonomik ve 

teknolojik sebeplerle, akarsulardan gelen su miktarı 95 milyar m3 ve komşu 

ülkelerden gelen miktar ise üç milyar m3’le sınırlı kalmaktadır. Yeraltı suyu 

potansiyeli (14 milyar m3) de toplam yüzey suyuna (98 milyar m3) eklendiğinde 
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Türkiye'de tüketilebilen tatlı su potansiyeli 112 milyar m3 olarak hesap edilmektedir 

(Akgün, 2011: 32). 

Mevcut su tüketimi ile nüfus verilerini kullanarak, kentleşme süreci içinde 

nüfusun artması ile birlikte kişi başına su ihtiyacı gün geçtikçe artacaktır. Kişi başına 

günlük su ihtiyacı (Litre/kişi/gün) bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Bu 

farklılığın en önemli nedenleri; toplumların alışkanlıkları, yaşam şartları ve kullanım 

alanlarının yanısıra ekonomik koşulları ile su kaynaklarının yeterli miktarda 

olmasıdır. Kişi başına günlük su ihtiyacının belirlenmesi aşamasında, olması 

gerekenden küçük sonuçlar ortaya koymak, altyapı projelerini yetersiz duruma 

sokarken, gereğinden büyük belirlemek ise, daha büyük bir yatırımı zorlamakta 

sonuç olarak da bu durum atıl kapasite miktarını artırmaktadır. Yerleşim yerinin 

özelliğini ve gelişmesini dikkate alarak belirlenen su ihtiyacı, hem proje ekonomisi, 

hem de projenin ortaya koyacağı rahat yaşam imkanları açısından büyük önem arz 

etmektedir (Karakaya ve Gönenç, 2012: 2).  

Türkiye'nin yer üstü su potansiyeli 193 km3’tür. Bununla beraber jeolojik, 

topografik ve teknolojik sebeplerle su potansiyelinin tamamından 

yararlanılamamaktadır. Türkiye'nin yerüstü su kaynaklarından 98 km3 kullanılabilir 

sudur bu miktarın 95 kilometreküpü iç su, kalan üç km3'lük kısmı ise komşu 

ülkelerden sınırı geçen sulardan meydana gelmektedir. Bunların yanı sıra bu 

potansiyele; 12 km3 yeraltı suyu eklenmelidir. Fakat yeraltı suyunun bir kısmı komşu 

ülkelere ve denizlere akmaktadır. Sonuç olarak Türkiye'nin elde edilebilir toplam su 

potansiyeli 205 km3, ekonomik olarak tüketilebilir su potansiyeli ise 110 km3’tür 

(GKBHAK, 2001: 52). 

Tablo 13: Su Kullanım Gelişimi 

 2007 yılı sonu 
itibariyle gelişme 2023 yılı hedefleri Geliştirme 

Oranı 
Sulama Gelişimi 5,17 milyon ha 8,5 milyon ha 61% 
Hidroelektrik Enerji 
Gelişimi 48,1 milyar kWh 130 milyar kWh 37% 

İçme, Kullanma ve Sanayi 
Suyu Gelişimi 10,5 milyar m3 38,5 milyar m3 27% 

Kaynak: DSİ, 2012. 
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Yukarıdaki tabloda su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek amacıyla 

belirlenen hedefler gösterilmiştir. Tabloda verilen rakamlar değerlendirilecek olursa; 

Türkiye'nin su kaynakları açısından potansiyeli oldukça yüksek olmasına karşın 

sözkonusu potansiyelin henüz yeterince değerlendirilemediği anlaşılmaktadır. 

Hidroelektrik enerji açısından bir durum değerlendirmesi yapılacak olursa ülkenin 

hidroelektrik enerji potansiyelinin de tam olarak kullanılmadığı görülmektedir. 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariylede stratejik öneme sahip bir 

bölgede yer almaktadır. Hem su kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanılması hem 

de bu stratejik önemin çok iyi değerlendirilmesi amacıyla kaynaklarla ilgili gerekli 

düzenlemelerin yapılarak etkin bir su yönetimi yapısının oluşturulması 

gerekmektedir. 
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                                                 2. BÖLÜM 

                ÇEVRE - ENERJİ ETKİLEŞİMİ VE TÜRKİYE'DE  

                                         ENERJİ YÖNETİMİ 

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki temel etkenlerden biri de dünya 

üzerinde artan enerji kullanımıdır. Her geçen gün biraz daha fazla enerjiye bağımlı 

hale gelen insanoğlu için enerjiden vazgeçmek artık imkansız bir hal almıştır. 

Enerjinin yoğum kullanımı neticesinde ise çevresel sorunlar çok daha karmaşık bir 

hale gelmiştir. Özellikle küresel ısınma ve buna bağlı meydana gelen iklim 

değişiklikleri dünyanın her coğrafyasına etki etmeye başlamıştır. Şu an için bazı 

bölgelerde bu durum yoğun olarak yaşanmaya başlamış gıda güvenliği gibi çevresel 

güvenlikle alakalı durumlar baş göstermiştir. İklim değişikliği sorunu küresel 

toplumun  ortak sorunudur. Söz konusu sorunla mücadele edebilmek için iki tercih 

söz konusudur: ilki enerji kullanımının olabildiği ölçüde azaltılması, ikincisi fosil 

yakıt egemenliğinin sona erdirilmesi. İlk seçenek için gerek uluslararası gerekse 

ulusal düzeyde bir takım önlemler alınmakta enerji verimliliği konusunda tüm 

toplumlar bilinçlendirilmeye firmalarda teknolojilerinde yoğun olarak bu ilkeyi göz 

etmektedirler. İkinci seçenek olarak fosil yakıt egemenliğinin sona erdirilmesi 

günümüz açısından belkide önümüzdeki 15-20 yıllık süre dönemi için pek mümkün 

görülmemektedir. Ancak yinde sevindirici uygulamalar bulunmaktadır.Fosil yakıt 

egemenliğinin sona erdirilmesinde ya da azaltılmasındaki alternatif ise yenilenebilir 

enerjilerin kullanılmasıdır. 

2.1. Çevre-Enerji Etkileşimi 

Çevresel bütün tehditlerin kökeni aşırı miktarda enerji kullanımıdır. Söz 

konusu tehdit enerjinin hem üretimi hem de tüketimi esnasında iki yönlü olarak 

meydana gelmektedir. Özellikle fosil yakıtların yoğun olarak kullanımı çevre 

açısından artık geri dönüşü olmayan zararlara yol açmıştır (Çukurçayır ve Sağır, 

2009: 258).  

Enerjinin insanlar açısından önemi ve faydalarının belirlenmesinin yanında 

üretimi, taşınması, tüketimi ve kullanımı neticesinde ortaya çıkan atıklar çevre ve 

insan sağlığı bakımından önemli tehlikeler oluşturmaktadır. Enerji kullanımının 
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neden olduğu çevresel sorunlara hava, su, toprak kirliliği, sağlık sorunları, toprak, 

doğal dengenin değişmesi, türlerin yok edilerek biyolojik çeşitlilikte yaşanan tür 

kaybı örnek olarak gösterilebilir. Endüstriyel faaliyetlerde kullanılan ve atmosfere 

bırakılan kirletici gaz yada gaz partikül karışımları (CO2, NOx, SOx vb. ) kullanılan 

yakıtın türüne, kullanılan yakma teknolojisine ve yakıtın bileşimine bağlı olarak 

farklılaşmaktadır. Örneğin baca gazından çıkan azot ve kükürt bileşikleri asit 

yağmurlarına, bu yağmurlarda hava ve toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Termik 

santrallerin neden olduğu uçucu kül ve kazan artıkları, içlerinde bulunan radyoaktif 

metallerin ve ağır metallerin yağmur suları ile yeryüzüne düşmesi sonucunda ise yer 

altı su kaynaklarına karışma tehlikesi bulunmaktadır. Nükleer santrallerin çevreye 

etkileri ise kullanılacak hammaddenin (uranyum, toryum) üretimi ve 

zenginleştirilmesi esnasında ortaya çıkan atıklarla sorunlara yol açmaktadır. Bununla 

birlikte başka gerçekleşmesi muhtemel kaza riski ve kullanım ömrü biten reaktörlerin 

sızıntıları çevre sorunlarına neden olamaktadır (Dikmen, 2004: 31). Enerji elde edimi 

ve kullanımı olayında mutlaka çevreye bir takım etkiler söz konusu olmaktadır. 

Burada önemli olan çevresel etkisi en az olan kaynağın seçilmesidir. 

 Sürekli gelişen teknoloji ile çevre şartlarındaki değişme, günümüzde hem 

toplumların hem de işletmelerin yaşamını, sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak 

etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Teknolojik gelişme; alt ve üst sistemlerin 

etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına, işletmelerin büyümesine katkı 

sağlamakta, bunlara ek olarak ekonomik kârlılık, beklenen verimlilik arzusu ve 

teknik oluşumun zamanla çoğalan bir enerji ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır (Ülgen, 

1993: 135). Bu çerçeveden bakıldığında teknoloji çevreyi etkileyen teknik ve 

yöntemlerden  (teknik, insan ve prosedürlerden) oluşmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere oranla daha az enerji girdisi ile aynı 

gayrı safi milli hâsılayı elde edebilme imkanına sahiptirler, bu sebeple gelişmekte 

olan ülkelerin kalkınma politikalarının en önemli hedeflerinden biri enerji 

verimliliğini artıracak önlemlerin alınması olmalıdır. Sürdürülebilir ekonomik 

kalkınma açısından üretim güvenliği olan bir enerji altyapısının oluşturulmasının 

yanında enerji sektörünün çevre ile olan etkileşimi de büyük önem taşımaktadır 

(Bayraç, 2009: 119). 
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Küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkan iklim değişiklikleri, buzulların 

erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine verimli tarım topraklarının zamanla sular 

altında kalmasına yol açarak tarıma elverişli alanların daralmasına sebep olmaktadır. 

Yağış düzeninin bozularak azalması sonucunda zamanla bazı bölgelerde çölleşme ve 

ilerleyen süreçte gıda kıtlığına, kadar gidebilen çevresel problemlerin ortaya çıkacağı 

tahmin edilmektedir (Türkman, 2000: 43). Enerji kullanımının sebep olduğu çevresel 

kirlilik çeşitleri arasında en yaygın olarak bilinen küresel ısınma sorunu dünya enerji 

ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan fosil kaynakların işlenmesi ve 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kömür, doğalgaz ve petrol, gibi yaygın 

kullanılan enerji çeşitlerinin üretiminde, daha kaynaktan çıkartılma aşamasında temiz 

çevre niteliği yok edilmekte ve üretim sürecinden sonrada kullanımı aşamasında da, 

çevre için devamlı bir tehlike unsuru olmaktadır (Keleş vd., 2012: 151). 

Toplumların elde ettikleri enerji kaynakları, yürütebilecekleri etkinlikleri bu 

etkinliklerin düzenlenme biçimini belirlemede büyük rol oynamaktadır. Son 200 

yıllık döneme kadar kullanılan enerji kaynaklarının en önemli özelliği yenilenebilir 

kaynaklardan elde edilmiş olmalarıdır. 200 yıllık dönemin özelliği ise fosil yakıtların 

yoğun olarak kullanılmasıdır (Ponting, 2000: 235). Teknolojinin günümüzdeki 

düzeyi göz önüne alınarak yapılan tahminler doğrultusunda önümüzdeki 30 yıllık 

süreçte te dünya genel enerji talebinin %88’lik kısmının fosil kaynaklar tarafından 

karşılanacağı öngörülmektedir (Bayraç, 2009: 117). Sonuçta fosil yakıt 

egemenliğinin dünyadaki rezervleri tükenene kadar devam edeceği tahmin 

edilmektedir. 

 Çevre politikalarının, uluslararası ticaret alanında çevreyi etkilemede oldukça 

kritik bir önemi bulunmaktadır. Bir ülkenin çevre politikası, hava kalitesi 

standartları, ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirlilik emisyonu 

standartları ve doğal kaynak kullanım koşullarını belirleyen kalite standartlarından 

meydana gelmektedir. Bu durum, aynı zaman da uluslararası ticaretin çevre kalitesi 

üzerinde etkilerinin kontrol altına alınmasına da imkan sağlamaktadır. Çevre 

kalitesinin ve emisyon standartlarının düzenlendiği bir çevre politikası bulunmayan 

ekonomiler, uluslararası ticaret hareketleri sebebiyle kirlilik artışına neden 

olmaktadırlar. Kirlilik Sığınakları Hipotezi’ne göre, kirliliği fazla olan endüstriler, 
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gelişmiş ve çevre standartlarının yüksek olduğu ülkelerde faaliyette bulunmalarının 

kendilerine doğuracağı fazla maliyetten kurtulmak amacı ile çevre standartlarının 

düşük olduğu az gelişmiş ülkelere faaliyetlerini taşımakta ve daha düşük maliyetle 

faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Ancak bu durum faaliyette bulundukları 

ülkelerde kirlilik emisyonunu artıracaktır (Gökalp ve Yıldırım, 2006: 228). Amerika, 

Japonya gibi gelişmiş ülkelerin kirli sanayilerini azgelişmiş ülkelere taşımaları ve 

faaliyetlerine bu ülkelerde devam etmeleri ile kirliliği belli bir süreliğine de olsa 

kendi ülkelerinden uzaklaştırmaları belki kısa bir dönem için çözümmüş gibi 

gözükse de çevresel sorunları sınır tanımaması nedeni ile bu sorunlar gelecekte tüm 

dünyanın ortak sorunu olarak ortaya çıkacaktır.    

2.2. Enerji Kaynakları Çevre Etkileşimi 

Enerji kaynaklarını yenilenemeyen (fosil) kaynaklar ve yenilenebilir kaynaklar 

olmak üzere 2 şekilde sınıflandırmak mümkündür. Yenilenemeyen (fosil) kaynaklar; 

petrol, doğal gaz, kömür, odun gibi doğada rezervleri sınırlı olan kaynaklardır. Her 

ne kadar bu kaynakların rezervleri sınırlı olsada dünya enerji kullanımında en fazla 

paya sahip enerji kaynaklarıdırlar. Bu kaynaklar aynı zamanda küresel ısınma ve 

iklim değişimine neden olmaktadırlar. Yenilenebilir kaynaklar ise; güneş, rüzgâr, 

biokütle, deniz enerjileri, jeotermal enerji, nükleer enerji ve hidroelektrik enerjiden 

oluşmaktadır. Günümüzde dünya enerji üretiminde öncelikli kaynaklar;  petrol, 

doğalgaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğalgaz 

çevreyi diğer fosil kaynaklara göre daha az kirletmektedir. Bu nedenle daha fazla 

tercih edilmektedir böylece enerji üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır.  

Aşağıdaki grafikte dünya üzerindeki enerji kaynaklarının kullanım yüzdeleri 

gösterilmektedir. 
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Şekil 4: Dünyada Enerji Kullanım Oranları (%) 

 

Kaynak: Ö. Yüksek'le Kişisel İletişim, 11 Nisan 2012.  

Grafikten de anlaşılacağı üzere yenilenebilir kaynakların henüz enerji 

kullanımında oldukça düşük bir payı bulunmaktadır. %88'lik bir oranla en büyük pay 

fosil yakıtlara aittir. Fosil yakıt egemenliğinin ise önümüzdeki 15-20 yıl daha devam 

edeceği öngörülmektedir. Dünyada en yaygın kullanım alanına sahip enerji kaynağı 

petroldür. İkinci sırayı ise kullanımı gittikçe azalmaya başlayan maden kömürü 

almaktadır. Üçüncü sıra ise kullanımı gittikçe yaygınlık kazanan doğalgazındır. 

Kullanım durumuna bakıldığı zaman her dönemde farklı bir enerji kaynağının ön 

plana çıktığı görülmektedir. Kömür yerini zamanla petrol ürünlerine bırakmıştır, 

önümüzdeki dönemlerde ise büyük araştırmalar ve yatırımlar gerektiren yenilenebilir 

enerji kaynaklarının değer kazanacağı iddia edilmektedir. 

2.2.1. Dünyada Enerji Kaynakları ve Dağılımı 

Günümüzde enerji politikaları ağırlıklı olarak petrol ve doğalgaz başta olmak 

üzere fosil yakıtlar tarafından belirlenmektedir. Bu doğrultuda politikaların temelini 

belirleyen sahalar Orta Doğu, Orta Asya ve Hazar Bölgeleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çünkü fosil yakıt rezervleri dünya üzerinde eşit olarak 

bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkeler, enerji kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu 

buna karşılık tüketimin az olduğu piyasalara girebilmek bunun yanında enerji 

dünyasındaki konumlarını koruyarak enerji güvenliği politikalarını güçlendirmek 

istemektedirler (Bayraç, 2009: 122).  

Dünya ekonomisinde gerçekleştirilen enerji mücadelesinin baş aktörü 

ABD’dir. Her yıl ciddi boyutlarda artan enerji tüketimine sahip olan ABD’nin 

enerjiyi hangi yöntemlerle elde edeceği ülkenin geleceği açısından bir güvenlik 
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sorunu olarak ele alınmaktadır. Petrol fiyatlarındaki 1 dolarlık bir yükselmeden, İran 

1 milyar dolar, Rusya 2 milyar dolar, Suudi Arabistan 3 milyar dolar kazanırken, 

ABD’nin kaybı 4 milyar dolar seviyelerinde olmaktadır, buda ABD’nin aleyhine 

olan bir durumdur (Bayraç, 2009: 122). Basra Körfeziyle birlikte başlattığı 

konuşlanma stratejisini, petrol ve doğal gaz ticaret yollarına uygun biçimde yaymaya 

çalışan ABD bu amaca yönelik, Orta Doğu, Orta Asya ve Hazar Bölgeleri’nde askeri 

üsler oluşturmaktadır, enerji kaynaklarına yönelik bu şekilde bir politika yürüten 

ABD’nin konu ile ilgili bir başka amacı da Çin, Hindistan ve AB gibi gelecekteki 

olası rakiplerinin bölge kaynaklarına erişimlerini kendi kontrolü altına alabilmektir 

(Bayraç, 2010). Sonuç olarak günümüzde enerjinin ülkeler açısından stratejik önemi 

oldukça yüksektir. Dünya düzeni bu stratejik olgu tarafından şekillendirilmektedir. 

Enerji güvenliğini güçlendirebilmek, rekabetçiliğini artırabilmek ve 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla AB, tek bir Avrasya enerji pazarı 

oluşturmayı hedeflemektedir Ayrıca bir diğer politika olarak enerji üretiminde kendi 

özkaynaklarının payını arttırmayı hedeflemektedir. Ortadoğu dünya üzerinde en fazla 

petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan bölgedir. Bu nedenle enerji kaynakları 

açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. 2005 yılında dünya enerji ihtiyacının 

%36’sı petrolden, %28’i kömürden, %23’ü doğalgazdan karşılanmıştır (İTÜ, 2007: 

5). Bölgenin bu denli zengin kaynaklara sahip olması günümüzde bölgede yaşanan 

istikrarsızlıkların en önemli nedenidir. 

Tablo 14'te verilen rakamlar değerlendirildiği zaman fosil yakıt rezervleri 

bakımından zengin olan bölgelerin politik açıdan en istikrarsız bölgeler bölgeler 

olduğu görülmektedir. Bu durum enerjinin stratejik öneminin ne kadar büyük 

olduğunun açık bir göstergesidir. 
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Tablo 14: Bölgeler Bakımından İspatlanmış Fosil Yakıt Rezervleri 

Bölgeler bakımından 

ispatlanmış fosil yakıt 

rezervleri 

Bölge/Petrol 

Milyar varil 
(1994) 

Milyar varil 
(2004) 

Rezerv Oranı 

Kuzey Amerika 89.8 61 11.8 

Güney ve Orta Amerika 81.5 101.2 40.9 

Avrupa ve Avrasya 80.3 139.2 21.6 

Orta Doğu 661.7 733.9 81.6 

Afrika 65.0 112.2 33.1 

Asya pasifik 39.2 41.1 14.2 

Dünya toplamı 1017.5 1188.6 40.5 

Bölge/Doğal Gaz 
Trilyon metreküp 

(1994) 

Trilyon metreküp   

(2004) 
Rezerv Oranı 

Kuzey Amerika 8.42 7.32 9.6 

Güney ve Orta Amerika 5.83 7.10 55.0 

Avrupa ve Avrasya 63.87 64.02 60.9 

Orta Doğu 45.56 72.83  

Afrika 9.13 14.06 96.9 

Asya pasifik 10.07 14.21 43.9 

Dünya toplamı 142.89 179.53 66.7 

Bölge/Kömür  
Milyon ton 

(2004) 
Rezerv Oranı 

Kuzey Amerika  254432 235 

Güney ve Orta Amerika  19893 290 

Avrupa ve Avrasya  287095 242 

Afrika ve Orta Doğu  50755 204 

Asya pasifik  296889 101 

Dünya toplamı  909064 164 

Kaynak: Viswanathan, 2006: 3- 4. 



 100

Küreselleşen dünyada stratejik önemi gün geçtikçe artış gösteren enerjinin, 

ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde ve gelişmelerini devam ettirmelerinde ne kadar 

etkili olduğu ve bu etkinin zamanla artmakta olduğu açıkça anlaşılmaktadır 

(Tombakoğlu, 2006). Her türlü mal ve hizmet üretiminde enerji kullanımının ön 

koşul olmasının yanında teknolojik gelişmeyle ve teknolojinin ekonomik ve sosyal 

yaşama daha fazla girmesiyle birlikte enerji tüketimi hızla artış göstermeye 

başlamıştır (Şahin, 1994: 19). Bu nedenle enerji yaşamın vazgeçilmezleri arasında ön 

sırada yerini almıştır. Enerji ihtiyacı gün geçtikçe fazlalaşarak artmaya devam 

edecektir.  

Önümüzdeki 20 yıl daha fosil yakıt egemenliğinin devam edeceği ileri 

sürülmektedir. Buna neden olacak faktörlerden biri de alternatif enerji kaynaklarının 

maliyetlerinin fosil yakıtlara oranla oldukça yüksek seviyelerde olması ve bu 

yakıtlarla rekabet etme ihtimallerinin düşük olmasıdır. Ancak sera gazı 

emisyonlarına sınırlama getiren ve emisyon miktarını azaltmayı hedefleyen çevre 

politikalarının ülkeler tarafından benimsenip uygulanması fosil yakıtlara olan talebi 

düşürücü etkide bulunabilecektir (GKBHAK, 2004: 79). 

Dünyada enerjiye olan talebte hızla artış olabileceğine ilişkin yapılan 

tahminler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması da büyük önem arz etmektedir. 

Üretimde kaynak teşkil eden ülkelerin bu artış sonucunda arz kapasitelerini 

yükseltmeleri ve gerekli olan yatırım faaliyetleri içerisine girmeleri ilerleyen süreçte 

büyük önem taşımaktadır. Belirlenen ve ortaya konan sonuçlar ile ihtimaller 

değerlendirildiği zaman özellikle geç kalınmış yatırım senaryosunun gerçekleşme 

olasılığının daha güçlü olduğu tahmin edilmektedir. 2005 senesinin ilk yarısından 

itibaren sürekli artış gösteren petrol fiyatları 2006 yılı ortalarına kadar yaklaşık 50-

70 dolar arasında gerçekleşmiş (Alkin ve Atman, 2006: 78) ve günümüzde, 2012 

yılının ilk 6 ayında, petol fiyatları 90-95 dolar seviyelerine ulaşmıştır ayrıca 

jeopolitik ilerlemelerin dünya üzerinde petrol fiyatlarını etkilemesi 

değerlendirildiğinde bu senaryonun gerçekleşme sürecini hızlandırmaktadır.  

Bundan dolayıdır ki, bu senaryonun gerçekleşmesi sonucunda, petrol tüketimi 

fazla olan ülkelerin ekonomileri söz konusu durumdan negatif anlamda 

etkilenecektir. Ortalama varil başına petrol fiyatlarında meydana gelen her artış, bu 
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enerji kaynağından enerji üretmeye devam eden ülkelerin dışa bağımlılık oranlarına 

göre ekonomilerine ilave bir artış olarak dönmektedir (Alkin ve Atman, 2006: 78). 

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu verilerine göre, dünya doğalgaz üretimi 

2010 yılında %7,3’lük bir artış göstermiştir. Doğalgaz üretiminde %11,6’lık payla 

Rusya lider konumundadır (BP, 2010). Bu durum Rusya'ya büyük avantaj 

sağlamaktadır. İlerleyen dönemlerde ise bu payın giderek artacağı tahmin 

edilmektedir. 

Rusya sahip olduğu büyük enerji potansiyeli ve özellikle de doğal gaz 

potansiyeli sayesinde ihracatçı olarak, küresel enerji üreticileri arasında çok önemli 

bir stratejik güce sahiptir. Rusya açısından enerji güvenliği; doğal gaz üretimi ve 

boru hatlarıyla dağıtım sektöründeki potansiyel üstünlüğünün korunması ve 

sürdürülebilirliği anlamına gelmektedir (Bayraç 2012).  

Doğalgaz rezervlerine bakıldığında, Rusya % 25,2’lik pay ile doğalgaz 

rezervine sahip ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, Orta Doğu ülkeleri de 

%41,3’lük pay ile bölgeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Rusya 

Federasyonu’nun toplam gaz rezervi 1576,75 trilyon m3 olup, bunu 981,75 trilyon m3 

ve %15,7’lik oran ile İran takip etmektedir. Rusya, dünyanın en büyük doğalgaz 

rezervlerinden birine sahip olmasından dolayı enerji üretiminde tamamen doğalgaza 

dayalı bir stratejik üstünlüğe sahiptir. Ülke olarak fosil kaynaklarını 

kullanmaktayken üretmiş olduğu doğalgazı ihraç etmektedir (Alemdaroğlu, 2007: 

14). Böylece Rusya enerjide arz güvenliğini sağlamaktadır. 

 Dünya üzerinde doğal gaz üretimi 2009 yılında bir önceki yıla göre %2,1 

azalmıştır. Üretimde en büyük azalma Türkmenistan yaşanırken, doğal gaz üretimi 

toplam üç trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir. ABD %20’lik oranla en büyük doğalgaz 

üreticisi konumundadır. Sıralamada ABD'yi, Rusya Federasyonu ve Kanada 

izlemektedir (DEK, 2010: 19).  

2.3. Enerji Güvenliği 

Enerji güvenliği kavramının tanımında “enerjiye ağırlık veren” ve “güvenliğe 

ağırlık veren” iki farklı yaklaşım söz konusudur. Güvenliğe ağırlık veren yaklaşım, 

daha çok enerji arama, geliştirme, üretim, iletim, çevrim, dağıtım, pazarlama ve 
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tüketim ağında bulunan tesislerin her türlü kötü niyetli saldırıya karşı fiziki olarak 

korunması anlamını taşımaktadır. Enerji ağırlıklı yaklaşımda ise, temel olarak 

bulunabilirlik, erişebilirlik ve kabul edilebilirlik temel kıstaslar olarak kabul 

edilmektedir. Winston Churchill tarafından alınan “donanmayı kömürden petrole 

çevirme kararı” ile enerji güvenliliği ve çeşitlilik ilişkisi, ilk kez gündeme gelmiştir. 

Ülkelerin enerji üreticisi ya da tüketicisi olma durumlarına göre güvenlik kavramı 

değişiklik göstermektedir. Dışarıdan enerji ithal eden ülkeler için enerji arz güvenliği 

ne kadar önemliyse, ihtiyacından fazla üretim yaparak enerji ihraç eden ülkeler 

içinde enerji talep güvenliği o kadar önemlidir (Ediger, 2007: 2-4).  

Enerji talep güvenliğinde ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre bir takım 

farklılıklar söz konusu olmaktadır. Örneğin, gelişmiş ülkeler açısından enerji 

ithalatının kesintisiz akışı önemliyken, ödemeler dengesi açığı olan gelişmekte olan 

ülkelerde, enerjinin düşük ve sabit fiyatlarda elde edilmesi daha büyük önem 

kazanmaktadır (Bayraç, 2009: 119). Büyük enerji üreticilerinden biri olan Rusya 

Federasyonu için enerji güvenliği, doğal gaz üretimi ve borun hatlarıyla dağıtım 

sektöründeki üstünlüğünü korumak anlamına gelmektedir, bu nedenle giderek daha 

fazla devletçi politikalar izlenmektedir. Suudi Arabistan içinse enerji güvenliği, 

ürettiği petrolü yüksek fiyatlarla serbestçe satabilmektir. Enerjide dışa bağımlılığı 

büyük bir sorun arz eden ABD için istikrarlı bir petrol akışı önemliyken, Avrupa 

Birliği için istikrarlı bir doğal gaz akışı önem taşımaktadır. Fransa gibi bazı AB 

ülkeleri içinse nükleer enerji daha fazla önem arz etmektedir. Enerji kaynakları 

açısından fazla bir potansiyeli bulunmayan Japonya içinse en önemli enerji güvenliği 

sorunu çeşitliliktir. Durumu Türkiye açısından değerlendirecek olursak, burada iki 

konu önemlidir, ilki hızla artan enerji ihtiyacını dış kaynaklardan sağlama 

zorunluluğu, ikincisi ise coğrafi olarak bulunduğu konumdur (Ediger, 2007: 4-6). 

Kısacası enerji güvenliği ülkelerin sahip oldukları kaynaklar çerçevesinde 

şekillenmektedir.  

Enerji güvenliği için kabul edilen en önemli unsurlardan birisi enerji 

çeşitliliğinin arttırılması ve yerli enerji kaynaklarının kullanılmasının 

yaygınlaştırılmasıdır. Bu nedenle hidroelektrik potansiyelden optimum ölçekte 

yararlanılması gerektiği tüm çevrelerde kabul görmektedir (TMMOB, 2011: 7). 
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Türkiye'nin sahip olduğu en avantajlı enerji kaynağı sudur. Enerjide dışa bağımlılık 

oranı oldukça yüksek seviyelerde bulunan Türkiye'nin enerji konusunda kaynak 

çeşitlendirmesi, sahip olduğu doğla kaynaklardan mümkün oldukça fazla 

yararlanması gerekmektedir. Bu durumda ise hidrolik enerji potansiyelinin 

değerlendirilmesi ülke açısından uygulanması gerekn bir politikadır.  

2.4. Enerji Talebi 

Ülkelerin ekonomik büyüme hızları göz önüne alındığı takdirde enerji temini 

konusunda günümüzde yaşanan sıkıntıların artarak devam edeceği açıkça 

görülmektedir. Bu nedenle artan enerji talebinin etkin ve sıkıntısız bir şekilde 

karşılanabilmesi için enerji kaynaklarının mutlaka artırılması, farklılaştırılması, 

maliyetleri daha düşük alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve iktisadi açıdan 

büyümenin en önemli kaynaklarından biri olan enerji konusunda dışa bağımlılığın 

asgari düzeylere indirilmesi ülkeler açısından bir zorunluluktur (Güvenek ve 

Alptekin, 2010: 190).   

Modern dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan elektrik enerjisi, 

ekonomik ve sosyal yaşamın oldukça büyük bir bölümünde niteliğinden kaynaklanan 

kolay kullanım ve diğer avantajları sebebi ile yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Günümüz ekonomileri için temel bir girdi olan elektrik enerjisi aynı zamanda 

teknolojik gelişmede de büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte elektrik enerjisi 

depolanmaması nedeni ile üretildiği anda tüketilmesi gereken bir enerji kaynağıdır. 

Yani tüketim, üretime paralel bir gelişme göstermektedir. Elektrik enerjisi talebinin 

kendine has söz konusu yapısı ve elektrik enerjisi üretiminin yüksek maliyetler 

gerektirmesi sebebi ile üretim-tüketim dengesi oldukça büyük önem arz etmektedir 

(Akan ve Tak, 2003: 22). Bu nedenle ülkeler açısından üretim-tüketim dengesi göz 

önünde bulundurularak enerji politikaları oluşturulmalıdır. 

2.5. Enerji Arzı 

Günlük yaşamın ve üretimin en önemli girdilerinden birini enerji 

oluşturmaktadır bu nedenle enerji tüketimi ülkelerin kalkınmalarının sürükleyici 

unsurlarının başında gelmektedir. Enerji sektörünün yönetiminde yer alan 

politikacılar ya da bürokratlar toplumun ve ekonominin ihtiyaç duyduğu enerjiyi 



 104

yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu bir şekilde sunmak 

yükümlülüğündedirler. Ülkelerin enerji arz güvenliği açısından kaynak 

çeşitlendirmeleri bir zorunluluktur (Güner ve Albostan, 2007: 47). 

Arz kaynakları, üretim, yerli üretim ve ikincil yakıt ürünlerinin imalatından 

oluşmaktadır. Yerli üretim yenilenebilir enerjinin su, güneş ışığı, rüzgar gibi 

kaynaklardan olabileceği gibi fosil rezervlerinden de elde edilebilir. Yerli üretim 

Eurostat tarafından birincil üretim olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2004: 30). Her 

ülke sahip olduğu doğal kaynaklar çerçevesinde enerji arz güvenliğini 

şekillendirmektedir. 

2.5.1 Enerjide Arz Güvenliği 

Küresel ekonomik krizin etkilediği Türkiye de 2009 senesi içinde beklenen 

enerji krizine girmiştir. Kasım 2008 tarihinden başlayarak imalat sanayisindeki 

üretim düşüşlerinin, ileriki sene enerji arz açığı üzerinde pozitif etkileri yaşanmıştır. 

Son senelerde ortalama %8 oranındaki enerji talep artışı küresel ekonomik kriz 

sebebiyle %5-%6 oranına düşmüştür (Yıldız ve Cengiz, 2009: 49). 

 Enerji güvenliği Dünya’da en çok tartışılan konuların başında yer almaktadır. 

Enerji uluslararası ilişkilerde devamlı etkili ve belirleyici olmuştur. Sürekli artan 

küresel enerji talebi ve enerji güvenliğine ait oluşan riskler nedeniyle, bu gün çok 

daha önemli stratejik bir güç kaynağı haline gelmiştir. Gelecekte enerji sektörünün 

güvenliği için küresel bir işbirliği gerekli görülmektedir. Bu sebeple, Uluslararası 

Enerji Ajansı (IEA), Dünya Enerji Konseyi (WEC), Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Topluluğu (OPEC), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gibi enerji güvenliği 

asli kuruluş görevleri arasında bulunan kurumların yanında; Kuzey Atlantik Paktı 

Organizasyonu (NATO), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), gibi askeri, siyasi ve ekonomik işbirliği ör-

gütlerinin gündeminde enerji güvenliği sürekli ön sıralarda yer almaktadır 

(GKBHAKSAE, 2009: 6). 

 Dünya ekonomik, jeopolitik teknolojik ve ekolojik anlamda kompleks enerji 

sorunlarıyla yüzyüzedir. Ekonomik ve sosyal gelişmede yaşamsal bir role sahip olan 

enerji, ülkelerin ulusal güvenliğini de büyük oranda etkilemektedir. İlk petrol 
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krizinden günümüze endüstrileşmiş ülkelerde enerji bağımsızlığı, enerji 

politikalarının en önemli hedefi durumuna gelmiştir. 90’lı yıllardan itibaren enerji 

kaynaklı çevresel probelerin fark edilmesiyle, ekolojik boyut da enerji politikalarını 

etkileyen önemli faktörlerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir gelişme 

kavramı yaygınlık kazanmış, çevre güvenliğinin enerji çeşitlerine getirdiği 

sınırlamalar sebebiyle enerji güvenliği konusu da daha kompleks bir durum içine 

girmiştir. Dünya enerjide yeni bir safhaya girmiş bulunmaktadır. Dünya'nın, güvenli, 

sürdürülebilir ve erişilebilir maliyette enerji akışına ihtiyacı vardır. Bu sebeple, 

düşük karbon ekonomisine geçiş yaşanmaya başlamıştır ve yeni bir sanayi 

devriminin şartları meydana getirilmektedir. Çevre söz konusu olduğunda enerji arz 

güvenliğine dayalı bir çözüm bulunmamaktadır (GKBHAKSAE, 2009: 7). Çevresel 

sorunların en önemli özelliklerinden biri de sınır tanımamalarıdır. Bu nedenle ülkeler 

çevresel konularda ortak hareket etmek zorundadırlar. Sürdürülebilirlik politikaları 

da bu doğrultuda önem kazanmaktadır.  

Enerji arz güvenliğinde yaşanan en önemli sorunların başında arzın ve talebin 

farklı coğrafyalarda bulunması neticesinde enerji talebinin karşılanmasında üretim ve 

taşıma güvenliğinin sağlanması gelmektedir. Küresel enerji kaynaklarında veya 

iletim hatlarında meydana gelen bir kesinti dünya ekonomisini ciddi boyutlarda 

etkilemektedir. Enerji arz güvenliği kapsamında ülkeler, enerji tedarik portföy ve 

tiplerini çeşitlendirmek, enerji tüketiminde verimliliği etkinleştirmek ve etkili enerji 

yönetim ve stratejileri geliştirmek zorundadırlar (Bayraç, 2009: 119). 

Türkiye’de enerji arz güvenliği yönünden; özellikle petrol ve doğalgaz 

açısından dışa bağımlılığı denetleyebilme becerisini gerçekleştirebilecek politikaların 

geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de, ithal gaza dayalı enerji politikalarıyla büyük 

maliyette harcamalar yapılmıştır. 25 ile 30 yıllık bir dönemi kapsayan doğalgaz 

anlaşmalarıyla gaz fiyatlarının önümüzdeki yıllarda gelişimi üzerinde, ülkenin hiçbir 

belirleyici rolünün bulunmaması ekonomik yönden büyük bir sorunu ortaya 

çıkarmaktadır. Özellikle elektrik üretiminde %50’yi geçmekte olan doğalgazın 

payının azaltılması önemli bir gerekliliktir (GKBHAKSAE, 2006: 68).  

Türkiye'nin enerji politikalarında belirleyici olan bir diğer unsur da AB ile olan 

ilişkileidir. Enerji konusunda Türkiye’nin Avrupa Birliği enerji müktesebatına uyum 
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çalışmalarında üç noktanın ön plana çıktığı görülmektedir. Bu noktalar ( Şahiner, 

2009); 

1. Enerji Pazarına Uyum Sağlanması 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bağımsızlığı ve etkinliğinin 

arttırılması, 

• Sınır ötesi ticarette kolaylaştırıcı tedbirlerin uygulanması, kısıtlamaların 

kaldırılması, 

• AB direktifleri doğrultusunda rekabetçi bir enerji piyasasının oluşturulması, 

2. İç Pazar Dışında Kalan AB Enerji Mevzuatına Uyum Sağlanması 

• Mecburi petrol stokları konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması, 

• Enerji verimliliğinin sağlanması, 

• Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerjinin üretimdeki payının 

arttırılması amacıyla bir program hazırlanması, 

3. Trans Avrupa Şebekeleri enerji yönlendirici ilkeleri kapsamında ortak 

çıkarlara hizmet etmek üzere gerçekleştirilen projelerin Türkiye tarafından 

uygulanmasının desteklenmesi. 

 Arz güvenliğiyle ilişkili olarak söz konusu AB Müktesebatının 

uyumlulaştırılması aşamasında üç husus ön plana çıkmaktadır. Birincisi mecburi 

petrol stokları hakkındadır. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) üye si olan Türkiye, 

petrol stokları ile ilgili Avrupa Topluluğu olağanüstü durum hazırlık müktesebatına 

ve stok taahhütlerine uygun olarak önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu Ajansa 

düzenli olarak rapor edilen toplam petrol stokları doksan günlük tüketime eşit 

seviyede bulunmaktadır. Fakat Türkiye bu konu ile ilgili yasal düzenlemeleri 

tamamlamamıştır. Petrol Piyasası Kanun Tasarısı doksan günlük ulusal petrol stoku 

tutulmasını belirtmektedir. Bundan başka AB Komisyonu'nun teklif ettiği fakat hala 

AB'de onaylanmamış olan petrol stokunun esas gün sayısının tespit edilmesi, 

arttırılması, temin süresi, stok yerinin belirlenmesi, cinsi gibi konularda karar 

vermekle sorumlu olan stok tutma komisyonu  teşkil edilmesi konusunda da  bir 

tasarı bulunmaktadır. Türkiye 1 Şubat 2000 tarihinde TBMM'de Enerji Şartı 

Antlaşması'nı kabul etmiştir. Enerji Şartı Antlaşması ve ilgili belgelerin kabul 
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sürecinin neticelenmesi Komisyon İlerleme Raporu'nda yer almaktadır (Ege vd., 

2004:163).  

 Avrupa Birliği çerçevesinde enerji güvenliğine ilişkin üç temel problem 

gündeme gelmektedir. İlki, ithalata olan bağımlılıktır. Bugün enerjide dışa bağımlılık 

% 70'ler civarındadır. Bu durumun da iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi son derece 

güçtür fakat yine de çaba sarfedilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin kendi kaynakları 

kuzeydeki doğal gaz rezervi boşaldığı için azalmaktadır. Sahip olduğu kaynaklardan 

daha fazla petrol ve gaz çıkarmaya çalışan Türkiye ancak belli bir yere kadar kaynak 

sağlayabilmektedir. İkinci neden ise talepte gerçekleşek artıştır. Sanayideki bütün 

dönüşümler neticesinde daha da çok enerji gereksinimi meydana gelmekte ve ülkenin 

enerji yoğunlu da artmaktadır. Bu yüzden talep artışı çözümü basit bir konu değildir. 

Bu sebeple, enerjide dış ülkelere bağımlı olma durumu birlik için en başta gelen 

sorunlardan. İkincisi, enerjiyle ilgili maliyetlerin yüksek seviyelerde olması 

küreselleşen dünyada daha çok rekabetçi olmak gerekmektedir. Endüstride enerji 

maliyetinin yüksek olması milli açısından olumsuz bir durumdur. Uzun vadede 

düşünüldüğünde yeterli enerji kaynağına sahip olunmazsa birtakım güçlüklerle 

karşılaşılma ihtimali yüksektir. Üçüncü konu ise iklim değişikliğidir. Genel durum 

gözden geçirildiğinde, açık bir biçimde fark edilmektedir ki enerji yoğunluğu 

önceleri artsa da bu yoğunluk içinde karbon yoğunluğu önce düşmekte ve ardından 

yeniden yükselmektedir. Bu sebeple AB enerji politikası bu üç durumla ilgilenmek 

zorundadır (GKBHAKSAE, 2009: 114). İklim değişimin olumsuz olarak 

etkileyeceği bölgelerden biride AB coğrafyasıdır. Yapılan öngörülere göre kıtanın 

iklim soğuma eğilimi göstererek iklim değişikliğinden ciddi boyutlarda 

etkilenecektir. Bu nedenle AB iklim değişimi ile mücadelede oldukça aktif rol 

almaktadır. 

Enerji güvenliğinin sağlanması ve uygulanan politikaların sürdürülebilir olması 

için var olan öz kaynakların miktarının doğru ve güvenilir olarak saptanması 

gerekmektedir. Elde edilen gelir ile, ulusal gelişme hedeflerini gerçekleştirmek için 

gereksinim duyulan enerji talebinin karşılanmasında, kaynaklar arası dağılım oranları 

belirlenerek, yapılacak yatırımlarda hangi kaynaklara öncelik verilmesi gerektiği 

tespit edilebilmektedir (Uğurlu, 2009: 148). Yapılan bu tespitler doğrultusunda enerji 
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politikaları şekillendirilmelidir. Örneğin Türkiye, Avrupa Birliği’nin doğalgaz arz 

güvenliğinde büyük bir rol üstlenmeyi tercih etmektedir. Coğrafi konumu, büyüyen 

ve zamanla AB kurallarıyla uyumlu gaz piyasasıyla Türkiye yeni gaz tedarikçisi olan 

ülkelerin AB gaz pazarına girmesinde anahtar rol alma imkanına sahiptir. Bu 

kapsamda Türkiye, Doğu-Batı enerji koridorunun gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmayı ve Hazar Bölgesi'nde üretilen enerji kaynaklarının AB'ye taşınmasında 

transit ülke olmayı kendisi ve birlik için doğalgaz üretimini çeşitlendirilmeyi ve bu 

doğrultuda enerji güvenliğini iyileştirmeyi planlamaktadırr. 1990'lı yılların ilk 

yarısında Türkiye tarafından önerilen Hazar petrol ve doğal gazını Gürcistan'dan 

geçerek Ceyhan terminaline taşıyacak Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi 

Türkiye'nin transit konumunu güçlendirmektedir. Doğu-Batı Enerji Koridorunun bir 

diğer ayağı da Azerbaycan'ın Şah Deniz alanından temin edilecek doğal gazın Bakü-

Tiflis-Erzurum Güney Kafkasya Boru Hattı Projesi ile taşınmasıdır (Ege vd., 2004: 

164). 

 Enerji sektörü, sermaye girişimi anlamına gelen uzun vadeli yatırımlar için 

çok fazla sermayeye sahip olmalıdır. Bu durum ise politik olarak hassas yatırımları 

kapsamaktadır. AB'nin bu hususta güçlü tarafları bulunmaktadır. İlki sahip olduğu 

ölçek ve içeriktir. AB büyük bir sanayi ve 500 milyon tüketicili bir pazardır. Yirmi 

yedi tane üye  ülke ve bunların hepsi de bazı avantajlar sağlamaktadır. İkincisi, 

AB'nin enerji güvenliği yönünün nasıl şekillendirilmesi gereği hususunda yardımcı 

olacak kuvvetli bir teknolojiye sahiptir. Üçüncüsü ise AB'nin enerji kaynakları 

konusunda sahip olduğu çeşitliliktir. AB, yirmi yedi farklı enerji pazarından 

meydana gelmektedir bu pazarların bazıları nükleer enerjide ve bazıları rüzgâr ve 

biyoenerjide bir kısmı da su enerjisi konusunda çok daha güçlü ve tecrübelidir. Bu 

durumda, bu çeşitliliğin arz güvenliğini kuvvetlendirmek için nasıl kullanılacağı 

önem taşımaktadır. Buna rağmen AB'nin de bazı zayıf tarafları bulunmaktadır. Üye  

ülkelerde farklı hedefler ve kuralların bulunması arz güvenliği açısından bir takım 

zorluklar ortaya çıkarmaktadır (GKBHAKSAE, 2009: 114). 

 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi kısa süreli hedef olarak iç sınırdan 

temizlenmiş bir Avrupa enerji pazarı amaçlamaktadır. Trans Avrupa Şebekeleri 

kapsamında ortak çıkarlara dayanan projelerin Türkiye'de uygulanmasının 
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özendirilmesi arz güvenliğinin oluşturulmasında AB ile uyum sürecinin önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye-Yunanistan doğalgaz boru hattı bağlantısı 

Avrupa Komisyonu tarafından tespit edilen öncelikli projeler arasında yer 

almaktadır. 7 Temmuz 2000 tarihinde Avrupa Komisyonu, Türkiye ve Yunanistan 

arasında imzalanan sonuç deklarasyonu ile bu hattın desteklenmesi safhasını 

başlatmıştır. Komisyon, Ekim 2002 tarihinde mühendislik ve çevre etki 

değerlendirme çalışmalarının finansmanının yarısını karşılamayı kabul etmiş ve hibe 

antlaşması Aralık 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ankara ve Komotini'yi 

bağlayacak olan proje ilk öncelikle Ankara'ya kadar gelen İran doğalgazının 

Avrupa'ya, Türkiye üzerinden bağlanmasını ABD'nin İran gazının Avrupa'ya 

taşınması hususunda problem çıkarması durumunda ise Mavi Akım ve Şah Deniz 

doğalgazının bu hatta bağlanması mümkün olacaktır. AB'nin gaz ithalatını 

çeşitlendirmesi, Yunanistan ve Türkiye'ye altyapı bağlantılarını güçlendirmesi 

bakımından önemi bulunan projenin, gelecekte İtalya'ya da bağlantısının da 

yapılması düşünülmektedir (Ege vd., 2004:163). 

2.6. Türkiye Ölçeğinde Enerji Kaynakları ve Dağılımı 

Türkiyede enerji üretimi ve tüketimi konusunda büyük bir dengesizlik 

bulunmaktadır. Bu durum hem ekonomik yönden ciddi bir maliyet ortaya çıkarmakta 

hem de ülkenin dışa bağımlı olmasından kaynaklanan ekonomik ve siyasi anlamda 

karşılaştığı sorunların çözümünde güçlükler yaşamasına neden olmaktadır. Devletler 

dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi öz kaynaklarına yönelmektedirler (Başol, 

1994: 18). Bu nedenle hidroelektrik yatırımlarının hız kazanması ve devlet tarafından 

desteklenmesi oldukça gerekli bir politikadır. 

 Dünya’da da Türkiye’de de enerji arzında esas sorumluluğu olan fosil enerji 

kaynaklarının miktarı kısıtlı olup, bu kaynakların daha doğru kullanımı 

hedeflenmektedir. Türkiye'nin sahip olduğu kaynakların miktarı, taşkömürü rezervi 

1,35 milyar ton ve linyit rezervi 8,3 milyar ton olmak üzere yaklaşık 9,7 milyar 

tondur. 2001 yılı toplam kömür üretimi 67 milyon ton olan Türkiye'nin üretimi 2005 

yılında 45 milyon tona düşmüştür. Sahip olduğu rezervlere göre, Türkiye kömür 

üretiminin en az üç katı daha fazla olması gerekmektedir. 1980 yılı sonrası 

uygulanan politikalar sonucunda, kömür arama ve arzına kaynak sağlanmamış ve 
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gerekli yatırımlar gerçekleştirilmemiştir. Türkiye’de 2005 yılında 2,1 milyon ton 

taşkömürü 45 milyon ton da linyit arz edilmiştir. Üretilen linyit’in yaklaşık 38 

milyon tonu, taşkömürün ise 1,4 milyon tonu, termik santrallerde kullanılmış geri 

kalan kısmı ise endüstride tüketilmiştir (İTÜ, 2007: 45-46). 

            Şekil 5: Yıllar İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Üretimi (Milyon  m3 ) 

 

Kaynak: PİGM, 2011 verileri kullanılarak hazırlanmıştır.  

 Grafiğe göre Türkiye'de doğalgaz üretimi 2000 yılında 639,2 milyon m3, 

2001 yılında 311,6 milyon m3, 2002 yılında 378,4 milyon m3, 2003 yılında 560,6 

milyon m3, 2004 yılında 707 milyon m3, 2005 yılında 896,4 milyon m3, 2006 yılında 

906,6 milyon m3, 2007 yılında 893,1 milyon m3, 2008 yılında 1014,6 milyon m3, 

2009 yılında 729,4 milyon m3, ve 2010 yılında 726 milyon m3’tür. Miktarlar tüketimi 

karşılamada oldukça yetersiz kalmaktadırlar. Bu nedenle ihtiyaç duyulan doğalgazın 

büyük bir kısmı ithal edilmektedir. 

2002 senesinden bu yana TPAO tarafından kurulan ortaklıklarla Trakya’da 

yapılan yeni doğal gaz aramaları ve eski sahalarda açılan yeni üretim kuyularının 

faaliyete girmesi ile 2001 senesinde düşen doğal gaz üretimi yeniden yükseliş 

göstermiş ve 2008 senesinde 1014 milyon m3 üretim ile tarihin en yüksek seviyesine 

ulaşmıştır. Fakat bu artış 2009 yılından günümüze kadar geçen sürede düşerek 2010 

senesinde 726 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir (TPAO, 2011:  15-16). 
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Şekil 6: Yıllar İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Tüketimi, (Milyon  m3 ) 

 

Kaynak: PİGM, 2011 verileri kullanılarak hazırlanmıştır.  

 Ülkemizde doğalgaz tüketimi 2000 yılında 14,6 milyon m3, 2001 yılında 16 

milyon m3, 2002 yılında 17,4 milyon m3, 2003 yılında 20,9 milyon m3, 2004 yılında 

22,1 milyon m3, 2005 yılında 26,9 milyon m3, 2006 yılında 30,5 milyon m3, 2007 

yılında 36,1 milyon m3, 2008 yılında 37,5 milyon m3, 2009 yılında 35,7 milyon m3, 

ve 2010 yılında 39 milyon m3’tür. Doğalgaza olan talep gün geçtikçe artmaktadır. 

Ancak bu durum enerji arz güvenliği açısından sakıncalı bir durumdur. Çünkü 

önemli olan kaynak çeşitlendirilmesine gidilerek arz güvenliği sağlanmasıdır. Ancak 

uygulanan politikalar sonucunda Türkiye enerjide doğalgaza daha fazla bağımlı hale 

getirilmektedir. 

Kullaılmaya başlandığı andan günümüze kadar yaşanan süreçte uluslararası 

ilişkilerin her aşamasında ve her döneminde tartışmasız petrol etkisini göstermiştir. 

20. yüzyılın hızlı gelişen teknolojisinde en büyük rol petrole aittir. Bugün petrol, 

insanların en çok gereksinim duyduğu enerji kaynaklarının başında gelmektedir, 

barışta ve savaşta bütün uluslararası ilişkilerde devletlerin birbirleri ile karşılıklı, 

sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerinde çıkar çatışmaları yaşamalarında veya 
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ekonomik bağımlılık ile yakınlaşmalarında petrol önemli unsur olarak görev 

almaktadır (Alkin ve Atman, 2006: 55).  

 Türkiye’de 2010 senesinde, (tamamı TPAO tarafından) 5566 km2 jeolojik 

saha çalışması gerçekleştirilmiş, (936 km 2B kara sismik, 1203 km2 3B kara sismik, 

471 km2 3B deniz sismik ve 15424 nokta gravite manyetik TPAO tarafından) 2547 

km2 2B kara, 2099 km2 3B kara, 471 km2 3B deniz sismik ve 29492 nokta gravite 

jeofizik, manyetik çalışmalar çerçevesinde yapılmıştır, 103 adet arama kuyusu, 64 

adet üretim kuyusu 49 adet tespit kuyusu olmak üzere toplam 216 adet kuyu açılmış 

olup, (171486 metre TPAO tarafından) 325592 metre sondaj yapılmıştır. 2010 

senesinde toplam 2,5 milyon ton petrol ve 726 milyon m3 doğalgaz üretilmiştir. 

Günümüze kadar toplam 12 milyar m3 doğal gaz ve 135,6 milyon ton petrol üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Son on senede Türkiye petrol arzında %4 oranında bir düşüş 

gözlenmiştir. Türkiye’de yeni petrol sahalarının bulunması ve ikincil üretim 

metotlarının geliştirilmesiyle arz düşüşü biraz engellenebilmiş ve 2010 senesinde 

2009 senesine oranla %4’lük bir artış tespit edilmiştir (TPAO, 2011:  15-21). 

 Şekil 7: 2000-2010 Yılları Ham Petrol Üretimi (milyon ton) 

  

     Kaynak: BP, 2011  
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 Ülkemizde ham petrol üretimi 2000 yılında 2,7 milyon ton, 2001 yılında 2,5 

milyon ton, 2002 yılında 2,4 milyon ton, 2003 yılında 2,4 milyon ton, 2004 yılında 

2,3 milyon ton, 2005 yılında 2,3 milyon ton, 2006 yılında 2,2 milyon ton, 2007 

yılında 2,1 milyon ton, 2008 yılında 2,2 milyon ton, 2009 yılında 2,4 milyon ton, ve 

2010 yılında 2,5 milyon tondur. Rakamlar ihtiyaca göre oldukça düşük 

seviyelerdedir. Aşağıdaki tablodan da bu durum açıkça anlaşılmaktadır.   

Şekil 8: 2000-2010 Yılları Petrol Tüketimi (milyon ton) 

 

Kaynak: BP, 2011 

Ülkemizde petrol tüketimi 2000 yılında 31,1 milyon ton, 2001 yılında 29,9 

milyon ton, 2002 yılında 30,6 milyon ton, 2003 yılında 31 milyon ton, 2004 yılında 

31 milyon ton, 2005 yılında 30,2 milyon ton, 2006 yılında 29,5milyon ton, 2007 

yılında 30,5 milyon ton, 2008 yılında 30,9 milyon ton, 2009 yılında 28,2 milyon ton, 

ve 2010 yılında 28,7 milyon tondur. Sonuçta petrol üretimi ve tüketimi arasında çok 

fazla açık bulunmaktadır. Bu durum ise dışa bağımlılık oranını yükseltmektedir.  

2010 senesi ulusal üretilebilir petrol rezervi 291,5 milyon varil (43,14 milyon 

ton) olup, yeni keşifler yapılmaması nedeni ile bugünkü üretim düzeyi ile ulusal 

toplam ham petrol rezervinin 17 senelik bir ömrü bulunmaktadır. 2010 senesi yurtiçi 

üretilebilir doğalgaz rezervi 6,2 milyar m3’tür. Yeni aramalar yapılmadığında 
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günümüzün arz derecesiyle ulusal doğalgaz rezervinin sekiz senelik bir ömrü 

bulunmaktadır. Fakat dünyada son 10 yıldır geleneksel olmayan petrol ve gaz üretimi 

yapılabilmektedir (TPAO, 2011:  16).  

2.7.Yenilenemeyen (Fosil) Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri 

Enerji ihtiyacının gün geçtikçe artması, dünya üzerindeki ana enerji 

tüketiminin temel nedenlerinden biridir (Ponting, 2000: 252). Dünya üzerindeki 

çevresel tahribatın en önemli nedeni ise fosil yakıtların yoğun olarak kullanılmasıdır. 

Fosil yakıtlar açığa çıkardıkları sera gazları nedeniyle hava, toprak kirliliğine ve 

küresel ısınmaya neden olmaktadırlar. 

Fosil yakıtlar, küresel enerji tüketim rakamlarına bakıldığında, büyük paya 

sahiptirler. Fosil yakıtlar (kömür, doğal gaz ve petrol), tüm ülkelerde temel enerji 

üretim kaynağı olarak görülmektedir. Fosil yakıtların çevresel etkileri göz önüne 

alındığında karşımıza asit yağmurları hava kirliliği ve sera etkisi, çıkmaktadır. Bu 

çeşit yakıtlardan yanma sonucunda enerji sağlandığında yanma maddeleri (CO2, SO2 

ve NOx gibi gazlar), baca gazı olarak atmosfer içinde dağılmaktadır. Bilhassa ısıl 

değerleri düşük, kükürt ve kül içerikleri yüksek olan kalitesiz yerli linyitlerin 

yakılması, hava kirliliğini arrtırmaktadır. Nikel, kurşun, kadmiyum, arsenik gibi 

zehirli metaller de fosil yakıtların yanması neticesi atmosfere atılan diğer 

maddelerdir (Dalkır ve Şeşen, 2011: 15-16). 

Fosil yakıtlar grubunda yer alan, kömür, petrol ve doğal gaz, enerji ihtiyacının 

karşılanması amacı ile yakıldıklarında, atmosfere kirletici maddeler bırakırlar. Bu 

maddeler, kimyasal cornucopia-reaktif hidrokarbonlar, nitrojen oksitler, sülfür 

oksiteler, katı partiküller (kül ya da kurum)  ve karbon monoksitlerdir (Viswanathan, 

2006: 47). Dünyanın enerjisinin dörtte üçü, fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bu 

yakıtlar, büyük ölçüdeki sera gazı salınımından ve çevre kirlenmelerinden 

sorumludur (Poppe ve Macedo, 2006: 25). 

18. yüzyılın sonuna kadar dünya enerji gereksiniminin hemen hemen tamamı 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilmekteyken, günümüzde bu gereksinimin %90’ı 

fosil yakıtlardan sağlanmaktadır (Ponting, 2000:257). Fosil kaynakların bu kadar 

yoğun kullanımı ise tüm dünyanın ortak sorunu olan küresel ısınmaya neden 
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olmuştur. Küresel ısınma, sera etkisine yol açan gazların yoğun olarak atmosfere 

salınımları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu gazların atmosferde yoğun olarak yer 

alması dünyanın bir sera gibi ısınmasına yol açmaktadır.  

Sera etkisi meydana gelmesinde karbondioksit (CO2), etkin rol oynamaktadır. 

Dünyadaki endüstrileşme gelişimi öncesi atmosferdeki CO2 konsantrasyonu 280 ppm 

(milyonda birim) seviyelerinde idi. Bu konsantrasyon, 1958’de 315 ppm, 1986’da 

350 ppm ve 2005’de 379 ppm seviyesine kadar yükselmiştir. Artan CO2 seviyesi, 

sera etkisi ile yerkürenin ısısının yükselmesine neden olmakta, yükselen sıcaklık 

iklim dengelerinin bozulmasıyla sonuçlanmaktadır Azotoksit (NOx) ve 

Kükürtdioksit (SO2) ise esas olarak asit yağmurlarına sebep olmaktadır. 

Atmosferdeki su buharı ile birleşen NOx ve SO2 nitrik ve sülfürik asit meydana 

getirmekte ve bu da dünyanın ekolojik dengesinin değişmesine neden olmaktadır. 

Asit yağmurlarının ve hava kirliliğinin yanında fosil yakıtların taşımacılığı ve 

kullanımı da değişik tehlikeler yaratmaktadır. Kömür madenciliği iş görenlerine 

sağlık yönünden tehlikeler getirmekte, petrol yüklü tankerlerin neden olduğu kazalar 

yüzlerce ton petrolün denize akmasına neden olmaktadır (Dalkır ve Şeşen, 2011: 15-

16). 

2.7.1. Kömür ve Çevresel Etkisi 

Fosil enerji kaynakları arasında yer alan kömür, üretim, tüketim kolaylığı ve 

güvenirliği nedeni ile dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan bir yakıttır. 

Günümüzde küresel enerji talebinin yaklaşık %25’lik kısmı kömürden 

sağlanmaktadır. Kömür genel olarak yerel yada bölgesel olarak tercih edilen bir 

yakıttır (Bayraç, 2009: 117).  

Petrol ve doğal gaz gibi kömür de milyonlarca yıl süresince yüksek ısı ve 

basınca maruz kalmış organik maddelerden oluşmuştur. Kömür, katı halde 

bulunmamaktadır ve yer altı madenciliğiyle çıkarılmaktadır. ABD Enerji 

Enformasyon Birimi’nin verilerine göre 2009 yılındaki küresel kömür üretimi ve 

tüketimi yaklaşık 7 milyar tondur. Bu miktarın %8'ini Hindistan, % 14’ünü Amerika 

Birleşik Devletleri ve % 44’ünü de Çin üretmektedir. ABD’de, kömür tüketiminin 

%90’ından fazlası elektrik üretiminde kullanılmakta ve böylelikle ülkedeki elektrik 
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üretiminin yarısı karşılanmaktadır. Su, taşınması da dahil olmak üzere kömür elde 

etme faaliyetlerinin tamamında kullanılmaktadır. Su, çıkarılmış olan madenlerin 

soğutulmasında, kesilmesinde, civa ve sülfür gibi maddeler ile ve diğer yabancı 

maddelerin arındırılamaması durumunda madenin yıkanmasında ve tozun 

önlenmesinde kullanılmaktadır. Kömür elde etme aşamasında kullanılan su miktarı 

ABD’de ortalama 80 ile 650 milyon m3 civarındadır (Gleick vd., 2012: 82). 

 Kömür, hidrojen bakımından en fakir fosil yakıtlardan biridir. Hidrojen 

bakımından fakir olması, bu yakıtın her bir gramındaki karbonun daha kolay ve 

eksilme göstermeden okside olacağının, böylece daha çok karbon dioksit ortaya 

çıkaracağının en önemli göstergesidir. Her ne kadar kömür rezervleri gelecek bir 

asırdan daha uzun zaman süresince enerji üretimini garanti ediyor gibi görünse de 

önemli ölçüde karbon dioksit salınımından kaynaklanması muhtemel çevresel 

sorunları görmezden gelmek mümkün değildir. Enerji üretiminde kömür kullanılması 

neticesi meydana gelen NOx salınımı, önemli bir çevresel problemdir. NOx, 

fotokimyasal hava kütlesinin meydana gelmesine ve asit yağmurlarına neden 

olmktadır. Bununla birlikte kömürün prolizi sırasında ortaya çıkan HCN ve NH3’ın, 

NOx’in öncüleri olduğu varsayılmaktadır (Viswanathan, 2006: 80). 

      Tablo 15: İlk On Taş Kömürü Üreticisi (2008) 

 Milyon Ton 

Çin 2 716 

ABD 993 

Hindistan 484 

Avustralya 332 

Güney Afrika 251 

Rusya 246 

Endonezya 229 

Kazakistan 100 

Polonya 84 

Kolombiya 74 

Kaynak: WEC, 2010: 3 
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Tablodanda anlaşılacağı üzere kömğr rezervleri açısında en avantajlı ülke 

Çin'dir. Kömür madenciliği, toprak örtüsüne, yeraltı sularına yüzey sularına ve hatta 

atmosfere bile zarar vermektedir. İnsanların hayvanların ve bitkilerin zarar görmesi, 

yaşam alanlarının yok edilmesiyle ve yıkılmasıyla beraber çevresel kirlenmeyle 

ortaya çıkarmaktadır. Yüzey madenciliği, toprağın normal kullanımını tüm olarak 

ortadan kaldırmaktadır. Kömür kullanımının artması, çevreye daha çok toksik 

kimyasalın bırakılması anlamına gelmektedir (Clean Air Task Force, 2001: 1-4). Bu 

durumdan da çevre oldukça fazla zarar görmektedir. 

2.7.2. Petrol ve Çevresel Etkisi 

Dünyanın ilk ticari petrolü 1859 yılında Pennsylvannia’da Drake Kuyu’sundan 

elde edilmiştir. 1900’lü yıllarda petrol, dünya enerji kaynaklarının yalnızca %4’ünü 

oluşturmakta iken, oran 1950’li yıllarda %50’lere yükselmiştir (Ponting, 2000:253). 

1960’lı yılların başından dünya petrol bunalımına kadar geçen süre zarfında 

Türkiye’de petrolün toplam enerji kullanımındaki payı sürekli olarak artış 

göstermiştir (Ertürk, 2009: 120). 

1990'lı yılların ortalarında dünya enerji ihtiyacının %45'i petrol ile 

karşılanmaktayken 2000 yılında ise bu oran ancak %40'lar seviyesine düşürülmüştür. 

Türkiye'de tüketilen toplam enerji kaynakları arasında petrol %44'lük bir payla 

önemli konuma sahiptir (Kadıoğlu ve Tellioğlu, 1996: 57).  

 Fosil yakıtlar, özelliklede petrol, plastik ve kimyasal madde üretimi, nakliye, 

ısınma, elektrik üretimi ve diğer birçok kullanım alanıyla küresel ekonomi için 

büyük önem taşımaktadır. Fakat fosil yakıtlar sadece işlenmesi ve çıkartılması 

sırsında değil kullanılması aşamasında da, çevreye (su, toprak ve atmosfere) ve diğer 

doğal kaynaklara zarar vermektedir. Mexico körfezinde gerçekleşen sızıntı neticesi 

4.9 milyon varilden daha fazla (780000 m3) petrolün okyanus suyuna karışması gibi 

büyük petrol sızıntıları, dikkatlerin petrol arama çalışmalarının sebep olduğu çevre 

kirlilikleri üzerine toplanmasında etkili olmuştur. Yer altı suları ve yüzey sularının 

kalitesi, fosil yakıt çıkartma ve rafine etme süreçlerinden etkilenmektedir (Gleick 

vd., 2012: 73). Sonuç olarak petrol üretiminden tüketimine kadar geçen her süreçte 

çevreye olumsuz etkilerde bulunmaktadır.  
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Tablo 16: En Çok Fosil Yakıt Üreten 10 Ülke (2008) 

 Toplam Petrol Rezervi Doğal Gaz Kömür Üretimi 
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1 Suudi 
Arabistan 10782.1 13 Rusya 23385.6 21 Çin 2847983.4 39 

2 Rusya 9792.3 11 ABD 20377.0 19 ABD 1171808.7 16 
3 ABD 8514.2 10 Kanada 6036.6 5 Hindistan 568323.1 8 

4 İran 4175.4 5 İran 4107.1 4 Avustraly
a 438506.1 6 

5 Çin 3982.7 5 Norveç 3503.2 3 Rusya 356185.5 5 

6 Kanada 3331.6 4 Cezayir 3054.9 3 Endonezy
a 313231.7 4 

7 Meksika 3186.7 4 Hollanda 2990.9 3 Güney 
Afrika 259596.5 4 

8 

Birleşik 
Arap 
Emirlikleri 
 

3050.0 4 
Suudi 
Arabista
n 

2840.7 3 Almanya 214351.1 3 

9 Kuveyt 2726.2 3 Katar 2718.6 2 Polonya 157881.9 2 

10 Venezüella 2639.7 3 Çin 2685.4 2 Kazakista
n 119808 2 

 Dünya 
Toplamı 85459.7  Dünya 

Toplamı 109788.5  Dünya 
Toplamı 7271748.6  

Kaynak: Gleick vd., 2012: 75. 

Çıkartılmasından son kullanıcı tarafından tüketilmesine kadar, petrol ürünleri 

yüzey sularını ve yeraltı sularını etkilemektedir, hidrokarbonlar, tuzlar ve çeşitli ağır 

metallerle su kalitesini düşürmektedir. Dünyanın birçok yerinde petrol sızıntıları ve 

petrol türevleri içeren sel suları, ekosistemleri ve insanların su kaynaklarını olumsuz 

olarak etkilemektedir. Petrol tarih öncesi biyolojik kalıntılarının milyonlarca yıl 

boyunca ısı ve basınca maruz kalması sonucu ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde 

petrol, geçirgen olmayan kaya katmanları arasında petrol yataklarında toplanmıştır. 

Ham petrol, bu yataklardan elde edilmektedir (Gleick vd., 2012: 76). Mazot diğer 

petrol türevlerine göre, daha yüksek miktarlarda sülfür içermektedir. Mazotta 

bulunan yüksek seviyelerdeki sülfür, çevreye ağır zararlar vermektedir 

(Viswanathan, 2006: 22). Bu doğrultuda mazot kömüre göre daha zararlı bir enerji 

kaynağıdır.  
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2.7.3. Doğalgaz ve Çevresel Etkisi  

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon kökenli bir enerji kaynağı olan 

doğalgazın oluşumu hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. Diğer fosil yakıtlar 

gibi doğalgazın da milyonlarca sene önce yaşamış hayvan ve bitki atıklarının 

yeraltında basınç ve yüksek sıcaklık etkisiyle kimyasal değişmeye uğramasıyla 

meydana gelmiş olması en fazla kabul edilen görüştür. Doğalgaz organik kökenli bir 

enerji kaynağıdır. Doğalgaz gözenekli kayaçların boşluklarına sıkışmış olarak veya 

serbest durumda bulunan kokusuz, hafif ve renksiz bir gazdır. Genellikle petrol 

sahalarına yakın olan yerlerde bulunmaktadır. Etan, propan, bütan, metan, oksijen, 

nitrojen, hidrojen karbondioksit, sülfit gibi gazların bileşiminden oluşmaktadır. 

Yapıla araştırmalar sonucunda metanın ana kimyasal bileşen olduğu izlenimine 

varılmıştır (Akpınar ve Başıbüyük, 2011: 121).   

Petrol ve türevleri gibi doğal gaz da organik kalıntıların milyonlarca yıl 

boyunca yerküre ısısı ve basınca maruz kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Doğal gaz, 

gaz kuyularından çıkartıldığı gibi petrol kuyularından petrol ile birlikte elde 

edilebilmektedir (Gleick vd.,  2012: 79). Doğal gaz üretimi, her ne kadar işleme ve 

yakma esnasında etkisi olsa da, su kalitesini çıkartım süreciyle düşürmektedir. Petrol 

gibi doğal gaz çıkartımı da hidrokarbon, ağır metal, hidrojen sülfat ve boron 

kalıntılarıyla kirlenmiş yüksek miktarlarda su oluşumuna sebep olmaktadır (Gleick 

vd., 2012: 80). Doğal gaz, çevre dostu olması ve maliyet verimliliğinden dolayı 

gelecek vaat eden bir yakıt olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut bilgiler dâhilinde, doğal 

gaz, doğaya en az zarar veren yakıttır (Viswanathan, 2006: 35). Fueloil veya kömür 

yakılması halinde, kükürt oksitlere bağlı asit korozyonu sebebiyle duman sıcaklıkları 

çok düşememekte ve verim kaybı oluşmaktadır. Ekonomik yönden yakıt çeşitlerini 

kıyasladığımızda depolama, yakıt hazırlama temizlik ve kül atma maliyetleri dikkate 

alındığında doğalgaz kullanımının gerek işletme gerekse yatırım, maliyetlerinde 

önemli kazançlar sağladığı söylenebilir (Göçer ve Işık, 2007: 62). Gerek çevresel 

etkilerinin diğer fosil yakıtlara kıyasla az olması gerekse maliyetlerin düşük olması 

doğal gaza olan talebi daha da artırmaktadır. 

Doğal gaz diğer fosil yakıtlardan daha az karbon içermesinden dolayı, yanması 

esnasında kömürden ya da petrolden daha az zararlı madde ortaya çıkartmaktadır. 
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Doğal gaz daha hafif bir yakıt olmasından dolayı, aynı zamanda daha az sülfür ve 

nitrojen bileşikleri bulundurur ve yakıldığında kömür ya da petrolden daha az kül 

açığa çıkartır (Viswanathan, 2006: 48). 

 Petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar bir takım çevre problemini yanında 

getirmiştir. Yanmayan ve geride arta kalan parçacıklar ve katı atıklar ve bunların 

yanı sıra atmosfere salınan karbondioksit ve karbon monoksit gibi zararlı gazlar canlı 

hayatını ve çevreyi negatif yönde etkilemektedir. Mevcut bu duruma etkili küresel 

ısınma problemini de ilave etmek gerekmektedir. Diğer taraftan yakın zamanda 

yaşanan afetler ve kazalar sebebiyle önemli enerji kaynaklarından biri olan nükleer 

enerjiye endişeyle bakılmaktadır. Geleneksel sıvı ve katı yakıtların tümü yanma 

esnasında atmosfere insan ve çevre sağlığı üzerinde zararlı etkileri bulunan bazı 

gazlar yayarken, temiz enerji olarak da tanımlanan doğal gazın fazla kirletici özelliği 

bulunmamaktadır (Akpınar ve Başıbüyük, 2011: 122). Doğalgazın diğer alternatif 

yakıt çeşitlerine göre zehirli gaz miktarı düşüktür. Yakıldıkları kazanların veriminin 

yüksek olması da önemli bir nitelik oluşturmaktadır. Bilhassa kömürün yakılması 

durumunda çevreye saçılan katı parçacıklar kazan yüzeylerini kaplayarak 

geçişgenliği azaltmakta  bunun sonucunda edilecek verim azalmaktadır. Başka bir 

durum ise, kazanın ısıl veriminin yüksek olması kazandan çıkan duman gazlarının 

sıcaklığının düşük olmasıyla ilgilidir. Çıkan dumanın sıcaklığının düşük olması, elde 

edilen ısının kazan içerisinde daha verimli kullanılacağı anlamına gelmektedir 

(Göçer ve Işık, 2007: 62). Elektrik enerjisi üreten doğalgaz çevrim santrallerinin 

işletme aşamalarında çevreye fazla tahribat vermemesi ekolojik yönden bu enerji 

kaynağını avantajlı duruma getirmektedir. Kimyasal nitelikleri sebebiyle atmosferin 

neden olduğu basınç altında ve oda sıcaklığında tamamen gaz olarak bulunan 

doğalgaz, fosil enerji kaynakları arasında birçok üstün niteliği ile önemli hale 

gelmektedir. Mesela zehirsiz bir gazdır, solunması durumunda fazla zararlı bir etki 

yapmamaktadır. Havadan daha hafif olup, atmosferde yükselme eğiliminden ötürü 

gaz kaçağı olduğunda havalandırma bacalarından rahatça dışarı atılabilmektedir 

dolayısyla yoğunlaşıp ortamda kalıcı olmamaktadır. Başka fosil yakıtlara göre en 

üstün taraflarından biri de tam yanma özelliğine sahip olması ve buna bağlı olarak en 
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yüksek enerji vermesidir. Böylece ekonomik ve kullanımı kolay olup, fazla bir mesai 

ve emek gerektirmemektedir (Akpınar ve Başıbüyük, 2011: 122). 

2.7.4.Termik Santraller ve Çevresel Etkisi 

Termik santraller, fosil yakıtların yanmaları sonucu elde edilen ısı ile suyun 

ısıtılarak yüksek basınçlı buhar haline dönüştürülmesi ve buhar vasıtasıyla elektrik 

jeneratörlerinin çok hızlı şekilde döndürülerek, jeneratörlerdeki magnetlerde 

meydana gelen elektrik impulslannın yoğunlaştırılması sonucu elektrik enerjisi 

üretimi esasına dayanmaktadır. Kömürün çıkarılmasından yakılan kömürün 

depolanmasına kadar gerçekleştirilen her süreçte çevre kirliliğine neden olmakta ve 

bu kirlilik insanları ve diğer canlıları olumsuz olarak etkilemektedir (Goncaloğlu vd., 

2000: 10). Santrallerden enerji üretimi sırasında baca gazları, kül ve kömür stok 

sahasındaki küller baca külleri, dekapaj sahaları, kömür nakil yolları, açık kömür 

işletme sahaları, kömür ve küllerin bantlarla taşınması sırasında yani üretim sürecinin 

her aşamasında meydana gelen gaz yada katı parçacıklardan çevre olumsuz olarak 

etkilenmektedir. Termik santrallerde yakıtın yanması neticesi çıkan ve atmosfere 

verilen başlıca kirletici emisyonlar azot oksitleri kükürt oksitleri, karbon oksitleri ve 

partikül maddelerdir. Bu emisyonlar, kullanılan yakıtın bileşimine kullanılan yakma 

teknolojisine ve yakıtın türüne bağlı olarak farklılıklar taşımaktadır (Kadıoğlu ve 

Tellioğlu, 1996: 59). Bu da üretim sürecinde kullanılan girdiler ile gerçekleştirilen 

faaliyetlere bağlı olarak değişmektedir. 

Türkiye'de kalitesi oldukça değişkenlik göstersede linyit rezervlerinin 

bulunması linyitle çalışan termik santrallerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. 

Yapım maliyetlerinin düşük, inşaat sürelerinin az olması özellikle büyük oranlarda 

elektrik enerjisine gereksinim olmayan yörelerde yerel ihtiyaçları karşılamak 

amacıyla fuel-oil ve mazot ile çalışan termik santrallerde kurulmuştur (Goncaloğlu 

vd., 2000: 11-13). 2007 yılı oranları ile toplam kurulu güç içinde linyite dayalı 

termik santraller 8 226 MW ile elektrik üretimine katkı sağlarlarken bunu 1 785 MW 

ile fuel-oil santralleri ve 1 651 MW kurulu güçle üretime katılan ithal kömüre dayalı 

termik santraller takip etmişlerdir. Elektrik üretiminde kullanılan yerli kaynakların 

başında linyitlle çalışan termik santrallerden elde edilecek elektrik enerjisi üretim 

potansiyeli toplam 120 milyar KWh/yıl dolaylarında olup, günümüzde bu 
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potansiyelin sadece % 44'lük kısmı değerlendirilmektedir. Benzer olarak 11 milyar 

KWh/yıl potanisyele sahip taşkömürünün  % 32'lik kısmı, 129 milyar KWh/yıl 

potansiyele sahip hidrolik enerji potansiyelinin sadece % 35'lik kısmı 

değerlendirilebilmektedir. Aktif bir enerji politikası uygulanmasının tercihten çok 

zorunluluk olduğu günümüz şartlarında yenilenebilir enerji kaynak potansiyelinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir ( ETİMENKUL, 2008: 4). 

 Termik santrallerin baca gazındaki azot oksitlerin yaklaşık % 95'ini NO, 

%5'ini ise NO2 oluşturmaktadır. Azot monoksit atmosferdeki oksijenle tepkimeye 

girerek azot dioksiti meydana getirmektedir. Azot oksitlerde su ile tepkimeye girerek 

asit oluşturmaktadır. Bu oksitlerin atmosferde ortalama kalma zamanları genellikle 

bir haftadır ve önemli bir miktarı asit veya nitratlar halinde çökerek çevre kirliliğine 

sebep olmaktadır. Yere ulaşan asidik kirleticiler suların ve toprağın pH değerini 

düşürmektedir. Toprak ve sulardaki biyolojik ve kimyasal olaylar pH değerinden 

önemli oranda etkilenmektedirler. Asit yağmurları ağaçları yapraksız duruma 

getirerek öldürmektedir ve bu meyve veren ağaçlar için asitin meyveye geçmesi 

oradanda insanlara kansorejen madde olarak ulaşması anlamına gelmektedir 

(Kadıoğlu ve Tellioğlu, 1996: 59). 

 2.8. Enerji Kaynağı Olarak Nükleer Enerji 

Nükleer güç 1950’li yıllarda askeri programların bir yan ürünü olarak ticari 

anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde yaklaşık 400 istasyondan nükleer 

enerji elde edilmektedir. Fransa’da petrol yokluğu nedeni ile elektrik üretiminin 

%60’ı nükleer güçten karşılanmaktadır (Ponting, 2000:255). Enerji kaynakları 

bakımından oldukça yoksun olan Fransa bu eksiğine çözümü nükleer santral 

yatırımlarıyla bulmuştur. 

Nükleer enerji atomun çekirdeklerine bölünmesi veya çekirdeklerinin 

birleştirilmesi şeklinde yani füzyon ve fisyon yoluyla meydana gelmektedir. Bu 

enerjinin kaynağı (Türkiye’nin maden rezervleri yönünden zengin olduğu) toryum ve 

uranyum çekirdekleridir (Doğanay, 1998: 535). Yapılan teknolojik araçlarla tepkime 

neticesi ortaya çıkan nötronlar kullanılarak devamlılık oluşturulmaktadır. Atom 

çekirdeklerinin birleşmesiyle enerji elde edilen nükleer santrallerde NO2 (Azot 
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dioksit) emisyonuna neden olmamaktadır. Nükleer santraller sayesinde yılda dokuz 

milyon ton azot dioksit emisyonuna mani olunmaktadır. Bunun yanısıra nükleer 

santrallerden atık kül üretimi olmamaktadır, dolayısıyla senede 210 milyon ton kül 

üretiminede engel olunmaktadır (Alemdaroğlu, 2007: 23).  

Nükleer enerjinin ticari anlamda elektrik enerjisini üretmek gayesiyle kullanımı 

ilk olarak 1955 senesinde gerçekleştirilmiştir. Dünyanın petrol sonrası döneme 

geçişinde nükleer enerji, “temiz, emin ve ucuz” olarak elde edilecek en önemli enerji 

kaynağı olarak kabul edilmekteydi. 20. yüzyıl bitimine doğru bunun o kadar kolay 

olmayacağının düşünülmesine rağmen, gelişmekte olan veya gelişmiş birçok ülkede 

nükleer santrallerin sayısının giderek artmakta olduğu bir gerçektir. Bu ülkeler 

arasında elektrik enerji talebinin bir bölümünü nükleer kaynaklardan elde etmeyi 

planlayan Türkiye de bulunmaktadır (Dura, 1991: 280). Bu Türkiye açısından 

uygulanması gereken bir ölçüde zorunlu bir politikadır. 

 Şekil 9: Nükleer Enerjinin Gelişimi 

 

Kaynak: WNA, 2009. 

Geçtiğimiz beş yılda, nükleer enerji büyümesi oldukça düşük seviyelerde 

gerçekleşmiştir, dünya genelinde kurulmuş faal nükleer kapasite 2005 yılı sonunda 

370 Gwe iken, 2010 yılı sonunda 375 Gwe olmuştur. Bu yavaş gelişim, geçen yirmi 

yıl içerisinde yeni nükleer santral inşasının ne kadar az olduğunu yansıtmaktadır. 

Dünya genelinde, nükleer santrallerden elde edilen elektrik miktarı 2.600 TWh 

civarında kalmıştır. OECD ülkelerindeki nükleer güç üretimi 2006’da 2.259 TWh ile 

en üst seviyeye ulaşmış ve 2009’da 2.136 TWh’ye gerilemiştir. Bununla birlikte 
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OECD üye si olmayan ülkelerdeki üretim, 2005’de 390 TWh iken 2009’da 423 

TWh’ye yükselmiştir. OECD üye si olmayan ülkelerdeki bu eğilimin, gelecek 

yıllarda daha da artması beklenmektedir. OECD ülkelerindeki eski nükleer 

santrallerin kullanım dışı kalması üretimin azalmasındaki en önemli etkendir (IEA, 

2011:  37).  

Japonya’nın kuzey Pasifik kıyısını etkileyen 2011 Mart’ındaki şiddetli deprem 

ve tsunami neticesinde Fukushima Daiichi nükleer santralinde büyük bir kaza 

meydana gelmiştir. Bu olayları takiben, bazı ülkeler, nükleer programlarını güvenlik 

gerekçeleriyle tekrar gözden geçireceklerini açıklamıştır. Nükleer üretim 

kapasitesindeki büyümenin ne yönde olacağını zaman gösterecektir ancak, bazı 

ülkelerin planlanmış nükleer yatırımlarından vazgeçeceği ya da ilgili yatırımlarının 

hızının azalacağı ve eskimiş nükleer santrallerin ön görülenden daha erken devre dışı 

bırakılacağı tahmin edilmektedir (IEA, 2011: 37).  

Türkiye'de nükleer enerji ile ilgili teknoloji konusundaki araştırmalara diğer 

ülkelerle aynı anda 1950’li senelerde başlanmış olmasına karşın bu alanda planlama 

aşamasından daha öteye gidilememiştir (Kılıç, 1998: 39). Hükümet gelecekteki enerji 

açığının kapatılması için nükleer santrallerin yapılması kararını açıklamıştır. 2020 

senesindeki elektrik açığını karşılamak için 4500 MW’lık nükleer santrallerin 

yapılması planlanmaktadır. Dünya’da 450’ye yakın nükleer santralleri 

bulunmaktadır. Toplam kurulu güç, 369 bin MW, elektrik arzındaki payı ise %16’dır. 

Elektrik arzında nükleer enerjinin payı Hindistan’da %4, ABD’de %20, İsveç’te 

%44, Fransa’da %77’dir. Bugün dünyada yapımı devam eden 20 adet nükleer santral 

bulunmaktadır Çin enerji açığını karşılamak için 2020 senesine dek 20 tane nükleer 

santral inşa etmeyi düşünmektedir (İTÜ, 2007: 149). Türkiye'nin enerji ihtiyacını 

karşılamak için nükleer enerjiden yararlanması gerekmektedir Eenrjide dışa 

bağımlılığı azaltmanın yollarından biri de nükleer enerjiden faydalanılmasıdır. 

Nükleer enerji enerji ihtiyacının çözümünde oldukça faydalı olacak bir seçenektir. 

Nükleer enerjinin elde edilmesi ve nükleer santrallerin çalışması aşamasındaki 

en önemli olay oluşan nükleer reaksiyonlar veya nükleer tepkimelerdir. Atomların 

birleşmesi neticesinde meydana gelen güneş enerjisinin en büyük nükleer tepkime 

olduğu ifade edilmektedir. Nükleer enerjinin gerçekleştirilmesi için nükleer 
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reaksiyonların meydana gelmesi gerekmektedir. Herhangi bir atom çekirdeğinin 

nötronlar, protonlar, gamma ışınları, herhangi bir atom veya alfa parçacıkları gibi 

fiziksel bir varlıkla çarpışması neticesinde değişikliğe uğramasıyla nükleer reaksiyon 

oluşmaktadır. Bu nükleer reaksiyonlardan füzyon ve fisyon olayları önemli ölçüde 

enerji açığa çıkarmaktadır. Zamanımızda bu ikisinden yalnız fisyon reaksiyonundan 

elektrik üretimi için faydalanılmaktadır. Füzyon reaksiyonu ile elektrik üretebilmek 

için ise faaliyetler sürmektedir (Bağdatlıoğlu, 2011). Fisyon büyük bir atomun daha 

küçük atomlara ayrılması anlamına gelmektedir. Burada aslolan küçük atomların 

enerjileri toplamının parçalanan atomun enerjisinden daha daha küçük olmasıdır. Bu 

durumda parçalanma esnasında açığa enerji çıkmaktadır. Burada açığa çıkan eneji 

gerekli olan yerde kullanılabilmektedir. 

Füzyon enerjisinden elektrik üretiminde kullanmayı hedefleyen çalışmalar 

dünya çapında yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Eğer başarılı olunursa gelecek 30-

40 yıl için çevresel bakımdan, kaynak bakımından ve güvenlik bakımından 

günümüzdeki enerji kaynaklarından belirgin bir şekilde avantajlı olan alternatif bir 

enerji kaynağı ortaya çıkmış olacaktır (Viswanathan, 2006: 103). Geleneksel nükleer 

enerji gibi, füzyon güç istasyonları da hiç bir sera gazı açığa çıkarmamakta ve 

böylelikle küresel ısınmaya yönelik herhangi bir etkisi bulunmamaktadır 

(Viswanathan, 2006: 113). 

Nükleer santral kurulması ile çevreye verilecek zarar minimum düzeyde 

olmaktadır. ABD’de Nükleer Güvenlik Örgütü (NRC) tarafından konulan kurallara 

göre, bacadan salınan gazlar için doz sınırları tiroid dozu için 0.15 mSv/yıl(ışınım 

oranı),  bütün vücut için 0,05 mSv/yıl’dır. Sıvı atıklar için izin verilen en yüksek doz 

0.03 mSv/yıl'dır. Önerilen ölçüde alçak dozlarla faaliyet gösterilmelidir. “ALARA” 

(as low as reasonably achieveable) prensibine göre ABD'de pratikte gözlenen dozlar 

0.001 mSv/yıl tüm vücut, 0.01 mSv/yıl tiroid kadar olmaktadır. İngiltere'de nükleer 

endüstrinin toplam etkisi 0.002 mSv/yıl olarak verilmektedir. Fakat bu ülkede kömür 

santrallerinde baca gazlarının radyasyon etkisi 0.004 mSv/yıl kadar olduğu 

bilinmektedir (Karluk, 2007: 46). 

 Karbondioksit, nükleer endüstrinin ortaya çıkarttığı tek sera gazıdır. Bir ton 

uranyumun zenginleştirilmesi, santrifüj süreçlerinde kullanılan uranyum hekzaflorit 
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açığa çıkartmakta buda yaklaşık yarım ton florinin ilavesini gerektirmektedir. Bu 

süreçlerin sonunda gazın yalnızca zenginleştirilmiş türevi reaktörde kullanılmakta; 

geriye, tükenmiş hex atık olarak kalmaktadır. Bu gazın tümünün atmosfere kaçması 

engellenememektedir ve güvenli konteynırlarda muhafaza edilmez ve derin depolara 

gömülmez ise sözkonusu gaz havaya karışmaktadır (Fleming, 2007: 8).  

Yeryüzünde bir maddenin ekolojik açıdan sürdürülebilirliği genellikle o 

maddenin kullanılabilirliği açısından tartışılmaktadır. Nükleer enerji, atmosferi 

kirletmeyen ve sera gazları salmayan çok az sayıdaki enerji kaynağından biridir. 

Bundan dolayıdır ki, nükleer enerji, çevreye salınan karbonun sınırlandırılması 

bakımından kullanılabilecek en güvenilir araçların başında yer almaktadır (TAEK 

2010: 67)  

 Ne varki nükleer enerji, elektrik ihtiyacının temel yükünü karşılamak için 

yeterli bir seçenektir. Enerji kaynaklarıyla ilgili, var olan ve gelecekte ortaya çıkması 

muhtemel ekonomik ve çevresel konularla ilgili birçok analiz, nükleer enerjinin, 

küresel enerji portföyünde önemli bir yer tutması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Her ne kadar bazı analistler sürdürülebilir enerji yolu oluşturma konusundaki 

gereklilikleri karşılamadığını öne sürse de gün geçtikçe artan araştırmalar 

göstermektedir ki, nükleer enerji, sürdürülebilir enerji gelişimine dönük stratejilerin 

önemli bir bölümünü karşılamaktadır (Toth ve Rogner, 2006: 7). 

İngiltere Nükleer Endüstrisi Birliği (NİA), ülkenin uzun senelerdir nükleer 

reaktör çalıştırdığını, atıkların yönetiminde problem çıkmadığını ve yeni nükleer 

santral kurulumunda ihtiyaç duyulan teknoloji ve tecrübeye sahip olduklarını 

belirtmektedir. Türkiye'ye özgü ve yukarıda açıklanan değişik iddialar arasında; 

Türkiye'nin enerji yoğunluğu yüksek teknolojileri kullanmak mecburiyetinde olduğu 

ve bu sebeple de nükleer enerji kullanması gerektiği, yakıtın depolanabilmesi 

sebebiyle toptan yakıt alarak uzun bir zaman olası fiyat artışlarından 

etkilenmeyeceği, enerji ithalatına bağımlılığı azaltacağı gibi avantajları 

bulunmaktadır (TAEK, 2000: 67-68). 

Çevresel bakımdan bilince sahip bir gelecekte, nükleer güç, çevresel 

düzenlemeler bakımından kömür ve doğal gazdan daha avantajlı olacaktır (Toth ve 
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Rogner, 2006: 23). Kömür ve doğal gaza kıyasla çevresel etkisi oldukça az olan 

nükleer santraller küresel ısınmanın engellenebilmesinde alternatif bir enerji 

çeşididir. 

2.9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Dünya üzerinde rezervleri sınırlı olmayan, tükenmeyen ve kendini yenileme 

imkanına sahip enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak 

adlandırılmaktadırlar. Bu kaynakların fosil yakıtlara kıyasla çevresel etkileri oldukça 

düşük seviyelerdedir. Ayrıca bu kaynaklar yerel kaynak oldukları için enerji üretimi 

açısından herhangibir dışa bağımlılık durumu oluşturmamaktadırlar. 

Enerji kaynağı; hidro, rüzgar gibi kinetik, nükleer, jeotermal gibi ısı veya 

elektrik ve ısı üretmek için girdi olarak kullanılan yakıtlar anlamında 

kullanılmaktadır (OECD, 2004: 40). 

Petrol stoklarının ömrünün fazla sürmeyeceğinin öngörülmesi, petrol 

piyasalarında meydana gelen fiyat hareketlerinin neden olduğu ekonomik sıkıntılar, 

arz güvenliği konusunda yaşanan endişeler, doğal üretimi yapan ülkelerle yaşanan 

krizler, ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ilgi göstermesine yol 

açmıştır. Ayrıca kaynakların kullanılmasının sağlayacağı ekonomik ve sosyal 

faydalar da devletlerin söz konusu alandaki yatırımlarını teşvik etmelerinde ayrıca 

bir itici güç oluşturmuştur (Karakaş, 2007:12). Küresel olarak bu yakıtların en büyük 

avantajları fosil yakıtlar kadar çevreye zarar vermemeleridir. Ülkeler bazında ise hem 

çevresel etkileri minimum düzeydedir hem de ülkelerin kendi öz kaynaklarından 

oldukları için milli gelire önemli oranda katkı sağlayarak enerjide arz güvenliği 

sağlamaktadırlar. 

Doğada sürekliliği olan kaynaklardan elde edilen enerji yenilenebilir enerji, 

olarak adlandırılmaktadır. Doğal kaynaklar tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir 

öneme sahiptir. Bu nedenle söz konusu kaynakların bulundukları konumdan bir 

başka konuma aktarılması veya dönüştürülmesi durumunda kaynakta önceden beri 

sürdürülen yaşam ortamları bu değişimden etkilenmektedir. Yaşanan bu dönüşümde 

kaynakların enerjilerinin mevcut yaşamı yok edecek şekilde başka alanlara 

aktarılması yenilenebilir enerji üretimi felsefesinin özüne aykırı durumdur. Bu 
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durumda eğer kaynağın yenilenme potansiyeli ortadan kaldırılırsa enerjinin 

yenilenebilirliğinden de söz etmek mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta, doğal kaynağın şekil değiştirmesinde veya başka bir alana aktarılmasında 

oralardaki habitatların yok edilmeden korunmaya çalışılmasıdır (TMMOB, 2011: 

11). Sonuçta amaç enerji kullanımı sırasında çevresel zararların minimuma 

indirilmesidir. Bu nedenle türlerin habitatlarına verilecek zararlarda en alt 

seviyelerde olmalı sürdürülebilirlik prensibi mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.  

Yenilenebilir enerjinin avantajları (Karakaş, 2007: 13); 

• Konvansiyonel kaynakların elektrik üretiminde fazla kullanılması ve bunun 

çevre üzerinde yol açtığı olumsuz etkilerin azaltılması, 

• Ülkedeki hidrolik potansiyelin kullanılması gibi yerli kaynaklardan olması 

ve bu yerli kaynaklara yönelme isteği, 

• Dışa bağımlılığın azaltılarak, kaynak çeşitlendirilmesine giderek arz 

güvenliğinin sağlanması, 

• Uluslar arası protokollere uyum sağlanması, 

• Üretim tesislerinin kurulum ve işletmesine bağlı olarak doğrudan ve dolaylı 

olarak istihdam alanı oluşturması, 

• Diğer sektörlerin uygulanamadığı coğrafi bölgelerde bu potansiyeli 

kullanarak, sosyo-ekonomik uyumu sağlamak, yeni iş alanları oluşturmak, ulaşım 

imkânı zor olan bölgelerin ve kırsal alanların elektrifikasyonunu sağlamak, iletim ve 

dağıtım şebek yatırımlarını ve hat genişlemelerine olan ihtiyacı azaltarak sermeye 

tasarrufu yapabilmek için yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vermek 

gerekmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça fazla avantajı bulunmasına rağmen 

söz konusu kaynakların dünya genelinde yaygın kullanımını engelleyen bir takım 

nedenler bulunmaktadır bu nedenleri şöyle sıralamak mümkündür (Bayraç, 2009: 

117): 

• Elde edilme maliyetlerinin yüksek oluşu, 

• Yenilenebilir enerji konusundaki alt yapının sınırlı olması, 
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• Aralıklı/kesikli olarak elde edilen enerjinin depolanmasında yaşanan 

güçlükler. 

Maliyetlerin düşürülmesi ve teknolojik gelişmelerde yaşanan ilerlemeler söz 

konusu olduğunda teknolojilerin kullanımını yaygınlaşacaktır bununla birlikte 

günümüzde fosil kaynakların neden olduğu iklim değişimi gibi çevresel sorunlar 

nedeniyle yenilenebilir kaynaklara yönelmek bir zorunluluk olmuştur. 

Elektrik üretiminde geleneksel kaynakların kullanılması ve çoğunlukla da fosil 

kaynaklı yakıtların kullanılması ile elektrik üretme çabaları neticesinde oluşan CO2 

ve sera gazları emisyonu ve emisyona bağlı olarak ortaya çıkan sera etkisi ile küresel 

ısınma meydana gelmektedir. Bunu sonucu olarak da dünyadaki ortalama sıcaklık 

artış eğiliminin yeryüzünde ve atmosferde neden olduğu etkiler yenilenebilir enerji 

kaynaklarına ve bu kaynaklardan üretilen enerjiye olan ilgiyi artırmıştır. Bu 

sebeplerden farklı olarak dünyadaki petrol rezervlerinin ömrünün çok fazla 

olmayacağının tahmin edilmesi, petrol piyasalarında yaşanan fiyat oynamalarının 

sebep olduğu ekonomik sıkıntılar, doğalgaz üretimi yapan ülkeler ile yaşanan krizler 

ve dolayısıyla arz güvenliği hususunda artan kaygılar, ülkelerin ve işletmelerin 

yenilenebilir enerji kaynaklarına daha istekli ve ilgili yaklaşmasına sebep olmaktadır. 

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakların kullanılmasının sağlayacağı sosyal ve 

ekonomik yararlar devletlerin bu yöndeki yatırımları teşvik etmesinde bir itici güç 

oluşturmaktadır (İTO, 2008: 65). 

 Yenilenebilir enerji, doğal olarak ve kendini yenileyebilecek şekilde ortaya 

çıkan ve insanların yararına kullanılabilen enerji kaynaklarını ifade etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Güneş, rüzgâr, su ve jeotermal enerji yenilenebilir enerji sistemleri 

olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte biyokütle, nehirler ve hatta atıklar bile 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak ifade edilebilmektedir (Raghuvanshi vd., 2007: 

15). 2004 yılı itibarıyla, dünyadaki primer enerjinin yaklaşık % 17’si ve elektriğin % 

19’u yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Yenilenebilir enerjinin çoğu, 

ticari olmayan biyo yakıtlardan ve büyük hidroelektrik barajlarından elde 

edilmektedir (Lovins, 2006: 8). Fosil yakıtların yakılmasının çevreye olan zararlı 

etkisine dair bilincin artmasıyla birlikte, dünya genelinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımına ve temiz enerjiye olan ilgi artmıştır (Fridleifsson, 2003: 
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380). Büyük barajlarda yaşanan sıkıntılar, çevreye olan olumsuz etkiler ve açığa 

çıkan emisyon nedeni ile büyük barajlar yenilenebilir enerji olarak 

nitelendirilmemektedir. 

Günümüz için dünya toplam enerji arzının düşük bir kısmını yenilenebilir 

enerji kaynakları karşılamaktadır. Ancak bu kaynaklar geleceğin enerji kaynakları 

olarak değerlendirilmektedirler. 2008 yılında 155,4 milyar $’lık yatırımı 

gerçekleştirilen söz konusu kaynaklarla ilgili endüstrilerdeki yatırımlarının 2020 

yılında 600 milyar $’a ulaşacağı öngörülmektedir. Yapılan politika analizlerine göre 

yenilenebilir enerjiler konusunda hedeflerini belirlemede erken davranan ülkeler 

günümüz için dünyanın önde gelen ülkeleridirler. 2005 yılında dünyada yenilenebilir 

enerji alanında faaliyet gösteren ve sermayesi 100 milyon $'ın üzerinde olan 60 şirket 

bulunurken, 2008 yılında bu rakam 160'a ulaşmıştır. Söz edilen şirketlerin 

sermayeleri ise toplam 240 milyar $ civarındadır. Bu endüstriler aynı zamanda geniş 

istihdam alanları da oluşturmaktadır 2008 yılı itibariyle 604341 kişilik bir istihdam 

oluşturan bu iki sektörün 10 yıl sonraki toplam istihdam hacminin 2657292 kişiye 

ulaşacağı düşünülmektedir ( Kum, 2009; 207-215).    

Bahreyn’de bulunan Dünya Ticaret Merkezi 240m yüksekliğe sahiptir ve 

binanın enerji gereksiniminin %10 – 15’lik kısmı rüzgar tribünlerinden 

sağlanmaktadır. Yine örnek olarak biri İsveç’te, diğeri Almanya’da bulunan eko-

kasabalarda yer alan evlerde, yağmur suları toplanmakta, güneş panellerinden elde 

edilen enerji elektrik enerjisi olarak kullanılmaktadır. Evler maksimum düzeyde 

doğal ışığı alacak şekilde tasarlanmıştır. Bir başka örnek ise Ken Yeang tarafından 

yapılan “Mesiniaga Penang” adlı fütürist yapıdır, burada güneş enerjisinden 

olabildiğince faydalanılmıştır. Almanya’nın güneşli hava ortalaması yıllık 1900 saat, 

İsveç’in ise 1800 saattir ve bu iki ülke enerjilerinin %12’sini yenilenebilir 

enerjilerden karşılamaktadırlar, Türkiye’nin ise potansiyeli ortalama 2400 saattir. 

Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklar açısından oldukça büyük bir potansiyeli 

bulunmaktadır (Aykal vd., 2009: 80). Ancak bu potansiyelin oldukça büyük bir kısmı 

atıl durumdadır. Son dönemlerde alınan kararlarla yenilenebilir enerji üretimi 

hükümet tarafından desteklenen bir politikadır. Özellikle sağlanan teşviklerle yapılan 

yatırımların arttırılması planlanmaktadır. 
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8/12/2011 tarihinde yapılan kanun teklifi ile, yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dayalı elektrik üretimi yatırımlarına uygulanan desteklerin artırılması ve bu 

desteklere ilişkin sürenin genişletilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, 31/12/2013 

tarihine kadar iletim sistemine bağlanacak üretim tesislerine ilişkin Kanunda 

belirtilen toplam kurulu güç sınırı kaldırılmıştır. Teklif şuanda görüşülmek üzere 

komisyonda bulunmaktadır (TBMM, 2012). 

2.9.1. Güneş Enerjisi 

 Güneş enerjisi, yeryüzündeki en verimli ve kalıcı olan enerji kaynağıdır ve 

doğrudan (güneş ışınımı yoluyla) ve dolaylı (rüzgâr, biyokütle, su, okyanus vb. 

enerjisi şeklinde) olarak kullanılmaya müsaittir. Güneş, dünyanın öncelikli enerji 

kaynağıdır (WEC, 2010: 408). 

Güneş enerjisi, güneş çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan bir 

ışıma enerjisidir. Burada füzyon sürecinde güneşteki hidrojen gazı helyuma 

dönüşmektedir. Bu enerjinin dünyaya yansıyan küçük bir kısmı dahi, insanlığın 

mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Yaygın ısıl güneş enerjisi elde etme 

yöntemleri aşağıdaki gibidir ( ETİMENKUL, 2008: 45): 

• Düzlemsel güneş kollektörleri, 

• Yoğunlaştırıcılı güneş enerjisi santralleri, 

• Yoğunlaştırıcılı buhar motorları ve kollektörler, 

• Vakum tüplü güneş enerjisi sistemleri, 

• Güneş ocakları, 

• Trombe duvarı 

• Geçişli hava paneli 

• Güneş havuzları 

• Güneş bacaları 

• Su arıtma sistemleri 

• Ürün kurutma sistemleri 
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Atmosfere, üretim faaliyetleri esnasında net olarak kirletici gaz ve partiküller 

bırakmayan enerji çeşitleri; rüzgâr, hidro, jeotermal, biyokütle, nükleer ve güneştir.  

OECD ülkelerinin hidro potansiyelleri önemli ölçüde kullanıma girmiş haldedir 

Diğer taraftan büyük hidroelektrik santrallerin yapımına karşı çevresel ve sosyal 

itirazlar bulunmaktadır. Bu anlamda bu konuda fazla bir genişleme olanağı 

bulunmamaktadır. Yenilenebilir kaynaklar, nitelikleri itibariyle ve maliyet açısından, 

rekabete zorlanmaktadır. Bu kaynaklardan orta vadede gelişme potansiyeline sahip 

olanlar; rüzgâr enerjisiyle, başta yakıt hücreleri ve fotovoltaikler olmak üzere çeşitli 

formlarıyla güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, toplayıcılar yoluyla sıcak su 

gereksinimini desteklemede ekonomik olarak kullanılmaktadır. Kullanım alanı çok 

daha yaygınlaşabilir, ancak bu gerekliliğin toplam tüketim içindeki payı kısıtlıdır. 

Parabolik aynalarla bu kaynaktan güç üretimi ise oldukça pahalıdır ve bu 

teknolojinin şimdilik yalnız prototip örnekleri mevcuttur (TÜBİTAK, 2003: 26). 

Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber, güneş enerji sistemleri ve kullanımı 

da yaygınlaşmıştır. Bundan dolayı güneş enerjisinin kullanımı önemli boyutlara 

ulaşmıştır. Güneş enerjisiyle alakalı olarak fotovoltaik sistemlerde kullanılan güneş 

hücrelerinin geliştirilmesi ve bunların üretim ve kullanım maliyetlerin düşmesi de, 

güneş enerjisi kullanımına büyük katkı sağlamıştır. Bundan başka  baraj inşaatlarında 

ve elektro-mekanik durumda yeni teknolojilerden yararlanılarak verim arttırma 

alanında çalışmalar yapılmaktadır (Üstün vd., 2009: 26). Günümüzde kısa sürede en 

çok elektrik enerjisi tüketiminin olduğu stadyumlara, güneş enerjisi panelleri 

kurularak stadyumların enerji tüketimlerinin büyük bölümünü karşılama 

amaçlanmaktadır. Örneğin Almanya’da Allianz Arena’da bu sistem kullanılmaktadır. 

 Türkiye coğrafi durumu sebebiyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli 

yönünden diğer ülkelere göre şanslı olarak görülmektedir (Aybek, 2009: 45). Fakat 

güneş pillerinden elde edilen enerjinin elektrik iletiminin ekonomik olmadığı, 

kullanıldığı bölgelerde gözlemlenmektedir. Birim enerji maliyetleri de 25 cent/kwh 

dolayındadır (Üstün vd., 2009: 26). Güneşten dünyaya yaklaşık olarak saniyede 170 

milyon MW enerji ulaşmaktadır. Türkiye'nin senelik enerji üretiminin 100 milyon 

MW olduğu düşünüldüğünde bir saniyede dünyaya ulaşan güneş enerjisi, Türkiye'nin 

enerji üretiminin 1700 katıdır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde var 
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olan 1966-1982 senelerinde ölçülen ışınım şiddeti ve güneşlenme süresi verilerinden 

faydalanarak EİE tarafından yapılan incelemeye göre Türkiye'nin ortalama senelik 

toplam ışınım şiddetinin 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) ortalama 

toplam güneşlenme süresinin 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat) olduğu saptanmıştır. 

Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Gereken 

yatırımların planlanması durumunda Türkiye senede birim metre karesinden 

ortalama olarak 1100 kWh’lık güneş enerjisi üretebilme imkanı bulunmaktadır. 

Günümüze dek ilerleyen teknoloji ile beraber güneş enerjisi sistemleri de gelişmiş ve 

içinde yaşadığımız yüzyılda güneş gözelerinin bulunmasıyla, güneş enerjisinin etkin 

kullanımı önemli bir değere varmıştır. Güneş enerjisinden konut ısıtma, soğutma, 

pişirme, kurutma, su ısıtma, gibi ısıl gayelerle faydalanılabileceği gibi, güneş 

enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte mümkündür (Çevre ve Orman Bakanlığı, 

2007: 205). Kısaca Türkiye sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli bakımından 

birçok ülkeye göre oldukça avantajlı bir coğrafyada yer almaktadır. Ancak 

maliyetlerin yüksek olması bu enerjiden yararlanmanın önünde büyük bir engel teşkil 

etmektedir. 

1966-1982 yılları arasında yapılan meteorolojik ölçümlere dayanarak 

Türkiye’nin yıllık gün ışığına maruz kaldığı süre 2.640 saattir ve ortalama yıllık 

1.311 kWh/m2 güneşe maruz kalmaktadır. Ancak, günümüze daha yakın zamanlarda 

yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu miktarlar mevcut durumdaki verilerin 

oldukça altındadır. Ülkedeki en yaygın güneş enerjisinden faydalanma, güneş ışığı 

termal kolektörlerinin kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. 1970’lerde turizm 

endüstrisinin büyümesi ve buna bağlı olarak çok miktarda sıcak suya ihtiyacın ortaya 

çıkmasıyla güneş enerjisi ülke pazarına giriş yapmıştır. Ülkenin enerji kaynağı 

sıkıntıları ve 1980lerde yaşanan politik ve ekonomik belirsizlikler sektörün gelişmesi 

için itici güç olmuştur. Her ne kadar yaygın olsa da – 10 milyon m2’nin üzerinde plak 

kolektör kurulmuştur (bu miktar, dünyadaki her hangi bir ülkede bulunan sevinin 

üzerindedir) – ancak sektörde yüksek teknoloji kullanılmamaktadır. Türk müşteriler, 

kullanım ve bakım sorunlarına yol açsa da, eskiden beri, basit, pahalı olmayan 

donanımları tercih etmektedir. Güneş enerjisi sektörünün, yalnızca, kış mevsiminde 

Türkiye’nin güneyindeki tarımsal alanlarda seraların ısıtılmasında kullanılması gibi 
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geniş ölçekli projelerle değil, daha çok çatı tipi güneş kolektörü kullanımıyla 

büyümesi beklenmektedir (World Energy Council, 2010: 449). 

Tablo 17'de Türkiye güneş güneşlenme süresi ve enerji potansiyeli değerleri 

aylara göre dağılımı verilmiştir. 

Tablo 17: Türkiye'nin Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Aylara Göre Dağılımı 

 

Kaynak: Varınca ve Gönüllü,  2006: 272. 

Bu bağlamda Türkiye’nin en az ve en çok güneş enerjisi üretilecek ayları 

sırasıyla Aralık ve Haziran olmaktadır. Bölgeler arasında ise ilk olarak Güneydoğu 

Anadolu ve Akdeniz kıyıları gelmektedir. Güneş enerjisi arzının az olduğu Karadeniz 

bölgesi dışında senede birim metre kareden 1100 kWh’lık enerji üretilebilir ve 

güneşli saat toplam ise 2640 saattir. Bu durumda Türkiye’de toplam olarak senelik 

alınan enerji miktarı ise takriben 1015 kW saat kadardır. Türkiye’nin esas 

potansiyelinden daha düşük olduğu, daha sonra gerçekleştirilen araştırmalar ile 

ortaya konulmuştur. EİE ve DMİ, 1992 senesinden itibaren güneş enerjisi oranlarının 

daha doğru biçimde ölçülmesi  ve  tespit edilmesi için güneş enerjisi ölçümlerini 

kayıt altına almaktadırlar (Varınca ve Gönüllü, 2006: 273). 

 Güneş enerjisi, güneş ışınlarının yenilenebilir doğası ve güneş enerjisi 

sistemleriyle sera gazı ortaya çıkartmadan elektrik üretimi yapılabilmesinden dolayı 

sürdürülebilir enerji kaynağı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, PV paneli üretiminin 

gerektirdiği enerji miktarı ve çevresel etkileri daha da azaltılabilir. Yakın zamanda 
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PV teknolojilerindeki enerji ve karbon döngüleri üzerine yapılan araştırmalara göre 

geri dönüş konusunda güçlü geliştirmeler yapılmıştır (GCEP, 2006: 10). 

 Güneş, büyük miktarlarda ve sürekli olarak enerji üretmektedir; günde 24 

saat, yılda 365 gün boyunca enerji elde edilme imkanı bulunmaktadır. Eğer bu enerji, 

yeryüzünde kullanılabilecek formlara dönüştürülebilseydi, dünyadaki mevcut enerji 

ihtiyacının tümünü karşılamak mümkün olabilirdi. Ancak bu mümkün değildir 

nedenleri ise şöyledir (Minerals Management Service, 2006: 2): 

1) Dünya, güneşten gelen enerjinin küçük bir bölümünü almaktadır, 

2) Dünya kendi etrafında dönmektedir ve bu enerjiyi toplayacak bir cihaz olsa 

bile 24 saatlik günün ancak yarısında bu enerjiyi alabilecektir, 

3) Bulut ve toz gibi atmosferdeki koşullar bazen dünyanın yüzeyine ulaşan 

güneş enerjisinin miktarını oldukça azaltmaktadır. 

 Güneş enerjisinin avantajlarını aşağıdaki maddeler halinde sıralanmak 

mümkündür (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi,  2012):  

• Güneş enerjisi kullanan sistemler, rahatlıkla kurulumu yapılabilen bir 

yerden başka bir yere taşınabilen, enerji ihtiyacına göre basitçe değiştirilebilen 

sistemlerdir. 

• Temiz, devamlı ve yenilenebilir bir enerji olarak  güneş enerjisi tercih 

edilmektedir.  

 Güneş enerjisinin dezavantajları ise şöyledir (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 

Rasathanesi,  2012):  

• Tüketiciler için maliyetlidir. 

• Düşük verimlilikte çalışmaktadır (%15), 

• Kurulum maliyeti diğer alternatiflere göre yüksektir,  

• Piller gibi depolama ortamları için uygun değildir.  

Güneş sınırsız bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinin önündeki tek engel 

fotovoltaik pillerin maliyetleri konusunda yaşanmaktadır. Bu maliyetler 

düşürülebilirse Türkiye açısından da oldukça avantajlı bir enerji kaynağı olacaktır. 
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2.9.2. Rüzgâr Enerjisi  

Rüzgâr, güneş enerjisinin evrenin son derece değişken olan yüzeyini eşit 

ısıtmamasından kaynaklanan yoğunluk basınç farkları ve sıcaklık farklılıklarından, 

oluşmaktadır. Tropikal bölgelerde güneş ışınları sebebiyle ısı kazancı, kutuplarda ise 

ısı kayıpları meydana gelmektedir. Bu, dünya atmosferinin ısıyı tropik alanlardan 

kutuplara doğru hareket ettirmesinden kaynaklanmaktadır. Okyanus akımları da 

benzer biçimde hareket etmekte ve dünyanın ısı transferinin kabaca %30'unu 

meydana getirmektedir. Dünya çapında bu atmosferik akımlar önemli enerji 

transferine sebep olmaktadır. Bundan başka bölgesel ısı değişimleri ve topografik 

nitelikler gibi başka faktörler de rüzgâr enerji dağılımını değiştirmektedir. Rüzgâr 

türbinleri, atmosferdeki basınç ve sıcaklık değişiminden meydana gelen rüzgârın 

kinetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren mekanik araçlardır (Ertürk vd., 

2006:35).  

Binlerce yıldır rüzgâr enerjisinden faydalanılmaktadır. Önceleri mekanik enerji 

sağlamak için kullanılırken günümüzde rüzgar elektrik üretiminde de 

kullanılmaktadır. Farklı yerlerde farklı güçlerde olsa da dünyanın neredeyse her 

yerinde rüzgâr enerjisi mevcuttur. Bu nedenle toplam kaynak miktarı oldukça 

fazladır. Karasal alanların tümünde yaklaşık bir milyon GW’dir. Bu alanın yalnızca 

%1’i kullanılsaydı yaklaşık olarak dünyadaki tüm elektrik santrallerinin kapasitesiyle 

aynı seviye yakalanabilirdi. Yalnızca en iyi rüzgar alanlarından (80 m’de 6.9 m/s’den 

daha yüksek rüzgar hızları olan yerler) faydalanılsa bile, dünyanın elektrik 

ihtiyacının yedi kat fazlasının elde edilebileceği tahmin edilmektedir. Karasal 

alanların dışındaki rüzgâr enerjisi kaynakları da oldukça muazzamdır, örneğin, 

Avrupa’daki 30 km’yi aşmadan ulaşılabilen kaynaklar, tüm Avrupa Birliği’nin 

ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir (WEC, 2010: 500). Bu nedenle Avrupa 

ülkeleri tarafından rüzgara oldukça fazla yatırımlar yapılmaktadır. 

Bugün rüzgârdan elektrik üretimi için devasa güçlü türbinlerde inşa edilen 

rüzgâr santrallerinin yanında, küçük güçlü türbinler olan rüzgâr jeneratörleri ile de 

enerji elde edilmektedir. Rüzgârdan kaynaklanan güç, rüzgâr hızının küpüne eşittir. 

Yerden yukarıya doğru çıktıkça logaritmik bir yükseliş göstermektedir. Dünyada 

bugün kullanılan rüzgâr enerjisiyle mevcut rüzgâr enerjisi potansiyeli 



 137

kıyaslandığında rüzgârın kullanımı henüz çok düşük oranlardadır. Özellikle fosil 

yakıt santralleri ile kıyaslandığında rüzgâr çok düşük miktarlarda kullanılmaktadır. 

Fakat rüzgardan çok daha temiz ve ekonomik üretim sağlanabilmektedir (Üstün vd., 

2009: 26).  

 Rüzgâr enerjisinin başlıca avantajları şöyledir (Çakar vd., 2009: 238): 

• Dışa bağımlılığının olmaması, 

• Güvenilir kararlı, devamlı bir enerji kaynağı olması,  

• Teknolojik gelişmeyle birlikte birim maliyetlerin düşmesi, 

• Rüzgar gücünün elektriğe verimli olarak dönüşüm sağlanabilmektedir. 

Bunların yanında rüzgar enerjisinin dezavantajları ise (Karadeli, 2001: 10); 

• Türbin için geniş alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tek tür türbin için 700-

1000 m2/MW. Rüzgâr tarlalarının birim güç başına toplam ihtiyacı ise 150-200 katı 

kadardır, 

• Estetik ve görsel olarak hoş görünmemektedir, kuş ölümlerine ve gürültüye  

sebep olmaktadır,  TV ve radyo alıcılarında parazitlenme meydana getirmektedir. 

 Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli OCED tarafından 83000 MW (83 GW), 

yıllık 250 milyar KWh olarak hesaplanmıştır. 2020 yılı için Türkiye rüzgar enerjisi 

için mümkün hedefler ETBK tarafından 20 000 mw olarak belirlenmiştir (ETBK 

2010a). 1996 yılından itibaren toplam rüzgâr kurulu gücü logaritmik olarak artış 

göstermektedir. 2009 senesinde 37.466 MW gücünde rüzgâr enerjisi santralının 

(RES) devreye girmesiyle küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 157899 MW’a 

ulaşmıştır. 2009 senesinde devreye alınan rüzgâr gücü 1996’dan bu güne dek 

devreye alınan en büyük güçtür, aşağıdaki grafiklerde bu durum açıkça 

görülmektedir. Küresel finansal krizin pek çok sektörü etkilediği 2009 yılı sonundaki 

dönemde küresel rüzgar enerjisi pazarındaki bu büyüme dikkat çekicidir. Bu 

dönemde küresel rüzgâr enerjisi pazarında %31’lik büyüme gerçekleştirmiştir (DEK, 

2010: 89). 

Şekil 10: Küresel Kümülatif Rüzgar Kurulu Gücü (1996-2009) 
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Kaynak: DEK, 2010: 89.    

Şekil 11. Küresel Yıllık Kurulan Rüzgâr Kurulu Gücü (1996-2009) 

 

Kaynak: DEK, 2010: 89.    

Yukarıdaki şekiller değerlendirilecek olursa son yıllarda rüzgar enerjisi kurulu 

gücünde önemli artışların yaşandığı açıkça görülmektedir, ancak toplam rüzgar enerji 

potansiyelinin çok azı değerlendirilmektedir. 

Rüzgâr enerjisinin kullanımını yaygınlaştırılması için rüzgarın, gelişmiş olarak 

kullanılan başka enerji kaynaklarına göre kıyaslanmasının ve değerlendirmesinin iyi 

yapılıp, elde edilen sonuca ne derecede destekleneceğinin net olarak saptanması 

gerekmektedir. Günümüz teknolojisi ile ekonomik kaynak saptama çalışması 

yapılarak yenilenebilir rüzgâr kaynaklarına derece verilerek tespit edilmelidir. 

Rüzgâr enerjisi kullanımını fazlalaştıracak en önemli gelişme, bu metotla üretilen 

elektrik enerji maliyetinin (KWh cinsinden) asgariye çekilmesidir. Bu maliyeti 

etkileyen önemli üç parametre bulunmaktadır bu parametreler (İTÜ, 2007: 91); 
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 (1) Tesis inşa edilecek alanda ortalama rüzgar hızı değeri(ekonomik olarak alt 

sınırının 7-7.5 m/s dolayında olduğu kabul edilebilir), 

 (2) Kurulması planlanan tesisin, iletim hatlarına olan mesafesi, 

 (3) Kaynak değerinin azalması (%20'den fazla arazi eğimi ve pürüzlülüğü, 

rüzgarın değişkenliği ve türbülansı ve diğer doğal kaynak faktörleri araziye ulaşım, 

gibi) ve bu doğrultuda pazar faktörünün etkilenmesi (estetik ve çevre gerekçeleri ile 

arazinin alternatifli kullanım maliyetinin artması) ile birlikte iletim hatlarının 

yenilenme maliyetinin (değişken rüzgar gücünün daha fazla şebekeye verilebilmesi 

için) tespit edilmesi. 

Sözkonusu üç ölçü dışında önemli diğer bir konu da inşa edilecek yüksek 

teknoloji ürünü türbinlerin düşük maliyetli, şebekeye bağlı, farklı rüzgar 

rejimlerinde imkan dâhilinde en yüksek performansta devamlı olarak faaliyet 

gösterebilecek türbin olarak tasarlanmış olmasıdır. Bu sebeplerle ülke rüzgâr 

kaynağına ve topografyasına uygun, verimli türbinlerin yerli sanayi girişimleri ile 

üretimleri desteklenmeli, kurulan tesislerin verimlilikleri takip edilmeli ve inşa 

edilmesi planlanan diğer alanların durumunu günümüz teknolojileri esas alınarak 

tekrar değerlendirilmelidir (İTÜ, 2007: 91).  

Tablo 18: Küresel Rüzgâr Enerjisi Pazarındaki İlk On Ülke (2009) 

Ülkeler Kurulu Güç 
(MW) 

Pazar Payı 
(%) 

ABD 35.159 22,3 
Almanya 25.777 16,3 

Çin 25.104 15,9 
İspanya 19.149 12,1 

Hindistan 10.926 6,9 
İtalya 4850 3,1 
Fransa 4492 2,8 
İngiltere 4051 2,6 
Portekiz 3535 2,2 

Danimarka 3465 2,2 
En Büyük 10 Pazar 136.508 86,5 

Dünyanın Geri Kalanı 21.391 13,5 
Dünya Toplam 157.899  

Kaynak: DEK, 2010: 89. 
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2009 yılında rüzgar enerjisine eklenen en büyük kurulu güç 13000 MW ile 

Çin’de yaşanmış ve ülkedeki rüzgâr enerjisi pazarı %110’luk büyük bir gelişme 

gerçekleştirmiştir. Çin’i 10526 MW ile Avrupa bölgesindeki ve 9922 MW ile de 

ABD’deki yatırımlar takip etmiştir. Rüzgar enerjisi konusunda pazar payı en büyük 

ülke ABD' dir. ABD'yi %16,3'lük payla Almanya takip etmektedir. 76152 MW ile 

toplam dünya kurulu rüzgâr gücünün %48’ine sahip Avrupa elektrik enerjisi 

gereksiniminin %9’unu rüzgâr enerjisi ile karşılamaktadır. 2009 senesinde Çin ve 

Hindistan’daki gelişmeler nedeniyle sektörde ciddi bir artış gözlemlenmektedir 

(DEK, 2010: 89). 

2010 yılında Türkiye’de elektriğin %2’lik kısmı rüzgârdan elde edilmiştir. 

Rüzgâr türbinlerinin imalat maliyetlerinin azaltılmasına yeni ölçme teknolojilerine 

yönelik araştırmalara ve yer seçimi için potansiyel tespit etme faaliyetlerine öncelik 

verilmektedir (Üstün vd., 2009: 26). Şayet maliyetler düşürülebilirse Türkiye'de 

önemli bir rüzgar potansiyeli bulunmaktadır. 

Rüzgâr enerjisi, kömür ya da doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması esasına 

dayalı olarak çalışan termal enerji santralleri gibi havayı kirletmemektedir. Rüzgâr 

tribünleri, asit yağmurları ya da sera gazlarına sebep olan atmosferik salınım da 

üretmemektedirler. Rüzgâr tribünleri çiftliklere inşa edilerek, çoğu iyi rüzgâr alanının 

bulunduğu kırsal bölgelerdeki ekonomiye katkı sağlama imkanı elde edilebilir. 

Rüzgâr enerjisi, yeşil enerji olarak da değerlendirilmektedir çünkü çevre üzerine çok 

az miktarda olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yeni bir rüzgâr enerjisi santralinin 

kurulması için gereken materyallerin üretilmesi ve taşınması için tüketilen enerji, 

santralin bir kaç ay çalıştırılması sonucu karşılanabilmektedir. Rüzgar enerjisi 

santrallerinin çevreye olan etkisi, getirileriyle kıyaslandığında çok az düzeydedir 

(Saidur vd., 2011: 2424). 

Yeryüzündeki rüzgâr enerjisi potansiyeli çok yüksektir ve prensipte dünyadaki 

tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Neredeyse tüm ülkelerin 10 m 

yükseklikte ortalama 5 m/s’den yüksek hızda rüzgâr alan bölgeleri bulunmaktadır 

(Sesto ve Casale, 1998: 376). 

Şekil 12: Kıtalara Göre Yıllık Artış 
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Kaynak : Durak 2010: 5.   

Türkiyede rüzgâr enerjisinden elektrik elde etme faaliyetleri için 2004 yılı sonu 

itibarıyla kurulu kapasite oranı 18 MW’dir. Bu miktar eldeki kaynağın çok azının 

kullanıldığını göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin elektrik üretiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden yasal düzenlemesi 2005 

yılında yürürlüğe girmiştir ve 2008 yılının sonunda kurulu rüzgâr kapasitesi 25 kat 

aratarak 458 MW’ye ulaşmıştır. 2009 yılının sonunda, kapasitenin bir önceki yıldan 

%78 fazla olduğu tahmin edilmiş ve üretim 813 MW’ye ulaşmıştır. Mayıs 2010 

itibarıyla, 429 MW’sinin yıl içerisinde tamamlanması beklenen 1030 MW yapım 

aşamasındadır. 2010 yılında 644 MW’nin inşa edilmesi beklenmektedir. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010 – 2014 Stratejik Planı incelendiği zaman 2015 

yılındaki enerji kapasitesinin 10000 MW’ye ulaşması beklenmektedir. Bakanlık, 

2020 yılı için 20000 MW hedef belirlemiştir (WEC, 2010: 539). 
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Tablo 19: Dünyadaki Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 

Kıta 
Brüt Potansiyel, 

TWh/yıl 

Teknik Potansiyel, 

TWh/yıl 

Afrika 106,000 10,600 

Avusturalya ve Okyanusya 30,000 3000 

Kuzey Amerika 139,000 14,000 

Güney Amerika 54,000 5400 

Doğu Avrupa 106,000 10,600 

Batı Avrupa 31,400 4800 

Asya 32,000 4900 

Dünya Toplamı 498,000 53,000 

Kaynak: Michalak ve Zimny, 2011: 2331. 

Tabloya göre brüt ve teknik potansiyel rüzgâr enerjisi farkları genelde % 10 luk 

bir dilimi içeriyorken, Batı Avrupa ve Asyada ise bu oran % 10 un üzerine 

çıkmaktadır. Bu durum söz konusu ülkelerin potansiyel rüzgâr enerjisini bu 

gölgelerin daha etkin kullanabileceklerini göstermektedir. 

2009 yılı sonunda Avustralya, 1.712 MW kurulu rüzgâr gücüne sahip olmuştur. 

Ülke eyalet merkezli teşvik sistemi ile bu büyüme eğilimini sürdürmek istemektedir. 

2009 yılında kurulu güce 406 MW yeni kapasite ilave edilmiştir. Genç bir pazar olan 

Ortadoğu ve Afrika ’da ise, İran (91 MW), Mısır (430 MW), ve Fas (253 MW)'da 

rüzgar enerjisi ilgi odağı olmaktadır. Bu ülkeler % 36’ya varan bir büyüme 

göstermişlerdir. Dünyadaki 10 büyük pazarın ve diğer ülkelerin 2009 senesinde ilave 

ettiği kapasite ve kapasite artış değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tabloya 

göre Çin 2009 senesinde %34,7’lik artışla dünyada ilk sırada almaktadır. 2010 

yılındaki gelişmeler bakılırsa bu durumun süreceğinin sinyallerini vermektedir 

(DEK, 2010: 89). 
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Tablo 20: Ülkelerin 2009 Yılı Kapasite Artış ve Yüzdeleri 

Ülkeler Kapasite Artışı (MW) Artış Yüzdesi (%) 

Çin 13.000 34,7 

ABD 9.922 26.5 

ispanya 2.459 6,6 

Almanya 1.917 5,1 

Hindistan 1.271 3,4 

İtalya 1.114 3,0 

Fransa 1.088 2,9 

İngiltere 1.077 2,9 

Kanada 950 2,5 

Portekiz 673 1,8 

En büyük 10 33.471 89,3 

Dünyanın Geri Kalanı 3.994 10,7 

Dünya Toplam 37.466  

Kaynak: Durak, 2010: 5. 

Ekonomik alanda en hızlı büyümeyi gösteren Çin 2009 yılında rüzgâr enerjisi 

kapasitesini % 34 artırarak, sahip olunan potansiyel rüzgâr enerjisinden en fazla 

fayda elde eden ülke olmuştur. Rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin en 

önemli avantajı dışa bağımlılığı azaltıyor olmasıdır. Potansiyel rüzgâr enerjisini en 

iyi şekilde kullanan Çin diğer ülkelere stratejik üstünlük sağlamaktadır. 

Avrupa Birliği ülkeleri, rüzgâr enerjisi ile diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanım miktarlarının arttırılmasına ilişkin amaçlara odaklanmışlardır. 

Avrupa’daki ve diğer bölgelerdeki ülkeler bu amaçlarına ulaşabilmek için değişik 

piyasa destek yöntemlerine başvurmaktadırlar. Bu ülkeler tarafından uygulanan 

destekler şöyledir (DEK, 2010: 89; 

1)  Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan elektrik santrallerine vergi 

teşviki, 
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2) Enerji arz güvenliği sağlamak amacıyla enerji üreticilerine verdikleri 

sübvansiyonlarla, 

3) Üretilen birim enerji başına prim ödenmesinden ve 

4) Özel tarifeler uygulanmasına, kadar dayanan bir takım yöntemlerden 

yararlanmışlardır.  

Avrupa’da rüzgâr enerjisi kullanımı artarak devam etmektedir. Bu alanda 

Almanya liderliğini muhafaza etmiştir Almanya'yı İspanya takip etmektedir. Rüzgar 

enerjisinin Fransa ve İtalya’da kullanımı ise zaman içinde artmaktadır. AB’ye yeni 

üye  olan ülkeler rüzgâr enerjisi santrali kullanımında henüz istenilen dereceye 

ulaşmamışlardır. Orta ve Batı Avrupa Ülkeleri, Doğu Avrupa Ülkelerine doğru 

yönelmektedirler. İspanya ve Almanya başta olmak üzere Fransa ve İtalya ise rüzgar 

enerjisi ile ilgili Avrupa’daki 4 ana ülkedir. Bundan başka deniz üstü kurulu gücü de 

2061 MW olup Avrupa’daki toplam kurulu güç olan 76152 MW içerisinde %2,7 

orana sahip olmakla birlikte, deniz üstü rüzgar enejisi santral projelerinin 

önümüzdeki senelerde artacağı öngörülmektedir (DEK, 2010: 89).  

2.9.3. Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji, doğal radyoaktif uranyum, toryum ve potasyum izotoplarının 

ayrışması sonucu ortaya çıkan, dünyanın doğal ısısından kaynaklanan bir enerji 

türüdür (WEC, 2010: 453). Yerkabuğunun farklı yerlerinde toplanmış ısının 

meydana getirdiği sıcaklıkları devamlı olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın 

üzerinde olan ve etrafındaki normal yerüstü ve yeraltı sularına göre daha çok erimiş 

mineral, çeşitli gazlar ve tuzlar içerebilen buhar ve sıcak su; jeotermal enerji olarak 

ifade edilmektedir (Ertürk vd., 2006: 36). Jeotermal kaynaklardan enerji üretiminin, 

merkezi ısıtma, soğutma, sera ısıtması vb., endüstriyel amaçlı kullanım proses ısı 

temini, kurutma vb., kimyasal madde ve mineral üretimi, karbondioksit, lityum, ağır 

su, hidrojen vb., kaplıca amaçlı kullanım, düşük sıcaklıklarda kültür balıkçılığı, 

mineralli su olarak içme amaçlı kullanımı olmak üzere oldukça yaygın bir kullanım 

alanı bulunmaktadır (ETİMENKUL, 2008: 43). 

Jeotermal enerji arzı ekonomik olan derinliklerde açılan kuyularla 

gerçekleştirilmektedir. Enerji değişim teknolojileri sayesinde ısı enerjisi amaçlı 
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doğrudan kullanım uygulamaları söz konusu olmakta veya sıcak su ve buhardan 

elektrik üretimi yapılmaktadır. Enerjisinden faydalanılan atık, negatif anlamda 

çevresel etkileri sebebiyle su yeraltına tekrar geri gönderilmektedir. Jeotermal 

enerjiden faydalanan pek çok ülkede suyu tekrar geri basma işlevi uygulandığı için 

çevre yönünden en olumlu enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Jeotermal 

enerji, uzak mesafelere nakli sınırlı kalmaktadır dolayısıyla yerinde kullanılabilen bir 

enerji kaynağıdır (Özyurt ve Dönmez 2005).  

Jeotermal enerji kısa mesafelere ve kapalı borular içinde taşındığından 

herhangi bir olumsuz çevresel etkisi bulunmamaktadır. Bu enerji elektrik üretiminde 

kullanıldığında, yalnız sülfür emisyonları bakımından değerlendirilse bile hemen 

hemen sıfır atıkla fosil yakıtlara çevresel açıdan daha önceliklidir. Jeotermal 

santrallerde azot oksit emisyonları fosil yakıt kullanan santrallere göre fazlasıyla 

düşük değerde bulunmaktadır. Bu sebeple jeotermal elektrik santralleri çevresel 

olarak ve ozon tabakasına etkileri yönünden tehlikesiz olduğundan temiz bir enerji 

kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Yeni teknolojiler kullanarak arz sağlayan 

jeotermal santrallerde CO2 emisyon miktarı oldukça azdır (Özyurt ve Dönmez 2005).  

Sağlık hizmeti üretme amaçlı olarak faydalanılan doğal sıcak su kaynakları ilk 

olarak 1827 yılında İtalya'da, asitborik sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Daha sonra 

1905 yılında İtalya'nın Larderello bölgesinde ilk defa jeotermal buhardan elektrik 

üretimine başlanmış ve 1912 senesinde gücü 250 KWe olan ilk turbojeneratör 

kurulmuştur. 1930'lu yıllarda ise bu enerji İzlanda'nın Reykjavik kentinde ısıtma 

amacı ile enerji elde etmede kullanılmaya başlanmıştır. 1949 yılında Yeni 

Zelanda'nın Wairakei bölgesinde turizm hizmeti veren bir otele sıcak su ihtiyacının 

sağlanması için başlanan sığ sondajlara elektrik sağlamak için devam edilmiş ve 

1954 yılında otelin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan 200 MWe kapasiteli bir 

santral kurulmuştur. 1966 yılında Japonya'da, 1961 yılında Meksika'da ve 1960 

yılında Amerika'da, santraller inşa edilerek jeotermal enerjinin kullanımında büyük 

ilerlemeler kat edilmiştir.  1992 yılı verilerine göre dünyadaki elektrik kurulu güç 

kapasitesi 6.275,3 MW ve 1993 senesi verilerine göre ısıtma amaçlı doğrudan 

kullanım ise 13.044 MW civarında gerçekleşmiştir (DPT, 1996: 4-5). 
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 Türkiye’de jeotermal enerji alanında dünyada yedinci sırada, Avrupa'da ise 

birinci sırada yer almaktadır. Türkiye'de yüzey sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olan 

140'a yakın jeotermal kaynak bulunmaktadır (TKBSGB, 2007: 56). Önemli 

jeotermal kaynakların işletmeye kullanılması yönünde Enerji Bakanlığı ihale yoluyla 

sahaların devredilmesi faaliyetlerini başlatmıştır. Türkiye sahip olduğu yaklaşık 

30.000 MW jeotermal ısı kapasitesinin çok az bölümünü sadece %5'lik kısmını 

kullanmaktadır. Kısmen elektrik enerjisi üretiminde, önemli ölçüde de tarım seracılık 

ve ısıtmada, kullanmak üzere faaliyetler hızlandırılmıştır. Ayrıca sağlık amaçlı olarak 

kaplıca turizmi için kullanılabilecek büyük potansiyele sahip jeotermal kaynaklar da 

bulunmaktadır. Türkiye'nin de, dünyanın her yerinde olduğu gibi artan enerji 

gereksinimini göz önünde bulundurarak jeotermal enerjiden yararlanması ve yerli 

kaynaklarını kullanıp dışa bağımlılığını azaltma açısından önemli jeotermal 

kaynaklara sahip olduğunu unutmaması gerekmektedir (Alemdaroğlu, 2007:70).  

2.9.3.1.Dünyadaki Önemli Jeotermal Kuşaklar 

Dünyada, jeolojik nitelikleri sebebiyle (volkanizma ve genç tektonizma) pek 

çok jeotermal kuşak bulunmaktadır. Bu kuşaklar (DPT, 1996: 5);  

And Volkanik Kuşağı; Güney Amerika’nın batı kıyılarında bulunan bu kuşak, 

Kolombiya, Venezuella, Peru, Bolivya,  Şili, Ekvator ve Arjantin’i içermektedir. 

Birçok aktif volkanizmanın varlığı sebebiyle, yüksek sıcaklıklı jeotermal sistemlerin 

olduğu bu kuşaktaki jeotermal bölgeler henüz çok fazla değerlendirilmemiştir  

Alp-Himalaya Kuşağı; Hindistan Plakası ile Avrasya Plakasının çarpışması 

neticesi meydana gelen bu jeotermal kuşak, dünyanın en büyük jeotermal kuşakları 

arasında bulunmaktadır. 3000 km uzunluğunda ve 150 km genişliğinde olan kuşak,  

Tayland, Myanmar (Burma), Yunnan (Çin), Tibet, Hindistan, Pakistan, İran, Türkiye,  

Yunanistan, Yugoslavya ve İtalya'yı içine almaktadır. 

Doğu Afrika Rift Sistemi; aktif olan bu sistem Djibuti, Etiyopya, Kenya, 

Uganda, Tanzanya, Malavi, Zambiya gibi ülkeleri kapsamaktadır. Aktif volkanizma 

Tanzanya Etiyopya ve Kenya'da bulunmaktadır. 

Karayip Adaları; aktif volkanizmanın hakim olduğu kuşakta, önemli 

potansiyel görülmektedir. Orta Amerika Volkanik Kuşağı; Panama, Kosta Rika, 
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Nikaragua, El Salvador ve Guatamela'yı kapsayan bu kuşakta, çok miktarda 

jeotermal sistem bulunmaktadır. 

Bunların dışında; Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Çin, Filipinler, 

Endonezya, Yeni Zelanda, İzlanda, Japonya, Meksika, Kuzey ve Doğu Avrupa, 

ülkeleri değişik tektonik oluşumlar sebebiyle verimli jeotermal alanlara sahiptir . 

 Türkiye’de Maden Tetkik ve Arama Kurumu tarafından sıcaklığı 40 derece 

ve üzerinde olan 140 jeotermal bölge saptanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar, kurum 

jeologları tarafından 1962 yılında başlatılmıştır. Türkiye’de ilk jeotermal saha, 1968 

yılında Denizli-Sarayköy Kızıldere bölgesinde keşfedilmiştir. 17 sondaj kuyusu 

açılarak, sıcaklık iki yüz derecenin üzerinde belirlenmiştir, çalışma ile sıcak buhar 

rezervine ulaşılmıştır. Elde edilen potansiyel sıcaklık ile elektrik enerjisi üretilmesi 

için, sahada bir deneme santralı kurularak, çevredeki üç köye elektrik enerjisi 

sağlanmıştır. Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye’nin ilk jeotermal santralı olmuştur. 

Türkiye’de bu bölgeden başka önemli jeotermal enerji bölgeleride bulunmaktadır. 

Bunlar; Aydın-Buharkent, Aydın-Germencik, İzmir-Seferhisar, İzmir-Balçova ve 

Balıkesir-Gönen olup, ayrıca Aydın-Sultanhisar-Salavatlı bölgesinde iki kuyu 

açılmış ve sıcaklığın 165 derece olduğu tespit edilmiştir. Bunun gibi, Türkiye’de 

belirlenen 140 jeotermal sahadan, sadece burada belirtilmiş olan beş saha 

rezervlerinin, elektrik enerjisi üretebilme kapasitesine sahiptir (Doğanay, 1998:550). 

 Türkiye’nin jeotermal potansiyeline dair önemli bir gösterge de, ülkenin Alp-

Himalaya orojenik kuşağında yer alıyor olmasıdır. Batı Anadolu’nun 31.5 GW’lik 

potansiyelinin yaklaşık %78’ne sahip olduğu tespit edilmiştir. Günümüze kadar 

yaklaşık 186 adet jeotermal alan tespit edilmiştir. Bunların bazılarının yüksek entalpi 

alanları olmasına karşın %95’i düşük – orta entalpi kaynağıdır ve dolayısıyla 

doğrudan kullanım için daha uygun durumdadırlar. Türkiye, düşük – orta entalpi 

kaynakların %7’sini, ağırlıklı olarak şehirlerdeki ısıtma sistemlerinde, seraların 

ısıtılmasında ve termal tedavi amacıyla kullanmaktadır (WEC, 2010: 496). 

2009 yılı sonu itibarıyla kurulu kapasitenin doğrudan kullanımının, 1.011 

MW’si ev içi ısınmada (şehirlerdeki ısınma sistemleri dahil), 483 MW’si seraların 

ısıtılmasında ve 552 MW’si termal tedavide olmak üzere toplam 2.084 MW’tir. 
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Kurulu jeotermal ısı pompası kapasitesi, 40 MW’den daha düşük bir değerle, 

diğerlerine nispeten daha küçüktür. 1968 yılında, jeotermal kaynaklardan elektrik 

üretimi üzerine yapılan araştırmayı müteakiben, 1974 yılında Denizli yakınlarında 

Kızıldere alanında 0.5 MW deneme santrali kurulmuştur. 1984 yılında, Kızıldere'de 

20 MW'lık tek çakmalı jeotermal santral faaliyete girmiştir. Elektrik üretimine ek 

olarak, bu santralde, sıvı CO2 ve kuru buz üretimi de yapılmaktadır. 2008 yılı 

sonunda, toplam kurulu elektrik üretme kapasitesi 34.2 MW’dir. Şubat 2009 

tarihinde 47.4 MW Ömerbeyli Santrali faaliyete geçmiştir ve 2009 yılı Mart ayı 

sonuna kadar elektrik şebekesine dahil edilmiştir. 2010 yılı sonu itibarıyla, iki 

jeotermal santralinin daha kurulumu tamamlanmıştır (WEC, 2010: 496). 

 Enerjinin doğrudan kullanımı, jeotermal enerjinin en eski, çok yönlü ve en 

yaygın kullanım biçimidir. Jeotermal enerjiyi doğrudan kullanmanın 25’ten fazla 

ülkedeki erken tarihi, 2000 yıldan fazla süredir jeotermal enerjinin kullanımını 

gösteren Cataldi ve arkadaşları tarafından hazırlanan “Stories from a Heat Earth – 

Our Geothermal Heritage” adlı eserde incelenmiştir (Lund vd., 2011: 159). Mekân 

ısıtması, endüstri ve elektrik üretimi için jeotermal enerjinin kullanılmasına yönelik 

büyük ölçekli girişimler 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır (Fridleifsson, 2003: 382). 

Elektrik üretiminde jeotermal enerji kullanımı ticari olarak 1913 yılından beri 

yapılmaktadır. Jeotermal enerjiden faydalanma, son otuz yıldır artış göstermiştir 

(Fridleifsson, 2001: 299). 

 Jeotermal enerji üretiminden kaynaklanan çevresel etkiler şu şekilde 

özetlenebilir (Phillips, 2010: 2415 - 2416): 

• Hava Kirliliği: Jeotermal sıvıların buharı 1.0 ile 50 g/kg arasında 

yoğuşmayan gaz salınıma sebep olmaktadır. Bu gazlar, CO2, H2S, NH3, CH4, N2 ve 

H2’dir. CO2 salınımı, doğal gazda 453 g/kWh, petrolde 906 g/kWh ve kömürde 1042 

g/kWh iken, jeotermal kaynak kullanımında oldukça düşük seviyelerde 13 g/kWh ile 

380 g/kWh arasında gerçekleşmektedir. H2S, asit yağmurlarına sebep olmaktadır. ve 

salınım oranı genellikle 0.5 ve 6.8 g/kWh aralığındadır. Jeotermal buhar, eser 

miktarda civa (Hg), boron buharı (B) ve radon (Rn) içerebilmektedir. B, HN3 ve daha 

az seviyedeki Hg, toprağın ve bitkilerin kirlenmesine yol açan yağmurlarla 

atmosferden emilmektedir. Boron, bitkiler, yüzey suları ve suda yaşayan 
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organizmalar üzerindeki ciddi etkilerinden dolayı özel olarak dikkat 

gerektirmektedir. Hg salınımı, kömür kullanılan santrallerle (45 – 900 mg/kWh) eş 

miktardadır. Buhardaki Rn salınımı, 3.700 – 78.000 Bq/kWh konsantrasyonlar 

biçiminde olmaktadır.  

• Su Kirliliği: Jeotermal enerjide su kullanımı, olası çevresel konularla ilgili 

soruları akla getirmektedir. Bunlar; su kalitesi, suyun ulaşılabilirliği ya da su 

kaynaklarının kullanımıyla ilgilidir. Su kirlenmesi azaltılırken şu olayların olması 

muhtemeldir: 

- Jeotermal sıvıların yüzeye yayılmasına sebep olabilecek kazaların olma 

olasılığı bulunmaktadır. 

- Toksik ya da tehlikeli maddelerin arama, inşa etme ya da üretim 

aşamalarında yayılma tehlikesi bulunmaktadır. 

- Yüzey sularının drenaj yapılarının zarar görme olasılığı vardır. 

• Toprakla İlgili Konular: Özellikle, dik yamaçların olduğu, yüksek yağış 

alan yerlerde toprak kaymaları ve toprak erozyonu olası tehlikelerdir. Bazı jeotermal 

alanlarda, uzun süre boyunca jeotermal sıvının çıkartılmasından dolayı toprak 

çökmeleri gözlemlenmiştir. Bu, jeotermal bölgelerin, jeolojik bakımdan sağlam 

olmayan alanlarda olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple; volkanik aktiviteler, 

derinlerdeki depremler ve yüksek dereceli ısı akışları, bu tarz alanların karakteristik 

özelliklerindendir. Dolayısıyla; bu alanlarda herhangi bir tesis inşa edilmeden önce 

bu tarz riskler tam olarak değerlendirilmelidir.  

• Gürültü: Jeotermal tesislerin çoğunluğu, büyük yerleşim alanlarından 

uzaklarda inşa edilmişlerdir. Yeni açılan kuyular ya da bakım çalışmaları, 90 ile 122 

dB arasında ses ortaya çıkartmaktadır. Ancak, kullanılan araçlar (kamyon vs.), inşaat 

etkinlikleri, şiddetli buhar tahliyeleri ve belli başlı delme işlemleri önemli derecede 

rahatsızlığa yol açabilmektedir.   

 Jeotermal gelişimin ortaya çıkartacağı temel çevresel sorunlar şunlardır 

(Kristmannsdóttir ve Ármannsson, 2003: 453): 

• Yüzey bozulmaları 
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• Sıvı çıkartılmasının fiziksel etkileri 

• Gürültü 

• Termal etkiler 

• Kimyasal kirlenme 

• Biyolojik etkiler 

• Doğal özelliklerin korunması  

 Jeotermal enerji üretimi, diğer çoğu teknolojiden çok daha az sera gazı 

salınımına yol açmaktadır. Kıyaslama yaparken, tüm üretim döngüsünün (santralin 

faaliyete geçmesinden önceki, faaliyeti esnasındaki ve faaliyetinden sonraki tüm 

aşamalar) göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Jeotermal elektrik 

santralleri, diğer teknolojilerle kıyaslandığında önemli ölçüde düşük CO2 salınımı 

gerçekleştirmektedir. Jeotermal enerji, CO2 miktarının azaltılmasının önem kazandığı 

durumlarda, kömür, petrol ya da doğal gazdan daha iyi bir seçenek teşkil etmektedir. 

Jeotermal elektrik üretimi, çevresel etkilerden tamamen arındırılamamaktadır. 

Bunlar, toprağın, rezervin ve santralin özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 

İkili santraller (sıvının tribünü döndürdüğü kapalı bir sistem), atık ısı dışında önemli 

bir çevresel etkiye sebep olmamaktadır (Rybach, 2003: 467). 

 Jeotermal enerjinin avantajları şöyledir (Kılıç, 1998: 92): 

• Yüksek dönüşüm verimliliğinin olması 

• Düşük sıcaklıktaki kaynaklardan faydalanabilme imkanı 

• Araştırma nedeniyle açılan kuyulardan faydalanma imkanı, 

• Proje uygulama sürelerinin kısa olması, 

• Derin olmayan yerlerde sondaj maliyetlerinin ucuz olması 

• Jeotermal akışkanın uzun mesafelere taşınabilir olmasıdır. 

 Jeotermal enerjinin dezavantajları ise aşağıdaki gibidir (Çetiner, 2012): 

• İkincil sıvı maliyetlerinin yüksek düzeylerde olması, 

• Kaçaklara müsaade edilmemesi, 

• Isı değiştirgeçlerinin pahalı olması,  

• Toplam jeotermal akışkan akış oranlarının yüksek olma gereksinimi, 
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• İkincil sıvı olarak hidrokarbon kullanılması durumunda, hidrokarbonun 

yanıcı olma tehlikesi oluşturması, 

• İkincil sıvı olarak freonlar kullanılması durumunda ozon tabakasına zarar 

vermeyen sıvıları seçme mecburiyetinin bulunmasıdır. 

2.9.4. Biyokütle Enerjisi 

Bitkisel artıklar, odun, elyaf bitkileri, karbohidrat bitkileri, yağlı tohum 

bitkileri biyokütle enerjisi hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Biyokütle 

yenilenebilir, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, elektrik üretebilen, her ortamda 

yetiştirilebilen, çevreye olumsuz etkisi olmayan taşıtlar için yakıt sağlayabilen 

stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütle direkt yakılarak veya çeşitli aşamalarla yakıt 

kalitesi arttırılıp, var olan yakıtlara eşdeğer niteliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay 

kullanılabilir, taşınabilir ve depolanabilir yakıtlar) sağlanarak enerji teknolojisinde 

kullanılmaktadır (GKBHAK, 2004: 35). 

Dünyanın sanayileşmesi ve artan nüfusu ile sürekli artan enerji ihtiyacını 

çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak elde edebilecek kaynaklardan belki de 

en önemlisi biyokütle enerjisidir. Bitki yetiştirilmesi, güneş yok olmadığı müddetçe 

süreceği için, biyokütle bitmez bir enerji kaynağı olarak varolacaktır. Biyokütle; 

özellikle kırsal bölgeler için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması her yerde 

yetiştirilebilmesi, tükenmez bir kaynak olması sebebiyle önemli ve uygun bir enerji 

kaynağı olarak bilinmektedir. Biyokütleye, mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen 

bitkileri, otları, yosunları, ağaçları, evlerden atılan sebze ve meyve atığı gibi bütün 

organik çöpleri, gübre ve sanayi atıklarını dahil etmek mümkündür (Topal vd., 2008: 

242). Kısaca biyokütle enerjisi, orgnik maddelerden elde edilen bir enerjidir. Bilinen 

bitki yakma ve hayvan atıklarından yararlanma yöntemleri geleneksel biyokütle 

olarak tanımlanmaktadır. Özellikle azgelişmiş toplumlarda yaygın kullanım alanına 

sahiptir. Modern yöntemlerde ise bitkilerden biyodizel, biyoetanol elde etme gibi 

uygulamaları bulunmaktadır ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak 

nitelendirilmektedir (ETİMENKUL, 2008: 5). 

 Üretilen organik maddelerin yakılması neticesinde açığa çıkan karbondioksit 

ise; daha önce bu maddelerin meydana gelmesi esnasında atmosferden elde edilmiş 



 152

olduğundan biyokütleden enerji sağlanması esnasında çevre, CO2 salımı bakımından 

korunacaktır. Bugün biyokütle enerjisini modern ve klasik olarak iki grupta 

incelemek mümkündür. Ağaç kesiminden sağlanan odun ve hayvan atıklarından 

meydana gelen maddenin basit biçimde yakılması klasik biyokütle enerjisi olarak 

adlandırılırken enerji ormanları, ağaç endüstrisi atıklarından ve enerji bitkilerinden 

sağlanan bio-dizel, etanol gibi çeşitli yakıtlar, modern biyokütle enerjisinin kaynağı 

olarak bilinmektedir (Topal vd., 2008:242-243).    

 Dünyada sanayinin ilerlemesi ve artan nüfusunda etkisi ile hızla artan enerji 

ihtiyacını karşılamada çevreyi kirletmeden ve devamının sağlanabileceği 

kaynaklardan belki de en önemlisi biyokütle enerjisidir. Bundan başka biyokütle 

enerjisi içinde fosil yakıtlarda mevcut kükürt ve kansorejen madde bulunmadığı için, 

çevreye zararı yok denecek kadar düşüktür. Daha da önemlisi bitki yetiştirilmesi, 

güneş olduğu süre devam edeceği için biyokütle tükenmez bir enerji kaynağıdır. 

Biyokütle enerjisinin avantajları şöyledir (HABİTAT, 2012):  

• Düşük çevrim veriminin bulunması, 

• Sosyoekonomik gelişmelerde önem arz etmesi, 

• Her ölçekte enerji verimi için uygun bir alternatif olması  

• Farlı yerlerde yetiştirilebilmesi  

• Üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi  

• Düşük ışık şiddetlerinin yeterli olması  

• Çevre kirliliği oluşturmaması 

• Sera etkisi yaratmaması 

• Asit yağmurlarına sebebiyet vermemesi 

Diğer yenilenebilir kaynaklara nazaran değişik nitelikleri olan biyokütle, 

elektrik enerjisi ve/veya ısı ile sıvı yakıta dönüştürülebilmekle beraber, çoğunlukla 

gündelik evsel kaygılarla doğrudan yakılarak harcandığından ekonomik, verimlilik, 

çevre ve sağlık alanlarındaki dolaylı ve/veya dolaysız, olumsuz etkileri sebebiyle 

sürdürülebilirlik kavramının ekonomik, çevresel, kurumsal, sosyal  boyutlarına 

ilişkin olarak büyük ölçekli karmaşık sorunlara zemin hazırlayarak, küresel 



 153

sürdürülebilirlik üzerine önemli tehlikeler oluşturmaktadır (Sohtaoğlu ve Papur, 

2009: 214). 

Biyokütle, enerji üretiminin ve kullanımının küresel ölçekte çevresel etkilerinin 

azaltılması için kullanılan yenilenebilir kaynaklardan birisidir. Biyokütle enerji 

kaynaklarının kullanımı ve uygulanabilirliği bakımından sınırlılıkları bulunmaktadır 

ve sadece fosil yakıtlarla değil, aynı zamanda, rüzgâr, güneş ve dalga enerjisi gibi 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla rekabet etme seviyesindedir. Biyokütle, üç 

ana ürüne dönüştürülebilmektedir: bunlardan ikisi enerjiyle ilgilidir – güç/ısı üretim 

ve nakliye yakıtları – ve biri de kimyasal hammaddedir (McKendry, 2002: 47- 48). 

Biyokütle, yaklaşık bin yıldır enerji amaçlı kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde ve 

bazı bölgelerde hala ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır örneğin, Bhutan  

%86 , Nepal %97, Asya %16, Doğu Sahelian Afrika %81 ve Afrika %39 gibi 

oldukça yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu ülkelerde, biyokütle temel olarak, 

ısınma ve yemek pişirme için odun şeklinde kullanılmaktadır. Biyokütlenin 

geleneksel olan bu tarz kullanımı, toprak bozulmasına ve hatta bazen çölleşmeye yol 

açabileceğinden sürdürülebilir olarak değerlendirilmemektedir. Diğer taraftan, 

biyokütlenin ısınma ve yemek pişirme için geleneksel kullanımının ortaya çıkarttığı 

en büyük sorunlardan biri de kapalı yerlerdeki hava kalitesini olumsuz etkilemesidir.  

Biyokütlenin modern kullanımı, elektrik ve nakliye için kullanılan sıvı biyokütle 

yakıtları gibi yüksek kaliteli enerji araçlarına dönüştürülmesiyle, biyokütlenin 

geleneksel kullanımından ayırt edilmektedir. Modern biyokütle kullanımının 

örnekleri: Breziyla’da şeker kamışından etanol üretilmesi, Avusturya’da ve 

İskandinav ülkelerindeki birleşik ısı ve güç üretimi, Hollanda’da geleneksel termik 

santrallerde biyokütlenin de eşzamanlı olarak yakılması şeklinde olmaktadır. 1998 

yılında tüketilen toplam 45±10 EJ yr –1 biyokütle enerjisinin, 7 EJ yr –1’lik kısmı 

modern biyokütleden elde edilmiştir (Hoogwijk vd., 2005: 225-226). 

 Küresel ısınma tehdidinin gün geçtikçe daha da görünür hale gelmesi, birçok 

ülkenin karbonsuz enerji teknolojilerine yönelmesine yol açmıştır. Günümüzde 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 24 eyalette, elektrik şirketlerinin enerji 

kaynaklarının bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan oluşmasını şart koşan, 

Yenilenebilir Portfolyo Standartları bulunmaktadır. Eyaletlere göre farklılık 
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göstermekle birlikte, “yenilenebilir” ifadesinin altında rüzgâr, güneş, jeotermal ve 

biyokütle enerjisi sayılmaktadır. Biyokütle, fosil yakıtlardan belirgin şekilde farklı 

özelliklere sahiptir. Madenler ya da kuyularda toplanan fosil yakıt kaynaklarının 

aksine biyokütle yakıt kaynakları oldukça dağınık bir haldedir. Biyokütle yetişme 

biçimi, biyokütle enerjisini kamyonlarla taşımaya bağımlı hale getirmektedir. 

Kamyonlarla gerçekleştirilen nakliye gemi ya da trenle karşılaştırıldığında enerji 

bakımından daha verimsizdir ve mevcut haliyle mazota dayalı bir şekilde 

üretilmektedir (Timmons ve Mejía, 2010: 1419). Böyle bir durumda ise çevresel 

etkileri ortaya çıkmaktadır. 

 Çevresel ve ekonomik sebeplerden dolayı, biyoenerji, genellikle yerel bir 

kaynak olarak görülmektedir. Biyoenerji kaynakları dünya üzerinde orantısız bir 

biçimde dağılmıştır. Bazı ülkeler, kendi enerji ekonomilerinde 

kullanabileceklerinden çok daha fazla biyokütleye sahiptirler. Diğer ülkelerde, 

yüksek nüfus yoğunluğu ve yüksek endüstriyel etkinliklerden dolayı biyokütle 

miktarı sınırlı kalmaktadır. Fosil yakıtların gelecekte ithal edilmesine dair ortaya 

çıkacak sıkıntılar ve CO2 salınımının azaltılmasına yönelik eğilim, biyokütle 

bakımından zengin olmayan ülkeleri, enerji planlaması bakımından zor duruma 

düşürmektedir. Biyoenerjinin Avrupa’da kullanımının yaygınlaşmasının biyoenerji 

kaynaklarına yönelik piyasa talebini arttırması beklenmektedir. Bu talep, daha geniş 

coğrafi alanlarda biyokütler ulaşımın arttırılmasıyla mümkün olacaktır. Bu sebeple, 

etkili biyoenerji sistemlerinin geliştirilmesi için nakliye sistemlerinin de 

geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak nakliye, hem yüksek düzeylerde salınıma yol 

açmakta, hem de belirli bir düzeye kadar biyoenerjiden elde edilen verimi 

azaltmaktadır. Biyoenerji, geleneksel olarak yerel bir enerji kaynağı olarak 

değerlendirilir. Eğer; coğrafi bakımdan daha geniş alanlara ulaşım olanakları 

arttırılarak çevresel getiriler sağlanırsa, biyoenerji, uzak mesafeler için de alınıp 

satılabilinecektir. Burada önemli olan nokta, biyoenerjinin nakliyesinin çevresel 

olarak uygulanabilir ve ekolojik olarak sürdürülebilir olup olmadığı hususunda 

ortaya çıkmaktadır (Forsberg, 2000: 18). 

 Biyokütle enerjisi, yurdumuzda klasik metoda bağlı olarak genellikle ticari 

olmayan yakıt şeklinde tüketilmekte ve yerli enerji arzının dörtte birini 
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karşılamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, odun ile bitki ve hayvan 

atıklarını kullanan biyokütle enerji arzının 2020 senesinde 7530 Btep olmasını 

tasavvur etmektedir. Hâlbuki ticari olmayan klasik biyokütle enerji arzının zamanla 

azaltılması ve biyokütle enerji arzına dayanarak bu arzın artırılması gerekmektedir. 

Modern biyokütle enerjisi kullanımına geçilmesi ülke ekonomisi ve çevre kirliliği 

yönünden önem arz etmektedir. Bugün pek çok ülke kendi ekolojik şartlarına göre en 

ekonomik ve en uygun tarımsal ürünlerden alternatif enerji kaynağı elde etmektedir. 

Türkiye de bu ekolojik yapıya, bu potansiyele, sahip ülkeler arasındadır (TÜGİAD, 

2004). Ülkemizde biyokütle araç arzı bakımından alan kullanılabilirliği ve 

güneşlenme, iklim koşulları su kaynakları gibi nitelikleri uygun olan bölgede 

bulunmaktadır. Modern biyokütle teknikleri içinde, enerji ormancılığı ve enerji 

bitkileri tarımından faydalanması gerekmektedir. Biyokütle enerji çerçevesinde, çöp 

termik santralleri daha yaygın hale getirilmelidir (Topal ve Arslan, 2008: 243). 

IEA’ya üye ülkeler 2050’li senelerde enerji ihtiyaçlarının %25-50’sini 

“Biyoenerji” ile karşılamayı planlamaktadırlar. Bu sebeple AB ülkeleri 20 milyon ha 

Kanada 40 milyon ha, ABD 100 milyon ha'lık bir bölgeyi enerji ormanları ve enerji 

bitkileri yetiştirmek üzere tahsis etmiştir. İngiltere’de 16 GW enerjinin biyokütleden 

üretilebilmesi için ortalama 10 ton kuru ağırlıkta odunun üretilebileceği yaklaşık 7 

milyon hektar alana ihtiyaç duyulmaktadır. Orman ve tarım artıkları, orman 

endüstrisi odun artıkları hurda odunlar ve enerji ormanlarından üretilecek odunlar 

kurulacak biyokütle santrallerinde ısıya ve elektriğe dönüştürülecek, pelet üretim 

tesislerinde üretimine bağlanabilecektir. Odun peleti; fuel-oil’e kıyasla ise 5 kat 

doğal gaza kıyasla 4 kat, daha az CO2 salan çevre dostu, temiz enerji kaynağıdır. 

Senede 10 milyon ton ağaç atığı ve 56 milyon ton tarım ürünü atığına sahip olan 

Türkiye’de bu büyük ligno-selülozik potansiyel; biyokütle santrallerinde ısı ve 

elektrik enerjisine ve pelet tesislerinde pelete dönüştürülemediği için ithal petrol, 

kömür ve doğalgaza bağımlılık sürekli artmaktadır (OGM, 2010: 15). Oysa 

Türkiye'nin bu potansiyelini kullanması gerekmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan, dünya nüfusunun dörtte üçü için biyokütle, 

en önemli enerji kaynağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerde biyokütleden 

yararlanma oranı %16 – %18 iken, dünyanın en fakir ülkeleri enerjisinin %90’ı 



 156

biyokütleden elde edilmektedir. İstatistikler, biyokütlenin neden çoğunluk tarafından, 

ülkeler ekonomik bakımdan geliştikçe ve teknolojik imkânları olgunlaştıkça 

ülkelerin terk edecekleri, geçmişten kalma bir yakıt türü olarak algılandığını açıkça 

ortaya koymaktadır. Ancak, bu algı, Dünya Enerji Konseyi, BM Çevre ve İlerleme 

Komisyonu, Devletlerarası İklim Değişimi Paneli, Greenpeace ve Shell International 

gibi, biyokütle kullanımının gelecek yüzyılda azalmak yerine artacağına dair 

tahminler ortaya koyan ve konu hakkında söz sahibi olan organizasyonların ön 

görüşleriyle çelişmektedir (Hall ve Scrase, 1998: 357). Biyokütle enerjisi, dünyadaki 

birincil enerji kaynaklarının %10,4’ü ile ya da küresel yenilenebilir enerji 

kaynaklarının %77,4’ü ile en büyük yenilenebilir enerjidir. Ancak; biyokütle 

enerjisinin elektrik ürertiminde yakıt olarak kullanılmasına dair oran ancak %1’dir 

(Carlos ve Khang, 2008: 525). Burada önemli olan husus biyokütle elde edim 

yöntemidir. Modern yöntemler kullanılarak elde edilen enerji yenilenebilir olarak 

nitelendirilirken geleneksel yöntemler yenilenebilir bir kaynak olarak kabul 

görmemektedir. Önemli olan enerji üretiminin modern yöntemlerle yapılmış 

olmasıdır.  

 İsveç’in Enköping kentinde yapılan bileşik ısı ve güç santrali olan Ena Kraft 

20.000 ailenin ısı ve elektrik ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahiptir. 

Tesisin yakınında kurulan 80 ha alana sahip söğüt enerji ormanının sulanması, kentin 

arıtılan atık suları ile yapılmaktadır. Azot yönünden zengin olan bu arıtılmış atık su 

ile sulanan söğütlerin büyüme ve artım oranlarında büyük artışlar sağlanmıştır. Bu 

proje, atık suların biyokütle üretiminde değerlendirildiği örnek bir “yeni ekosistem 

yaklaşımı“ olarak önem kazanmıştır. Ena Kraft tesisinde üretilen senelik 200.000 

MW ısı kentin merkezi ısıtma sistemi ile konutlara dağıtılmaktadır. Tesisin senelik 

90.000 MW elektrik üretimi ise, şehrin elektrik ihtiyacının % 50 sini karşılamaktadır. 

Almanya’da bulunan CHOREN firması 1920’lerde başlattığı karbon ya da katranın 

rafine edilmesi incelemeleri neticesinde Almanya'nın Freiberg şehrindeki tesislerinde 

dünyada ilk kez Ekim 2008 tarihinde Güneş Dizel’i endüstriyel boyutta üretmeyi 

gerçekleştirmiştir (OGM, 2010: 16). 

 Bilhassa Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri biyoenerji kullanımında lider 

konumdadır. 
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• Finlandiya ülke enerji ihtiyacının % 22’sini,  

• İsveç % 18’ini,  

• Avusturya % 14’ünü biokütle santrallerinde bitki ve odun atıklarını yakarak 

/gazlaştırarak karşılayan ilk üç ülkedir (OGM, 2009). Bunun da enönemli sebebi 

dünya üzerinde enerji kullanımında ortalamanın üzerinde olmaları yani daha fazla 

enerji tüketilmesidir. 

Türkiye'de enerji ormancılığı için uygun ortamın % 15'i değerlendirmeye 

alınmış olup, geri kalan % 85'lik alan uygulama için beklemektedir. Modern 

biyokütle için enerji bitkileri tarımı, tarımsal üretim planlaması ve enerji planlaması 

kapsamında beraber incelenmektedir. Türkiye'de gıda üretimi dışında fotosentezle 

kazanılabilecek enerjiye ve kültürel yetiştiriciliğe bağlı olarak biyokütle enerji brüt 

potansiyeli teorik olarak 135 - 150 Mtep/yıl kadar hesaplanmakla beraber; kayıplar 

çıkarıldıktan sonra net değerin 90 Mtep/yıl olacağı varsayılmaktadır. Fakat ülke 

topraklarının bütününde yetiştiricilik bölgelerinin tamamı, sene boyu sadece 

biyokütle yakıt üretim amacıyla kullanılmaktadır. Mümkün olan en üst seviyedeki 

yetiştiriciliğe göre teknik potansiyel 40 Mtep/yıl seviyesinde bulunmaktadır. 

Ekonomik kısıtlamalarla 25 Mtep/yıl değeri, ülkenin ekonomik biyokütle enerji 

potansiyeli olarak nitelendirilmektedir. Ülkenin ilk ticari motor biyo yakıt 

uygulaması 2005 senesinde başlatılmıştır (Topal ve Arslan, 2008: 244). 

 Türkiye’nin senelik biyokütle potansiyeli, 31,1 milyon ton petrol eşdeğer, 

109,4 milyon ton biyokütle olduğu sanılmaktadır (OGM, 2010: 22-23). Bu durum 

Tablo 21’de daha detaylı olarak verilmektedir. 

Tablo 21: Türkiye’nin Biyokütle Potansiyeli 
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Kaynak: OGM, 2010: 23. 

Orman artıkları ve odunsu biyokütle yakma teknolojileri için çok uygun olan 

biyokütleden enerji arzı biçimleri biyokütle türüne göre değişiklik göstermektedir. 

Bunun yanında odundan gazlaştırma ile daha fazla enerji sağlamak olasıdır. Odunda 

kükürdün ve ağır metallerin bulunmayışı üçüncü nesil enerji üretim teknolojileri olan 

hidrojen yakıt pillerinde odundan sağlanan etanolün kullanılmasını cazip duruma 

getirmektedir (OGM, 2010: 23). 

 Türkiye'de biyogaz potansiyelinin değerlendirilmesi, organik gübre üretimi, 

atık maddelerin oluşturacağı çevre kirliliğini azaltma ve yeşil elektrik elde etme 

çalışmaları AB uyum süreci açısından ulusal alanda ciddi faydalar sağlamaktadır. 

Çöplerin düzenli depolama ile elektrik eldesinde (yakma ve deponi gazı üretimi ile) 

değerlendirilmesi de göz ardı edilmemelidir. Biyogaz, kentsel atıkların oksijensiz bir 

ortamda mayalanması sonucunda meydana gelen,  havaya göre yoğunluğu daha az 

olan, parlak bir alevle yanan ve renksiz bileşiminde organik maddelerin yapısına 

bağlı olarak metan, hidrojen sülfür, az miktarda azot karbondioksit ve hidrojen 

bulunduran gazdır. Bu gazın yakılmasıyla da enerji elde edilmektedir (Alemdaroğlu, 

2007: 27). Türkiye’de günlük 65000 ton evsel ve endüstriyel çöpün ayrıştırılarak 

düzenli depolanması ve anaerobik fermantasyonu ile %40 ila %60 oranında metan 

içeren çöp gazı üretimi imkânı olanaklıdır. Bazı belediyelerde konuyla ilgili fizibilite 

faaliyetleri yapılmaktadır. Organik kökenli hayvansal ve bitkisel atıkların tarım 

topraklarına gübre olarak verilmesi veya doğrudan verimsiz yakılması yerine 

anaerobik fermantasyon ile %40 - %70 oranında metan içerikli biyogaz üretimi için 

halkın bilgilendirilmesi, tesisler için teşvik uygulanması faydalı olacaktır (Topal ve 

Arslan, 2008: 245). 

 2.9.5. Hidrojen Enerjisi 

Hidrojen enerjisinin kullanılmasına yönelik ve uygulamaya yönelik çalışmalar 

yaklaşık iki asır öncesine kadar gitmektedir. Hidrojen enerjisine dönük çalışmalarda 

yeni olan, hidrojen enerjisi ekonomisinin çekiciliğini arttırarak 1990’lardan beri 

birlikte etkili olan faktörlerdir. Bu faktörlere, kentsel hava kirliliği, karbon salınımı 

gerçekleştirmeyen araçlara olan talep, petrol ithalatını azaltma ihtiyacı, karbon 

dioksit salınımı ve küresel iklim değişikliği ve yenilenebilir elektrik kaynaklarına 
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olan ihtiyaç dâhil edilmektedir. Bu hususlar, bir bölgeyle sınırlı değildir. Hidrojen, 

bol bulunan ideal bir enerji taşıyıcıdır ve tüm insanlığın ulaşabileceği bir kaynaktır. 

İzlanda, Çin, Almanya, Japonya ve ABD gibi ülkeler arasında, 21. yüzyılda hidrojen 

enerjisiyle çalışan araçların ticarileştirilmesine yönelik çetin bir yarış ortaya 

çıkmıştır. Diğer kullanım alanlarının yanında (ısınma, yemek pişirme, elektrik 

üretimi vs.) hidrojen enerjisinin kullanımına dair yürütülen çalışmalar, araçlarda, 

kamyonlarda, otobüslerde, taksilerde, scooterlarda ve ticari gemilerde yakıt olarak 

kullanılması üzerine yoğunlaşmış durumdadır (Solomon ve Banerjee, 2006: 781). 

 Hidrojen dünya üzerinde en çok bulunan ve moleküler yapısı en basit 

elementtir. Doğada serbest olarak bulunmamaktadır, bileşikler halindedir. Hidrojen 

normal koşullarda kokusuz, tatsız, renksiz zehirsiz ve son derece yanıcı bir gazdır. 

Hidrojenin yakıt olarak harcandığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün yalnız 

su ve/veya su buharı olmaktadır. Hidrojen bilinen ve kullanılan bütün yakıtlar 

arasında birim kütle başına en fazla enerji kapasitesine sahip bir enerji kaynağıdır. 

Temiz bir yakıt olmasına rağmen enerji olarak tüketilebilmesi için doğadaki 

bileşiklerden ayrıştırılarak saf olarak elde edilmelidir. Hidrojenin temiz yakıt olarak 

tüketim alanlarının yaygınlaşması, özellikle fosil yakıt yerine, sudan fazla miktarda 

ekonomik olarak elde edilmesine imkân veren metotların geliştirilmesine, yaygın ve 

güvenilir dağıtım ağının oluşturulmasına bağlıdır (Bozdağ, 2009: 253). 

 Hidrojen, oldukça verimli ve temiz bir yakıttır, bu tüm çevrelerce kabul 

edilmiş küresel sorunların çözümü için fosil yakıtların hidrojen enerjisi sitemleriyle 

değiştirilmesi konusunda fikirbirliğine varılmıştır. Yakılması sonucunda herhangi bir 

sera gazı, ozon tabakasına zarar verici kimyasal ve kirlilik ortaya çıkmaz. 

Yenilenebilir kaynaklardan (örn. güneş enerjisi) elde edilen hidrojen, asla 

değiştirilmesi gerekmeyen kalıcı enerji sistemlerini ortaya çıkmamaktadır. Hidrojen 

enerji sistemlerinin sürdürülebilir bir gelecek bakımından en iyi seçeneklerden biri 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, mevcut fosil yakıt sistemleri 21. yüzyıl sona 

ermeden tamamen hidrojen enerjisi sistemleriyle değiştirilmelidir (Veziroğlu ve 

Şahin, 2008: 1820). 

Gelişmiş ve büyük bir endüstri olan hidrojen üretimi yoluyla dünyada 2004 

senesinde takriben 50 milyon metrik ton hidrojen elde edildiği ve bu alanın büyüme 
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hızının da senede % 10 dolayında olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte dünyadaki 

hidrojen üretiminin % 25’i sadece Amerika’da gerçekleştirilmektedir (Polat ve 

Kılınç, 2007: 14). Avrupa’da 2003–2006 yılları arasında yenilenebilir enerji için 2,1 

milyar $ sarf edilmiştir. Bunun büyük bir bölümü hidrojen enerjisi için olmuştur 

(OECD, 2006).  

 Hidrojenin yakılması sonucu zararsız su açığa çıkmasından dolayı çevre dostu 

bir yakıt olduğuna dair genel algıyla, dünya hidrojen enerjisine doğru hızla 

ilerlemektedir. Bu sebeple, hidrojen ekonomisini destekleyen çevreler hava kirliliği 

bulunmayan bir çevre resmetmektedirler. Bu resim, genellikle arabaların zehirli 

egzoz gazlarından kaynaklanan kentsel alan kirlilikleri için doğrudur. Ancak, doğal 

gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan hidrojen üretmenin sera gazı salınımına neden 

olacağı ve dolayısıyla da doğa dostu olmayacağı da göz ardı edilmemelidir. Bundan 

dolayı, hidrojen teknolojilerini geliştirirken, hidrojen üretiminin yalnızca 

yenilenebilir enerji kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda çevre dostu olacaktır 

(Nowotny ve Veziroğlu, 2011: 13218). Sonuçta hidrojen elde edilmek için 

kullanılacak olan kaynak enerjinin temiz olup olmayacağını belirleyecektir. 

İngiltere Ocak 2004 tarihinde, Londra’da iki otobüsle başlatmış olduğu yakıt 

hücresi deneme programını Aralık 2005 tarihinde tamamlamıştır. İngiltere’deki 

projelerin toplam maliyetinin £ 276.000.000’ı aştığı belirtilmektedir. İngiltere’de 

2005 senesi itibariyle hidrojen ve yakıt hücreleriyle alakalı 375’den fazla proje 

olduğu belirtilmiştir. İngiltere Ar-Ge çalışmaları için 670 milyon Euro ayırmış ve bu 

rakamın £ 280 milyonluk bölümü bizzat hükümet tarafından verilmiştir. Bu arada 

bazı deneme programları başarıyla gerçekleştirilmiştir (Polat ve Kılınç, 2007: 15). 

 İzlanda, hidrojen enerjisindeki gelişmeler yönünden en çok fark yaratan 

ülkesi konumundadır. Hidrojen alanında gelecek yirmi senelik perspektifini 

düzenleyen ülke 20  yıl sonra Avrupa’nın, hatta bütün dünyanın hidrojen üretiminde 

önde gelen ülkesi durumuna geleceğini ifade etmiştir. Örneğin, İzlanda’da bir gemi 

ve üç otobüs şimdiden hidrojen enerjisi ile çalışmaktadır. İzlanda, 2050 senesinde 

ülkedeki bütün otobüsleri, otomobilleri ve başka taşıtları tüm olarak hidrojenle 

çalıştırmayı ve yakıt gereksinimini tüm olarak hidrojenden sağlayarak petrol 
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bağımlılığından kurtulmayı hidrojene dayalı bir ekonomiye geçmeyi 

hedeflemektedir.  

Küresel ısınma ve çevre sorunları hidrojen gibi sentetik yakıtları ilgi çekici 

hale getirmektedir. Bu doğrultuda hidrojen 21. yüzyılın yakıtı olarak 

düşünülmektedir. Hidrojen motor yakıtı olarak tüketilebildiği gibi elektrik 

üretiminde, konutlarda sanayide, güvenle kullanılabilir durumdadır. Hidrojenle ilgili 

uygulamaya transfer edilebilecek taşıma, dağıtım, arz, kullanım teknolojileri 

geliştirilmiş, uluslararası standartlara yükseltilmiştir. Ekonomik şartlara göre 

önümüzdeki 10–15 yıllık süreçte hidrojen çağına girileceği tahmin edilmektedir. 

Türkiye, son derece fazla miktarda akarsuların ve göllerin bulunması üç tarafının 

denizlerle kaplı olması ve yağış alan bölgelerinin çok olması yönünden, hidrojen 

üretimi için gerekli olan su konusunda oldukça avantajlı bir ülke konumundadır. 

Ülkemizin hidrojen elde etmek bakımından bir diğer şansı da, Karadeniz’in 

tabanında kimyasal olarak depolanmış hidrojen bulunmasıdır. Karadeniz’in suyunun 

%90’ı anaerobiktir ve hidrojen sülfür (H2S) bulunmaktadır (Akkoyunlu, 2006: 137). 

 Çin, dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen ekonomilerinden birisi olarak 

hidrojen teknolojileri hususunu çok yakından izleyen ülkeler arasındadır. Çin’in 

2004 senesi yakıt hücreleri altyapısı ve hidrojen enerjisi için Ar-Ge yatırımlarının 

değeri takriben 2,8 milyar $ kadardır. 2002 senesi itibarıyla Çin’de senelik alternatif 

yakıt piyasasının 75 milyon $ olduğu bilinmektedir. Dünyadaki yakıt hücreleri pazarı 

arasında Çin en önemli potansiyellerden birine sahiptir. Örneğin; yakıt hücresi ile 

çalışan otobüs arzında 2003 senesinde 66700 tane, 2004 senesinde ise 78712 tane 

arzla dünyada ilk sırada bulunmaktadır. Çin’i sırasıyla Amerika, Brezilya, Rusya ve 

Güney Kore takip etmektedir (Polat ve Kılınç, 2007: 16). 

 Hidrojen enerjisinin avantajları ve dezavantajları şu şekildedir (Bayhan ve 

Bilal, 2012): 

• Hidrojen gazı; sentetik yakıtlar içinde en hafif,  en verimli, en temiz, en 

ekonomik, en fazla kullanım alanı olan, en çok üretilebilen ve araçlar için en iyi 

seçenek olan yakıttır. 

• Sürdürülebilir bir enerji çeşididir. 
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• Çevre ye zararı yok denecek kadar azdır. 

• Kaynağı bol olan, tükenmesi zor bir enerjidir. 

• Jeopolitik avantaj ve dezavantajları ortadan kaldırmaktadır. 

• Son kullanıcı için daha verimlidir. 

• Daha güvenlidir. 

• Altyapı eksikliği bulunmaktadır. 

• Yüksek maliyetli yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Depolama zorluğu bulunmaktadır. 

Hidrojen enerjisinin önündeki en önemli engel diğer enerji kaynakları ile 

kıyaslandığında yatırımlarının yüksek maliyet gerektirmesidir. 

Türkiye, enerji gereksiniminin önemli bir bölümünü geleneksel enerji 

kaynaklarından elde etmektedir. Örneğin, enerji gereksiniminin %85 gibi çok büyük 

bir bölümü doğalgaz, taşkömürü, linyit ve petrol tarafından karşılanmaktadır. Bunun 

dışında enerjisinin en az % 70'ini ithal kaynaklardan karşılamaktadır. Genel enerji 

tüketiminde %38 ile petrol, %27 ile kömür, %23 ile doğalgaz ve geriye kalan 

%12’lik pay ile de hidrolik dâhil olmak üzere yenilenebilir kaynaklar gelmektedir. 

Türkiye de hidrojen ve hidrojen teknolojileri hususunda dünyadaki ilerlemeleri 

yeterince takip etmesede bir takım araştırmalar mevcuttur, ancak bu araltırmalarda 

istenilen seviye henüz yakalanamamıştır (Tutar ve Eren, 2011: 15). 

20–22 Kasım 1996 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen 16. UNIDO 

Endüstriyel Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda UNIDO işbirliğiyle ülkemizde ICHET 

kurulması kararı alınmıştır. Bu bağlamda, UNIDO hukuksal açıdan özerk bir kuruluş 

olarak faaliyet gösterecek ve ICHET İstanbul’da kurulmuştur. ICHET’nin tasarlanan 

amacı, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında hidrojen teknolojileri köprüsü 

meydana getirmek, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesini ve uygulamalı AR-GE 

faaliyetlerini gerçekleştirmektir. ICHET’in işlevi; uzun ve kısa süreli eğitim vermek, 

danışmanlık hizmetleri sunmak bilimsel toplantılar düzenlemek vb. kurumlarla 

işbirliği yapmak şeklinde saptanmıştır. Merkezin faaliyet alanları, hidrojen enerjisi 

politikaları, hidrojen ekonomisi, enerji ve çevre, hidrojen üretim teknolojileri, 

hidrojen depolama teknikleri, demonstrasyonlar ve hidrojen uygulamaları ile ilgili 

olacaktır (Öztürk vd., 2005: 1).  
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Türkiye, ilk 5 senelik dönem için tesis, ilk yatırım ekipmanı işletme ve arazi, 

faaliyetlerini finanse etmek için 40 milyon USD verecektir. ICHET projesinin 

Türkiye’nin hidrojen çağına tutarlı şekilde adım atmasına yararı olacaktır. Proje 

Türkiye’ye fayda sağlayacak önemli bir girişimdir. Türkiye’de hidrojen yakıtı elde 

etme için yararlanılacak olası kaynaklar; rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji hidrolik 

enerji, deniz-dalga enerjisi, güneş enerjisi ve adım atılması gereken nükleer enerjidir. 

Türkiye gibi teknolojik geçiş sürecinde ve gelişme aşamasında olan ülkeler 

yönünden uzun dönemde fotovoltaik güneş-hidrojen sistemi uygun görülmektedir. 

Fotovoltaik kanallardan elde edilecek elektrik enerjisi ile suyun elektrolizinden 

hidrojen üreten bu sistemde, 1 m3 sudan 108,7 kg hidrojen elde edilebilmektedir, bu 

miktar 422 lt benzine eşdeğerdir (Öztürk vd., 2005: 267). Önümüzdeki yıllarda 

hidrojen enerjisi Türkiye açısından avantajlı bir kaynaktır. Günümüzdeki engel ise 

konu ile ilgili teknolojik gelişmenin yeterince yakalanamaması ve maliyetlerin 

yüksek miktarlarda olmasıdır. ICHET projesi Türkiye açısından gereken 

teknolojilerin geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi konusunda oldukça faydalı 

olacaktır. 

2.9.6.Su Gücü Enerjileri 

Su gücü enerjileri, hidrolik enerji, deniz kökenli enerji kaynakları: dalga 

enerjisi ve gel-git akıntı enerjisi olmak üzere iki farklı yöntemle elde edilmektedir. 

Her iki yöntemde de enerji üretiminin ham maddesi olarak su kullanılmaktadır. 

Günümüzde su gücü enerjilerinden en yaygın kullanım alanına sahip olanı hidrolik 

enerjidir. Hidrolik enerji diğer enerji çeşitleriyle kıyaslandığı zaman oldukça düşük 

maliyetlidir.  

Okyanus ve denizlerde meydana gelen dalgaların enerjisinden yararlanılan 

dalga enerjisi ile ilgili teknolojiler henüz oldukça pahalıdır. Bir diğer enerji elde etme 

şekli ise gel-git ve okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip 

olduğu kinetik veya potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Gel-

git enerjisinde uygun koyların ağzı bir barajla kapatılmakta gelen su bu şekilde 

tutulduktan sonra çekilme sonrasında meydana gelen yükseklik farkından 

faydalanılarak türbinler yardımıyla elektrik üretilmektedir. Deniz ve okyanuslarda 

meydana gelen düzenli akıntıların kinetik enerjisi de deniz tabanına yerleştirilen 
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türbinler yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir ve bu şekilde elde edilen 

enerji akıntı enerjisi olarak adlandırılmaktadır (ETİMENKUL, 2008: 5). Dünyanın 

dörtte üçünün sularla kaplı olması bu enerji kaynaklarının oldukça fazla 

potansiyelleri olduğunu açıkça göstermektedir. Ne varki günümüz için oldukça 

pahalı teknolojilerdir. İlerleyen zamanda maliyetlerin düşürülmesiyle deniz ve 

okyanuslardan elde edilecek enerjilerin yararlanılması sağlanabilecektir. 

2.9.6.1 Hidrolik Enerji 

Hidroelektrik, su gücü yani elektriğinin asıl kaynağı, anımsanacağı gibi 

akarsular olup, bunlara, hidrolik ya da hidroelektrik kaynaklar da denilmektedir. 

Akursulardan çeşitli alanlarda faydalanılmaya başlanması, çok eski tarihlere kadar 

uzanmaktadır. Akarsuların çok önemli bir potansiyel güç kaynağı oldukları, 19. 

yüzyıla varıncaya kadar anlaşılamamıştı. Fakat yine de, yüzyıllar süresince 

değirmenlerin çalıştırılmasında faydalanılan ve bilhassa da dağlık alanlardaki yüksek 

yerlerin buzul ve karla beslenen akarsuların, büyük bir güç kaynağı oldukları 

öngörülmekteydi. Hidroelektrik enerji, hareket halindeki suların oluşturduğu güç 

olarak ifade edilmektedir. Bu da hidroelektrik santralleri aracılığıyla suyun gücünün 

elektrik enerjisine dönüştürülmesi neticesi sağlanan enerji olarak adlandırılmaktadır 

(Doğanay, 1998: 371). 

Hidrolik enerji; en eski enerji kaynaklarından biridir ve yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında en fazla kullanılan enerji çeşididir. İlk hidrolik güç istasyonu 

1886 yılında Niagara Şelaleleri’nde kurulmuştur (Ponting, 2000:251). 

19. ve 20. yüzyıl enerji tarihi kömür, petrol ve doğalgazın tüketimlerinin 

giderek arttığı ve egemenliklerinin güçlendiği dönemdir. O dönemde söz konusu 

yakıtlara gerçek anlamda alternatif olan yalnızca iki teknoloji bulunmaktaydı; 

hidrolik enerji ve nükleer güç. Hidrolik güç kullanımı 20. yüzyılın başında, 

başlangıçta büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. 1929 yılında dünya elektriğinin %40’ı bu 

hidrolik güçten sağlanmıştır. Ancak hidrolik enerji türü önemini zamanla 

kaybetmiştir ve artık dünyadaki enerjinin çok az bir bölümü bu enerjiden elde 

edilmektedir (Ponting, 2000:255). 
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 Su gücü, en büyük yenilenebilir enerji kaynağıdır ve aynı zamanda elektrik 

üretiminde kullanılan en büyük ikinci kaynaktır. Su gücü üretiminin bir çok avantajı 

bulunmaktadır: Santrallerin verimliliği oldukça yüksektir, kısa süre içerisinde 

faaliyete geçirilebilir ve faaliyetten çıkartılabilir, enerji depolanabilir ve rezervuarlar, 

sulama, su temini, gemicilik ve rekreasyon için kullanılabilir. İşletme ve bakım 

maliyetleri düşüktür ve çevresel kirlenmeye yol açmamaktadır. Tüm bu özellikler, 

elektrik üretiminde su gücünün kullanılmasını cazip hale getirmektedir. Henüz 

geliştirilmemiş birçok su gücü potansiyeli mevcuttur. Örneğin, Afrika’daki Zaire 

havzası, dünyadaki su gücü potansiyelinin %20’sini barındırmaktadır ve bu 

potansiyelin büyük bir bölümü halihazırda kullanılmamaktadır. Benzer bir şekilde, 

Hindistan’ın kuzey doğu bölgesi (özellikle Brahmputra Nehri ve kolları), 

Hindistan’daki su gücünün %30’una sahiptir ve günümüzde, bu potansiyelin çok az 

bir bölümü kullanılmaktadır (Jain ve Singh, 2003: 9). 

Tablo 22: Kıtalara Göre Su Gücü Potansiyeli Dağılımı 

Kıta Geliştirilmiş su gücü 
potansiyeli yüzdesi 

Su gücüyle üretilen 
elektrik yüzdesi 

Afrika 7 2 
Asya 20 39 
Avustralya 40 2 
Avrupa 65 13 
Kuzey Amerika 61 26 
Güney Amerika 19 18 

Kaynak: Jain ve Singh, 2003: 25. 

Günümüzde 160’tan fazla ülkede su gücünden faydalanılmaktadır. 2008 yılı 

itibarıyla, tüm dünyadaki kurulu su gücü kapasitesi 874 GW seviyesine ulaşmıştır 

(WEC, 2010: 287). Tabloya göre su gücünden en fazla Asya kıtasında 

yararlanılmaktadır. Asya kıtasını sırayla Avrupa ve Kuzey Amerika takip etmektedir. 

 Günümüzde hidrolik kaynaklar, küresel toplam elektrik üretiminin %16’sını 

oluşturmaktadır. Hidrolik kaynakların enerji üretimindeki payının daha çok 

arttırılabilmesi için teknolojik ilerlemelere, su kaynaklarının geliştirilmesinde radikal 

değişikliklere veya ciddi boyutta ar-ge harcamalarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Buna 

rağmen çevresel ve sosyal etkilerin en aza indirgenmesi için, uluslararası su 

paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi, hidrolik enerjisi projelerinin onayı, 
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geliştirilmesi ve uygulanması öncelikli meseleler arasındadır. Bundan başka hidrolik 

enerji teknolojilerinin başta rüzgâr olmak üzere, diğer yenilebilir enerji 

teknolojileriyle kullanılmasının sağlanması, küçük kapasiteli ve mevcut santrallerde 

malzeme iyileştirme ve geliştirme, hidrolik-hidrojen kurma sistemlerinin 

geliştirilmesi gibi konularda önemli imkânlar sağlamaktadır (Cansın ve Sohtaoğlu, 

2009: 35). 

2009 Dünya Su Gücü & Baraj Atlası’na göre teorideki toplam su gücü 

potansiyeli 433 GWh/yıl’dir. Bu miktarın 216 GWh/yıl’si teknik bakımdan 

kullanılabilir durumda ve 140 GWh/yıl’si ekonomik bakımdan kullanılabilir 

durumdadır. 2008 yılının sonunda operasyonel su kapasitesi 13.7 MW’dir. 8.6 

GW’lik kapasite artırımına yönelik yapı çalışmaları 148 alanda devam etmektedir. 

Bu çalışmanın sonunda toplam 20 GWh/yıl civarında bir çıktı elde edilmesi ön 

görülmektedir. Uzun vadede, 22.700 MW’lik ek kapasitenin geliştirilmesi 

planlanmaktadır. Türkiye’nin küçük ölçekli su gücünün 4.811 GWh/yıl olduğu 

tahmin edilmektedir (WEC, 2010: 332-333). 

 Sürdürülebilir su gücü, yenilenebilir, temiz ve güvenli bir enerji kaynağıdır. 

Hâlihazırda 161 ülke, su gücüyle enerji sağlamaktadır ve çevresel sorumluluk 

bilincinin yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, su gücüne dair ar-ge çalışmaları yoğun 

olarak yapılmaktadır (Taylor, 2006: 18). 

 Enerji ve su kaynakları, ekonomik büyüme ve fakirlikle mücadelede hayati 

önem taşımaktadır. Elektriğe olan talebin artması, fosil yakıt fiyatlarındaki 

dalgalanma, belirsiz enerji kaynakları ve küresel ısınmaya yönelik endişeler 

elektriğin üretim biçiminin geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımını çeşitlendirerek dikkatli bir şekilde planlanması ve yönetilmesi 

gerektiğini göstermiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel enerji 

kaynaklarında ve iklim değişimini engellemede önemli bir yere sahip olacakları 

öngörülmektedir. Örneğin; Avrupa’da, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının yaygınlaşması, CO2 salınımını azaltacaktır ve böylelikle uluslararası 

yükümlülükler yerine getirilmiş olacaktır. Avrupa Birliği liderleri, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımının attırılmasına dair, fosil yakıtların kullanımını 
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azaltmaya, enerji kaynaklarında çeşitliliği teşvik etmeye ve karbon salınımını 

azaltmaya yönelik fikir birliğine varmıştır (Aktaran: Ramos vd., 2011: 436). 

 Avrupa Birliği, enerji sektöründeki CO2 salınımından kaynaklanan hava 

kirliliğini azaltmak amacıyla, 2020 yılına kadar toplam enerji tüketiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının oranının % 20'ler seviyesinde 

olmasını ön görmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi’nin ön 

görüsüne göre yenilenebilir enerji kaynaklarının 2040 yılına kadarki toplam enerji 

üretimi içerisindeki oranı % 82'ler seviyesinde olacaktır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi 

için, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük büyük ölçekli enerji kapasitelerinin inşa 

edilmesi gerekmektedir. Ancak; sorun, yenilenebilir enerji kaynaklarının geleneksel 

kaynaklar ya da su gücünün aksine güvenli ve sürekli elektrik üretimi sağlamayı 

garanti edememesinden kaynaklanmaktadır. Yenilenebilir enerjiye (rüzgâr ve güneş) 

dayalı elektrik üretim sistemleri, süreklilik arz etmemektedir (24 saat güneş ışığından 

yararlanamama gibi) ve kontrol edilememektedirler (Margeta ve Glasnovic, 2011: 

2268). Gelişmiş ülkeler açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli 

dezavantajı süreklilik arz etmemeleridir. 

Avrupa Birliği yenilenebilir enerji yatırımları konusunda oldukça hassas 

davranmaktadır. Komisyon 2007 yılı Ocak ayında hazırladığı yeni enerji-iklim 

değişikliği paketinde Avrupa Birliği çapında 2020 itibarıyla toplam enerji 

tüketiminin %20’sini yenilenebilir enerjiden oluşturulması konusunda zorunlu bir 

hedef ortaya koymuştur. Komisyon ayrıca ülkelerin bu hedefe nasıl ulaşacakları 

konusunda ise esnek davranabilmeleri adına başka bir sektörel hedef belirtmemiştir 

(Euroactiv, 2007). Hidrolik enerji AB yenilenebilir enerji kaynakları arasında en 

büyük potansiyele sahip bir enerji kaynağıdır. Aşağıdaki grafikte AB ülkelerindeki 

yenilenebilir enerjinin kaynaklara göre dağılımı gösterilmektedir. 
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Şekil 13: AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanım Oranları 

 

          Kaynak: Euractiv, 2007 verileri derlenerek yapılmıştır. 

 Dünyanın büyük akarsu sistemlerinin yarısından fazlasında barajlar 

bulunmaktadır ve akarsu sistemlerinin zarar görmesinden dolayı suda yaşayan 

canlıların yaşam ortamlarının tehlike altında olması konusunda endişeler mevcuttur 

(Grafton ve Hussey, 2011: 331). 

 Kuşkusuz, akarsu havzaları dünyanın en üretken ekosistemleri arasında yer 

almaktadır. Tatlı su ekosistemleri, küresel, bölgesel, ulusal ve yerel ekonomiler için 

çok çeşitli ürün ve hizmetler ortaya koymaktadır. Suyla enerji elde etmenin yanında, 

bu sistemlerden elde edilen faydalara, balık, kereste, yakıt, biyo çeşitlilik, vahşi 

yaşam, verimli topraklar vb. dâhil edilmektedir. Tarım, turizm, balıkçılık, ormancılık 

ve yapı sektörü gibi çeşitli alanlardaki endüstriler, hem doğrudan hem de dolaylı 

olarak tatlı su sistemlerinden faydalanmaktadır. Tatlı su ekosistemleri, geniş bir 

yelpazeye hitap eden ekonomik faydalar sunmaktadır (Jain ve Singh, 2003: 787 -

788). 

Hidrolik enerjiden en fazla nehirler üzerine barajlar kurularak, suyun 

potansiyel enerjisini önce kinetik enerjiye daha sonrada elektrik enerjisine 

dönüştürmek yoluyla enerji sağlanmaktadır. ABD’de enerji gereksiniminin %10’nu 

hidrolik enerjiden elde etmektedir. Türkiye’de ise hidrolik enerjiden sağlanan 

enerjinin payı zamanla azalmaktadır. 1990'lı yllarda elektrik üretiminde, hidrolik 

enerjinin payı %40'lar seviyesinde iken, 2010 senesinde bu oran %17 düzeylerine 
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düşmüştür. Termik santrallerden elde edilen enerji santrallerinin çoğalması hidrolik 

enerjinin payının azalmasına neden olmuştur. Yinede yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında, hidrolik enerji kurulu gücümüz en büyük orana sahiptir. Hidrolik santraller, 

doğalgaz santrallerine ve termik santrallere göre dünyadaki eğilimler ve çevresel 

faktörler karşılaştırıldığında daha avantajlıdırlar (Yelmen ve Çakır, 2011: 4). 

Akarsular ve çevreleri beş ana bileşenin etkileşiminden meydana gelen 

karmaşık ekosistemlerdir. Bu ekosistemler şu bileşenlerden oluşmaktadır; fiziksel 

habitat, akış rejimi, sistemin enerjisi ve besin miktarı, biyolojik etkileşimler, su 

kalitesi bu bileşenler ekosistemin devamını sağlamada önemli rol oynamaktadırlar. 

Bunlardan birinde meydana gelecek bir bozulma diğer faktörlere de doğrudan etkide 

bulunacaktır (Aktaran: Muluk vd., 2009: 6-7). Bu nedenle hidroelektrik santral 

inşaatlarında bu etkiler konusunda oldukça hassas davranılmalıdır. Bu doğrultuda 

hidroelektrik santral yapımında dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki noktalar 

altında toplamak mümkündür (TMMOB, 2011: 12); 

• Akarsu havzası bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

• Havzanın doğal özelliklerinin temelini oluşturan hidrolojik döngünün 

ölçümlere bağlı su rejimleri belirlenmelidir. 

• Havza içinde yer alan sucul ve karasal ekosistem özelliklerinin duyarlılık 

durumu belirlenmelidir. 

Havzadaki doğal ve kültürel yaşamın yenilenmesine olanak tanınmalıdır. 

HES’ler hususunda yalnız enerji üretimine bağlı değerlendirmeler yapılmamalı, 

üzerine yapılacağı havzanın sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, ekolojik özellikleri 

ve orada bulunun doğal yaşam alanları bir bütün olarak değerlendirilmeli böylece 

kamusal açıdan daha uygun kararlar alınmalıdır (TMMOB, 2011: 13). 

 2.9.6.2. Hidroelektrik Santrallere İlişkin Genel Bilgi 

 Suyun bulunduğu iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkı yardımıyla 

hidroelektrik santralleri elektrik enerji üretilmektedir. Barajda toplanan su belli bir 

yükseklikten aşağı akıtılmakta ve mekanik enerjiye dönüşmektedir. Bu mekanik 

enerji tribün çarklarını çevirmekte ve jeneratör motoru sayesinde elektrik enerjisine 

dönüşür. Hidroelektrik günümüzde dünya elektrik gereksiniminin neredeyse beşte 
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birini karşılamaktadır ve dünyadaki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından 

biridir (Yener, 2011: 31-32). 

 Dünyada hidroelektrik santraller için keşfedilmemiş muazzam büyüklükte 

potansiyel bölgeler bulunmaktadır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da uygun 

hidroelektrik sahaların çoğunun geliştirilmesine rağmen, çoğunlukla gelişmekte olan 

ülkelerin yer aldığı Latin Amerika Afrika ve Asya, kıtalarında geliştirilmemiş 

ve/veya keşfedilmemiş önemli hidroelektrik potansiyel mevcuttur. Dünyanın brüt 

teorik hidroelektrik potansiyeli takriben 40150 GWh/yıl iken teknik olarak 

uygulanabilir potansiyeli 14060 GWh/yıl ve bugün ekonomik olarak uygulanabilir 

hidroelektrik enerji potansiyeli 8905 GWh/yıl’dır. Türkiye kapasiteyle dünya brüt 

potansiyelinin %1.08’ini, ekonomik potansiyelinin %1,46’sını ve teknik potansiyelin 

%1,54’ne sahiptir (Akpınar vd., 2009b).   

Hidrolik enerjide enerji kaynağı doğal nehir yatağından akan su olduğundan, 

ithal kaynaklar gibi boru veya gemi hatları vb. ek iletim ve ulaştırma tesislerine 

gereksinim bulunmamaktadır. Bu sebeple bu ilave tesislerin ve taşımanın 

oluşturacağı çevresel riskler ve sorunlar HES'lerde bulunmaz. Bunun yanında enerji 

üretimi sebebiyle kurulan barajlar kademeli olarak suyun hızının düşmesine ve 

erozyonun da önemli oranda engellenmesine faydalı olurlar. HES'ler türbinden 

geçirdiği suyu yalnız enerji üretimi için kullanır ve yine nehir yatağına bırakır. Bu 

sebeple HES'ler enerji üreten fakat tüketmeyen sistemlerdir. Bu su zaman içinde 

değişik konularda da kullanılabilir. Bu tesislerin tükettiği hiçbir doğal kaynak 

bulunmamaktadır (Yıldız ve Cengiz, 2009: 40). 

Barajda depolanan su yerçekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir 

yükseklikten düşerken, yerçekimi potansiyel enerjisi enerjinin dönüşümü prensibine 

göre önce kinetik enerjiye ardından türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun 

dönmesiyle potansiyel enerji elektrik enerjisine dönüşmektedir (Yerebakan, 2008: 

30). Boru veya kanal içine alınan su, türbinlere doğru akarak, elektrik üretimi için 

türbinlerin dönmesini gerçekleştirmektedir. Akan su içindeki enerji miktarını suyun 

düşüş veya akış hızı tayin etmektedir. Jeneratörler, türbinlere bağlı olan sistemlerdir 

ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Hidroelektrik enerji santralleri, 

kullanma içme ya da sanayi suyu oluşturmak için ırmakların önü engellenerek 
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meydana getirilen baraj göllerinde kurulmaktadırlar (Özbay ve Gençoğlu, 2009: 

108). Vadi tipi hidroelektrik santrali inşasından ve rezervuarın doldurulmasından 

sonra, suyun derinliği arttıkça hızı azalmaktadır. Açık yüzey sularının seviyesinin 

yükselmesinden dolayı; rezervuarı çevreleyen alandaki mikro iklim, flora ve fauna da 

bu durumdan zarar görmektedir. Rezervuarı takip eden yerlerdeki akış rejimi, doğal 

nehir akışından farklılaştığı için hidroelektrik santralinin çalışma rejimine bağlı hale 

gelmektedir. Her bir tribün çalışma rejimi değişiminde su seviyesinde dalgalanmalar 

ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda balık türleri için yaşam olanakları azalmaya 

başlamakta ve bundan dolayı sudaki balık nüfusu da bu durumdan olumsuz olarak 

etkilenmektedir (Balčiūnas ve Ždankus, 2007: 1261). 

Hidroelektrik santraller 2 şekilde inşaa edilmektedir: 

a) Baraj Tipi (Depolamalı) Santraller 

b) Nehir Tipi (Depolamasız) Santraller 

2.9.6.2.1. Baraj Tipi Hidroelektrik Santraller 

Baraj tipi santrallerde nehirler üzerinde kurulu, nehir tipi santrallerdeki bağla-

ma yerine; baraj adı verilen kaya, beton ve toprak dolgudan meydana gelen yüksek 

bir yapı ile suyun önü engellenmektedir (Ulaş, 2010: 152). Baraj tipi hidrolik 

santrallerin en önemli özelliği, yapımı sırasında eğim koşuları ile birlikte, yapay set 

gölleri oluşturmaya yönelik uygun bölgelerin varlığına ihtiyaç duyulmasıdır. Dar 

tabanlı vadiler, iki dağ arasında kalmış boğazlar ve küçük depresyonlar baraj gölü 

oluşturmaya en elverişli rölyef birimleri içinde bulunmaktadır. Bu bağlamda 

ülkemizde ova ve plato yüzeyleri ile kıyı şeritleri dışında kalan sahalarda büyük bir 

potansiyel mevcuttur. Fırat, Dicle ve Çoruh Havzaları baraj gölü oluşturma 

konusunda yeterli özelliğe sahip akarsuların başında gelmektedir. Ancak Türkiye’de 

baraj gölü inşasına uygun arazilerin önemli bir bölümü, beşerî hayatın nispeten 

yoğunlaştığı alanlardır. Bunun yanısıra heyelan, deprem ve toprak erozyonu gibi 

doğal çevre sorunları hem baraj yapımını, hem de mevcut barajlardan maksimum 

düzeyde yararlanmayı güçleştirmektedir (Akpınar, 2005:7). Buna rağmen barajlar 

erozyon konusunda da doğaya destek olan yapılar olarak dikkat çekmektedirler. 
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Karadeniz dağları gibi eğimi yüksek alanlarda baraj santralinin göl hacmi çok 

daha küçüktür. Barajlı santrallerin çevreye etkisi nehir santrallerine göre oldukça 

fazladır. Önemli büyüklükte bir alan su altında kalmakta, tarım yapılan kıymetli ekim 

toprakları yok olabilmektedir. Bu konu dağ nehirlerinden çok ovada inşa edilmiş 

barajlar için büyük önem taşımaktadır. Balıkların hayatı da nehir santrallerine göre 

daha çok zarara uğrayabilmektedir. Baraj yüksekliği çok olduğu için balık 

merdivenleri bazen etkili olmayabilmektedir. Bu durumda nehirde doğal balık 

hareketi kesintiye uğramaktadır. Diğer taraftan barajda göl balıkçılığı geliştirilerek 

zarar bir ölçüde telafi edilmektedir. Su altında kalan bitki örtüsünün çürümesi 

neticesinde ise düşük oranda da olsa ortaya çıkan civa zehirlemeye sebep olmaktadır. 

Civa, baraj gölünde yaşayan balıklarda zamanla yoğunlaşmakta ve bu balıkların 

yenmesi de insan sağlığına zarar vermektedir. Santral suyunu tarım amacıyla veya 

doğrudan kullanan yerel halkın sağlığı da bu durumdan olumsuz etkilenmektedir 

Bunun önüne geçilmesinin çözüm yolu ise funda gibi ağaç ve çalılıkların baraja su 

dolumu başlamadan kesilmesidir. Aksi durumda yalnız gölde yetişen değil, barajdan 

bırakılan suyla beslenen tüm balıklarda civa zehirlenmesine maruz kalabilecektir. 

Baraj tipi hidroelektrik santrallerin, negatif yönleri oldukça çoktur. Kuruluş 

maliyetleri yüksektir bununla birlikte yapım zamanları oldukça uzundur ve 

kuruldukları yerlerde tarım bölgelerinin bir bölümünü yok etmektedir. Su altında 

kalan topraklar ise bataklığa dönüşmekte ve metan gazı üretimine sebep olmaktadır 

(Ulaş, 2010: 152). Burada açığa çıkan metan gazı ise sera etkine neden olmaktadır. 

Bu nedenle büyük çaplı barajlar küresel ısınmaya sebep olmaları nedeni ile temiz 

enerji sınıfına dahil edilmemektedirler. 

Hidroelektrik santrallerin; akarsularla oluşan erozyonun önlenmesinde, önemli 

bir faydası bulunmaktadır. Türkiye’deki akarsuların eğimi fazla olduğu için akarsular 

yoluyla  erozyon  ciddi tehlike arz etmektedir. Hidroelektrik santraller amacıyla 

yapılan barajlar  ve bentler  suyun hızını keserek erozyonu önemli ölçüde 

durdurabilmektedir  (Tam, 2009: 181)  

2.9.6.2.2. Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller 

Hidroelektrik enerji kaynakları; yenilenebilir ve temiz olmaları, yerli doğal 

kaynak kullanılarak yapılmaları, bakım ve işletme giderlerinin düşük olmaları, fiziki 



 173

ömürlerinin uzun oluşu gibi sebeplerle doğalgaz, petrol ve kömür gibi fosil 

yakıtlardan üretilen enerjiye nazaran daha çok çevreyle dost ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarıdır. Bu tip santraller genel olarak yükleme havuzu, çökeltim havuzu, cebri 

boru, su iletim kanalı ve yolu, regülatör, santral binası ve şalt sahasından meydana 

gelmektedir (Aksungur vd., 2011: 80-81).  

Bu santrallerin su tutma kapasiteleri çok azdır; bir günden az bir sürede nehir-

den gelen suyla hazneleri dolar. Nehrin içine su toplamak için bir set çekilmekte ve 

nehir suyu bir boru veya tünelle santrale yönlendirilip elektrik üretilmektedir. Nehir 

santrallerinin gücü çoğunlukla 25MW’dan azdır. Bu çeşit santrallerde suyun hızlı 

akması neticesi nehir yatağı aşındığından suya karışan çakıl ve kumlar balıkların 

hayatını yok edebilmektedir. Bu sebeple de proje hazırlanmadan önce balık nüfusu, 

çeşidi belirlenmelidir. Nehir tipi HES’lerinin işletme ve kuruluş süreleri kuruluş 

maliyetleri, baraj santrallerine nazaran daha az; çevreye verdikleri olumsuz etkiler ise 

çok daha az ve finansmanları daha kolaydır (Ulaş, 2010: 152). 

Hidroelektrik enerji üretiminde nehir tipi santraller son zamanlarda 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Nehir tipi santrallerin iki avantajı bulunmaktadır. İlk 

olarak bu santrallerin maliyetleri oldukça düşük seviyelerdedir. İkinci olarak ta bu 

santrallerin inşaat süreleri kısadır. Dünya Bankası tarafından da son yıllarda nehir 

tipi santraller daha fazla desteklenmektedir. 

Dünyanın birçok bölgesinde nehir tipi santral yapımları devam etmektedir. 

Örneğin; Kanada’da gerçekleştirilen Bute Inlet projesi, 3 adet nehir tipi HES ile 1027 

MW kurulu güce sahiptir. Yine British Columbia bölgesinde 700 MW’lık 

Klinaklini–Knight, 196 MW’lık East Toba Montrose, 195 MW’lık Forrest Kerr, 180 

MW’lık Toba Powell–Jervis ile 121 MW’lık Knight Inlet diğer büyük kapasiteli 

nehir tipi HES projesi örnekleridir. Aynı eyalette değişik aşamalarda 22 adet proje de 

inşaat halindedir (Dalkır ve Şeşen, 2011: 22-23). 

Norveç'te büyük nehirlerin hidroelektrik potansiyeli kullanılarak toplam enerji 

üretiminin %95’i hidroelektrikten elde edilen 4000’e yakın nehir tipi hidroelektrik 

santral bulunmaktadır. Fransa’da yalnız Rhone Nehri ve kolları üzerinde 1937–1986 

seneleri arasında 19 adet baraj ve HES kurulmuştur. Aynı nehir üzerinde 22 adet 
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nehir tipi HES vardır Almanya’da büyük ölçekli HES’lerin %80’i nehir tip %20’si 

ise depolamalı (baraj tipi) hidroelektrik santraldir. Slovenya’da Tuna’nın kollarından 

biri olan Sava Nehri’nin alt orta ve üst, kısımlarında değişik ölçülerde çok miktarda 

nehir tipi santral inşası için faaliyetler sürmektedir. Örneğin; alt bölgede oluşturulan 

zincirleme proje, 6 adet HES’i ihtiva etmektedir. İlk ünitesi olan Vrhovo’nun 1993 

senesinde işletmeye alındığı proje 2015 senesinde bitirilecek olup tüm üniteleri Nehir 

Tipi HES olarak inşaa edilecektir (Dalkır ve Şeşen, 2011:23). Yukarıdaki tabloya 

göre hidrolik enerjiden en fazla faydalanan ülke İsviçre'dir. En düşük pay ise 

Almanya'ya aittir. Buradaki en önemli faktör ise ülkelerin sahip olduğu doğal kaynak 

miktarıyla alakalı bir durumdur. 

2.9.6.3. Dünya Barajlar Komisyonu 

Dünya Barajlar Komisyonu (DBK), Dünya Bankası ve Dünya Korunma Birliği 

(IUCN) tarafından Mayıs 1998’de, büyük barajlara karşı artan tepkilere karşılık 

olarak kurulmuştur (Imhof vd., 2002: 2). Dünya Barajlar Komisyonu’na göre, 

herhangi bir baraj projesinin bitişi, insan refahının sürdürülebilirliğinin gelişimi 

anlamına gelmelidir. Bu, ekonomik olarak uygun, toplumsal bakımdan adil ve 

çevresel bakımdan sürdürülebilir temellere dayanan gelişimde belirgin bir ilerleme 

anlamına gelmektedir (WCOD, 2000: 2). 

DBK, karar verme sürecinin, ekonomik ve finansal etkenlere olduğu kadar 

çevresel ve toplumsal etkenlere de eşit ağırlık vererek daha dengeli getiriler 

sağlaması için bir takım öneriler ortaya koymuştur. Hidroelektrik santrallerinin 

ekosistemler üzerine olan etkilerinin azaltılması konusunda DBK aşağıdaki önerileri 

ortaya atmaktadır (Collier, 2004: 2): 

• Kapsamlı ihtiyaç ve tercih değerlendirmesi yapılması, 

• Alan seçiminde nehir havzası yaklaşımının benimsenmesi, 

• Etkili yumuşak geçiş önlemleri sunması, 

 Bu doğrultuda DBK’nin temel amaçları şöyledir (Dubash vd., 2001: 1)(Imhof 

vd., 2002: 2): 
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• Büyük barajların verimlilik gelişiminin gözden geçirmek, su kaynaklarını ve 

enerji gelişimini kıyaslayarak alternatifleri değerlendirmek, 

• Su kaynakları ve enerji hizmetlerinin gelişimindeki seçenek değerlendirme ve 

karar verme süreçleri için bir çerçeve ortaya koymak, 

• Barajların planlanması, tasarlanması, kıymet takdiri, inşa edilmesi, 

işletilmesi, izlenmesi ve devreden çıkartılması süreçlerinde uluslararası ölçekte kabul 

edilebilir kriterler, esaslar ve standartlar geliştirmek.  

Tablo 23: Dünya Barajlar Komisyonu - Kronoloji 

Haziran 1994  

 

 

Eylül 1996 

 

 

Mart 1997  

 

Nisan 1997  

 

Nisan 1997  

 

Ağustos 1997  

Eylül 1997  

Kasım 1997  

Ocak 1998  

Nisan 1998  

Mayıs 1998  

Mayıs 1998  

Eylül 1998  

 

Eylül 1998  

Baraj karşıtı organizasyonlar, Dünya Bankası’nın büyük barajların 

borçlarını ertelemesi çağrısında bulunan Manibeli Deklarasyonunu 

imzaladı.  

Dünya Bankası’nın Operasyon Değerlendirme Birimi (OED) 1. 

Aşama değerlendirmesi, “Dünya Bankası’nın Büyük Baraj 

Tecrübesi: Etkilerin İlk Değerlendirmesi” yayınlandı. 

İlk kez Barajlardan Etkilenen İnsanlar Uluslararası Toplantısı 

yapıldı, Curtiba Deklarasyonu imzalandı. 

Uluslararası Nehirler Çalışma Grubu, OED’nin değerlendirmesine 

yönelik eleştirisini yayınladı. 

Dünya Bankası, IUCN ve barajlarla ilgili paydaşların Gland, İsviçre 

toplantısı. 

Geçici Çalışma Grubu (IWG) toplantısı, Stockholm, İsveç. 

Profesör Kader Asmal WCD başkanı olarak seçildi. 

WCD başlangıcı gecikti. 

Cape Town, Güney Afrika’da “Genişletilmiş IWG” toplantısı. 

Achim Steiner, WCD Genel Sekreteri olarak seçildi. 

WCD kuruldu. 

Washington D.C.’de WCD ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Jan Veltrop, Wolfgang Pircher’in yerine Komisyon’un ICOLD 

temsilcisi oldu. 

Hindistan müzakeresi iptal edildi. 
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Mart 1999  

Ocak 2000  

Nisan 2000  

Kasım 2000  

Şubat 2001  

Temmuz 2001 

Prag, Çek Cumhuriyeti’nde ilk forum toplantısı yapıldı. 

Shen Guoyi, resmi olarak Komisyon’dan istifa etti. 

Cape Town, Güney Afrika’da ikinci forum toplantısı yapıldı. 

“Barajlar ve Gelişim: Karar Vermede Yeni Bir Çerçeve” yayınlandı.

Cape Town, Güney Afrika’da üçüncü forum toplantısı yapıldı. 

WCD Sekreterliği resmi olarak kapatıldı, Barajlar ve Gelişim Birimi 

kuruldu. 

Kaynak: Gagnon vd., 2002: 1299-1300. 

 Komisyon, su ve enerji projelerindeki karar verme süreçleri için, tüm 

paydaşların haklarını tanımaya ve riskleri değerlendirmeye dayalı yeni bir çerçeve 

ortaya koymaktadır. Süreçten olumsuz olarak etkilenecek tüm tarafların, planlama ve 

karar verme süreçlerine katılması ve projenin getireceği faydalardan istifade etmesi 

gerekmektedir. Komisyon’un temel önerileri şunları içermektedir (Imhof vd., 2002: 

3): 

• Hiçbir baraj, etkilenmesi olası kişilerin “gösterilebilir kabulü” ve yerel 

insanların özgür biçimde verecekleri onay olmadan inşa edilmemelidir. 

• Herhangi bir projeyle ilgili ilerleme kaydetmeden önce, insanların su ve 

enerji ihtiyaçlarının kapsamlı ve katılımcı bir şekilde ve ihtiyaçların karşılanması için 

farklı seçenekler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

• Yeni projeler inşa etmeden önce, var olan su ve enerji sistemlerinin 

verimliliğinin arttırılmasına öncelik verilmelidir.  

• Baraj güvenliği ve olası devreden çıkartmalar için, mevcut barajlarla ilgili, 

düzenli aralıklarla katılımcı gözden geçirmeler yapılmalıdır. 

• Mevcut barajlardan kötü etkilenmiş olan taraflar için, hazırlık ya da geçmişi 

de kapsayan telafiler sunmak ve ekosistemlere verilen hasarı onarmak amacıyla 

mekanizmalar geliştirilmelidir.   

Dünya Barajlar Komisyonu'nun görevi, büyük barajların gelişim verimliliğini 

gözden geçirmek ve alternatif su ve enerji kaynaklarının gelişimini değerlendirmek 

ve uluslararası ölçekte kabul görecek kriterler, esaslar ve standartlar geliştirmektir. 
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Planlandığı üzere 16 Kasım 2000’de raporunu yayınladıktan sonra komisyon 

dağılmıştır. Rapordaki öneriler, geleceğe ilişkin karar verirken göz önünde 

bulundurulması gereken beş temel değeri içermektedir; bunlar eşitlik, verimlilik, 

katılım, sürdürülebilirlik ve izlenebilirliktir (World Bank, 2001: 1-2). Sonuç olarak 

DBK’nin temel mesajlarını aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür  

(Dubash vd., 2001: 4): 

• Barajlar, insanlığın gelişimine önemli katkılar sağlamıştır ve barajlardan 

önemli faydalar elde edilmiştir. 

• Çoğu durumda, toplumlar, vergi mükellefleri ve doğal çevre tarafından bu 

faydaları– özellikle de toplumsal ve çevresel bakımdan olan faydaları –korumak için 

kabul edilmesi mümkün olmayan, gereksiz bir bedel, ödenmiştir. 

• Elde edilen faydaların dağıtılmasında adil olunmaması, birçok barajın, 

alternatifleriyle kıyaslandığında, su ve enerji gelişimi ihtiyaçlarını karşılamadaki 

değerinin sorgulanmasına yol açmıştır. 

• Getirilerin istişare edilmesi, uygun olmayan projeler erken aşamalarda 

elenmesini sağlayarak su ve enerji projelerinin verimliliğinin gelişimini büyük 

ölçüde arttıracaktır.  

Büyük, ihtişamlı barajlar toplumlar için yaşam kalitelerinin arttırılmasında 

büyük bir umut ışığı olmuşlardır. Hatta bu barajlar önemli bir gelişmişlik kriterleri 

olarak ta benimsenmişlerdir. Ancak yapılan bazı barajlar insanların yaşamlarının son 

bulmasına da neden olmuştur. Bununla birlikte barajlarında küresel ısınmaya sebep 

oldukları anlaşılmıştır, bu gibi olumsuz faktörler nedeni ile devasa barajların yapımı 

günümüzde çok fazla kabul gören bir uygulama değildir, Dünya Bankası'da son 

zamanlarda büyük baraj projelerini desteklemekten vazgeçmiştir. Günümüzde büyük 

barajlar yerine orta ölçekli barajların yapılması daha fazla kabul gören bir 

uygulmadır. Orta ölçekli barajların hem yapım süreleri daha kısadır, hem maliyetleri 

daha azdır hem de yerel halka yeni istihdam alanları oluşturmaktadır aynı zamanda 

çevresel tahribatı büyük barajlarla kıyaslanmayacak derece de azdır. Bu nedenle orta 

ölçekli baraj yapımı desteklenmesi gereken uygulamadır. 
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2.10. Türkiye'de Hidroelektrik Enerji Potansiyeli  

Türkiye’de ilk hidroelektrik santrali 1902 senesinde Tarsus çayı üzerinde 

inşaedilmiştir. Daha sonraları 1929 senesinde faaliyete giren ve yapımı belediye 

tarafından üstlenilen diğer bir özelliğide ilk depolamasız nehir tipi HES olan Visera 

Santrali olarak da bilinen Trabzon’un Işıklar beldesi santrali ile 1940 senesinde 

elektrik üretilmeye başlanan Konya-İvriz santrali takip etmiştir. Doğu Karadeniz 

Bölgesinde ilk depolamasız nehir tipi santrali 1,04 MW güce sahip Visera nehir tipi 

hidroelektrik santralidir. Ülkemiz, devlet tarafından faaliyete geçirilmemiş, ilk defa, 

1951’de inşa edilen ve kurulu gücü 9,2 MW olan Derme ve Murgul HES’leri 

vasıtasıyla hidroelektrik santrallerinde özel enerji üretimi ile tanışmıştır. İlk büyük 

HES ise 1956 senesinde hizmete giren 54 MW Kurulu güce sahip Seyhan I HES’tir 

(Aksungur vd., 2011: 80-81).  

HES’ler yenilebilir enerji olarak dünyadaki elektrik ihtiyacının hemen hemen 

%17'sini oluşturmaktadır. HES'lerin arasında da küçük ölçekli hidroelektrik 

santraller önemli bir konuma sahiptirler (Akpınar vd., 2009a: 249). Enerji üretiminde 

hidroelektrik santrallerinin kullanılabilmesi için uygun coğrafi şartların bulunması 

gerekmektedir. Türkiye, Norveç’ten sonra Avrupa’da en çok yıllık hidroelektrik 

enerji üretim kapasitesine sahip ikinci ülke konumundadır. Bu oran Avrupa 

ülkelerinin toplam hidroelektrik potansiyelinin %16,5’i kadardır. Oranı Almanya, 

İzlanda, Avusturya, İsviçre, İsveç, Polonya, Norveç ve İtalya’nın üretiminden 

oldukça fazladır. Yalnızca GAP’ın senelik hidroelektrik enerji üretim kapasitesi 

Avrupa’nın toplam potansiyelinin % 3,5’ kadardır. Bu değer Arnavutluk, 

Bulgaristan, Almanya, Finlandiya, Belçika, Danimarka, Macaristan, Yunanistan, 

Romanya, Lüksemburg, İspanya, İngiltere, İrlanda, Hırvatistan, Portekiz gibi 

ülkelerin hidroelektrik potansiyelinin üzerinde bir değerdir. Bugün kurulma 

aşamasında olan hidroelektrik santrallerin kapasite miktarlarında ise GAP 

dâhilindeki Atatürk, Karakaya hidroelektrik santralleri Avrupa’da bulunan 

hidroelektrik santralleri takiben yine sırasıyla 8. ve 11. sırada, dünyada ise sırasıyla 

23. ve 28. sırada bulunmaktadır. Bu durum; GAP’ın önemini ve büyüklüğünü net 

olarak ortaya koymaktadır (Berkün vd., 2008: 41). 
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 DSİ ve EİE tarafından yürütülen faaliyetler neticesi teorik elektrik enerjisi 

üretim potansiyeli brüt 433 milyar kWh/yıl, ekonomik elektrik enerji üretim 

potansiyelimiz 126 milyar kWh/yıl, teknik potansiyel 250 milyar kWh/yıl olarak 

tespit edilmiştir. Fakat teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyel de zaman içinde 

teknik imkânların artmasıyla o ülkedeki ve dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı 

olarak artışlar göstermektedir. Bu alanda geliştirilen faaliyetlerde ekonomik ve 

teknik geliştirilebilir hidroelektrik enerji potansiyelimizin 163–190 milyar kWh/yıl 

civarına çıkabileceği saptanmıştır. Bu değer göz önüne alındığında halen ülkemizin 

hidroelektrik enerji potansiyelinin sadece dörtte birinin, gelişmiş ülkeler de hidrolik 

enerji potansiyelini geliştirme oranlarına göre çok daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Hidroelektrik santraller Türkiye’de diğer enerjilerle kıyaslandığında 

karşısında ekonomik, stratejik ve çevresel olmak üzere üç ana avantaja sahiptirler. 

Hidroelektrik santrallerin yatırım harcamalarının %75’i yerli kaynaklardan 

karşılanmaktadır. Diğer bir ifadeyle HES yatırımlarında ithal mal ve hizmetlerin 

toplam yatırım içindeki payları düşük seviyelerdedir. Bunun yanında yakıt gideri de 

olmadığı için ilk yatırım dışında işletme müddetince herhangi bir döviz harcaması 

gerektirmemektedir. Depolamalı santraller diğer alternatiflerine göre çevreyi en az 

etkilemektedir ve büyük depolama düzeyleri kritik dönemlerde stratejik imkânlar 

sunarlar ayrıca stratejik ve çevresel avantajlar oldukça fazladır (Yıldız ve Cengiz, 

2009: 27). 

Türkiye'de elektrik enerjisi, hidrolik ve termik kaynaklardan sağlanmaktadır. 

2007 senesi itibariyle, Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin % 81'i termal, % 

18,7’si hidrolik ve % 0,3’ü yenilenebilir (hidrolik hariç)  enerji kaynaklarından 

sağlanmaktadır. Ülkemizin brüt hidroelektrik enerji potansiyeli 433 milyar kWh 

kadardır. Bu potansiyelin % 11,1 'i inşa halinde % 35,5’i işletmede ve geri kalan % 

53,4’ü çeşitli proje düzeylerinden oluşmaktadır. Hidrolik üretiminin toplam elektrik 

enerjisi üretimi içerisindeki payı son dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle 

tekrar artmaya başlamıştır. 1950'lili yıllarda başlayan hidroelektrik enerjinini 

kullanımı 1980'li yıllara kadar artış göstermiş bu yıllarda üretimdeki payı % 50'ler 

seviyesine kadar çıkmıştır; fakat diğer enerji kaynaklarının (özellikle doğal gaza 

yönelik destekleyici politikaların) devreye girmesiyle bu oran giderek düşme 
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azalmıştır. Hidrolik kaynakların payı 2004 yılında % 30,6 değerine yükselse de 

sonraki dönemlerde azalarak 2007 yılında % 18,7 düzeyine kadar gerilemiştir. 

Ancak son dönemde uygulanan teşvikler ve yapılan Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları 

doğrultusunda bu oran günümüzde tekrar artmaya başlamıştır. Ülkedeki hidrolik 

potansiyelin tümünün devreye alınması durumunda 2020-2025 yılları arasındaki 

elektrik enerjisi talebinin %23'ünün hidrolik potansiyelden elde edilme imkanı 

bulunmaktadır.Küçük hidroelektrik santraller Türkiye'de hidroelektrik enerji 

üretiminde önemli bir role sahiptirler ve ilerleyen yıllarda bu rol daha da artacaktır. 

Ülkemizin teorik olarak brüt küçük hidroelektrik potansiyeli 50000 GWh/yıl, teknik 

ve ekonomik küçük hidroelektrik potansiyelleri ise sırasıyla 30000 GWh/yıl ve 

20000 GWh/yıl'dır (Akpınar vd., 2009: 250). Yenilenebilir Enerji Kanunu ve kanun 

kapsamında sağlanan teşvikler hidroelektrik santral yatırımlarını oldukça avantajlı 

bir duruma getirmiştir. 

2.11.Türkiye Kullanılan Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri  

Fosil enerji kaynakları olarak, Türkiye’de linyit, doğalgaz, taşkömürü, bitumlu 

şist turbo enerjileri ve petrol ile hidrolik kaynakları kullanılmaktadır. Yenilebilir 

enerji kaynağı olarak da rüzgâr enerjisi, hidrojen, biyokütle, güneş enerjisi henüz 

düşük oranlarda kullanılsa da hidrolik enerjinin payı diğerlerne göre oldukça fazladır. 

Fosil kaynaklı enerjilerin yol açtığı çevresel etkiler, su kirliliği, hava kirliliği, toprak 

kirliliği ve katı atıklardan kaynaklanamaktadır.. Hidrolik enerjinin biyolojik ve 

mikroklimatik olmak üzere hidrolojik çevre etkileri bulunmaktadır. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının çevresel etkileri fosil kaynaklarınkine oranla oldukça azdır. 

Bunun yanı sıra çevreye olumlu yönde etkileri çok daha fazladır (Akkoyunlu, 2006: 

133).  

Fosil yakıtlar açığa çıkardıkları karbon emisyonları nedeni ile çevreye zarar 

vermektedirler. Fosil yakıtların en fazla eleştirilme nedenleri de açığa çıkan bu 

emisyonlardan dolayıdır. Açığa çıkan bu gazlar tüm dünyanın ortak problemi olan 

küresel ısınmaya ve iklim değişkiliklerine neden olmaktadırlar. Aşağıdaki şekilde 

enerji kaynakları ve açığa çıkardıkları emsiyon değerleri gösterilmektedir. Şekle göre 

en fazla linyit kullanımı neticesinde CO2 açığa çıkmaktadır. Türkiye'de diğer fosil 

yakıtlara göre linyit rezervleri oldukça fazladır. Bu nedenle linyitle çalışan termik 
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santraller bulunmaktadır. Bu durum ise ülkenin emisyon değerlerini oldukça 

yükseltmektedir. Hidroelektrik santraller emisyon değerlerinin düşütülmesinde 

avantaj sağlayacaklardır. 

Şekil 14: Enerji Kaynaklarının Meydana Getirdikleri  Karbondioksit Emisyon 

Miktarları 

 

Kaynak: Dalkır ve Şeşen, 2011: 16. 

Hidroelektrik santraller ve barajların gerek sosyo-ekonomik gerekse ekolojik 

açıdan pozitif veya negatif birçok etkileri vardır. Negatif etkileri, inşaat aşamasındaki 

kazı işlemleri, akarsu yatağındaki suyun azalması ve sucul canlıların hayat 

koşullarının zorlaşması veya kısmen yok olması bitki örtüsünün kaldırılması 

biçiminde sıralanabilir. HES'lerin olumsuz etkilerinin yanında olumlu etkileri de 

bulunmaktadır. Öncelikle elektrik arzında dışa bağımlılığı en aza indirme, kültür 

balıkçılığını geliştirme ve destekleme (üretim kafeslerine ortam hazırlama), taşkın 

koruma ve mansapta su kalitesini arttırma gibi faydaları da bulunmaktadır. Bugün 

dünya nüfusundaki artış, her geçen gün artan enerji gereksinimi ve tükenebilir bir 

kaynak olarak suyun korunumu, var olan HES ve barajlara ilave olarak yenilerinin 

kurulmasını da gündeme getirmektedir. Yenilenebilir enerji sağlamaları ve ucuz 

olmaları sebebiyle Türkiye’de de HES'ler ve barajlar eenrji arzında kullanılmakta ve 

bu yapıların miktarı gün geçtikçe artmaktadır (Atılgan vd., 2011: 7).  

 Türkiye açısından yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında hidroelektrik 

enerjiler, potansiyel yönden ilk tercih edilen kaynaktır. Enerji konusunda dışa 

bağımlılığın fazla olduğu bir ülke olmamızdan dolayı hidroelektrik santrallerin 
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kurulması ülkemiz çıkarları yönünden bir mecburiyettir. Yenilenebilir enerji kaynağı 

olarak çevreye zararlı olmaması sebebiyle ülkemizde hidroelektrik santralleri tercih 

edilmesi gereken bir kaynaktır. Dünya genelinde sera gazı emisyonlarının %75–90 

gibi çok önemli bir kısmı enerji üretimi çalışmaları sonucunda meydana gelmektedir. 

Bu bağlamda iklim değişikliğiyle savaşmada en önemli çalışma yeşil enerji 

kaynaklarının kullanımı olacaktır. Dünyada ekonomik olarak oluşturulabilir 

hidroelektrik arz potansiyelinin yarısının dahi geliştirilmesi sera gazı emisyonlarının 

%13 oranında azalmasına neden olacaktır. Şayet 2023 yılına gelindiğinde enerji 

üretiminde HESlerin payı hedeflenen seviyede gerçekleşirse, HES’ler yoluyla 27 

milyon ton emisyon azaltımı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Günümüzde tabiatı, 

çevre sorunlarının başında gelen sülfür dioksit ve sera gazları gibi zararlı 

emisyonlardan koruma amacı ile AB ülkelerinde bulunan küçük hidroelektrik 

santraller (KHES) ile üretim yaparak, fosil yakıtların kullanımı ile enerji üretimi 

azaltılmaktadır (Dalkır ve Şeşen, 2011: 17). 

Hidroelektrik santrallerin çevresel etkileri üçünbü bölümde ayrıntılı bir şekilde 

tartışıldığı için burada çok fazla değinilmemiştir. 

2.12. Türkiye'de Enerji ile İlgili Yetkili Kurum ve Kuruluşlar  

Türkiye'de enerji ile ilgili olarak birçok farklı kurum ve kuruluş görev 

almaktadır. Hazırlanan bu tez çalışmasında hidroelektrik enerji üretiminde doğrudan 

etkili olan kuruluşlara değinilecektir. Bu kuruluşlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Devlet Su İşleri (DSİ), 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi'dir.  

2.12.1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETBK), 1963 yılında 4951 sayılı 

Kanun'la kurulmuştur. Kuruluş amacı, enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve 

politikaların, ülkenin savunması, güvenliği, refahı, milli ekonominin gelişmesi ve 

güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak enerji ve tabii kaynakların bu 

hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve 

tüketilmesini sağlamaktır (ETBK, 2010b) 
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Bakanlık enerji üretiminin başından tüketimine kadar her devrede faaliyetlerin 

kontrol aşamasında yer almaktadır. Hidroelektrik enerji üretimiyle alakalı olarak 

yapılacak ve yapılmakta olan faaliyetlerin boyutları yenilenebilir enerji kaynaklarının 

getirdiği ek rakamlarla daha da genişlemiştir. Dışarıdan ithal edilmekte olan petrol,  

kömür ve doğalgazla sağlanan termik elektrik enerjilerinin maliyetinin dünya 

konjoktörüne bağlı olarak stratejik olarak önemlerinin artması ve giderek 

pahalılaşması ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemizi mecburi 

kılmıştır (Oğuz, 2008: 487). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji 

kaynaklarının üretimi ve tüketimi gibi etkinliklerin sebep olduğu çevre sorunlarının 

çözümü konusunda diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalar arasında eşgüdüm 

sağlamaktır. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı resmi internet sitesinde Türkiye de ki 

temel enerji politikaları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (ETBK, 2010a); 

• Maliyet, zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir 

olmalıdır. 

• Serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkânları harekete 

geçirilmelidir. 

• Dışa bağımlılık azaltılmalıdır.  

• Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılmalıdır.  

• Kaynak, güzergâh ve teknoloji çeşitliliği temin edilmelidir. 

• Yenilenebilir kaynakların azami oranda kullanılması sağlanmalıdır.  

• Enerji verimliliği artırılmalıdır.  

• Enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri en aza indirilmeye çalışılmalıdır.  

2.12.2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

AB Elektrik Mevzuatı ile uyum sürecinde 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu ile rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre 

faaliyette bulunabilecek bir enerji piyasası oluşturulmuş ve bu piyasada bağımsız bir 

düzenleme ve denetimin sağlanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve 

Kurulu kurulmuştur (EBSO, 2010).  
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EPDK, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (2001), 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu (2001), 5015 sayılı Petrol Piyasası Yasası (2003), 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yasası (2005) ile kendisine verilen 

işlevleri yerine getirmekte ve yetkilerini kullanmaktadır. Söz konusu yasalar ile 

petrol, doğal gaz, elektrik, ve LPG'nin; düşük maliyetli sürekli, kaliteli, yeterli, ve 

çevreyle uyumlu bir biçimde tüketicilerin kullanımına verilmesi için, rekabet 

ortamında özel hukuk hükümlerine göre çalışmalarını sürdürebilecek, mali yönden 

kuvvetli şeffaf ve istikrarlı bir enerji piyasasının meydana getirilmesi ve bu piyasada 

bağımsız bir denetimin ve düzenlemenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir 

(EPDK, 2011). 

Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayan firmalar, EPDK'dan lisans alarak 

hidroelektrik enerji üretimine başlamaktadırlar. 

2.12.3. Devlet Su İşleri (DSİ) 

Ülkemizde bulunan su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve 

işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş Devlet 

Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'dür. DSİ, ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının 

geliştirilmesinden sorumlu ana kuruluş olarak doğal kaynaklardan en faydalı şekilde 

kullanılması amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak faaliyetlerde bulunan kuruluş, yerüstü ve yeraltı 

sularının kullanımı, toprak erozyonunun ve taşkın zararlarının önlenmesi gibi 

faaliyetlerle  yükümlü kılınmıştır. DSİ, barajların, hidroelektrik santrallerin, içme-

kullanma suyu temini ve sulama şebekelerinin planlanması, projelendirilmesi, inşa 

edilmesi ve işletilmesinden sorumlu kuruluştur (DSİ, 2012). Bu kapsamda esas 

görevleri  hidroelektrik enerji arzı, baraj inşaatı yapımı ve kontrolü, sulama tesisleri 

kurulması, taşkın koruma tesisleri yapılması, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri 

yapımı, bataklık alanların ıslah edilmesi ile bu tesislerin işletme, bakım ve onarımları 

ile kontrollerinin yapılmasıdır (Doğrusöz, 1997: 55).  

1954 senesinde Su işleri Teşkilatı’nı tekrar düzenleyen 6200 sayılı kanun ile 

Bayındırlık Vekâleti’ne bağlı olarak çalışmalarına başlayan DSİ, 1964 senesinde 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlanmıştır. Fakat ihale yasası uygun bedel 
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tebliği müteahhit sicilleri gibi teknik ve idari problemlerin yaşanması sebebiyle1986 

senesinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesine geçirilmiştir. Bu defa, ülkemiz 

kalkınmasında son dönemde büyük önem gösteren enerji alanındaki yatırımları bu 

alandaki koordinasyon yetersizliği göz önüne alınarak 1996 senesinde tekrar Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlanmıştır. DSİ’nin Genel Müdürlük haricinde 26 

bölge teşkilatı ve 4.000’den fazla teknik personeli bulunmaktadır (GKBHAK, 2001: 

167).  

2.12.4. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) 

(EİEİ)  

EİEİ Genel İdaresi 1935 senesinde kurulan, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel 

kişiliğe sahip ticari usullere göre yönetilen bir kamu kurumudur. 2819 sayılı Elektrik 

İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun ile kurulan ve görevlerinden bir kısmı 

zamanla farklı kurumlara devredilen EİE; ülkemiz su kaynaklarından elektrik enerjisi 

elde edilmesi hususundaki etüt, araştırma ve projelendirme faaliyetleri işlevlerini 

yapmaktadır. Bu faaliyetler akarsuların hidrolojik etütleri, akarsular üzerinde 

belirlenen hidroelektrik santral ve baraj tesis alanlarının jeoteknik (temel) ve 

hidrolojik araştırma ve etütleri, bu tesislerin ekonomik ve teknik yapılabilirlik etütleri 

ile yapım sürecine kadar ön proje ve kesin proje düzenlenmesini kapsamaktadır. EİE, 

ETKB’nin 30.03.1981 tarihli kararı ile enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı, 

yenilenebilir ve yeni enerji kaynakları hususunda; 02.05.2007 tarihli 5627 sayılı 

Enerji Verimliliği Kanunu ile ülke kapsamında enerji verimliğine ilişkin faaliyetlerde 

önemli görevler üstlenmiştir. Kuruluş yasası ile beraber Enerji Verimliliği Yasasında 

düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gerçekleştirilen 

görevlendirme kapsamında Genel Müdürlükçe yürütülen işlevler aşağıda 

belirtilmiştir (EİEİ, 2011: 4). 

• Ülkemizdeki su kaynaklarını ve diğer enerji kaynaklarını araştırarak elektrik 

enerjisi üretimi gerçekleştirmeye elverişli olanları saptamak, 

• Jeoteknik araştırmalar ve hidrolojik etütler yapmak, 

• Baraj ve HES tesislerinin mühendislik faaliyetlerini yürütmek, 

• Pompaj Depolamalı HES tesislerinin mühendislik faaliyetlerini yürütmek, 
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• Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgâr, jeotermal güneş biyokütle, vb.) ile 

ilgili araştırma ve etüt faaliyetleri yapmak, 

• Enerjinin verimli ve etkin kullanılması ile çalışmalar yürütmek, 

• Yap-İşlet-Devret kapsamındaki hidroelektrik ve RES santrallerin işletme ve 

inşaat denetimi ile danışmanlık hizmetlerini yürütmektir.  

2.13. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Yasal Düzenleme 

Elektrik piyasasında liberalleşme çalışmaları olarak görülebilecek 3096 ve 

3996 sayılı kanunlar ve sonrasında piyasanın yeniden yapılanmasının ilk 

adımlarından olan ve 1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun(TEK) Türkiye 

Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

olarak yapılandırılması ve bu süreçten sonra yaşanan küresel ekonomik ve politik 

süreçlerle birlikte Türkiye’de enerji sektöründe reformlar ve liberalleşme politikaları 

hız kazanmıştır. Bu doğrultuda 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu ile liberal piyasa yapısının temelleri atılmıştır. Kanuna paralel 

olarak çıkarılan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanunu, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu, 5710 sayılı Nükleer Güç 

Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun gibi 

kanunlarla sektördeki çalışmalar devam etmiştir (Şahiner, 2009). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve bu husustaki düzenlemelerin 

yetersizliğini ortadan kaldırmak için 18.05.2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi 

üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun hedefi; elektrik 

enerjisi üretimi amaçlı kullanımda yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın hale 

getirilmesi, bu kaynakların kaliteli ekonomik, güvenilir, şekilde ekonomiye 

kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin çoğaltılması, atıkların değerlendirilmesi, 

çevrenin korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bu gayelerin yerine 

getirilmesinde gereksinim duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir. Bu kanunun 

içerdiği yenilebilir enerji kaynakları; güneş, rüzgâr, biyokütle, dalga jeotermal, akıntı 
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enerjisi biyogaz ve gel-git ile baraj veya nehir tipi veya rezervuar alanı on beş 

kilometrekarenin altındaki hidroelektrik arzı tesisi kurulmasına uygun elektrik 

enerjisi üretim kaynaklarıdır (İTO, 2008: 69). 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı kullanımına ilişkin 

yasal düzenlemelerin yer aldığı kanun niteliği kapsamında uygulamalardan 

faydalanabilecek yenilenebilir Enerji Kaynakları Belgeli elektrik enerjisi oranına 

ilişkin bilgiler her sene EPDK tarafından yayınlanmaktadır. Perakende satış lisansı 

sahibi tüzel şahıslar, bir sene önce sattıkları elektrik enerjisi oranı ülkede sattıkları 

toplam elektrik enerjisi oranı kadar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Belgeli elektrik 

enerji işinden satın almaktadırlar. Bu Kanun çerçevesinde satın alınacak elektrik 

enerjisi için belirlenecek fiyatı her sene için, EPDK  tespit ettiği için bir önceki 

seneye ait ülke ortalama elektrik toptan satış fiyatı alınmaktadır. Fakat bu fiyat 5 

Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk 

Lirasından fazla olmamaktadır. Fakat 5,5 Euro Cent/kWh sınırının üstünde serbest 

piyasada satış olanağı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi 

tüzel bireyler bu olanaktan faydalanırlar. Bu madde çerçevesindeki uygulamalar 

31.12.2011 tarihinden önce firmaya giren tesisleri içermektedir. Fakat Bakanlar 

Kurulu uygulamanın biteceği tarihi, 31.12.2009 tarihine kadar Resmî Gazetede 

yayımlanmak koşuluyla en fazla 2 sene süreyle uzatabilmektedir (Ertuğrul ve Kurt, 

2009: 37). 

2.13.1. Elektrik Üretim Hakkı ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması 

26 Haziran 2003'te Bu konuda Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde 

Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Su Kullanım Hakkı Anlaşması, 

hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına ait işletme esaslarını ve DSİ'ye 

yapılacak ödemelerin ödeme biçimini saptayan yazılı şartlara ve hükümlere göre DSİ 

ile tüzel kişilik arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile beraber piyasada 

çalışmalarını sürdüren veya sürdürecek olan tüzel kişilerin hidroelektrik enerji üretim 

tesisleri yapması ve işletmesine dair üretim lisansları için DSİ ile aralarında Su 

Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaları gerekmektedir. Avrupa Birliği uyum hedefi 

kapsamında17 Mart 2004 tarihinde ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
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bünyesindeki Yüksek Planlama Kurulu'nun Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve 

Özelleştirme Strateji Belgesi kararı yayınlanmıştır. Bu karar ile elektrik enerjisi 

kuruluşlarının özelleştirilmesinin süreceği belirtilmiştir. Buna bağlı olarak DSİ 

tarafından inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve alınacak hidroelektrik üretim 

tesislerinin 2004 senesi Mayıs ayına dek DSİ'ye herhangi bir ödeme yapılmaksızın 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Elektrik İşleri Etüt İdaresine (EİE) 

devredilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda hidroelektrik enerji santrallerinin 

özelleştirmesi stratejik bir amaç olmuştur. Bundan başka 25 Mayıs 2004 tarihinde 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan 

değişiklikleri sürdüren DSİ projelerinin bitirilmesi hizmetlerinin de özel kuruluşlarca 

yapılabileceğine karar verilmiştir (DSİ, 2012). 

Yönetmelikle, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 

halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik 

enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, 

otoprodüktör grubu lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek Su 

Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar 

belirlenmektedir. Yönetmelik, 4628 sayılı EPK çerçevesinde piyasada faaliyet 

gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji üretim tesisleri 

kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları 

için DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmasında yer 

alması gereken hükümler, Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın imzalanmasına, 

yenilenmesine, tadiline ve sona ermesine ilişkin usul ve esaslar ile Su Kullanım 

Hakkı Anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsamaktadır. 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, 

her bir HES için firma tarafından hazırlanması gereken fizibilite raporunda 

bulunması gereken şartlar yönetmelikte genel olarak belirlenmiştir; bu doğrultuda 

DSİ ve EİE proje fizibilite değerlendirme sürecinde görevlendirilmiştir. Şirket 

tarafından hazırlanan fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve 

değerlendirmelerde, sonraki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal 
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ve ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirketin sorumlu 

tutulmaktadır bu durumun ise DSİ’nin denetim işlevini zayıflattığı öne sürülmektedir 

(Topçu, 2011; 235). 

Hidroelektrik santraller konusunda en fazla eleştiri yapılan konulardan biri 

yapılan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarının belirli bir plan dahilinde olmayışı ve bu 

yüzdende bazı akarsular üzerinde akarsuların taşıyabilme kapasitelerinin çok çok 

üzerinde HES yapılmasına imkan verilmesidir. Buradaki en büyük eksiklik havza 

planlaması yapılmadan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarının imzalanmış olmasıdır.  

 2.13.2. 2000 Yılı Sonrasında Enerji Sektörünün Yeniden 

Yapılandırılması Amacıyla Çıkarılan Kanunlarla İlgili Değerlendirme  

1980’li yıllardan itibaren birçok ülke enerji sektörlerinde serbestleşme ve 

özelleştirme çalışmaları başlatmışlardır. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren hız 

kazanan sektördeki yapısal değişiklikler günümüzde evrensel bir olgu haline 

gelmiştir. Özelleştirmelerden beklenen faydaların başında rekabetin artması sonucu 

etkinliğin sağlanması ve gerekli altyapı yatırımlarının özel sektör tarafından 

gerçekleştirilerek kalitenin arttırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de de 

2001 yılında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Kanunu 

çıkarılmıştır. Kanunlarla mali yönden güçlü ve şeffaf aynı zamanda rekabetçi bir 

piyasa modeli amaçlanmıştır, bu amaç doğrultusunda da elektrik ve doğal gaz 

piyasalarında serbestleşme öngörülmüştür (Akcollu, 2009). 2005 yılında çıkarılan 

5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun ile ise yenilenebilir enerji üretimi konusunda önemli 

teşvik mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu mekanizmalar sayesinde özel sektör 

tarafından yapılan yatırımların sayısı artmıştır. 

2.13.2.1. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle İlgili Değerlendirme 

 3.3.2001 tarihli, 24335 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

kanunun ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu 

bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk 

hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir 
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elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve 

denetimin sağlanması amaçlanmıştır (EPK, 2001). 

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile rekabetçi bir elektrik piyasası 

düzeninin piyasa katılımcıları arasında yapılacak ikili sözleşmelerle tesisini 

öngörmektedir. Kanunun amacına uygun faaliyetleri yürütmek üzere Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu'nun(EPDK) ihdasını öngörmüştür. Kanun yürürlüğe girmeden 

önce elektrik üretim santrallerine yatırım yapmak isteyen özel şirketler, kendi 

ihtiyaçları için elektrik üreten otoprodüktörler hariç olmak üzere ürettikleri elektriği 

tek alıcı konumda olan TEAŞ ve TEDAŞ'a satmak zorundaydılar. bunun içinde Yap-

İşlet- Devret veya Yap-İşlet modelini seçmek zorundaydılar. Firmaların tesis 

kurmalarına izin verilmesi ve sektöre girişi sıkı devlet kontrolü altında iken 4628 

sayılı Kanun'la üretim tesisi kurarak sektöre girmek isteyen firmalar, EPDK'dan 

lisans alarak yatırıma başlama hakkına sahip olmuşlardır (Kavak, 2009: 3).   

Kanun elektrik piyasasının serbestleşmesi kapsamında yapılan ilk hukuksal 

düzenlemedir. Dikey bütünleşik bir yapı doğrultusunda oluşturulan elektrik enerjisi 

piyasasının liberalleşmesi yolunda yaşanan süreçte hukuksal alt yapı çalışmaları ile 

özel sektörün etkin olduğu, yatırımların yabancı özel sektörler içinde cazip kılındığı, 

arz güvenliğinin sağlanması için gerekli hukuksal ve teknik alt yapının 

güçlendirildiği, tüketim fiyatlarının gerçek maliyetler baz alınarak belirlendiği ve 

tüketicinin korunmasının esas alındığı, ucuz ve verimli enerji kaynaklarına yönelen 

yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ile çevresel faktörlerinde desteklendiği bir 

piyasa için gerekli hukuki alt yapının oluşturularak uygulanmaya çalışıldığı 

görülmektedir (Şahiner, 2009). Kanunla Türkiye’de elektrik piyasasında 

gerçekleştirilecek serbestleştirme ve özelleştirme işlemlerinin ana çerçeveleri 

belirlendikten sonra 17.3.2004 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararı ile “Elektrik 

Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi” ile piyasada yapılacak 

özelleştirmelere ilişkin stratejilerin ana hedefleri belirlenmiştir. Strateji Belgesi ile 

dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer mali, teknik 

etkenler dikkate alınarak 21 tane dağıtım bölgesine bölünmüştür. Dağıtım 

özelleştirmelerine öncelik verilen belgede 2006 yılı sonunda tüm dağıtım 

bölgelerinin özelleştirilmesi hedeflenmiştir (Akcollu, 2009). Kamu hizmetlerinin 
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özel sektöre devredilmesinde, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi yöntemi ve lisans 

(ruhsat) yöntemi olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Lisans yönteminin 

imtiyaz sözleşmesi yönteminden temel farkı, kamu hizmetlerinin devlet tekeline 

alınmayıp, devlet tarafından verilen izin (ruhsat-lisans) çerçevesinde özel kişilerin 

faaliyet göstermelerine imkân tanınmasıdır (Bayramoğlu, 2005: 355). Türkiye’de 

genel olarak lisans verme yöntemi kullanılmaktadır. Özel sektör HES tesislerinin 

kurulması ve işletiminde, kamusal kurumlarla beraber 3096 ve 4628 sayılı kanunların 

yürürlüğe girmesiyle yerini almıştır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu ile 

verilen teşvikler sonucunda nehir ve kanal tipi başta olmak üzere küçük hidroelektrik 

santrallerin kurulması işletmeler açısından oldukça avantajlı bir durum olmuş ve 

santrallerin sayısı oldukça artmıştır (USİAD, 2010; 13). 

Kanunun en fazla eleştirilen yönü, kanunla idare ve kontrol edilmesi zor bir 

sistem yaratılmış olmasıdır ve elektrik akışına çok sayıda aşama ekleyerek sistemi 

karmaşık hale getirmesidir. Elektrik piyasası özelleştirilmeleri henüz istenen 

seviyelere ulaşamamıştır, bu nedenle sektörde arzu edilen rekabet ortamı 

yaratılamamıştır. Dolayısıyla rekabet sonucunda elde edilmek istenen fiyat düşüşleri 

ve hizmet kalitesinin arttırılması gibi faydalar tam olarak temin edilememiştir 

(Kavak, 2009: 4). 

2.13.2.2. 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun İle İlgili Değerlendirme 

18.5.2005 tarihinde 25819 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren kanunun amacı şöyle belirtilmektedir; yenilenebilir enerji kaynaklarının 

elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların 

güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak 

çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların 

değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç 

duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir. Ayrıca kanunla, yenilenebilir enerji 

kaynak alanlarının korunması, bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin 

belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımına ilişkin usul ve esaslarda 

belirlenmiştir (YEK, 2005). 
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Başlangıçta kanunda, hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden 

elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan 

enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak belirtilmişken, 2010 yılında 

yapılan bir değişiklikle kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları: Rüzgâr, 

güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, 

akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı 15 

kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik 

enerjisi üretim kaynakları olarak belirtilmiştir. Hidroelektrik elde edilen barajlar 

kapsam dışı bırakılmıştır. Burada yapılan düzenlemeyle büyük barajlar kapsam dışı 

bırakılmıştır. Bunun nedeni ise büyük barajların metan gazı açığa çıkarmalarının fark 

edilmesidir. Metan gazı sera etkisine neden olan gazlardan biridir, dolayısıyla büyük 

barajlar temiz enerji olarak nitelendirilmemektedir. 

"Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi), yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda 

alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim lisansı sahibi tüzel 

kişiye EPDK tarafından verilmektedir. Belge yenilenebilir enerji yatırımları için bir 

destekleme mekanizmasıdır. Kanun kapsamındaki mekanizmadan (YEK, 2005);  

a) Enerji üretim tesis yatırımları,  

b) Kullanılacak elektro-mekanik sistemlerin yurt içinde imalat olarak temini, 

c) Güneş pilleri ve odaklayıcılı üniteler kullanan elektrik üretim sistemleri 

kapsamındaki yapılacak AR-GE ve imalat yatırımları,  

d) Biokütle kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi veya yakıt üretimine 

yönelik AR-GE tesis yatırımları,  

Bakanlar Kurulu kararı ile teşviklerden yararlandırılabilir. 

Teşvikler (YEK, 2005); 

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 18.5.2005 tarihinden 31.12.2015 tarihine 

kadar işletmeye girmiş veya girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim 

lisansı sahipleri için, bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süre ile 

uygulanmaktadır.  
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 Enerji arz güvenliği başta olmak üzere diğer gelişmeler doğrultusunda 

31.12.2015 tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için 

bu Kanuna göre uygulanacak miktar, fiyat ve süreler ile kaynaklar Cetveldeki 

fiyatları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

 YEK Destekleme Mekanizmasında öngörülen süreler; tesislerden 

işletmedekiler için işletmeye girdiği tarihten, henüz işletmeye girmemiş olanlar için 

işletmeye girecekleri tarihten itibaren başlamaktadır. YEK Destekleme 

Mekanizmasına tabi olanlar, uygulamaya dâhil oldukları yıl içerisinde uygulamanın 

dışına çıkamamaktadırlar.  

 YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olanların listesi ile bunlara ait 

tesislerin işletmeye giriş tarihlerine, yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitelerine ve 

yıllık üretim programına ilişkin bilgiler, kaynak türlerine göre her yıl 30 Kasım 

tarihine kadar EPDK tarafından yayımlanmaktadır. 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel 

kişiler; ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine 

vermeleri halinde, I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilir. Bu 

kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin perakende satış lisansını haiz 

ilgili dağıtım şirketi tarafından satın alınması zorunludur. 

 Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı ve 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim 

tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal 

edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen 

elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye 

giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen 

fiyatlar ilave edilmektedir. 

Ayrıca (YEK, 2005), 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sadece kendi ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla azami bin kilovatlık kurulu güce sahip izole elektrik üretim 

tesisi ve şebeke destekli elektrik üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden kesin 
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projesi, planlaması, master planı, ön incelemesi veya ilk etüdü DSİ veya EİE 

tarafından hazırlanan projeler için hizmet bedelleri alınmamaktadır.  

 Orman vasıflı olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm 

ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir 

enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapılmak amacıyla tesis, ulaşım yolları 

ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak olanlar 

hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli 

karşılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni 

verilmektedir. 

 Kanunun yayımı tarihi itibariyle işletmede olanlar dâhil, 31.12.2015 tarihine 

kadar işletmeye girecek bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına 

dayalı üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme 

bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da 

dâhil enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, 

irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanmaktadır. Orman 

Köylüleri Kalkındırma Geliri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri 

alınmamaktadır. 

 Bu Kanun kapsamındaki hidroelektrik üretim tesislerinin rezervuar alanında 

bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

taşınmaz mallar için Maliye Bakanlığı tarafından bedelsiz olarak kullanma izni 

verilir. Aşağıdaki tablolarda ise uygulanacak fiyatlar belirtilmektedir.  

Tablo 24: Yenilenebilir Enerji İle İlgili Teşvik Miktarları I 

I Sayılı Cetvel 
(29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim 
Tesis Tipi 

Uygulanacak Fiyatlar 
(ABD Doları 
cent/kWh) 

a. Hidroelektrik üretim tesisi 7,3 
b. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 7,3 
c. Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 10,5 
d. Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil) 13,3 
e. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13,3 

Kaynak: YEK, 2005. 
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Tablo 25: Yenilenebilir Enerji İle İlgili Teşvik Miktarları II 

II Sayılı Cetvel 
29.12.2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür 

Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat 
Yerli Katkı 
İlavesi  
(ABD Doları 
cent/kWh) 

1- Türbin 1,3 A- Hidroelektrik 
üretim tesisi 2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0 

1- Kanat 0,8 
2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0 
3- Türbin kulesi 0,6 

B- Rüzgâr 
enerjisine dayalı 
üretim tesisi 4- Rotor ve nasel gruplarındaki mekanik 

aksamın tamamı (Kanat grubu ile jeneratör ve 
güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç.) 

1,3 

1- PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal 
mekaniği imalatı 0,8 

2- PV modülleri 1,3 
3- PV modülünü oluşturan hücreler 3,5 
4- İnvertör 0,6 

C- Fotovoltaik 
güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisi 

5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan 
malzeme 0,5 

1- Radyasyon toplama tüpü 2,4 
2- Yansıtıcı yüzey levhası 0,6 
3- Güneş takip sistemi 0,6 
4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik 
aksamı 1,3 

5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar 
üretim sisteminin mekanik aksamı 2,4 

6- Stirling motoru 1,3 

D- Yoğunlaştırılmış 
güneş enerjisine 
dayalı üretim tesisi 

7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal 
mekaniği 0,6 

1- Akışkan yataklı buhar kazanı 0,8 
2- Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı 0,4 
3- Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu 0,6 
4- Buhar veya gaz türbini 2,0 
5- İçten yanmalı motor veya stirling motoru 0,9 
6- Jeneratör ve güç elektroniği 0,5 

E- Biokütle 
enerjisine dayalı 
üretim tesisi 

7- Kojenerasyon sistemi 0,4 
1- Buhar veya gaz türbini 1,3 
2- Jeneratör ve güç elektroniği 0,7 

F- Jeotermal 
enerjisine dayalı 
üretim tesisi 3- Buhar enjektörü veya vakum kompresörü 0,7 

Kaynak: YEK, 2005. 
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Kanundan ve tablolardan anlaşılacağı üzere yenilenebilir kaynaklara yapılan 

yatırımlar devletçe oldukça fazla desteklenmektedir. Özellikle yatırım esnasında yerli 

kaynaklardan yararlanılırsa teşvik miktarı daha da fazla artış göstermektedir. 

Hidroelektrik santral yatırımlarına yapılan teşvik miktarı 7,3 cent/kWh'dır. 

Şayet santral yapımında yerli ürün kullanılırsa miktar 9,3 cent/kWh'a 

yükselmektedir. bu durum ise santral yatırımlarını oldukça cazip kılmaktadır. Çünkü 

devlet 30 yıl boyunca firmalara üretilen elektriği satın alma garantisi vermektedir.   

2.13.2.3. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 

Enerji ihtiyacının sürekli arttığı günümüzde enerjiyi temiz, ucuz, güvenilir ve 

verimli yollardan temin etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Enerji verimliliği tüm 

devletler tarafından uygulanan bir mekanizmadır. Bu doğrultuda Türkiye'de de Enerji 

Verimliliği Kanunu çıkartılarak yürürlüğe girmiştir. 

Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi 

üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve 

enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması amacıyla 5627 Sayılı Enerji 

Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. Kanunla Türkiye genelinin enerji yoğunluğunun 

OECD ülkeleri ortalamasına indirilmesi ve fosil enerji kaynağı ithalatının ve sera 

gazı emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği belirtilmiştir (Keskin, 2007; 108).   

2.14. Türkiye'de Uygulanan Enerji Politikaları ve Sürdürülebilirlik  

Enerji, günlük hayatta her ülke ve birey için stratejik öneme sahiptir. Yaşanan 

teknolojik gelişmeye paralel olarak enerji ihtiyacı da artarak devam edecektir. 

Dünyadaki enerji politikaları konusunda yapılan öngörülerin hepsinin ortak noktası 

fosil yakıt egemenliğinin en az 15-20 yıllık bir süre zarfında devam edeceği 

yolundadır. 

Ülkeler için ekonomik kalkınmalarında zorunlu olan en temel girdi enerjidir. 

Bu nedenle ülkeler tarafından uygulanacak olan sürdürülebilir enerji politikalarının 

hedefleri şöyle olmalıdır (Bayraç, 2009: 117): 

• Enerjide arz güvenliğini sağlama, 

• Enerji temin kaynaklarını çeşitlendirme, 
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• Kullanılacak enerji türünün düşük maliyetli ve talep edilen miktar ve 

kalitede topluma arz edilmesi. 

Bu nedenle sürdürülebilir enerji politikaları ile amaçlanan enerji arz 

güvenliğinin sağlanması ve enerji temin kaynaklarına ikameler oluşturarak 

maliyetleri düşürmek ve istenilen kalitede topluma enerji sunmaktır. 

Politika, belirlenen amaç veya hedeflere ulaşmaya yönelik karar ve eylemler 

bütünü olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2011). Fosil enerji kaynaklarının 

rezervlerinin sınırlı olması ve giderek azalması bununla birlikte dünyanın ikliminde 

meydana gelen değişim, gelecek nesillerin de çıkarlarını gözeten ulusal ve uluslar 

arası düzeyde enerji politikaları üretilmesini zorunlu kılmaktadır (Bayraç, 2009: 

118). Günümüzde mevcut enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, söz konusu 

kaynakların akılcı yöntemlerle kullanıma sunulması enerji politikalarının temelini 

oluşturmaktadır. Bunun yanında fosil kaynakların neden oldukları çevresel sorunlar, 

enerji elde etmede kaynak çeşitliliğine gidişte seçilen kaynakların en az 

erişilebilirliği kadar önem taşımaya başlamıştır (Uğurlu, 2009: 147). 

Ulusal enerji politikaları küresel ölçekteki politikalar tarafından 

yönlendirilmektedir. Küresel politikalardan en az etkilenen ülkeler ise yerli enerji 

kaynağına sahip olan ülkelerdir. Başlangıçta kişi başı başına düşen enerji tüketimi bir 

gelişmişlik göstergesi olarak algılanmaktayken son yıllarda enerji verimliliği ve 

tasarrufuna da atıflar yapılmaya başlanmıştır. Gelişmişlik derecesinde enerji 

tüketiminin önemli bir gösterge olarak değerlendirilmesinde sektörel enerji tüketim 

yoğunluğu iyi değerlendirilmelidir (TMMOB, 2011: 14). Enerji kaynaklarının arz ve 

talep analizlerinin yapılması, ülkeler açısından genel enerji politikalarının 

oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. Yapılan bir planlama doğrultusunda 

alınacak olan stratejik kararlarla politikaların önceden oluşturulması bütün sektörler 

için büyük önem arz etmektedir ( Akan ve Tak, 2003: 21). 

Türkiye enerji sektörünün temel sorunu, birincil yakıtlarda yüksek oranlarda 

dışa bağımlılığın olması ve bu bağımlılığın sonucunda üstlenilmek zorunda kalınan 

ağır dış ödeme yükümlülüğüdür. Türkiye birincil yakıt ithalatında 2007 yılı rakamları 

ile 38 milyar $’lık bir fatura ödemiştir. Bu rakam Türkiye’nin toplam ithalatının 
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%22’sini oluşturmaktadır. Bu boyutlardaki bir dış ödeme ülkenin iç ve dış güvenlik, 

eğitim, altyapı, adalet, belediye hizmetleri ve istihdama yönelik yatırımlarından 

kısılarak gerçekleştirilmektedir ve bu durumda toplumun sosyal yapısı üzerinde bazı 

olumsuz etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Örneklendirilecek olunursa, yapılan dış 

ödemenin toplumun sosyal yapısı üzerindeki yansıması aile başına yaklaşık 284 

TL’dir, 2009 yılı rakamları ile asgari ücretin 666 TL olduğu Türkiye’de bu yükün ne 

kadar yüksek olduğu açıkça ortadadır. Böyle olumsuz durumları asgari seviyelere 

çekebilmek maksadıyla her ülke kendi doğal kaynaklarından yararlanma yoluna 

gitmektedir, doğalgazda dünya devi Rusya’nın kendi özkaynağı olan doğalgazdan 

elektrik elde etme oranı %38’ler civarında iken, doğalgaz ihtiyacının neredeyse 

tamamını ithal eden Türkiye’de bu oran %48,2 düzeylerindedir (Sevaioğlu, 2009). 

Rakamlar Türkiye’nin enerji üretiminde kendi doğal kaynaklarına yönelmesini ve 

doğalgazın yerine ikame yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmenin ne kadar 

önemli olduğu açıkça ortaya koymaktadır.  

Türkiye'nin elektrik enerjisi arz değerleri incelendiğinde, doğalgaz için %43, 

hidrolik ve yenilenebilir için %26, kömür için %23 ve geri kalan %8'lik pay ise 

petrol'e aittir. Avrupa ülkelerinde ise bu oranlar yaklaşık olarak, doğalgaz %20, 

hidrolik %20, kömür %25, nükleer %20 ve rüzgâr, jeotermal ve güneş %15 olarak 

bulunmaktadır. Türkiye'nin de elektrik enerjisinin devamlılığı güvenilirliği 

yönünden elektrik enerjisi üretim değerlerini daha dengeli bir yapıya kavuşturulması 

büyük önem arz etmektedir (GKBHAK, 2004: 100). 

Dokuzuncu Kalkınma Planında, kamu yatırım programlarına özellikle 

hidroelektrik santral projelerinin en az maliyetlerle ve hızlı bir şekilde tamamlanıp 

ekonomiye kazandırılması benimsenmiştir. Bununla birlikte elektrik arzında sağlıklı 

bir çeşitlendirme oluşturabilmek için elektrik üretim kaynakları arasına nükleer 

enerjinin de dâhil edileceği belirtilmektedir (TBMM; 2006; 69). 

Türkiye'nin enerji kaynakları konusundaki ana hedefleri, 2004 Türkiye İktisat 

Kongresinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir (İTÜ, 2007: 155): 

• İhtiyacımız olan enerjinin, güvenilir, güvenli, verimli, çevreye duyarlı ve 

ekonomik teknolojiler ile kullanılmalı ve üretilmelidir. 
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• Enerji güvenirliği yönünden dışa bağımlılığın kabul edilebilir seviyelerde 

tutulabilmesi için; arama, çıkarma ve kullanım bakımından yerli kaynaklara öncelik 

tanınmalıdır. 

• Jeopolitik sorunlar, enerji fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi, çevresel 

konular ve doğal afetleri dikkate alarak enerji senaryoları hazırlanması ve bu olası 

sorunlara ait eylem planlarının yapılması gerekmektedir.  

• Enerji temin güvenliğini artırmaya ek olarak, ithalat faturasını da rahatça 

karşılayabilmek için; yurt dışındaki üretim ve arama çalışmaları ile bütünleşerek ve 

uluslararası pazarlarda yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirerek, uluslararası 

enerji piyasalarında etkin rol alınmalıdır. 

• Artması kaçınılmaz görünen enerji ithalatında, ithal bileşenlerin, 

birbirlerinin yerini alabilen coğrafyalar ve kaynaklar arasında, ekonomik yönden 

imkân dâhilinde dağıtılması neticesiyle başta doğalgaz olmak üzere, temin güvenliği 

risklerinin kabul edilebilir seviyede tutulmalıdır. 

• Avrasya Enerji Koridoru tasarımını yapmak için enerji temin güvenliğinin 

artırılması gerekmektedir. 

Enerji üretiminde kullanımında çevrenin gözetilerek, kaynak çeşitliliğinin 

sağlanması, yenilenebilir yerli kaynaklardan azami ölçülerde faydalanılması ve dışa 

bağımlılığın azaltılarak enerjide arz güvenliği sağlanması, Türkiye’de ki enerji 

politikalarının ana temalarını oluşturmaktadır.  

Fosil ve nükleer enerjilere alternatif doğal enerji kaynakları konusunda yapılan 

araştırmalar sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kavramlarını ön plan çıkarmıştır. 

Enerji üretiminde kaynakların yenilenebilir olmaları bazı durumlarda yeterli 

olmamaktadır, zira bazı kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanında çevresel etkileri 

o kaynakların sürdürülebilir olmasını engelleyebilmektedir. Enerji kaynağının sürekli 

ve yenilenebilir olması o kaynağın sürdürülebilirliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle 

enerji sistemlerinin yenilenebilir, enerji kaynaklarının sürdürülebilir olması büyük 

önem taşımaktadır (Aykal vd., 2009: 78). 
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 Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu sürdürülebilir kalkınmayı, dönemin 

gereksinimlerini, gelecek dönemlerde yaşayan neslin kendi ihtiyaçlarını giderebilme 

imkânlarından taviz vermeksizin gidermek şeklinde tanımlamıştır. Bu tanıma göre 

sürdürülebilir kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarını karşılama metodu olarak kalkınma 

faaliyetleri yapılırken, gelecek nesillere kendi kalkınmalarını sağlamak için 

kullanacakları doğal kaynakların korunması ya da azaltılmaması kalkınmanın 

tekrardan arzının şartı olan doğal varlıkların ileride de kullanılmasını sağlamaktır. 

Sürdürülebilir enerji kavramı bütün birincil enerji kaynaklarından yapılan enerji 

arzının temiz teknolojilerle ve yüksek verimle gerçekleştirilmesini, fosil yakıtların 

çevreye olumlu etkileri olan yeni teknolojilerle değerlendirilmesini, fosil enerjilerin 

yerine mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarının yerleştirilmesini, bir 

dönüşümde atık şeklinde beliren enerjinin bir diğer dönüşümde girdi olarak 

kullanılmasını içeren ve bunu ekonomik büyümeyle entegrasyonunu sağlayan bir 

kavram olarak açıklamaktadır (Selici vd., 2007: 2)  

 Hedefler kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 

Türkiye'nin enerji politikası; "ülke enerji gereksiniminin hedeflenen ekonomik 

büyümeyi oluşturacak, sosyal kalkınma adımlarını yönlendirecek ve destekleyecek 

biçimde, vaktinde, güvenilir, ekonomik koşullarda yeterli ve çevresel etki de dikkate 

alınarak sağlanması" olarak tespit edilmiştir (İTÜ, 2007: 155). 

Sürdürülebilir gelişme ve büyüme politikalarını gözeten Türkiye, gerekli ve 

doğru verilerleri kullanarak, içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurarak 

yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik vererek, rekabetçi bir enerji piyasası 

oluşturmalı, teknolojik – ekonomik – çevresel faktörleri optimize eden enerji arz- 

talep dengesi oluşturarak, bu doğrultuda bir enerji stratejisi politikası geliştirilmelidir 

(Güner ve Albostan, 2007: 47). 

Enerji arzı güvenliği ve sürdürülebilir bir enerji politikası için enerji 

kaynaklarının yalnızca fosil kaynaklarla karşılanmaya çalışılmasının yeterli 

olmayacağı düşünülmektedir.  Bütün bunlar Türkiye'de de ileriye dönük yönelik 

enerji politikalarında, nükleer enerjinin dışında hidrojen, güneş enerjisi, rüzgâr ve 

jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin hazırlıklara hız kazandırılması 

gereğini göstermektedir. Toplam enerji tüketim açısından ülke içi üretim 
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kaynaklarının payının artırılmasına gayret edilmesi özellikle önemlidir. Ülke 

ekonomisinin dünya piyasalarında rekabet edilebilecek bir üretim ilerlemesine 

geçebilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi güvenilir, verimli, devamlı 

ve ucuz enerji temin edilmesine bağlıdır. Bu sebeple ülkemizin ulusal enerji 

politikaları (GKBHAK, 2004: 101); 

• Türkiye’nin zaman geçtikçe artan enerji talebinin mümkün mertebe yerel 

kaynaklardan karşılanmalıdır. 

• Enerji üretimi ve kullanımında çevrenin korunmasının sağlanması 

konularına öncelik verilmelidir. 

• Enerji arz güvenliği geliştirilmeli ve ithalat kaynak ve ülke nezlinde 

çeşitlendirilmelidir. 

• Yapısal değişikliklerin uygulanması açısından enerji sektöründe 

liberalizasyona gidilmelidir. 

• Türkiye'nin doğusundaki zengin enerji kaynaklarıyla batısındaki büyük 

enerji pazarı arasında bir köprü oluşturularak Avrupa'yı besleyen önemli bir nokta 

olunmalıdır. 

2.15. Çevre Politikaları ve Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Birleşmiş Milletler, çevre konunda uluslararası anlamda ayrıntılı şekilde 

yaklaşan ilk kuruluştur. 1972 yılında Birleşmiş Milletler, çevre meselesini ilk 

önemli uluslararası konferansı ile Stockholm'de yapmıştır. Konferans, Birleşmiş 

Milletlerin çevre konusundaki çalışmalarının temelini meydana getirmiş, her sene 

konferansın başlama tarihi olan 5 Haziran, "Dünya Çevre Günü" olarak 

kutlanmıştır. Konferansın bir diğer çıktısı ise BM Çevre Programı (UNEP)'in 

kurulmuş olmasıdır. Sonraki yıllarda OECD, AT gibi değişik bölgesel ve 

uluslararası kuruluş ve örgütler tarafından meydana getirilen başka düzenlenmiştir. 

Bu girişimler kapsamında sıralanan önlemlere bağlı olarak endüstrileşmiş ülkelerde 

ilk kez çevre politikaları oluşturulmuştur (Odabaşı, 1995:5).  

Türkiye’de çevrenin korunmasına yönelik mevzuatlar 1980'li yıllardan itibaren 

yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu mevzuatlar dünya ekonomisi ve siyaseti ile 

paralel bir biçimde yürütülmektedir. Çevre ve doğal kaynakların korunması 
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hususundaki Avrupa Birliği politikalarının önemi 1980'lerden günümüze artış 

göstermektedir. Avrupa Birliği Çevre Mevzuatına bakıldığında çevrenin 

korunmasına ilişkin düzenlemelerin ve bu mevzuatta var olan standartların zaman 

içinde artış gösterdiği açıkça görülmektedir (Ekmeztoğlu vd., 2001: 8). 

Hukuk biliminin konusu olarak çevre ile ilgili gelişmeler farklı hukuk 

disiplinlerinin ortak alanına girmektedir. Bundan dolayıdır ki, "çevre hukukunu” 

hukukçular "karma hukuk" ismi altında incelemektedirler. Çevre hukuku, 

uluslararası hukuk ceza hukuku, anayasa hukuku medeni hukuk ve birçok hukuk 

dalının uygulandığı bir alandır. Çevrenin tüm endüstriyel ve yaşamsal faaliyetlerin 

temelinde bulunması, çevre hukukunun pek çok hukuk disiplinlerinin kurallarından 

meydana gelen kompleks bir yapıya sahip olması neticesini doğurmuştur. Kamusal 

bir çerçevede çevre ile ilgili problemlerin çözümünde devlet direkt yetki sahibidir. 

Bu durum, çevre hukukunu özel hukuk sınırlarının dışına çıkartmaktadır. Ancak özel 

hukuk ilişkilerini de büyük ölçüde bünyesinde bulundurmaktadır. Bu yönüyle kamu 

hukuku ve özel hukukun her ikisine has özelliklere sahip olan çevre hukuku karma 

nitelikli yapısı belirgin bir hukuk dalıdır (Anayurt, 2002: 162–164). T.C. 

Anayasası'nın 56. maddesine göre çevre, herkesin yararlanma hakkı olan ve ayrıca 

korunması hususunda herkese görev düşen bir alandır. "Herkes sağlıklı bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek devletin ve fertlerin ödevidir" (Anayasa ve Çevre,  2012). 

Türkiye'nin çevre sorunlarının çözümünde başvurabileceği birçok imkânı 

vardır. Bunların en önemli kaynağı, Jeopolitik yönden stratejik bir coğrafyaya sahip 

olmasıdır. Bunda sebebiyle çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında yapılan ve 

yapılacak olan birçok uluslararası çalışma ve oluşumda bulunma fırsatı 

doğurmaktadır (Yerel Yönetimler Portalı, 2012). 

Çevre Kanunu'nda, çevre ile ilgili çevre korunması, çevre kirliliği, kirleten, atık 

ve alıcı gibi kavramlar açıklanarak çevre ile ilgili terminolojinin bir bütünlüğe 

kavuşturulması açısından önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca kirliliğe neden olan 

faaliyetlerin yasaklanması, tehlikeli atıkların boşaltılmasını önlemek gayesiyle bir 

çeşit yaptırım geliştirilmesi, çevre kirliliğine neden olanlara verilecek cezalar, 

kirliliğin önlenmesine ilişkin aktiviteler, bu noktada sağlanan teşvikler, kirlenmelere 
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karşı özellikle duyarlı ortamların özel koruma bölgeleri olarak ifade edilmesi gibi 

hususlar yasa çerçevesinde düzenlenen başlıca alanlardır. Kirleten Öder İlkesi 

çerçevesinde, kanunun temel ilkeleri kapsamında çevre korunması ve çevre 

kirliliğinin önlenmesi, gerçek ve tüzel fertlerin görevi olarak belirtilmektedir 

(Ekeman, 1998). 

Türkiye, mevcut anayasasında çevre meselesine yer veren ülkelerden bir 

tanesidir. Ama yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle, çevreyle 

bağlantılı hemen hemen her alandaki hareket, legal anlamda kontrol altına alınmış 

olmasına rağmen yetkinin birden fazla kuruma verilmiş olması nedeni ile birtakım 

sıkıntılar yaşanmaktadır (Yerel Yönetimler Portalı, 2012). 

Çevre politikaları onarıcı ve önleyici politikalar olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadırlar. Onarıcı çevre politikalarında yapılan faaliyetlerin çevre üzerindeki 

baskısı başlangıçta önemsenmemekte ve çevreye zarar verildikten sonra yapılan 

zarar telafi edilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir durumda ise zararın tam olarak 

giderilmesi çok mümkün olmamaktadır. Onarımcı politikaların maliyetleri önleyici 

politikaların maliyetlerine göre oldukça fazladır. 

Önleyici politikalarda ise amaç yapılacak olan faaliyetlerin çevre üzerindeki 

etkilerinin önceden öngörülmesidir. Böylece çevresel sorunlar ortaya çıkmadan 

çözüm yolları aranmaya çalışılır ve faaliyet bu doğrultuda gerçekleştirilir. Önleyici 

politikaların maliyetleri onarımcı politikalara göre daha düşüktür. Çevresel etki 

değerlendirmesi önleyici politikaların bir uygulama aracı olarak hazırlatılmaktadır. 

Bir ekonomik birim çevre üzerinde bir faaliyet göstereceği zaman 

gerçekleştireceği faaliyetin çevre üzerinde ortaya çıkaracağı olumsuz etkileri 

önceden belirlemekte ve bu doğrultuda bir ÇED Raporu hazırlanmaktadır. Bu 

yönüyle ÇED raporları önleyici yaklaşımın esas alındığı bir politika yaklaşımı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Hidroelektrik santraller konusunda da faaliyete başlanmadan 

önce mutlaka ÇED Raporu hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan bu rapor 

onaylandıktan sonra faaliyete başlanmaktadır. Konumuzla ilgili örnek bir ÇED 

Raporu Ek-2'de verilmiştir. Raporla ilgili değerlendirmelere 3. Bölümde ayrıntılı bir 

şekilde verilmiştir. 
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Türkiye de halen yürürlükte olan ÇED mevzuatına göre düzenlenen ÇED 

raporlarında HES projelerinin sosyo-ekonomik ve doğal çevre üzerindeki etkilerini 

yeterli derecede ortaya koyacak bir format kullanılmaktadır. Hazırlanan raporda 

(Aksungur vd., 2011: 82);  

• Proje Yeri, Proje Alanının Özellikleri,  

• Etkilerin Özetinin yer aldığı bir "Giriş"  

• Doğal Çevrenin Özellikleri  

• Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri  

• İnşaat Aşaması Etkiler  

• İşletme Aşaması Etkiler  

• Sonuç, Öneriler, Etkilerin ve Alınacak Tedbirlerin Özeti bölümleri yer 

almaktadır.  

 AB Su Çerçeve Direktifinin önsözünde, Birinci, İkinci ve Üçüncü Çevre 

Eylem Programlarına atıf yapılarak, çalışmalar neticesinde meydana gelen zararları 

karşılamayı hedefleyen bir politikanın uygulanmasındansa; kirliliği daha 

kaynağındayken engellemeyi amaçlayan bir politikanın hedeflenmesinin daha doğru 

olacağı belirtilmiştir. Bu anlamda; ÇED Direktifi, tüm karar alım ve teknik planlama 

aşamalarında mümkün mertebe en erken zamanda çevre üzerindeki neticeleri hesaba 

katma gereksinimini doğrulamıştır. Yine önsözde; çalışmalara onay verilmesi 

şartının yalnız çalışmaların olabilecek neticelerinin değerlendirilmesinden sonra 

mümkün olacağı belirtilerek konuyla ilgili husus hükme bağlanmıştır. Bu da önleyici 

boyutun hesaba katıldığına karine teşkil etmektedir. Direktif, üye  devletlerarasında 

haksız rekabete sebep olacak çeşitli düzenlemeleri tek çatı altında toplamaktır 

(Saygılı, 2007: 58).  

 ÇED raporlarında yer alan ana başlıklar altında ise daha derine inerek aşağıda 

belirtilen alt başlıkların geniş bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Nüfus, nüfusun 

özellikleri, sosyal altyapı tesisleri, hayvancılık alanları, tarım alanları, kültür sağlık 

ve eğitim tesisleri gelir kaynakları, yerleşim eğilimleri güncel olarak verilmelidir. 

Bölgenin, malzeme sahaları ve inşaat sahası ile örtüşen alanın florası, yeraltı 
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zenginlikleri, orman örtüsü, fauna yapısı, koruma alanları (Milli parklar, av alanları 

sit alanları, v.b. özel statüye haiz alanlar), toprak yapısı, memba-mansap su kullanım 

özellikleri, iklim yapısı, sucul canlılar, benzersiz doğal oluşumlar, su ürünleri, 

mansap kıyı erozyonu olasılığı arazi çalışmaları yapılarak saptanmalıdır. Kurulacak 

tesis yerleri seçimi, tesisler ile iç içe olacak sahada ve malzeme alanlarında yapılan 

hafriyat, mansaba bulanık su verilmesi, derivasyon, gürültü, servis yolları, vibrasyon, 

tesis inşaatları çevreye ve doğal yaşama etkileri irdelenmelidir. Bunun dışında 

raporda belirlenen olumsuz etkiler için tedbir alınıp alınmadığı ilgili fizibilite 

bölümleri ile beraber değerlendirilmelidir (Aksungur vd., 2011: 82). Burada ise 

stratejik ÇED yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. ÇED raporlarından ziyade stratejik 

ÇED raporlarının hazırlanarak uygulamaların bu doğrultuda yapılması daha faydalı 

bir yaklaşım olacaktır. 

HES projelerinde ÇED Raporlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. "ÇED 

Olumlu" onayı alınmadan firmalar faaliyete başlayamamaktadırlar. Ancak bu 

santrallerin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Firmalar ÇED'de gerekli 

düzeltmeler yapıldıktan sonra faaliyete başlayabilmektedirler. Ancak burada önemli 

olan ÇED'de belirtilen hususların, denetimlerinin iyi bir şekilde yapılmasıdır. 

Örneğin firma ÇED raporunda inşaat aşamasında ortaya çıkacak olan atıkların 

bertarafını belirttiği şekilde mi yapıyor yoksa direk dere yatağına mı bırakıyor v.s. 

Bunlara ilaveten HES'lerle ilgili hazırlanan ÇED Raporlarına yapılan 

eleştirilerden biri de raporların birbirinin aynısı olduğu yönündedir. Sonuçta her 

akarsuyun kendine has bir habitatı bulunmaktadır. Bu doğrultuda raporların daha titiz 

hazırlanması gerekmektedir. 

HES'lerle ilgili eleştirilen bir diğer hususta santralin yapılacağı bölümle ilgili 

raporun hazırlandığı konusundadır. Oysa bir akarsu üzerine birden fazla santral 

yapıldığı zaman meydana gelecek etki tek bir santralin yol açacağı etkiden çok daha 

fazla olacaktır. Bu nedenle akarsu üzerindeki bütün santraller gözetilerek raporların 

bütüncül olarak hazırlanması daha uygun bir yaklaşım olacaktır. 
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                                                   3.BÖLÜM 

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ 

                                   ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Hidroelektrik enerji Türkiye'deki enerji kaynakları içinde önemli bir yeri olan 

enerji çeşididir. Fosil yakıt rezervleri yok denecek kadar az olan ülkede en fazla 

doğal gaz enerji üretiminde kullanılmaktadır, bu durum ise dışa bağımlılık sorununa 

yol açmaktadır.  

Hidrolik enerji aynı zamanda temiz bir enerji kaynağıdır. Enerji elde etmek için 

kullanılan su herhangibir değişikliğe uğratılmadan tekrar doğaya bırakılmaktadır. 

Hidrolik enerjide iki önemli faktör düşü ve debidir. Yani su miktarının fazla olması, 

yükseklik ve eğimin fazla olması. Bu iki faktör hidrolik enerji elde ediminde büyük 

fayda sağlamaktadır. Bu doğrultuda Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye'de hidrolik 

enerji üretimi için en uygun bölgelerimizden biridir.  

3.1. Doğu Karadeniz Bölgesi  

Türkiye dünyada bir örneği daha bulunmayan yedi ayrı coğrafi bölgeden 

meydana gelmektedir. Her bölgenin kendine has ekolojik, klimatik, morfolojik yapı 

ve bitki örtüsü açısından ayrı değerleri olan büyük bir potansiyeli vardır. Bu farklı 

potansiyeller geçiş alanları ile birleşerek ülke bütününde dünyanın başka hiçbir 

ülkesinde bulunmayan eşsiz değerler oluşturmaktadır. Bu yönü ile Türkiye dünyada 

eşine az rastlanır doğa harikalarından oluşan bir hazinedir. Böyle bir nadide yapı 

içinde yer alan bölgelerden en önemlisi, Karadeniz Bölgesidir. Bölgenin morfolojik 

yapı, iklim, bitki örtüsü açılarından en önemli alanını Doğu Karadeniz Bölgesi 

oluşturmaktadır ( Alptekin vd., 2008; 1).  
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Şekil 15: İllere Göre Yüzölçümü  

 

Kaynak: 2012 TÜİK verileri derlenerek yapılmıştır. 

3.1.1. Bölge Hakkında Genel Bilgi 

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin 

diğer bölgelerine oranla az gelişmiş bir bölgesidir. Bölge Artvin, Bayburt, Giresun, 

Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır. Tarihi İpek yolu üzerinde 

bulunan bölge, uluslararası ticaretin gelişim gösterdiği dönemlerde büyük 

zenginliklere kavuşsa da, 1917 Bolşevik İhtilal'ı sonrası ticaretin azalması ve 

özellikle Karadeniz çevresindeki ülkeler arası ticaretin durması, Doğu Karadeniz 

Bölgesi'ni olumsuz etkileyerek bölgenin geri kalmasına neden olmuştur (DPT-JICA, 

2000: 1). Kendine has bir coğrafi yapısı ve iklim özellikleri bulunan bölge 

Türkiye'nin önemli bölgelerinden biridir. TÜİK verilerine göre (2011) bölgenin 

nüfusu aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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Şekil 16: 2011 Yılı Bölge İlleri Nüfusu 

 

Kaynak: 2012 TÜİK verileri derlenerek yapılmıştır. 

Bölgenin toplam aktif nüfusunun bölgenin toplam nüfusuna oranı %66'dır. Bu 

durum bölgeyi oldukça genç ve dinamik kılmaktadır. Asya ile Avrupa arasında 

doğrudan köprü vazifesi gören bölge ulaşım ve lojistik konularında avantajlar 

sunmaktadır. Bununla birlikte turizm, tarım ve gıda, madencilik, balıkçılık, gemicilik 

alanlarında ciddi potansiyeli bulunan bölgenin ekonomik cazibe merkezi olma 

yolunda bir yatırım fırsatı bulunmaktadır. Bölge gelişmiş bir karayolu ağına sahip 

olmasına rağmen deniz taşımacılığı kullanımı potansiyelinin altındadır. 12 adet liman 

ve iskelenin aktif faaliyet gösterdiği bölgede toplam taşıma kapasitesi 15 milyon/yıl 

ton olmasına rağmen cari kullanım bunun oldukça altındadır (DOKA, 2010: 3). 

Tablo 26: İllerin Ekonomik Yapıları 

İL EKONOMİK ÖZELLİK 

TRABZON 

Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu ilde, en önemli geçim kaynağı çay 

ve fındıktır. Hayvancılık daha çok süt ve süt mamulleri üretimine yöneliktir 

ve büyük baş hayvan beslenebilmektedir. 

ORDU 

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım sektörü içinde 

hayvancılık, arıcılık, balıkçılık ve ormancılık önemli alt sektörleri meydana 

getirmektedir. Bitkisel üretim içinde ise en önemli pay fındığa ait olup, mısır, 



 209

patates ve tahıl üretimi yapılmaktadır. 

GİRESUN 

İl tarım ve sanayi için birçok dezavantaja sahiptir, buna karşılık hizmet 

sektörü konusunda önemli avantajları bulunmaktadır. Alan darlığı, arazi 

engebesi ve yağışlı iklimi nedeniyle uygun bir tarım bölgesi değildir, 

hammadde kaynaklarına ve pazarlara uzaklık, ulaşım güçlüğü, fabrika 

kurulacak alanların yetersizliği ise bölgede sanayinin kısa dönemde 

gelişimini engellemektedir. Fındık ise hayatın her aşamasında kendini 

göstermektedir. 

RİZE 

Ekonomisi, ekilebilir arazinin sınırlı olmasına rağmen asıl olarak tarıma 

dayanmaktadır. Hayvancılık ise, ilde ikinci ekonomik faaliyet olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

ARTVİN 

İlin şehirleşme oranı, kişi başı GSYİH’sı, sanayi kolunda çalışanların toplam 

istihdama oranı Türkiye ortalamasının altındadır. Buna karşın tarım 

kesiminde çalışanların istihdam oranı ise Türkiye ortalamasının üzerindedir.  

GÜMÜŞHANE 

İlde tarım alanlarında hububat üretimi yaygındır. Hayvancılıkta önemli 

geçim kaynakları arasında yer almaktadır. İl ayrıca madencilik yönünden de 

oldukça zengindir. 

Kaynak: DOKAP 2000, verilerinden faydalanılarak derlenmiştir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi oldukça dağlık bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte 

arazi çok eğimlidir ve oldukça bol yağış almaktadır. Orman sınırları tarımsal 

nedenlerle özellikle, fındık ve çay tarımı nedeni ile daraltılmaktadır (Kalay ve 

Karagül, 1992: 27) ve ılıman iklimi, dağları ve geniş ormanları ile bölge Türkiye'de 

çok özel bir yere sahiptir. Eşsiz doğası ile alternatif turizm imkânları oluşturan bölge 

su turizmi, eko-turizm, kış turizmi, doğa sporları, sağlık ve kongre turizminin 

yanında pek çok alternatifler sunmaktadır. Bölgedeki söz konusu turizm 

potansiyelinden yararlanan kişi sayısı yılda yaklaşık 4 milyon civarındadır (DOKA, 

2010: 3). 

Madenler bakımından da oldukça zengin olan bölgede 72 çeşit madeni mineral, 

33 endüstriyel ham madde ve enerji yatağı bulunmaktadır ve toplam değerin 100 

milyar dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Her ne kadar bölgenin fiziki 

koşulları tarım alanlarını kısıtlamakta ise de bölgenin sahip olduğu iklim yapısı 
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bölgede katma değeri yüksek tarım ürünleri üretimi konusunda uygun şartlar 

oluşturmaktadır. Fındık, çay, kivi gibi başlıca üretimlerle birlikte özellikle 

günümüzde büyük bir önem kazanan organik tarım ürünleri, bölgede alternatif üretim 

açısından cazip hale gelerek girişimcilerin ilgisini bu yöne doğru çekmektedir. Yöre 

halkındaki yerleşik balıkçılık kültürü ise zamanla büyük bir sektör haline gelmiştir. 

Türkiye'deki denizden çıkarılan toplam balık miktarının yarısı Karadeniz 

Bölgesi'nden çıkarılmaktadır, bölge içersinde ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nin payı 

oldukça büyüktür (DOKA, 2010: 6). Hayvansal protein gereksinimini karşılamak 

için diğer besinlere göre daha ucuz ve proteince daha zengin olan su ürünleri, dünya 

besin gereksiniminin önemli kısmını karşılayan temel bir endüstri dalı olarak 

gelişimini sürdürmektedir. Özellikle son 50 yılda yapılan eğitimler ve teknolojik 

gelişmeler sayesinde ciddi oranlarda büyüyen bir sektör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Su ürünleri, FAO tarafından, dünyada en hızlı büyüyen gıda sektörü 

olarak belirtilmektedir. Türkiye genelinde su ürünleri üretiminin bölgesel 

dağılımında Karadeniz bölgesi ilk sırada gelmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz 

Bölgesi su ürünleri üretimine en fazla katkıyı sağlayan bölgedir. Toplam üretimin 

%51'lik kısmı bu bölgeden sağlanmaktadır (Dağtekin ve Ak, 2007: 14). 

Bunun yanında kültür balıkçılığı da giderek önem kazanan bir sektör haline 

gelmektedir. Bölgedeki çiftliklerin %50'si, ihtiyaçları olan suyu derelerden doğal 

yöntemlerle sağlamakta,  geri kalan kısım ise başta kaynak suları olmak üzere, 

artezyen kuyular, göl ve göletlerden beton kanal veya borular aracılığı ile temin 

etmektedirler. Bölgede bulunan çiftliklerin büyük çoğunluğunda beton havuzlar inşa 

edilmiştir( Akbulut vd., 2009: 78). 

DPT ve JICA tarafından bölge için yapılan (DOKAP) sosyo-ekonomik analize 

göre, bölge ülkenin en geri bölgelerinden biridir bu nedenle bölge net göç veren bir 

bölgedir. Bu yüzden bölgede çok fazla iş gücü kaybı yaşanmaktadır. Bölge gelir 

ortalaması Türkiye ortalamasının 2/3'ü kadardır. Düşük gelir ve sınırlı iş imkânları 

nedeniyle bölgeden ciddi boyutlarda göç olmaktadır. 1960 yılından beri doğal nüfus 

artışının önemli bir bölümünü göç olarak veren bölgede nüfus 1990 yılından sonra 

mutlak olarak düşüş göstermiştir. Bununla birlikte bölgenin gelir kaynakları 

açısından da önemli sorunları bulunmaktadır, özellikle fındık, çay gibi tek ürün 
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tarımının yapılması ve bu ürünlerin satışından ortaya çıkan kamuya bağımlılık ve 

kamu kuruluşlarının işlevlerinde beklenen azalma bölge için alternatif gelir 

kaynakları geliştirmeyi bir zorunluluk haline getirmektedir (DPT-JICA, 2000: 2). 

Bölgedeki hidroelektrik santraller özellikle bölge ekonomisi olmak üzere ülke 

ekonomisi adına en önemli alternatif gelir kaynağı konumundadır. Bölge kendi 

içinde büyük gelişmişlik farklarına sahiptir. Yapılan mekânsal analizde ise, coğrafi 

zorluklar, ana arter ağlarında bulunan eksiklikler, şehir merkezlerinin dengesiz bir 

dağılıma sahip olması ve küçük kalmalarıyla birlikte dağınık kırsal yerleşmeler 

bölgedeki temel sorunlar olarak gösterilmektedir (Çağlar, 2008:  218). 

Doğu Karadeniz Bölgesi, küçük hidroelektrik santraller açısından oldukça 

verimli bir bölge olarak değerlendirilmektedir. Topoğrafik olarak diğer havzalara 

oranlara daha düzenli bir akım rejimine sahip olan bölge coğrafi özellikleri itibariyle 

de hidroelektrik santraller açısından oldukça uygundur. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonucu yapılan enerji santral başvurularıyla bu 

havzadaki hidroelektrik potansiyel daha fazla kullanılmaya başlanmıştır (DOKA, 

2010: 20) 

3.2. Coğrafi Konum 

Türkiye'nin kuzey doğu kıyısında yer alan Doğu Karadeniz Havzası, 40º15' ile 

41º34' kuzey enlemleri ve 36º43' ile 41º35' doğu boylamları arasında yer almaktadır. 

Yüzölçümü 35.174km² dir ve Türkiye yüzölçümünün %4,48’ini teşkil etmektedir. 

Bölgenin rakımı deniz seviyesinden başlayarak 3932m’ye kadar yükselmektedir. 

Türkiye’nin en yüksek dağları bu bölgede bulunmaktadır, bazı zirveler 3000m’nin 

üzerine kadar yükselmektedir (TKBSGB, 2007: 32). 

Coğrafi yapısının dağlık olması ve eğimin oldukça yüksek olmasının yanında 

her mevsim yağışlı iklimi ile akarsu açısından zengin olan bölgede hidroelektrik 

santraller elektrik üretiminde çok önemli bir yere sahiptirler. Bölgedeki tüm 

santraller üretime geçtikleri zaman Türkiye elektrik ihtiyacının yaklaşık %12,4'ünü 

karşılayabilecek kapasitede bir elektrik arzı söz konusu olacaktır (DOKA, 2010: 6).  

Bölgenin coğrafi özellikleri, iklim ve arazi kullanım yapısı, uluslararası alanda 

büyük önem taşıyan endemik bitki ve tür zenginliği oluşturmuştur. Söz konusu 
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zenginlik korunması gereken önemli bir doğal kaynaktır. Bununla birlikte bölgenin 

tarihi ve kültürel mirası, bölgedeki doğal koşullarla birlikte turizmi geliştirmek için 

önemli fırsatlar oluşturmaktadır (DPT-JICA, 2000:2-3) 

Tablo 27: Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Toprak Kaynakları Potansiyeli 

GENEL BİLGİLER 

Yüzölçümü 25 766,2 km² 

Rakım 784,0 m 

Yıllık yağış ortalaması 1 018,0 mm 

Türkiye yıllık yağış ortalaması 642,6 mm 

Ortalama akış verimi 19,27 l/s/km² 

Ortalama akış/yağış oranı 0,6  

  Kaynak: DPT-JICA, 2000 verileri derlenerek hazırlanmıştır. 

Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesi, yıllık ortalama 1198 mm'lik yağış 

miktarı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'dir. Bölge kuzeyden güneye doğru derin 

vadilerle kesilmiştir ve aşırı eğimli bir topografyası bulunmaktadır, bunun 

neticesinde ise mevsimlik su debisi değişimi yüksek oranlardadır (Akın ve Akın, 

2007: 109-110). Bu durum ise hidroelektrik santrallerden enerji elde edimi açısından 

oldukça uygun bir zemin hazırlamaktadır. 

3.2.1. Havzalar 

Bölgede bir yöre, bir veya birden çok havzadan meydana gelmektedir. 

Havzalar kendi kendilerini beslemelerinin yanı sıra diğer komşu havzalardan da 

beslenirler ve beslendikleri havzalarında beslenmesine katkıda bulunurlar. Bu şekilde 

meydana gelen havzalar birliği bölgeyi, bölgeler birliği de ülkeyi oluşturmaktadır. 

Havzalardan birinde meydana gelebilecek bir bozulma, zincirleme olarak diğer 

havzalarında etkilenmesine ve bozulmasına, bu bozulma ise bölgenin kendine has 

özelliklerini kaybetmesine neden olmaktadır (Alptekin vd., 2008; 2). 

Doğu Karadeniz Havzası güneyde doğu Karadeniz Dağları, kuzeyde ise 

Karadeniz tarafından çevrelenmiştir. Melet Çayı'ndan Gürcistan sınırına kadar 

uzanan, Karadeniz bölgesinin en dağlık ve yükseltisi en fazla olan bölümüdür. 
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Havzanın toplam alanı, 18265 km² dir. Havzanın yüzeysel su potansiyeli 12,392 

km³'tür ve Türkiye potansiyelinin %6,6'sını oluşturmaktadır. Eğimin yüksek olması 

ile birlikte yüzey altı tabakasının geçirimsiz veya yarımlı geçirimli olması nedeni ile 

yağan yağmurun önemli bir kısmı yüzeysel akışa geçmektedir. Bu durumun 

sonucunda ise bölgede oldukça eğimli ve sık bir akarsu ağı bulunmaktadır (Uzlu vd., 

2008: 461) Türkiye'de 26 adet ana su toplama havzası bulunmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi de Doğu Karadeniz Havzası'dır. Havza birbirine paralel irili ufaklı çok sayıda 

akarsu ve küçük buzul göllerine sahiptir. Havzadaki en önemli akarsular, Melet Çayı, 

Pazar Çayı, Harşit Çayı, Folderesi, Değirmendere, Solaklı Deresi, Karadere, İyi 

Dere'dir. Birbirine paralel uzanan bu akarsular ve bunların alt havzalarından 

oluşmaktadır (Ak vd., 2008: 390).  

Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki havzaları ve potansiyelleri gösterilmiştir. 

Tablodan anlaşılacağı üzere Doğu Karadeniz Havzası, Fırat ve Dicle Havzaları'ndan 

sonra su potansiyeli en yüksek havzadır. 

Şekil 17:  Türkiye'deki Havzaların Su Potansiyelleri 

 

 Kaynak: Su Havzalarını Koruma ve Ağaçlandırma Derneği, 2012.  

Yukarıdaki tabloda verilen havzalar içinde 6 tanesi sınır aşan sular kapsamında 

yer almaktadır, bunlar ( Turan, 2002: 16); 

• Meriç-Ergene Havzası 

• Asi Havzası 

• Çoruh Havzası 

• Aras Havzası 
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• Dicle Havzası 

• Fırat Havzası’dır. 

Vadinin su rejimi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte vadi 

boyunca sızma sular flora ve faunanın yaşam kaynağıdır. Vadide yapılacak en küçük 

bir kesiklik hassas su rejimini de etkileyecektir (Alptekin vd., 2008; 2). 

Tablo 28: Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Su Kaynakları Potansiyeli 

Su Kaynakları Potansiyeli 
Yer üstü suyu 15 661,0 hm³/yıl 

Yeraltı suyu 400,0 hm³/yıl 

Toplam su potansiyeli 16 061,0 hm³/yıl 

Doğal göl yüzeyleri 382,0 ha 

Gölet ve baraj rezervuarı yüzeyleri 1 035,7 ha 

Akarsu yüzeyleri 6 319,0 ha 
Toplam su yüzeyi 7 736,7 ha 

  Kaynak: DOKAP, 2000 verileri derlenerek hazırlanmıştır. 

DOKAP’ta Doğu Karadeniz Havzası’ndaki başlıca sorunlar; taş ocaklarının 

palansız olarak işletilmesi, evsel, tarımsal ve endüstriyel kirlilik ve bunun yer altı 

sularına karışması, yasadışı avlanma ve toprak kayması olarak tespit edilmiştir 

(DOKAP, 2000: 19).  

Şekil 18: Bölgedeki İllerin Su Kaynakları Potansiyeli  (Yerüstü + Yeraltı Suyu)  

 

Yerüstü Suyu : 15 797 hm³/yıl Yeraltı Suyu: 400 hm³/yıl Toplam  :  16 197 hm³/yıl 

Kaynak: DSİ, 2012  
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Enerji elde edimi konusunda havza bazında yapılan plan çalışmalarında, bir 

akarsu havzasında ana kol ve ana kola karışan yan kollar, öncelikle enerji üretimi 

olmak üzere, varsa bunların sulama, taşkın kontrolü ve su temini gibi faydaları da 

göz önünde bulundurularak ve etüd edilerek, en uygun enerji kademeleri ortaya 

konur ve bu doğrultuda bir gelişme planı hazırlanır. Yapılan çalışma o havza 

ölçeğinde düzenlenmiş bir planlama çalışmasıdır. Yapılan planlamanın avantajları ise 

şöyledir (USİAD, 2010; 21); 

• Havzadaki teknik ve ekonomik olarak geliştirilebilecek hidroelektrik enerji 

potansiyeli belirlenir ve böylece belirlenen bu potansiyelin tam olarak geliştirilmesi 

mümkün olur. 

• Tesisler rantablite açısından da incelendiği için söz konusu projeler içinde 

ekonomik açısından en uygun projeler ortaya çıkarılır. 

• Tesislerin havza bazında doğal çevre açısından etkileri de inceleneceği için 

doğal yaşamı en düşük seviyede etkileyecek en uygun projeler tespit edilmektedir. 

• Havza bazındaki plan çalışmalarında enerjiden başka ortaya çıkabilecek 

mevcut ve olası faydalar da değerlendirilerek dikkate alınmaktadır, böylece gelecekte 

ortaya çıkması muhtemel su talebi ve bölge gelişmesine yönelik diğer hususlar da 

dikkate alındığı için, olası sorunlar minimuma indirilmektedir. 

• Havza bazında yapılan planlamalarda aynı nehir üzerindeki ardışık HES'lerin 

işletme çalışmaları yapılarak santral kurulu güçlerinin en uygun şekilde seçilmesi 

ekonomik verimlilik ve üretim verimliliğini artırmaktadır. 

• Havza ölçeğinde yapılacak olan bütüncül planlama, havzanın doğal 

değerlerini ve orada bulunan doğal varlıkları inceleyen bir değerlendirmeyi temel 

almaktadır. Bu bağlamda havza özelinde doğal, kültürel ve sosyal, ekonomik 

etkenler de göz önünde bulundurularak su potansiyelinin öncelikli kullanımları 

belirlenmektedir. Elde edilen verilere dayanarak HES'lerin planlanmasına karar 

verilmektedir. 
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3.2.2. Biyolojik Çeşitlilik 

Karadeniz Bölgesine hakim olan iklimsel yapı dünya üzerindeki iklimlerden 

oldukça farklı ve özelliklidir, bunun nedeni bölgenin morfolojik yapısı ve bu yapıda 

yer alan bitki örtüsüdür. Dik olarak denize inen dağların oluşturduğu kıyı çizgileri ve 

dar vadiler, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni, komşusu Doğu Anadolu Bölgesi'nden 

kopararak, iklimsel büyük farklılığın oluşmasına sebep oluştur. Özellikle morfolojik 

yapının ortaya koyduğu orografik çizgiler ve dinamik yapı görkemli bir doğa harikası 

yaratmaktadır (Alptekin vd., 2008; 2). 

Doğu Karadeniz Bölgesi, önemli doğa alanları, bitki alanları, kuş endemizm 

alanlarına ev sahipliği yapan, zengin su kaynakları varlığı ve çok sayıda değişik 

statüde korunan alanları ile Türkiye’nin en az tahrip edilmiş doğal sisteme sahip 

alanlarının başında gelmektedir (Kurdoğlu ve Özalp, 2010: 689). 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde iki önemli dağ ekosistemi bulunmaktadır. İlki 

Fırtına Vadisi’nin bulunduğu Kaçkar Dağları, diğeri ise Karçal Dağlarıdır. Bu iki 

ekosistem, biyolojik bakımdan özel önem gerektiren “Global 200” eko-bölgeleri 

kapsamında yer almasına rağmen küresel öneme sahip söz konusu bu iki ekosistem 

için geliştirilen koruma önlemleri yetersiz kalmaktadır. Özellikle koruma 

tedbirlerinin yetersiz olması nedeniyle engellenemeyen kontrolsüz ağaç kesimi ile 

birlikte yol yapım çalışmaları Karçal Dağ ekosistemi için ciddi bir tehdit unsurudur. 

Oysaki bu dağlardaki ormanlarda insan nüfusunun düşük olması sebebiyle büyük 

memeli hayvanların barınması açısından büyük potansiyele sahiptir (DOKAP, 2000: 

41-42). 

Ormanlar, önemli su, toprak, enerji, biyolojik çeşitlilik, maden gibi 

kaynaklarını bünyesinde bulunduran kompleks alanlardır ve küresel ekosistemin 

korunmasında büyük önem sahiptirler. Orman ekosisteminde bulunan ağaçların ve 

diğer bitkilerin genetik yapıları, doğal koşullar altında yaşayabilmeleri için gerekli 

olan her türlü enformasyonu içerecek şekilde gelişmiştir (ÇOM, 2005: 101). Doğu 

Karadeniz Bölgesinin sahip olduğu en zengin kaynak ormanlık alanlarıdır. Türkiye 

deki orman varlığının %6,2’si (1.324.073,8 ha) burada yer almaktadır. Çeşitli tıbbi, 

hoş kokulu, endüstriyel ve süs bitkileri ile çok sayıda flora ve faunaya sahip olan 
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bölgede arıcılık ve arı ürünleri üretimi önemli bir yere sahiptir (Bıyık ve Yavuz, 

2010: 204). Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüzölçümünün %26’sını ormanlık alanlar 

oluşturmaktadır. Bölge kendine has iklimi, topografyası ve bunlara bağlı olarak 

gelişen orman ekosistemleri ile ayrıcalıklı bir bölgedir. Ormanların sahip olduğu 

farklı biyolojik özellikler ve çeşitlilik dolayısıyla “Ilıman İklim Kuşağı Yağmur 

Ormanları”, “Subtropikal Ormanlar” veya “Sis Ormanları” olarak da 

adlandırılmaktadır. Bölge 440’ı Türkiye genelinde nadir olarak bulunan, 2500 adet 

bitki türü barındırmaktadır. Bölge faunası ise uluslar arası düzeyde önemliliği olan 

hayvan türlerini kapsamaktadır. Bölgenin doğusuna hakim olan iklim Türkiye’de tek 

burada görülmektedir, ortalama 1000 mm’nin üzerinde yağış alan bölgede bu oran 

Rize- Hopa arasında 2400mm’ye kadar çıkmaktadır. 2500 adet bitki taksonu ile 

bölge zengin bir floraya da ev sahipliği yapmaktadır. Sözkonusu bitkiler içinde 160 

tanesi dünyanın başka hiçbir yerinde yetiştirilememektedir (Golva, 2012).    

3.2.3. Bölge Florası  

Doğu Karadeniz Bölgesi, önemli kuş ve bitki alanları, önemli doğa alanları ve 

kuş endemizm alanlarına ev sahipliği yapıyor olmasının yanı sıra görece zengin su 

kaynaklarının varlığı ve çok sayıda değişik statüde korunan alanları ile Türkiye’nin 

en az tahrip edilmiş doğal sistemlerine sahip alanlarının başında gelmektedir 

(Kurdoğlu ve Özalp, 2010: 689). 

Türkiye floristik açıdan dünyanın en önemli gen merkezlerini bünyesinde 

barındıran etrafı denizlerle çevrili büyük kara parçasının içine yer almaktadır. İrano 

Turanien denen floristik bu bölge 7000'in üzerinde bitki türüne ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu tür zenginliğinin en yoğun olduğu yer ise Doğu Karadeniz 

Bölgesi'dir (Alptekin vd., 2008;3). 

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde oldukça büyük derecelerde yükselti farklılığı 

bulunmaktadır. Sahil kesiminden 3376 m yüksekliğe kadar çıkabilen bu duruma ek 

olarak dağların denize paralel uzanması, kuzey sınırı Karadeniz'in oluşturması, çok 

sayıdaki dereleri, irili-ufaklı gölleri, toprak ve klimatik özellikleri nedeniyle çeşitli 

ekolojik birimleri bünyesinde barındırdığından zengin bir flora ve vejetasyona 

sahiptir. Söz konusu vejetasyonlardan her biri, dar bir yayılış bölgesine sahip, özel 
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ekolojik koşullarda yetişebilen, yetiştiği yöreye has birçok endemik bitkiye ev 

sahipliği yapmaktadır. Biyolojik zenginlikleri sebebiyle biyogenetik rezerv alanları 

olarak değerlendirilmeleri, doğal kaynakların korunması ve biyolojik çeşitliliğin 

devamı açısından büyük önem taşımaktadır (TKBSGB, 2007: 36). 

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki dik eğimli yapı burada geniş vadilerin 

oluşmasını engellemiştir. Eğimli alanlarda ise toprak tabakası incedir ve mevcut bitki 

örtüsü tarafından tutulmaktadır. Toprak tabakası PH açısından asidik bir karakter 

taşımaktadır, bu durum diğer nem özellikleri ile birlikte çay tarımına uygun bir yapı 

oluşturmaktadır. Böyle bir yapı dünyanın çok az bir bölgesinde mevcut olduğu için 

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bazı yöreleri dünyanın önemli çay merkezleri arasında 

yer almaktadır. Toprak yapısının çok ince bir tabaka halinde olması ve bunun 

akmaya ve heyelana oldukça müsait bir durum oluşturması, en ufak bir dikkatsizlikte 

bitki örtüsünün bozulmasına ve yok olmasına neden olabilecektir. Milyonlarca yılda 

oluşan bu çok önemli ekolojik özellik çay tarımının temelini oluşturmaktadır. 

Ekolojik zincirde oluşabilecek bir kopma, ekolojik açıdan olduğu kadar çay 

tarımında da büyük kayıplara yol açabilecektir. Ayrıca bölgede aynı toprak yapısı 

üstünde çok çeşitli bitki örtüsü bulunmaktadır (Alptekin vd., 2008;32). 

Bölge florası farklı birçok ağaç, ağaçcıklar ile otsu ve odunsu diri örtüden 

oluşmaktadır. Ladin, kayın, kızılağaç, göknar, sarıçam, kestane, meşe, gürgen, 

akasya, akçaağaç, şimşir, ormanlarda bulunan ağaç türleridir. Orman alt tabakasında, 

geniş alanlarda yayılış gösteren ormangülü önemli flora zenginliğidir. Ayrıca 

böğürtlen, taflan, karayemiş, ayıüzümü, kuşburnu, ahududu, eğrelti otu, çayır ve 

mera otları flora çeşitliliğine dahil bitkilerdir. Çay ve fındık bölgeyle özdeşleşen 

ürünler olmalarının yanında tarla, sebze ve meyve ürün gruplarından birçok ürün 

çeşidinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. İç kesimlerde bulunan il ve ilçelerde tahıl 

üretimi yoğunluk kazanırken, bölgenin sahil illerinde çay ve fındık üretilmektedir 

(TKBSGB, 2007: 36). 
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Tablo 29: İllerin Flora Özellikleri 

İL FLORA ÖZELLİĞİ 

TRABZON 

0-300 metre yüksekliklerde Akdeniz bitki türleri; Trabzon hurması, 
akçaağaç, şimşir, karayemiş, defne, prekanta, muşmula, katran ağacı, 
kocayemiş, 
Kıyıya yakın kesimlerde, geniş yapraklı etek ormanları; kızılağaç, 
kestane, meşe türleri, dışbudak, ıhlamur, adi fındık, beyaz söğüt, 
kavak, doğu çınarı, 
Üst katta, geniş yapraklıların hâkimiyetinde karışık ormanlar; Avrupa 
kestanesi, adi kzılağaç, adi gürgen, adi fındık, doğu gürgeni, meşe, 
akça ağaç, üvez, çitlenbik, defne, mor çiçekli ormangülü, kayın, ladin 
ve köknar ve en üst katta ise, sarıçam, ladin, mor çiçekli ormangülü 
ve bazı çalı türleri  

ORDU 

Kıyı şeridinde yayvan yapraklı etek ormanları ve fundalar 
görülmektedir. Orman etekleri ve yaylalar arasında kalan kesimde ise 
yayvan yapraklı, karışık ve iğne yapraklı bitki örtüsü görülür, bu 
alanlarda kızılağaç, gürgen, çam, ladin, orman gülü türleri 
bulunmaktadır. Yayla kesimlerinde ise, çam, ladin, ince çalı öbekleri 
ve orman altı bitki türleri görülmektedir. 

GİRESUN 

İlin kuzey kesimi kıyı ovalarının ardındaki yamaçlar 800 m 
yükseltiye kadar fındık bahçeleriyle kaplıdır. Daha yükseklere doğru 
kızılağaç, kestane, gürgen, meşe ve kayınlara, 1600 m'den sonra 
köknar, ladin ve sarıçamlardan oluşan ormanlar bulunmaktadır. 2000 
m'den sonra ise orman örtüsü sona ermektedir ve buralardan sonra 
Alp tipi gür çayırlarla kaplı yaylalar yer almaktadır. Güney kesimde 
ise daha çok meşelerden oluşn kurakçıl ormanlar ve bozkır (step) 
bitkiler ön plana çıkmaktadır. 

RİZE 

Sık ve gür bir tabi bitki örtsene sahip olan ilin, 750 m yüksekliğe 
kadar olan saha geniş yapraklı kıyı ormanları ile kaplıdır. Bu sahada 
yer yer iğne yapraklıların da aşağılara doğru sarktığı görülmektedir. 
Yükseklere doğru ise iğne yapraklıların hakimiyeti artmaktadır, 
hakim tür doğu ladini olup orman üst sınırına yaklaşıldıkça Kafkas 
köknarının yanında Karaçam yaygın olarak görülen türlerdir. 

ARTVİN 

Dağlık ve çok engebeli bir yapıya sahip olan il genel olarak 
ormanlarla kaplıdır. Ladin, göknar, sarıçam, kayın, meşe, kestane, 
kızılağaç hakim ağaç türleridir. Bunların yanısıra, ıhlamur, gürgen, 
akçaağaç, dişbudak, ceviz, üvez, kavak, söğüt, akasya, kayacık 
karaağaç, huş, ardıç, şimşir, duglas, fıstıkçamı, prosuk gibi 20'nin 
üzerinde ağaç çeşidi bulunmaktadır. Endemik tür çeşitliliği 
bakımından önde gelen illerimizden olan Artvin'de toplam 1268 tür 
tespit edilmiştir, bu türlerden 119 adedi ise endemiktir. Türkiye 
florasının %13'lük kısmı bu ilde bulunmaktadır, bununla birlikte 
2700 endemik türe sahip olan ülkemizde endemik türlerin %4,4'ü il 
sınırları içinde bulunmaktadır (Artvin Valiliği, 2012) 
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GÜMÜŞHANE 

İlin 2100 metre rakıma kadar olan yerlerinde, çam, köknar, ladin, 
mazı, meşe, titrek kavak ve Özbek kavağı, büyük yapraklı ıhlamur, 
dağ akça ağacı, ak söğüt, adi ceviz, saklık kızılağaç, kiraz, yabani 
elma, mahlep, sarıçam, kadran ardıcı, bodur ardıç, boyacı sumağı, 
erik ılgın, yabani fındık, kuşburnu, alıç ve tespit edilemeyen yüzlerce 
odunsu bitki bulunmaktadır. Merkezde peygamber çiçeği, başlık otu, 
bodur mazı, saman çiçeği, ablan otu ile tespit edilemeyen yüzlerce 
endemik tür bulunmaktadır 

Kaynak: DPT-JICA, 2000 verileri derlenerek yapılmıştır. 

3.2.4. Bölge Faunası 

Bölge, yaban hayvanları açısından doğal bir ortam özelliği oluşturmaktadır. 

Sulak alanlar değişik kuş türleri ve göçmen kuşlar, kıyı kesimleri göl ve deniz 

balıkları, dağ ve ormanlar, kurt, tilki, çakal, ayı, karaca, yaban domuzu, tavşan, 

yaban kedisi, maral geyiği, ağaç sansarı, kaya sansarı, su samuru, kakım, dağ keçisi, 

farekulaklı yarasa, cüce yarasa, çeşitli kuş ve böcek türlerini barındırmaktadır 

(TKBSGB, 2007: 64). 

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan dereler HES santrallerinin yanında bir 

takım diğer faktörler tarafından da kirletilmektedir. Buna bir de sıcaklığın yüksek 

olduğu dönemlerde ki kuraklıklar da eklenince buralardaki balık popülasyonları 

yaşanan bu durumlardan olumsuz etkilenmektedir. Ak ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir çalışmada, sucul faunanın zarar görmesine yol açan faaliyetler şöyle 

tespit edilmiştir (Ak vd., 2008: 394-396): 

• Ani ve kuvvetli yağmurlarla başlayan sel ve taşkınlar, dere suyunun 

maksimum derecede bulanmasına yol açmakta, taş, toprak, ağaç gibi birçok 

materyalin taşınarak akarsu yatağını değiştirmesine sebep olmaktadır. Söz konusu 

seller balıkların yuvalarının bozulmasına ve yavru balıkların ölmesine yol 

açmaktadır. Aşırı yağan her yağıştan sonra dere yatağının değişmesi balık 

kayıplarına yol açmaktadır. Her türlü materyalin akarsuyun mansap kısmında 

birikmesi, beslenme ve yumurtlama göçü yapan balıkların göç yollarını tıkamalarına 

sebep olmaktadır.   

• Yaz aylarında akarsuların kollarının kuruması sonucu dere debilerinde 

meydana gelen düşüşler ergin ve yavru balıkların dere içinde oluşan ve su giriş-çıkışı 

olmayan küçük gölcüklerde mahsur kalmalarına, toplu olarak bir arada bulunmaları 
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ise sıcaklık artışı ve çözünmüş oksijen miktarının azalması sonucu balık ölümlerine 

yol açmaktadır. 

• Suların azalmasıyla birlikte yapılan illegal avcılık ta olumsuz bir diğer 

faktördür. 

• Bazı evsel atık sular herhangi bir arıtma sistemine bağlı olmadan dereye 

deşarj edilmektedir. Bu atıklarda bulunan azot bileşikleri sucul fauna üzerine 

olumsuz etki yapmaktadır. 

• Bölgenin engebeli olması ve katı atıkların deniz dolgusu olarak 

kullanılmasının yanında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, iç bölgelerde dere yataklarına 

çöp depolamaları yapılmaktadır. Bazı balık midelerinde bulunan yabancı maddeler 

bu durumun olumsuzluğunu gözler önüne sermektedir. 

• Fındık tarımı ve bahçecilik gibi bir takım tarımsal faaliyetlerde kullanılan 

tarımsal gübreler ve mücadele ilaçları da yine sucul fauna üzerinde olumsuz etkilerde 

bulunmaktadır. 

3.3. Hidroelektrik Potansiyel 

Enerji ve çevre politikalarında hidroelektriği gerektiren nedenler şöyle 

sıralanabilir (Stettner ve Parkinson, 2011: 34); 

 Dünya çapında yalnızca %30’luk potansiyeli kullanılmakta olan, doğal, 

yerel ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 

 Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına da imkân sağlayan 

enerji karışımının vazgeçilmez bir parçasıdır (Güneş ve rüzgâr desteklemeleri için). 

 Pompalı (biriktirmeli) santrallerle, pik talep güç ihtiyacına cevap 

verebilirler. 

 Diğer yenilenebilir teknolojilerle karşılaştırıldığında hidroelektriğin 

avantajları şöyle sıralanabilir; diğer santrallere göre en uzun çalışma ömrüne sahip 

olandır ve en yüksek verimlilik hidroelektrik santrallerinden elde edilmektedir; 

kullanılabilirliği ve güvenilirliği oldukça fazladır; enerji yatırımları içinde en az 

maliyetli yatırımlardır; su temini, taşkın kontrolü, sulama gibi birden fazla ek 

faydaları bulunan uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlardır. 
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Tarihsel açıdan bakıldığı zaman Türkiye'de HES yapım ve işlerim sürecinde 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi 

kurumlarının etkili rol aldığı görülmektedir. Her ne kadar bazı dönemlerde özel 

şirketlerin de enerji alanında faaliyet gösterdiği olmuşsa da bu durum HES'lerde 

kamunun ağırlığını azaltmamıştır. 2000'li yıllardan sonra ise ağırlığı özel sektör 

lehine kaydığı görülmektedir. Bu dönemle birlikte artan enerji ihtiyacının 

hidroelektrik enerjiden karşılanmasında kamu kaynaklarının azalması nedeniyle özel 

sektörün harekete geçirilmesi hedeflenmiştir (Topçu, 2011; 224-225). Türkiye’de ilk 

büyük baraj ve HES inşaatı 1936 yılında tamamlanmıştır. Baraj ve HES sayısındaki 

ilk hızlı yükseliş 1960-1969 döneminde gerçekleşmiştir. 1970-1979 döneminde ise 

inşaatı bitirilen HES’lerin sayısı oldukça azalmıştır. 1980-1989 döneminde yapılan 

baraj ve HES sayısı 70’li yıllara göre iki kat daha fazla artış göstermiş ve bu 

dönemde inşaatı tamamlanan baraj ve HES sayısı 69 olmuştur.1990-1999 döneminde 

bu rakam 59’da kalmıştır. 1984 yılında yürürlüğe giren 3096 sayılı Kanun’la Türkiye 

Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarında elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticari 

faaliyet göstermelerine imkân tanınmıştır. Sektöre ilişkin günümüzdeki temel 

kuralları belirleyen yasa 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı yasadır. Yasa ile 

EPDK kurularak, özel sektör yatırımlarına imkân tanınmıştır. 2003 yılı Haziran 

ayında çıkarılan “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su 

Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” le HES’lere ilişkin özel sektör yatırımları düzenlenmiştir ( Hamsici, 

2011: 33-34). 

Elektrik piyasasının hızlı bir serbestleşme sürecine girmesi ile projeler ilana 

açıldıktan sonra, kısa bir süre içinde özel sektör başvuruları kabul edilmiştir. Süreç 

içerisinde ise havza değerlendirmesi yapılmamıştır. Konu ile ilgili mevzuatın 

öngördüğü süre kısıtları dolayısıyla da yeterli bir teknik inceleme ve değerlendirme 

yapılamadığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Yapılan fizibilite çalışmalarının 

genellikle su ölçümlerinden yola çıkılarak hazırlanması nedeniyle gerçekten verimli 

projeler olup olmadıkları daha sonra yapılan revize çalışmalar sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Enerji üretimi konusunda havza özellikleri ve ihtiyaçları dikkate 

alınarak; başvurular havza bazında alınmamış havzalara ait başvuru 
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değerlendirilmeleri 2-3 yıl gibi kısa bir sürece yayılmıştır. Sonuçta bu durum 

havzada başvuruda bulunan projelerin tekil bazda değerlendirilerek, fizibilitelerin 

bütüncül havza planlaması çerçevesinde ele alınmamasına neden olmuştur (USİAD, 

2010; 24). 

Türkiye’de ilk hidroelektrik santral 1902 yılında Tarsus Çayı üzerinde 

kurulmuştur, daha sonra 1929 yılında Trabzon'un Işıklar Köyü santrali (Visera 

santrali olarak ta adlandırılmaktadır), kurulmuştur. 1940 yılında Konya İvriz'de 

üçüncü santral kurulmuştur. Sonuçta 1950'lili yıllara kadar hidrolik enerji konusunda 

çok fazla başarı sağlanamamıştır. Ancak 1950'lili yıllardan sonra santrallerin yapımı 

hız kazanmıştır, Sarıyar (Hasan Polatkan), Hirfanlı Kesikköprü, Seyhan, Demirköprü 

ve Kemer gibi büyük barajlı santraller yapılmıştır. Alandaki asıl gelişme GAP 

bünyesinde bulunan bazı hidrolik santrallerin devreye girmesiyle yaşanmıştır, burada 

Atatürk Barajı ve Hidrolik Santralinin payı oldukça yüksektir. Ancak 1990'lı yıllarla 

birlikte artan enerji talebi mevcut yatırımlarla karşılanamaz duruma gelince oartay 

çıkan enerji açığı ithalat yoluyla ve kurulan doğalgaz çevrim santralleriyle 

giderilmeye çalışılmıştır. Yerli kaynakların değerlendirilmesinde yetersiz kalınması 

sonucu elektrik üretiminde giderek doğalgaza bağımlı hale gelinmiştir (Akpınar, 

2005: 7-8).     

Türkiye’de en önemli su kaynakları Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yıllık yağış 

miktarı 250 cm olarak yüksek bir değere tekabül etmektedir, bu oran Orta Anadolu 

Bölümü’nde 30 cm’e kadar düşmektedir. Türkiye’nin 28 milyon ha alanı tarıma 

elverişli, 21.5 milyon ha alanı ise ormanlık olarak kabul edilmektedir. Sulanabilen 

alan 26 milyon ha, bu miktarın 8.5 milyon ha’lık kısmı ekonomik olarak sulanabilir 

alan olarak değerlendirilmektedir, ayrıca 0.6 milyon ha alan da yer altı suları ile 

sulanma imkanına sahiptir. Türkiye’nin oldukça yüksek bir hidroelektrik potansiyeli 

bulunmaktadır, bu miktar çoğu Avrupa ülkesinden fazladır (Bulu ve Çokgör, 2002: 

48-49). Türkiye’de yıllık ortalama yağış potansiyeli 643 mm’dir ve bu yağış yılda 

yaklaşık olarak 501 milyar m³’e tekabül etmektedir. Söz konusu miktarın 186 milar 

m³’lük kısmı çeşitli büyüklükteki akarsular ile denizlere ve kapalı havzalardaki 
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göllere boşalmaktadır. İlave olarak komşu ülkelerden ülkemize 7 milyar m³ su 

taşınmaktadır (Turan, 2002: 16).  

Türkiye’deki yüzeysel su potansiyelinin yaklaşık 130*106 m³’lük kısmı 

kullanılabilir su potansiyeli olarak belirlenmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 

potansiyeli ise 10*106 m³ olarak belirlenmiştir. Bu nedenle hidroelektrik enerji 

üretimi bölge koşulları için oldukça uygundur. Biriktirmeli hazneli yapılar (baraj) 

yapmadan, regülâtörlü düşü santralleri (nehir tipi hes), çevreye uyum açısından da en 

uygun ve ekonomik yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Nehir tipi heslerin 

yapılmasıyla birlikte, bir yanda su kaynakları elektrik üretiminde kullanılmakta, öte 

yandan hidrolik ve elektro-mekanik teçhizat için bölgede küçük üretim sanayi 

dallarına ihtiyaç doğacak bu durum bölge ekonomisine büyük ölçüde canlılık 

getirecektir (Önsoy, 2002: 52). 

 Türkiye’deki 26 adet hidroelektrik havzada bulunan irili ufaklı çok sayıdaki 

akarsuyun ortalama su potansiyeli 193 (186+7) milyar m³ olarak belirlenmiştir. 193 

milyar m³’lük bu miktarın “Teorik Potansiyel”, “Teknik Yapılabilir Potansiyel” ve 

“Ekonomik Yapılabilir Potansiyel” olmak üzere üç farklı grupta değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Adıgüzel, 2002: 24). Bir ülke sınırları içinde denizlere kadar bütün 

tabii akışların %100 değerlendirilebilmesi varsayımına dayandırılarak hesaplanan 

hidroelektrik potansiyel miktarı o ülke için brüt teorik hidroelektrik potansiyeli ifade 

etmektedir (Şekkeli ve Keçecioğlu, 2011: 20). Türkiye için bu oran 433 milyar 

kWh/yıl’dır. Teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyel, bir akarsu 

havzasının hidroelektrik enerji üretiminin mevcut koşullardaki teknolojik üst sınırını 

belirtmektedir. Uygulanacak teknolojiye bağlı olarak düşü, akım ve dönüşümde 

oluşabilecek kaçınılmaz kayıplar dışında teknik açıdan uygulanabilmesi mümkün 

hidroelektrik projelerin ekonomik veya diğer koşullar gözetilmeden havzanın 

tümünde gerçekleştirilmesiyle elde edilecek hidroelektrik üretimin sınırlarını temsil 

etmektedir. Teorik potansiyelin %50’nin teknik olarak geliştirilebilineceği kabul 

edildiğinde Türkiye’nin teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli 

216 milyar kWh/yıl olarak tahmin edilmektedir (Adıgüzel, 2002: 24). Türkiye’de 

bulunan akarsu havzaları ve potansiyelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 30: Türkiyenin Havza Bazında Hidroelektrik Potansiyeli 

 

Kaynak: Şekkeli ve Keçecioğlu, 2011: 23. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Doğu Karadeniz Bölgesi, Fırat ve 

Dicle Havzalarından sonra 3.sırada yer almaktadır. Bölgenin dik ve eğimli yapısı da 

bu potansiyelden faydalanmayı oldukça kolaylaştırmaktadır. 

Ekonomik olarak yapılabilir potansiyel, bir akarsu havzasının hidroelektrik 

enerji üretiminin ekonomik olarak optimizasyonunun sınır değerini ifade etmektedir. 

Ekonomik olarak yararlanılabilir potansiyel, umulan faydası masraflarından fazla 

olan hidroelektrik projelerin enerji üretimini göstermektedir. Hidroelektrik 

santrallerin ekonomik olarak yapılabilirliğinin tespit edilmesi için, enterkonnekte 

sistemde aynı enerjiyi üretebilecek kaynaklar gözden geçirilerek en ucuz enerji 

kaynağı belirlenmekte ve HES projesi bu kaynakla mukayese edilerek alternatif 

kaynağa göre daha ekonomik bulunursa önerilmektedir. Ekonomik HES potansiyeli 
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içindeki tüm projeler termik santrallere göre rantabiliteleri daha yüksek projelerden 

oluşmaktadır( Adıgüzel, 2002: 24-25). 

Mevcut söz konusu 26 adet havzada yapılan hesaplamalarda net teknik 

potansiyelin üst sınırının 190 milyar kwh/yıl olacağı öngörülmektedir. Sahip olunan 

hidroelektrik enerji potansiyelinin bu safhaya kadar olan hesaplamalarında, enerji 

sektöründe çalışan uzmanların görüşlerinde bir mutabakat mevcuttur. Fakat 

Türkiye'nin 190 milyar kwh/yıl olarak hesaplanan net teknik potansiyelinin içinden, 

ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik tesislerde üretilecek yıllık elektrik üretimi 

miktarı konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yeniden değerlendirmesi ile 

ilgili yapılan ön etüt çalışmalarında teknik ve ekonomik olarak geliştirilebilecek 

potansiyelin 163 milyar kwh/yıl a yükselebileceği tahmin edilmektedir. Sonuç 

olarak; Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyelinin gelişmesinden sorumlu 

kurumların HES projelerinin seçiminde kullanılan ekonomik kriterleri yeniden 

gözden geçirerek, EİEİ Genel Müdürlüğü tarafından 12 havzada tamamlanan 

çalışmaların, diğer havzalar için de tamamlanarak Türkiye'nin ekonomik 

hidroelektrik enerji potansiyelini yeniden tespit edilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin 

teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyelinin şu an için ancak 

% 21'i kullanılmaktadır. Bu miktar hâlihazırda teknik ve ekonomik olarak 

değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyelinin %35'ine karşılık gelmektedir 

(USİAD, 2010; 10).  

DSİ, cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümüne kadar (2023) 216 milyar kwh 

olarak hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyeli, çevresel, teknik, ekonomik ve 

sosyal olarak yapılabilir kısmının tamamının özel sektör iş birliğiyle ülke 

ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir. HES’lerle ilgili yaşanan süreçte, 

başlangıçta etkin planlama, takip ve denetim mekanizmalarının olmayışı nedeniyle, 

lisans alan yatırımların gerçekleşmesiyle ilgili olarak, fizibilite çalışmalarından 

başlayarak şebeke bağlantı sorunlarına ulaşan, hukuki ve çevresel nedenlerle yaşanan 

çok sayıda sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır (USİAD, 2010; 21). 
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 3.3.1. Akarsular 

Doğu Karadeniz Sıradağları yılın uzun bir zamanında kar ve buzullarla 

kaplıdır, bu nedenle sıradağların beslediği dereler denize bakan yamaçlarının her 

mevsim aldığı yağışların etkisiyle, hızlı bir debi ile akarak Karadeniz’e 

dökülmektedir. Akarsuların kaynakları 2000-3000 metrede bulunmaktadır ve dik 

yamaçlar boyunca çok hızlı bir akışla denize ulaşan bölgedeki bu akarsuların 

tamamını (Çoruh Irmağı dışında) “dağ dereleri” olarak sınıflandırmak mümkündür 

(Tabak vd., 2001: 4). Dik yamaçlar boyunca hızlı bir akış kuvvetine sahip olan bu 

akarsular hidroelektrik enerji elde edimi açısından oldukça avantajlı bir durum 

oluşturmaktadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi su potansiyeli bakımından Türkiye geneline göre 

oldukça zengin bir bölgeyi temsil etmektedir. Akarsu ağının oldukça yoğun olduğu 

bölgede yaz ve kış ayları arasındaki akarsu akım farkları fazla bir değişim 

göstermemektedir. Yaz başlarında zaman zaman taşkınlar yaşanmaktadır. Harşit, 

Melet ve Kelkit bölgenin başlıca akarsularıdır (TKBSGB, 2007: 32). Bölgedeki 

akarsularda günlük ve aylık ortalama akımların incelenmesi sonucu dere yatakları ile 

ilgili olarak, kuru ve ıslak dönem zamanlarının farklı olduğu görülmüştür. Bu 

durumun başlıca nedeni daha üst kotlara yağan karın yaz aylarında erimeye 

başlamasıdır. Kış aylarında ise yüksek bölgelerde bulunan karlar henüz 

erimediğinden dere debileri kışın az, yazın fazla olmaktadır (Aksungur vd., 2011; 

88).    

Tablo 31: Bölge İllerindeki Akarsu Potansiyeli 

İl Adı Akarsu Adı Uzunluğu(km)/ Potansiyeli 

Baltacı Deresi 51 - 402 hm³/yıl 

Solaklı Deresi 63,6 - 495 hm³/yıl 

Karadere Deresi 63 - 440 hm³/yıl 

Yanbolu Deresi 64,4/ 

 

 

Trabzon 

Değirmendere Deresi 60 - 601 hm³/yıl 

Melet Irmağı 130 - 922 hm³/yıl  

 Turnasuyu Irmağı 56 - 689 hm³/yıl 
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Bolaman Çayı 77 - 554 hm³/yıl 

Elekçi Irmağı 51 - 220 hm³/yıl 

Curi Deresi 50 - 150 hm³/yıl 

 

Ordu 

Akçay Deresi 50 - 104 hm³/yıl 

Aksu Irmağı 60 - 592 hm³/yıl 

Harşit Çayı 160 - 1878 hm³/yıl 

Gelevera Deresi 80/ 

Yağlı Dere 70 - 442 hm³/yıl 

 

 

Giresun 

Pazarsuyu Deresi 80 - 554 hm³/yıl 

İyidere  68 - 1124 hm³/yıl Rize 

Fırtına Deresi 78,4 - 1564 hm³/yıl 

Çoruh Nehri 354 - 5969 hm³/yıl 

Barhal Çayı 50 -  

 

Artvin 

Şavşat Suyu 54/ 

Harşit Çayı 142/ 947 hm³/yıl Gümüşhane

Kelkit Çayı 245 - 442 hm³/yıl 

Kaynak: DSİ 22. Bölge-TKBSGB, 2007: 35 - 306. 

 

Sürekli yapılan gözlemlerde, özellikle nehir ağzından başlayıp, akarsu yatağı 

boyunca, kum ve çakıl ocaklarının faaliyetleri, dere yatağı ıslahı ve yol yapımı 

çalışmaları, katı ve sıvı atıkların deşarjı, hidroelektrik santral projeleri, Doğu 

Karadeniz Sahil Yolu İyileştirme Projesi gibi çok çeşitli nedenler yüzünden akarsular 

yoğun bir kirlilik ve bozulmanın etkisinde kalmışlardır. Bu tür faaliyetler sonucu 

doğal yaşam alanlarının tahrip olması balığın akarsu üzerindeki yaşamını ve göç 

yolunu etkilemektedir, bu nedenle de az sayıda balık yumurtlamak üzere akarsulara 

giriş yapmakta, dar bir alanı yumurtlama bölgesi olarak kullanabilmektedirler (Tabak 

vd., 2001: 167). 

3.3.2.Yağış 

Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin en fazla yağış alan kesimidir. Yağışlar 

topoğrafik yapıyla bağlantılı olarak kısa mesafelerde değişmekle birlikte genelde 
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doğudan batıya doğru ve deniz seviyesinden yükseldikçe azalmaktadır. Kıyı 

kesimlerinde en fazla ve en şiddetli yağışlar meydana gelmektedir. Örneğin Artvin'in 

Hopa ilçesinde uzun yıllar yağış ortalaması 2227mm iken, Rize il merkezinde rakam 

2292,9mm'ye yükselmekte, Trabzon Of ilçesinde ise 1266mm'ye düşmektedir. 

Trabzon il merkezinde toplam ortalama yağış 897,3mm iken, Giresun ili merkezinde 

1264 mm, Ordu il merkezinde 1018,5 mm, Gümüşhane il merkezinde ise 451,1 

mm'ye kadar düşmekte, Artvin il merkezinde 726,2 mm'ye ulaşmakta, Artvin ili 

Ardanuç ilçesinde ise 455 mm'ye düşmektedir. Sahil kesiminde her mevsim yağış 

görülmekte iken iç kesimlerde yağışlar yaz mevsiminde azalmaktadır. Sahilde 

bulunan illerde kar yağışlı günler sayısı 11 günken, iç kesimlerde bulunan 

Gümüşhane'de 47,6 gün, Artvin ilinde 25,9 günü bulmaktadır, bununla birlikte kar 

örtülü gün sayısı sahil yerleşimlerinde 9 gün iken, Gümüşhane ilinde 66,7, Artvin 

ilinde 40,7 gündür (TKBSGB, 2007: 36). Yağış oranlarının bu kadar yüksek ve 

istikrarlı oluşu bölgeyi hidroelektrik potansiyel bakımından oldukça avantajlı 

kılmaktadır.  

Şekil 19: İllerin Ortalama Yağış Değerleri 

 

Kaynak: DSİ, 2012. 

3.3.3 Santrallerin Genel Özellikleri ve Yapılan/Yapılması Planlanan 

HES’lere İlişkin Bilgiler 

En eski enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerji günümüzde yenilenebilir 

enerji kaynakları içinde en yaygın kullanım alanına sahip olan bir enerji çeşididir. 
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Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin etmektedir enerji 

sağlama şekli ise şöyledir; kanal ya da borular içine alınan su türbinlere doğru 

akarak, elektrik üretimi için türbinlerin dönmesini sağlamaktadır. Türbinlere bağlı 

olan jeneratörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler ve böylece enerji 

üretilmiş olur. Santraller, içme, kullanma suyu ya da endüstriyel amaçlı olarak 

ırmakların önü kesilerek oluşturulan baraj göllerinde kurulmaktadırlar (Özbay ve 

Gençoğlu, 2009: 108). 

Günümüzde fosil yakıtlara alternatif olabilecek temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynakları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Fosil yakıtların rezervlerinin sınırlı 

olması ve çevre üzerinde oluşturdukları negatif etkiler, bu kaynaklara alternatif teşkil 

edecek kaynaklara yönelmeyi zorunlu kılmıştır. Alternatif kaynakların, yenilenebilir, 

sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve temiz olmaları diğer enerji kaynakları içinde söz 

konusu kaynakları oldukça avantajlı kılmaktadır. Hidroelektrik enerji de elektrik 

üretiminde kullanılan kaynaklardan biri olarak tüm enerji çeşitleri içinde dünya 

enerji ihtiyacının %20'lik kısmını karşılayarak enerji üretiminde önemli bir paya 

sahiptir. Bu oran özellikle gelişmiş ülkelerde %40'lar düzeylerine yükselmektedir 

(Kankal vd., 2006: 588). Yenilenebilir kaynak içinde en yaygın tüketilen su gücüdür. 

Bu doğrultuda büyük güçlü hidroelektrik santrallerin yanı sıra küçük ölçekli 

santraller kurularak dünya da mevcut bulunan su potansiyelinin verimli bir şekilde 

elektrik enerjisine dönüştürülmesi oldukça yararlı olacaktır. Büyük güçlü santrallerin 

yatırım maliyetleri oldukça yüksektir, bununla birlikte yapımları uzun yıllar almakta 

ve oluşturdukları büyük baraj göllerinin, iklim, çevre ve tarihi doku üzerinde 

olumsuz bir takım etkileri olabilmektedir ( Akpınar vd., 2009: 249).  

Enerji santralleri içinde hidrolik santraller çevre dostu olmaları ve düşük 

potansiyel risk taşımaları nedeni ile tercih edilmektedirler. Hidrolik santraller ani 

talep değişimlerine cevap verebilmektedirler ve bu nedenle Türkiye’de pik santral 

olarak kullanılmaktadırlar (Tekno Tasarım, 2011: 25). Türkiye’de elektrik 

enerjisindeki kurulu güç artışına paralel doğrultuda artan enerji talebinin bir sonucu 

olarak günlük pik güç ihtiyacı da hızlı bir şekilde artmaktadır. Gün içinde talebe 

bağlı olarak değişiklik gösteren pik güç ihtiyacının karşılanmasında hidrolik 

santraller pik santral olarak işletilmektedirler. Elektrik enerjisi talebi günlük olarak 
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farklılıklar göstermektedir. Farklılaşan talebin bir kısmını oluşturan baz yük için 

gerekli güç yüksek kapasiteli termik ve nükleer santraller tarafından 

karşılanabilmektedir. Termik ve nükleer santrallerde ihtiyaç değişimlerinin boyutunu 

mümkün olduğunca azaltmak ve bu santralleri sabit bir yük faktörüyle işletmek ideal 

işletme koşullarına ulaşıldığını göstermektedir. Bununla birlikte baz yük dışında 

kalan pik yük, düşük yük faktörü doğrultusunda ciddi büyüklüklerde dalgalanma 

göstermektedir ki, bu durumu engelleyebilmek için kolayca işletilip durdurulabilen 

ve aynı zamanda kısa bir sürede tam kapasiteye ulaşmaya, uyum sağlayabilen 

hidroelektrik santrallere ihtiyaç vardır (Yorgancılar ve Kökçüoğlu, 2009). Acil veya 

ani bir elektrik enerjisi ihtiyacı durumunda doğalgaz santralinin devreye girip siteme 

enerji vermesi en erken 4-5 saatte, nükleer santralde 5 günü bulmaktayken, bu işlem 

hidroelektrik santrallerin devreye girmesi ile 3-5 dakikada yapılabilmektedir. Sistem 

dünyada 1900’lü yıllardan beri kullanılmaktadır ve her geçen gün PHES (pompaj 

depolamalı hidroelektrik santral) yatırımları arttırılmaktadır. Dünyada 25000MW 

güç ile başta Japonya olmak üzere pek çok gelişmiş ülkede toplam 120000MW 

civarında PHES bulunmaktadır ve 50000MW’lık güç ise planlama aşamasındadır. 

Bulgaristan’dan Arjantin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaygın kullanılan 

sistemde, özellikle turistik birçok ada ülkesinde gündüz depolanan sudan gece 

eğlence sektörünün yüksek enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla faydalanılmaktadır. 

PHES’ler Türkiye’de henüz planlama aşamasında bulunmaktadırlar. Oysa artan pik 

ihtiyacının güvenilir bir şekilde karşılanması için söz konusu yatırımların biran evvel 

hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sekonder ağırlıklı HES tesislerinde üretilen 

enerjinin depolanması mümkün değildir böyle bir durumda enerji kayıpları ortaya 

çıkabilmektedir. Elektrik olarak depolanamayan fazla enerji su cinsinden 

depolanabilirse, enerji pik saatlere kaydırılarak elektrik arz güvenliği sağlanmış 

olunacaktır (Tuna, 2012).  
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Tablo 32: 4628 EPK Kapsamındaki HES' ler 

İLLER DSİ EİE TÜZEL 

Trabzon 8 24 94 

Rize 12 4 55 

Gümüşhane 4 1 32 

Bayburt   7 

Giresun 14 17 64 

Kaynak: DSİ 22. Bölge 16 Mart 2012 verileri derlenerek yapılmıştır. 

Kankal ve arkadaşları tarafından MAED adlı bir model yardımıyla Türkiye'nin 

2020 yılına kadar olan elektrik enerjisi ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamada 

hidroelektrik enerjinin rolü konusunun irdelendiği çalışmaya göre enerji ihtiyacı 406 

530 gWh ile 570 521 gWh arasındadır. Çalışmada bu ihtiyacı karşılamak için 

kullanılabilinecek alternatifler içersinde en ekonomik, çevre dostu, yerli üretime 

dayalı ve yöresel kalkınmada olumlu etkileri olacak olan enerji kaynağı hidrolik 

enerji olarak belirtilmiştir. Söz konusu çalışmanın bulgularına göre, tahminde 

kullanılan gelişme senaryolarına bağlı olarak, Türkiye'nin 2020 yılındaki elektrik 

enerjisi ihtiyacının %33 ile %46'lık kısmının hidroelektrik enerji tarafından 

karşılanabilineceği sonucuna varılmıştır ( Kankal vd., 2006: 588).       

HES projeleri inşaat aşamasında, uygulamaya geçirilme ve işletme dönemi ile 

daha sonraki aşamalarda büyük çevresel risk taşımaktadırlar. Bölgede yapılması 

planlanan hidroelektrik santrallerin taşıdıkları çok yüksek potansiyel elektrik enerjisi 

üretim gücü ve bunun etkileri yayın organlarının ve kamuoyunun yakından 

ilgilendiği bir konudur. Oluşturulan çevre bilinci ve sivil toplum kuruluşlarının 

konuya takipçi yaklaşımları kamu kuruluşlarının da denetleme izleme konusunda 

oldukça titiz davranmalarını gerektirmektedir. Bölgede ki yanlış uygulamalar büyük 

tepki görmektedir. Barajlar ve diğer HES yapılarının sosyal, ekonomik ve çevresel 

etkilerini irdeleyen bu yayınlarda tepki almamak için, baraj yapımı ile ilgili 

çalışmalarda çok kapsamlı ve ciddi araştırmalara dayalı fizibilite, Çevresel Etki 

Değerlendirme (ÇED) ve Kümülâtif Etki Değerlendirme (KED) çalışmaları yapılarak 

ve uygulamada yapılan değerlendirmeler gözetilerek, baraj-çevre ilişkilerinin 

planlama ve işletilme aşamalarında ne derece titiz davranıldığının gösterilmesi 
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gerekmektedir. Bununla birlikte bazı havzalarda yapılacak olan çoklu yapı sistemleri 

için, her yapı için ayrı ayrı hazırlanacak çevre etki değerlendirme (ÇED) raporları 

yerine havza bazında bütün tesislerin ve tüm havzanın etkileşimlerini açıklayan 

kümülatif etki değerlendirme (KED) raporlarının hazırlanması daha emniyetli, 

kapsamlı ve stabil sonuçların ortaya konmasını sağlayacaktır. (Aksungur vd., 2011; 

82-83) 

HES projesi yürüten firmaların bazıları elektrik sektöründe faaliyet gösteren 

firmalar değildirler, bu firmalar inşaat işlerini müteahhitlik firmalarına 

yaptırmaktadırlar. Bu kadar çok miktardaki projeyi gerçekleştirebilecek baraj 

tecrübesine sahip firma sayısı ülkemizde oldukça sınırlıdır. Türkiye’de barajların 

yapımı DSİ’nin sorumluluğunda olması nedeni ile bu projeler tüm mühendislik 

disiplinlerinin gerektirdiği mühendislik kuralları içerisinde titizlikle ve emniyetli bir 

şekilde gerçekleştirildiği için ülkemizde herhangi bir baraj kazası yaşanmamıştır. 

Baraj yapımı konusunda Türkiye dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Fakat bu 

görevi özel şirketlerinde yerine getirecek olması nedeni ile bundan sonraki dönemde 

girdi-çıktı ilişkisi bağlamında kar kavramında oldukça etkili olması nedeni ile 

kamusal kaynak kullanımından kamusal fayda ve kamusal güvenlik alanına kadar 

genişletilebilecek yaygın bir alanda sorunlarla karşılaşılabilecektir. Bu noktada 

firmaların denetlerinin yetersizliği durumunda da doğa, kaynaklar ve yöre halkı 

açısından sorunlar ortaya çıkabilecektir (Topçu, 2011; 235). 

3.3.4. Hidroelektrik Santral Planlama Süreci 

DSİ ve EİE tarafından geliştirilen ve başvuruya açık olan projeler için 

yönetmelikle belirlenen format doğrultusunda hazırlanan bir ön raporla DSİ’ye 

müracaat edilmektedir. Şayet proje uygun görülürse firma tarafından bir fizibilite 

raporu hazırlanması istenir. Hazırlanan rapora göre uygun bulunursa firma elektrik 

üretimi lisansı ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamaya hak kazanır. Daha 

sonra proje tanıtım dosyaları ilgili kamu kurumlarına gönderilerek ilgi alanlarına 

göre bilgi ve görüşleri istenir (proje yapılacak olan alanın kullanım durumu, alanda 

tarım arazisi bulunup bulunmadığı, arazi vasfı, mülkiyet durumu, can suyu durumu, 

projede tarımsal sulama durumunun ele alınıp alınmadığı vb.). Görüşler daha sonra 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilir (Hamsici, 2001: 34). 
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Aksungur ve arkadaşları tarafından, bölgedeki HES projeleri için hazırlanan 

ÇED raporlarının 16 tanesinin sucul ekosistem üzerine olabilecek etkiler 

değerlendirildiğinde aşağıdaki noktalar tespit edilmiştir (Aksungur vd., 2011: 82): 

1. ÇED raporlarında, balık türü tespitleri çoğunlukla literatür taraması 

düzeyinde (%62,5) yapılmış, konu ile ilgili herhangi bir saha çalışması 

yürütülmemiştir. Sadece dört raporda (%25) yerinde saha çalışmasına bağlı olarak tür 

tespiti yapılmıştır.  

2. ÇED raporlarının bazılarında balık türlerine ait hiçbir bilginin yer almadığı 

tespit edilmiştir. Literatür çalışmaları bölge illerinde bulunan değişik sahalardaki 

lokal olarak yapılan, sadece belirli akarsuları kapsayan bazı balık türlerinin 

biyolojisine ait bilimsel çalışmalardan oluşmaktadır. 

3. ÇED raporu hazırlayan şirketlerin kendi çalışmaları yerine, kullandıkları 

literatür bilgilerinin kaynağına çok fazla özen göstermedikleri anlaşılmaktadır. 

Ayrıca bölge genelinde bulunan balıklar ve diğer sucul canlılara ait biyolojik 

çeşitlilik ve gen çeşitliliğini içeren veri eksikliği göze çarpmaktadır.  

4. İncelenen ÇED raporlarında yetersiz bilgilendirme yanında hiçbir fauna ve 

sucul ekosistem bilgisi verilmeyen, planında balık geçidi yer almamış ve can suyu 

miktarı hesaplanması yapılmamış, proje oranı %37.5 olarak belirlenmiştir. Buda 

oldukça ciddi bir orana işaret etmektedir. 

3.3.5. Hidroelektrik Santrallere İlişkin Teknik ve İdari Bilgiler 

HES'lerin yıllık üretim miktarları, kaynağa gelen su miktarıyla doğru 

orantılıdır, bu nedenle kaynağa gelen su miktarı bir yıl boyunca aynı olmayacağı için 

bazı dönemlerde santraller tam kapasite çalışamayacağından bu santraller puant 

santrali olarak çalıştırılmaktadırlar. Devreye alınışları ve devreden çıkarılışları 

oldukça kolaydır böylece su rejimine bağlı olarak enerji gereksiniminin çok olduğu 

puant saatlerde çalıştırılarak, enerjiye fazla gereksinim olmayan dönemlerde devre 

dışı bırakılmaktadırlar. Tam kapasite çalıştırılan zamanlarda, türbin kanatlarının 

önündeki su giriş kapakçıkları tamamen açıktır ve geçen su miktarı maksimum 

seviyededir. Ancak sistemden çekilen enerji kullanıcıların devreye giriş-çıkışlarına 

göre değişiklik göstermektedir. Sisteme anlık olarak istenilen enerjinin verilmesini, 
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üretim ünitesinde yer alan regülasyon sistemi sağlamaktadır. Sistem, türbin 

kanatlarının önündeki su giriş kapakçıklarını otomatik olarak ayarlamaktadır, az su 

girişinin söz konusu olduğu bir durumda üretim daha az yapılmaktadır. Bu olay 

sistemde frekans tutma olarak adlandırılmaktadır. Tüm alıcıların sağlıklı ve verimli 

çalışması için frekansın alıcılardaki imalat sırasında belirlenen frekansla uyumlu 

olması gerekmektedir (Özbay ve Gençoğlu, 2009: 108).  

Regülatör yapımı ile meydana gelecek çevresel etkilerin başında akarsu 

sisteminin durgun su ortamına dönüşmesi tehlikesi gelmektedir. Hidroelektrik santral 

projelerinin su kalitesi üzerine etkileri, proje özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. 

Bir baraj veya regülatör gölünde suyun tutulmayıp, yalnızca kuvvet tüneli ile santrale 

düşürülmesi ile enerjiye çevrildiği depolamasız hidroelektrik projelerinde, projenin 

üzerinde yer aldığı nehrin su kalitesinde önemli bir etki oluşmamaktadır. Usulüne 

uygun projelerde rezervuarın işletiliş şekline göre kısa süreler için rezervuarda su 

kalması ve yönlendirme işlemi ile direkt türbin sistemine su verilmesi olumsuz bir 

etkileşim göstermemektedir. Ancak burada dikkat edilmeyen nokta, çok yüksek 

basınç altında cebri boruya verilen suyun gaz çözünürlüğü artışına neden olması, 

kuyruk suyu sonrasında bu suyun dinlendirilmediği için sucul faunayı direkt 

etkilenmesidir. Bu nedenle sudaki çözünmüş gaz miktarının izlenmesi, çok uzun 

tünel ve cebri boru kullanılan projelerde kuyruk suyunda dinlendirme yapılması 

önerilebilir. Ayrıca toprak ve hafriyat dökümü ÇED ve fizibilite raporlarında 

belirlenecek bölgelere yapılmalı ve akarsu yatağında oluşabilecek etkinin 

engellenmesinde gerekli tedbir alınmalıdır (Aksungur vd., 2011; 83).  

3.3.5.1. Santral Yapısı 

Hidroelektrik santraller baraj tipi ve nehir tipi santraller olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Depolamalı santrallerde elektrik üretimi akarsuyun akım özelliklerine 

ve barajın su tutma kapasitesine bağlıdır. Depolamasız santrallerdeki üretim ise 

akarsuyun doğal akım özellikleri ile alakalıdır (Akpınar, 2005: 3).   

Suyun kinetik enerjisi (hidrolik akım enerjisi), hidrolik santralde bulunan su 

türbinlerini belirli bir devirde döndürerek türbin şaftında bu enerjiyi mekanik 

enerjiye dönüştürmektedir. Türbin milinde oluşan enerji ise generatör motorunu 
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döndürerek, generatör statör sargılarında elektrik enerjisine dönüşür. Hidroelektrik 

santraller bir takım parametrelerle sınıflandırılabilirler, bu parametreler (Şekkeli ve 

Keçecioğlu, 2011: 20) ; 

• Düşülerine Göre: 

1. Alçak Düşülü (h< 10 m) 

2. Orta Düşülü   (h=10 – 50 m) 

3. Yüksek Düşülü (h> 50 m) 

• Kurulu Güçlerine Göre: 

1. Küçük Kapasiteli ( 100 – 1000 kW) 

2. Orta Kapasiteli ( 1000 – 10000 kW) 

3. Büyük Kapasiteli ( > 10000 kW) 

• Depolama Durumuna Göre: 

1. Depolamalı (Baraj Göllü – Tabi Göllü) 

2. Depolamasız (Kanal Tipi – Nehir Tipi) 

•  Baraj Gövde Tiplerine Göre: 

1. Ağırlıklı Beton Gövdeli 

2. Beton Kemer Gövdeli 

3. Kaya ve Toprak Dolgu Gövdeli  

Suyun akım enerjisinden faydalanmak için hidroelektrik sistemlerde, su bir 

cebri boru ya da kanal aracılığıyla yüksek bir yerden alınarak türbine verilmekte ve 

burada mekanik enerjiye çevrilmektedir. Elektrik enerjisi, türbinleri takip eden 

jeneratörlerin dönmesi ile üretilmektedir. Su türbininden su kuvveti yardımıyla enerji 

üretebilmek amacıyla gerekli olan su hızını elde edebilmek için mutlaka bir düşme 

yüksekliğine (hidrolik düşüye ) ve bu su düşüsüne uygun bir basınç farkının 

bulunmasına gerek vardır. Elde edilecek olan güç, suyun düşü (üst ve alt kotlar 

arasındaki düşey mesafe) ve debisine ( türbinlere birim zamanda verilen su miktarı) 

bağlıdır. Bir santrali meydana getiren öğeler şunlardır (Tekno Tasarım, 2011: 1); 

1. Su alma ağzı 

2. Kanal; dere yatağından alınan suyun transferi için inşa edilen açık ya da 

kapalı (tünel) iletim kanalları, 

3. Yükleme odası 



 237

4. Cebri boru: Havuzlarda bekletilen suyun belirli bir yükseklikten türbinlerin 

bulunduğu istasyona hızlı bir şekilde inmesini sağlamaktadır.  

5. Santral binası 

6. Enerji nakil hattı 

7. Kuyruk suyu 

8. Hidrolik düşü 

HES’ler deki giriş gücü, suyun potansiyel ve kinetik enerjisinden meydana 

gelmektedir. Rezervuardan cebri boru içine akan su, potansiyel enerjisi ile birlikte 

türbine kadar kazanmış olduğu kinetik enerji ile türbini çevirir ve çıkışta elektrik 

enerjisi elde edilir. Cebri borular suyu türbinlere ileten büyük borular ya da 

tünellerden oluşmaktadır. Türbinler akan suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye 

dönüştürmektedir (Özbay ve Gençoğlu, 2009: 108-109). 

3.4. Hidroelektrik Santrallerin Etkileri 

Her gün hızlı bir şekilde artan enerji ihtiyacının çevre sorunlarına yol 

açmayacak şekilde karşılanabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok 

başvurulmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu akarsu varlığı dikkate alındığında, 

hidrolik enerji potansiyelinin kullanılması ve hidroelektrik santrallerinin sayı ve 

kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir (Topçu, 2011; 239). 

Hidroelektrik santrallerin neden olduğu başlıca sorun alanları şöyledir; can 

suyu (ekolojik su, ekolojik denge suyu, mansap suyu) miktarı, kamulaştırmaların yol 

açtığı sosyal sorunlar, yapılacak olan şantiye binaları, kurulacak olan kalıcı yapı ve 

tesisler, yollar, açılacak olan tüneller, malzeme alımları, çıkacak olan hafriyat, kırma 

taş tesisleri ve beton santralleri, inşaatlar ve trafikten kaynaklanan toz ve gürültü, katı 

atıklar, araç ve makinelere ait yağ ve yakıtlar, atık sular, enerji nakli hatları gibi 

birçok unsurun yörede yaşayan insanlar başta olmak üzere, evcil hayvanlar, tarım 

alanları, doğal bitki örtüsü ve yaban hayvanlarına doğrudan veya dolaylı olarak zarar 

verecek olmasıdır (Başkaya, 2010: 669). 

HES projelerinde, göl hacmi 10 milyon m³ ve daha fazla olan baraj ve 

göletlerle, kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller çevresel etki 

değerlendirmesine tabidirler. Kurulu gücü 25 MW'ın altında olan nehir tipi santraller 
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ile göl hacmi 5 milyon m³ ve üzeri olan baraj ve göletler ise seçme eleme kriterlerine 

tabi projeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu doğrultuda "ÇED Olumlu" ya da "ÇED 

Gerekli Değildir" kararı alan projeler için, DSİ Bölge Müdürlükleri, Orman Bölge 

Müdürlükleri ve  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden oluşan bir kontrol sistemi 

oluşturularak, dere yatağına yapılan müdahaleler, can suyunun (doğal hayat suyu) 

bırakılıp bırakılmadığı, durumdan derede yaşayan balıkların etkilenip 

etkilenmediğinin kontrol edilmesi sağlanmaktadır (Özkaldı, 2011; 20).   

Türkiye’de genel olarak, yerel halk çevresinde kurulacak bir sanayi tesis 

projesi ile karşı karşıya geldiği zaman çevreci sakinlerle birlikte hiç düşünmeden 

reaksiyonlarını belli ederek “hayır” restini çekmektedirler. Kim zaman iletişim 

yetersizliğinin yarattığı çekimser ortam içinde söz konusu projeleri öldürmek için 

mevzuatı olumsuz yönde yorumlayarak müteşebbislerin karşısına dikilmek ve işi 

ağırdan almak yeterli olmaktadır. Bu yaklaşımların oluşturduğu gecikmelerden 

dolayı girişimcilerin büyük maddi zararlara uğradıkları ve yatırımlarını başka yöne 

ve ülkelere kaydırdıkları bir gerçektir (Karaman, 1995: 14).  

Yerel halkın yaşanabilir bir gelecek için doğru bilinçlendirilmesi uzlaşma ve 

başarı şansını artıracaktır. Ekonomik ve sosyal gereksinmelere bağlı olan yatırım 

alanlarının tespit edilmesinde yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına ve haklarına 

saygı gösterilmesine, oluşacak imkânlardan istifade ettirilmesi, yatırıma ilişkin 

emniyet tedbirlerinin sağlamlığı ve açıklık politikası ile endişelerinin giderilmesi 

gerekmektedir (Karaman, 1995: 14). 

Aslında projelerle ilgili sorunların en önemli nedeni, projelerin sadece en fazla 

enerjiyi elde edebilmek amacıyla hazırlanmış olmalarıdır. Söz konusu sorunları 

azaltabilmek için, projeler henüz tasarım aşamasında iken, doğaya verilebilecek 

zararları en aza indirebilmenin yolları aranmalıdır. Bunu sağlamak içinde çevresel 

etki değerlendirme çalışmalarına henüz projelerin tasarım aşamasında başlanılmalıdır 

(Başkaya, 2010: 670). 

Bölgedeki HES'lerde bulunan balık geçitlerinin göç yollarının projelerde etkin 

olarak tespit edilip değerlendirmeler bu tespitlere göre yapılmalıdır. Örneğin referans 

değer olarak alabalık ve barbus türleri alınarak bu türlerin göçlerine, inşaat ve işletme 
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dönemlerinde yapılan etki kamu kurumları ve akademik kuruluşlarca bilimsel 

kriterlere uygun olarak izlenmeli, konuyla ilgili kamuoyuna sürekli bilgi akışı 

sağlanmalı, bu doğrultuda yatırımlara belli ölçülerde müdehaleler yapılmalı ve 

gerekiyorsa her akarsu için ekolojik açıdan önemi olan bir bölgenin koruma bölgesi 

olarak tespitinin yapılması ve burada canlı yaşamının devamlılığının sağlanması ve 

korunması ile havza bazında kümülatif etki raporlarının çıkarılarak, planlamaların 

çıkan sonuçlara göre yapılması gerekmektedir (Aksungur vd., 2011; 90). 

Şirketler tarafından geliştirilen HES projelerinin birçoğu güncel veriler yerine, 

bölge ile ilgili geçmişte yapılmış ölçümler temel alınıp olasılık hesapları yapılarak bu 

değerlerin kendi havzalarına taşımayla geliştirilmiştir. Ancak şirketlerin bir kısmı 

proje başvurusu sonrasında Akım Gözlem İstasyonu kurmadığı için bu hesap 

değerlerini karşılaştırabilecek gerçek ölçüm değerleri elde edememişlerdir. AGİ 

(Akım Gözlem İstasyonları) ve diğer tesisler kurarak ölçüm alan az sayıda şirketler 

ise ölçtükleri akım değerleri ile hesapta kullanılanlar arasında fark çıkması nedeniyle 

fizibilite raporlarında ve projelerinde revizyona gitmektedirler. Bu sebeple ölçüm 

yapılan projelerin yada bu ölçümden yararlanan yakın projelerin birçoğu için revize 

fizibilite raporları hazırlanmaktadır. Bu durumun sonucunda ise tesislerin yapımında 

gecikmeler yaşanmakta, şirketler lisanslarını tadile etmek durumunda kalmaktadırlar 

(USİAD, 2010; 24). 

3.4.1. Genel Etkiler 

Hidroelektrik, bir ülkenin kendi öz kaynaklarından elde edilmektedir. Bir 

ülkenin ihtiyacı olan enerjiyi kendi öz kaynaklarından karşılayabilme düzeyi stratejik 

açıdan büyük önem taşımaktadır. Enerjiye olan bağımlılığın ve talebin gün geçtikçe 

arttığı günümüz dünyasında  ulusal kalkınmayı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmenin 

yolu, enerjide dışa bağımlılığı mümkün oldukça az seviyelere indirmektir (Akpınar, 

2005: 16). 
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Tablo 33: Baraj ve Nehir Tipi HES’lerin Karşılaştırılması 

Baraj Tipi HES Nehir Tipi HES 

Baraj inşaası ve arazi istimlak bedelleri 

nedeniyle kuruluş ve işletme maliyetleri 

yüksektir.  

Kuruluş ve işletme maliyetleri oldukça 

düşük seviyelerdedir. 

Yapım süreleri oldukça kısadır. 

Yapım süreleri uzun yıllar almaktadır. 

Finansmanları oldukça kolaydır, 

ekonomik geri dönüşümleri 3-5 yıl gibi 

kısa sürelidir. 

Yapımları aşamasında finansman sorunu 

oldukça büyük rol oynamaktadır. 
Ekolojik etkileri daha azdır. 

Ekolojik etkileri daha fazladır. 
İstihdam olanakları sayesinde kırsal 

kalkınmada önemli rol oynayacaktır. 

 
Tüm dünyada teşvik edilmekte ve 

değerlendirilmektedir. 

Kaynak: Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012 

Yeşil enerji Avrupa Birliği enerji politikalarında önemli yere sahiptir. 

Türkiye’de yürürlükteki enerji politikaları ve ilgili yasal mevzuat ile AB mevzuatının 

uyumlaştırılması doğrultusunda hidrolik enerjinin payının arttırılması oldukça büyük 

önem taşımaktadır. Türkiye’de hidrolik enerji ile ilgili görevli kuruluşlar, Devlet Su 

İşleri ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE)’dir. EİE etüt ve planlama aşamasında 

faaliyet gösterirken, DSİ planlamayla birlikte projelerin hayata geçirilmesinde görev 

almaktadır (Tekno Tasarım, 2011: 30). 

Doğu Karadeniz Bölgesinde bir akarsu havzası üzerinde birden fazla HES 

yapılmaktadır buda şu anlama gelmektedir, çok sayıda regülatör ve tünel kanal cebri 

boru sistemleri ile birden fazla HES ünitesine bağlanmaktadır. Ancak çevresel etki 

değerlendirmesi tek rapor üzerinden yapılamktadır. Örneğin Çağlayan ve Kapistre 

dereleri Baltacı ve İyidere ile Uzungöl üzerinden Solaklı deresi yan kolları ile 

Sürmene deresi derivasyon tünelleri aracılığı ile bağlantılar kurularak enerji üretimi 

için projelendirilmiştir. Böyle bir durumda aynı akarsu üzerinden uzun yıl 

ortalamalarına göre projelendirilen ve hesaplamaları yapılan birçok projenin birbiri 

ile çelişmesi söz konusu olmaktadır. Ardı ardına projelendirilen HES’ler, santralden 
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çıkan kuyruk suyunu dere yatağında regülatör ile yeniden tünel ve cebri boruya 

alarak kullanabilmektedir. Trabzon ve Rize’de bulunan önemli akarsularda bu 

şekilde 10-17 HES’in arka arkaya uygulandığı projeler mevcuttur. Sucul ekosistem 

açısından durum değerlendirmesi yapılacak olunursa iki farklı akarsuda derivasyon 

ile su aktarılması ve çok sayıda projenin taşıma kapasiteleri hesaplanmadan aynı 

akarsuda uygulanması şeklinde akarsuya yapılan bu tür müdahaleler geri dönülmez 

etkilere neden olabilecektir. Bölge genelinde her akarsu için havza bazında etki 

değerlendirmesi yapılarak, milli park, sit alanı, koruma bölgelerinin yer alacağı ve 

endemik türlerin korunacağı bir planlama yapılması daha uygun bir yaklaşım 

olacaktır. Önemli olan birden fazla sayıdaki HES’i içeren ve tek tek 

değerlendirildiğinde ÇED olumlu raporları verilebilecek söz konusu projelerin toplu 

etkisinin ne olacağının bilimsel esaslara göre objektif olarak rapor edilmesidir. Bu 

konuda Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerle birlikte bölgedeki üniversiteler, 

araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı daha entegre bir 

değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Yapılacak bu entegre değerlendirme ise kapsamlı bir 

havza planlamaya dönüştürülmelidir (Aksungur vd., 2011; 85). 

Projeler hayata geçirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar Başkaya 

tarafından şöyle belirtilmektedir (Başkaya, 2010: 672-673): 

• Havza veya bölgeler esas alınarak planlamalar yapılmalıdır. 

• Can suyu miktarı ve can suyunun aylık dağılımı iyi hesaplanmalıdır. 

• Can suyu konusundaki denetimler çok sıkı yapılmalıdır. 

• Dağlık bölgelerde, bütün diğer kullanımlar da dikkate alınarak belli bir 

yükselti kuşağının üzerinde HES yapılmamalıdır. Dağlık alanların hassasiyetleri 

dikkate alınarak, her dağlık bölgede belirli yükseltilere kadar HES yapımına izin 

verilmelidir. 

• HES’lerde uygun balık geçitleri veya balık merdivenleri yapılmalıdır. 

• Her türlü yapı ve tesislerin yapılacak olduğu yerlerde, gerekli iyileştirmeler 

(Bitkilendirme, Biyorestorasyon, Yaban Hayatı İyileştirme ve Onarma) ve 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Toz ve Gürültüye  karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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• Her türlü atıklarla ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Örneğin, İletim kanalı 

gibi herhangi bir yapı ve tesisin yaban hayvanı geçişi için önemli noktalardan geçtiği  

durumlarda, hayvan geçişine uygun geçiş yerleri yani menfezler (hayvan menfezi) 

yapılmalıdır. 

• Proje sahalarında gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

• İnşaat çalışmalarında bulunacak bütün personel, proje sahasında ve 

civarında yaşayan hedef türler ve öncelikli türler başta olmak üzere, türlerin 

hassasiyetleri ile ilgili olarak bilgilendirilmeli ve personel tarafından hiçbir şekilde 

kaçak ve yasa dışı avcılık yapılmaması sağlanmalıdır. 

• Balık yumurtlama ve üreme alanları açısından projelerin inşaat sürecinde, 

akarsu kenarındaki vejetasyon ve akarsu dibinin yapısı bozulmamalı ve gerekli özen 

gösterilmelidir. 

Bölgede yürütülen HES projelerinin sucul faunaya olan etkileri proje 

bütçesinde oldukça mütevazi rakamlar öngörülerek bölgedeki üniversite ve araştırma 

kurumlarınca sürekli izleme şeklinde yürütülebilir. Bu şekilde bilimsel esaslara 

dayanan ve bağımsız kurumlarca yapılacak izleme projeleri ciddi yaklaşımlarla 

kamuoyuna sürekli rapor olarak sunulabilir, böyle bir durumdan da sivil toplum 

kuruluşları, çevresel endişe duyan yerel halk ve engelleme girişimleri olumlu yönde 

etkilenecektir. Kanada ve ABD eyaletlerinde sürekli izleme yapılan baraj ve 

regülatör yapılarının ekosistem üzerindeki etkileri düzenli raporlar olarak internet 

ortamında kamuoyu ile paylaşılmaktadır (Aksungur vd., 2011; 87). 

3.4.1.1.Mansap Su Hakkı 

Su kullanım hakkı anlaşmasının yanında ayrıca birde akarsu üzerindeki doğal 

hayatın devamının sağlanması için, arazinin kullanımı, yerleşme özellikleri, halkın 

akarsudan yaralanma biçimini değerlendiren mansap su kullanım hakkı anlaşması 

yapılmaktadır. Mansaba bırakılacak su miktarı ve buradaki haklar konusundaki rapor 

DSİ tarafından hazırlattırılmaktadır. 

Doğal hayatın devamı için mansaba bırakılması gereken suyun şirketler 

tarafından bırakılmadığının tespit edilmesi durumunda çevre ve şehircilik il 

müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu 
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şirketlere cezai işlem uygulanmaktadır. 2 kez ceza alan şirket şayet aynı eylemi 3. 

defa gerçekleştirirse bu sefer şirketin lisansının iptal edilmesi yoluna gidilmektedir. 

3.4.1.2.Ekolojik Etkileri 

Hidroelektrik santrallerin ekolojik etkilerini incelemeden önce mevcut enerji 

kaynaklarının ekolojik etkileri incelemek karşılaştırma yapılması açısından oldukça 

faydalı olacaktır. Aşağıdaki tabloda enerji kaynaklarının çevresel etkileri 

karşılaştırılmıştır. 

Tablo 34: Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri 

 İklim 

Değişikliği 

Asit 

Yağmurları 
Su Kirliliği 

Petrol + + + 

Kömür + + + 

Doğalgaz + + + 

Nükleer - - + 

Hidrolik + - - 

Güneş   - - - 

Jeotermal - - + 

Rüzgar - - - 

      Kaynak: Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012 

Tabloya göre ekolojik açıdan yenilenebilir kaynaklar oldukça avantajlı 

görünmektedir. Ancak bu kaynakların yatırım maliyetleri ve birim enerji maliyetleri 

fosil kaynaklara nazaran şuan için fazladır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak 

önümüzdeki yıllarda maliyetlerin düşürülebilineceği tahmin edilmektedir. 

Günümüze kadar işletmeye giren 17 040 MW toplam kurulu güce sahip 290 

adet HES'in üretilmesi sonucu yılda yaklaşık 25 milyon ton karbondioksit (CO2) 

salınımı engellenerek, tesisler yılda yaklaşık 1.5 milyar ağacın sağladığı temiz 

havaya eş değer bir katkıda bulunmaktadır (Özkaldı, 2011: 10).  

Hidroelektrik santrallerin ÇED raporları da oldukça fazla eleştiri konusu 

olmaktadır. Aksungur ve arkadaşları tarafından Trabzon ili sınırları içindeki 19 HES 
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projesinin ÇED raporlarının uygulamadaki eksikliklerini tespit etmek amacıyla 

yapılan çalışmada, ÇED raporlarında sucul canlılar ve sucul ekosisteme etkilerin 

literatür üzerinden verildiği yalnız iki projede bölgesel saha çalışmasının yapıldığı 

tespit edilmiştir. Çalışmada, inşaat aşamasında, hafriyatların gelişigüzel dere 

yataklarına bırakılması, su kotu altındaki çalışmaların uzun süreli bulanıklık 

yaratması ve atık suların dinlendirilmeden dere yatağına verilmesi inşaat sırasındaki 

olumsuzluklar olarak belirtilmiştir. İşletme sırasında ise, dere yatağına bırakılması 

gereken can suyu miktarının yeterli düzeyde olmaması ve balık geçitlerinin 

gelişigüzel inşa edilerek işlevlerini tam olarak yerine getirememesi ekosistemin 

sürdürülebilirliği açısından önemli tehdit oluşturacak faktörler olarak belirtilmektedir 

(Aksungur, 2011: 79). 

Başkaya ve arkadaşları tarafından 40 nehir tipi HES üzerinde (4 tanesi işletme 

aşamasında, 22 tanesi inşaat aşamasında, 14 tanesinin lisans başvuru ise onay 

beklemekte) yapılan bir araştırmada  çevre üzerindeki başlıca olumsuz etkiler 9 ana 

başlık altında aşağıdaki maddeler altında toplanmıştır (Başkaya vd., 2011; 3285-

3289): 

1. Habitat bozulması 

2. Balık ve yaban hayatı üzerindeki etkileri: Projerlerde çoğunlukla balık 

geçişleri konusunda önlemler alınmakta oysa diğer yaban hayvanları içinde geçiş 

yerleri yapılmalıdır. 

3. Çevresel akış ve aylık dağıtım miktarı 

4. Çevresel akış  üzerindeki kontrol eksikliği 

5. Yüksek gerilim hatları 

6. Atıklar 

7. Toz ve Gürültü 

8. Yetersiz rehabilitasyon ve habitat restorasyonu 

9. Yasadışı avcılık 
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3.4.1.3. Su Kaynakları Üzerine Etkisi 

Nehir tipi HES tesislerinin su kaynakları açısından neden olduğu ilk ve en 

önemli etki derelerin su miktarı ve rejimi üzerine yapmış oldukları etkidir. Tesislerin 

üretim aşamasında üzerinde bulundukları derenin doğal şartlarda taşıdığı su 

miktarının önemli bir kısmı regülatörlerle su iletim kanallarına veya tünellere 

alınacağından deredeki su akışlarında değişiklikler olacaktır. Şayet yeterli miktarda 

su dere yatağına bırakılmaz ise akarsu sistemlerine bağlı olan bitki örtüsü (dere 

vejetasyonu) ile sucul canlıların habitatları bu durumdan olumsuz olarak 

etkileneceklerdir, özellikle yağışları azalmasına bağlı olarak dere akışlarının azaldığı 

kurak dönemlerde bu etkiler çok daha fazla olacaktır (Özalp vd., 2010 : 680-681). 

Böyle durumlarda dere yatağına bırakılacak olan can suyunun ölçülmesi oldukça 

fazla önem taşımaktadır. Ölçümlerin kontrolleri DSİ tarafından kurulan Alet Gözlem 

İstasyonları aracılığı ile yapılmaktadır. 

Tesislerin su kaynaklarını kirletmesi ve sedimantasyon oluşturması ağırlıklı 

olarak santral inşaatları sırasında yaşanmaktadır. Özellikle havzaların yukarı 

bölümlerinde planlanan tesislere ait regülatör, su alma yapısı, santral binası, yardımcı 

bina ve tesisat gibi birçok birimin inşa edilmesi sürecinde belirli bir bölge tahrip 

edilmektedir. Su kaynakları açısından en önemli zararlar ulaşım yolları ile açık ya da 

tünel şeklindeki su iletim kanallarının yapımı sırasında gerçekleşmektedir. İnşaatlar 

sırasında ortaya çıkan hafriyatın arazi yapısının da engebeli olması ile uygun 

tekniklerle depolanmayarak eğimli şevlerden aşağıya gelişigüzel bırakılması ile hem 

su kaynakları kirlenmekte hem de dere yatağı bazı durumlarda dolmaktadır (Özalp 

vd., 2010 : 682). 

Hidroelektrik santrallerin inşaat sahalarının çok sarp ve dik, bununla birlikte 

vadilerin de dar oluşu, tesislerinin inşası sırasında özellikle de tünel yaklaşım ve yeni 

ulaşım yolları ile iletim tüneli ve kanallarının yapımı aşamasında ortaya çıkan büyük 

miktarlardaki hafriyatın düzenli bir şekilde depolanmamaktadır. Örneğin, en küçük 

çaplı ve 10 km uzunluğundaki bir tünelden yaklaşık 120 bin m3 (yaklaşık 300 bin 

ton) kaya çıkarılmakta, bazı durumlarda bu miktar yeni açılan yollarla birlikte iki 

katına kadar çıkmaktadır. Vadilerde depolanması oldukça zor olan bu hafriyat en 

kolay yol olarak şevlerden aşağıya bırakılmaktadır. Bu uygulama sonucunda ise 
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hafriyat dökümü yapılan yerdeki bitki örtüsü zarar görmekte, bazı yerlerde ise 

tamamen yok olmakta buralarda, habitat ayrılmalarına/parçalanmalarına yol 

açmaktadır. Bununla birlikte bazı bölgelerde dere yatağının dolarak sucul sistemin de 

bozulmasına neden olmaktadır (Kurdoğlu ve Özalp, 2010: 692). 

Üzerinde tesis kurulması planlanan derelerden regülâtörlerle üretim amaçlı 

alınacak olan su miktarının ne kadar olacağı, diğer bir ifade ile o derenin doğal 

yatağında ne kadar su bırakılacağı konusu çok önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

“Can suyu”, veya “telafi suyu” olarak adlandırılan bu miktar, deredeki ekolojik 

yaşamın sürdürülebilmesi (idamesi) için yeterli olacağı düşünülen su miktarıdır. Su 

miktarının belirlenmesinde; deredeki suyun debisi ve akış rejimi, yerel halk 

tarafından kullanım durumu, dere kenarı vejetasyonu, sucul canlılar ve yaban hayatı 

gibi birçok farklı etmen göz önünde bulundurulmalıdır. Su kullanım hakkı anlaşması 

yönetmeliğine göre, mansaba bırakılacak su miktarı “projeye esas alınan son on 

yıllık ortalama akımın en az %10 u olacaktır” ibaresi ile tesislerin üretimi sırasında 

doğal mecraya bırakılacak su miktarı rakamsal bir ifadeye dönüştürülmüştür (Özalp 

vd., 2010 : 681).  

Enerji üretiminde çevre dostu kavramlar ve yatırımlar geliştirilmek suretiyle 

oluşacak çevresel etkinin azaltılmasına çalışılmaktadır. Son dönemde yaşanan 

gelişmeler modifiye edilerek hidroelektrik sanayi için de uygulanmaktadır. Özellikle 

belirli bölgelerde küçük ölçekli uygulamalarla geliştirilen teknolojileri nehir 

ekosistemleri için olumsuz etkileri olmadan mümkün olan en yüksek miktarda 

elektrik üretebilinmektedir. Karlılık hedef alınarak yapılan klasik enerji üretimi 

uygulamaları yerine küçük bazı yatırımlar yapılarak veya projelerde yapılacak 

değişiklikler sayesinde, çevresel açıdan etkili sonuçlar alınabilmektedir. Örneğin, 

balıkların korunmasının söz konusu olduğu ve ekosistem bütünlüğü taşıyan 

projelerin enerji üretimi ile optimize şekilde yürütülmesi gerekmektedir (Aksungur 

vd., 2011; 85). 

3.4.1.4. Sucul Ekosistem Üzerine Etkisi 

Bölgedeki balık türleri konusu dışında sucul sisteme bağlı türler ve derelerle 

olan ilişkileri ile ilgili çok fazla yapılmış bir akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu 
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türlerin kıyı ekosistemi ile ilişkileri ve diğer ekosistemlerle olan etkileşimleri 

hakkında da pek fazla bilgi bulunmamaktadır (Kurdoğlu ve Özalp, 2010: 693). Bu 

nedenle tesislerin yapacağı etkiler çok fazla bilinmemekte ve sadece balıklar 

üzerinde oluşabilecek etkilerden söz edilmektedir. Ancak buradaki sistemlerin zarar 

görmemesini yada verilebilecek minimum zararla etkileri azaltmak için akarsu 

yatağına bırakılacak can suyu miktarının tespitinin iyi yapılması ve bunun agilerle 

ölçümlerinin sürekli denetlenmesi gerekmektedir. 

Sucul ekosistemlerde çevresel etkilerin azaltılmasında öngörülen ve ülkemizde 

hâlihazırda uygulanmayan belli başlı noktalar şöyledir (Aksungur vd., 2011; 83); 

1. Su kalitesinde meydana gelecek değişim,  

2. Balık stokları ve bu stokların sucul ekosistem üzerinde oluşturması 

muhtemel etkiler,  

3. Havza bazında taşıma kapasitelerinin tespit edilip bu doğrultuda çevresel 

etkinin çıkarılması,  

4. Balık geçitlerinin işlerliği ve balıkların yukarı göç (up stream) yapabilmeleri 

için bu yerlerin dizayn edilmesi,  

5. Akarsudan aşağı yöne doğru yapılan balık göçlerinde (down stream) 

bariyerler ve kollektörler kullanılması,  

6. Çevresel/ekosistem su ihtiyacının bölgenin özelliklerine göre tespit 

edilmesi,  

7. HES’lerin inşaatı ve işletilmesi esnasında su ürünleri ve faunaya olan 

etkinin izlenmesi ve gerekli önlemelerin zamanında alınabilmesi için iyileştirme 

projeleri yürütülmesi,  

8. Ticari açıdan önem taşıyan türlerde balıklandırma programları uygulanması,  

9. Aynı bölgeyi kullanan sektörler, tarım, turizm, balıkçılık gibi, arasındaki 

çatışmanın engellenmesi. 

Can suyu akarsulardaki doğal yaşamın sürdürülebilmesini engellemeyecek 

ekolojik eşiği ifade etmektedir. Can suyu hem ekolojik devamlılığı sağlamalı hem de 
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içme suyu, kullanma suyu ve varsa balık çiftlikleri ve sulama suyu ihtiyaçlarını da 

karşılayacak miktarda olmalıdır. Bölgede kırsal alanda evsel atıklar ve 

kanalizasyonların neredeyse tamamı doğrudan derelere atılmaktadır. Çevre ve insan 

sağlığı bakımından oldukça sakıncalı olan bu uygulama kırsalda yaşayan insan 

sayısının azlığı buna karşılık su miktarının bolluğu, atık konsantrasyonlarının 

hastalık oluşturmayacak seviyede kalmasını sağlamaktadır. Ancak suların iletim 

hatlarına alınmasıyla, akarsularla taşınmakta olan evsel atıkların ortamdan 

uzaklaştırılması oldukça zor olacak, atık konsantrasyonunun can suyu içinde oransal 

olarak hastalık yapabilir düzeye çıkması ihtimalini doğuracaktır. Bunun sonucundan 

ise hem insan sağlı hem de hayvan sağlığı olumsuz olarak etkilenecektir (Kurdoğlu 

ve Özalp, 2010: 695). Can suyu miktarının net olarak belirlenmesi aslında su 

kaynaklarının korunması için yeterli bir durum değildir. Akış şartlarının burada 

önemli bir etkisi bulunmaktadır, su akışının yılın her dönemi düzenli olması 

gerekmektedir. Sudaki yaşam oksijene bağlı olduğu için suda oluşacak kısa süreli bir 

kesilme dahi geri dönüşü olmayan yıkımlara yol açabilecektir. Bu nedenle 

akarsulardaki akışın sürekliliğinin sağlanması açısından, akarsularda yapılacak by 

pass kanalları ile süreklilik sağlanabilecektir. Aynı zamanda canlıların üreme ve göç 

dönemlerinde, by pass kanalları sayesinde, mevsimsel özelliklere göre belirli 

seviyelerde akış korunabilinecektir (Aksungur vd., 2011; 88).    

Derelere bırakılan evsel atıklar bölgede oldukça yoğun kirliliğe neden 

olmaktadır. Bu durum zaman zaman oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşmaktadır, 

bu nedenle bölgede çeşitli temizleme projeleri hayata geçirilmektedir.  

HES projelerinde çevresel etkilerin azaltılması için uygulanabilinecek bir 

yaklaşım da akarsu ekosistemi üzerine yönetim modeli geliştirilmesine imkan 

tanıyan referans nehir kavramıdır. Akarsudaki bütün sektörel kullanımlar, kritik 

fiziksel ve kimyasal süreçler, biyotik değişimler geri dönüşlü olarak izlenerek elde 

edilen veriler doğrultusunda strateji geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Mesele İyidere 

Akarsuyu üzerinde otuz yıl öncesinde yapılan santralin ekosistem üzerine etkisi 

“referans nehir” kavramı ile yeterli şekilde mühendislik bilgileri ile analiz edilmiş 

olsaydı, bölgede yapılacak dört yüzün üzerindeki HES projesi için doğru 

uygulamalar yapılabilecek bilgi, bulgu ve tecrübeye ulaşılabilirdi. Bu bilgiler 
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doğrultusunda tasarlanacak bir yönetim modeline göre de karar alma sürecinde 

büyük kolaylıklar sağlanabilirdir. Ne yazık ki Türkiye’de, sürdürülebilir çevre ve su 

yönetimi planı (havza yönetimi) yaklaşımı için temel veriler oldukça eksiktir 

(Aksungur vd., 2011; 88). 

3.4.1.5. Flora Üzerindeki Etkileri 

Tesislerin bitki örtüsü üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin başında dere 

yatağındaki suyun önemli bir miktarının alınması ile akarsu sistemlerine doğrudan 

bağlı olarak varlığını sürdüren dere kenarı vejetasyonunun karşı karşıya kalacağı 

tahrip veya yok oluştur. Tesislerinin inşaları sırasında –daha çok yaklaşım ve ulaşım 

yollarının ve iletim tüneli ve kanallarının yapımı aşamasında- ortaya çıkan büyük 

miktarlardaki hafriyatın düzenli bir şekilde depolanması yerine gelişigüzel bir 

biçimde şevlerden aşağıya bırakılması ile çoğunluğu ormanlardan oluşan arazinin 

tahrip edilmesi bölgedeki bitki örtüsü açısından karşılaşabilinecek en önemli 

sorunlardan biridir. Bununla birlikte toprak yapısının sığ olması yapılan tahribatla 

birlikte sarp ve eğimli bir yapıya sahip olan bu arazilerde yeni bir bitki örtüsünün 

oluşmasını zorlaştıracaktır (Özalp vd., 2010 : 683- 684).  

Hidroelektrik santral tesislerinin yapılma aşamasında ve işletme aşamasında, 

bitki örtüsü üzerinde yarattığı ve/veya yaratacağı olumsuz etkileri üç grupta 

toplayabiliriz (Kurdoğlu ve Özalp, 2010: 692) ; 

• bitki örtüsünün doğrudan tahribi,  

• orman ve diğer doğal ekosistemlerin bölünmesi (fragmentasyon) 

• akarsu sistemlerine doğrudan bağlı olarak varlığını sürdüren dere kenarı 

(aluvial/riperian) vejetasyonunun tahrip edilmesi. 

Bitki örtüsünün bahsedilen nedenler yüzünden zarar görmesi, bu alanlardaki 

toprağın dış etmenlere özellikle de yağışlara ve yerçekimine karşı korumasız 

kalmasına ve şiddetli toprak erozyonunun oluşmasına ve bunun sonucunda da su 

kaynaklarının kirlenmesine ve sedimentlerle dolmasına neden olacaktır (Özalp vd., 

2010 : 683). İlave olarak bölgenin dik ve eğimli yapısı erozyonun ve toprak 

kaymasının riskini fazlalaştırmaktadır. Bu nedenle inşaat çalışmalarının ardından 
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erozyon ve toprak kayması riskinin yoğun olduğu bölgelerde gereken önleyici 

tedbirler alınmalı ve bu alanlar yeniden bitkilendirilmelidir (Muluk vd., 2009: 51).  

3.4.1.6. Fauna Üzerindeki Etkileri 

Fauna konusundaki endişelerin en önemli noktasını akarsu yatağına bırakılacak 

olan can suyu miktarının iyi ayarlanamaması yada suyun az olduğu dönemlerde 

suyun hiç bırakılması endişesidir. Çünkü böyle bir durumda faunaya verilecek olan 

zarar telafisi güç sorunlara yol açabilicektir. 

Proje alanlarındaki inşaatlardan kaynaklanan habitat bölünmeleri, hayvan 

topluluklarının beslenme ve üreme alanlarının tahribine bunun sonucunda da 

bölgedeki faunanın zarar görmesine neden olabilmektedir. İnşaat sırasında yapılan 

faaliyetler, patlatma, iş makinelerinin çalışması, taş kırma sonucu şantiyelerde oluşan 

yüksek toz miktarı, titreşim ve gürültüler sonucu yaban hayvanları bu etkilerin 

olmadığı alanlara yönlenmektedirler, yer değiştirmeler neticesinde ise yaban 

hayvanlarının popülâsyonlarında azalmalar yaşanabilecektir. Derelerdeki bozulmalar 

ise yaban hayvanlarının su ve beslenme ilişkilerine zarar vererek, değişik amfibi ve 

su samurlarının bu durumdan olumsuz etkilenmesine neden olacaktır (Kurdoğlu ve 

Özalp, 2010: 693). 

Deniz alabalıkları hayatlarının büyük bir bölümünü denizde geçirdikten sonra 

üremek amacıyla akarsulara göç etmektedirler. Söz konusu balıkların bölgedeki en 

önemli üreme ortamlarını Fırtına Deresi, Çağlayan Deresi ve İyidere Deresi 

oluşturmaktadır. DSİ, karayolları ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarınca 

gerçekleştirilen ıslah ve yol yapım çalışmaları sonucu akarsu yatakları zamanla 

değişmekte ve giderek bu akarsuların doğal yapıları kaybolmaktadır. Bir diğer 

önemli engeli ise bölgedeki akarsu yataklarında faaliyet gösteren kum ve çakıl 

ocakları oluşturmaktadır, özellikle akarsuların denize yakın yerlerinde yapılan bu 

faaliyetler balığın doğal göçünü engellemektedir. Balıkların habitatlarına yapılan bir 

diğer müdahale ise hidroelektrik santral faaliyetleridir. Santrallerin doğal ortama 

verecekleri zarar sonucu söz konusu türler zarar göreceklerdir (Tabak vd., 2001: 4-

5).  
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HES projesi uygulanan akarsularda sucul canlıların, regülâtörün alt 

kısımlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ve biyolojik olarak 

ihtiyaç duyabilecekleri minimum su bırakılması bütün sorunu çözmemektedir. Tespit 

edilen miktar, çeşitli yöntemlerle hesaplanmakla birlikte regülatörün alt 

kısımlarındaki toplam balık stoku ile yakından ilişkilidir. Burada suyun az verilmesi 

durumunda balıklar derin olan ve havuz oluşturmuş bölgelerde toplanacaktırlar. Bu 

bölgelerde toplam balık stokunun fazla olması şayet küçük havuz sistemlerinin 

taşıyamayacağı miktarda gerçekleşirse toplu balık ölümleri meydana gelebilecektir. 

Dere yatağının özelliği nedeniyle akarsu bağlantısı kesilmesi neticesinde oluşacak 

sıcaklık artışı, çözünmüş oksijen miktarındaki azalmaya, besin maddesi birikimine ve 

bu durumun devamında ötrofikasyona giden olumsuz koşullar oluşacaktır. Örneğin, 

Doğu Karadeniz Bölgesi akarsuları gibi dağ derelerinde indikatör bir tür olarak 

nitelendirilebilecek Salmo trutta labrax’ (deniz alası) ın yaşamını sürdürebilmesi, 

verilecek su miktarı ile yakından ilişkilidir. Bu tür, hızlı akıntılı, soğuk ve oksijen 

bakımından zengin sularda yaşayabilmektedir. Bu nedenle türlerin özellikleri göz 

önüne alınarak hesaplanan su miktarının bırakılması derede canlılığın devamını 

sağlamaya yetecektir (Aksungur vd., 2011; 84).  

Akarsulardaki faunanın zarar görmesini engelleyebilmek adına, planlanan baraj 

ve HES projelerinde balık geçitlerine yer verilmesi en azından akarsuların proje 

sahası kısmında kalan ve yan kollarla beslenen bölümündeki balık faunasına ait 

stokun genetik olarak riske girmesini önleyecektir. Dünyanın farklı noktalarında 

hidrolojik potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla yapılan projelerde, ulusal çıkarlar 

ile göç eden balıkların su ihtiyaçlarının tercih edilmesi durumunda balık geçitleri ve 

bölmelerinin yapımı, daha fazla telafi suyu ihtiyacının yanı sıra barajların ve elektrik 

santrallerinin tasarımlarını güçleştirmesine ve önemli bir miktarda maliyet 

eklemesine karşın en uygun çözüm yolu olarak benimsenmektedir. Göç birçok balık 

türünün üreme ve beslenmesi için önemli bir özelliktir. Bu sebeple akarsular 

üzerinde endüstriyel amaçlı planlanan enerji tesisleri balıkların göçlerine olumsuz 

olarak etkide bulunabilmektedir. Bu etkilerin en az seviyelere indirilebilmesi için 

farklı uzmanlık disiplinlerinin ve karar verme mekanizmalarının yakın işbirliğini 

gerektirmektedir (Aktaran, Tabak vd., 2001: 155-156).  
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HES projelerinde su akışının debi azalmasına bağlı olmaksızın dere yatağında 

canlılığı devam ettirecek şekilde (çevre/can suyu) devamlılığının sağlanması, 

balıkların göç ve üreme dönemlerinde izleme yürütülerek akışın ayarlanması gibi 

uygulamalar geliştirilmektedir. Rize ve Artvin’de uygulamaya alınan bazı santral 

projelerinin ÇED raporlarında yasa dışı avcılığın önlenebilineceği koruma altında 

olan balık türlerinin proje bölgesinde korunacağı belirtilmiştir. Böyle bir durumda 

yerinde alınacak küçük önlemlerin oldukça etkili sonuçlar vermesi muhtemel 

gözükmektedir (Aksungur vd., 2011; 86). 

3.4.1.7. Orman Ekosistemine Etkileri 

Ormanlık alanlarda oluşacak tahribatın derecesi, akarsu havzasında planlanan 

tesis sayısı ve bu tesislerin havzaların yukarı ormanlık alanlarına yakınlığı ile doğru 

orantılı olarak artacaktır. Havzaların yukarı bölümleri suyun yağışlarla toplandığı ve 

üretildiği alanlardır. Su kaynaklarının sürekli, yeterli ve istenilen kalitede olması bir 

ölçüde o bölgedeki verimli ve sağlıklı orman ekosistemine bağlıdır. Bu nedenle ilgili 

yönetmelikte herhangi bir santral yeri için havzada bir üst sınırın tespit edilmemiş 

olmaması önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır (Özalp vd., 2010 : 684). 

Bazı santrallerin yapıldığı yukarı havza bölümleri, bozulmamış ekosistemler olarak, 

kaliteli suyun üretildiği, toprak ve su koruma işlevi yüksek olan alanlardır. Bu 

bölgelerdeki ormanların, yeterli büyüklükte ve sağlıklı olması, suyun miktarı ve 

sürekliliği diğer deyişle sağlıklı ekosistemlerin varlığı ile doğrudan ilişkilidir. İnşaat 

esnasında açılan şev aynaları ve yol altı şevlerin tahribi, heyelanları da tetikleyerek 

tahribatı ve hafriyat yükünü arttıracaktır. Bölgenin iç kesimlerinde yaşanmakta olan 

su azlığına bağlı ekonomik endişeler, bölgenin orman ve yağış bakımından daha 

zengin olan Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’un kuzey bakılı alanlarında yerini 

çoğunlukla ekolojik tahribat ve manzara bozulması ağırlıklı tartışmalara 

bırakmaktadır. Endişeler tahribat ağırlıklı olsa da, Doğu Karadeniz’de her vadi için 

önemli bir ekonomik girdi sağlayan bal üretiminin eski veriminde olmadığı, örneğin 

Murgul Kabaca Vadisinde rekoltenin önceki yılların üçte birine düştüğü üreticilerce 

dile getirilmektedir (Kurdoğlu ve Özalp, 2010: 697). 

Ormanlık alanlarda kesilen ağaçlar, damgalanmakta, şirket kesmiş olduğu 

miktarda ağacı tekrar dikmektedir.  
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3.5. Ekonomik Etkileri 

Türkiye'nin enerji talebi hızla artmaktadır ve ulusal elektrik tüketiminin 15 yıl 

sonra üç kat daha artış göstereceği öngörülmektedir. Günümüz koşullarında ise 

Türkiye'nin kurulu gücü mevcut tüketimi dahi karşılayamaz seviyelerdedir ve soruna 

doğalgaz çevrim santralleriyle çare aranmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin ivedilikle 

yeni santrallere ihtiyacı bulunmaktadır. Sermaye olanaklarının sınırlı seviyelerde 

olması nedeniyle, öncelikli olarak öz kaynakların harekete geçirilmesi ve ekonomik 

olarak değerlendirilebilir hidrolik potansiyelin harekete geçirilmesi beklenmektedir 

(Akpıanr, 2005: 23).  

Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1. 131 metredir ve 1000 m'den yüksek alanlar 

toplam yüzeyin % 55.5'ini kaplamaktadır. Ülke arazisinin % 64'ünün eğimi % 12'nin 

üzerindedir. Ortalama yüksekliği bir kilometreden fazla olan ülkede akarsu eğimleri 

de oldukça fazladır. Söz konusu bu topoğrafik yapı ve hidrolojik koşullar ülkeyi 

hidroelektrik enerji üretimi açısından avantajlı kılmaktadır. Hidroelektrik enerji 

santrallerinin yerli kaynak olma avantajının yanı sıra işletmeler ve çevre açısında 

ayrıca stratejik açılardan da avantajları bulunmaktadır. Söz edilen tüm bu avantajlar, 

tesisleri ulusal çıkarlar için bir an önce geliştirilmesi gereken enerji tesisleri 

yapmaktadır (USİAD, 2010; 9). 

1970'li yıllardaki petrol krizlerinden günümüze kadar yaşanan 40 yıllık süreçte, 

enerji talebinin ekonomik fiyatlarla, kesintisiz ve güvenilir olarak sağlanması, 

özellikle 1992 Kyoto Protokolü'nden itibaren küresel iklim değişikliğinin etkilerinin 

azaltılması ve çevrenin korunması enerji politikalarının öncelikli amaçları arasında 

bulunmaktadır. Bu amaçla talep yönünde enerjinin etkin ve verimli kullanılması, arz 

yönünde ise yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması hedeflense de 

günümüzde halen yeterli miktarda enerjiye erişemeyen yada erişirken sosyal, siyasi, 

ekonomik maliyetlere katlanmak zorunda kalan toplumlar bulunmakta bunlara 

ilaveten küresel ısınma ve çevresel kirlilikler de artarak devam etmektedir (Cansın ve 

Sohtaoğlu, 2009: 29). 
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Tablo 35: Enerji Kaynaklarının Maliyetleri Karşılaştırılması 

         Yatırım bedeli ($/kW)  Birim enerji maliyeti(cent/kWh) 

Petrol          1500-2000 6 

Kömür        1400-1600 2.5-3 

Doğalgaz      600-700 3 

Nükleer       3000-4000 7.5 

Hidrolik        750-1200 0.5-2 

Güneş           Yüksek    10-20 

Jeotermal    1500-2000 2.2-4 

Rüzgar        1000-1200   3.5-4.5 

             Kaynak: Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012 

Günümüzde hidrolik enerji kaynakları, küresel toplam elektrik arzının %16'sını 

oluşturmaktadır. Söz konusu payın arttırılabilmesi için çığır açacak teknolojik 

gelişmelere, hacimli Ar-Ge harcamalarına ya da su kaynaklarının geliştirilmesinde 

radikal değişikliklere ihtiyaç bulunmamaktadır. Yalnız sosyal ve çevresel etkilerin 

azaltılması ve buna paralel olarak toplumun geniş kesimlerinin kabulünün 

sağlanması, uluslararası su paylaşım problemlerinin giderilmesi, hidrolik enerji 

projelerinin onayı, uygulanması ve geliştirilmesi öncelikli konular arasında 

bulunmaktadır. İlave olarak, hidrolik enerji projelerin onaylanması, uygulanması ve 

geliştirilmesi öncelikli konulardandır. Hidrolik enerji teknolojilerinin, rüzgar başta 

olmak üzere, diğer teknolojilerle entegrasyonunun sağlanması, hidrojen- hidrolik 

karma sistemlerinin geliştirilmesi, küçük kapasiteli ve mevcut santrallerde malzeme 

iyileştirme ve geliştirme gibi alanlarda önemli fırsatlar bulunmaktadır (Cansın ve 

Sohtaoğlu, 2009: 35). 

Küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının etkilerinin azaltılması amacıyla her 

ülke kendine göre sübvansiyon mekanizmaları oluşturmuştur. Örneğin, Almanya'da 

rüzgar enerjisinden elde edilen enerjini 9 Vc/kWh, güneş enerjisinden elde edilen 

enerjinin 40 Vc/kWh fiyatından satın alınması gerekmektedir. Bunlara ilave olarak 

yapılan yatırımların %25'ten fazlası hükümet tarafından desteklenmektedir. Türkiye 

özelinde durumu değerlendirecek olursak 1970'li yıllarda yenilenebilir enerjini payı 
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%34,3 seviyesinde iken bu oran 2001 yılında %13 seviyesine gerilemiştir, oran son 

yıllarda çıkarılan kanunlarında etkisiyle yükselme eğilimine geçmiştir (Üstün vd., 

2009: 25).   

3.5.1. Türkiye Ekonomisine Etkileri 

Türkiye’nin enerji ihtiyacının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği 

yapılan tüm araştırmalarda açıkça ortaya konmaktadır. Yapılan öngörülere göre, 

gerek duyulması halinde sisteme eklenmesi düşünülen kapasite artırımı ise 

doğalgazdan karşılanacaktır. Türkiye’de elektrik enerjisi üretimindeki en temel 

sorun, doğalgazın enerji kaynağı olarak kullanılması değil, bu kaynağı yerli, ucuz ve 

temiz enerji kaynaklarımızdan önce kullanarak kıt mali kaynaklarımızın yurtdışına 

akıtılmasıdır. Bu durum ise, ülkenin enerji kaynağı açısından dışa bağımlılık oranının 

artırılmasına yol açmaktadır. HES'ler ile üretilebilecek elektrik enerjisinin Doğalgaz 

Kombine Çevrim Santralleri ile üretilmesi sonucu Türkiye’de büyük bir ekonomik 

kayıp ortaya çıkmaktadır. Hidroelektrik enerji yatırımlarında % 50 mertebesinde 

gelişim olması halinde dahi bu enerjinin doğalgaz ikamesi ile sağlanması durumunda 

2010-2023 yılları arasındaki 13 yıllık periyot sonunda yıl bazında ulusal ekonomiye 

gelecek ilave masrafların kümülatif toplamının 9 milyar $ olarak tahmin 

edilmektedir. Örneğin 2010 yılı Haziran ayı başına kadar baraj rezervuarlarının tam 

kapasite dolması sonucu santrallerin tam kapasite çalışabilmeleri Türkiye’ye 2 milyar 

dolarlık bir avantaj sağlamıştır. Bu nedenle, Türkiye; yerli kaynaklarının 

geliştirilmesinin önündeki sorunları çözüme kavuşturmak, enerji üretimi amacıyla 

gerekli finansmanı sağlamak için modeller üretmek ve uygulamada da yerli 

kaynaklardan yana tercih yapmak zorundadır (USİAD, 2010 4-5). 

Enerji yatırımları genellikle belirli bir teknolojik gelişmişliği ve sermaye 

birikimini gerektiren yüksek maliyetli yatırımlardır, sektöre yapılan harcamaların 

ekonomik olarak geri dönüşü uzun zaman alabilmektedir. Bu nedenle sermaye 

birikimi zayıf olan ülkeler, enerji kaynağı bakımından zengin olsalar dahi söz konusu 

kaynakları değerlendirme aşamasında güçlük çekmektedirler. Türkiye'de bu 

ülkelerden biridir. Enerji sektöründe teknolojik olarak önemli gelişmeler kaydeden 

Türkiye, sermaye sorunu nedeniyle ne yazık ki kendi öz kaynaklarını harekete 

geçirmede yetersiz kalmıştır. Bu durumun nedenleri içinde elektrik enerjisi 
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üretiminin tamamen devlet tekelinde olmasının da rolü bulunmaktadır (Akpınar, 

2005: 10). 4628 sayılı kanunla bu tekel kaldırılmış ve yapılan yatırımlar kanunun 

yürürlüğe girmesinin ardından hız kazanmıştır. 

Türkiye 2010 yılında enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %75'lik kısmını fosil 

yakıtlardan karşılamıştır. Tüketilen petrolün %92'lik kısmı, doğal gazın ise %99'luk 

kısmı ithal olarak karşılanmıştır. Söz konusu rakamlar Türkiye'nin toplam ithalatının 

%22'si oluşturmaktadır. 2010 yılı yaklaşık enerji hammaddeleri ithalat tutarı 30 

milyar $, 2011 yılı yaklaşık ithalat tutarı ise 35 milyar $'dır. Bununla birlikte TÜİK 

rakamlarına göre 2011 yılı için öngörülen cari açık 50 milyar $'dır (Özkaldı, 2011:9). 

Türkiye’de elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık %50'si sanayide 

kullanılmaktadır. Üretiminde ise Türkiye'nin diğer doğal kaynakları dışında 

kullanabileceği çok zengin bir hidroelektrik potansiyeli bulunmasına rağmen, 

Türkiye elektrik üretiminde de giderek daha çok dışa bağımlı hale gelmektedir 

(USİAD, 2010; 10). Durumu enerji arz güvenliği açısından değerlendirdiğimizde bu 

oldukça olumsuz bir durumdur. Enerjide dışa bağımlılığın olabildiğince azaltılması 

stratejik açıdan oldukça önemlidir.  

Türkiye’nin elektrik enerjisi kapasite projeksiyonu doğrultusunda EPDK 

tarafından lisans verilmiş ve çalışma döneminde işletmeye girmesi beklenen inşa 

halindeki kamu ve özel sektör santralları dikkate alınarak iki farklı senaryo 

oluşturulmuştur. 1. senaryoya göre, toplam 17183 MW ve 2. senaryoya göre ise 

toplam 15369 MW ilave kapasitenin sisteme dahil olması beklenmektedir. Her iki 

senaryo sonuçlarına göre çalışma dönemlerinde işletmeye gireceği öngörülen 

kapasiteler dikkate alındığında ve beklenen talebin yüksek oranda gerçekleşmesi 

durumunda güvenilir üretim kapasitesine göre 2016 - 2017 yıllarında elektrik enerjisi 

açığı beklenmektedir. Üretim tesisinin inşaat süreleri tesisin tipine göre 3-5 yıl 

arasında olabileceği dikkate alındığında ivedilikle EPDK’dan lisans alan ancak 

işletmeye giriş tarihi belirlenmeyen ve lisans alma aşamasına gelen ancak işletmeye 

giriş tarihi belirsiz projelerden oluşan uygun üretim yatırımlarından yeni ilave 

kapasitenin 2016 yılından itibaren devrede olabilecek şekilde sisteme dahil edilmesi 

için bugünden önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca mevcut ve inşaatı devam 

edenlere ilave lisans alıp öngörülen çalışma döneminde işletmeye girmesi beklenen 



 257

toplam kapasitenin, sisteme dahil edilmesinde herhangi bir nedenle gecikmenin 

olması durumunda ise enerji açığı oranları her yıl daha da artacağı tespit edilmiştir 

(TEİAŞ, 2011; 79). 

ETKB tarafından hesaplaması yapılmış olan elektrik enerjisi yüksek ve düşük 

enerji taleplerinin gerçekleşmesi halinde; 2010 yılı sonunda işletmede olan üretim 

tesislerinden oluşan mevcut elektrik enerjisi üretim sistemine, 1. senaryoya göre 

13707 MW ve 2. senaryoya göre 11893 MW lisans almış ve inşa halindeki özel 

sektör projeleri, 3475.7 MW inşa halindeki kamu üretim tesislerinin ilave edilmesi 

ile her iki senaryo için de; proje üretim kapasitelerine göre 2018 – 2019 yıllarından 

itibaren, güvenilir üretim kapasitelerine göre ise 2016 - 2017 yıllarından itibaren 

öngörülen elektrik enerjisi talebinin karşılanamayacağı hesaplanmıştır (TEİAŞ, 

2011; 82). 

Mini ve mikro HES tesislerinin temel özelliği baraj gölü gibi büyük yatırımlara 

gerek duyulamamasıdır. Akarsudan bir su alma yapısı ile alınan su akarsuya paralel 

eğimi oldukça az bir kanal ile taşınmakta ve uygun düşüye  ulaşılan yerde tesis 

kurulmaktadır (Ertuğrul ve Kurt, 2009: 37). Başlangıçta hidrolik enerjiden 

yararlanma yöntemleri üzerinde yapılan araştırmalar daima büyük güçlü tesisler 

üzerinde yoğunlaşılmıştır, fizibilitesi düşük olan hidrolik tesisler çok fazla ele 

alınmamıştır, ancak artan petrol fiyatları küçük hidrolik tesislerin yapımını da 

ekonomik hale getirmiştir. Hidrolik tesislerin güçlerine göre yapılan yeni 

sınıflandırma mini ve mikro tesislerinde eklenmesiyle aşağıdaki şekilde 

oluşturulmuştur (Duymuş ve Ertöz, 2012):  

P (Güç) > 100 MW: Büyük hidrolik tesisler 

100 MW > P > 20 MW: Orta büyüklükteki tesisler 

20 MW > P > 1 MW: Küçük tesisler 

1000 kW > P > 20 kW: Mini tesisler 

Türkiye’nin pek çok bölgesinde özellikle Mersin, Doğu Anadolu ve Karadeniz 

bölgelerinde mini ve mikro düzeyde hidrolik enerji potansiyeli bulunmaktadır. Bu 

tesislerin temel özelliği baraj gölü gibi büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmamasıdır. 

Mevcut akarsudan bir su alma yapısı ile alınan su, akarsuya paralel olarak eğimi 
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oldukça az olan bir kanal ile taşınmakta ve uygun düşünün sağlandığı yerde tesis 

kurulmaktadır (Duymuş ve Ertöz, 2011). 

Bir akarsuyun belli bir en kesitinden birim zamanda geçen su miktarı, o andaki 

debi olarak ifade edilmektedir ve şu formülle hesaplanmaktadır (Ertuğrul ve Kurt, 

2009: 37):  

Q = V * A   

[ Q : Ortalama Debi (m³ / s), V: Akarsuyun Ortalama Hızı (m/s), A: Akarsuyun 

ortalama kesit alanı (m²) ] 

Akım ve düşü bir akarsudan potansiyel olarak güç geliştirebilmek için gerekli 

olan temel elemanlardır, bu doğrultuda üretilen güç şu formülle hesaplanmaktadır 

(Ertuğrul ve Kurt, 2009: 37):  

P = e*H*Q*g  [ P: Elektrik gücü çıktısı (kW), e: Verimlilik aralığı (0.75 – 0. 

88) yada (75% - 88%), H: Düşü (m), Q: Dizayn Debisi (m³/s), g: Yerçekimi ivmesi 

(9.81 m/s/s)  

Formüller doğrultusunda, kapasite faktörü %80 olarak alınan, 1 MW gücünde 

ve bu gücü üretebilecek debi ve hıza sahip bir akarsuyun üzerine kurulan rezervuar 

alanı 15 km²’nin altında olan bir küçük ölçekli hidroelektrik üretim tesisin maliyet 

analizi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Ertuğrul ve Kurt, 2009: 37). 

İlk yatırım bedeli: 1.250$/kW (Yatırım bedeli ve lisans bedeli dahildir, bedelin 

fiyatının bulunmasında türbin fiyatı 1.000 € alınabilir. Montaj bedeli + diğer 

masraflar (debi analizi, projelendirme vs.) yaklaşık %25: 250 €/kW Toplam kurulum 

bedeli: 1.250 €/kW olarak alınmıştır: 

Toplam ilk yatırım bedeli: 1.250 $ / kW*1.000 kW = 1.250.000 Euro 

Yıllık elektrik tüketim miktarı: 1.000 kW*365*24s*0.80: 7.008.000 kWs 

Üretilen elektriğin YEK (yenilenebilir enerji kanunu) kapsamında satılması 

durumunda satış bedeli: 0,055 Euro/kWs 

İşletme maliyeti yaklaşık: 0.010 Euro/kWs’tir. Bu doğrultuda, 
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Yıllık üretilen elektriğin karı: 7.008.000 kWs*(0.055-0.010)Euro/kWs: 

315.360 Euro 

Geri dönüş süresi: 1.250.000 Euro/315.360 = 4 yıl 

Bu özelliklere sahip bir santral kendisini 4 yıl gibi kısa bir sürede amorti 

edebilmektedir. Hidroelektrik santral tesisleri bu yönleriyle diğer enerji üretim 

tesislerine göre oldukça avantajlıdır. 

2011 yılı Eylül sonuna kadar, katkı payı toplantısı yapılan 586 adet HES 

projelerinden işletmeye geçtikten sonra kaynak katkı payı olarak yılda 1,42 milyar 

TL hazineye gelir sağlanacaktır. 2010 yılında işletmeye geçen projelerden üretim 

değerlerine göre katkı payı ve havza hidrolojik gözlem değerlendirme bedeli olarak 

toplamda 29,5 milyon TL tahsilat yapılmıştır. ( Özkaldı, 2011: 17). Rüzgar enerjisi 

tabanlı sistemlerin düşük işletme maliyetleri ile geri dönüş süreleri yaklaşık 10 yıl 

olarak hesaplanmaktadır. Devlet YEK kapsamında 10 yıllık alım garantisi 

vermektedir. Rüzgar tribünlerinin ortalama ömürleri 25 yıldır, yatırım yapılması 

verimli bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji yatırımlarının geri dönüş süreleri 

yaklaşık 6 yıl olarak hesaplanmıştır, devlet YEK kapsamında 10 yıllık bir alım 

garantisi verdiği için bu enerji yatırımı da oldukça verimlidir. Düşük işletme 

maliyetleri ile geri dönüş süresi en kısa olan (4 yıl) küçük hidrolik santrallerdir. 

Rezervuar alanı 15 km²’nin altında olan hidroelektrik üretim tesisleri için devlet 

YEK kapsamında 10 yıllık alım garantisi vermektedir (Ertuğrul ve Kurt, 2009: 41). 

3.6. Doğu Karadeniz Bölgesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma  

Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin kuzeydoğu kesiminde yer alan ve diğer 

bölgelerine oranla az gelişmiş bir bölgesidir. Kendine has bir coğrafi yapısı ve iklim 

özellikleri bulunan bölge Türkiye'nin önemli bölgelerinden biridir. Kendine has 

iklimi ve bitki örtüsüyle bölge eşine az rastlanır doğal güzelliklere ve endemik bitki 

ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Bölgenin akarsu ve yağış potansiyeli ile birlikte 

coğrafi yapısının dik ve eğimli olması bölgeyi hidroelektrik santral kurulumu 

açısından oldukça avantajlı kılmaktadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde coğrafi olarak ulaşım imkanları kısıtlı ve ulaşımı 

oldukça zor yerler bulunmaktadır. Buraların ve kırsal alanların elektrifikasyonunu 
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sağlamak, iletim ve dağıtım şebeke yatırımlarına ve hat genişlemelerine olan ihtiyacı 

azaltarak sermaye tasarrufu yapmak için HES kurulumu bölge açısından oldukça 

faydalıdır. Bu doğrultuda, elektrik üretim tesislerinin kurulum ve işletilmesine bağlı 

doğrudan ve dolaylı olarak istihdamı arttırmak, diğer sektörlerin uygulanamadığı 

coğrafi bölgelerde bu potansiyeli kullanarak sosyo-ekonomik uyumu sağlamak, yeni 

iş alanları oluşturmak için HES'ler çeşitli imkanlar tanımaktadır (Ömer Yüksek'le 

kişisel iletişim, 2012) 

Hidroelektrik santrallerin ekolojik ve ekonomik etkilerinin tespiti amacıyla 

yapılan bu çalışmada açık uçlu mülakat yöntemi tekniği ile santral yapım sürecinden 

işletme aşamasına geçiş sürecine kadar rol alan, alanında uzman kişilerle, uzmanlık 

alanları doğrultusunda sorular sorulmuş ve görüşleri alınmıştır. Görüşme yapılan 

kişiler ve görevleri EK-2’de verilmiştir.  

3.6.1. Araştırmanın Konusu 

Modern yaşamın en önemli gereksinimlerinden biri de enerjidir. Enerji tüm 

bireyler için günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Devlet 

açısından da çok önemli bir olgu olan enerjinin aynı zamanda stratejik bir önemi de 

bulunmaktadır. Çevre sorunlarının ortaya çıkması ve küresel bir nitelik kazanması 

sonucu elde edilen enerjinin kaynağı da büyük önem taşımaya başlamıştır. 

Günümüzde bireyler ve devletler için önemli olan enerji temin edilirken kullanılan 

enerji çeşidinin ucuz, temiz ve güvenli yollardan elde edilmesidir. Bu doğrultuda 

yapılan araştırmanın, 

•  Çevre enerji ve ekonomi etkileşimi, 

•  Enerjide dışa bağımlılık sorunu, 

•  Hidroelektrik santrallerin ekonomik katkı düzeyleri, 

•  Hidroelektrik santrallerin ekolojik etkileri ve alınması gereken önlemler 

konusu oluşturmaktadırlar. 

3.6.2. Araştırmanın Amaç ve Önemi 

Yapılan analizler doğrultusunda Türkiye'nin enerji ihtiyacının gün geçtikçe 

artarak devam edecektir. Ayrıca Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı oldukça 
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yüksek seviyelerdedir. Bu nedenle Türkiye'nin enerji ihtiyacını yerli kaynaklarından 

temin etmesi gerekmektedir. Sorunun bir de çevresel boyutu bulunmaktadır. Küresel 

ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişimleri devletleri çevre konusunda daha 

hassas davranmaya zorlamaktadır. Fosil yakıtlara olan bağımlılığın mümkün oldukça 

azaltılması gerekmektedir. Hidroelektrik enerji söz konusu nedenlerden dolayı 

Türkiye açısından değerlendirilmesi gereken bir enerji çeşididir. Bununla birlikte 

enerji stratejik öneme sahip bir konudur.  

Cari açığının büyük bir kısmı enerjiye ait olan Türkiye'de alternatif enerji 

kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji arz güvenliği sağlaması açısından 

hidroelektrik santral yatırımları büyük önem taşımaktadır. 

 Çevresel faktörler göz önünde bulundurulduğu zaman fosil kaynaklara göre 

çevresel etkileri oldukça az seviyelerde bulunan hidroelektrik santrallerin ekolojik 

etkilerinin tespit edilmesi araştırmanın temel amacıdır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi coğrafi koşulları göz önünde bulundurulduğu zaman 

hidroelektrik enerji elde edimi konusunda oldukça avantajlı bir bölgemizdir. Bölge 

ekonomisine de santrallerin yapacağı katkılar yadsınamaz düzeydedir. Bununla 

birlikte hidroelektrik santral yatırımları bölgede sürekli tartışılan ve gündemden 

düşmeyen bir konudur. Tepkiler genel olarak santrallerin çevre üzerinde yapmış 

oldukları/yapacakları olumsuz etkiler noktasında ortaya çıkmaktadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki hidroelektrik santrallerin Türkiye ve bölge 

ekonomisi açısından etkileri ile birlikte, bölgedeki ekolojik yaşama olan etkilerinin 

incelenmesine yönelik yapılan bu araştırmanın yöntemi ve araştırma bulguları ile 

ilgili bilgiler aşağıdaki başlıklar altında tartışılacaktır. 

3.6.3. Evren ve Örneklem   

Hidroelektrik santrallerin ekonomik ve ekolojik etkilerinin tespit edilmesi 

amacıyla hazırlanan bu çalışmada araştırma evrenini Doğu Karadeniz Bölgesi 

oluşturmaktadır. Örneklem belirlenmesinin ilk adımını örneklem çerçevesinin tespit 

edilmesi oluşturmaktadır. Örneklem çerçevesi, araştırma örneklemine seçilecek 

birimlerin (HES'lerin) yer aldığı bölge olan DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün yetki 

alanına dahil olan illerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda Artvin ili örnekleme dahil 
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edilmemiştir, çünkü bu il DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün yetki alanında 

bulunmamaktadır. Ayrıca bölgede büyük ölçekli barajlar daha fazladır. Bu nedenle 

Artvin ili için DSİ ayrı bir bölge müdürlüğü tahsis edilmiştir (26.Bölge). 

Araştırmamız nehir tipi santraller ve orta ölçekli barajlarla sınırlı tutulmuştur. 

Örneklem bölgesinin seçilmesinin nedeni bölgenin sahip olduğu su kaynaklarının ve 

bölgenin coğrafi yapısının enerji üretimine oldukça uygun olmasıdır. Ayrıca bu 

bölgede nehir tipi hidroelektrik santral yatırımlarının oldukça fazla olmasıdır. 

Hidroelektrik enerji üretiminde gerekli olan kıstaslar yükseklik ve düşüdür. Bölgede 

gerek su kaynakları gerekse yükseklik açısından oldukça fazla potansiyele sahiptir. 

Bu nedenle enerji üretiminde bu potansiyelin kullanılması ülke ekonomisi açısından 

oldukça avantajlı bir durumdur. Ancak bölgede yapılan santraller sürekli eleştirilere 

konu olmakta ve konu ile ilgili çevresel bir takım kaygılar gerek kamu kurumları, 

gerek akademik çevreler gerekse yöre halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

sürekli gündeme getirilmektedir. Bölge flora ve fauna çeşitliliği açısından oldukça 

zengindir. Bu nedenle su enerji çevre ilişkisi DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün yetki 

alanına giren illerde araştırılmıştır.  

3.6.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Enerji çevre ilişkisi çok farklı boyutları olan bir konudur. Özellikle 

hidroelektrik santraller incelemeye alındığı zaman santraller ve santrallerin 

etkilerinin ekonomik, ekolojik ve sosyal açılardan çok farklı etkileri söz konusu 

olmaktadır. Bu nedenle konu disiplinler arası bir özellik taşımaktadır. Yapılan 

araştırmanın çok yönlü olması nedeni ile araştırma ekonomik ve ekolojik etkilerinin 

tespit etmek amacıyla sınırlı tutulmuştur, santrallerin sosyal etkileri araştırma 

konusuna dahil edilmemiştir. 

Hidroelektrik santraller baraj tipi (Büyük ölçekli) ve nehir tipi olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır. Hazırlanan bu araştırma nehir tipi ve orta ölçekli barajlar 

özelinde sınırlandırılarak yapılmıştır. Çünkü bu tezde çevre enerji ilişkisinde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü incelenmiş ve çevresel sorunların çözümünde 

en uygun alternatif olarak bu enerji kaynakları gösterilmiştir. Bu doğrultuda büyük 

ölçekli barajlar yenilenebilir enerji kaynakları sınıflandırmasına dahil 

edilmemektedir. Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda nehir tipi santraller ve orta ölçekli 
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barajlar yenilenebilir (temiz) enerji olarak kabul edilmekte büyük ölçekli barajlar 

kapsam dışı bırakılmaktadır.  

3.6.5. Verilerin Analizi, Varsayımlar ve SWOT Uygulaması 

Hidroelektrik santrallerin ekolojik ve ekonomik etkilerinin tespiti amacıyla 

yapılan bu çalışmada açık uçlu mülakat yönetimi tekniği ile santral yapım sürecinden 

işletme aşamasına geçiş sürecine kadar rol alan alanında uzman kişilerle görüşmeler 

yapılmış, uzmanlık alanları ile ilgili sorular sorulmuş ve görüşleri alınmıştır. Mülakat 

amacıyla hazırlanan sorulara görüşülen kişilerin ilgi alanları doğrultusunda cevap 

vermeleri istenmiştir. Görüşme yapılan kişiler ve görevleri ile mülakat sırasında 

sorulan sorular EK-1’de verilmiştir. Görüşme yapılan kişilerin seçiminde dikkat 

edilen hususlar ise şöyledir; 

• Hidroelektrik santraller konusunda ilk çalışma DSİ tarafından yapılmaktadır. 

DSİ tarafından ölçümler yapılmakta ve daha sonra belirlenen bu veriler 

doğrultusunda firmalarla Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmaktadır. Su 

Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayan ve EPDK'dan lisans hakkı elde eden firmalar, 

hazırlayacakları bir fizibilite raporu ile DSİ'ye müracaat etmekte daha sonra fizibilite 

raporu kabul edilen firmalardan ÇED Raporu ve Mansap Su Kullanım Hakları 

Raporu istenmektedir. Bir santral inşaasında ve faaliyet aşamasında görev alan 

kurumlar, DSİ, EPDK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilileri, Tarım ve Su 

İşleri İl Müdürlüğü Yetkilileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Yetkilileri, 

Akademisyenler görev almaktadırlar. Bu nedenle mülakat yapılırken bu aktörler göz 

önünde bulundurulmuş görev ve yetki alanları önceden belirlenerek özellikle bu 

kişiler seçilmiştir. Her kurumdan bir kişi seçilmesine özellikle önem verilmiştir.  

Mülakat yapılan kişilerin görev alanları EK-1 kısmında verilmiştir. Değerlendirmeler 

de bu doğrultuda yapılmıştır. Bazı sorulara verilen cevaplar ise karşılaştırmalı olarak 

yorumlanmıştır. 

Mülakat soruları elde edilen literatür bilgilerinden ve bölge hakkında 

hazırlanan raporlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Soruların kapsamı oldukça geniş 

tutulmaya çalışılmıştır. Görüşülen kişilerin ilgi alanlarına giren soruları cevaplaması 

istenmiştir. Bu nedenle açık uçlu mülakat yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan 
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sorularda çevresel sorunlara ve kaygılara neden etkenler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca santrallerin bölge ve ülke ekonomisine yaptıkları/yapacakları katkıların ne 

düzeylerde olduğu/olacağı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Mülakat yöntemiyle birlikte uygulanan bir diğer yöntem de veri analizidir. Veri 

analizleri yapılırken enerji ile ilgili yetkili kurum ve kuruluşların verilerinden 

özellikle Dünya Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerinden faydalanılmıştır. 

 Daha sonra ise elde edilen verilerden ve literatür taramasından derlenen veriler 

doğrultusunda hidroelektrik santrallerin ekonomik ve ekolojik etkilerini kapsayan bir 

SWOT Analizi yapılmıştır. Genelde şirketler ya da kurumlar tarafından hazırlanan 

SWOT Analizi bu tez çalışmasıyla ilk defa hidroelektrik santraller özelinde bir 

sektöre uyarlanmıştır. Böyle bir analiz ilk olarak bu tez çalışmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Herhangi bir organizasyonun iç ve dış çevresinin incelenip sonuçların 

değerlendirilmesine olanak sağlayan SWOT analizi stratejik hareket edebilme adına 

uygulanabilecek bir analiz tekniğidir. SWOT ifadesinin açılımı;  

S : Strength      (Üstünlük) :Organizasyonun güçlü / üstün olduğu yönler, 

W : Weakness     (Zayıflık) :Organizasyonun güçsüz /zayıf olduğu yönler, 

O : Opportunity (Fırsatlar) :Organizasyonun dış çevresindeki mevcut 

fırsatlar, 

T : Threat           (Tehdit) :Organizasyonun dış çevresindeki mevcut 

tehditler 

şeklindedir. Bu doğrultuda SWOT analizi, organizasyonun hem kendi 

durumunu hem de mevcut piyasanın durumunu analiz etmeye olanak tanıyan 

stratejik yönetim tekniği olması sebebi ile stratejik kararlar almada özellikle üst 

yönetime yardımcı olmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, hem organizasyonun 

bulunduğu yeri belirlemede hem de bulunmak istediği (misyon-vizyon) yer 

konusunda yapması gerekenleri belirlemede kullanılan önemli bir tekniktir. 

SWOT analizinde öncelikle iç çevre araştırması yapılarak organizasyonun 

rakipleri karşısında üstün olduğu (+) yönleri ya da rakiplerine göre zayıf (-) yönleri 
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belirlenmektedir. Bu araştırma ile mevcut durum belirlenmektedir. Hazırlanan bu tez 

çalışmasında enerji sektöründe hidroelektrik santrallere (HES) rakip olarak, diğer 

enerji üretim yöntemleri ele alınıp, HES’lerin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. 

İkinci aşamada organizasyonu dış çevrede etkileyecek olan fırsatlar ve tehditler 

belirlenmektedir. Fırsatlar organizasyon adına avantajlı durumlar olarak görülürken, 

tehditler ise dezavantajlı durumlardan oluşmaktadır. Bu aşamada ise gelecekteki 

durum belirlenmektedir. Çalışmasında hidroelektrik santrallerin (HES) enerji 

sektöründen (enerji piyasası, devlet vb.) ve bölgesel yapıdan (yeryüzü şekli, iklim, 

bölge ekonomisi vb.) gelecek olan fırsat ve  tehditler belirlenmiştir. 

SWOT analizi genellikle stratejik yönetimin benimsendiği kar amacı 

güden/gütmeyen örgütler için uygulanırken bu tez çalışmasında bir sektörün farklı 

kolları (HES'ler ve diğer enerji santralleri) analize tabi tutulmuştur. 

3.6.3.1. Varsayımlar 

Çalışma veri analizi ve mülakatlara dayandığı için varsayımlar sınırlı 

tutulmuştur. Çalışma ile ilgili varsayımlar şöyledir. 

Varsayım 1: Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için ülkenin hidroelektrik 

potansiyelinden faydalanılması gerekmektedir. 

Dünya coğrafyasından enerji güvenliğinin merkezinde bir konumu olan 

Türkiye’nin gelecek yüzyılın başarılı ülkelerinden biri olabilmesi için enerjide dışa 

bağımlılık sorununu halletmesi ve coğrafi konumunu da çok iyi kullanması 

gerekmektedir. Bu nedenle ülkemize özgü yepyeni bir enerji güvenliği tanımı 

yapılmalı ve belirlenen stratejiler doğrultusunda tam bir kararlılık ve eşgüdüm içinde 

söz konusu stratejiler uygulamaya konulmalıdır (Ediger, 2007: 6). Bu doğrultuda 

enerji politikalarında temel hedeflerden biri enerjide dışa bağımlılığın azaltılması 

olmalıdır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli enerji kaynaklarından 

faydalanılması tüm dünya ülkelerince benimsenen bir yaklaşımdır. 

Dünya üzerindeki teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyel aşağıdaki 

grafikte gösterilmiştir. 
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Şekil 20: Dünyadaki Teknik ve Ekonomik Hidroelektrik Potansiyeli 

 

Kaynak: Ö. Yüksek'le kişisel iletişim, 12 Nisan 2012 

 Grafiğe göre hidroelektrik potansiyel bakımından en avantajlı bölge Asya 

kıtasıdır. Özellikle hidroelektrik potansiyel bakımından avantajlı konuma sahip olan 

ülkeler, enerji politiklarında hidroelektrik enerjiye yer vermektedirler. Hidroelektrik 

enerjinin dünyanın çeşitli ülkelerinde ne oranda uygulandığına örnek teşkil etmesi 

amacıyla aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. 

Tablo 36: Ülkeler Tarafından Uygulanan Enerji Politikaları 

Ülke Strateji Belgesinin Adı Enerji 
Kaynakları Sektör Yıl 

Cezayir 
Law 04-90 on Renewable Energy 
Promotion in the Framework of 
Sustainable Development 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2004 

Arjantin Renewable Energy Generation 
Program (GENREN) 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2010 

Avustralya Solar Credits 
-Hidroelektrik 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2009 

Avusturya Green Electricity Act - 2008 and -Biyoyakıt Elekt. 2008 
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2009 amendments -Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Brezilya 

Programme of Incentives for 
Alternative Electricity Sources - 
Programa de Incentivo a Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica - 
PROINFA 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Rüzgar 

Elekt. 2002 

Bulgaristan Renewable and Alternative energy 
sources and Biofuels Act 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Rüzgar 

Elekt. 2007 

Kanada ecoENERGY for Renewable Power 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Rüzgar 
-Su Gücü 
(Okyanus) 
-Güneş-
Fotovoltaik 

Elekt. 2007 

Şili Invest Chile Project 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Rüzgar 

Elekt. 2005 

Çin Brightness Programme 
-Hidroelektrik 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 1996 

Tayvan Renewable Energy Feed-in tariffs 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Su Gücü 
(Okyanus) 
-Güneş 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Güneş-Termal 
-Rüzgar 

Elekt. 2009 

Çek Cumh. Tax exemption for renewable 
energy use 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Güneş 

Çeşitli 
Sektörle
r 

2005 
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Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Danimarka Promotion of Renewable Energy 
Act 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Su Gücü 
(okyanus) 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2009 

Estonya Electricity Market Act 2007 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Rüzgar 

Elekt. 2007 

Finlandiya Tax subsidies for power production 
based on renewable energy sources 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Rüzgar 

Elekt. 2007 

Fransa Renewable Energy Feed-In Tariff: 
Hydropower (IV) -Hidroelektrik Elekt. 2007 

Almanya 2012 Amendment of the Renewable 
Energy Sources Act -EEG- 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2012 

Gana National Electrification Scheme 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2007-
2020 

Yunanistan Generation of Electricity using 
Renewable Energy Sources 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Güneş 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2009 

Macaristan 
Structural Funds for Environment 
Protection and Infrastructure 
Operative Programme (EIOP) 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 

Elekt. 2006 
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Subsidies Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Su Gücü 
(okyanus) 
-Güneş-Termal 
-Rüzgar 

Hindistan Government Assistance for Small 
Hydropower Stations -Hidroelektrik Elekt. 2003 

İrlanda Microgeneration Support 
Programme 

-Hidroelektrik 
-Güneş-Termal 
-Rüzgar 

Elekt. 2008 

İtalya Renewable energy provisions for 
the Green Certificates System 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Su Gücü 
(Okyanus) 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2011 

Kenya Revised Feed-in-Tariffs for 
Renewable Energy 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 
 

Elekt. 2010 

Lüksembur
g 

Reglement Grand-Ducal (28 
Decembre 2001) 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2001 

Malezya Renewable Energy Feed-in tariff 
-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Güneş-
Fotovoltaik 

Elekt. 2011 

Meksika 
Law for the Development of 
Renewable Energy and Energy 
Transition Financing 

-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2008 

Norveç Strategy for Small-scale 
Hydropower -Hidroelektirk Elekt. 2003 

Polonya Obligation for Power Purchase 
from Renewable Sources 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Su Gücü 
(Okyanus) 
-Güneş 

Elekt. 2005-
2008 
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-Rüzgar 

Slovakya 
Excise tax exemption for electricity 
generated from renewable energy 
sources 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2008 

Güney 
Afrika 

Integrated Resource Plan for 
Electricity (IRP) 

-Hidroelektrik 
-Güneş 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2011 

İspanya 
Feed-in tariffs for electricity from 
renewable energy sources (Special 
regime) 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Su Gücü 
(Okyanus) 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2009 

İsveç Renewable Energy Investment 
Support Programme 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Rüzgar 

Elekt. 1997 

İsviçre Feed-in tariffs for RES 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2008 

Tayland Small and Very Small Power 
Purchase Agreements 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2002 

Türkiye Renewable Energy Law 2010 

-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş 
-Rüzgar 

Politik 
Çerçeve 2011 

Uganda Renewable Energy feed-in tariff 
-Biyoyakıt 
-Jeotermal 
-Hidroelektrik 
-Güneş-

Elekt. 2011 
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Fotovoltaik 
-Rüzgar 

İngiltere Feed-in Tariffs for renewable 
electricity 

-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Çeşitli 
Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları 
-Güneş-
Fotovoltaik 
-Rüzgar 

Elekt. 2010 

Amerika 
Birleşik 
Devletleri 

Wind & Water Power Program -Hidroelektrik 
-Rüzgar Elekt. 2008 

Vietnam National Power Development Plan 
-Biyoyakıt 
-Hidroelektrik 
-Güneş 
-Rüzgar 

Elekt. 2011 

Kaynak: IEA, 2012 

Tablodan anlaşlacağı üzere hidroelektrik enerji gelişmiş olsun az gelişmiş 

olsun tüm ülkelerin enerji politikalarında önemli yeri olan bir enerji çeşitidir. 

Ülkelerin enerji arz kaynakları arasında üst sıralarda yer alan hidrolik enerji 

yatırımları kurulum maliyetlerinin oldukça düşük olması (nehir tipi) nedeni ile 

öncelikli bir enerji yatırım kaynağı olmaktadır. 

Hidroelektrik santraller enerji arz güvenliği sağlayarak enerjide dışa bağımlılığı 

azaltmada etkin rol oynamaktadırlar. Türkiye’nin hidroelektrik enerji elde etme 

bakımından önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Bir ülkenin sahip olduğu 

hidroelektrik potansiyel net hidroelektrik potansiyel olarak hesaplanmaktadır. Bu 

rakam toplam potansiyeli ifade etmektedir. Teknik olarak yapılabilir ve ekonomik 

açıdan avantajlı potansiyel ise teknik ve ekonomik olarak yapılabilir potansiyel 

olarak ifade edilmektedir. Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli ve dünya 

karşılaştırması aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 37: Türkiye ve Dünyadaki Hidroelektrik Potansiyel Karşılaştırması 

Bölge 

Brüt 
Hidroelektrik 
Enerji 
Potansiyeli 
(GWh/yıl) 

Teknik 
Hidroelektrik 
Enerji 
Potansiyeli 
(GWh/yıl) 

Teknik ve 
Ekonomik 
Hidroelektrik 
Enerji 
Potansiyeli 
(GWh/yıl) 

Afrika  
 4.000.000 1.665.000 1.000.000 

Asya  
 19.000.000 6.800.000 3.600.000 

Avustralya / 
Okyanusya 600.000 270.000 105.000 

 
Avrupa  
 3.150.000 1.225.000 800.000 

Kuzey ve Orta 
Amerika  
 

6.000.000 1.500.000 1.100.000 

Güney Amerika  
 7.400.000 2.600.000 2.300.000 

Güney Amerika  
 7.400.000 2.600.000 2.300.000 

Dünya  
 40.150.000 14.060.000 8.905.000 

Türkiye  
 433.000 216.000 127.820 

Türkiye/Dünya 
(%) 
 

1,07 1,54 1,84 

Kaynak: Gökdemir vd., 2012; 18 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin dünya genelinde önemli 

bir hidroelektrik potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ise 

enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli oranlarda etki edecektir. Enerji 

konusunda açıklanan tüm hükümet programlarında da bu potansiyelin büyük bir 

kısmının 2023 yılına kadar değerlendirileceği belirtilmektedir. 

Türkiye’de birincil enerji kaynaklarında dışa bağımlılık oranı 2001 – 2002 

yıllarında önemli bir artış göstermiştir, ancak 2002 yılında 24.281.000 tep olan 

birincil yerli üretim değeri ilerleyen yıllarda bur durum frenlenerek 2010 yılı 

sonunda 32.490.000 tep’e yükseltilmiştir. Bu doğrultuda birincil enerji kaynakları 

bakımından dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli enerji kaynaklarından azami 
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miktarda yararlanılması için 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve konuyla ilgili mevzuatlar 

yürürlüğe konmuştur. 2002 – 2010 yılları arasındaki dışa bağımlılık oranları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Yıldız, 2012). 

Tablo 38: Yıllara Göre Enerjide  Dışa Bağımlılık Oranları 

Yıllar Dışa Bağımlılık Yüzdesi 

2002 %69,10 

2003 %71,6 

2004 %72,3 

2005 %73,0 

2006 %73,3 

2007 %74,5 

2008 %72,5 

2009 %71,4 

2010 %70,3 

Kaynak: Yıldız, 2012. 

Tablodan anlaşılacağı üzere 2007 yılından sonra dışa bağımlılık oranları 

azalmaya başlamıştır. Oranların azalmasında enerji piyasasındaki özelleştirmeler, 

Yenilenebilir Enerji Kanunu ve bu doğrultuda sağlanan teşviklerin katkıları oldukça 

yüksek düzeyde olmuştur.  

2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 

olan Türkiye, 2007 yılında ilk Ulusal Bildirimi’ni sunmuştur. 5 Şubat 2009 tarihinde 

ise Kyoto Protokolü TBMM tarafından onaylanmıştır. Enerji verimliliğinin 

geliştirilerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılarak 

yaygınlaştırılması, temiz kömür yakma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve nükleer 

enerjinin elektrik enerjisi üretim seçenekleri içinde yer alması enerji ve çevre ilişkisi 

çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 yıllarını kapsayan 

stratejik planında temel strateji olarak kabul edilmiştir (ETBK, 2010b). Bu stratejinin 

gerçekleştirilmesinde hidroelektrik potansiyelden faydalanmanın katkısı oldukça 

yüksektir. 
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2010 yılı sonu Türkiye’de mevcut yenilenebilir kaynakların kurulu güçleri ve 

lisans gelişimlerine bakıldığında hidrolik enerjinin açık ara farkla birinci sırada yer 

aldığı görülmektedir. 

Tablo 39: Türkiyede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kurulu Güçlerinin 

Karşılaştırılması 

 
Kurulu Güç 

(MW) 

Lisans Alınmış 

Kurulu Güç 

(MW) 

İnceleme ve 

Değerlendirmeye Alınan 

Kurulu Güç (MW) 

Hidrolik  15,729 29,481 13,751 

Rüzgar 1,320 3,693 2,036 

Jeotermal 94 302 95 

Biyokütle/Biyogaz 97 42 31 

Kaynak: EPDK, TEİAŞ’den aktaran Deloitte, 2010: 18. 

2011 yılında işletmede olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 

yapan santrallerin toplam kurulu gücü 1554 MW’tır. Bu miktarın 325 MW’ı rüzgar 

enerjisinden, 1211,3 MW’ı hidrolik enerjiden, 16,9 MW’ı biyogazdan elde edilmiştir 

(Yıldız, 2011: 9). 

Enerji arz güvenliği Türkiye için oldukça önemli bir olgudur. Son yıllarda, 

Türkiye’de enerji arz güvenliği bağlamında enerji piyasasının rekabete dayalı ve 

şeffaf bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir 

kaynakların potansiyellerinin tespiti ve kullanımı, elektrik üretiminde nükleer 

enerjiden faydalanılması, enerji verimliliği ve yeni teknolojilerden yararlanılması 

gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli aşamalar elde edilmiştir (ETBK, 

2010). Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu gücü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 40: Türkiye Elektrik Enerjisi Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç 

2011 YILI SONU 30.04.2012 İtibariyle 
 
YAKIT CİNSİ 

Kurulu 
Güç 
MW 

Katkı Santral 
Sayısı 

Kurulu 
Güç 
MW 

Katkı Santral 
Sayısı 

FUEL-OİL + 
ASFALTİT + NAFTA 
+ MOTORİN 

1.362,3 2,6 23 1.362,3 2,5 23 

İTHAL KÖMÜR + 
TAŞ KÖMÜRÜ + 
LİNYİT 

12.355,7 23,2 24 12.355,7 22,8 24 

DOĞALGAZ + LNG 16.304,9 30,6 155 16.448,8 30,3 163 
YENİLENEBİLİR + 
ATIK 115,4 0,2 18 122,7 0,2 22 

ÇOK YAKITLILAR 
KATI+SIVI 556,5 1,0 8 685,4 1,3 8 

ÇOK YAKITLILAR 
SIVI+D.GAZ 3.536,4 6,6 52 3.548,4 6,5 52 

JEOTERMAL 114,2 0,2 7 114,2 0,2 7 
HİDROLİK BARAJLI 13.529,3 25,4 58 13.727,5 25,3 60 
HİDROLİK AKARSU 3.607,7 6,8 251 3.972,0 7,3 275 
RÜZGÂR 1.728,7 3,2 47 1.905,7 3,5 52 
TOPLAM 53.211,1 100,0 643 54.242,6 100,0 686 

Kaynak: TEİAŞ, 2012 

2010 yılı sonu Türkiye’de mevcut yenilenebilir kaynakların kurulu güçleri ve 

lisans gelişimlerine bakıldığında hidrolik enerjinin açık ara farkla birinci sırada yer 

aldığı görülmektedir. 

2011 yılında işletmede olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 

yapan santrallerin toplam kurulu gücü 1554 MW’tır. Bu miktarın 325 MW’ı rüzgar 

enerjisinden, 1211,3 MW’ı hidrolik enerjiden, 16,9 MW’ı biyogazdan elde edilmiştir 

(Yıldız, 2011: 9). 

Enerji üretimi konusunda Türkiye açısından üretim maliyeti en az olan ve 

potansiyeli en fazla olan kaynak su gücüdür. Bu nedenle enerji üretiminde bu 

kaynaktan faydalanmak gerekmektedir.  
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Varsayım 2: Hidroelektrik santrallerin ekonomik ve ekolojik etkileri 

önemsenecek düzeydedir. 

Hidroelektrik santrallerin ülke ekonomisine yapmış olduğu ve yapacağı 

katkılar tartışmasız oldukça fazladır. Ancak bu kaynaklardan yararlanırken koruma-

kullanma-sürdürülebilirlik dengesinin gözetilmesi günümüz şartlarında önemli bir 

husustur. Söz konusu doğal kaynaklar kullanılırken doğaya verilen zararlar 

gözetilmeli ve buna göre gereken önlemler sürdürülebilir bir bakış açısıyla ele 

alınmalıdır.  

A) Ekonomik Etkileri: 

Hidroelektrik santrallerin en önemli avantajı temiz enerji kaynağı olmalarıdır. 

Günümüzün en önemli çevresel problemi olan iklim değişikliği konusunda, bu 

santraller sıfır emisyonla sorunun çözümü için alternatif bir kaynaktırlar. İklim 

değişikliği sorunu ise günümüz dünyasında enerji politikalarının belirlenmesinde 

referans alınan en önemli göstergelerin başında gelmektedir. Bu nedenle küresel 

alanda tüm ülkeler bu kaynaklara olan yatırımlarını gün geçtikçe arttırma çabası 

içindedirler. Söz konusu kaynaklar aynı zamanda üretildikleri ülkelerin kendi öz 

kaynakları olduğu için de bu açıdan ülkelere önemli avantajlar sağlamaktadırlar. 

Hidroelektrik santralleri enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kaynakların yatırım maliyetleri diğer elektrik 

üretim kaynakları ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük seviyelerdedir. Santrallerin 

ekonomik etkileri Türkiye ekonomisine olan etkileri ve bölge ekonomisine olan 

etkileri olmak üzere iki başlık altında incelenecektir.  

1.Türkiye Ekonomisine Etkileri  

Enerji konusunda Türkiye’de çok büyük bir sıkıntı bulunmaktadır. Enerjide bir 

dışa bağımlılık söz konusudur. Dışa bağımlılık oranı düşürüldüğü ölçüde, bu 

durumun ülke ekonomisine sağlayacağı katkı artacaktır. Hidroelektrik santrallerde 

elektrik üretim maliyetleri diğer yenilenebilir kaynaklara göre oldukça düşüktür. 

Örneğin; KW/h başına marjinal maliyetlere bakılacak olunursa, diğer santrallere 

kıyasla oldukça avantajlı olduğu görülmektedir (M. Gürmen ile kişisel iletişim, 16 

Nisan 2012). 
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Hidroelektrik Santral: 0,0005 $ 

Rüzgar Santralleri: 0,0450 $ 

Güneş Pilleri: 0,2500 $ 

Nükleer Santraller:0,0750 $ 

Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı oldukça yüksek düzeylerdedir. Bu enerjinin iyi ve 

güvenli bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Günümüzdeki durumda enerjide dışa 

bağımlı olmaya devam edilecektir çünkü ülkenin fosil enerji kaynakları oldukça 

azdır. Bu enerjilerin, çevresel etkileri oldukça azdır ve dışa bağımlılığı azaltmakta da 

büyük katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle dünya üzerinde tüm ülkeler yenilenebilir 

enerjiye yönelmektedir. Dolayısıyla bu enerji türüne destek oldukça fazladır. Bu 

durum HES'leri Türkiye açısından iyi bir enerji kaynağı olarak karşımıza 

çıkarmaktadır (Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). 

  Enerji konusunda dışa bağımlılık kötü bir durumdur çünkü enerjinin stratejik 

önemi bulunmaktadır. Mesela doğal gazı ithal ettiğiniz ülke ile aranızda herhangi bir 

sorun yaşanırda gaz akışı kesilirse bu durumda yapılabilecekler oldukça sınırlı 

düzeyde kalacaktır. Sonuçta önemli olan ülke olarak teknoloji üretip üretilmediğidir. 

Mesela nükleer enerji konusunda Rusya kullandığı eski teknoloji ile bir santral 

kurmak istemiş ancak bu kabul edilmemiştir yeni teknolojisini ise paylaşmamaktadır. 

Aynı durum Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkeler içinde geçerlidir 

(H. Ayaz ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). 

4628 Sayılı yasa ile enerji üretimin özel sektöre açılması büyük avantajlar 

sağlamıştır. Çünkü devlet enerji yatırımları konusunda oldukça geç kalmıştır ve 

enerji yatırımlarını gerçekleştirebilecek yeterli mali kaynağı da bulunmamaktadır. 

Ekonomik açıdan bakıldığında 2011 yılı için cari açık 72 milyar dolar olarak 

hesaplanmıştır ve bu miktarın 62 milyar doları enerji ihtiyacını karşılamak için 

kullanılmıştır, yani cari açığın temel nedeni enerjidir. Bu durumda enerji üretiminde 

yerli yatırımlara yönelinmesi oldukça isabetli bir durumdur. Gelişmiş ülkeler 1900'lü 

yılların başlarından itibaren bu enerjiden yararlanmıştırlar. Mesela Almanya'da 7500 

adet HES bulunmaktadır (M. Yamiç ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). 
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En kazançlı enerji santrali olarak bilinen hidroelektrik santrallerin kurulum 

maliyeti 1000 dolar, rüzgar enerjisinin kurulum maliyeti 1500 dolardır. Güneş 

enerjisi kurulum maliyetleri ise daha fazladır bununla birlikte direk 12 saat kaybınız 

olmaktadır. Ayrıca bu santrallerinde alan işgalleri oldukça fazladır (M. Gürmen ile 

kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). 

Enerji ihtiyacını karşılamak için HES'lere mutlaka ihtiyaç vardır ancak 

uygulamadaki yanlışlıklara da dikkat etmek gerekmektedir. Bu konuda kantarın 

topuzu biraz kaçırıldı gibi gözükmektedir. Bütünleşik havza planlaması yapılmadan 

HES yapımına izin verilmesi nedeni ile akarsu doğal akışına bırakılmamakta ve bu 

nedenle de sorunlar ortaya çıkmaktadır (Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 11 Nisan 

2012). 

Devlet HES’ler konusunda gerekli hassasiyeti gösterememiştir, yeterli 

sermayesi olan her kişi/firma HES inşa etmek için faaliyete geçmiştir. Böylece farklı 

sektörlerden firmalarda enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamışlardır. 

HES’ler, firmalara ortalama aylık 500 bin TL'ye yakın para kazandırmaktadır, bu 

derece kar çoğu büyük fabrika tarafından bile kazanılmamaktadır, ayrıca santrallerin 

hiçbir götürüsü de bulunmamaktadır. İşletmeler açısından santraller oldukça karlı 

yatırımlardır. Ancak Devlet, santrallerin mülkiyeti kendisinde kalmak koşuluyla, 

kontrolünü kendisi tutarak, santrallerin işletimini müteahhit firmalara yaptırsa idi, 

daha büyük kazanç sağlayabilirdi (C. Köksal ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012). 

2. Bölge Ekonomisine Etkileri 

Hidroelektrik santrallerin baraj tipi olanları ve nehir tipi olanlarının bölge 

ekonomisine katkıları farklı yönlerde olmaktadır. 

Baraj tipi santrallerde, baraj yüzeyinin bir kısmı balık yetiştirme alanları olarak 

ayrılmakta ve halktan isteyen herkes burada balık yetiştirme imkanına sahip 

olmaktadır. Özellikle tarım arazilerinin oldukça kısıtlı olduğu bölgelerde balık 

yetiştiriciliği alternatif bir sektör olarak bölge ekonomisine oldukça fazla katkıda 

bulunmaktadır. 

Barajların yöre halkına katkılarını şöyle açıklayabiliriz; Orta ölçekli barajlarda 

su yüzeyi alanının %3’lük kısmı alabalık yetiştiriciliği için tahsis edilmiştir. DSİ ve 
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Tarım Bakanlığı tarafından yapılan protokol gereğince %3’lük kesim vatandaşlara 

balık yetiştiriciliği için tahsis edilmektedir. Tahsisler Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı tarafından yapılmaktadır (L. Kolatoğlu ile kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). 

Örneğin;  

Kürtün Barajı’nda bu %3’lük alan 45 bin m²’ye denk gelmektedir. Bu alan 

vatandaşlardan gelen talebe göre pay edilmekte. Burada 11 adet alabalık tesisi 

bulunmakta. Proje kapasitesi 2658 ton/yıl. Yani 11 adet tesiste yıllık 2658 ton 

alabalık üretimi yapılmaktadır. 

Torul Baraj Gölü’nde %3’lük alan 60 bin m²’ye denk gelmektedir. Buradaki 

yatırımlar halen devam etmektedir. Burada ise şuan için 8 adet işletme faaliyet 

göstermektedir. Bu işletmelerin toplam kapasiteleri 1440 ton/yıl. 3 adet müteşebbisin 

projesi de onay aşamasındadır. Gümüşhane tarım ve hayvancılık açısından oldukça 

kısıtlı imkanlara sahip bir ilimizdir. Bu barajlarla tarımsal açıdan alternatif bir üretim 

sektörü oluşturulmaktadır. Ayrıca gençlere yeni istihdam alanları oluşturulmuştur 

(Alabalık tesislerinde çalışma imkanı). Bunun yanında bu tesislerde teknik personel 

istihdam zorunluluğu bulunmaktadır. 

50-250 ton/yıl arası 1 teknik eleman 

250-500 ton/yıl arası 2 teknik eleman 

500-750 ton/yıl arası 3 teknik eleman 

750-1000 ton/yıl arası 4 teknik eleman 

1000 ve üzeri ton/yıl arası 5 teknik eleman. Bu işletmelerde su ürünleri 

konusunda eğitim veren fakültelerden mezun kişilerin çalıştırılma zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Bu işletmelerde üretilen balıkların büyük bir çoğunluğu Ordu, Giresun, 

Trabzon illerine ve bölgedeki ilçelere pazarlanmaktadır. Oralardan da ihraç 

edilmektedir. Bu da ekonomiye oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Et ürünleri 

içinde en iyi gelir, Alabalık üretiminden sağlanmaktadır. Alabalık, kırmızı et ve 

beyaz ette çıkan sorunlar nedeniyle çok büyük bir alternatif oluşturmuş ve bölge 

açısından iyi bir gelir kaynağı olmuştur. Bu tesisler birincil üretim (yerinde üretim) 
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olarak faaliyet göstermektedirler. Balıkçılığın yaygınlaşması ile birlikte gelecekte 

soğutma depolarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu da küçük çapta sanayileşme anlamına 

gelmektedir. Yeni istihdam alanları oluşturulacaktır. Bununla birlikte üretim arttıkça 

ürün çeşitlendirilmesine gidilecektir. Böylece dört mevsim taze ve daha ucuza balık 

bulmak mümkün olacaktır (L. Kolatoğlu ile kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). 

Yeni yapılan barajlarla alabalık üretimiyle bölgede tarımsal açıdan farklı bir 

sektör oluşturulmuştur ve alternatif bir üretim imkânı elde edilmiştir. 

Barajların maliyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra barajlar emniyetli bir 

şekilde yapıldıklarında farklı faydalar sağlamaktadır. Bunlardan en önemlisi 

barajların selleri önlemesidir. Türkiye’de trafik kazaları, iş güvensizliğinden sonra 3. 

sırayı seller nedeniyle can kaybının yaşanması almaktadır. Bununla birlikte baraj 

yapımı iklimi ılımanlaştırmaktadır (A. K. Sarımehmet ile kişisel iletişim, 17 Nisan 

2012). 

Barajın çevre tahribatı, nehir tipi santrallere göre çok daha fazladır. Bundan 

dolayı kamulaştırılacak alanların belirlenmesi daha zor olmaktadır. Ancak baraj 

yapmak, güvenilir enerji elde etmek için daha uygun bir yöntemdir. Burada suyu 

depolayarak ihtiyaç anında kullanabilme imkanınız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 

nehir tipi santrallerde depolama imkanı bulunmamaktadır. Anlık üretimi kullanmak 

gerekmektedir. Sulu dönemlerde santraller en rantabl çalışırken diğer dönemlerde 

çok düşük kapasitelerde çalışmaktadırlar. Örneğin Araklı Karadere'de 78 MW kurulu 

gücü olan bir santral, kasım ayında 2MW gibi oldukça düşük seviyelerde yani 

%3'lerde çalışmaktadır. Santralde üretilen enerji merkezi bir yerde toplanarak oradan 

Türkiye'ye dağıtılmaktadır (C. Sağır ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). 

Nehir tipi santrallerde inşaat aşamasında ortalama 50 kişi, işletme aşamasında 

ise ortalama 10 kişi çalıştırılmaktadır (bkz. Ek: 2). İller bazında istihdam edilen kişi 

sayısına bakılacak (veriler DSİ 22. Bölge'den alınmıştır) olunursa yaklaşık olarak; 
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Tablo 41: Hidroelektrik Santrallerinde İstihdam Edilen Kişi Sayısı 

 
İLLER 

 
Proje  
Sayısı 

 
İnşaat Aşamasında 
İstihdam Edilen Kişi 
Sayısı 

 
İşletme Aşamasında 
İstihdam Edilen Kişi 
Sayısı 

GİRESUN 95 4750 950 
GÜMÜŞHANE 37 1850 370 
RİZE 71 3550 90 
TRABZON 125 6250 1250 
BAYBURT 7 350 70 
TOPLAM 335 16750 2730 

Kaynak: DSİ 22. Bölge Verileri Derlenerek Hesaplamalar Yapılmıştır. 

İnşaat aşamasında bölgede toplam 16750 kişiye, işletme aşamasında ise 2730 

kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur. Bu istihdamlar bölge halkı açısından 

oldukça faydalı olmuştur, eskiden para kazanmak için başka yerlere çalışmaya 

gitmek zorunda olan halk HES inşaatları sayesinde kendi memleketlerinde çalışma 

imkanına sahip olmuşlardır (R. Serdaroğlu ve B. A. Yılmaz ile kişisel iletişim, 14 

Nisan 2012).  

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt illerinde toplam HES sayısı 

(4628 Sayılı Kanuna Göre): 335 Adet.  

Toplam Kurulu Güç: 4,356,025 MW 

Toplam Enerji: 14,762,18 GW/h (Yılda bu kadar enerji üretilmekte) 

İller bazındaki rakamlar ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 42: Proje Bazında Hidroelektrik Potansiyeli 

 
İLLER 

 
PROJE 
SAYISI 

 
TOPLAM KURULU GÜÇ 
(MW) 

 
TOPLAM ENERJİ 
(GW/h) 

GİRESUN 95 1547,12 4934,84 
GÜMÜŞHANE 37 416,62 1165,52 
RİZE 71 1212,32 4541,90 
TRABZON 125 1143,74 3976,33 
BAYBURT 7 34,77 119,16 
TOPLAM 335 4354,57 14737,75 

Kaynak: DSİ Trabzon 22. Bölge Şube Md.16 Mart 2012 Verileri. 
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Bölge genelinden yılda 4354,57 MW'lık güç ile yıllık 14737,75 GW 

elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olunacaktır. 

Tablo 43: Hidroelektrik Potansiyelin Mevcut Durumu 

 HES 
SAYISI 

TOPLAM 
KURULU 
GÜÇ (MW) 

TOPLAM 
ENERJİ 
(GW/h) 

Ön Rapor Aşaması 15   
Fizibilite Aşaması 124 1035,45 3444,99 
Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yapılmış 32 345,85 1150,36 
Lisans Almış 88 1227,72 4190,425 
İnşaatı Fiilen Başlamış 49 1040,36 3449,73 
İşletmede 27 706,88 2526,68 
Toplam HES Potansiyeli 335 5002 MW 17218 

Kaynak: DSİ 22. Bölge Şube Md. Trabzon 16 Mart 2012 Verileri. 

2011 yılında yıllık toplam 210 milyar KW/h enerji üretilmiştir. Bu da Türkiye 

ekonomisine 15 milyar$’lık (%7) bir katkı yapmıştır.  

HES'lerin desteklenen avantajlı bir yönü de yerli ekonomiye katkı sağlayacak 

olması ve yöre halkının bölgesel hatta ilçe ve köy bazında istihdam edilecek 

olmasıdır. Ancak bazı santrallerde müteahhit kendi elemanlarını getirip 

çalıştırmaktadır, bölge dışından istihdam sağlanmaktadır. Burada bölge insanının 

yapısının da önemli bir etken olduğunu vurgulayan Yüksek, "bölge insanının 

çalışmayı fazla sevmediğini bu nedenle de cüzi bir paraya çalışmak istemediğini 

böylece başka yerlerden ucuz işgücünün bölgeye geldiğini" ifade etmektedir (Ö. 

Yüksek ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). 

HES’lerin Doğu Karadeniz Bölgesine yapmış olduğu ekonomik katkı 

konusunda Köksal da Yüksekle aynı görüşü paylaşmakta, bölgeye katkısının çok 

fazla olmadığını düşünmektedir. Ancak Türkiye ekonomisine katkısının yadsınamaz 

olduğunu belirtmekte ve HES'lerin kesinlikle planlı programlı yapılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Köksal, orta ölçekli baraj tipi HES’lerin daha faydalı olacağını 

düşünmekte ve orta ölçekli 150-300 MW'lık depolu barajların hem o bölgenin etki 

alanını hem sosyal ve zararlı çevresel etkisini minimuma indirdiğini, hem de baraj 

yüzeylerinde ekonomik faaliyetlere imkan oluşturulduğunu belirtmektedir. Örnek 

olarak Kürtün Barajında bir balıkçı öğretmenin yılda 100 ton balık ürettiğini ve 
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buranın birkaç kişiye gelir sağladığını belirtmekte ve arka arkaya birden çok HES 

projesi yapılmasından ziyade baraj tipi HES’lerin yapılmasının bölge insanına ve 

doğal çevreye daha fazla katkı sağlayacağını ifade etmektedir (C. Köksal ile kişisel 

iletişim, 12 Nisan 2012).  

HES inşaatları yapılmadan önce fizibilite araştırması yapılmakta ve buna göre 

santralin yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Sonuçta her HES avantajlı 

olmayabilmektedir. Örneğin Trabzon Belediyesi içme suyu için Galyan Vadisi’nde 

bir baraj yaptırmış, belediye böyle bir baraj yapılınca buradaki sudan enerji elde 

etmeyi düşünerek burada birde HES yapmaya karar vermiştir. HES’le ilgili tünelleri 

yapmış, boruları yapmış, santral binasını da tamamlamıştır. Ancak daha sonra içme 

suyunun arıtıldığı tesislerin rakımı ile şehirde belirli noktaların rakımı arasında, 

negatif yönde fark olduğu tespit edilmiştir. Barajın üst seviyesinden su alınarak orada 

bir arıtma tesisi yapılırsa suyun kendi basıncıyla bu noktalara zaten gideceği 

hesaplanmıştır. Dolayısıyla ekstra enerji harcanmaya gerek olmadığı tespit edilmiştir. 

HES’ten üretilecek olan enerjiden ziyade pompalar için harcanacak enerjinin daha 

çok olacağı için bir anda santral atıl duruma gelmiştir. Söz konusu HES için 10 

trilyon para harcanmıştır ancak bu para heba olmuştur. Maddi kaybın yanında doğa 

da tahrip olmuştur. Bu nedenle HES projelerinden önce fizibilite raporlarının sağlıklı 

bir şekilde yapılması oldukça büyük önem taşımaktadır (H. Ayaz ile kişisel iletişim, 

11 Nisan 2012). 

Hidrolik enerjide yerli üretim %85'ler düzeyindedir, sadece elektronik aksam 

(tribünler) ithal edilmektedir. Kanunda yerli kaynak kullanımınada teşvik 

bulunmaktadır. Enerji iki şekilde satılmaktadır; ilk olarak Yenilenebilir Enerji 

Kanunu kapsamında devlet garantisi ile satılmakta bir diğer yolda Piyasa Mali 

Uzlaştırma Merkezi'ne (PMUM) kayıt olunarak satılmaktadır. Burada duruma ve 

ihtiyaca göre fiyat belirlenmektedir. Şayet YEK kapsamında üretilen enerji satılırsa, 

yerli ürün kullanılmışsa 2.3 cent teşvik daha sağlanmakta, 7 cent te alım garantisi 

bulunmakta dolayısıyla 9,3 centten devlet üretilen enerjiyi satın alma garantisi 

vermektedir. Bu fiyatlardan satıldığı takdirde projelerin rantabilitesi oldukça yüksek 

olmaktadır. Hidroelektriğin bu açıdan oldukça fazla avantajı bulunmaktadır. Ülke 
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ekonomisindeki her % 5’lik büyümeye karşılık %6-7'lik bir enerji ihtiyacı 

doğmaktadır (C. Sağır ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). 

B) Ekolojik Etkileri: 

Ekosistemin birçok bileşeni mevcuttur ve bu bileşenlerde kendi içlerinde çeşitli 

etkileşimlerde bulunmaktadırlar. HES'ler doğaya açık işletmeler olarak düşünüldüğü 

zaman bunların mutlaka doğaya etkileri olacaktır bu kaçınılmaz bir durumdur. Ancak 

burada önemli olan projenin bir bütün olarak değerlendirildiği durumda elde edilecek 

olan toplam katkı ve oluşacak kayıplar arasındaki dengenin ne tarafta olacağıdır. 

Bazı santrallerin inşaat süreçlerinde yapılabilecek bir hatanın maddi kayıpları olsa bu 

belki telafi edilebilinecek bir durumdur ancak ekosistemde meydana gelecek zararları 

telafisi ya da geri dönüşleri çok zor olmaktadır. Koruma kullanma dengesi göz önüne 

alındığı zaman bazı şeylerin kısmen de olsa geriye dönüşleri mümkündür ancak 

aslına dönüşleri çoğu zaman mümkün olmamaktadır (S. Terzioğlu ile kişisel iletişim, 

17 Nisan 2012). Enerji günümüzde yaşamsal öneme sahip bir olgudur. Bu ihtiyacı 

karşılayabilmek için mutlaka doğadan yararlanmak gerekmektedir. Ancak bunu 

yaparken fayda-maliyet analizinin özenle yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de 

doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı öncelikli hedef olarak belirlenmelidir.   

HES’lerle ilgili 2 konu ön plana çıkmaktadır,  

1. İnşaat aşamasında yaşanan olumsuzluklar; hafriyatlar, gereksiz ağaç kesimi 

vb. 

2.İşletme aşamasında can suyunun dere yatağına bırakılıp bırakılmamasıdır. 

 Özellikle geniş yataklarda su derinliği azaldığı için bu bir sorun teşkil 

edebilmektedir. DSİ bu tarz olumsuz durumları ıslah projeleri ile önlemeye 

çalışmaktadır. Şu an için Solaklı Havzası'nda bir proje yürütülmektedir. Orada taşkın 

yataklı bir kesit yapılarak, ıslak çevre arttırılmakta ve oradaki canlı hayatın geçişine 

imkân oluşturulmaktadır. Bu pilot uygulamanın İyi Dere'de de yapılması 

planlanmaktadır (C. Sağır ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). Aslında Solaklı’da 

yapılan bu düzenlemelerin sonradan değil baştan düşünülmesi gerekmekteydi. 

Solaklı’da gerek devlet kurumları gerekse firmalar herkes işin bir ucundan tutmakta 

ve ortak bir çalışma yürütülmektedir. Proje kapsamında bölgeye bir hayvan köprüsü 
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yapılması planlanmakta, alttan akan menfezlerle hayvan geçitleri düzenlenmeye 

çalışılmaktadır. Böylece trafiğin bölge faunasına uygun hale getirilmesi için 

çalışmalar yapılmaktadır. Flora açısından da çalışmalar mevcuttur ancak bu 

çalışmaların pek fazla sağlıklı olduğu söylenememektedir. Örneğin, Maçka Yolunda 

zakkumlar dikilmesi ile yabancı bir turistin Antalya Bölgesi'ne indiği zaman 

zakkumları görmesi gibi Maçka'ya geldiğinde de aynı zakkumları görmesi bölgeler 

arası bir farklılık oluşturmayacaktır. Sonuçta bölgeye has doğal türlerin yapılan 

çalışmalarda kullanılması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır (Ş.Başkaya ile kişisel 

iletişim, 17 Nisan 2012). 

Hidroelektrik santrallerin en fazla tartışılan tarafları çevreye yaptıkları/yapacak 

oldukları zararlar konusunda ortaya çıkmaktadır. Santrale başlanmadan önce 

hazırlanan fizilibite raporundan sonra firmalardan ÇED Raporu, buna ilaveten 

Ekosistem Değerlendirme Raporu istenmektedir. Ekosistem Değerlendirme Raporu 

son zamanlarda yapılmaya başlanan bir uygulamadır ve bu raporun istenmesi çevre 

açısından oldukça olumlu sonuçlar meydana getirmektedir. HES süreci Türkiye'de 

deneyim kazandıkça kendisini yenileyen ve geliştiren bir süreçtir. Yapılan 

uygulamalarda da bu açıkça görülmektedir. 

Ekolojik değerlendirme raporunda sudaki canlı varlığı ile av ve yaban hayatı 

araştırılmaktadır. Araştırma hidrolog, hidrojeolog, hidrobiyologlar ve zoologlar 

tarafından hazırlanmaktadır. Karadeniz Bölgesi çok zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. 

Eğer bitki başka bir bölgede yetişebilme imkanına sahipse bu konuda hoşgörülü 

davranılmaktadır, ancak bitki örtüsü, yaban hayatı anlamında bölge mikro klimatik 

koşullara sahip bir bölge ise o bölge koruma statüsüne alınmaktadır (Y. Atıcı ile 

kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). Söz konusu rapora örnek teşkil etmesi amacıyla 

Ekler bölümünde Atıcı tarafından alınan rapor yer almaktadır. 

Hidroelektrik santral inşaatına başlanmadan önce Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı'ndan yetkili bir personel santral alanını gezerek inşaat sırasında kesilecek 

olan ağaçları damgalamaktadır. Böylece firma kestiği ağaç miktarı kadar bir ağacı 

geri dikmek zorundadır. Bu da doğaya verilen zararın bir şekilde ikamesi olarak 

nitelendirilmektedir. Firmaların yapacağı dikimler, doğaya uygun bir şekilde ihtiyaç 

olan bölgelere yapılmaktadır. Ancak bazen kesilen türlerden farklı türlerin dikiminin 
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yapılması söz konusu olabilmektedir. Örneğin, ıhlamur, ladin, kayın gibi yöreye 

özgü kesilen ağaçlar yerine Brezilya'dan, Çin'den getirilen yöreye özgü olmayan 

ağaçları dikilebilmektedir (Ş.Başkaya ile kişisel iletişim, 17 Nisan 2012). Doğaya 

verilen zararlar bu şekilde ikame edilse de yöreye özgü türlerin dikiminin yapılması 

bölgedeki flora çeşitliliğinin sağlanması açısından daha faydalı bir yol olarak 

gözükmektedir. 

Santrallerin neden oldukları ekolojik sorunları gidermek ya da en az seviyeye 

düşürebilmek için alınabilecek önlemleri aşağıdaki şekilde başlıklar altında toplamak 

mümkündür (Ş.Başkaya ile kişisel iletişim, 17 Nisan 2012). 

1. Can suyu yeterli miktarda bırakılmalıdır. 

2. Dağlık alanlarda çok yüksek yerlere ya da zirve noktalarına santral 

yapılmamalıdır. Ancak Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda da santral 

yapılmaktadır.  

3. Balık geçitlerine ve balık merdivenlerine dikkat edilmelidir. 

4. Bitkilendirme, biyorestorasyon, yaban hayatı ile ilgili gerekli önlemlere 

titizlikle uyulmalıdır. 

5. Flora ve Fauna açısından çalışma saatlerine dikkat edilmelidir, inşaat 

sırasında ortaya çıkabilecek toza ve gürültüye gerekli önlemlerin alınması 

gerekmektedir. 

6. İnşaat sırasında ortaya çıkabilecek atıklarla ilgili gereken önlemler 

alınmalıdır. 

7. Floranın hareket alanını kısıtlayıcı ya da engelleyici durumlar konusunda 

titiz davranılmalıdır. 

8. İnşaatla ilgili bilgilendirmelere ve uyarıcı levhalara dikkat edilmelidir. 

Örneğin burada endemik bir bitki türü bulunmakta vb. Ayrıca hız levhaları 

konulması gerekmektedir. Bazı hayvanlar için yavaş gidilmesi gerekebilir ya da 

ışıklandırmalar yapılabilir. 
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9. İnşaat aşamasında çalışanların kaçak avlanma yapmalarına engel olunması 

gerekmektedir. Ayrıca inşaat sırasında çalışan iş makinelerinin dere yatağına 

mümkün oldukça az zarar vermesi için gereken önlemler alınmalıdır.   

Sonuçta doğaya tahribatı HES'ler değil, insanlar yapmaktadır. Buna en güzel 

örnek olarak Doğankent HES gösterilmektedir. 30 yıl önce yapılan santral, o günkü 

zor şartlarda yapılmasına ve insan eliyle yapılmasına rağmen, doğayla iç içe yapılmış 

ve doğaya da hiçbir zararı olmamıştır. HES'lerin projeleri yapıya vadiye uygun 

yapıldığı taktirde ileriki yıllarda 10-15 yıl sonra o suların oluşturduğu, yapıların 

şelalelerinin turizm bölgesi olma potansiyeli bulunmaktadır.  Her firma çalışırken, su 

hakkına, projesine, tekniğine uygun yapılar yapmalı ve projelerin denetimleri ise çok 

sıkı ve kaliteli, kontrollü olmalı yasal zemine mutlaka oturtulmalıdır. Bu şartlar 

altında kurulan HES'ler den işletmeler, bölge halkı ve milli ekonomi kazanç elde 

etmektedir (B. Yalçın ile kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). Sonuçta yatırım sahipleri 

de bu ülkelerin insanlarıdır ve yapılan faaliyetten tüm ülke fayda sağlamaktadır. 

Nehir tipi santraller değirmenin modernleşmiş ve daha teknik hale getirilmiş 

durumudur. Bazı firmaların suyu taşımak için kullandıkları cebri borular natürel 

borulardır yani içme suyu olarak kullanılabilecek borulardır (C. Sağır ile kişisel 

iletişim, 13 Nisan 2012). Santrallerde kullanılan teçhizatın doğa dostu olması oradaki 

ekolojik yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bölgedeki santrallerin çevreye verdikleri zararların ortaya çıkmasına neden 

olan etkenler ise aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:  

1.Bütünleşik Havza Planlaması: 

HES'ler konusunda en fazla tartışma yaşanan konulardan biri de firmalarla su 

kullanım hakkı anlaşmaları yapılırken belli bir planlama dâhilinde yapılmamış 

olmasıdır. DSİ yetkilileri bunun böyle olmadığını akarsulardan maksimum enerji 

elde edebilmek için böyle bir uygulamaya gittiklerini belirtseler de konuyla ilgili 

diğer aktörler havza planlamasının iyi yapılmadığı yönünde görüş bildirmektedir. 

Akarsulardan maksimum enerji elde edilirken ekolojik sisteminde göz önünde 

bulundurulması daha uygun bir yaklaşım olmaktadır. Çünkü bütünleşik havza 

planlaması yapılmadan bir akarsu üzerine birden fazla HES yapımının çevreye olası 
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etkileri önleyici bir politika olarak gözükse de akarsu üzerindeki tüm HES’lerin 

çevresel etkilerinin toptan değerlendirilmemiş olması ilerde ortaya çıkacak olan 

sorunlar için onarımcı politikaların uygulanmasını gerektirmektedir. Havza 

planlaması yapılmadığı için bir akarsu üzerinde bir çok HES yapılmakta bu durumda 

akarsuyun kendisini yenilebilmesine imkan tanınmamaktadır. Oysa o suyun 1,5-2 km 

akması gerekir ki, normal enerjisine ve oksijenine kavuşabilsin, ancak şu an yapılan 

uygulamada bazı akarsular üzerinde böyle bir durum söz konusu değildir. 

Türkiye'de havza bazında planlama çok sağlıklı yapılamamıştır, bu kısım iyi 

yönetilememiştir. Bazı yerlerde bir santralin kuyruk suyu diğer santralin regülatörüne 

akmaya başlamaktadır, böyle bir durumda da doğal yaşam izlerini taşıyacak alanlara 

yer kalmamaktadır. Sonuçta bir havzanın taşıyabileceği miktar kadar santral 

yapılması gerekmektedir. Kapasitenin kullanılmasında baştan yapılan bir planlama 

hatası ya da eksikliği bulunmaktadır (S. Terzioğlu ile kişisel iletişim, 17 Nisan 2012). 

Havza planlamasında havzada yer alan tüm doğal kaynakların planlamaya 

dahil edilmesi ekolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. HES'lerin avantajları 

oldukça fazladır bu gözardı edilemez bir gerçektir ancak ana dere üzerine birden 

fazla HES yapılmasına izin verilmesi yanlış bir uygulamadır (Ş.Başkaya ile kişisel 

iletişim, 17 Nisan 2012). 

Bütünleşik havza planlaması HES’lerde göz önünde bulundurulmadığı gibi 

sadece HES'lerde değil hiçbir projede göz önünde bulundurulmamaktadır. Bu 

konuyla yakından ilgili olan çevrelerce de özellikle bu konu vurgulanmaktadır. 

Bütünleşik havza planlaması kirlilik, kirlilik tespiti, önlemler, sıcak noktalar, yeni 

yerleşim yerleri, alanları vs. o bölgedeki çevreyle ilgili tüm hususları kapsayan bir 

çalışmadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir çalışma 

başlatılmıştır. Belki HES projeleri için geç kalınmış olabilir ancak havza çalışmaları 

diğer hususlar için de önemli bir veri imkanı sağlayacaktır (C. Köksal ile kişisel 

iletişim, 12 Nisan 2012). 

Bir havzada örneğin, Solaklı Havzası’nda Değirmendere’de yapılabilecek 

potansiyel ne kadardır, kaç tane HES yapılabilir havzanın bu santralleri taşıyabilecek 

potansiyeli var mıdır, bununla ilgili bütünleşik (entegrated) planlama yapılmalıdır. 
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Ancak bölgede bu tarz bir planlama yapılmamaktadır (Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 

11 Nisan 2012). Böyle bir planlama yapılmamasının da oldukça zararlı sonuçları 

olabilmektedir. Bir havzada beş tane HES beş kat etki yapmaz belki 25 kat etki 

yapacaktır, sonuçta  santrallerin etkileri birbirini de tetikleyeceği için tolere 

edilebilecek eşik geçilecektir. Mesela akarsuyun belli bir kısmında balık 

yaşayamamasına rağmen başka kısımda yaşayabilir ifadesi tolere edilebilecek bir 

durumdur. Ancak HES’ler ardarda yapıldığı zaman ise hiçbir yerde balık yaşayamaz 

duruma gelecektir. Yine başka bir örnek, Çaykara Vadisi’nde bir HES’in kuyruk 

suyu hiç mesafe bırakılmadan öbür santral tarafından kullanılmaktadır. Su santralden 

çıktığı anda diğer santral suyu kullanmaya başladığı için, su dağdan çıkıp gün ışığı 

görmeden denize dökülmektedir. Havza planlaması mutlaka çok önemlidir. Ancak 

konuyla ilgili olarak DSİ müdürü katılmış olduğu bir sempozyumda konuyla ilgili 

olarak ipin ucunun kaçırıldığını ifade etmektedir. Bunun nedeni ise havza planlaması 

yapılmadan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarının imzalanmış olmasıdır (H. Ayaz ile 

kişisel iletişim, 11 Nisan 2012).  

Entegre Havza Planlanması bütün kurumların beraberce çalıştığı bir durumdur. 

DSİ bu projeleri geliştirirken havzanın hidrolik potansiyelinden maksimum olarak 

nasıl faydalanabilir bu hesaplanmaktadır. Havzanın hidrolik potansiyelinden 

maksimum faydayı elde etmek, sistematik olarak arka arkaya santral yapılmasını 

gerektirmektedir. Membadan suyu alıp tek bir tünelle suyu indirip tek bir proje 

yapamazsınız, bu çevreci de olmaz, ara havzalardan gelen suları da kullanamazsınız, 

yani tek bir proje ile havzanın suyundan maksimum faydalanılamamaktadır (C. Sağır 

ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). Aslında burada Coşkun Bey bir mühendislik 

bakış açısıyla konuya yaklaşmaktadır, sonuçta önemli olan eldeki kaynaklarla 

kazanılabilinecek olan en yüksek enerji miktarını elde etmektir. Burada yapılan 

planlamalarda, ekolojik yaşamın çok fazla göz önünde bulundurulmadığı 

düşünülebilse de bu sorunun hazırlanan ÇED raporları ile önlenebileceği 

yaklaşımıyla hareket edilmektedir. Sonuçta bir firma ÇED onayı almadan santral 

faaliyetine başlayamamaktadır. Ancak hazırlanan ÇED raporları akarsuyun sadece 

belli bir bölümü için hazırlanmaktadır. Akarsuyun diğer bölümünde yapılacak olan 

santral içinse ayrı bir rapor hazırlanmaktadır. Soruna etki eden uygulamalardan biri 
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de budur. Aynı akarsu üzerinde kurulacak santraller için ortak bir ÇED hazırlanması 

akarsu habitatı için daha uygun bir durum oluşturabilmektedir. 

Hidroelektrik santrallerin kurulması mutlaka gerekmektedir. Sonuçta böyle bir 

imkan varsa bu imkanın kullanılmalıdır. Ancak bir dere üzerinde çok fazla santral 

kurulmaktadır, karşı çıkılan ve halkın tepki gösterdiği noktada bu yönde olmaktadır. 

Ayrıca tünellerdeki hafriyatların dere yataklarına bırakılması sonucu tarlalar bu 

durumdan zarar görmüştür. Örneğin, Darhan Deresi'nde 4 tane santral yapılmaktadır, 

santral sayısı bu kadar fazla olmasa oradaki ekolojik yaşam daha kolay korunabilirdi 

ayrıca çevresel tahribatta daha az seviyelerde olurdu (İ. Şahin ve Ş. Yaman ile kişisel 

mülakat, 15 Nisan 2012). 

2. Can Suyu ve Can suyu Miktarının Hesaplanması: 

HES’ler de en önemli konu can suyu problemidir. Bu kavrama bazı çevreler 

karşı çıkmaktadır, terim yabancı kaynaklarda minimum su - minimum debi olarak da 

adlandırılmaktadır. Can suyu miktarının tespiti çok önemlidir, hidrolojik açıdan, 

çeşitli çevresel unsurlar açısından, canlı yaşamı açısından, ormancılık açısından, 

flora-fauna ve suda yaşayan başka canlılar açısından çok çeşitli boyutları 

bulunmaktadır. Miktarın tespitinde şöyle bir yöntem kullanılmaktadır, su seviyesinin 

son on yıllık ortalamasının %10'u dikkate alınmaktadır. Bunun yeterli olup olmadığı 

konusunda Yüksek'in endişeleri vardır, bazı havzalarda %10'un yeterli bir miktar 

olabileceğini, bazı havzalarda ise suyun %25'inin yeterli olacağını ifade etmektedir. 

Can suyunun tespiti konusunda farklı yöntemler bulunmaktadır ancak bunlar da 

tartışmaya açıktır çünkü bir ekosistemde canlı oranı az ise, %10'luk su miktarı yeterli 

olabilmektedir ama bazı sistemlerde canlı çeşitliliği oldukça fazladır burada %25'lik 

bir miktarın bırakılması gerekebilir, sonuçta belli bir oran üzerinden uygulama 

yapmak çok doğru bir yaklaşım değildir, havza bazında konuya yaklaşmak 

gerekmektedir (Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). Dolayısıyla can suyu 

tespitinde en uygun yöntem havzanın ihtiyacına göre oran belirlenmesidir. 

Ekolojik ihtiyaç debisi olarak belirlenen can suyu, projelerde %10-%30 miktarı 

arasında bırakılmak zorundadır. Her ne şartta olursa olsun en az %10'luk miktar dere 

yatağına bırakılmaktadır. Ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bu 
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miktarı %30'lara kadar çıkarabilmektedir. ÇED sürecinde Mansap Su Hakları Raporu 

hazırlanmaktadır. Bu raporda santralin kurulacağı yerde ne kadarlık bir su kullanım 

ihtiyacı bulunmakta bu tespit edilmektedir. Örneğin tarımsal sulama yapılıyor mu, 

balık çiftliği mi var, değirmen mi var bunların tespiti yapılarak o yerdeki su ihtiyacı 

belirlenmekte ve bu miktar can suyuna eklenmektedir. Santraller konusunda yaşanan 

süreç hep gelişen bir süreçtir, eksiklikleri gördükçe daha yeni ve iyi formülasyonlarla 

ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları geliştirilmektedir (M. Yamiç'le kişisel iletişim, 

13 Nisan 2012). 

DSİ'nin fizibilite raporlarında can suyunun tespitinde son on yıllık ortalama 

akımın %10'unun can suyu olarak bırakılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu 

miktar alt limit olarak belirlenmektedir. Bu miktarın altına inilememektedir, ancak 

ÇED aşamasında bu miktar arttırılabilmektedir. Bu kararı Doğa Koruma Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü vermektedir. Ayrıca akademisyenler tarafından Ekosistem 

Raporu hazırlanmakta (bu raporun hazırlanması bazen 1 yılı bulabilmektedir), 

raporda santral inşaa edilecek olan havza flora ve fauna bakımından incelenmekte ve 

rapordaki veriler doğrultusunda cansuyu miktarı arttırılabilmektedir. DSİ'nin de 

itibar ettiği rakam burada belirlenen miktar olmaktadır. Ayrıca bu rapora ek olarak 

yörede su hakları bulunup bulunmadığı doğrultusunda su hakları raporu 

hazırlatılmaktadır. Su hakları raporu ise santral inşaa edilecek yerde, DSİ formatında 

yatırımcılar tarafından hazırlanmaktadır. Raporun içinde regülatörle santral 

arasındaki su hakları, örneğin değirmen olabilir, balık çiftliği olabilir, projesiz 

vatandaşın sulama hakkı olabilir, kısacası oradaki yapılan tüm faaliyetlerde ihtiyaç 

duyulan su miktarı su hakları raporu ile tespit edilmekte ve oradaki su ihtiyacı 

belirlenmekte ve bu miktar can suyuna ilave edilmektedir. DSİ kurdurduğu Alet 

Gözlem İstasyonları (AGİ) ile bu miktarı denetlemektedir. AGİ leri DSİ 

işletmektedir. Ayda bir buradan ölçüm alınmakta ve firmalar AGİ lerle ilgili 

uyarılmaktadır, su miktarının seviyesini ise saatlik ölçümlerle tespit imkanı 

bulunmaktadır. Halk tarafından bir şikayet söz konusu olduğu zaman her seviyeden 

her saatte ne kadar su geçtiği kolayca tespit edilmekte ve ihlal yapan firmaya ceza 

verilmektedir (C. Sağır ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012).  
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HES'lerde can suyunun doğru olarak hesaplanması oldukça büyük önem 

taşımaktadır, çünkü yazın sular azalacaktır, yeterli su olmayacaktır bu durumda ise 

santrallerin düşük kapasite ile %20'lik - %40'lık kapasiteler ile çalışmaları söz 

konusu olacaktır bu zamanlarda dereye yeterli miktarda can suyu bırakılması 

gerekmektedir. Yetkililerin özellikle bu zamanlarda çok dikkatli davranmaları 

gerekmektedir.  

HES'lerde de buna benzer öngörülemeyecek durumlarla karşılaşma ihtimaline 

karşılık en azından belli havzaların korunması gerekmektedir. Şu an için Çaykara 

Vadisi'nde 21 tane HES planlaması yapılmıştır, Solaklı Deresi ve yan kollarında 

toplam 21 tane santral, burada su kaynaktan doğmakta ve gün ışığı görmeden denize 

dökülmektedir, bu durumda suyun kendisini yenileyebilmesine imkan 

bırakılmamaktadır. 

HES projeleri tüm mühendislik dallarının sürece dahil olduğu projelerdir. Her 

proje için Su Kullanım Hakları raporu hazırlanmaktadır. Bu raporda can suyundan 

ayrı olarak yöredeki tüm su ihtiyaçları hesaplanarak incelenmekte ve belli miktar 

lt/sn su dere yatağına bırakılmaktadır. Can suyunun miktarı konusunda ise son kararı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü vermektedir ( R. Ustasüleyman ile 

kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). 

Regülatörün mansabına ve membasına birer AGİ, firma tarafından 

kurulmaktadır. Bu AGİ’ler DSİ tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Uygun 

bulunmayanları DSİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilmekte ve gerekli 

cezai işlem uygulanmaktadır. Kurulan AGİ’ler modem bağlantılı oldukları için 

santrale gidilmeden kontrol edilme imkanları bulunmaktadır. Eski santrallerde henüz 

AGİ'ler bulunmamaktadır ancak yapılan çalışmalarla eski santrallere de AGİ'ler 

kurdurulmaktadır (R. Ustasüleyman ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). 

Mansaba bırakılacak su miktarı için can suyunun dışında firmalarla mansap su 

Kullanım Hakkı anlaşması yapılmaktadır. Firma bölgedeki sulama, endüstriyel 

kullanım gibi gerekli olan su miktarını tepsi ederek mansaba kullanılması belirlenen 

miktardaki suyu bırakmak zorundadır (Ek:2 Firmanın Yükümlülükleri Madde 4) 

Örneğin santralin yapıldığı alanda tarımsal bir faaliyet yapılıyorsa, bu faaliyetin 
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ihtiyacı olan su miktarı tespit edilerek firma tarafından mansaba bu miktar su 

bırakılmak zorundadır. Aslında bölgedeki halkın çoğunun endişesi de bu yönde 

ortaya çıkmaktadır. Karadeniz bölgesinde tarımsal faaliyetler de bulunan kişiler 

tarlalarını sulamak için gerekli olan suyu akarsulardan kanallar aracılığı ile alarak 

kullanmaktadırlar. Ancak bu sular firmalara 49 yıllığına verildiği için halkta da şöyle 

bir endişe bulunmaktadır, acaba ilerleyen yıllarda firma bana bu suyu para ile satar 

mı? İşte bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla firmalarla Mansap Su Kullanım 

Hakkı Anlaşması imzalanarak, vatandaşın ihtiyacı olabilecek su miktarı devlet 

tarafından garanti altına alınmaktadır.  

Doğal hayatın devamı için mansaba bırakılması gereken suyun firmalar 

tarafından bırakılmaması durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 

koordinasyonunda yapılan denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu firmaya iki  kere 

ceza verilmesinin ardından söz konusu eylemin üçününcü defa tekrarlandığının 

tespiti durumunda projenin iptali yoluna gidilmektedir. 

Derede ihtiyaç olan su miktarı ne kadarsa bu miktar belirlendikten sonra geri 

kalan suyun enerji ihtiyacında kullanılmasında herhangi bir mahsur 

bulunmamaktadır. Bu projeler sulu dönem olarak nitelendirilen Mart- Haziran 

aylarında rantabl olarak çalışmaktadır. Geri kalan dönemlerde ise türbinler için 

yeterli miktarda suyun olmadığı zaman zaten bu türbinlerin çalıştırılması çok 

ekonomik olmayacağı için çoğunun faaliyeti durdurulmaktadır. Eylül-Ağustos 

döneminde doğal olarak zaten can suyu miktarından da az miktarda su bulunmaktadır 

(C. Sağır ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). 

Akarsularda yaşayan balıkların gidiş gelişlerinde kolaylık sağlamak için her 

santralde mutlaka balık merdivenlerinin yapılması gerekmekte ayrıca buralarda 

sürekli yeterli miktarda su bulunması gerekmektedir. Can suyu konusunda oldukça 

titiz davranılması gerekmektedir. Çünkü can suyu miktarı bazen yöre halkının, bazen 

firmaların bazen de akarsuların mağdur olmasına neden olabilmektedir (Ş. Başkaya 

ile kişisel iletişim, 17 Nisan 2012).  

Can suyu problemini ortadan kaldırmak için baraj tipi santraller daha uygun bir 

yöntem olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında barajların etkisi daha az olmaktadır. 



 294

Barajlarda balıklar için bir yaşam ortamı oluşturulmakta ve bunların bölge halkına 

ekonomik katkıları da bulunmaktadır. Ancak barajlarında kontrolleri oldukça zordur 

(A. K. Sarımehmet ile kişisel iletişim, 17 Nisan 2012).  

3. Akarsu Debilerinin Tespiti: 

Elde edilen literatür bilgilerinden, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki hidroelektrik 

potansiyel konusunda ifade edilen rakamların çok sağlıklı verilere dayanmadığı ve 

ifade edilen rakamların gerçek miktarlardan daha düşük olduğu belirtilmektedir. 

Ancak Yüksek bu görüşe katılmamaktadır. Nehir tipi santrallerde en önemli iki şey 

düşü dediğimiz kot farkı ve debidir. Doğu Karadeniz Bölgesinde her ikisi de 

mevcuttur ve hem arazi çok dik kot farkı fazladır hem de su çok fazladır dolayısıyla 

potansiyel oldukça yüksektir. Söz konusu potansiyelin tespiti konusunda akarsu 

debilerinin ölçümü ve bununla ilgili veriler oldukça önemlidir. Ayrıca dere yatağına 

bırakılacak can suyu miktarının tespitinde de akarsuyun debisi önemli bir faktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ana dereler dışındaki diğer derelerde sağlıklı debi 

ölçümü verileri bulunmamaktadır, bu yüzden debi tespiti konusunda yapılan 

uygulamalar şöyledir; bölgeye düşecek yağış miktarı, havzanın yağış toplama alanı 

ve bunlara göre havzadaki su miktarının ne düzeyde olacağı hesaplanmaktadır. 

Ancak bu sağlıksız bir değerlendirme yöntemidir, çünkü eğer havza ormanla kaplıysa 

suyu hemen bırakmaz emer, yavaş yavaş verir, eğer havza çıplak bir arazi ise yağmur 

bir anda sel olur, erozyon olur gelir, geçer, gider dolayısıyla oradaki bitki örtüsü, 

havzanın genel karakteri, eğimi, ana kayası gibi onlarca faktör debi tespitinin içine 

girmektedir (H. Ayaz ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). Akarsu debileri 

birbirlerinden faklı olabilmektedir. Bu nedenle can suyu tespitinin derelerin kendi 

özellikleri dikkate alınarak yapılması daha uygun bir yaklaşım olmaktadır. 

Dereler üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne gelen proje tanıtım 

dosyalarında debi ölçümü ile ilgili çalışmaların yeterli derecelerde yapılmadığı 

gözlemlenmektedir. DSİ tarafından 1970 -1980’li yıllarda bir noktada debi tespiti 

yapılarak taşıma yöntemiyle (belli bir noktadaki şartları 15-20 km uzağındaki 

noktaya uyarlayarak) örneğin bu noktanın debisi 5 m³ ise ilerideki noktanın da debisi 
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5 m³'tür varsayımı ile yapılan debi ölçümlerinin proje tanıtım dosyalarında 

kullanıldığı görülmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri gerek inşaat 

aşamasında gerekse de inşaat sonrasında santraller üzerinde denetim faaliyetleri 

yapmaktadırlar. Köksal denetlemelerini yaptıkları santrallerde genelde öngörülenden 

daha az su çıktığını bir veya iki santralde öngörülenin üzerinde su çıktığını tespit 

ettiklerini ifade etmektedir (C. Köksal ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012). 

Türkiye deki HES potansiyelinin az olduğu eksik hatta yanlış bilgi olarak bilgi 

kirliliği oluşturmaktadır. Konuyla ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası alanda 

çalışmaları bulunan Yüksek'e göre Türkiye enerji ihtiyacının %35-40'ını HES'lerle 

sağlayabilecek potansiyeli mevcuttur. Burada bahsedilen ihtiyaçlar ise günümüzden 

daha ileri 2020-2025 yıllarındaki ihtiyaçları kapsamaktadır. Bu anlamda HES'ler 

Türkiye açısından enerji ihtiyacını karşılamada derde deva olabilecek bir kaynaktır. 

Tabi uygulamadaki yanlışları göz ardı etmemek gerekmektedir (Ö. Yüksek ile kişisel 

iletişim, 11 Nisan 2012). Dünya ortalaması ile karşılaştırıldığı zaman Türkiye’nin 

ciddi bir hidrolik potansiyeli mevcuttur. Dolayısıyla sahip olduğumuz bu doğal 

kaynaktan doğaya uygun bir şekilde yararlanmak gerekmektedir.  

4. ÇED Raporları 

ÇED raporları kurulacak olan santrallerin çevre açısından yol açabilecekleri 

tehlikeli durumların önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin zamanında alınmasına 

imkân sağlamaktadır. HES’lerin ekolojik etkilerinin tespit edilmesinde ilk yol 

gösterici olarak ÇED raporlarını ele almak mümkündür. ÇED raporları herhangi bir 

ekonomik faaliyetin çevre üzerinde yol açacağı olası etkilerin tespiti amacıyla 

hazırlanmaktadır. Çevresel sorunların çözümünde onarımcı ve önleyici politikalar 

olmak üzere iki türlü yaklaşım bulunmaktadır. Onarımcı politikalarda çevresel 

sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözüm yolları bulunmaya çalışılmaktadır ve bu tarz 

politikaların maliyetleri önleyici politikalara göre oldukça fazladır. Önleyici 

politikalar ise çevresel sorunların önceden öngörülerinin yapılıp sorunlar ortaya 

çıkmadan çözüm yolları bulunmasına olanak veren politikalardır. Bu doğrultuda 

çevresel etki değerlendirmesi, önleyici yaklaşımın esas alındığı bir uygulama olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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Hidroelektrik enerji santrallerinin çevresel etkilerinin incelendiği ÇED 

raporları 17 Temmuz 2008 tarihinde, 26939 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ile bir takım kurallara bağlanmıştır. 

Yönetmelikte kurulu gücü 0,5-25MW arası olan HES’ler için Ön ÇED Raporu, 

kurulu gücü 25 MW’ın üzerinde olan HES’ler için ise ÇED Raporu istenmektedir.  

ÇED Raporlarına örnek teşkil etmesi amacıyla araştırma bölgesi olarak seçilen 

Trabzon DSİ 22. Bölge personeli Mustafa Yamiç ile yapılan mülakat sırasında elde 

edilen ÇED Raporu EK-2’de verilmiştir. Hazırlanan rapor incelediğinde araştırma 

açısından aşağıdaki tespitler yapılmıştır: 

• Raporda ilk olarak proje hakkında çeşitli bilgilere yer verilmiştir, projenin iş 

akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalışacak personel sayısı, doğal 

kaynakların ne şekilde kullanılacağı, ortaya çıkacak atıkla ilgili bilgiler, kullanılan 

teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski, projenin olası çevresel 

etkilerine karşı alınacak tedbirler belirtilmektedir. 

• İncelenen rapordaki söz konusu proje, kurulu gücü 0-25 MW arasında olan 

nehir tipi santraller kapsamında yer almaktadır. Projenin lisans talebinin 49 yıllığına 

yapıldığı ancak işletme şartlarına ve proje kapsamında yer alacak olan yapıların ve 

hatların onarım ve kullanılabilirliğine bağlı olarak proje ömrü uzatılabilineceği 

belirtilmektedir. 

Raporda yapılacak olan santralin gerek inşaat aşamasında gerekse işletme 

aşamasında çevre üzerinde yol açabileceği etkiler ve alınacak önlemler şöyle 

belirtilmektedir. 

• Regülâtörlerin yapısına derelerdeki canlı hayat dikkate alınarak, sucul 

ortamdaki doğal dengenin bozulmaması ve balıkların akarsuyun kaynağına 

kolaylıkla gidip gelmelerini sağlamak amacıyla balık geçitlerinin konulacağı ifade 

edilmekte ve böylece yapılması planlanan balık geçitleri aracılığı ile balıkları su 

yatağında rahatlıkla ilerlemeleri sağlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca balık 

geçitlerinin projelendirme işlemi arazi çalışması ile saptanacak balık türleri, bunların 

yüzme hızları, büyüklükleri vb. özellikleri tespit edildikten sonra yapılacağı 

belirtilmektedir. 
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• Proje ömrü sonunda rehabilitasyon amaçlı olarak HES binalarının olduğu 

yerlere doğal yapıya uygun bitkiler dikileceği, bazı bölümlerinse çimlendirileceği 

belirtilmektedir.  

• Proje kapsamında tamamlanan yollar peyzaj bütünlüğü için bölgedeki 

benzer ağaç ve bitki türleri ile ağaçlandırılacağı belirtilmektedir.  

• Proje sahası çevresinde erozyonu önlemek için çok yıllık çalılık formlar 

tercih edileceği, proje kapsamında detaylı peyzaj projesi hazırlatılarak ilgili 

kurumların görüşleri doğrultusunda bir program belirleneceği ifade edilmektedir. 

• İşletme aşamasında regülatörler ile günlük su alınacağı, regülatörlerde su 

tutulmayarak günlük olarak regülasyon yapılacağı ve alınan suyun dereye (Horyan 

Deresi’ne) tekrar verileceği, bu nedenle HES’in (Araklı-4 Regülatörü) işletilmesi 

aşamasında su tüketiminin söz konu olmayacağı belirtilmektedir. 

• Ekolojik dengenin korunabilmesi amacıyla mansapta bırakılacak olan en az 

can suyu miktarı hesaplanan son on yılın ortalama debisinin %10’undan fazla olacağı 

belirtilmektedir. Hesaplanan miktarlar örnek teşkil etmesi açısından şöyledir; 

Küçükdere Regülatörünün inşa edileceği bölgedeki son on yılın ortalama akım değeri 

220lt/sn olup, Yeşilyurt Belediyesi’ne tahsisli 10 lt/sn su dere yatağına bırakıldıktan 

sonra haricen can suyu olarak dere yatağına bırakılacak su miktarı 28lt/sn olacaktır. 

Büyükdere Regülatörünün inşa edileceği yerdeki son on yıllık ortalama akım değeri 

700 lt/sn olup, dere yatağına bırakılacak suyun miktarı 85lt/sn’dir. Doğal yaşamın 

devamlılığı için tespit edilen can suyu miktarı, faaliyetlerin ve faaliyet ünitelerinin 

flora-fauna üzerine etkileri ve bu kapsamda alınacak önlemler ile balık geçitlerinin 

detaylı olarak irdelendiği “Ekosistem Değerlendirme Raporu” ek olarak raporun 

sonunda verildiği görülmektedir.  

• Ekolojik dengenin bozulmaması ve doğal hayatın devamlılığını sağlamak 

amacıyla dere yatağına sürekli bırakılacak olan can suyu miktarının belirlenmesinde 

susuz dere uzunluğu, balık çeşitleri, dere yatağı kesiti dere yatağının jeomorfolojisi 

ve flora fauna özellikleri değerlendirilerek proje yerinin son on yıllık akımlarına göre 

dereler bırakılacak can suyu debileri hesaplandığı, kullanılması planlanan dere 
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debilerinin belirlenen can suyu debisinin altına düşmesi durumunda ise tamamının 

dere yatağına bırakılacağı belirtilmektedir. 

• Can suyu miktarının ölçümleri ve denetimleri için Akım Gözlem İstasyonu 

yerleri istasyon kurulmasına uygun olarak dizayn edileceği, üretim aşamasında 

mansaba bırakılan su miktarı ölçümleri için ölçüm istasyonu yerlerinin belirlenmesi 

hususunda DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, ölçüm istasyonu 

yerlerinin arazide tespitlerinin yapılacağı, AGİ istasyonunun GPRS modemli cihazla 

donatılarak, online olarak DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzon İl 

Şehircilik ve Çevre Müdürlüğü ile bağlantısı yapılacağı ifade edilmektedir. 

• Regülatörde tutulan suyun herhangi bir işlemden geçirilmeden direkt 

elektrik üretiminde kullanılacağı sonra tekrar dere yatağına bırakılacağı, dolayısıyla 

kullanılan suyun projeden kaynaklı bir kirlenmeye maruz kalmayarak, kalitesinde 

önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edilmektedir. Proje kapsamında yapılacak 

işlemlerde ve işletme aşamasında derelere herhangi bir kirletici madde atılmayacağı 

ifade edilmektedir. 

• Dere yatağında yapılacak olan çalışmalarda yatak kesiti ve su kalitesinin 

etkilenmemesi için memba ve mansap batardoları arasına derivasyon kanalları 

yapılarak dere yatağının inşaat süresince kısa mesafeli olarak değiştirilmesinin söz 

konusu olacağı ancak yatak kesiti ve su kalitesinin etkilenmesi önleneceği 

belirtilmektedir. Ayrıca dere yatağına hiçbir şekilde hafriyat malzemesi 

bırakılmayacağı, regülatördeki göl alanlarının etrafının da çitlerle çevrileceği taahhüt 

edilmektedir. 

• Proje esnasında ortaya çıkacak hafriyat şöyle hesaplanmıştır; Proje 

kapsamındaki sahada regülatörlerin toplam alanı 600m², iletim borularının toplam 

alanı 22000 m², yükleme havuzunun toplam alanı 4000 m², cebri borunun toplam 

alanı 6000 m², hidroelektrik santralin alanı 500 m² olacaktır. Buna göre toplam 

33100 m²alan üzerinde hafriyat kazısı yapılacağı tespit edilmiştir. Projenin belirlenen 

inşaat süresinin 2 yıl olduğu ve hafriyat aşamasının ortalama 1 yıl süreceği ifade 

edilmektedir. Tüm kazı miktarı bitkisel toprağı da içermektedir bu nedenle bitkisel 

toprağın belirlenen hafriyat sahasında ayrıca depolanacağı ve söz konusu hafriyatın 
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çevre düzenlemesinde kullanılacağı belirtilmektedir. Hafriyat artığı malzemelerin ise 

dere yataklarına bırakılmayacağı taahhüt edilmektedir. 

• Proje esnasında ortaya çıkacak olan katı atık miktarının da detaylı bir 

şekilde incelendiği görülmektedir: Proje kapsamında inşaat aşamasında 50 kişinin 

çalıştırılması planlanmaktadır, buna göre günlük katı atık miktarı 1,15kg/gün 

alındığında 1,15kgkişi/gün*50 kişi=57,5 kg evsel katı atık oluşacaktır. 1,15 kg 

günlük katı atık miktarı TÜİK 2008 yılı Belediye Katı Atık İstatistik Verilerinden 

alınmıştır. Oluşan katı atıklar Araklı Belediyesi’nin çöp döküm sahasına götürülerek 

bertaraf edilecektir. İşletme aşamasında ise 10 kişi çalıştırılacağı için oluşacak miktar 

1,15*10=11,5 kg olacaktır. Sıvı atık, toz emisyon miktarları, tehlikeli atıklar, tıbbi 

atıklar, atık yağlar, bitkisel atık yağ miktarlarının da benzer yönteme göre 

hesaplanarak gerekli şekilde bertaraf edileceği taahhüt edilmektedir. 

• Proje alanındaki flora ve fauna özelliklerinin belirtildiği ve bunlara ilişkin 

koruma önlemlerinin ise raporda ayrıntılı olarak verildiği ifade edilmektedir. 

• Projenin yeri konusunda ise mevcut arazi kullanımı ve kalitesi, duyarlı 

yöreler listesi dikkate alınarak, sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık 

alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, 

tarihsel, kültürel, arkeolojik vb. önemli alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, 

ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 

tarihli 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken 

akiferlerin incelendiği görülmektedir. 

ÇED Raporunun sonunda ek olarak bir de ekosistem değerlendirme raporu 

hazırlanmıştır. Ülkemizde geliştirilen HES projelerinin büyük çoğunluğu, biyolojik 

çeşitlilik açısından da zengin olan alanlarda yer almaktadır. Koruma-kullanma-

sürdürülebilirlik dengesi göz önünde bulundurularak, ÇED sürecinde projenin 

yapılacağı alan ve çevresinde biyolojik çeşitliliğin devamı açısından gerekli tedbirler 

alınırken, bu alanlardaki dere yataklarında var olan sucul ekosistemin devamlılığının 

sağlanması için gerekli olan çevresel/ekosistem suyunun bilimsel esaslara dayanarak 

hesaplanması noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

“Ekosistem Değerlendirme Raporu”nun hazırlanmasını zorunlu hale getirmektedir. 
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Rapor, ekolog, hidrobiyolog, hidrojeologlar tarafından hazırlanmaktadır. Böylece 

biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması için mansaba bırakılması gereken 

çevresel ekosistem suyu belirlenerek gerçekleştirilecek faaliyetin ekosisteme 

etkilerinin neler olacağı ve çözüm önerileri belirtilmektedir. ÇED raporlarında 

ekosistem değerlendirme raporları sonradan gerçekleştirilen bir uygulamadır. Ancak 

bu bölgedeki türlerin tespiti açısından oldukça yaralı bir uygulamadır. Çünkü 

bölgedeki türlerin tespiti konusunda günümüz kadar geçen zamanda detaylı bir 

araştırma yapılmamıştır. Atıcı, bölgedeki türler konusunda bir envanter 

hazırlayabilmek için her ÇED de mutlaka bir ekosistem değerlendirme raporu 

gerekliliğini ifade etmektedir. Yine Atıcı, ÇED raporlarında ekolojik yaşamla ilgili 

olarak aşağıdaki kıstasların uygulandığını ifade etmektedir (Y. Atıcı ile kişisel 

iletişim, 16 Nisan 2012); 

• Mart-Haziran ayına kadar geçen sürede patlatmaya izin verilmemekte, bu 

konuda yaban hayatının üreme zamanları yavrularını yetiştirmelerine yetecek süre 

kadar engel konulmaktadır. Çünkü keklik gagasından tutup yavrusunu taşıyamaz, 

tavşan çenesiyle tutup yavrusunu götüremez. Bunun birlikte vahşi patlatma olarak 

nitelendirilen patlatma çeşidi de yasaktır. Bununla birlikte yaban keçisinin yaşadığı 

bölgeler bulunuyorsa Haziran ayı haricinde Eylül-Kasım ayları da eklenmektedir. 

• Balıklarla ilgili olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’ndaki kıstaslarla 

ilgili istekte bulunulmaktadır. Sulak alanlar yönetmeliği ve değişikliği ile beraber 

taahhüdü istenmektedir. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na kesinlikle her yıl 

uyulacağına dair ki burada özellikle her yıl ibaresini kullanılmaktadır, çünkü yasak 

bölgeler yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca korunan türlerle alakalı 

işlemlerde bunlara ilave edilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak çok sayıda santral inşası için bilirkişilik görevlerinde 

bulunan Ayaz'a göre, incelenen ÇED raporlarında proje sahasının gezilmediği, hatta 

denizde yaşayan bir balığı bölgeye özgü bir tür olarak gösterildiği ya da başka bir 

yöre faunasının bölgede bulunduğunu gösteren ÇED raporlarının mevcut olduğu 

belirtilmektedir. Yine Trabzon'daki bir HES için hazırlanan ÇED raporunda 

Kastamonu da bulunan akarsuyun isminin kullanıldığı raporların bile olduğu 

belirtilmektedir (H. Ayaz ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). Buradaki önemli 
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sorunlardan biri de hazırlanan raporlarda gerekli özenin gösterilmemesidir. Köksal'ın 

konuyla ilgili verdiği bir örneğe göre Peru da bir ÇED'in iki yıl sürdüğü, Türkiye’de 

ise her şeyi tam olan bir dosyanın beş iş gününde incelendiği (herhangi bir eksik var 

mı yok mu) 15 gün içinde de dosya ile ilgili karar verildiği, Yönetmelikteki toplam 

sürenin 5+15=20 iş günü olduğu belirtilmektedir. Bu kadar kısa bir süre de ÇED 

gereklidir ya da gerekli değildir kararı verilmektedir. Oysa Peru da bu aşama iki yıl 

sürmektedir, bu aşamada ÇED'in stratejik ve sosyal etkileri araştırılmaktadır. Türkiye 

de buna benzer uygulamalarla daha etkili raporların hazırlanması gerekmektedir. 

Sonuçta hazırlanan ÇED raporları hep birbirinin aynısıdır. Birbirinden kopyalanarak 

hazırlanan raporların kabul görmesinin oldukça üzücü bir olay olduğunu vurgulayan 

Köksal, ortaya çıkacak toplumsal sorunların çözümünün ise Türkiye’de sosyolog 

imzası ile halledildiğini belirtilmektedir (C. Köksal ile kişisel iletişim, 12 Nisan 

2012). 

ÇED bütün projeler için gerekli olmalıdır çünkü az ya da çok bütün projelerin 

mutlaka çevresel boyutu bulunmaktadır. Buradaki bir başka sorun da ÇED'ler 

yapılıyorken bu ÇED'lere uyulup uyulmadığının denetlenmesi gerçeğidir. Bir başka 

nokta ise ÇED'lerin dikkatli hazırlanıp hazırlanmadığıdır. Başka bir projeden kesilen, 

kopyalanan ve bu şekilde hazırlanan ÇED'lerin sayısı oldukça fazladır. Yüksek'e 

göre, birbirinin tıpatıp aynısı olan ÇED'lerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu da ÇED 

Raporları hazırlanırken oldukça özensiz davranıldığının göstergesidir (Ö. Yüksek ile 

kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). ÇED raporları, bölgenin aynı bölge olduğu 

düşünülerek birbirlerinden kopyalanarak hazırlanmaktadır ancak bölgeler arasında 

bazen çok önemli farklılıklar bulunabilmektedir (Ş. Başkaya ile kişisel iletişim, 17 

Nisan 2012). 

Etkin bir ÇED süreci için stratejik ÇED yapılması aslında oluşacak sorunları 

engellemekte daha etkin bir yöntemdir. Çünkü sosyal anlamda da ÇED incelenmesi 

gereklidir, sonuçta gerçekleştirilecek projelerin önemli sosyal etkileri de 

bulunmaktadır.  

Vatandaşların santraller konusundaki itirazları genelde ÇED Raporuyla ilgili 

halk katılımı toplantılarında yaşanmaktadır. Bu nedenle de yerel halkta şöyle bir algı 

oluşmuş durumdadır (HES projesine karşı çıkışın tek nedeni ÇED’e indirgeniyor 
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birazda ona yıkılması gerekiyor) vatandaşlar ÇED taahhütleri alındıktan sonra 

HES’in yapılması ile ilgili sanki bir sıkıntı olmayacağı düşünmektedir. Kurumsal 

olarak özellikle DSİ'nin bu konu üzerinde biraz daha aktif hale getirilmesi 

gerekmektedir. Çünkü ilk aşamayı DSİ başlatmaktadır, bir HES projesinin dere 

üzerinde yapılıp yapılmaması yeterli şartları sağlayıp sağlamamasına DSİ etüt 

yaparak karar vermektedir ondan sonra, dosya EPDK'ya intikal etmektedir. En son 

aşama Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan bir komisyon 

aracılığı ile ÇED gereklidir ya da gerekli değildir kararı verilmesidir. Ancak burada 

vatandaş ÇED’i santralin oraya yapılıp yapılmamasına karar verilen bir süreç olarak 

algılamaktadır (C. Köksal ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012). Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

tarafından ÇED Projelerinin değerlendirildiği çizelge incelendiğinde 370 adet HES 

Projesi içinde sadece bir tanesine (Kepez Köprüçay Projesi Beşkonak 1 Barajı ve 

HES)  ÇED olumsuz kararı verildiği tespit edilmiştir.  

Bazen ÇED Olumsuz kararı alınan projeler de tekrar olumlu karar 

alabilmektedir. konu ile ilgili bir örnek, Bordo Mavi Enerji'nin yatırımıdır. Uzun 

Göl'de Bordo Mavi Enerjinin HES yapmayı planladıkları yere buranın özel çevre 

koruma bölgesi olmasından dolayı olumsuz rapor verilmesi ve mahkemenin de aynı 

kararı vermesine (H. Ayaz ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012) rağmen 28 MW 

kapasiteli santralden yıllık 10 milyon $ gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi için Bordo Mavi Enerji Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü'nün oluşturduğu bilirkişi kurulu tarafından uygunluk raporu alarak 

faaliyete başlanmıştır (Kanal D, 2012). 

5. Denetim 

HES projelerinin denetimleri DSİ'ler tarafından yapılmaktadır. Bir dönem 

denetimler, Su Yapıları Denetim Firmaları tarafından yapılmaktaydı ancak 

yönetmeliğin iptal edilmesi sonucu 2012 Ocak Ayı'ndan itibaren DSİ tarafından 

yapılmaktadır. Ancak davanın halen devam etmektedir. Sürecin tam olarak 

oturtulamamasından dolayı su yapıları denetim firmalarına tekrar denetim devredilse 

de bu firmaların denetimleri de DSİ tarafından yapılmalıdır (R. Ustasüleyman ile 

kişisel iletişim, 13 Nisan 2012). HES projelerinin denetim süreci yasal boşluktan 
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kaynaklanan su yapıları denetimleri yönetmeliği iptal olduğu için, şu anda yasal 

boşluktan kaynaklanan denetim sıkıntıları bulunduğu için bazı durumlarda yetersiz 

kalınmaktadır (B. Yalçın ile kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). (13.05.2011 tarih ve 

27933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim 

Hizmetleri Yönetmeliği’nin yürütülmesi Danıştay On üçüncü Dairesinin 2011/2768 

esas nolu kararı ile durdurulmuştur. Bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğünce ilgili 

yönetmeliğe istinaden yürütülen faaliyetlere ara verilmiştir.) 

ÇED Raporlarındaki taahhütleri ihlal edenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu 

kapsamındaki ilgili yönetmeliklere göre idari yaptırım kararları uygulanarak, idari 

para cezaları kesilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yetki görevleri 

kapsamında İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin koordinasyonunda, DSİ Bölge 

Müdürlükleri ile OGM Bölge Müdürlükleri tarafından izleme-kontrol komisyonları 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Denetimler bu komisyon tarafından yapılmaktadır. 

4 Kurumdan 4 personel yerinde gözlemleyerek denetimleri yapmaktadır (C. Köksal 

ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012). 

DSi tarafından can suyunun online izlenmesi AGİ’ler tarafından yapılmaktadır.  

Mansap ve memba yönünde su miktarı online olarak izlenecek, ancak işletmelerin 

buna da bir çözüm bulabileceği düşünülmektedir. Yinede online izlemenin daha 

faydalı olacağı görüşünde olan Köksal'a göre, can suyunun firmalar açısından değeri, 

200 litre can suyunu (can suyu miktarı) dosyasında bırakacağını taahhüt eden bir 

yöneticinin başlangıçta 200 litrenin oldukça düşük bir miktar olduğunu düşünerek, 

bunu zaten bırakabileceği düşüncesi ile hareket ederken, bu miktarla ilgili bir 

hesaplama yapıldığı zaman (eğer 200 litre su bırakılmazsa) ayda 9 bin TL lira daha 

ek kar edeceği hesaplanmıştır. Sonuçta bu rakam firma açısından oldukça yüksek bir 

orandır. Dolayısıyla can suyunu firmalar mümkün olduğunca bırakmamaya çaba sarf 

edeceklerdir. Bu durumu ancak yetkili kişiler, denetleme mekanizmasını mümkün 

oldukça kullanarak çözebileceklerdir. Bu açıdan online izleme yöntemi daha iyi bir 

denetim mekanizması olarak ifade edilmektedir (C. Köksal ile kişisel iletişim, 12 

Nisan 2012). 

Köksal HES’lerin denetimlerinin yeterli olduğu görüşünde ve HES sorununun 

Türkiye’de denetim sorunu ile ilgili olmadığını belirtmektedir. Planlı programlı 
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havza planlaması ile beraber sağlıklı bir şekilde yapılmış bir sürecin daha etkili 

olacağı görüşünü savunmaktadır. Köksal bir kaç HES’in peş peşe yapılması yerine 

tek bir yerde depolu olarak o HES’in gücüne eşit, bir tane depolu bir baraj yapılmış 

olsa, onun etkilerinin köylere olan etkilerinin çok daha az olacağını ifade etmektedir 

(C. Köksal ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012). 

Günün herhangi bir zamanında gidip can suyunu denetleme hakkına sahip 

olduğunu belirten Atıcı şayet suyun yeterli miktarda verilmediğini tespit ettiği 

takdirde ortalama 80 bin lira ilk kademede bir idari para cezası verildiğini belirtiyor. 

Bu ceza ödemediğinde ikinci sefer ceza 160 bin liraya çıkarılmakta, daha ileriki 

durumda ise EPDK’ya şartlara uymuyor diyerekten şikâyete ve lisans iptaline kadar 

gitmektedir. İdari para cezası uygulama yetkisi şuanda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nda bulunmaktadır (Y. Atıcı ile kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). Ceza 

miktarları yeterli olmasa da lisans iptali uygulaması firmalar açısından oldukça 

caydırıcı bir yöntem olarak görülmektedir. 

6. Rüşvet Yöntemi 

ÇED sürecinin bir evresi de halk katılımı toplantısının yapılması ve görüş 

alınmasıdır. Firma tarafından bölgedeki köylüleri ikna etmek için rüşvet yönteminin 

geliştirildiği görüşme yapılan tüm çevrelerce belirtilmektedir.  

Örneğin, firma yetkilileri HES yapılacak köye giderek orada muhtarla görüşüp, 

köyün yolunu yaptıracaklarını, muhtarlığa araba alacaklarını ya da köyün 

ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirttiklerini köylülerle firma yetkilileri arasında bu 

durumun bir pazarlık konusu haline geldiğini belirtilmektedir (H. Ayaz ile kişisel 

iletişim, 11 Nisan 2012). 

Bazen köylüler ihtiyaçları olmayan isteklerde dahi bulunabilmektedir. Köylüler 

gerçek ihtiyaçlarını belirleyip buna göre isteklerde bulunmaları daha faydalı bir 

yaklaşım olacakken, bazen gereksiz isteklerde bulunabilmektedirler, örneğin köyün 

okulu yeni iken okulun yenilenmesini istemektedirler (Ş. Başkaya ile kişisel iletişim, 

17 Nisan 2012) HES'leri yapan firmalar köylülerle pazarlık yaparak, proje bedelini 

biraz daha yükselterek zamandan kazanmakta ya da herhangi bir engelle 
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karşılaşmadan faaliyetlerine başlamaktadırlar (M. Gürmen ile kişisel iletişim, 16 

Nisan 2012). 

7. Hafriyat Sorunu 

Santraller yapılırken ekolojik yaşama yapılan en önemli müdahalelerden biri de 

inşaat sırasında açığa çıkan hafriyatın bertarafı konusunda yaşanmaktadır. Çoğu 

firma, her ne kadar hazırlamış olduğu ÇED raporlarında açığa çıkacak olan kazı 

miktarı ayrıntılı bir şekilde hesaplamış olsa da firmalar bu hafriyatların bertarafı 

konusunda gerekli özeni göstermemektedir. Bazen bu hafriyatlar doğa kıyımına 

neden olmaktadır, dere yatağına bırakılan hafriyat dik yamaçtan aşağıya düşerken 

başta ağaçlar olmak üzere oradaki habitata zarar vermektedir. 

Hidroelektrik santrallerde tünel tipi santral yapımı hafriyat soruna bir çözüm 

olabilmektedir, bununla birlikte tünel tipi santrallerin çevreye etkileri de oldukça 

azdır. Hidroelektrik santrallerde hafriyatlar konusunda en büyük sıkıntı açık kanal 

yapımında ortaya çıkmaktadır (açık kanalda derenin önüne bir bent yapılarak su 

dinlendirilmekte ve saf su olarak kanal verilmekte ve araziye kanalla taşımaktadırlar 

ve buraya yaptıkları bir denge bacasıyla aşağıya su dökülmektedir) Burada yamaca 

yatay bir kanal açılmaktadır, bu yol açılmaya başlandığı zaman meydana çıkan 

hafriyatın direk olarak aşağıya bırakılması durumunda yamaçtaki tüm ağaçlar bu 

hafriyattan zarar görmektedir. Maliyeti çok fazla olmadığı için, bazı santrallerde açık 

kanal tipi tercih edilmektedir ve çıkan malzeme genelde dere yatağına 

bırakılmaktadır (M. Gürmen ile kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). Burada HES 

projeleri değerlendirilirken yapılacak santral tipinin de tercih edilmesi ya da tünel tipi 

santrallere izin verilmesi hafriyat sorununun çözümünde kolaylaştırıcı bir yaklaşım 

olabilmektedir. HES’in en büyük sorunlarından birinin hafriyat sorunu olduğu 

belirtilmektedir,  ilgili bakanlıklar tarafından da bu sorun sürekli gündeme 

taşınmaktadır. ÇED Raporu, taahhütlerden ibarettir, firmalar ben şurada şu kadar 

kazı yapacağım şu kadar hafriyat çıkaracağım, hafriyatı şuraya depolayacağım, 

şuraya dökeceğim diye belirtmektedirler. Köksal’a göre,  son dönemde ekolojik 

değerlendirme raporu istenmeye başlanması ve bu raporun gerektiği gibi 

hazırlanmasının oldukça faydalı olacağı görüşü ağır basmaktadır. Hazırlanan ÇED 

raporlarının hepsinin belirli bir standartta yani birkaç akademisyen tarafından gerekli 
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tespitlerin yapılmadan hazırlanan birbirine benzer raporlar olduğunu belirtiyor 

Köksal (C. Köksal ile kişisel iletişim, 12 Nisan 2012). HES inşaatlarında 

kurumsallaşmış firmalar daha titiz çalışmaktadırlar (A. K. Sarımehmet ile kişisel 

iletişim, 17 Nisan 2012). 

8. Bilinçsiz Ağaç Kesimi 

Bazı firmaların bilinçsiz çalışma yaparak çevreye büyük zararlar verdikleri, 

gereksiz kesim yaptıkları zaman zaman yapılan kontrollerle tespit edilmiştir. Bu 

nedenle HES’lerin daha sık denetlenmeleri ve doğaya zarar veren firmaların 

ayıklanarak, lisanslarının iptal edilmesi gerekmektedir. HES’lerin gereksiz olduğu 

asla düşünülmemelidir, Türkiye için enerji üretilebilecek en maliyeti uygun yöntem 

su gücüdür. Bu, ülkemiz için gerekli bir ihtiyaçtır (B. Yalçın ile kişisel iletişim, 16 

Nisan 2012). 

ÖNERİLER 

Yapılan mülakatlardan ortaya çıkan sonuçların ana nedenini, hidroelektrik 

enerji konusunda yeterli deneyime sahip olunmaması oluşturmaktadır. Hidrolik 

enerji elde edim süreci kendisini yenileyen bir süreç olarak yaşanmaktadır. Örneğin 

ÇED raporlarına ekosistem değerlendirme raporlarının eklenmesi uygulaması 

sonradan gerçekleştirilmiştir. Santraller konusunda deneyim kazanıldıkça 

yapılanların daha iyi olacağı yönünde görüşler bildirilse de bu durumun iş işten 

geçmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü çevreye verilen zararların 

onarımcı politikalarla telafi edilmesi devlete oldukça yüksek ekonomik külfet 

getirecektir. Bunun bir de maddi olarak ölçülemeyen çevresel boyut bulunmaktadır 

ki bu sorunların ortaya çıktıktan sonra ne tür felaketlere sebep olacağı tam olarak 

kestirilememektedir. Yapılan mülakatlar neticesinde sürecin daha iyi işlemesi 

yönündeki görüşleri şöyle özetlemek mümkündür:  

• HES'lere tamamen karşı olan bir bakış açısıyla yaklaşmamak gerekir, ancak 

bu demek değildir ki hiçbir sorun teşkil etmemektedir. Burada uygulamadan 

kaynaklanan problemler mevcuttur ve bu problemler mutlaka çözülmelidir. HES 

karşıtlarına da şu soruyu sormak gerekir " Türkiye için daha iyi bir alternatif enerji 

var mı". Güneş, enerji üretimi için yeterli bir kaynaktır ancak ekonomik değildir. 
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2011 yılında KTÜ'de gerçekleştirilen bir konferansta, Türkiye'deki Rüzgar Enerjisi 

santralleri müteahhitlerinin başkanı olan bir yetkili rüzgara çok fazla 

güvenilmemesini belirterek nedenleri şöyle sıralamıştır; 1. Ölçülmüş yeterli veri 

mevcut değildir, 2. Rüzgar durduğu zaman enerji elde edilememekte, yani sürekli bir 

kaynak değildir, Rüzgarla ilgili meteorolojik veriler çok azdır, 5-10 yıl ölçümler 

yapıldıktan sonra sürekliliğinin olduğu düşünülse de, gürültü problemi olduğu 

unutulmamalıdır, Su ise böyle değildir, hiçbir zaman bitmez, bitse bile sürekliliği 

olabilmektedir (tabi bu depolamalı barajlarda geçerli bir durum). Bu nedenle diğer 

enerji kaynakları ile kıyaslandığı zaman HES'ler açık ara en ekonomik enerji kaynağı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Nükleere kesin olarak taraftar olduğunu ifade eden 

Yüksek, onun da tam olarak uygulamaya geçilebilmesi için 20 yıllık bir süreye 

ihtiyacımız olduğunu belirtmektedir. (Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). 

• HES'lerle ilgili bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Buna rağmen, yaşanan süreçte 

zamanla taşlar yerine oturmakta, kurum çalışanları zamanla daha deneyimli hale 

gelmektedir. Yatırımcılar açısından geçerli bu durum da süreç ilerledikçe daha 

pozitif yönde gelişmeler kaydedilmektedir. Projeler bittikten sonra çevre 

düzenlemeleri yapılmaktadır (C. Sağır ile kişisel iletişim, 13 Nisan 2012).  

• HES'lerden enerji üretme faaliyetinde, sürecin başından itibaren, havza 

planlaması yapılarak nerelerde hangi büyüklükte ne kadarlık bir santral yapılabilir 

sorularına cevap aranmalıdır. Bir santralin kuyruk suyu dediğimiz çıkışından hiç 

olmazsa birkaç km doğal akışa suyu bırakıp tekrar almak gerekirken şu anda ki 

uygulamada bazı yerlerde, su hemen diğer santral tarafından kullanılmaktadır. Bir 

santralin bittiği yerde bir diğer santral başlamaktadır (Ö. Yüksek ile kişisel iletişim, 

11 Nisan 2012). 

• Ayaz'a göre, ÇED Raporlarının daha titiz hazırlanması değerlendirmelerin 

daha titiz yapılmasını gerektirmektedir. Bu durumun masrafı firmalara belki 10-15 

bin TL'ye mal olabilecektir, belki 2-3 ay ekstra zaman almaktadır ama buna 

değeceğini düşünmektedir. Bunun nedeni olarak da değeri 10-20 milyon TL'yi bulan 

yatırımların değerinin yanında ÇED raporlarına gösterilecek özenin işletmelere çok 

fazla yük getirmeyeceği ancak çevreye olan tahribatın daha da azaltılacağı 

belirtilmektedir (H. Ayaz ile kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). 
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• Uygulamadaki yanlışlıkların, hataların hepsi firmalara yüklenmemelidir. 

Burada en önemli nokta devletin ciddi bir planlama yapmadan santrallere izin vermiş 

olmasından kaynaklanmaktadır. Havza planlaması yapılmadan santrallere izin 

verilmemesi gerekirdi ki, bir santralden çıkan su bir kaç km gün yüzünü görüp, 

kendini yenileyebilme imkanına sahip olabilmeliydi. Bir diğer önemli konu ise can 

suyu miktarının mutlaka iyi tespit edilmesi ve denetlemesi hususudur (Ö. Yüksek ile 

kişisel iletişim, 11 Nisan 2012). 

• Ayaz'ın üzerinde durduğu bir başka önemli konu ise santrallerin denetlenmesi 

konusundadır. Denetlemeler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından 

yapılmaktadır. Ancak Ayaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde flora uzmanı 

gibi endemik bitki ve hayvanlar konusunda ihtisas sahibi insanların bulunmadığını, 

istihdam edilen personelin %80'ninin lisans düzeyinde eğitime sahip kişiler olduğunu 

bunlarında denetimlerde yetersiz kalabileceklerini belirtmektedir (H. Ayaz ile kişisel 

iletişim, 11 Nisan 2012). 

• Bir akarsu üzerinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalamış firmalar 

kendilerine ait bir tane HES yapacağı yere aralarında bir konsorsiyum kurarak 

(mesela 5 tane firma 6 MW’lık enerji mi üretecek toplam 30 MW’lık enerji üreten) 

bir santral yapabilirler. Bunun etkisi 5 santralin etkisinden çok daha az olacaktır (Y. 

Atıcı ile kişisel iletişim, 16 Nisan 2012). Hidroelektrik santral inşaatlarında doğaya 

verilebilecek zararları azaltmak için çeşitli yöntemler uygulanabilmekte, örneğin 

santral inşaatlarında balık dostu tribünler kullanılabilmektedir (Ş.Başkaya ile kişisel 

iletişim, 17 Nisan 2012). 

• Firmalar tarafından elde edilen bilgilere göre santrallerin maliyeti 1,5 milyon 

dolar -2,5 milyon dolar arasında değişmektedir. 1 MW'ın maliyetinin 2 milyon dolar 

civarında olduğunu kabul edilirse, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4400 MW'lık bir 

kurulu güç, 8,8 milyar dolar kurulu güç katkısı anlamına gelmektedir. Bölgeye 

yapılan katkı inşaat aşamasında bu miktardır. Bir de bu enerjinin ekonomiye 

kazandırıldığı andaki fayda eklenirse oldukça yüksek rakamlar çıkmaktadır. Yerli 

üretim olmaları nedeni ile Dünya Bankası bu santrallerin yapımında kredi 

vermemektedir, çünkü bu santraller, yerli üretim oldukları için ülkeye kalmaktadır. 

Tüm teknik branşlara iş imkânı sağlamaktadır. Bu süreçte, çok farklı ve geniş bir 
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teknik personel perspektifi bulunmakta ve oldukça geniş bir sektöre iş imkanı 

sağlamaktadır. Bununla birlikte Kyoto Protokolü mekanizmaları doğrultusunda bazı 

yatırımcılar, karbon piyasasında yer almaya başlamışlardır (C. Sağır ile kişisel 

iletişim, 13 Nisan 2012).  

• Planlamada geri dönüş olabilecek noktalar varsa onlar düzeltilmelidir. 

Ekosistem kapasitenin üzerinde yüklemeler olmamalıdır. Her ekosistemin bir taşıma 

kapasitesi vardır. Bu ekosistemdeki canlı hayatının ekosistemin bileşimindeki 

düzenin sürdürülebilmesi için yürümesi gereken asgari müştereklerin sağlanması 

gerekmektedir. Bu anlamda yükün fazlası olan etkenlerin sistemden kaldırılması 

gerekmektedir. Gerekliliği durumunda, başlanmamış bazı HES’lerin iptali söz 

konusu olabilmelidir. Gerçekten koruma kullanma dengesinde bitkisel çeşitliliğin 

devamının sağlanması isteniyorsa, buna fauna da eklenebilir. Neticede aşırı kullanım 

ve inşaat sırasında yapılan zararlı müdahaleler bulunmaktadır. Bunlar aslında kuruluş 

dosyasında taahhüt edilen konulardır. Ama orda kazılan materyalin rampa aşağıya 

atılması, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi gibi fazla eğimli arazilerde ekosistemde 

aşırı derecede yıpranmalara neden olmaktadır. Bu durum ağaçların tahrip olmasına 

ve o alanda yaşayan gözle görülemeyen mikroorganizmalardan görülebileceklere 

kadar tüm canlılar bu durumdan zarar görmesi anlamına gelmektedir. Az masraf 

yaparak çok para kazanmak hırsının önüne geçilebilirse ekosistem parçalanmalarının 

önüne geçmek mümkün olabilecektir (S. Terzioğlu ile kişisel iletişim, 17 Nisan 

2012). 

Genel Değerlendirme 

Yapılan araştırma sonucunda hidroelektrik santrallerin gerek bölge 

ekonomisine gerekse ülke ekonomisine yapmış/yapacak oldukları katkının 

önemsenecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Santrallerin ülke ekonomisine 

katkıları aşikardır. Bölge ekonomisine katkıları da önemsenecek düzeydedir. Şöyle ki  

•  Hidroelektrik santraller bölge halkına istihdam imkanı sağlamışlardır. Santral 

inşaatlarında yada santrallerin işletme aşamalarında bölge halkı ya da başka 

yörelerden insanlara istihdam alanları oluşturulmuştur. Bu durum bir anlamda belirli 

zamanlarda gerçekleştirilen zorunlu göçü de önlemiştir.  
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•  Orta ölçekli baraj inşaatları yüzeyinde balıkçılık alanları açılarak yeni bir iş 

sahası oluşturulmuştur. İsteyen herkes balık tesisi açma imkanına sahiptir. Ayrıca bu 

sektör tarımsal faaliyetler açısından oldukça kısıtlı alanlara sahip olan bölgede 

oldukça avantajlı bir sektör olarak yer almaya başlamıştır. Sektörün ileriki 

dönemlerde daha da  büyüyüp gelişeceği ve farklı istihdam alanları 

oluşturulabilineceği yönünde kuvvetli öngörüler bulunmaktadır. 

Santrallerin ekonomik katkıları memnuniyet verici düzeyde olsa da ekolojik 

boyutları da bir o kadar önemsenmesi gereken bir durumdur.  

• Bütüncül bir havza planlaması yapılmadan firmalarla Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması imzalanmıştır. Bu durumun sonucunda ise bazı dereler üzerinde çok fazla 

HES yapılmıştır. Bunun sonucunda su çoğu yerde günışığı görmeden deniz 

dökülmektedir ve kendini yenileyebilmesine imkan tanınmamaktadır. 

• Hazırlanan ÇED Raporları konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. Raporlar 

hazırlanırken yeterli özen gösterilmemekte, verilen taahhütlere bazı durumlarda 

uyulmamaktadır. Örneğin inşaat aşamasında çıkan hafriyatın bertarafı konusunda 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Hazırlanan raporlarda detaylı bir şekilde hesaplanan ve 

taşınacağı vaat edilen çoğu hafriyat maliyetsiz olması dolayısıyla dere yatağına 

bırakılmakta bu durumda oradaki ekolojik yaşama çok büyük zarar vermektedir. 

Burada tünel tipi santrallerin tercih edilmesi hafriyat konusunda yaşanan problemleri 

engelleyecektir. 

• Bir diğer önemli konu ise can suyu miktarı ile ilgilidir. Konu ile ilgili 

tartışmaların bir kısmı miktarın tespit yöntemi ile ortaya çıkmaktadır. Can suyu 

miktarının tespiti konusunda kabul edilen yöntem son 10 yılın ortalama akım 

debilerinin hesaplanıp bunun %10'luk miktarının can suyu miktarı olarak 

bırakılmasıdır. Bu miktar bölgenin durumuna göre arttırılabilmektedir. Bu miktarın 

havza bazında hesaplanması gerektiği yönünde eleştiriler bulunmaktadır, çünkü bir 

akarsu üzerinde birden fazla HES kurulduğu zaman o akarsu üzerindeki can suyu 

miktarı değişebilecektir. Yani burada ÇED Raporları yapılırken havzada yapılacak 

olan diğer santrallerde göz önünde bulundurularak miktar hesaplanmasına gidilmesi 

daha uygun bir yöntem olacaktır. 
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Can suyu miktarının denetlenmesi ile bir başka önemli husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Şayet dere yatağına yeterli miktarda can suyu bırakılmaz ise o deredeki 

tüm canlı yaşamı bundan olumsuz olarak etkilenecektir. AGİ'lerle denetimlerin 

sürekli yapılması oldukça faydalı bir yöntemdir. 

Sonuç olarak hidroelektrik santrallerin ekonomik ve ekolojik etkileri 

önemsenecek düzeydedir. Önemli olan husus sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 

çerçevesinde enerji ihtiyacının giderilmesidir. 

Varsayım 3: Toplam enerji üretiminde hidroelektrik santrallerin payı giderek 

artacaktır. 

Dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli çevre sorunu, küresel ısınmaya 

bağlı olarak yaşanan iklim değişimidir. Sorunun boyutlarının oldukça büyük olması 

ve sonuçlarıyla ilgili kesin öngörülerin yapılamamasından dolayı tüm dünya ülkeleri 

sorunla mücadele etmektedir. Bu mücadelede çözüm için uygulanan seçeneklerden 

birisi de temiz enerji kaynaklarına yatırım yapılarak enerji üretiminde fosil 

kaynakların oranının azaltılmasıdır. Hidrolik enerji de temiz bir enerji kaynağı olarak 

potansiyeli bulunan ülkeler için cazip bir seçenektir. Dünya üzerinde yaygın 

kullanıma sahip olan bu enerji çeşidinin günümüzdeki durumu aşağıdaki grafikte 

anlaşılmaktadır. 

Şekil 21: Dünya Üzerindeki Hidroelektrik Potansiyelin Durumu 

 

Kaynak: Şekkeli ve Keçecioğlu, 2011: 21 
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Hidrolik enerji dünya üzerinde 11 bin santral, 27 bin türbin ve generatör ile 

toplam 150 ülkede üretilmektedir. Yukarıdaki şekilde belirtildiği gibi, dünyadaki 

mevcut hidroelektrik kurulu güç yaklaşık 760GW, inşa halindeki kurulu güç 121 

GW, planlanmış kurulu güç ise 450 GW’tır. Asya hidrolik enerjide 260 GW’lık 

kurulu güç ile dünyada birinci sırada yer almaktadır (Şekkeli ve Keçecioğlu, 2011: 

21). Türkiye'nin sahip olduğu hidrolik potansiyeli dünya potansiyelinin %1'ini, 

Avrupa potansiyelinin ise %15'ini oluşturmaktadır. Bu değer, Norveç ve Rusya'dan 

sonra en büyük üçüncü potansiyel olarak nitelendirilmektedir. Buna rağmen Türkiye 

Avrupa ülkeleri içinde hidroelektrik potansiyelini en düşük oranda gerçekleştiren 

ülke konumundadır. Elektrik enerjisi talebindeki değişim ise aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir (Özkaldı, 2011: 4-6): 

Tablo 44: Enerji Talebindeki Artış 

ÜLKELER YILLIK ARTIŞ(%) 

Dünya Ortalaması 2.4 

Gelişmiş Ülkeler Ortalaması < 2.0 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

Ortalaması 
4.1 

Türkiye 6-10 

Kaynak: Ö. Yüksek’le kişisel iletişim, 12 Nisan 2012  

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye enerji talebinde henüz 

doygunluğa ulaşmış bir ülke değildir, bu nedenle de enerji talebi oldukça yüksek 

seviyelerde bulunmaktadır. Hidroelektrik enerji tesisleri planlandığı gibi 

gerçekleştirilirse, 2011-2016 yılları arasındaki toplam elektrik enerjisi talebinin 

yaklaşık %26 ila %29’u hidroelektrikten karşılanabilecektir (Ömer Yüksek’le kişisel 

iletişim, 12 Nisan 2012).   

En iyimser tahminlere göre önümüzdeki 12 yıl içinde Türkiye’deki mevcut 

kurulu kapasitesiye ilave olarak asgari 236 milyar kWh elektrik üretecek yeni santral 

yatırımını gerçekleştirmek durumundadır. Bunu yıllara göre hesaplayacak olursak 

236:12= 19,6 milyar kWh elektrik üretecek yeni santral yatırımının 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir başka ifade ile %80 kapasite faktörü ile her yıl 
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yeniden en az 3000 MW kurulu güç tesisinin kurulması gerekmektedir. Türkiye’nin 

elektriksiz kalmaması için her yıl düzenli olarak ticari işletmeye almak zorunda 

olduğu 3000 MW dolayındaki kurulu gücün parasal karşılığı elektrik enerjisinin 

sadece üretim yatırımları için 4 milyar$/yıl civarındadır (Sevaioğlu, 2009).   

Türkiye’deki enerji politikalarının şekillenmesinde belirleyici olan unsurlardan 

birisi de Elektrik Enerjisi Arz Güvenliği Strateji Belgesi’dir. Belgede elektrik enerjisi 

sektörünün yapılandırılması ve piyasanın işleyişinde, konumuzla ilgili geçerli olan 

ilkeler şöyle belirtilmektedir; 

• Piyasa yapısı ve piyasa faaliyetlerinin arz güvenliğini temin edecek şekilde 

oluşturulup, sürdürülmesi, 

• Sürdürülebilir bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması hedefi 

doğrultusunda iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin sektörün her alanındaki 

faaliyetlerde göz önünde bulundurulması, 

• Enerji arzında dışa bağımlılığı azaltmak üzere, yeni teknolojilerin 

özendirilmesi, kaynak çeşitliliğinin sağlanarak, yerli ve yenilenebilir kaynakların 

azami ölçüde kullanılması, 

• Sektörde yapılması planlanan yatırımlarda yerli katkı paylarının arttırılması 

 Söz edilen ilkelerin gerçekleştirilmesinde hidroelektrik santraller önemli katkı 

sağlayacaktırlar. Bu da hidroelektrik santrallerin enerji üretimindeki paylarının gün 

geçtikçe daha da artış göstereceğini göstermektedir. 

Uluslararası enerji ajansına göre, 2009 yılında Türkiye elektrik enerjisi 

ihtiyacının 37,8 GW/h’lık kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamıştır. Bu 

miktarın %95’lik kısmı (35,9 GW/h) hidroelektrik enerjiden temin edilmiştir (IEA, 

2009: 97).  2002 yılı uzun dönem elektrik planlama çalışmalarında 2020 yılında 

hidrolik enerji potansiyelinin %90’dan fazlasının değerlendirileceği öngörülmüştür 

(TÜBİTAK, 2003: 9). Türkiye’nin kaynak bazında sahip olduğu potansiyel güç ve 

kurulu güçlere bakılacak olunursa,  
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Şekil 22: Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Potansiyel ve Kurulu 

Güç Karşılaştırması 

 

Kaynak: Deloitte, 2010; 18 

Türkiye’nin sahip olduğu yenilenebilir kaynaklar içinde hidroelektrik potansiyelin en 

fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle de yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim 

miktarlarının arttırılması doğrultusunda hidroelektrik potansiyelin daha da fazla 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin 2012 yılı sonuna kadar Kyoto Protokolü kapsamında emisyon 

azatlım yükümlülüğü bulunmamasına karşın 2012 sonrası döneme ilişkin olarak 

protokole taraf ülkelerden emisyonları azaltma yönünde beklentiler artmaktadır. Bu 

çerçevede Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından 2012 yılı bakanlık bütçesi sunuş 

metninde, enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi, yenilenebilir 

kaynakların kullanım miktarlarının arttırılması, temiz kömür teknolojilerinin 

yaygınlaştırılması ve nükleer enerjinin kullanılmaya başlanması enerji politikasının 

başlıca hedefleri olarak belirtilmiştir.  

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim oranlarının 2002 - 2010 arasında 

göstermiş olduğu değişiklik aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafikteki verilere göre 

yenilenebilir enerji üretimi konusunda en fazla kaynak kullanımı hidroelektrikten 

sağlanmaktadır (Yıldız, 2011). 
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Şekil 23: Türkiye’de 2002-2010 Arası Elektrik Üretiminde Kullanılan 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Miktarı 

 

Kaynak: Yıldız, 2011. 

Grafikten de anlaşılacağı üzere su kaynaklarından hidroelektrik enerji üretimi 

diğer kaynaklara kıyasla oldukça fazladır. Bu nedenle de ilerleyen yıllarda  bu enerji 

çeşidinin üretim içindeki payı artış göstermeye devam edecektir. Çünkü Türkiye 

sahip olduğu hidroelektrik potansiyelin oldukça az kısmını kullanmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda ise gerçeleştirilen/gerçekleştirilmesi düşünülen projelerin 

rakamları ve güçleri verilmiştir. Tablodanda anlaşılacağı üzere ciddi bir hidroelektirk 

potansiyelimiz vardı ve bu potansiyelin kullanılması doğrultunsa HES projeleri 

yatırımları artmaya devam etmektedir. 
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Tablo 45: 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde Gerçekleştirilecek 

Projeler (2012 Mart Ayı İtibariyle) 

 Toplam 
HES Adedi  

Toplam Kurulu 
Gücü(MW) 

 Başvurulan 
ve Başvurulacak  

DSİ/EİE 
HES Projeleri 

Kati Projesi Hazır Olan   
Planlama Raporu Hazır Olan HES 68 3619,95 
Master Plan Raporu Hazır Olan HES 65 3304,90 

Ön İnceleme Raporu Hazır Olan HES 59 1425,56 
 

İlk Etüdü Hazır Olan HES 159 1647,50 
 

Toplam 359 10251,63 
 

 Tüzel Kişiler Tarafından 
Geliştirilen Projeler  

Toplam  
 1215 9201,90 

 

 İnşaatı Devam Etmekte 
Olan 

Başvurulan ve 
Vurulacak 
HES Projeleri 

Toplam 8 369,18 
 

 
İkili Anlaşmalar 
Kapsamından Çıkarılan  
 

Başvurulan ve 
Vurulacak 
HES Projeleri 

Toplam 13 2216,28 
 

Genel Toplam 1595 22038,99 
 

Kaynak: Dsi 22. Bölge, 2012. 

Yukarıdaki tabloda hidroelektrik potansiyelinin mevcut durumu gösterilmiştir. 

Ayrıca Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından bu rakamlar verildikten sonra 2015 

yılına kadar hidroelektirk kurulu gücünü %68 oranında arttırılacağı belirtilmektedir 

(Yıldız, 2011). Hidroelektrik enerji konusunda Türkiye'de oldukça fazla proje 

bulunmaktadır. Bu nedenle hidroelektrikten enerji üretimi ilerleyen yıllarda daha da 

fazla artış göstermektedir. 
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3.6.3.2. SWOT Uygulaması 

Varsayımlar sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda hidroelektrik enerji ile 

ilgili olarak SWOT çalışması yapılmış ve aşağıda daha detaylı olarak hem SWOT 

analizi hemde SWOT matrisi incelenmiştir.  

3.6.3.2.1. SWOT Analizi 

SWOT Analizi ile Hidroelektrik Santrallerin güçlü ve zayıf yönleri ile dış 

çevreden kaynaklanan fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.  

Tablo 46: Bölgedeki Hidro Elektrik Santralleri için SWOT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER (Strength) ZAYIF YÖNLER (Weakness) 

 Milli değer 
 Temiz enerji 
 Maliyet liderliği 
 Afet önleme 
 İş olanakları 
 Ekonomik katkı 
 Proje uygunluğu 
 Yatırım geri ödeme süresi 
 İşletme maliyetleri 
 Bölgesel yaşam 
 Tercihte zorunluluk 

 Sayı sınırı konulamaması 
 Denetim zorunluluğu 
 Üretim miktarı dengesi 
 Doğa bilinçsizliği ve umursamazlığı 

FIRSATLAR (Opportunity) TEHDİTLER (Threat) 

 Enerji talebinde artış 
 Enerji arz güvenliği 
 Carbon ticareti 
 İş sahası azlığı 
  Yeni bir iş sahası 
  Yeni ihracat ürünü 
 Yatırım maliyeti 
 Teşvik ve krediler 
 Garanti Pazar 
 Coğrafi Koşullar 

 Havza planlaması 
 Hafriyat sorunu 
 Can suyu miktarı 
 Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) 

eksikliği 
 Tür tespiti 
 Flora&Fauna 
 Eko turizm 
 Sürdürülebilir ekosistem 
 Bölge halkı 
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FIRSATLAR 

1. Enerji Talebinde Artış: Ülke nüfusu artmaya devam etmektedir. Buna 

paralel olarak enerji ve elektrik ihtiyacı giderek artan bir seyir izleyecektir. Bu 

doğrultuda yerli bir enerji kaynağı olarak hidrolik enerji önem kazanacaktır. 

2. Enerji Arz Güvenliği: Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında hidrolik 

enerjinin önemli bir payı bulunmaktadır. 

3. Karbon Ticareti: Kyoto protokolü esneklik mekanizmalarına önemli 

avantajlar sağlamaktadır. Sıfır emisyondan dolayı çevreye herhangi bir gaz salınımı 

gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla Kyoto Protokolü’nün esneklik mekanizmalarına 

göre her işletmenin/ülkenin karbon emisyon hakkı bulunmaktadır. İşletmeler/ülkeler 

faaliyetleri esnasında bu değerden daha az emisyon gerçekleştirmeleri durumunda 

kendi haklarından geriye kalan kısmı satarak karbon ticareti yapabilmektedirler. 

4. İş Sahası Azlığı: Bölge halkının istihdam edileceği iş alanları oldukça 

kısıtlıdır. HES’lerin kurulması ile bölgedeki halka istihdam imkânı sağlanmış 

olacaktır. 

5. Yeni Bir İş Sahası: Tarım ve hayvancılığın oldukça zor ve imkânların 

kısıtlı olduğu bölgelerde, alabalık yetiştiriciliği yeni bir istihdam alanı 

oluşturulmuştur. DSİ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaki protokol 

gereğince baraj yüzeylerinin % 3’lük kesimi vatandaşlara balık yetiştiriciliği için 

tahsis edilmektedir. Böylece tarım ve hayvancılığa alternatif bir üretim sektörü 

oluşturulmuştur. 

6. Yeni İhracat Ürünü: Alabalık günümüzde en iyi gelir elde edilen ihraç 

ürünleri arasında bulunmaktadır. Kırmızı et ve beyaz ette zaman zaman çıkan 

olumsuz durumlar nedeni ile alabalık üretimi ihracatta da çok büyük bir alternatif 

oluşturmuş ve iyi bir gelir kaynağı olmuştur. Alabalık üretiminin giderek artması 

bölgede küçük çapta sanayileşmenin geliştirilmesine önemli imkânlar oluşturacaktır. 

7. Yatırım Maliyeti: Hidroelektrik avantajlı bir yatırım aracıdır, yapılan 

santraller 5-7 yıl arasında kendilerini amorti edebilmektedir. 

8. Teşvik ve Krediler: Enerji üretim tesisi kurmak isteyenler için kamu 

tarafından çok cazip krediler verilmektedir. 
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9. Garanti Pazar: Üretilecek enerjinin pazarlanmasında, yatırım sonrasın 

yakın gelecekte herhangi bir sorun çıkmamaktadır. Zira devlet 30 yıl süre ile 

üretilecek enerjiyi satın alacağını taahhüt etmektedir. 

10. Coğrafi Koşullar: Doğu Karadeniz Bölgesinin arazi yapısı ve yıllık yağış 

oranı hidroelektrik enerji üretimine oldukça uygundur. 

TEHDİTLER 

1. Havza Planlaması: Hidroelektrik Santral tesislerinin akarsuyun ve akarsu 

havzasının doğal yapısını bozmayacak bir planlama ile yapılması gerekmektedir. 

Tesislerin çeşitlerinin, büyüklüklerinin, yerlerinin ve sayılarının tespitlerinin 

güvenilir olarak yapılması akarsu ekosisteminin ve bölgenin doğal yapısının 

korunabilmesi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. İyi yapılmayan bir 

havza planlaması en önemli sorunlardan biridir. 

2. Hafriyat Sorunu: Hidroelektrik santraller yapılırken inşaat atıklarının 

bertaraf konusunda problemler ortaya çıkmaktadır. 

3. Can Suyu Miktarı: Doğal yaşamın devamı için gerekli olan su miktarının 

düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 

4. Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) Eksikliği: AGİ kurulması DSİ tarafından 

son zamanlarda başlatılan bir uygulamadır.  Bu nedenle bazı derelerde AGİ 

bulunmamaktadır bu da derelerin mevsimsel akışları ve enerji üretimi için 

kullanılabilecek su miktarını, dolayısı ile üretilecek enerji miktarı 

belirsizleştirmektedir. Aynı zamanda can suyu miktarının denetimi zorlaşmaktadır. 

5. Tür Tespiti: Bölgede bitki ve hayvan varlığı hakkında ayrıntılı çalışmalar 

bulunmamaktadır. Dolayısı ile proje uygulamasından etkilenecek canlıların tespiti ve 

korunması, uzman kişilerin katılacağı arazi çalışmaları ile mümkün olabilecektir. Bu 

konuda yeterli sayıda uzman bulma ve araştırma yapmada sorunlar yaşanmaktadır. 

6. Flora&Fauna: Bölgedeki endemik bitki ve hayvan türlerinin zarar 

görmemesi için titiz davranılmalıdır. 

7. Eko Turizm: Bölge doğal kaynaklar açısından eko turizm için önemli bir 

alana sahiptir. Bölgedeki canlı yaşamına gereken özen gösterilmez ise söz konusu 

eko turizm alanlarının zarar görmesi muhtemeldir. 
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8. Sürdürülebilir Ekosistem: Santral inşaatları esnasında bentlerin 

bulunduğu bölgelerde balık geçişleri için balık geçiş sistemleri yapılmalıdır özellikle 

kuraklığın yoğun olduğu dönemlerde bırakılacak olan can suyu miktarının 

arttırılması sürdürülebilir bir sucul ekosistem için büyük önem taşımaktadır. Bunun 

yanı sıra bir akarsu üzerine birden fazla HES’e (çoklu HES) izin verilmesi akarsuyun 

kendini yenileyebilmesine imkân tanımamaktadır. Bazı akarsularda su, günışığı 

görmeden direk denize dökülmektedir. Bu durum ekosistemin sürdürülebilirliğine 

zarar vermektedir. 

9. Bölge Halkı: Bölge sakinlerinin bir kısmı HES inşaatlarına karşı 

çıkmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise suyun şirketlere satıldığını bölge halkının 

suyu ileriki zamanlarda parayla satın alabileceği endişesinin olmasıdır. Bölge halkı 

tarlalarını derelere yaptıkları kanallar aracılığı ile sulamaktadırlar, bu nedenle 

deredeki suyun şirket tarafından kullanılacak olması onları ileride tarlalarını sulamak 

için gerekli olan suya bedel ödemek zorunda kalacakları konusunda 

endişelendirmektedir. Oysa yapılan Mansap Su Kullanım Hakkı Anlaşması ile halkın 

kullanacağı suyu, ister tarla sulamada isterse başka bir faaliyette, şirketlerin dere 

yatağına bırakması zorunluluğu bulunmaktadır. Konu ile ilgili bölge halkının 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bölge halkının şikâyetçi oldukları bir diğer konu ise 

şirketlerin inşaat sırasında yapmış oldukları patlatmalardır. Patlatma sırasında ortaya 

çıkan gürültüden gerek yöre halkı gerekse bölge faunası olumsuz olarak 

etkilenmektedir. Bu nedenle patlatma zamanının yerel halka önceden duyurulması ve 

faunanın patlatmadan en az etkileneceği zamanın tercih edilmesi gerekmektedir. 

GÜÇLÜ YÖNLERİ 

1. Milli Değer: Hidroelektrik enerji yerli bir enerji kaynağıdır, bu nedenle 

enerji arz güvenliği sağlamaktadır. Böylece dışa bağımlılığı azaltmada etkin rol 

oynamaktadır. 

2. Temiz Enerji: Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Enerjinin sağlanması ve 

kullanımı sonucunda bazı olumsuz etkileri meydana gelmektedir, küresel ısınma ve 

buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği olumsuz etkileri ile karşımıza 

çıkmaktadır. Oysa HES’lerde üretim esnasında küresel ısınma ve iklim değişimine 

neden olan bir gaz salgılanmamaktadır. 
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3. Maliyet Liderliği: Diğer teknolojilere göre daha ucuz enerji elde 

edilmektedir. Enerji maliyetlerinin gün geçtikçe yükselmesi karşısında yerli bir enerji 

kaynağı oluşu Türkiye gibi enerji ihtiyacını büyük ölçüde dışarıdan temin eden bir 

ülkede daha büyük önem kazanmaktadır. 

4. Afet Önleme: Bölgede oluşacak sellerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına 

imkân sağlamaktadır. 

5. İş Olanakları: Bölge halkının bölgeden geçimini sağlayacak istihdam 

alanları oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi tek ürün tarımına oldukça 

bağımlıdır. Bu durum, bölgede alternatif gelir kaynakları geliştirmeyi bir zorunluluk 

haline getirmektedir. 

6. Ekonomik Katkı: Cari açığın büyük bir kısmı enerjiye aittir. Bu nedenle 

enerji üretiminde yerli kaynaklara yönelmek büyük fayda sağlamaktadır. Enerji 

tüketimi ve ihtiyacı artarak devam edecektir. Ülkenin ekonomik yönden 

kalkınmasının sağlanması için sanayileşme bir hedeftir, sanayileşmenin ve bireylerin 

ihtiyacı olan enerjinin yerinde, zamanında ve güvenilir bir şekilde karşılanması 

gerekmektedir.  

7. Proje Uygunluğu: ÇED raporu yanında Ekolojik Değerlendirme Raporu, 

Mansap Su Kullanım Hakları Anlaşmalarının imzalanması ile hem çevre 

korunmakta, hem de geçimini sudan temin eden vatandaşların su hakları ellerinden 

alınmamaktadır. AGİ’lerle de debi tespiti yapılabilmektedir. 

8. Yatırım Geri Ödeme Süresi: Hidroelektrik santraller uzun ömürlüdürler 

ve yatırımı geri ödeme süreleri oldukça kısa sürelidir. 

9. İşletme Maliyetleri: Hidroelektrik santrallerin işletme ve bakım giderleri 

oldukça düşüktür ve fiziki ömürleri uzundur. 

10. Bölgesel Yaşam: Sınırlı istihdam, düşük gelir ve düşük yaşam standartları 

nedeni ile önemli oranda göç veren bölgede HES’lerin sağladığı imkânlarla göç 

oranını azalmaktadır. Bu durum bölgesel yaşam kalitesinin artmasının sonucudur. 

11. Tercihte Zorunluluk: Bölgede Karadeniz ikliminin hüküm sürmesi 

nedeni ile güneşli gün sayısı sınırlıdır. Bu nedenle bölge güneş enerjisi açısından çok 

uygun bir konumda bulunmamaktadır. Bölgedeki illerde açık gün sayısı 50,7 ile 82,6 

gün arasında değişmektedir. Buda güneş enerjisi üretimi açısından oldukça düşük bir 

rakamdır. Rüzgâr enerjisinden genel amaçlı faydalanabilmek için kabul edilen rüzgar 
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hızı 3 m/sn'dir. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki potansiyel ise 1,1m/sn ile 2,6 m/sn 

arasında değişmektedir. Bu nedenle bölgenin mevcut potansiyeli kabul edilebilir 

değerlerin altında bulunmaktadır. Bunlarla beraber fosil yakıtların maliyetlerinin son 

zamanlarda gittikçe artması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin enerji piyasalarında 

güçlenmesine imkân tanımaktadır. Günümüzde bu kaynaklar, fosil kaynaklarla 

kıyaslandığında maliyet, etkinlik ve verimlilik açılarından rekabetçi bir konuma 

gelmişlerdir.  

ZAYIF YÖNLERİ 

1. Sayı Sınırı Konulamaması: Su kullanım hakkı anlaşmalarından dolayı bir 

akarsu üzerine birden fazla HES’e (çoklu HES) izin verilmesi akarsuyun kendini 

yenileyebilmesine imkân tanımamaktadır.  

2. Denetim Zorunluluğu: HES tesislerinden bırakılan can suyunun sürekli 

kontrolünün yapılması gerekmektedir. Aksi halde gerekli olan can suyu yatağa 

bırakılmadığı takdirde oradaki canlı yaşamı bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bu 

durum kimi zaman telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilecektir. Dolayısıyla 

sürekli denetim gerektirmektedir. 

3. Üretim Miktarı Dengesi: HES'lerden elektrik elde edimi sürekli değildir. 

Yılın belirli zamanlarında oldukça fazla enerji elde edilirken belirli zamanlarında ise 

kısıtlı miktarlarda enerji elde edilebilmektedir. Nehir tipi hidroelektrik santrallerinde 

elde edilen enerjinin anında kullanılması gerekmektedir buralardan elde edilen 

enerjinin depolanma imkânı bulunmamaktadır. 

4. Doğa Bilinçsizliği ve Doğayı Umursamama: İnşaat sırasında işletmelerin 

verdikleri zararları telafi etmek amacıyla inşaat sonrasında bölgeye ağaç dikimi ve 

bitki dikimi yapılmaktadır. Dikimi yapılacak olan bitkilerin o bölgeye has türlerden 

olmasına özen gösterilmesi gerekir. Ancak burada bir takım olumsuzluklar meydana 

gelebilmektedir. Örneğin bölgeye özgü olmayan ya da değersiz ağaçların bölgeye 

dikimlerinin yapılması vb. faaliyetlerdir. Bu durum orada bulunan endemik tür 

çeşitliliğini tehlikeye sokmaktadır. 
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3.6.3.2.2.  SWOT Matrisi 

SWOT analiziyle, HES’lerin güçlü ve zayıf yönlerini ve HES’lerin dış 

çevresinde gelişen tehdit ve fırsatları tespit ettikten sonra, söz konusu enerji 

kaynağının ekonomik ve ekolojik karnesi oluşturulacaktır. Ekonomik ve ekolojik 

karne, SWOT matrisi ile yapılandırılacaktır.  

Tablo 47: Bölgedeki Hidro Elektrik Santralleri için SWOT Matrisi 

 

FIRSATLAR 
 
F1-Enerji talebinde artış 
F2-Enerji arz güvenliği 
F3-Karbon ticareti 
F4-İş sahası azlığı 
F5-Yeni bir iş sahası 
F6-Yeni ihracat ürünü 
F7-Yatırım maliyeti 
F8-Teşvik ve krediler 
F9-Garanti pazar 
F10-Coğrafi koşullar 

TEHDİTLER 
 
T1-Havza planlaması 
T2-Hafriyat sorunu 
T3-Can suyu miktarı 
T4-Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) 
eksikliği 
T5-Tür tespiti 
T6-Flora&Fauna 
T7-Eko turizm 
T8-Sürdürülebilir ekosistem 
T9-Bölge halkı 

GÜÇLÜ YÖNLER 
 
G1-Milli değer 
G2-Temiz enerji 
G3-Maliyet liderliği 
G4- Afet önleme 
 G5- İş olanakları 
G6- Ekonomik katkı 
G7- Proje uygunluğu 
G8- Yatırım geri ödeme 
süresi 
G9- İşletme maliyetleri 
G10- Bölgesel yaşam 
G11- Tercihte zorunluluk 
 

F1G1F2: Milli Ekonomiye Katkı 
 
F7G9G3: Ucuz Üretim ve Karlı 
Yatırım 
 
F4F8G5: Bölgesel Kalkınma 
 
F3G1: Kyoto Protokolü 
Avantajları 
 
F6G5G10: Yaşam Kalitesi 
 
F8G3F7: Optimum Üretim 
Sahası 
 
G2F8F9G6: Gelir Kaynağının 
Artması 
 
G2G7F9F2: Sürdürülebilirlik 

T1T3G7: Uygun proje geliştirme 
 
T7G2G7G6: Eko turizm alanları 
geliştirme 
 
T5T6T7G7: Doğal yaşamın tehdidi 
 
T9G5G6: Yaşam standartları 

ZAYIF YÖNLER 
 
Z1-Sayı sınırı 
konulamaması 
Z2-Denetim zorunluluğu 
Z3-Üretim miktarı dengesi 
Z4-Doğa bilinçsizliği ve 
umursamazlığı 

F1Z3: Depolama Zorluğu 
 
F1Z2Z4: Daha Fazla HES 
Kurulumu 
 
F10Z3: Etkin Kullanım 

T1Z1T3T8: Ekosistem Kaybı 
 
Z4T8: Endemik Tür Kaybı 
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BİRİNCİ BÖLGE 

Birinci bölge, diğer enerji üretim teknolojileri ile kıyaslandığında güçlü (üstün) 

yönleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin, HES’ler açısından oluşturduğu fırsatların 

bulunduğu bölgedir. Bu bölge SWOT matrisinde en değerli ve en avantajlı bölge 

olarak ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile hem gücü hem de imkânları maksimize 

etmeyi hedefleyen stratejidir.  

 F1G1F2: Milli Ekonomiye Katkı- Nüfusun artması ile artan enerji talebini 

karşılamak için ülkeler yeni arz kaynaklarına yönelmiş durumdadırlar. Artan bu 

talebin yerli enerji olarak da adlandırılan HES’ler ile karşılanması dış bağımlılığı 

azaltması ile ciddi bir arz güvenliği sağlamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltması ve 

sağlamış olduğu arz güvenliği ile HES’ler milli ekonomiye ciddi kaynak 

sağlamaktadır. 

 F7G9G3: Ucuz Üretim ve Karlı Yatırım- HES’lerin kurulmaları sırasında 

gerçekleştirilen yatırımların maliyeti çok fazla değildir. Bu özellikle nehir tipi 

HES’ler için geçerlidir. Büyük yatırım gerektirmeden kurulabilen bu santrallerin 

işletilmesi sırasında da, bakım-onarım maliyetleri, işletme (üretim-transfer) 

maliyetleri gibi giderler son derece düşüktür. Aynı zamanda gün geçtikçe artan 

enerji maliyetleri karşısında, enerji üretiminde kullanılan diğer teknolojilere göre 

daha ucuz enerji elde edilmektedir ve yerli bir enerji kaynağı olması sebebi ile tercih 

edilmesi gereken bir yöntemdir. Ucuz enerji elde etmesi ile enerji üretiminde 

stratejik olarak “maliyet liderliği”’ni ele geçirmesi ise en önemli artısıdır. 

 F4F8G5: Bölgesel Kalkınma- Doğu Karadeniz Bölgesinde iş sahasının 

azlığı sebebi ile bölgesel kalkınmaya da engel olan işsizlik sorunu, devletin sunmuş 

olduğu teşvik ve krediler ile kurulacak olan HES’lerin sağlayacağı yeni iş sahaları 

(olanakları) ile çözüme kavuşturulabilecektir. Bu konuda da devletin ciddi teşvik ve 

kredi desteği sağlaması HES kurulmasının yolunu açmaktadır. Yeni ortaya çıkmış 

olan iş olanaklarının yaratacağı istihdam fırsatları bölge halkının ekonomik ve sosyal 

alanda yaşam standartlarını yükseltecektir. Bu durum Doğu Karadeniz Bölgesinde, 

bölgesel kalkınmanın ilk adımları olacaktır. 

 F3G1: Kyoto Protokolü Avantajları- HES’lerde üretim esnasında sıfır 

emisyon olmasından dolayı çevreye herhangi bir gaz salınımı gerçekleşmemektedir. 
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Dolayısıyla Kyoto Protokolü’nün esneklik mekanizmalarına göre her işletme/ülke 

sahip olduğu karbon emisyon hakkının kullanmadığı kısmını satarak karbon ticareti 

yapıp gelir elde edebilmektedirler. HES’lerle üretim sonucunda sıfır emisyondan 

dolayı emisyon hakkının satılması, milli ekonomi açısından önemli bir gelir 

kaynağıdır. 

 F6G5G10: Yaşam Kalitesi- Günümüzde ihracatta en karlı gelir getiren 

ürünlerden biri alabalıktır. Çoğu zaman kırmızı et ve beyaz ette çıkan olumsuz 

durumlar nedeni ile alabalık üretimi ihracatta da çok büyük bir alternatif oluşturmuş 

ve iyi bir gelir kaynağı olmuştur. HES’ler bölge halkının bölgeden geçimini 

sağlayacak ve bölgesel kalkınmaya destek olacak yeni istihdam alanları yani yeni iş 

olanakları meydana getirmektedir. Alabalık çiftlikleri bunlardan biridir. Alabalık 

yetiştiriciliğinin giderek artması bölgede küçük çapta balık türevi ürünlerin 

üretilmesi adına sanayileşmenin geliştirilmesine önemli imkânlar oluşturacaktır. Bu 

durum düşük yaşam standartları nedeni ile önemli oranda göç veren bölgenin, yaşam 

standartlarının yükselmesi yani yaşam kalitesinin artması anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla HES’lerin sağlamış olduğu bu iş olanakları göç oranlarında azalmaya 

sebep olurken bölgesel kalkınmayı desteklemiş olacaktır. 

 F8G3F7: Optimum Üretim Sahası- HES’lerin kurulum aşamalarında 

katlanılan yatırım maliyetleri son derece düşüktür. Bunun yanı sıra devletin sağlamış 

olduğu teşvik ve krediler ( 30 yıl üretilen enerjiyi satın alma garantisi vb.) sayesinde 

üretim yapmanın riskleri ortadan kalkmaktadır. HES’lerde üretim maliyeti, diğer 

enerji üretim teknolojileri ile kıyaslandığında son derece düşüktür. Bu durum enerji 

üreten işletmeler arasında, işletme stratejilerinden biri olan “maliyet liderliğini” ön 

plana çıkarmaktadır. Yatırım maliyeti, teşvik ve krediler ve maliyet liderliği gibi üç 

ana faktörün bir araya gelmesi ile HES’lerin üretim kaynağı olarak, gerek işletmeler, 

gerek bölge, gerekse milli ekonomi açısından ne kadar cezbedici bir sektör olduğu 

görülmektedir. 

 G2F8F9G6: Gelir Kaynağının Artması- HES’lerde küresel ısınma ve iklim 

değişimine neden olan her hangi bir gaz salgılanmamaktadır. Bundan dolayı devlet 

HES’leri destekleme adına bazı teşvik ve krediler sunmaktadır. Asıl amacı enerjide 

arz güvenliği sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmak olan bu teşvik ve krediler, enerji 

üretiminden dolayı çevrenin daha az zarar görmesi amacını da taşımaktadır. Teşvik 
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ve kredilerin başında daha öncede belirtildiği gibi 30 yıl üretilen enerjiyi satın alma 

güvencesi gibi garanti pazar bulunmaktadır. Daha fazla üretmeye teşvik eden bu 

uygulama bölgenin ve milli ekonominin daha fazla gelir elde etmesini 

amaçlamaktadır. Özelliklede gelir sahası sınırlı olan bölgenin, bölgesel kalkınmasına 

büyük katkı sağlamaktadır. 

 G2G7F9F2: Sürdürülebilirlik- Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır olan 

HES’lerin kurulumu ve üretim faaliyetleri aşamasında ÇED raporları yanı sıra 

Ekolojik Değerlendirme Raporları ve Mansap Su Kullanım Hakları Anlaşmalarının 

imzalanması ile hem çevre korunmakta, hem de geçimini sudan temin eden 

vatandaşların su hakları ellerinden alınmamaktadır. Bu kadar çevresel artısı olan 

enerji kaynağında üretimi teşvik amacı ile üreticinin pazar sıkıntısı yaşamaması 

konusunda sağlanan destek aslında üretim miktarını artırmayı amaçlamaktadır. Bu 

ise enerji arz güvenliği ile dışa bağımlılığı azaltma anlamına gelmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynağı olan HES’lerden elde edilecek enerji ile birlikte 

sürdürülebilir kalkınma sağlanmış olacaktır. Böylece kalkınma ile birlikte çevre 

koruması da gerçekleşmiş olacaktır. 

İKİNCİ BÖLGE 

İkinci bölge, işletmelerin (HES’lerin) zayıf yönleri ile Doğu Karadeniz 

Bölgesinin, HES’ler açısından oluşturduğu fırsatların bulunduğu bölgedir. İkinci 

bölge, dış çevrenin fırsatları karşısında, işletmenin (HES’lerin) zayıf yönlerini 

geliştirme ve fırsatlardan maksimum yararlanma stratejileri bölgesi olarak ifade 

edilmektedir. Burada amaç dış imkânlardan yararlanarak mevcut zayıflıkları ortadan 

kaldıracak yeni stratejiler oluşturmaktır. 

F1Z3: Depolama Zorluğu- Enerji talebindeki artış daha fazla enerji üretim 

gerektirmektedir. HES’lerde enerji üretimi miktarı mevsimsel değişiklik 

göstermektedir. Bu durum enerjinin depolanmasını gerektirir. Ancak nehir tipi 

HES’lerde suyun depolanması söz konusu olmadığı için bazı zamanlarda talebi 

karşılamada yetersiz kalmaktadır. 

F1Z2Z4: HES Eğitimi Geliştirme- Artan enerji talebi, talebi karşılayacak 

olan HES sayısında da artış olması anlamına gelmektedir. Bu durum uygulanmak 
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istenen projelerin denetlenmesi (incelenmesi) aşamasını zorlaştırır. Su hakkı 

kullanım anlaşmaları çerçevesinde kurulmasına onay çıkan HES’lerin hem kurulma 

aşamalarında hem de faaliyetleri esnasında doğayı düşünmeden ve bilinçsizce 

yapılan her şey doğaya zarar verecektir. Bu durum HES projelerinin daha özenli 

şekilde hazırlanması ve proje uygulayıcılarında çevre bilincinin geliştirilmesi ile 

önlenebilecektir. Başka bir ifade ile topluma verilmek üzere HES eğitimi 

geliştirmelidir. 

F10Z3: Etkin Kullanım- Doğu Karadeniz Bölgesinin arazi yapısı ve yıllık 

yağış oranı hidroelektrik enerji elde edinimine oldukça uygun olmasına rağmen yılın 

belirli zamanlarında oldukça fazla enerji elde edilirken belirli zamanlarında ise kısıtlı 

miktarlarda enerji elde edilebilmesi, kurulan santralin en etkin şekilde kullanılması 

yönünde planlamayı gerektirmektedir. Bu durum geliştirme aşaması olarak da ifade 

edilebilir. Yani enerjinin maksimum elde edilebileceği dönemde maksimum üretimi 

yapıp elde edilen enerjinin ihtiyaç duyulan en geniş bölgede kullanılabilmesi 

yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLGE 

 Üçüncü bölge, diğer enerji üretim teknolojileri ile kıyaslandığında güçlü 

(üstün) yönler ile Doğu Karadeniz Bölgesinin, HES’ler açısından oluşturduğu 

tehditlerin bulunduğu bölgedir. Üçüncü bölge,  dış çevreden gelen tehditler 

karşısında işletmenin (HES’lerin) sahip olduğu güçleri kullanarak, tehditleri fırsata 

dönüştürme stratejileri bölgesi olarak ifade edilmektedir. Amaç güçten maksimim 

oranda yararlanırken dış tehditleri minimize etmektir. 

T1T3G7: Uygun Proje Geliştirme- HES’ler kurulurken akarsuyun ve akarsu 

havzasının doğal yapısını bozmayacak bir planlama ile yapılması gerekmektedir. Bu 

durum bazı şartlar gereği, su kullanım hakkı vb., yeterince planlı yapılamamaktadır. 

Oysaki tesislerin çeşitlerinin, büyüklüklerinin, yerlerinin ve sayılarının tespitlerinin 

güvenilir olarak yapılması, doğal yaşamın devamı için gerekli olan su miktarının 

düzenli olarak kontrol edilmesi, akarsu ekosisteminin ve bölgenin doğal yapısının 

korunabilmesi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunun yerine 

getirilebilmesi içi uygulanacak projeler üzerinde daha dikkatli çalışılması 
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gerekmektedir. Bu durum enerji stratejisi açısından ele alındığında HES ve çevre 

konusunda gerekli bir şekilde bilinçlendirmeyi ön plana çıkarmaktadır. 

T7G2G7G6: Eko Turizm Alanları Geliştirme- Doğu Karadeniz bölgesi 

doğal kaynaklar açısından eko turizm için önemli bir alana sahiptir. Ancak bölgedeki 

canlı yaşamına gereken özen gösterilmez ise söz konusu eko turizm alanlarının zarar 

görmesi muhtemeldir. Bu durum HES kurulum ve işletim aşamaları içinde geçerlidir. 

Ancak HES’lerde üretilen enerji küresel ısınma ve iklim değişimine neden olan bir 

gaz salgılanmamaktadır, uygun projelerle enerji üretimi yapılır ve gerekli özenin 

gösterilmesi ile çevrede meydana gelecek tahribat önlenmiş olursa turizm alanları 

korunmuş olacaktır. Yine başka bir boyuttan ele alınırsa HES’lerin bölgeye 

sağlayacağı ekonomik katkı yadsınamaz değerde olacağından bu ekonomik girdi ile 

eko turizm alanlarında yapılacak çalışmalarla, mevcut bir ekonomik alan (eko turizm 

sektörü) geliştirilmiş olacaktır. 

T5T6T7G7: Doğal Yaşamın Tehdidi- Bölgedeki endemik bitki ve hayvan 

türleri (Flora&Fauna) hakkında ayrıntılı çalışmaların yapılması ve uygulanacak 

projelerden etkilenecek olan canlıların tespiti ve korunması konusunda, uzman 

kişilerin katılacağı arazi çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Aksi durumda doğal yaşam 

ciddi tehditlerle karşı karşıyadır.  Bu konuda yeter sayıda uzman bulmada ve 

araştırma yapmada sorunlar yaşanmasına rağmen projeler ve uygulama yerleri 

konusunda, alanında uzman kişilerin araştırma yapması ile bu sorun aşılabilecektir. 

Bu tür bir çalışma ile doğanın korunması, ekonomik katkılarda düşünüldüğünde eko 

turizmde gelişmeler sağlayacaktır. 

T9G5G6: Yaşam Standartları- Bölge halkı HES’ler konusunda rahatsızlıklar 

duymakta ve bazı durumlarda HES’lere karşı çıkmaktadır. Bununda en önemli sebebi 

ise suyun şirketlere satıldığını bölge halkının suyu ileriki zamanlarda tarlalarını 

sulamak için gerekli olan suyu parayla satın alabileceği endişesinin olmasıdır. Oysa 

Mansap Su Kullanım Hakkı Anlaşması ile halkın, ister tarla sulamada isterse başka 

bir faaliyette,  kullanacağı suyu, şirketlerin dere yatağına bırakması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Halkın bu konuda bilinçlendirilmesi en önemli çözüm yollarından 

biri olacaktır. Bununla birlikte HES’lerin sağlayacağı yeni iş olanakları ve 

dolayısıyla sağlayacağı ekonomik katkı bölgede oldukça yoğun olan göç oranını 
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azaltmaktadır. Bu durum bölgesel yaşam standartlarının gelişmesine katkı 

sağlamaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLGE 

Dördüncü bölge, diğer enerji üretim teknolojileri ile kıyaslandığında 

HES’lerin zayıf yönleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin, HES’ler açısından 

oluşturduğu tehditlerin bulunduğu bölgedir. Dördüncü bölge,  zayıf yönleri ve dış 

çevreden gelen tehditleri minimize ederek tehditleri fırsata dönüştürme stratejileri 

bölgesi olarak ifade edilmektedir. Burada amaç zayıflıklar ve tehditler göz önünde 

bulundurularak bunların üstesinden gelebilecek stratejiler oluşturmaktır. 

T1Z1T3T8: Ekosistem Kaybı: Havza planlamasının yapılmadığı durumlarda, 

su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde bir dere üzerinde HES sayısında sınır 

konulamamaktadır. Böyle bir durumda sınırlamanın yapılamaması, doğal yaşamın 

devamı için gerekli olan su miktarının azalmasına sebep olduğu gibi akarsuyunda 

kendini yenileyebilmesine imkân tanımamaktadır. Bunların neticesi olarak 

ekosistemin sürdürülebilirliğinin kaybolması söz konusu olmaktadır. 

Z4T8: Endemik Tür Kaybı: HES’lerin kurulumu sırasında (inşaat 

aşamasında)  işletmelerin çevreye verdikleri zararları telafi etmek amacıyla inşaat 

sonrasında bölgeye ağaç dikimi ve bitki dikimi yapılmaktadır. Dikimi yapılacak olan 

bitkilerin o bölgeye has türlerden olmasına özen gösterilmemesi ya da bunun ciddiye 

alınmaması, doğada meydana gelen kaybı telefi etmeyecektir. Örneğin bölgeye özgü 

olmayan ya da fazla maliyet teşkil etmemesi amacı ile değersiz ağaçların bölgeye 

dikimlerinin yapılması gibi faaliyetler vb... Bu durum orada bulunan endemik tür 

çeşitliliğini tehlikeye sokmakta ve endemik tür kaybına neden olmaktadır. 

SWOT Analizi sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak hidroelektrik 

santrallerin bölgeye etkileri aşağıdaki gibidir. 

•  Yerli bir ekonomi olması sonucu ile dışa bağımlılığı azaltan HES'ler aynı 

zamanda düşük maliyetli yatırım ve üretim özelliğinden dolayı karlı bir yatırımdır. 

•  Karlı bir yatırım aracı olmasının yanında istihdam olanakları ile bölgesel 

kalkınmadaki etkinliği neticesinde milli ekonomiye katkı sağlamaktadır. 
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• İstihdam olanakları sayesinde yaşam kalitesi artan bölge halkı göç etmek 

yerine bölgede kalmayı tercih etmektedir. Bu durum bölgede sosyal hayatın 

gelişmesi anlamına gelmektedir. 

• HES'ler için bölge, yeryüzü şekilleri ve iklim koşulları dikkate alındığında 

hem optimum bir üretim sahası hem de sürdürülebilir nitelik taşımaktadır. 

• Artan enerji talebinin karşılanması gerekliliğinden HES sayısında da artacağı 

düşünülürse ekolojik etkilerinin göz önünde bulundurularak projelerde daha titiz 

davranılması gerekmektedir. 

• Havza planlaması ve can suyu tespiti ile ilgili sorunlar karşısında uygun 

projeler geliştirilerek ekolojik tehditler azaltılabilir, yine uygun projelerle ekoturizm 

alanları geliştirilmesi mümkündür. 

• Havza planlaması yapılarak ve inşaat aşamasında HES'lerin çevreye 

verdikleri zararlar denetlenerek bu tehditler ortadan kaldırılırsa ekolojik etkilerin 

minimuma indirilmesi mümkündür.    
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                                                   SONUÇ 

Günümüzde çevresel sorunlar sınır tanımamaları nedeniyle tüm dünyanın ortak 

kaygısıdır. Hava, su, gürültü, toprak kirliliği gibi birçok farklı kirlilik çeşitlerinden 

tüm ülkeler az ya da çok etkilenmektedirler. Ancak bu sorunlar içinde küresel ısınma 

ve buna bağlı meydana gelen iklim değişikliği problemi küresel ölçekte en fazla 

kaygıya sebep olmaktadır. Sorun, 1992 Rio Dünya Zirvesi’nden beri uluslar arası 

topluluğun çözüm bulmaya çalıştığı en önemli çevre problemi olarak 

nitelendirilmektedir. Bu sebeple tüm dünyada bu sorunla başa çıkmak için çeşitli 

çözüm yolları aranmaktadır. Söz konusu çözüm yolları içinde en fazla ön plana çıkan 

konu ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması ve enerji kullanımında 

fosil yakıtların payının mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Bu nedenle yenilenebilir 

enerji kaynakları ve bunlardan enerji üretimi gerek ulusal gerekse uluslar arası tüm 

çevrelerce desteklenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının hükümet 

politikalarınca desteklenmesi tüm devletler için avantajlı ve gerekli bir durum 

olmuştur. Bununla birlikte hükümetlerin yenilenebilir enerjilere yatırım yapmalarının 

önemli bir avantajı da kaynakların hükümetlere enerji arz güvenliği sağlamasıdır. 

Çünkü söz konusu kaynaklar ülkelerin kendi öz kaynaklarıdır. Enerjinin günümüzde 

stratejik bir önemi bulunmaktadır. Bu nedenle ülkeler enerji gereksinmelerini kendi 

öz kaynaklarından sağladıkları ölçüde avantajlı konuma gelmekte ve diğer devletler 

içinde stratejik üstünlük sağlamaktadırlar.  

Güneş, rüzgar, biokütle, jeotermal, su gücünden elde edilen enerjiler 

yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır. Bu kaynaklar her ülkenin az 

çok yada yeterli ölçülerde sahip oldukları öz kaynaklarıdır. Her ülkede sahip olduğu 

bu öz kaynaklar ölçüsünde enerji üretmekterek avantaj sağlamaktadırlar. Bu 

kaynaklara sahip olunması ülkelere büyük stratejik ve ekonomik imkanlar 

sunmaktadır.  

Su gücünden enerji üretimi (hidroelektrik) Türkiye açısından değerlendirilmesi 

gereken önemli bir potansiyeldir. Şöyle ki Türkiye su zengini bir ülke değildir, ancak 

önemli su kaynaklarına sahip olan bir ülkedir. Ayrıca ülkenin coğrafi yapısı da 

hidroelektrik enerji üretimi için oldukça fazla avantaj sağlamaktadır. Su gücünden 

enerji elde edimi(hidroelektrik) barajlardan ve nehir tipi santrallerden olmak üzere 
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iki şekilde yapılmaktadır. Baraj tipi santrallerin ve hidroelektrik santrallerin 

kendilerine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Türkiye’de hem baraj tipi 

hem de nehir tipi hidroelektrik santrallerden elektrik enerjisi üretilmektedir. Su 

zengini bir ülke olmamamıza rağmen hidroelektrikten enerji elde edimi konusunda 

oldukça avantajlı bölgelerimiz bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi de gerek su 

kaynakları, gerek yağış rejimi ve gerekse bölgenin sahip olduğu yüksek eğimler 

açısından hidroelektrikten enerji elde edimi hususunda oldukça avantajlı bir 

yöremizdir. Söz konusu avantajlarından dolayı bölgede hem baraj tipi hem de nehir 

tipi santraller mevcuttur, bölgede santral yapımı halen devam eden bir süreçtir. Enerji 

üretimi hususunda 4628 sayılı yasa sonrasında özel sektörde enerji üretiminde yer 

almaya başlamıştır, 5346 sayılı YEK kanunu ile enerji üretiminde devlet garantisinin 

olması ile de özel sektör yatırımları bölgede hız kazanmıştır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde inşa edilen, üretime geçen hidroelektrik 

santrallerin bölge ve ülke ekonomisine yaptıkları/yapacakları ekonomik katkılar ile 

bölgedeki ekolojik yaşam üzerine etkileri, yapılan araştırmanın temel konusunu 

oluşturmaktadır. 

Araştırmada etkiler ekolojik etkiler ve ekonomik etkiler olmak üzere iki türlü 

bir sınıflamaya tabi tutulmuştur.  

Santrallerin ekonomik etkileri oldukça fazladır. Çünkü Türkiye enerjide dışa 

bağımlı bir ülkedir. Cari açığının çok büyük bir kısmını enerji harcamaları 

oluşturmaktadır. Aynı zamanda Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle de 

enerji ihtiyacı gün geçtikçe artacaktır ve yapılan öngörülere göre ilerleyen yıllarda da 

bu ihtiyaç artarak devam edecektir. Türkiye’nin enerji üretiminde kaynak 

çeşitlendirmesine gitmesi gerekmektedir. Bu kaynak çeşitlendirmesini de ne kadar 

kendi öz kaynaklarından temin ederse o kadar ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.  

Ayrıca enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik önemi de oldukça 

büyüktür. Çünkü artık günümüzde enerji olmadan neredeyse nefes almak bile 

oldukça zordur. Az ya da çok herkes enerjiye muhtaçtır ve bundan fedakarlık 

yapılması çok kolay bir yol değildir. 
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Hidroelektrik enerji santralleri ile ilgili olarak farklı sektörlerden bir çok kişi 

istihdam imkanı elde etmiştir. Oldukça çeşitli meslek grupları santrallerin gerek proje 

aşamasında, gerek inşaat aşamasında gerekse de işletme aşamasında iş imkanı elde 

etmişlerdir. 

Baraj tipi hidrolik santraller ile bölgede tarımda alternatif bir balıkçılık sektörü 

oluşturulmuştur. Bölge de tarıma elverişli arazi oldukça kısıtlıdır, bazı yerlerde ise 

neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle su ürünleri yetiştiriciliği alternatif bir sektör 

olarak bölge halkına yeni iş alanları oluşturmaktadır. Balıkçılık faaliyetlerinin 

ilerleyen yıllarda daha fazla istihdam alanları oluşturacağı öngörülmektedir. Alabalık 

üretimi aynı zamanda en iyi gelir elde edilen ihraç ürünüdür. Kırmızı et ve beyaz ette 

ortaya çıkan sorunlar nedeniyle çok ciddi bir alternatif potansiyel oluşturmuş ve 

bölge halkı içinde iyi bir gelir kaynağı olmuştur. 

Santraller bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar yapmaya başlamışlardır 

ve ilerleyen yılarda da bu katkıların artacak devam edeceği öngörülmektedir. 

Kısacası hidroelektrik santraller ekonomik açıdan hem ülke hem de bölge 

ekonomisine oldukça yüksek katkı sağlamaktadırlar. 

Santrallerin etkilerini ekolojik olarak değerlendirecek olursak ekonomik açıdan 

elde edilen avantajların ve katkıların ekolojik açıdan geçerli olmadığı görülmektedir. 

Burada ilk önemli sorunun havza planlaması aşamasında ortaya çıktığı tespit 

edilmiştir. 

Su kullanım hakkı anlaşması imzalayan her şirket akarsu üzerinde santralini 

kurmuştur/ kurmaya başlamıştır. Ancak burada ciddi bir sorun ortaya çıkmıştır. O da 

ekolojik yaşama yapılan müdahaledir. Çünkü bazı akarsularda suyun kendine 

yenileyebilmesine imkan tanımayan santral yapıları oluşmuştur. Bazı vadilerde su 

kaynaktan çıktığında bir santralde kullanıldıktan sonra hemen diğer santralin 

regülatörü tarafından kullanılmaya başlamaktadır. Böyle bir durumda ise su çoğu 

zaman günışığı dahi görmeden denize dökülmektedir. Buralardaki doğal yaşam 

ortamları ise bu durumdan oldukça büyük zarar görmektedir.  

Şirketlerin su kullanımı ile ilgili sahip oldukları haktan vazgeçmeleri 

beklenemez belki ama akarsuyun santrali taşıyabilme kapasitesi belirlenip o miktarda 
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santrali şirketlerin kendi aralarında konsorsiyum yaparak kurmaları sağlanabilir. 

Böyle olunca bir akarsu üzerinde 7-8 tane hidrolik santral yerine 2-3 tane santral 

kurularak suyun kendini yenileyebilmesine imkan sağlanabilir. Yada şirketlerden 

orta ölçekli baraj kurmaları istenebilir, bunun maliyeti her ne kadar fazla olsa da 

böyle bir durumda şirketler suyu biriktirme imkanına da sahip olacaklardır buda 

onlara enerjiyi daha sonra da elde edebilmeleri adına bir imkan sağlayacaktır. Ancak 

burada da baraj yapılacak olan sahada daha geniş bir alanın zarar görmesi söz konusu 

olacaktır. Bu yöntemler seçilirken fayda-maliyet analizlerinin iyi yapılması 

gerekmektedir. Ancak şu husus hiçbir zaman unutulmamalıdır ki enerji üretiminin 

çevreye az yada çok mutlaka bir etkisi bulunacaktır. Önemli olan bu etkilerin 

olabildiğince azaltılması sürdürülebilir bir şekilde doğal kaynakların kullanılmasıdır.  

Bölgede şirketlerle halk arasında ÇED aşamasında yeni bir yöntem 

geliştirilmiştir bu da rüşvet yöntemidir. Şirket yetkilileri ile bölge halkı arasında 

bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda bir anlaşma yapılmaktadır. Bölge 

halkı ihtiyaçları olan kamusal hizmetlerden bazılarını şirketlere yaptırabilmektedirler 

örneğin köyün yolu bozuksa, bunun düzeltilmesi, okula ihtiyaç varsa bunun 

yaptırılması, muhtarlığa araba alınması vb.  

İkinci sorun ise ÇED raporları konusunda ortaya çıkmaktadır. ÇED çevresel 

sorunların çözümünde önleyici yaklaşımın esas alındığı bir uygulamadır. Bu nedenle 

bu uygulama ile sorunlar henüz ortaya çıkmadan önlenmeye çalışılmaktadır. ÇED 

raporu onaylanmayan hiçbir işletme faaliyete başlayamamaktadır. Ancak hazırlanan 

raporlarda, gerekli özenin gösterilmediği birbirlerinden faydalanılarak raporların 

hazırlandığı bölgede gerekli saha çalışmalarının yapılmadığı yönünde eleştiriler 

bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan raporlarda gereken titizlik gösterilmelidir. 

Ekosistem değerlendirme raporu ise sürece sonradan ilave edilen faydalı bir 

uygulamadır, ancak bu raporlarda da gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 

İnşaatlar başladıktan sonra ortaya çıkan en önemli sorun ise hafriyat 

boşaltımlarının dere yataklarına bırakılmasıdır. Bu olaydan hem dere yatağı büyük 

zarar görmektedir, hem de hafriyat dökülürken bölgedeki ağaçlar ve diğer flora ve 

fauna zarar görmektedir. Bu ekolojik açıdan üzerinde önemle durulması gereken bir 

husustur. 
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İşletme aşamasında ortaya çıkan sorun ise cansuyu olarak ifade edilen ekolojik 

ihtiyaç debisinin bırakılmasıdır. Burada eleştirilerin başında cansuyu miktarının iyi 

tespit edilmediği konusu gelmektedir. Can suyunun tespiti konusunda her ülke farklı 

yöntemler izlemektedir. Türkiye’de ise miktar, son 10 yılın ortalama akım verileri 

değerlendirilerek ortalama akımın %10’u olarak tespit edilmektedir. Ancak bazı 

bölgelerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kurumu bölgenin hassasiyet derecesine 

göre can suyu miktarını % 20 - % 30 arasında değiştirebilmektedir, konuda son karar 

bu kurum tarafından verilmektedir.  

İhtiyaç olunan can suyu miktarı şayet dere yatağına bırakılmaz ise oradaki 

ekolojik yaşam bundan oldukça büyük zarar görebilir. Bu nedenle dere yatağına 

bırakılacak olan can suyunun denetiminin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Denetimleri yapan kuruluş DSİ’dir. Cezai işlem ise Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Denetimleri yapabilmek için DSİ santralin 

mansabına ve membasına birer AGİ(alet gözlem istasyonu) kurdurmaktadır ve bu 

istasyonlar sayesinde can suyu miktarı online olarak DSİ tarafından 

izlenebilmektedir. Bu da sonrada geliştirilen bir uygulamadır, eski bazı istasyonlarda 

AGİ bulunmasa da DSİ tarafından bu istasyonlara da AGİ kurulması için gerekli 

işlemler yaptırılmaktadır. 

Şirketlerle DSİ arasında ayrıca Mansap Su Kullanım Hakları Anlaşması 

imzalanmaktadır. Bu anlaşma ile şirketin faaliyette bulunacağı akarsu üzerinde su 

kullanımını gerektiren başka faaliyetler varsa örneğin bir değirmen bulunuyorsa, 

yada tarla varsa bu faaliyetlerin su ihtiyaçları da tespit edilmekte ve ihtiyaç olarak 

tespit edilen miktar can suyuna eklenmektedir. Şirket oradaki diğer faaliyetler içinde 

gerekli olan su miktarını dere yatağına bırakmak zorundadır. 

Geleceğin enerji kaynakları yenilenebilir enerjiler olacaktır, fosil yakıtların 

rezervlerinin kısıtlı olması, yol açtıkları çevresel sorunlar yüzünden küresel toplum 

yenilenebilir enerjiye yönelmek zorundadır. Çevresel sorunlar bir anda ortaya 

çıkmazlar birikerek kümülatif bir şekilde ortaya çıkarlar ortaya çıktıkları zaman 

verecekleri zararlar konusunda ise insanlık halen çaresizdir. Bu nedenle bu sorunları 

olabildiğince azaltmak tüm insanlığın görevi olmalıdır. 
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Günümüzde sahip olduğumuz gelişmişlik düzeyi enerji ihtiyacını daha da fazla 

artırmaktadır. Bu enerjinin karşılanabilmesi içinde hem ekonomik açıdan avantajlı 

hem de çevreye daha az zararı olan hidrolik enerjiden yararlanılması Türkiye 

açısından bir zorunluluktur. Sahip olduğumuz bu potansiyelin mutlaka 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ancak çevresel açıdan daha avantajlı olan bu potansiyeli kullanırken de çevre 

zarar görmektedir. Hidroelektrik santraller konusunda da gereken hassasiyet 

gösterilmezse bu santrallerinde çevreye verebilecekleri zararlar da öngörülenden çok 

daha fazla olabilecektir. Bu nedenle santrallerin etkilerinin önleyici politikalarla 

giderilmesi ve onarımcı politikalara mümkün oldukça az başvurulması hem 

ekonomik açıdan hem de ekolojik açıdan faydalı bir yaklaşım olacaktır. 

Hedeflenmesi gereken sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kalkınmanın 

gerçekleştirilmesi olmalıdır. 
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MÜLAKAT SORULARI 

1. HES projelerinde bütünleşik havza planlaması ne derece göz önünde 

bulunduruluyor? Bu durumun olası etkileri nelerdir?  

2. Ülkemizin hidrolik potansiyeli konusunda ifade edilen resmi rakamların 

geçerliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?(Suyun nitelik ve niceliğinin 

belirlenemediği yerlere potansiyel hidrolik güç olarak bakıp bu yerlerin sanal 

sayılarla ifade edildiği ileri sürülmekte)  

3. ÇED raporlarının uygulamadaki başarı-başarısızlıkları nelerdir (İşletmeler 

çevre konusunda ÇED raporunda taahhüt ettikleri konuları faaliyetleri sırasında yada 

faaliyetleri sonrasında yerine getirebiliyorlar mı, bu hususta idari kapasitenin 

yetersizliği söz konusu mu?) ÇED sadece alınan “ÇED olumlu kararı” veya “ÇED 

gerekli değildir” kararı ile biten bürokratik ve zorunlu bir süreç olarak mı 

görülmekte? 

4. ÇED sürecinde yaşanan zorluklar ve problemler nelerdir? Etkin bir ÇED 

süreci için gerekli kriterler nelerdir?  

5. HES projeleri konusunda lisanslama aşamasında yapılan inceleme ve 

değerlendirmelerde ne kadar titiz davranılmaktadır? 

6. Projelerde yer altı su havzaları ne kadar dikkate alınmaktadır? 

7. Can suyunun doğal yatağa bırakılıp bırakılmayacağının denetlenmesi 

sürecinde yaşanan problemler nelerdir? 

8. HES projelerinin denetim süreci nasıl işlemekte, kamu kurumları bu 

süreçte yetersiz mi kalıyor? 

9. Fizibilite çalışmaları nasıl yapılmaktadır?(Yer altı araştırmalarına ve 

laboratuar deneylerine gerek duyulmadan sadece gözlemsel çalışmalara dayanan 

verilerle bu çalışmaların hazırlandığı öne sürülmekte konu ile ilgili görüşleriniz?) 

10. Çevresel /ekosistem su ihtiyacının belirlenmesinde hangi metot 

kullanılmaktadır (ıslak çevre, tennant, aylık ortalama debi)? 
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11. Bölgeye ilişkin türlerin tespiti için gerekli arazi izleme çalışmaları 

yapılmakta mıdır? 

12. HES santrallerinde kullanılan ürün tercihlerinde hangi ülkelerin ürünleri 

kullanılmakta, bunların kalitesi santralin ömrünü ne oranda etkilemektedir? 

13. Yatırımcı kuruluşlara verilen inşaat süresi (40 ay) yeterli midir? (Sürenin 

gerekli belgeleri toplamak için yeterli olmadığı, sürenin kısa olmasının yatırımcıyı 

çıkmaza sürüklediği bu nedenle yatırımcının inşaat sırasında çevreye olabilecek 

zararlara yeterince dikkat etmeyebileceği öne sürülmekte.) 

14. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde lisansladığınız ya da başvuru aldığınız proje 

sayısı nedir? Kurumunuza yapılan toplam başvuru sayısı kaç tanedir? 

15. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde günümüz itibariye HES Kurulu gücü kaç 

MW’tır? 

16. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tespit ettiğiniz sorunlar nelerdir? Sorunların 

çözümü için neler yapılmakta? 

17. HES’lerin Doğu Karadeniz Bölgesine yapmış oldukları ekonomik katkı ne 

düzeydedir? 
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Mühendisliği Fakültesi Orman Ekonomisi ABD (11 Nisan 2012, 14.30) 

Prof. Dr. Ömer Yüksek: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik ABD (11 Nisan 2012, 16.30) 

A. Kasım Sarımehmet: DSİ 223. Şube Müdürü (12 Nisan 2012, Saat:14.30) 

Cemil Köksal: Gümüşhane Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Şube Müdürü (12 

Nisan 2012, 15.00) 

Rahime Ustasüleyman: Trabzon Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü İnşaat 

Mühendisi (13 Nisan 2012, Saat: 09.30) 

Coşkun Sağır: Trabzon Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü, Etüt ve Plan 

Proje Şube Müdürü, (13 Nisan 2012, Saat: 10.30) 

Mustafa Yamiç : Trabzon Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü Çevre 

Mühendisi (13 Nisan 2012, Saat: 14.30) 

İsmet Şahin: Maçka İlçesi (15 Nisan 2012, 13.00) 

Şaban Yaman: Maçka İlçesi (15 Nisan 2012, 13.00) 

Bayram Ali Yılmaz: Cevizlik HES (Sanko Enerji) Güvenlik Görevlisi Rize 

(14 Nisan 2012, Saat: 14.00) 

Refik Serdaroğlu: Çaykara İlçesi (14 Nisan 2012, Saat: 17.00) 

Baki Yalçın: DSİ 223. Şube Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi (16 Nisan 2012, 

14.00) 

Yakup Atıcı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Gümüşhane Şube Müdürlüğü 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi (16 Nisan 2012, 15.00) 

Lütfi Kolatoğlu: Gümüşhane İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Hayvan Sağlığı,Yetiştiriçiliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü (16 Nisan 2012, 

16.30) 
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Muammer Gürmen: Sistem 2000 Elektrik (Elektrik Mühendisi) (16 Nisan 

2012, 18.00) 

Doç. Dr. Şağdan Başkaya: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 

Mühendisliği Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma ABD (17 Nisan 2012, 

14.30) 

Prof. Dr. Salih Terzioğlu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 

Mühendisliği Fakültesi Orman Botaniği ABD (17 Nisan 2012, 16.30) 
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