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ÖNSÖZ 

Hidroelektrik enerji kaynakları temiz ve yenilenebilir olmaları, yerli doğal kaynak 

kullanılması, fiziki ömürlerinin uzun olması, işletme ve bakım giderlerinin düşük 

olması gibi nedenlerle petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan üretilen 

enerjiye göre daha çok yenilenebilir ve çevreyle dost enerji kaynaklarıdır. 

Yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi için su kullanılmasının birçok yararları olması 

yanında çevreyle de bir takım etkileşimleri olmaktadır. Bu etkileşimler, genellikle 

hidroelektrik santrallerinin nehir ekosistem ve habitatına olan etkilerini 

kapsamaktadır. Hidroelektrik santrallerinin kurulmuş olduğu yerlerde sürdürülebilir 

bir sucul ekosistemin sağlanabilmesi için regülatörün bulunmuş olduğu yerden 

bırakılacak olan ekosistem suyu miktarına azami düzeyde önem gösterilmesi, 

göçmen balıkların üreme ve beslenme biyolojilerini yerine getirebilmeleri açısından 

membaya doğru balık merdivenleri inşa edilmesi sucul ekosistem açısından önem arz 

etmektedir. 

Bu tez çalışması, bırakılacak olan ekosistem su ihtiyacının belirlenmesi konusunda 

yapılacak çalışmaları ve yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri kapsamaktadır.  

Çalışmanın, bu konuyla ilgilenenlere ve ülkemize faydalı olmasını ümit ediyorum. 

Çalışmalarımın her safhasında yardımlarını esirgemeyen, sürekli yol gösteren çok 

değerli hocam sayın Prof. Dr. İlhan AVCI‟ya teşekkürlerimi sunarım. Büyük 

desteğini benden esirgemeyen babam Nedim BALBAY, annem Necla BALBAY ve  

kardeşim Muhammed BALBAY‟a teşekkür borçluyum. Her zaman yanımda olan 

arkadaşım Oğuzhan ÇETİNDEMİR‟e ve Burcu ODABAŞI‟ya ayrıca teşekkür 
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HĠDROELEKTRĠK SANTRAL PROJELERĠNDE EKOSĠSTEM SU 

ĠHTĠYACININ BELĠRLENMESĠ VE TÜRKĠYE’DEKĠ UYGULAMALAR 

ÖZET 

Ülkemizin kalkınması, halkımızın refah düzeyinin yükseltilmesi için elektrik enerjisi 

ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için son 

yıllarda ülkemizde nehir tipi santraller inşa ederek, hidroelektrik enerji üretimini 

büyük bir yönelim vardır. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 

Belgesinde; 2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek 

hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasının 

sağlanacağı belirtilmektedir. Salt hidroelektrik enerjisi üretimi düşünülür, bunun 

başta doğal yapı olmak üzere, diğer olumsuz yanları dikkate alınmazsa, telafi 

edilemez ülkesel hata ve yıkımlara yol açılır.   

Kamu ve özel sektör tarafından Türkiye genelinde yapılması planlanan 2000‟e 

yaklaşan Nehir Tipi HES projesi mevcuttur. Projelerin toplam kurulu gücü yaklaşık 

25.000 MW olup yıllık ortalama üretimin 125.000 GWh olması beklenmektedir. Ön 

görülen bu üretim değeri, Türkiye‟nin 2008 yılında tükettiği toplam elektrik enerji 

miktarının %60‟ına karşı gelmektedir. Bu HES projelerinin tamamlanması öngörülen 

2023 yılı elektrik talebinin ise sadece %5‟ini karşılayabileceği tahmin edilmektedir.  

Nehir tipi HES‟ler yenilenebilir alternatif birer enerji kaynağı olarak kabul 

edilebilirler. Ancak inşaat ve işletme aşamalarında uyulması gereken kurallar ve ilgili 

denetim mekanizmaları tam ve doğru olarak belirlenmelidir.  

HES projeleriyle ilgili politika ve uygulama esasları belirlenirken projelerden 

etkilenen halkın ve sivil toplum kuruluşlarının  görüşleri saptanmadan hazırlanmış 

olması büyük bir sorundur. Bu projelerin hazırlanması sırasında yörede yaşayan 

halkın ve flora ve faunanın suya ihtiyaçları net olarak değerlendirilmemiştir.  

Bir başka sorun ise bırakılacak olan ekosistem suyu konusudur. Birçok proje 

eskiden100-150 lt/san ekosistem su ihtiyacı (can suyu) bırakılarak hazırlanmıştır. 

Yeni yönetmelikte bırakılacak ekosistem su ihtiyacı (can suyu) son 10 yıllık ortalama 

akımın en az %10 u olarak belirlenmiştir. Bu oran her nehir havzası için aynı olamaz. 

Her akarsu için havzasının doğal dengesini devam ettirebilecek ve diğer su haklarını 

güvenceye alacak bir oranın belirlenmesi gerekir.  

Ayrıca yürürlükteki ÇED mevzuatı gereği 0,5 – 25 MW kurulu güçteki HES projeleri 

yönetmeliğin EK-II‟ sinde yer almakta ve sadece proje tanıtım dosyası (ön ÇED) 

sürecine tabi tutulmaktadırlar. Oysa proje alanında yapılacak tüm HES‟ ler göz 

önünde bulundurulduğunda alana toplam etkisi çok büyük olacağından genel bir etki 
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değerlendirmesi ile ülke genelinde ve havza bazında ekolojik sistemlerin 

devamlılığını gözetecek bir planlama gerekli olacaktır.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

DETERMINATION OF THE ECOSYSTEM WATER NEED IN 

HYDROELECTRIC POWER PLANT PROJECTS AND APPLICATIONS IN 

TURKEY 

SUMMARY 

Electric energy is needed for the development of our country and increase in the 

prosperity of our people. In order to meet such need and to decrease the dependence 

on foreign sources river type power plants were started to be constructed in recent 

years leading a considerable tendency towards hydroelectric energy production. In 

the Electric Energy Market and Supply Security Strategy Document it was stated that 

all of hydroelectric electric energy potential of our country will be utilized for the 

electric energy production. However, if we consider only the hydroelectric energy 

production and ignore the cons including those related to the natural structure, this 

would lead a mistake or even devastating consequences. 

There are nearly 2000 River Type HPP projects planned to be constructed in Turkey 

wide by the public and private sector. The total installed power proposed by the 

projects is 25,000 MW and it is envisaged that the annual production will be around 

125,000 GWh. This production value is almost 60% of the energy quantity consumed 

in Turkey in 2008. However, this production quantity will correspond only 5% of the 

electric demand for 2023 on which the cited HPP Projects are set to be completed. 

The river type HPP‟s may be accepted as an renewable alternative energy sources. 

However, the rules to be followed and the relevant audit and supervision mechanisms 

during the construction and operation phases should be fully and appropriately 

determined. 

It is a material problem that the policies and application principles of the HPP 

Projects were prepared without receiving the comments and opinions of the people 

and CSO‟s affected from the Projects. In the preparation of these projects, the water 

requirements of the local people as well as the flora and fauna were not evaluated 

clearly. 

Another problem is that the water of the ecosystem to be left. Many projects were 

prepared with the ecosystem water requirement with former 100-150 lt/sec. However 

in the new regulations the minimum ecosystem water requirement has been defined 

as 10% of the last 10 years‟ flows. It is required to determine a new ratio for the 

survival of the natural balance of the basin of each river and to secure the other water 

rights. 
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Besides the HPP projects between 0,5 and 25 MW installed powers pursuant to the 

applicable ÇED (Environmental Impact Evaluation) laws are stated in the Annex II 

of the Regulations and subject to only the project presentation file process 

(preliminary ÇED). However, considering all HPP‟s to be conducted in the project 

area, since the summation effect will be large, a general impact evaluation will be 

required in the country wide and a planning will be needed for the survival of the 

ecological systems in terms of basin. 
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1.   GĠRĠġ VE ĠNCELENECEK KONUNUN TANITILMASI 

1.1. Hidroelektrik Santral (HES) Tanımı, Tip ve Özellikleri 

1.1.1. Hidroelektrik santral (HES) tanımı 

Ülkemizin ortalama yükseltisi 1.131 metre olup 1000 m'den yüksek alanlar toplam 

yüzeyin  % 55.5'ini kaplamaktadır. Ülkemiz arazisinin % 64'ünün eğimi % 12'nin 

üzerindedir. Ortalama yüksekliği bir kilometrenin üstünde olan ülkemizde akarsu 

eğimleri de fazladır. Bu topoğrafik yapı ve hidrolojik koşullar ülkemizi hidroelektrik 

enerji üretimi açısından avantajlı kılmaktadır. 

 

 

ġekil 1.1 : Türkiye yükselti haritası 

Hidroelektrik enerji üretimi diğer enerji kaynaklarında çok nadir bulunan kendine 

özgü faydalara sahip bir enerji üretim çeşididir. Hidroelektrik enerji temiz, 

yenilenebilir enerji seçeneklerinin en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Sekizinci 

ve Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda “Doğanın korunması amacı dikkate 

alınarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 

ve tüketimde daha büyük oranlarda yer alması için tedbirler alınacaktır. Böylece yerli 

fosil kaynakların yanına yenilenebilir enerji kaynakları da katılarak ülke enerji 
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potansiyelinin en üst derecede kullanıma sokulması sağlanacaktır.” ilkesi yer 

almıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın en önemlilerinden olan hidroelektrik enerji 

kaynaklarımız da bu kapsamda öncelikli olarak geliştirilmesi gereken kaynaklar 

arasına girmektedir. Hidroelektrik enerji, yüzyıldan fazla bir deneyime sahip, 

kanıtlanmış ve çok iyi gelişmiş bir teknolojinin ürünüdür. Modern santraller % 90-95 

dolayında en yüksek verimli enerji dönüşüm işlemi sağlamaktadır. Bu aynı zamanda 

önemli bir çevresel faydadır. En gelişmiş fosil kaynaklı santrallerin verimi % 60, 

rüzgar santrallerinde %40 ve güneş enerji panellerinin ise %18 dolayındadır. 

Hidroelektrik enerji diğer büyük ölçekli enerji üretim seçenekleriyle kıyaslandığında, 

en düşük işletme maliyetine ve en uzun işletme ömrüne sahiptir. 

Hidroelektrik santral, suyun potansiyel enerjisinin mekanik enerjiye ve mekanik 

enerjinin de elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yerdir. Hidroelektrik santrallerin 

doğaya en az zarar veren enerji üretim yöntemlerinden biri olduğu varsayılmaktadır. 

İşletilmesi aşamasında herhangi bir zehirli atık oluşmamakla birlikte enerji için 

kullanılan su tekrar yatağına bırakılmaktadır.  

Hidroelektrik santraller; 

 Çevreyle uyumlu, 

 Temiz, 

 Yenilenebilir, 

 Pik talepleri karşılayabilen, 

 Yüksek verimli (% 90‟ın üzerinde), 

 Yakıt gideri olmayan,  

 Enerji fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, 

  Uzun ömürlü (200 yıl),  

 Yatırımı geri ödeme süresi kısa (5-10 yıl),  

 İşletme gideri çok düşük (yaklaşık 0,2 cent/kWh),  

 Dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır. 

Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynağı olan su ile enerji ürettikleri için 

en önemli çevresel avantajları sera gazı etkisi yaratmamasıdır. Ayrıca karbon 

emisyonları düşük olup, asit yağmuru problemleri yok denecek kadar azdır. Dünyada 

ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik üretim potansiyelinin yarısının bile 
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geliştirilmesi, sera gazı emisyonlarının % 13 oranında azalmasını sağlayacaktır 

(Acar, E., Doğan, A.) [1]. 

Hidroelektrik santrallerin; akarsularla oluşan erozyonun önlenmesinde önemli bir 

faydası vardır. 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. 

Ne var ki, hidroelektrik santraller doğaya verdikleri zararlar açısından bu kadar 

masum değildirler. Hidroelektrik santrallerin çevreye olan olumlu etkilerinin yanında 

olumsuz etkileri de mevcuttur. Bu etkiler; 

 Doğal ortamı orta derecede de olsa olumsuz etkilemeleri,  

 Ormanların tahrip olmasına neden olmaları,  

 Nehir akışına engel olmaları  

 Sucul yaşam üzerinde olumsuz etki yaratabilmeleridir. 

1.1.2.   Hidroelektrik santral tipleri 

Akarsuyun akış enerjisinden faydalanılan suyun depolanıp depolanmamasına göre 

hidroelektrik santraller iki türlü inşa edilir: 

 Kanal ve nehir üzerinde inşa edilen hidroelektrik santraller   

 İnşa yolunda, suyun akışı durdurularak veya başka bir yola verilerek yapay 

bir su düşüşü sağlanan hidroelektrik santraller. 

1.1.2.1   Barajlı (depolamalı) hidroelektrik santraller 

Depolamalı hidroelektrik santraller; akarsu üzerinde bir baraj yardımı ile mevsimlik, 

yıllık veya çok yıllık haznelerdir. Elektrik enerjisi üretimi ihtiyaca göre ayarlanarak, 

pik saatlerindeki ihtiyaç kolayca karşılanır. Yedek türbinler yardımı ile yağışlı 

yıllarda güvenilir enerjinin üstünde ikincil enerji üretilebilir ve haznenin 

büyüklüğüne göre kurak mevsimlerde enerji ihtiyacı karşılanabilir.[5]  

Baraj tipi hidroelektrik santraller, doğal enerji kaynağıdır. Petrol fiyatlarından 

etkilenmez, dolayısıyla dışa bağımlılığı azaltır. Baraj santralleri istenildiği zaman 

devreye alınabilir. Örneğin termik santrallerin devreye alınması, yaklaşık olarak 4–6 

saattir. İşletme bakım giderleri diğer enerji kaynaklarına göre oldukça düşüktür. 
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Doğru biçimde inşa edildiğinde, çevreye verdikleri zararlar, yenilenemez enerji 

kaynaklarına göre oldukça azdır. 

 

ġekil 1.2 : Barajlı (Depolamalı) Hidroelektrik Santral 

Baraj tipi hidroelektrik santraller, taşkın koruma, sulama, içme suyu, taşımacılık, 

balıkçılık, turizm faaliyetleri sağlamaktadır. Baraj tipi hidroelektrik santraller 

depolama yaptıklarından dolayı pik santrallerdir. Gün içerisinde değişen taleplerin 

karşılanmasında önemli işlevi olan baraj tipi hidroelektrik santraller, enerji 

ihtiyacının karşılanması ve enerji kaynaklarının yönetilmesi açısından stratejik 

öneme sahiptir.  

Barajlı HES projeleri, büyük depolama rezervuarları sayesinde membadan gelen 

kirlilik yükünün konsantrasyonunu düşürerek mansapta kirliliğin etkisini önemli 

ölçüde azaltırlar. Barajlı HES‟ler, rezervuarlarındaki depolama imkânı dolayısıyla 

taşkınları önleyerek mansapta taşkın riskini önemli ölçüde azaltırlar. Baraj 

rezervuarları, balıkçılık yapılabilmesine ve diğer su ürünleri yetiştirilmesine imkan 

sağlamaları yanında çeşitli su sporlarının yapılmasına imkan sağlaması ve rekreasyon 

maksadıyla kullanılabilmesi yörenin sosyokültürel kalkınmasına dolaylı olarak 

önemli katkıda bulunur. Baraj rezervuarları yörenin coğrafik yapısı ile bir bütünlük 

arz ederek suyun minimum seviyelere indiği yaz dönemlerinde sulak alan özelliği 

taşıyan tabii bir çevre oluştururlar. 

Barajların: 

• Şehirlerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması, 

• Sanayi için gerekli suyun temini, 
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• Hidroelektrik enerji üretimi, 

• Taşkından korunma, 

• Nehir rejimlerinin tanzimi, 

• Taşkın zararlarından korunma, 

• Su ürünleri istihsali, 

• Mesirelik kullanım (rekreasyon), 

gibi sayısız faydaları vardır. 

Barajlı santrallerin en önemli avantajlarından biri, belki de en önemlisi, enerji 

depolayabilme yeteneğidir. Türkiye‟de şu anda işletmede olan barajlı santrallerin 

enerji depolama kapasitesi, yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık yarısı kadardır. Yani, 

ortalama altı aylık elektrik üretimlerini depolama kapasitesi vardır. Enerjide 

çoğunlukla dışa bağımlı olan ülkemiz için çok önemli ve stratejik bir avantajdır. 

Herhangi bir kriz nedeniyle yurtdışı enerji kaynaklarının temininde güçlükle 

karşılaşıldığı dönemlerde, barajlar elektrik üretmeye devam edebilirler. 

1.1.2.2.   Doğal akıĢlı (nehir tipi) hidroelektrik santraller 

Hidroelektrik santrallerin son zamanda önem kazanan türlerinden biri ise nehir tipi 

santrallerdir. Bu tip santraller yükleme havuzunun sınırlı kapasitesi sebebiyle çok 

küçük bir su depolama potansiyeline sahiptir ve sadece nehirde enerji üretimine 

yetecek debi olduğunda çalışabilirler ( 

Cebeci,M.E.,Tör,O.B.,Yılmaz,O.,Nadar,A.,Güner,E. ). Nehir tipi hidroelektrik 

santralleri adından da anlaşılacağı gibi dere ya da nehirde o an var olan suyu 

kullanarak enerji üretimi gerçekleştiren santrallerdir. Genelde bu santraller 

topoğrafik yapıdan da yararlanarak potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünü 

esas alır ve suyun belirli bir noktadan düşüşüne bağlı olarak enerji üretir. Burada 

debi (m
3
/sn) ve düşü  (m), enerji üretiminde iki ana parametreyi oluşturmaktadır. 

Doğal akış periyoduna bağlı olarak çalışan bir nehir tipi hidroelektrik santralin 

regülatör (ya da ızgara), çökeltim havuzu (bazılarında bulunmuyor), iletim kanalı, 

yükleme havuzu (basınçlı tiplerde ise yerini denge bacası almıştır), cebri boru, 

türbinler, kuyruk suyu kanalı gibi yapılardan oluştuğu görülmektedir (Şekil 1.3). Su 

ızgaralar vasıtasıyla doğal yatağından alınıp çökeltim havuzundan sonra iletim kanalı 

vasıtasıyla yükleme havuzuna gelir. Buradan cebri boru ile düşü sağlanarak santral 
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binasındaki türbinlere gönderilerek elektrik üretilir. Bu üretimde kullanılan su, tekrar 

kuyruk suyu kanalı ile aynı nehre boşaltılmaktadır.  

 

ġekil 1.3 : Bir nehir tipi hidroelektrik santralinin genel vaziyet planı 

1.2   Hidroelektrik Santral Projelerinin Planlama Ġlke ve Süreci 

1.2.1   Planlama aĢamasında yapılan çalıĢmalar 

Su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları genellikle 4 

aşamada yapılır. Bunlar istikşaf (ön inceleme), master plan, planlama (fizibilite-

yapılabilirlik) ve kesin proje aşamalarıdır. 

1.2.1.1   ĠstikĢaf (ön inceleme) çalıĢmaları 

Bu çalışmalar genellikle havza bazında ve havzanın potansiyelini tanımak için 

yapılırsa da, havza istikşafında yer almayan ve proje fikri sonradan geliştirilen 

münferit bir ünite için de hazırlanabilirler. Bu maksatla önce havza içindeki toprak 

kaynaklarının miktarlarıyla özellikleri, bu topraklarda yetiştirilen ve yetiştirilebilecek 

bitkiler, pazar durumları, havza içinde ve civarındaki yerleşim yerleri, buradaki 

toplulukların ve endüstri tesislerinin su ihtiyaçları ile ilgili bilgiler derlenir. İklim ve 

akarsuyun hidrolojisine ait doneler belirlenir, ihtiyaçların ilerde nasıl gelişeceği veya 

daha ne gibi tesisler kurulabileceği tespit edilir, daha sonra da büroda haritalar 

üzerinde ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekli tesisler belirlenerek 
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boyutları saptanır, maliyetleri hesaplanır, ekonomileri incelenir ve müteakip 

aşamalarda ele alınması uygun görülenler için tavsiyelerde bulunulur. Proje 

sahasındaki ihtiyaç ve sorunlar ile bunları karşılayabilecek imkân ve tedbirlerin 

dökümünü veren istikşaf çalışmaları bir sonraki aşamada yapılacak çalışmalara da 

ışık tutar. 

Münferiden ele alınan tali bir havza bazındaki projeler için gerçekleştirilen istikşaf 

çalışmaları sonunda, projenin teknik ve ekonomik yapılabilirliğe sahip olduğu 

gösterildiği takdirde, bu proje, toplanacak daha ayrıntılı ve hassasiyette veri temini 

çalışmaları ve etütlere konu edilerek doğrudan planlama aşamasında ele alınır. 

Bu çalışmalarda; 

 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar, 

 Yüzeysel gözlemlere dayalı, bazen muayene çukur ve hendekleri açılarak 

elde edilen jeolojik bilgiler, 

 Yüzeysel gözlemlere dayalı araştırmalar yapılarak, öngörülecek tesislerin 

muhtemel kazı yerlerinden veya civardaki ocaklardan temin edilebilecek yapı 

gereçlerinin cins, miktar ve inşaat sahalarına uzaklıkları hakkındaki ön 

bilgiler, 

 Toprak kaynakları için herhangi bir laboratuar araştırmasına girilmeksizin 

mevcut amenajman çalışmalarından yararlanılarak veya dar kapsamlı tutulan 

arazi çalışmaları sonucunda belirlenen toprak yapısının nicelik ve 

niteliklerinin tasnifini %75 doğruluk derecesiyle içeren bilgiler, 

 Su temini, değişik maksatlı su ihtiyaçları ve öngörülecek tesisler ile inşaat 

aşamasındaki geçici tesislerin taşkın risklerinin belirlenmesi amacıyla, asgari 

yeterlilikte bir gözlem periyodunu kapsayan veya sentetik yöntemlerle 

yapılan proje hidrolojisi çalışmaları, 

 Proje kapsamındaki tesislerin, bazı kabullere dayalı olarak ve detay 

çalışmaları içermeden çıkarılan metrajlara göre bulunan keşif maliyetleri, 

 Proje faydalarının belirlenmesi amacıyla, kapsamlı anket ve araştırmalar 

yapılmadan derlenen istatistiki bilgilerle yetinilen tarımsal ekonomi etütleri, 

yeterli görülerek, istenen fonksiyonu görecek en ekonomik ve inşa kabiliyeti olan bir 

çözüme gitmeye veya mümkün mertebe yaklaşılmaya çalışılır. İstikşaf aşamasında, 

aynı fonksiyonu sağlayacak alternatif araştırma çalışmaları ağırlık taşımazsa da, 

gerek genel formülasyon gerekse herhangi bir proje ünitesi için ekonomik 
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karşılaştırma yapmadan karar verilemeyen durumlar için bu çalışmalara ihtiyaç 

duyulur. 

1.2.1.2   Master plan çalıĢmaları 

Havza çapında yapılan veya tali bir havza bazındaki münferit tesis ya da tesisler 

grubunu kapsayacak şekilde gerçekleştirilen istikşaf çalışmalarının müteakip 

aşaması, genellikle planlama çalışmaları olmaktadır. Ancak, planlama çalışmalarının 

büyük bir havza çapında yapılması, hem güçlükler arz edeceğinden ve hem de 

uygulama programlarının uzun periyotları kapsaması nedeniyle ileride yeni verilerin 

ışığı altında revizyona ihtiyaç duyulacağından, bir bakıma gereksiz görülmektedir. 

Bundan dolayı, havza istikşafının gözden geçirilmesiyle bir master plan hazırlanması 

ve bu planda teklif edilen projelerin münferiden planlama aşamasında etüt edilmesi 

daha uygun olmaktadır. 

Master plan aşamasındaki çalışmaların mutlaka havza çapında yapılması gerekmez. 

Bazen birden fazla projenin birbiri ile yakın fiziki ilişki içinde bulunduğu durumlar 

söz konusu olmaktadır. Bu projelerden veya proje ünitelerinden bir tanesi ortadan 

kalkarsa, diğer projelerin birbiri ile ilişkilerini daha iyi belirlemeden veya grup 

içindeki projelerin yapılabilirliğini daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmadan 

planlama çalışmalarına geçilmemesi gerekmektedir. İşte bu maksatla yapılan 

çalışmalar da Master Plan Çalışmaları olarak ifade edilmektedir. 

Bu çalışmalarda kullanılan veri ve etüt çalışmalarının istikşaf aşamasındakilere 

kıyasla daha ileri seviyede olmaları gerekmektedir. Veri ve etüt imkânlarının yeterli 

düzeyde olması halinde istikşaf çalışmalarına gerek görülmeden master plan 

aşamasında çalışmalar yapılabilir. Master plan aşamasında teknik ve ekonomik 

yapılabilirliğe sahip olduğu ortaya konan projeler, bir program dahilinde planlama 

aşaması çalışmalarına konu teşkil ederler. Ancak bu projelerden herhangi biri yeterli 

sayılabilecek veri ve etütle master plan kapsamında ele alınmış ve aynı zamanda 

diğer projelerin planlama aşamasında yapılacak fiziki boyutlandırmalarına bağlı 

olarak, söz konusu projenin belirlenen karakteristiklerinin değişmeyeceği kesinlikle 

ortaya konmuş ise, bu proje planlama çalışmalarına ihtiyaç görülmeksizin kesin proje 

çalışmalarına konu olacak ve uygulamaya teklif edilebilecektir. 
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1.2.1.3   Planlama (fizibilite-yapılabilirlik) çalıĢmaları 

Uzun bir süreci kapsayan, temini oldukça zor ve pahalı meteorolojik, hidrolojik, 

jeolojik, topoğrafik ve çok yönlü istatistiki bilgiyi içeren sistematik veri toplama 

faaliyetleri ile her biri başlı başına bir mühendislik disiplini konusu etüt faaliyetlerine 

dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu çalışmalar sonucunda ele alınmış olan 

projenin teknik, ekonomik ve mali yapılabilirliği kesinlikle ortaya konur. Verilerin 

hacmi ve kapsadığı süreyle orantılı olarak, her ne kadar planlama çalışmasının 

güvenilirliği artarsa da varılan sonucu "Kesin doğru" değil "doğruya en yakın" 

yaklaşımıyla kabul etmek gerekir. Nitekim, planlaması tamamlanan, ancak ödenek 

yetersizliği nedeniyle uygulaması geciken bazı projelerin yeni verilerin ışığında 

yapılan planlama revizyon çalışmalarında bazen orijinal formülasyondan çok farklı 

çözümlere ulaşıldığı görülmektedir. 

Planlama çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır: 

 Rezervuar alanı için 1/5000, depolama tesisleri için 1/1000 ölçekli haritalar, 

 1/5 000 ölçekli harita üzerine rezervuar, 1/1 000 ölçekli harita üzerine 

işlenmiş baraj yeri yüzey jeolojileri, 

 Sondaj, galeri, çukur ve hendek açılarak belirlenen jeolojik kesitler, 

formasyonların fiziksel özellikleri ve hidrojeolojik bilgiler, 

 Doğal yapı gereçlerini laboratuar deneyleri de yapmak suretiyle cins, yer ve 

miktar olarak belirleyen araştırma sonuçları, 

 Toprak kaynaklarının yeri, derinliği, yapısı, drenaj kabiliyeti, erozyona 

mukavemeti yönlerinden niteliklerini belirleyen, uzun süreli arazi 

araştırmaları ve gözlemleri ile toprak numuneleri üzerinde yapılan laboratuar 

deneylerine dayalı %90 doğruluk derecesinde arazi tasnif ve drenaj etütleri, 

 Proje sahasındaki sosyal yapıyı, insan kaynağının nitelik ve niceliğini, projeli 

koşullara adaptasyon kabiliyetini, ekonomik ve idari yapının projeye yönelik 

etkilerini, projeli ve projesiz koşullardaki bitki desenlerinin, gelir 

durumlarını, pazar araştırmalarını içeren tarımsal ekonomi etütleri, 

 Proje ile öngörülecek su yapılarının ekonomisi ve stabilite şartlarının 

sağlanması yönünden yeterli görülecek periyotları kapsayan su temini 

verilerini, katastrofal ve muhtelif tekerrürlü taşkın hesaplarını, kesin olarak 

belirlenen ihtiyaçlara göre yapılan detaylı işletme çalışmalarını içeren proje 

hidrolojisi çalışmaları, 
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  Projenin her maksadına ilişkin detaylı ihtiyaç ve talep tahmin etütleri, 

 Mevcut ya da temini mümkün teknolojilerin projeye uygulanabilirliğine 

yönelik çalışmalar. 

Zaman faktörünün kaynak potansiyelini harekete geçirmede olumsuz bir parametre 

olduğu gerçeği dikkate alınarak, veri toplama, etüt ve mühendislik faaliyetlerini 

gereğinden fazla süreyi kapsayacak şekilde uzatmadan, proje sahasındaki ihtiyaç ve 

sorunlar ile kaynak ve imkanlar optimum olduğu yargısına varılan bir çözümde 

birleştirilerek planlama çalışmaları tamamlanmalıdır. 

Fizibilite  (Yapılabilirlik-Planlama) çalışmaları sonucunda hazırlanacak raporların 

formatı Ek-1 'de verilmiştir. 

1.2.1.4   Kesin proje çalıĢmaları 

Yapılabilirlik çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan tip ve boyutlara göre; baraj, 

regülatör ve ilgili yardımcı yapıların ve hidroelektrik santralın gerekli statik, 

betonarme, hidrolik ve diğer hesaplarının yapılmasına ilişkin rapor ile inşaat ve 

imalat yapılmasına esas detaylı proje çizimlerinin ve inşaat yapım kriterlerine ait 

teknik şartnamelerin hazırlanması hizmetleri, kesin proje çalışmaları kapsamındadır. 

Yapılan bu çalışmaların sonuçları proje raporları, teknik şartnameler ve proje albümü 

(çizimler) adı altında toplanmakta olup, inşaat ihalesi bu dokümanlara göre 

yapılmaktadır. 

Bu çalışmalara ek olarak, projelerin gerçekleşmesi için gerekli olabilecek kredinin 

temini maksadıyla kesin proje safhasında „„Kredi Aplikasyon Raporu‟‟ 

hazırlanmaktadır. Ayrıca kesin proje çalışmalarında gerektiği zamanlarda, hidrolik 

model deneyleri, zemin ve kaya mekaniği deneyleri ve diğer lüzumlu deneyler de 

özel etütler kapsamında yapılmaktadır.  Kesin proje çalışmaları sonucunda 

hazırlanacak raporların formatı Ek-2'de verilmiştir. 

1.2.2   Fizibilite/yapılabilirlik analizleri ve yapılabilirlik raporları  

Bir projenin teknik, ekonomik, mali, siyasal, çevresel ve toplumsal yapılabilirliğini 

ortaya koymak için yapılan ve uzun bir süreç içinde elde edilmiş olan meteorolojik, 

hidrolojik, jeolojik, topoğrafik ve çok yönlü istatistiki bilgilere dayanan çalışmaya „ 

Fizibilite Etüdü „ denir.  

Gerek DSİ‟ ye sunulması gereken Fizibilite Raporları‟nın hazırlanması, gerek 
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yatırımcılara projelerinin güvenirliği konusunda bilgi vermesi açısından Fizibilite 

çalışmaları son derece önemlidirler.  

Yapılabilirlik çalışmaları esnasında değerlendirilecek ölçütler ( Bayazıt, M.): 

Teknik Yapılabilirlik: Teknik açıdan söz konusu projenin gerçekleşmesine engel 

oluşturacak düzeyde herhangi bir mühendislik sorununun olmaması halidir. Yani; 

proje teknik açıdan kendinden beklenen fonksiyonu ilgili açılardan (su tutma 

kapasitesi, sağlamlık, uygun konum vs) yerine getirebilmelidir. Örneğin aktif ve 

büyük fayların olduğu bir bölgede büyük bir baraj inşaatı teknik açıdan hemen 

hemen olanaksızdır. Böyle durumlarda, projelerin teknik yapılabilirliklerinin 

olmadığı ifade edilmektedir. 

Ekonomik Yapılabilirlik: Bir projenin toplam yıllık gelirinin, toplam yıllık 

giderinden fazla olması halidir. Kısaca projenin faydasının maliyetinden büyük 

olması halidir. Hidroelektrik santral projelerinin toplam yıllık gelirlerinin hesabında, 

hidroelektrik santral projesinin yapılmaması durumunda onun yerine inşa 

edilebilecek, aynı paternde üretim yapan ve hidroelektrik kaynaktan sonra en ucuz 

enerji üretim kaynağı olabilecek bir tesisin yıllık giderleri, hidroelektrik santral için 

yıllık gelir olarak kullanılmaktadır. 

Mali Yapılabilirlik: Projenin inşası ve işletmesi için gerekli mali kaynakların mevcut 

olması durumu olarak tanımlanabilmektedir. 

Siyasal Yapılabilirlik: Projenin yapılmasının resmi karar vericiler tarafından siyasi 

açıdan benimsenmiş ve ulusal ve yerel ölçekte siyasi temelin ve desteğin edinilmiş 

olmasıdır. 

Çevresel Yapılabilirlik: Projenin çevreye doğal yaşam ortamlarına canlı türlerine 

olumsuz etkilerinin “önemsiz” olmasıdır. Ayrıca çevre üzerinde etkileri önemsiz bir 

yatırım projesinin toplum tarafından kabul edilebilir olmalıdır. 

Toplumsal Yapılabilirlik: Projeden etkilenecek olanların Projenin 

gerçekleştirilmesini kabul etmiş olma durumudur. 

1.3   HES Projelerinde ‘‘Çevresel Yapılabilirlik’’ Analizleri  

Hidroelektrik enerji üretiminin doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyo-ekonomik 

çevre üzerinde boyutları projeden projeye değişen etkileri mevcuttur. Barajlı 

projelerde etki çoğunlukla su altında kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden 

iskanı, orman varlığının taşınması, nadir ve nesli tehlikedeki bitki ve hayvan türleri 
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konularında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, tesislerin yer seçiminde titiz 

davranılmaması çevresel açıdan hassas yörelerde birçok projenin iptalini gündeme 

getirebilmektedir. Ayrıca karşılaşılan en büyük sorunlardan biri uzun tünel 

alternatifleri ve baraj yapısından santrale kadar olan nehir kesitine yeterli miktarda su 

bırakılmamasıdır.  

Çevresel yapılabilirlik çalışması önerilen tesisin ve formülasyonun proje yöresindeki 

çevre ve sosyal yapı üzerindeki etkilerini ortaya koyan ve etkileri minimuma 

indirgemeyi hedefleyen teknik bir çalışmadır. Mevcut çevresel ve sosyo-ekonomik 

özelliklerin proje alanındaki verileri içeren literatür çalışmaları, anketler, sahaya ait 

örnekleme ve analiz çalışmaları, sahada yapılan gözlemler ve sahaya ait görsel 

materyalle desteklenerek ÇED Bölümü içinde yer alması gerekmektedir. Bu 

çalışmada proje formülasyonu oluşturulurken proje yöresindeki doğal ve sosyal çevre 

unsurlarının doğru tanımlanması ve proje ekibine iletilerek çevresel etkilerin 

azaltılması için önlem alınması esastır. Bu baz çalışmayı müteakip alınan önlemlerin 

maliyetleri çevresel fayda maliyet hesabında kullanılmak üzere hesaplanabilir ya da 

kabul edilebilir maktu değerler olarak alınabilir. 

1.3.1   Türkiye’ deki ilgili yasa ve yönetmelikler 

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz 

etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar 

vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile 

teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 

uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar „„Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED)‟‟ olarak tanımlanmaktadır. 

ÇED Yönetmeliğin 5. maddesi ile “MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi projeler 

hakkında „„Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu‟‟, „„Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Olumsuz‟‟, „„Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir‟‟ veya 

„„Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir‟‟ kararlarını verme yetkisi Cevre 

ve Orman Bakanlığı‟ na aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda 

„„Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir‟‟ veya „„Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Gerekli Değildir‟‟ kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek 

Valiliklere devredebilir” olarak belirlemiştir. 

Su yapılarına ilişkin işlemler ÇED Yönetmeliğinde; çevresel etki değerlendirmesine 

tabi projeler ve seçme eleme kriterleri uygulama yöntemi diye iki başlık altında 
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sayılmıştır. Yönetmeliğin çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler başlığında; 

“Madde 7 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) EK-I listesinde yer alan projelere, b) Seçme 

Eleme Kriterlerine tabi olup „„Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir‟‟ kararı 

verilen projelere, c) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan 

projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artışı 

toplamı bu Yönetmeliğin EK-I‟de belirtilen eşik değer veya üzerindeki projelere, 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanması zorunludur” denmektedir 

[9]. 

EK– I Listesi (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) “15- Su 

depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m
3
 ve üzeri olan baraj ve göletler.), 16- 

Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller.” olarak belirlenmiştir. 

Yönetmeliğin seçme, eleme kriterleri uygulama yöntemi “Madde 15– (1) Bu 

Yönetmeliğin; a) EK-II listesinde yer alan projeler, b) Bu Yönetmelik kapsamında ya 

da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi 

halinde, kapasite artış toplamı bu Yönetmeliğin EK-II‟sindeki eşik değer veya 

üzerindeki projeler, seçme eleme kriterlerine tabidir” diye belirlemektedir. EK–II 

Listesi (Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) (Ek– 1 listesinde yer 

alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları; 27- 

Alt yapı tesisleri: m) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m
3
 ve üzeri baraj ve 

göletler), 28- Kurulu gücü 0,5 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller” olarak 

belirlenmiştir. 

Ayrıca 20.02.2001 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

„„Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‟‟ adıyla bir 

yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 

hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler 

tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin 

üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında 

düzenlenecek Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması işlemlerinde uygulanacak 

usul ve esasları belirlemektedir. 

Bu yönetmeliğin 12. maddesinde „„Şirket tarafından inşa edilecek bütün tesislere 

ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde ÇED, ÇED Ön Araştırma Raporu 

hazırlanması ve Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan ÇED Olumlu Kararı veya ÇED 
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Gerekli Değildir Kararı alınması, şirketin sorumluluğundadır. Şirket tarafından inşa 

edilecek tesislerle ve tesis yerleri ile ilgili olarak ve ayrıca ÇED veya ÇED ön 

araştırma raporunda verilecek taahhütler ile ilgili muhtemel bir olumsuz durumun 

ortaya çıkması halinde bütün sorumluluk şirkete ait olacaktır. Şirket tarafından inşa 

edilecek tesisler ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından „ÇED Olumsuz Kararı‟ 

verilmesi halinde Su Kullanım Hakkı Anlaşması hükümsüz kalır.‟‟ denilmektedir. 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ek‟ 3 de 

verilmiştir. 

1.3.2   ‘‘Çevresel etki değerlendirme (ÇED)’’ kavramı ve HES ÇED raporu 

formatı 

ÇED raporları, çevre ile yapının karşılıklı etkilerini açıklayan raporlardır. Bu 

yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve 

teknik usul ve esasları düzenlemektir. Bu nedenle yapının ileriye yönelik olarak 

çalışması, ömrü ve stabilitesi ile ilgili önemli bilgileri ortaya koyarlar. Hidroelektrik 

enerji üretiminin doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyo-ekonomik çevre üzerinde 

boyutları projeden projeye değişen etkileri mevcuttur. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), planlanan bir faaliyetin yol açabileceği 

olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını 

sağlamayı amaçlamaktadır (TOBB, 2010). 

Bu yönetmelik; 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin işletme öncesi,    

işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini,  

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için 

isteneceği ve içereceği konuları,  

  Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve 

esasları, 

  Çevresel Etki Değerlendirmesi için Kapsam Belirleme ve İnceleme 

Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile ilgili çalışmaları, 
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  Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve 

yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için 

gerekli eğitim çalışmalarını kapsar. 

Ülkemizde halen yürürlükte olan ÇED mevzuatına göre hazırlanan ÇED 

çalışmalarında projenin doğal ve sosyo-ekonomik çevre üzerindeki etkilerini yeterli 

ölçüde ortaya çıkarabilecek bir format kullanılmaktadır. Hazırlanan raporda; 

• 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 almalıdır.[ 

Yörenin ve inşaat alanı ve malzeme sahaları ile örtüşen alanın flora alanını, fauna 

yapısı, orman örtüsü, yeraltı zenginlikleri, koruma alanları (sit alanları, milli parklar, 

av alanları v.b. özel statüye haiz alanlar), benzersiz oluşumlar, toprak yapısı, iklim 

yapısı, memba-mansap su kullanım özellikleri, su ürünleri, sucul canlılar, nüfus, 

nüfusun özellikleri, gelir kaynakları, sosyal altyapı tesisleri, sağlık, kültür ve eğitim 

tesisleri, tarım alanları, hayvancılık alanları, yerleşim eğilimleri, tesis yerleri seçimi, 

tesisler ile örtüşen alanda ve malzeme sahalarında yapılan hafriyat, mansaba bulanık 

su verilmesi, derivasyon, gürültü, vibrasyon, servis yolları, tesis inşaatları etkileri, 

mansaba su bırakılması, mansap kıyı erozyonu olasılığı ele alınmış olmalıdır. Ayrıca 

raporda; tespit edilen olumsuz etkiler için önlem alınıp alınmadığı ilgili fizibilite 

bölümleri ile birlikte değerlendirilmelidir ( AK, O., AKSUNGUR, M., ÖZDEMİR, 

A.) [2]. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ÇED yönetmeliği Ek- 4‟te 

verilmiştir. 

1.3.3   HES projelerinde ÇED raporu ve ÇED süreci 

2872 Sayılı Çevre Kanunu‟nun 10. Maddesine göre gerçekleştirmeyi plânladıkları 

faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, 

Çevresel Etki Değerlendirmesi  (ÇED) Raporu veya proje tanıtım dosyası 

hazırlamakla yükümlüdürler. 
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ÇED Yönetmeliğine göre daha önce kurulu gücü 50 MW ve üzeri olan nehir tipi 

santraller ÇED Yönetmeliği Ek-I listesinde, kurulu gücü 10 MW ve üzeri olan 

santraller ise Ek-II listesinde sayılırken, kurulu gücü 10 MW‟tan küçük olan HES 

projeleri ÇED sürecinden muaf tutulmuştur. 17 Temmuz 2008‟de yapılan 

değişiklikle kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan santraller ÇED uygulanacak projeler 

listesi olan Ek-I‟de, kurulu gücü 0,5 MW ve üzeri olan nehir tipi HES ise 

Yönetmeliğin Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler listesi olan Ek-2‟de 

bulunmaktadır. Ancak bu tarihten daha önce kabul edilen projeler eski yönetmeliğe 

tabi olup ÇED sürecinden muaf kalmaktadır. 

Ancak, nehir tipi HES tesislerinin kurulması aşamasında istenen ÇED raporu 

sürecinin gerekli bilimsel içerik ve incelikte hazırlanmadan karara bağlandığı 

görülmektedir. ÇED sürecinde sosyo-ekonomik sorunlar ve sonuçların 

irdelenmemesi, zaten “matbu evrak” yapısında hazırlanan ÇED raporlarının en zayıf 

halkasını oluşturmaktadır. Yapılmakta olan HES projelerinden en fazla etkilenecek 

olan halkın, doğrudan ya da dolaylı ne ölçüde etkileneceği, demografik yapıda 

beklenen değişimler, bu etkilerin nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili gerçekçi hiçbir 

değerlendirme bulunmamaktadır. 

Örneğin, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde inşası devam eden birçok santralin kurulu 

gücü 50 MW altındadır ve ne yazık ki bu santraller, ÇED Yönetmeliği‟nde yapılan 

değişiklikten önce lisans aldıklarından ÇED sürecine tabii tutulmamışlardır. Yine bir 

başka örnek olarak, Yusufeli İlçesi Barhal Vadisi‟nde planlanan santral projelerinin 

hemen hemen tümü 10 MW altındadır ve bu nedenle çoğu bu düzenleme tarihinden 

önce lisans aldığından ÇED sürecine tabii olmamışlardır (Muluk, 2009). 

ÇED Sürecinin güvenilir olabilmesi için, çoklu yapı sistemlerinde her yapı için ayrı 

ayrı yapılacak ÇED raporları yerine, havza bazında bütün tesislerin ve havzanın 

etkileşimlerini açıklayan kümülatif etki değerlendirme (KED) raporlarının 

hazırlanması daha emniyetli, kapsamlı ve stabil sonuçların ortaya konmasını 

sağlayacaktır. Ülkemizde ÇED raporları ile ilgili kapsam, hazırlanış ve kontrol 

edilme şekilleri ile tartışma götüren uygulamalar bulunmaktadır. Oysa gelişmiş 

ülkelerde ÇED ve fizibilite raporlarının hazırlanmasında büyük titizlik ve ciddiyet 

vardır (Berkün vd, 2008). 

Elektrik iletim hatları ise ÇED süreci bir yana, gündemde bile değildir. Oysa bu 

hatların geçirilmesinde büyük bir orman tahribatı yapılacağı ve bu alanda ağaçların 
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yeniden büyümesine izin verilmeyeceği bilinmektedir. Enerji hatları için yaptırılacak 

ÇED raporları olumsuz çıkarsa işletmenin hizmete girip girmeyeceği iki tartışmalı 

sonuç ortaya çıkarmaktadır: 

 Elektrik iletim hatlarının çevresel yükü bilindiği için ÇED sürecinin dışında 

bırakılarak olumsuz etkiler daha az gösterilmekte ve santral için ÇED 

raporunun olumlu çıkması kolaylaştırılmaktadır. 

 Santral bittikten sonra iletim hatları için ÇED istense bile raporun olumlu 

çıkacağı bilinmektedir veya peşinen olumlu olarak kabul edilmiştir. 

1.3.4   ‘‘Ekosistem su ihtiyacı’’ veya ‘‘çevre su hakkı (can suyu)’’ kavramlarının 

tanımı ve HES projelerindeki yeri 

Nehirler üzerinde yapılan su yapıları; su miktarı, kalitesi ve dolayısıyla da su 

ekosistemi üzerinde bir etki oluşturmaktadır. Bu nedenle mansaptaki su 

ekosisteminin korunması için gerekli düşük akımın (çevresel akış) belirlenmesi 

önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır (Özdemir vd., 2007). Hidrolojide 

düşük akım hesabı; içme ve sulama suyu temininde, hidroelektrik santrallerden 

verilecek minimum etek suyu hesabında, su kirliliğine yönelik çalışmalarda ve 

nehirlerdeki sucul ekosistemin devamlılığı için gerekli su miktarının belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. 

HES projelerindeki en temel tartışma konusunu, derelerdeki su miktarının ne 

kadarının kullanılacağı oluşturmaktadır. Kadim su haklarının ve alışılagelmiş 

kullanımların değişeceği endişesi, özellikle yerel halkın HES‟lere karşı ciddi direnç 

oluşturmasına neden olmuştur. Ayrıca inşaat faaliyetlerinin oluşturduğu doğa 

tahribatı ve çevresel kirliliğin yakın yerleşimleri etkilemeye başlaması var olan 

tartışmaları arttırmaktadır. Ekosistem suyu (can suyu), derelerdeki doğal yaşamın 

sürdürülmesini engellemeyecek ekolojik bir eşik olarak düşünülen su miktarıdır. 

Ekosistem suyu, hem ekolojik işleyişi kesintiye uğratmayacak hem de içme suyu, 

kullanma suyu ve varsa balık çiftliği ve sulama suyu ihtiyaçlarını da karşılayacak 

miktarlarda olmalıdır. 

Ancak, Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinin Ek 1, 4. Maddesinin 2. 

fıkrasında “şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın idamesini 

sağlayacak ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu yatağa 

bırakacaktır” (Anonim, 2009b) ifadesi kullanılmıştır. Son düzenlemelerle, “Ancak, 
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doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on 

yıllık ortalama akımın en az %10 u olacaktır” ibaresi eklenmiş ve bırakılacak su 

miktarı oransal olarak belirlenmiştir. Oysa herhangi bir nehir ekosisteminin ihtiyaç 

duyduğu su miktarı literatürde “çevresel/ekosistem su ihtiyacı” olarak tanımlanmakta 

ve bu ihtiyaç çeşitli metotlarla hesaplanabilmektedir. Genellikle ekonomik açıdan 

değeri olan (balıkçılık faaliyeti) akarsularda çevresel/ekosistem su ihtiyacının 

belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bu nedenle balıkların yaşamları için 

gerekli olan su miktarı tüm nehir ekosisteminin ihtiyacı olarak tanımlanmıştır. Ancak 

son yıllarda diğer canlı gruplarını (omurgasızlar, su kuşları vb.), ekosistemin yapısını 

(su kanalının formu, bitki örtüsü ve taşkın alanları) dikkate alan yeni metotlar 

geliştirilmiştir (Kurdoğlu,O.,Özalp,M., 2010 ) . 

Bırakılması önerilen can suyu miktarının düşük olması, ekosistem su ihtiyacını 

gideremeyeceği gibi derelerin su rejiminde de büyük değişiklikler oluşturacaktır. 

Öyle ki; kırsal alanda evsel atıklar ve kanalizasyonların neredeyse tamamı doğrudan 

derelere atılmakta ve alandan uzaklaştırılmaktadır. Çevre ve insan sağlığı açısından 

son derece sakıncalı olmasına rağmen, kırsalda yaşayan insan sayısının azlığı buna 

karşılık su miktarındaki görece bolluk, atık konsantrasyonlarının hastalık 

oluşturmayacak düzeyde kalmasını sağlamaktadır. Ancak suların % 90‟ının iletim 

hatlarına alınmasıyla derelerle taşınmakta olan evsel atıkların ortamdan 

uzaklaştırılması mümkün olmayacak, atık konsantrasyonu %10 oranındaki can suyu 

içinde oransal olarak hastalık yapabilir düzeye çıkacaktır. Bu etkilerin doğrudan veya 

dolaylı, insan ve hayvan sağlığını etkilemesi şaşırtıcı olmamalıdır.  

Su miktarındaki azalmanın diğer bir sonucu ise akarsu sistemlerine bağlı olan bitki 

örtüsü (dere kenarı vejetasyonu ve aluvial ormanlar) ile sucul ve iki yaşamlı 

canlıların habitatların olumsuz etkilenmesidir. Bu etki, yağışın ve dolayısı ile dere 

akışının azaldığı kurak dönem sürecinde daha akut etkiler yapacak, kötü şartların 

uzamasına ve olumsuz etkilerin çok daha ciddi boyutlara gelmesine neden olacaktır. 

Ekosistem suyu (çevresel akış) havza minimum su ihtiyacı ile kullanım ihtiyaçlarının 

(muhtelif aylarda veya sürekli) üzerine sadece canlı hayat için eklenmiş olan 

miktardır. Ülkemizde ekosistem suyu kavramı ve hesaplanmasına yönelik çalışmalar, 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu sonrasında ilk kez bu boyutta gündeme 

gelmiştir. Bu kanuna istinaden 2003 yılında çıkarılan “Elektrik Piyasasında Üretim 

Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin 
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Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji 

üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin DSİ ve tüzel kişiler arasında 

düzenlenen Su Kullanım Hakkı Anlaşması çevrenin korunması için çeşitli hükümleri 

de içermektedir. 

Hidroelektrik Santrallerden nehir yataklarının mansabına doğal hayatın devamı için 

bırakılması gereken su miktarına ilişkin düzenleme 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Üretim 

Faaliyetinde Bulunmak 

Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Madde 7 ile en 

güncel halini almıştır. Bu maddede “Doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak 

su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10‟u olacaktır. 

ÇED sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın yeterli 

olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar artırılabilecektir. Belirlenen bu 

miktara mansaptaki diğer teessüs etmiş su hakları ayrıca ilave edilecek ve kesin proje 

çalışmaları belirlenen toplam bu miktar dikkate alınarak yapılacaktır. Nehirde son on 

yıllık ortalama akımın %10‟undan daha az akım olması halinde suyun tamamı doğal 

hayatın devamı için mansaba bırakılacaktır.” denmektedir. Ayrıca, memba ve 

mansabında değişen ve gelişen şartlar çerçevesinde, havzada ihtiyaçların önceliği, 

havzanın gelişim durumu ve memba-mansap ilişkisi göz önünde bulundurularak, bu 

hidroelektrik santral projesi ile ilgili ilk Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının 

imzalandığı tarihten itibaren yirmi yıllık periyotlar sonunda, havzadaki hidrolojik 

veriler, mevcut ve mutasavver projelerdeki değişiklikler ile ihtiyaçların 

güncelleştirilmesi gereği üzerinde durulmaktadır. Bu madde ile üzerinde 

hidroelektrik santral planlanan her nehir havzasında “projeye esas alınan son on 

yıllık ortalama akımın en az %10‟u” olarak belirtilen miktarda suyun ekosistem suyu 

ya da bir başka deyişle çevresel akış olarak mansaba bırakılması bir esasa bağlanmış 

olmaktadır. 

Yönetmelikte önerilen bu yöntem, „„Yıllık Ortalama Akımın (YOA)‟‟ belli yüzdeleri 

ve bu miktardaki suyun ABD‟nin Montana eyaletinde bulunan nehir havzalarındaki 

sucul habitat üzerindeki etkilerinin zayıftan-güçlüye kadar nitel sınıflamasına 

dayanan “Montana” ya da diğer adıyla “Tennant” yönteminin ülkemize uyarlanmış 

bir versiyonudur. 4628 Sayılı Kanun sonrasında hidroelektrik santral projelerinin 
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hayata geçirilmesinde atılan hızlı adımlar proje bazında havza ihtiyaçlarına göre 

çevresel akışın belirlenmesi için atılamamıştır. Ülkemizde halen bir çok akarsu 

havzası için ekolojik potansiyelin ihtiyaçlarını belirlemeyi hedefleyen çeşitli 

sektörler bazında alınması gereken önlemler konusunda yapılmış kapsamlı bir 

“Master Plan” çalışması olarak kabul edilecek bir çalışma yoktur. Bu nedenle, HES 

projeleri hayata geçirilirken mansap kadim su hakları haricinde canlı hayatın 

devamlılığını sağlamak amacıyla bırakılacak su miktarının hesaplanması için global 

yöntemler kullanılmaktadır. 

1.4   Tez Kapsamında Ġncelenecek Konunun Tanıtılması 

Aşırı kullanım ve akış rejim yönetiminin uygulandığı akarsularda ve bağlantılı yeraltı 

su sistemlerinde ekosistem sağlığının ve bu alanların sağladığı faydaların 

sürdürülebilmesi için yeterli miktarda suyun sisteme bırakılmasına çevresel akım 

denilmektedir. Diğer bir deyişle; bir ekosistemde, arzulanan ekosistem durumu ve 

diğer sosyal ve ekonomik su kullanımları arasında kabul edilebilir bir denge 

sağlanabilmesi için çevresel, sosyal ve ekonomik değerlendirme sürecinden sonra, 

sistemin arzulanan durumda kalabilmesi için gerekli olan suyun sağlanmasıdır. 

Yüzey suları ve yeraltı suları etkileşiminin ve bu etkileşime bağlı habitat ve akarsu 

yatağı morfoloji değişimleri, su kalitesi, besin ve sediman döngülerinin 

sağlanabilmesi için gerekli akış rejimlerinin belirlenmesi çok ayrıntılı çalışmaları 

gerektirir. Günümüzde artık, çevresel akımların belirlenmesi ve sağlanmasında 

sosyoekonomik, rekreasyonel ve kültürel miras unsurlarının da göz önüne alınması 

yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşımda amaç, tüm su kullanımları için makul 

fayda sağlamak ve sistemin sağlıklı devamlılığını korumaktır.  

1970 sonlarında başlayan ilk çevresel akışların belirlenmesi çalışmalarında ılıman 

iklimlerdeki ortalama akımlar temel alınmıştır. Bu çalışmalarda rekreasyonel 

balıkçılığın sürdürülebilmesi amacı ile, özellikle Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve 

Kanada‟da Salmo salar türleri için gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, çevresel akışlar 

bu türlerin yaşayabilmesi için kritik düzeyde habitat sağlanmasına (sediman 

taşınması, akım hızı, ve nehir derinliği de dahil) yönelik olmuştur. Bu yaklaşımın 

savunusu, bu türlerin akım değişimlerine çok hassas oldukları ve akışın bu türlerin 

yaşaması için yeterli düzeyde olması durumunda ekosistemin diğer kısımları için de 

yeterli olacağı görüşüdür. 
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Günümüzde çevresel akımların belirlenmesi yaklaşımları ise daha bütüncül ve geniş 

bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu çalışmalarda ekoloji, hidrobiyoloji ve 

sürdürülebilir su yönetimi konularının farklı alanlarında çalışmalarda bulunan fizik, 

doğa ve sosyal bilimler disiplinlerinden araştırmacıların birlikte çalışması 

gerekmektedir. Bu yaklaşım, akıma duyarlı olan tüm türler  (örneğin, omurgasızlar, 

bitkiler ve hayvanlar) ile hidrolojik rejimin her bir unsurunu  (örneğin taşkın, 

kuraklık, su kalitesini) birlikte içermektedir. Buradaki temel amaç, akımların doğal 

değişkenliğinin korunabilmesidir/sağlanabilmesidir.  

Çevresel akımların belirlenmesinde kullanılabilecek tek ve en iyi bir 

yöntem/yaklaşım veya çerçeve yoktur. Günümüzde çevresel akımların belirlenmesi 

için birçok farklı yöntem mevcuttur. Fonksiyonel analizler ve habitat modellemeleri, 

etki değerlendirmesinde ve akımların belirlenmesinde en çok kullanılan 

yöntemlerdir. Veri ve kaynakların yeterliliğine, akarsuyun ekolojisine ve farklı 

kullanım amaçlarına göre farklı yöntemler seçilebilir. Yöntem ne olursa olsun, 

unutulmaması gereken önemli kural, suyu az ve sığ olan akarsuların en hassas akarsu 

habitatları olduklarıdır.  

Genel olarak bütüncül yaklaşımlar, uzman ekiplerinin ve ilgi gruplarının katılımı ile 

birlikte, sistemden etkilenen tüm unsurları ve bilimsel kaygıları kapsayabilmektedir. 

Bütüncül yaklaşımın avantajı, tüm hidrolojik-ekolojik-ilgi gruplarını kapsamasıdır. 

Dezavantajı ise gerekli verilerin toplanmasının pahalı ve zaman alıcı olmasıdır.   

Proje alanında planlanan HES projeleri tüm yan kolları kapsayıp, birbirinin peşi sıra 

geldiğinden, akarsu boyunca normal akış engellenmiş olacaktır. Bu nedenle çevresel 

akışın sağlanabilmesi için bırakılacak suyun belirlenmesi çok önemlidir. 

Bırakılması gereken su miktarına ilişkin olarak diğer önemli noktalarsa; su 

miktarının akarsuyun kendi kendini temizleyebilmesi (çürümüş, toksik maddelerin 

birikmemesini önlemesi) ve canlı yaşam için çok önemli olan ince kumların akarsu 

yatağına depolanmasını engellemesi için yeterli olmasıdır. 

Bırakılması planlanan can suyu ile çevredeki tarım ve bahçe arazilerinin 

sulanmasının sağlanması, halkın içme ve farklı kullanımları, alabalık çiftlikleri ile 

doğal yaşamın sağlıklı yaşamasının mümkün olması beklenmektedir. Bu nedenle can 

suyu miktarı belirlenirken tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Tez kapsamında;  hidroelektrik santrallerde  bırakılacak ekosistem su miktarının 

hangi yöntemlerle belirleneceği, kullanılan yöntemlerin özellikleri, ülkemizde bu 

yöntemlerden hangisinin kullanıldığı, ekosistem suyunun bırakılması aşamasında 

kullanılan su yapıları, ekosistem suyu konusunda ilgili yasa ve yönetmelikler ve bu 

konuyla ilgili görüşler incelenmiştir. 
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2.   HES PROJELERĠNDE EKOSĠSTEM (ÇEVRE) SU HAKKI VE 

MĠKTARININ BELĠRLENMESĠ 

2.1   HES Projelerinin Yer Aldığı Bir Havza Veya Akarsu Yatağındaki 

Ekosistem Su Ġhtiyacını Belirleme Yöntemleri 

Herhangi bir nehir ekosisteminin ihtiyaç duyduğu su miktarı literatürde 

“çevresel/ekosistem su ihtiyacı” olarak tanımlanmakta ve bu ihtiyaç çeşitli 

yöntemlerle hesaplanabilmektedir. Günümüzde „‟can suyu‟‟ olarak da ifade edilen 

„‟çevresel/ekosistem su ihtiyacı‟‟nın belirlenmesi ile ilgili çalışmalar 1970‟li yıllar da 

başlamıştır. Basit yöntemlerden bilimsel temelleri iyi geliştirilmiş ve yaygın 

kullanım alanı bulmuş daha karmaşık yöntemlere doğru bir gelişme yaşanmıştır. 

Genellikle ekonomik açıdan değeri olan (balıkçılık faaliyeti) akarsularda 

çevresel/ekosistem su ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bu 

nedenle balıkların yaşamları için gerekli olan su miktarı tüm nehir ekosisteminin 

ihtiyacı olarak tanımlanmıştır. Ancak son yıllarda diğer canlı gruplarını 

(omurgasızlar, su kuşları vb.), ekosistemin yapısını (su kanalının formu, bitki örtüsü 

ve taşkın alanları), nütrient dinamiğini ve birincil üretimi de dikkate alan yeni   

yöntemler geliştirilmiştir (Davis ve Hijri, 2003). 

Can suyu miktarı ve hangi ayda ne kadar suyun akarsuya bırakılacağının 

hesaplanması oldukça uzun bilimsel araştırmalar gerektirmektedir. Bu konuda, Islak 

Çevre Yöntemi, IFIM Yöntemi, PHABSİM Yöntemi, Toe-Width Yöntemi, Tennant 

Yöntemi ve başkaca birçok simülasyon yöntemleri bulunmaktadır (BAŞKAYA, Ş., 

2010) . 

Islak Çevre Yöntemi‟nde; nehir yatağının genişleyerek su hızının ve su derinliğinin 

azaldığı kritik kesitlerde ıslak çevre (akarsu yatağının suyla temas halindeki çevresi) 

ile debi arasındaki ilişkiden yararlanılır. Bu amaçla boyutsuz debi ve boyutsuz ıslak 

çevre büyüklükleri, söz konusu kesite ait eşel enkesit parametrelerinden 

yararlanılarak hesaplanır ve bu iki parametre Şekil 2.1‟de gösterildiği gibi grafiğe 
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aktarılır. Grafiğin kırılma noktasına karşılık gelen boyutsuz debi değerinden 

yararlanılarak hesaplanan debi, minimum çevresel/ekosistem su ihtiyacı olarak 

tanımlanır. Kırılma noktasından önce debide meydana gelen küçük değişimler ıslak 

çevrede, dolayısı ile sucul canlıların yaşam alanlarında büyük değişimlere neden 

olmaktadır. Kırılma noktasından sonra ise debide meydana gelen büyük değişimler 

ıslak çevrede çok az değişime (ihmal edilebilir) neden olmaktadır. Bu yaklaşımda 

kritik kesitte ekosistem için yeterli yaşam alanı sağlanabiliyor ise, nehrin diğer 

bölümlerinde de ekosistem için uygun koşulların sağlanabildiği varsayılır. Bu 

nedenle ekosistemin sürekliliği için, en az kırılma noktasına karşılık gelen debi 

sistemde bulunmalıdır. Kırılma noktası boyutsuz ıslak çevre-debi eğrisinin eğiminin 

bire eşit olduğu nokta olarak tanımlanmaktadır. Islak çevre ile debi arasında 

matematiksel bir ilişki kurulduktan sonra kırılma noktası çok kolay bir biçimde 

belirlenmektedir ( Karakaya,N.,Gönenç,İ.E. ) [6]. 

 

 

ġekil 2.1 : Islak çevre-debi ilişkisi 

Bu yöntemde ıslak çevre, canlıların yaşam alanını temsil eden önemli bir gösterge 

olarak kabul edilmektedir. Islak Çevre Yöntemi‟nin çok kapsamlı bir alan 

çalışmasını gerektirmemesi, kullanımının kolay olması ve hızlı bir hesaplama 

yapmaya olanak sağlaması gibi avantajları vardır. Yöntem kapsamında hidrolik 

modelleme teknikleri de kullanılabilmektedir. Bununla birlikte bu yöntem ile sadece 

minimum çevresel su ihtiyacı hesaplanabilmektedir. Bu nedenle nehirden su 

çekilmesi durumunda ekosistemin nasıl etkileneceği ve bu etkinin şiddeti ve 

büyüklüğü belirlenememektedir (Marotz ve Muhlfeld, 2000; AMEC, 2003; Parker ve 

Armstrong, 2004; Reinfelds vd., 2004; King vd., 1999).  
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IFIM (Instream Flow Incremental Method) genellikle sistem analiz teknikleri 

kullanarak problemi çözmeye çalışır. Bu analiz sisteminde makro ve mikro habitat 

öğelerinden yararlanılır. Makro habitat öğeleri içerisinde, suyun kalitesi, dere 

yatağının yapısı ve sıcaklık gibi akış aşağısındaki birçok parametre kullanılır. Mikro 

habitat öğeleri ise derinlik, akıntı hızı ve substrat gibi bileşenleri içerir. IFIM analizi 

ayrıca su kalitesi, sediment, dere yatağının stabilitesi, sıcaklık, hidroloji ve balık 

üretimini etkileyebilecek diğer faktörleri içerebilir. 

PHABSIM‟de (Physical Habitat Simulation Model); derinlik, akıntı hızı ve substrat 

ölçümlerini, türlerin yaşam döngülerini ve habitatlarına ilişkin değerlendirmeleri 

birleştirerek sonuca gitmeye çalışmaktadır [8]. 

Toe-width yönteminde ise dere yatağının hızlı akıntılı ve durgun kısımların birleşme 

noktalarındaki nehir genişliği ölçülmektedir. Bu kısım, derenin dip yapısının 

karakteristik özelliklerini taşımış olması, kıyı kesimlerinin birleşme noktası olması 

ve balıkların yumurtlama yerleri olmaları bakımından önem taşımaktadır. Bu 

mesafenin fazla olması balıklar için uygun habitatların da fazla olması anlamına 

geleceğinden önemlidir. Bunun için tüm nehir sistemindeki bu tür alanların 

ölçümünün yapılarak balıkların üretimini tahmin eden bir denklemde kullanılmalıdır. 

Ekosistem suyunun hesaplanmasında kullanılan diğer bir yöntem ise Amerika 

Birleşik Devletlerinde, Donald Tennant tarafından 1976 yılında ortaya konulan ve 

Montana Yöntemi de denilen yöntemdir. Tennant (Montana) yönteminde hidrolojik 

kayıtlar ve ortalamalar temel alınarak ekolojik olarak ihtiyaç duyulan ekosistem su 

miktarı tahmin edilmeye çalışılır. Bu veriler yıllık akıntı seviyesi ve habitat 

arasındaki ilişkiyi kurmak için değerlendirilir. Hidrolojik kayıtlar kullanılır ve 

ortalama akıntı değerlendirilir ya da hesaplanır.  Bu yönteme göre, bir yıllık süre, 

kurak-az yağışlı sezon (Ekim-Mart) ve ıslak yağışlı sezon (Nisan-Eylül) olarak ikiye 

ayrılmıştır. Bu iki sezonda, yıllık ortalama debiye göre akarsudaki akım durumu 

sekiz sınıfa ayrılmıştır (Çizelge 2.1) (Tennant, 1975 ve 1976). Buna göre yıllık 

ortalama debinin % 10‟unun akarsuya bırakılması halinde canlılar ancak kısa süre 

yaşamlarını devam ettirebileceklerdir ( Kumar,P., Chaube,U.C.,  Kumar Mishra,S ). 

Burada, Tennant‟ın esas aldığı kurak-az yağışlı sezon (Ekim-Mart) ile ıslak yani 

yağışlı sezon (Nisan-Eylül) bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye değişim 

gösterecektir. Yine Amerika Birleşik Devletleri‟nde, Orth ve Maughan (1981), bu 

sezonların Oklahoma için daha farklı aylar olduğunu ortaya koymuştur. Acreman ve 
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Dunbar, (2004) ABD‟nin Orta-Batısı haricindeki bölgelerde her bir bölge için bazı 

yeni düzenleme ve katsayılarla kullanılabileceğinden bahsetmektedir. Bu durum, 

Türkiye için de geçerli olup, kurak ve ıslak sezonların içerdiği aylar, bölgeden 

bölgeye çok farklı değişiklikler göstermektedir. Ayrıca, Mann (2006), yaptığı tez 

çalışmasında, Tennant Yönteminin daha çok % 1‟den düşük eğimdeki yani düz 

yerlerdeki akarsularda kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur. Özdemir ve ark., 

2007‟de, Tennant yönteminin Türkiye için karstik arazilerde, kurak veya düşük 

debili akarsularda uygun olabileceğini belirtmektedirler. 

Çizelge 2.1 : Yaban hayatı ve rekreasyon için akarsu akım düzeyi (Tennant, 1975) 

 

 (*) Burada birebir İngilizce‟den Türkçeye çeviri yapılmamıştır. Aksi halde optimal 

veya çok iyi gibi kavramlar karışıklığa neden olmaktadır. 

Tennant yönteminde ortalama yıllık akıntının %10'luk değeri sucul yaşam için 

gereken minimum akıntı olarak kabul edilmektedir. Bu akıntı miktarında derinlik ve 

akıntı hızı ciddi anlamda azalmaktadır, su ile birlikte gelen substrat miktarı üçte bir 

oranın da yok olmakta, sediment susuz kalmakta, nehir kenarları tahrip olmakta ve 

balıklar derin ve havuz oluşturan kesimlere toplanmaktadır. Yıllık akıntı miktarının 

%30'nu temsil eden bir akıntı miktarı ise sucul yaşamın devamı açısından iyi 

koşulların sağlanması anlamına gelmektedir. Bu akıntı miktarında, dere yatağının 

genişliği, derinliği ve akıntı hızı genellikte balıklar için istenen düzeylerde 

olmaktadır. Optimum habitat koşulları ise yıllık akıntı miktarının %60-100 arasında 

kullanıldığı durumlarda görülmektedir. Yıllık akıntı miktarının %200'lere ulaşması 

durumunda sel meydana gelmektedir. Bu nedenle yıllık ortalama akıntı miktarına 

göre habitat tanımları yapılmaktadır. Bunlar minimum, iyi, optimum ve yıkıcı etkinin 

olduğu düzeyler olarak tanımlanmaktadır ( Özdemir,A.D.,Karaca,Ö.,Erkuş,M.K., 

2010 ) [11]. 

Akım Durumu (*) Ekim-Mart (%) Nisan-Eylül (%)

Taşkın veya En Yüksek 200 200

Optimal,Normal 60-100 60-100

Optimale,Normale Yakın 40 60

Çok Daha İyi 30 50

Fena Değil,İyi 20 40

Düşük veya Bozulan 10 30

Fakir veya En Düşük 10 10

Ciddi Bozulma,Kuruma 0-10 0-10
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Yukarıda tanımlanan yöntemlerin içerisinde en çok ve yaygın olarak kullanılanı 

Tennant-Montana Yöntemi‟dir. Bunun için gerekli olan tek şey düzenli olarak akım 

ölçümlerinin yapılmasıdır. Bir yıllık dönem içerisinde düzenli yapılan ölçüm 

sonuçlarına göre minimum su miktarı da hesaplanabilmektedir. Nehir sisteminin 

farklı noktalarında akım ölçümleri yapılmalıdır. 

Tennant (Montana) yöntemi, bütün bunlara rağmen, Amerika ve Avrupa‟da en çok, 

dünya genelinde de ortalama % 30 oranıyla diğer yöntemlerden daha fazla 

kullanılmaktadır (Tharme, 2003). Bu yöntem, Türkiye‟de bütün akarsularda oldukça 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada esas olan bugüne kadar korunan alanlar 

dışında kalan baraj ve HES‟lerde, DSİ tarafından % 10 olarak kabul edilen can 

suyunun artık olması gerektiği gibi en az % 20-40 oranlarında kabul edilmesidir. 

Esasen bu durum yine DSİ mühendisleri tarafından da bir bakıma ortaya konulmuş 

olmasına rağmen, uygulamalar bunun tam tersinedir (Özdemir ve ark., 2007). 

Bütün bu yöntemlere göre hesaplanan can suyu oranları, doğal yaşam için, yani 

ekosistemin canlı unsurlarından yabani olan hayvan ve bitkiler ile cansız olan toprak, 

iklim gibi kısımlarının ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Yani insanlar, yabani olmayan 

bitkiler ve hayvanlara ait su ihtiyacı burada hesaplanmamıştır. Can suyu hesabına 

ayrıca ilave edilmesi gereken bu su miktarı, evcil hayvanların içme suyu, balık 

çiftlikleri, değirmenler, tarımsal kullanımlar, içme suları, bulaşık ve banyo suları gibi 

genelde akarsudan yararlanan insanların kullanımı için gerekli su miktarlarıdır. 

Burada gelecek yıllardaki artan nüfusun ve su kullanımında artış veya azalmaya yol 

açabilecek her türlü gelişmenin dikkate alınması gerekmektedir. 

2.2   Bir Havza Veya Akarsu Yatağındaki Ekosistem (Çevre) Su Ġhtiyacının 

Belirlenmesi Ġçin Yapılması Gereken Ġnceleme-AraĢtırma ÇalıĢmaları 

Derelerin doğal hayatının devamını sağlayacak ekosistem suyu (derelere bırakılması 

gereken minimum su miktarı) mevcut uygulamalarda kurak ve ıslak yılların yüzdesi 

olarak uygulanmaktadır. Can suyu miktarına özellikle küçük derelerde, dere ve 

mansap koşulları incelenerek karar verilmelidir. Bu doğal hayatın devamını garanti 

altına alabilmek için bir ön koşuldur. Ayrıca can sularının hidroelektrik santral 

inşaatları bittikten sonra denetlenmesi ve kontrolünün yapılmasının şartları ortaya net 

olarak konulmamıştır. Bu da ilerleyen süreçte doğal hayatın olumsuz etkilenmesine 

neden olabilecek bir husus olarak öne çıkmaktadır. Şu ana kadar yapılan 
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uygulamalarda can suyunun tayini ile ilgili herhangi bir mevzuat ve standart mevcut 

değildir. Örneğin 25 m
3
/sn debisi olan İkizdere‟ye ortalama 200 lt/sn can suyu 

verilirken, debisi İkizdere‟nin debisinden 5 kat küçük olan (5 m
3
/sn) Rüzgârlı 

Deresi‟ne 150 lt/sn can suyu verilebilmektedir. Doğal hayatın korunmasına yönelik 

olarak can suyu miktarlarının belirlenmesi ve can suyunun kontrol edilmesi ile ilgili 

bir mevzuata acil ihtiyaç bulunmaktadır. Bu mevzuat, işletme süreci içerisindeki 

denetim faaliyetlerini de kapsamalıdır.  

Nehirler üzerinde yapılan su yapıları, su miktarı, kalitesi ve dolayısıyla da su 

ekosistemi üzerinde bir etki oluşturmaktadır. Bu nedenle mansaptaki su 

ekosisteminin korunması içinde gerekli düşük akımın (çevresel akış) belirlenmesi 

önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır (Özdemir vd., 2007). Hidrolojide 

düşük akım hesabı; içme ve sulama suyu temininde, hidroelektrik santrallerden 

verilecek minimum etek suyu hesabında, su kirliliğine yönelik çalışmalarda ve 

nehirlerdeki sucul ekosistemin devamlılığı için gerekli su miktarının belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. 

2.3   Ekosistem Su Ġhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Hakkında 

Yapılan Yorum Ve Değerlendirmeler 

Çevresel su ihtiyaçlarının belirlenmesinde birçok yöntem, yaklaşım ve çerçeve 

mevcuttur. Bu durumda özel bir durum için hangi yöntem daha uygun olacaktır 

sorusuna cevap aranmaktadır. Uygun bir  yöntemin belirlenmesi, temelde mevcut 

verilere ve pek çok başka koşula bağlıdır. Uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi 

Tennant Yöntemidir. Bu yöntem, Kuzey Amerika‟nın orta batısında yüzlerce nehirde 

sağlıklı nehir sisteminin korunması için gerekli minimum akışların değerlendirilip 

kalibre edilmesi yoluyla bulunan bir indis sistemine dayanır. Bu değerlendirmeler 

sırasında, balıkların farklı habitatlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan 

yıllık ortalamaların oranları belirlenmiştir. Bu yöntemin öngördüğü temel yaklaşım 

başka yerlerde de kullanılabilir, ancak indisler bölgesel olarak yeniden 

belirlenmelidir. Ayrıca, doğal akım değişkenliği nedeniyle, pek çok akarsu için yıllık 

ortalamalar temelindeki oranlamaların sakıncaları olduğu ortaya çıkmıştır.  

Türkiye‟deki HES projelerinde, bırakılacak ekosistem suyu miktarlarının 

belirlenmesine yönelik hiçbir bilimsel çalışma yapılmamıştır. Bazı projelerde 

yukarıda anlatılan Tennant yöntemi kullanıldığı göze çarpmaktadır. Ancak bu 
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yöntemde belirtilen “zayıf-asgari” oranlar kullanılmaktadır. Tennant  yöntemi‟ne 

göre; “ortalama yıllık su akış debisinin %50‟sinin Nisan-Eylül arasında, %30‟unun 

Ekim-Mart ayları arasında bırakıldığı zaman habitatın çok iyi bir şekilde korunacağı” 

belirtilmektedir. 

Örneğin, Yusufeli-Barhal Vadisi Uzman Raporunda „„Tennant‟ın önerisi, gözlem 

yapılan nehir ekosistemleri için uygun bir yaklaşım olabilir, ancak diğer nehir 

sistemleri için bu yöntem kullanılırken uygunluğu doğrulanmalıdır. Tennant  

yönteminin  geliştirildiği coğrafya, ABD orta-batısında (Midwest) yer almaktadır ve 

yöntem düz ve hafif eğimli alanlarda yaz (muson tipi) yağışlarının baskın olduğu bir 

coğrafyada geliştirilmiştir.‟‟ denilmektedir. 

Hazırlanan birçok yayında „„Her akarsu için havzasının doğal dengesini devam 

ettirebilecek ve diğer su haklarını güvenceye alacak bir oranın belirlenmesi gerekir‟‟ 

görüşlerine yer verilmektedir. Burada birçok proje eskiden saniyede 100-150 litre 

ekosistem su ihtiyacı (can suyu) bırakılarak hazırlandığı, yeni yönetmelikte 

bırakılacak ekosistem su ihtiyacı (can suyu) son 10 yıllık ortalama akımın en az % 

10′u olarak belirlendiğine dikkat çekilmektedir. Bu oranın her nehir havzası için aynı 

olamayacağı görüşler arasında yer almaktadır. 

Akarsu yatağına bırakılacak suyun belirlenmesinde ulusal bir yöntem 

geliştirilmelidir. Bu yöntem belirlenirken her akarsuyun kendi karakteristikleri ve 

çevresindeki ekosistemin özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve bilimsel 

çalışmalara dayandırılmalıdır. Ekosistem suyunun bırakılmasını ve zamanlamasını 

hangi kurumun kontrol edeceği ve yaptırım mekanizmaları netleştirilmelidir. İlgili 

kurum ve bağlı taşra teşkilatı yönetmelik ile yetkilendirilerek görevlendirilmelidir. 

Yöre halkının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da bu sürece dahil edilmesi 

gereklidir. 

TEMA Vakfı‟nın görüşünde „„Su Kullanım Anlaşması yapılırken bırakılacak 

ekosistem su miktarı, sulama suyu, içme suyu ve balık üretim çiftliklerinin ihtiyaç 

duydukları kullanım suyu konusu net değildir. Debiler, ay ve gün olarak 

belirlenmediğinden hangi zamanda ne kadar suyun bırakılacağı anlaşmalarda 

belirtilmemiştir. Yerel halkın kendi ihtiyaçları için yaptığı tarımsal faaliyetler ile sulu 

tarım için günümüzde ve gelecekte gereken su miktarı hesaba katılmamaktadır. HES 

projesi yapılacak derelerde su tespiti yapılmalı, halkın mevsimsel su kullanım miktarı 
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belirlenmelidir. Bu oranlar proje dosyalarında bırakılması planlanan can suyu 

miktarları ile karşılaştırılıp, ekosistem ihtiyaçları da (taşkın alanları ile birlikte) dahil 

edilerek yeterliliği sorgulanmalıdır.‟‟ denilmektedir [3]. 

Uygulamadaki bir örnek olarak, Artvin ili Şavşat ilçesi Meydancık beldesi sınırları 

içinde yapılması planlanan Cüneyt HES projesi ile ilgili ÇED Raporu iptal davasına 

ait Bilirkişi Raporunda ise ekosistem suyunun ülkemizdeki akarsularda 

uygulanabilirliği tartışma konusu olduğu söylenmektedir. Çünkü Kuzey Amerika 

kıtasında doğal olarak dağılım gösteren türlerin hiç biri ülkemizde dağılım 

göstermemektedir. Bazı balık (Salmo, Barbus, Capoeta, Albumus, Albumoides, 

Gobio, Gobius, Phoxinus, Squalus vb.) türleri sığ sularda, bazı balık türleri (Aspius, 

Lueiobarbus, Siluris, Glarias, Bilieea, Abramis vb.) ise derin sularda yaşarlar. Bazı 

balık türleri (Salmo, Barbus, Capoeta, Alburnoides) nispeten hızlı akıntılı suları 

bazıları ise oldukça yavaş hatta durgun sularlı tercih ederler. Ayrıca Kuzey Amerika 

Kıtasının coğrafik yapısı, iklim koşulları ülkemizden oldukça farklıdır. Kısaca farklı 

türlerin bulunduğu ve farklı coğrafik bölgelerde uygulanan bir metodu ülkemizde 

uygulamak bilimsel olarak kabul edilir bir tarafı yoktur. Çevresel açıdan 

vurgulanmak istenilen nokta, Tennant yönteminin sucul yaşamın içinde bulunduğu 

yeri, kötüden iyiye doğru grupladığı ve su miktarı hakkında daha sonra 

değerlendirme yaptığıdır. Bu yöntem, uygulanmadan önce uygulama bölgesinin 

sınıflandırılması gerekmektedir. Tennant yönteminin yüksek ekolojik değer içeren 

akarsular için %40 oranında yıllık ortalama debi öngördüğü dikkate alınmalıdır.  

2.4   Ekosistem Su Miktarının Akarsu Yatağına Bırakılmasında Kullanılan Su 

Yapıları Ve Yöntemler 

Günümüzde taşkın kontrolü, ulaşım ve içme suyu temini gibi kullanım amaçlarının 

yanı sıra hidroelektrik enerji üretimi, özellikle son dönemde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının teşviki neticesinde yeni barajların yapılmasını önemli 

ölçüde teşvik etmiştir.  

Baraj ve bent gibi engellerin nehirlere inşası sonucu nehir ekosistemlerinin karakteri 

ve niteliği önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu su yapıları, nehrin bütün kesimlerinin su 

altında kalmasına ve akarsu karakterini yitirerek rezervuara dönüşmesine yol acar. 

Ayrıca bu engeller nehrin dikey bağlanabilirliğini de kesintiye uğratır, böylece su 

canlılarının geçişi imkânsız hale gelir. Su kirliliği gibi diğer etkenlerle birlikte bu 
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durum, bazı balık türlerinin (somon, mersin balığı, tirsi) popülasyonlarında 

azalmaya, bazen de neslinin yok olmasına sebep olur. 

Sucul ekosistemler arasındaki bağlantının yeniden tesisi, nesli tehlike altında olan 

balık türlerinin nehirlerde yeniden çoğaltılması faaliyetlerine, daha genel olarak tür 

ve habitatın korunmasına önemli katkı sağlamıştır. Günümüzde nehirlerin dikey 

bağlanabilirliğinin yeniden tesisi, kamuoyuyla paylaşılan sosyopolitik bir hedeftir. 

Bu hedefe, ihtiyaç duyulmayan engeller ortadan kaldırılıp (yani, yıkılıp) yerine 

meyilli taban ya da balık geçidi inşa edilerek ulaşılabilir. 

Balık geçitleri, su canlılarının göç yolları üzerindeki baraj ve bent gibi engelleri 

aşarak memba veya mansap göçlerini kolaylaştıran yapılardır. Su kütleleri arasındaki 

bağlantının yeniden sağlanması, sadece balıkların yararına olmayıp, bütün su 

canlıları için önemlidir. Günümüzde “balık yolu” terimi, balık faunası ile sınırlı 

olmayıp, göç eden bütün su canlılarını kapsayan geniş bir anlamda kullanılmaktadır. 

Bu terimin anlamı, son dönemde önemi gittikçe artan mansap göçünü de içerisine 

alacak şekilde genişletilmiştir. 

Balık merdivenleri, teknik olarak fayda sağlayacak bicimde ya da doğayı taklit eden 

tarzda inşa edilebilmektedir. Doğal çözümlerden yan geçit kanalları ve balık 

rampalarının yanı sıra, klasik havuzlu tip geçitler ve yarıklı geçitler gibi daha teknik 

çözümler de bulunmaktadır. Alışılagelmiş tiplerin dışında, yılan balığı merdivenleri, 

balık asansörleri ve hidrolik balık ekluzu gibi özel yapılar da kullanılmaktadır. 

Dikey bağlanabilirlik, sucul türlerin farklı göç ihtiyaçlarını ekolojik yönden 

karşılamak için çok önemlidir. Bu konu, içerisinde yerli göçmen türlerin bulunduğu 

bütün sular için temel kuraldır. Bir nehir sisteminin dikey ve yatay bağlanabilirliğini 

yeniden sağlarken, akarsu ana yatağı ile barajın arkasında biriken su kütlesi ve 

malzeme alındıktan sonra oluşan su kütleleri (örneğin, su ile dolan taş ocakları, kum 

ve çakıl alınan alanlar, turba çıkarılan yerler) gibi ikincil biyotoplar arasında bağlantı 

kurulması ekolojik olarak gerekli bir uygulamadır. Akarsu büyüklüğü, akarsu 

yatağındaki yapısal değişikliğin derecesi, su kalitesi veya mevcut kullanıcıların 

taleplerine bakılmaksızın dikey bağlanabilirliğin korunması veya yeniden sağlanması 

gerekir. Bir su kütlesinin kirlilik durumunun ve kullanım şeklinin çok kısa surede 

değişebildiğine ve kişilerin menfaatlerinin geri plana itilebileceğine ilişkin çeşitli 

örnekler bulunmaktadır. Bu nedenle, dikey bağlanabilirliğin yeniden temini, mevcut 
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şartların su canlılarının topluluk oluşturmasına sınırlı ölçüde imkan tanıdığı nehir 

kesimlerinde bile önemlidir. Bu çerçevede, nehir sistemleri arasındaki bağlantının 

sağlanması ile ilgili genel düşüncenin ayrıntıları, daha akılcı nehir yönetimine katkı 

sağlayacaktır. Etki azaltma tedbirlerinin her biri, dikey bağlanabilirliğin yeniden 

tesisine ilişkin ekolojik temelli genel yaklaşıma etkin bir şekilde uyarlanabilir 

(Schwevers ve Adam, 1991). 

Üzerine baraj inşa edilmemiş nehirlerde akarsu yatak genişliğinin tamamı su 

canlılarının göçü için kullanılabilirken, bentler ve barajlardaki balık geçitleri 

genellikle göç eden canlıları yatak en kesitinin dar bir bölümüne sıkıştırmaktadır. 

Balık geçitleri çoğunlukla küçük yapılar olduğundan, özellikle ırmaklar ve büyük 

nehirlerle karşılaştırıldığında iğne deliği büyüklüğünde kalmaktadır (Şekil 2.2). 

Özellikle büyük nehirlerdeki uygulamalarda balık geçidinin boyutları, mühendislik, 

hidrolik ve ekonomik kısıtlarla önemli ölçüde sınırlandırılmaktadır. Bu sebeple, 

barajdaki balık geçidinin konumu çok önemlidir. 

 

 

ġekil 2.2 : Moselle Nehrindeki (Rhineland- Palatinate) Neef barajının havadan 

görünüşü. 

Balıklar ve su omurgasızları genellikle ana akıntı boyunca membaya göç eder (Şekil 

2.3 ve 2.4). Balık geçidi girişi, membaya göç eden canlıların büyük bir bölümün 

tarafından bulunabilmesi için akıntının en yüksek olduğu nehir kıyısına 
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konumlandırılmalıdır. Kıyıya yakın inşa edilerek, balık geçidi ile taban veya kıyı 

substratı kolayca birbirine bağlanabilir. 

 

 

ġekil 2.3 : Kıyılarında aşınma ve birikme bölgeleri olan bir nehirdeki akış deseninin 

şematik  gösterimi(Jens,1982).  

Ana akıntı boyunca yüzen balıklar, bende aşınma bölgesinden ulaşır. Bu nedenle 

balık geçidi, balıkların engelle karşılaştığı noktanın olabildiğince yakınına 

yerleştirilmelidir (Jens, 1982). 

 

 

ġekil 2.4 :  Yan geçit kanalı ve teknik balık geçidi için en uygun yer(Larinier,1992d) 

Membaya göç eden balıklar, ana akıntıya göre yön bulur ve baraj ya da türbin 

çıkışının hemen altında mansaptaki en yüksek türbülanslı yere doğru yüzerler. 

Balıklar, nehir kıyısının yakınında membaya doğru hareket edebilecekleri bir yol 

arar. Balıkların, dinlenme havuzunun taban eşiğini geçebilmesi çok önemlidir 

(Larinier, 1992d). 

Üzerinde hidroelektrik santral bulunan nehirlerde balık geçitleri için en uygun yer, 

genellikle santral binasının olduğu taraftır. Balık geçidinin su çıkış yapısı (balıkların 
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girişi) baraja veya türbin çıkışına olabildiğince yakın bir yere konumlandırılmalıdır. 

Balık geçidi çıkış yapısını (balıkların giriş yeri) barajın veya bendin hemen yakınına 

yerleştirmek, engel ile balık geçidi girişi arasında ölü bölge oluşumunu asgariye 

indirir. Membaya yüzen balıklar girişi kolayca kaçırıp, ölü bölgede hapsolduğundan 

bu konu önemlidir. Barajın mansabında kuyruk suyuna kadar uzanan balık geçidi, 

balıkların girişi bulma ihtimalini önemli ölçüde azaltır; bu tasarım hatası, pek çok 

balık geçidinin başarısız olmasına sebep olmaktadır. 

Baraj veya bentlerin nehre köşegen biçiminde yerleştirildiği ve taşan suyun savağın 

tamamından geçtiği durumda, membaya göç eden balıklar genellikle bent ile kıyı 

arasındaki dar açılı bölgede yoğunlaşır (Şekil 2.5). Bu sebeple, balık geçidinin bu 

alana yerleştirilmesi gerekir. Yan geçit tipi hidroelektrik santraller ile ilgili olarak, 

dikey bağlanabilirliği temin için balık geçidi yerinin belirlenmesine ilişkin iki 

seçenek vardır. İlk seçenekte balık geçidi, mansap ile memba kanalı arasında bağlantı 

sağlayacak şekilde elektrik santraline inşa edilebilir. İkincisinde, doğal nehir yatağı 

ile rezervuara gelen su arasında bir bağlantı oluşturacak şekilde bent üzerine inşa 

edilebilir. Balık geçitleri çoğunlukla bu iki yerden sadece birine yapılır. Balıklar, 

genellikle akıntının en güçlü olduğu yeri takip ettiğinden, su debisinin daha düşük 

olduğu eski nehir yatağına girmek yerine, mansap kanalı boyunca türbin çıkışına 

doğru yüzmeyi tercih eder. 

 

 

ġekil 2.5 :  Membaya doğru hareket eden balıklar, bentle kıyı arasındaki dar açılı 

bölgede toplanır. Burası, balık geçidi inşası için en uygun yerdir 

(Larinier, 1992d). 
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Bu durumda, mansap kanalından memba kanalına doğru bir balık geçidi inşa 

edilmelidir. Bununla birlikte, enerji santralinin türbin kapasitesi aşıldığında, 

kullanılamayan su bent üzerinden eski nehir yatağına bırakılır, bu sebeple sedde 

üzerine de bir balık geçidi inşa edilmesi tavsiye edilir. Debinin yeterince yüksek 

olması kaydıyla, bu ikinci balık geçidinden bırakılan su, eski nehir yatağında akarsu 

şartlarını muhafaza için asgari çevresel akış olarak kullanılabilir. Ekolojik yönden 

değerlendirildiğinde, böyle durumlarda biri hidroelektrik santrale diğeri de seddeye 

olmak üzere iki balık geçidi inşa edilmesi kesinlikle tavsiye edilir (Şekil 2.6). 

 

ġekil 2.6 : Yan geçit tipi hidroelektrik santrallerde dikey bağlanabilirlik, biri 

doğrudan hidroelektrik santrale diğeri de bent üzerine olmak üzere iki 

balık geçidi inşa edilerek sağlanabilir.(Balık Geçitleri Tasarımı,2009) 

Su canlıları nehirlerde yönlerini bulurken akıntıdan faydalanır. Membaya doğru göç 

eden ergin balıklar, çoğunlukla akıntıya karşı (pozitif reotaksi) yüzerler. Bununla 

birlikte, akışın en çok olduğu dönemde göç etmeleri gerekmez; ancak yüzme 

kabiliyetine bağlı olarak kıyı boyunca da yüzebilirler. Göç yolu bir engelle 

kesilmişse, balıklar, barajın kenarlarından birine doğru yanal olarak kaçmaya 

çalışarak ileriden bir geçiş imkânı ararlar. Bu şekilde davranarak pozitif reotaksi ile 

tepki vermeye devam ederler; balık yolundan gelen akıntıyı algılayarak kendilerini 

balık geçidine doğru yönlendirirler. 

Bir barajın mansabındaki su karakteristikleri (su hızı ve türbülans derecesi), balık 

geçidinde oluşan çağırma akıntısını etkiler. Bu akıntının oluşturduğu çağırma etkisi, 
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ortaya çıkan akış hızına, açısına ve nehir debisinin balık geçidinden çıkan suyun 

debisine oranına bağlıdır. 

Çağırma akıntısı, özellikle mansapta hedef türlerin tercih ettiği alanlarda algılanabilir 

düzeyde olmalıdır; bu kesimde balıklar giden su karakteristikleri nedeniyle yüzmek 

zorunda kalır. Balık geçidinden çıkan çağırma suyu hızı, 0,8 ile 2,0 m/s arasında 

olmalıdır (SNiP,1987). 

Özellikle mansap su kotunun azalıp çoğaldığı yerlerde, çağırma akıntısının şiddetini 

artırmak için membada balık geçidinin girişine doğrudan ilave su vermek amacıyla 

özel bir yan geçit sistemi kullanılabilir. Bu sistemi kullanmak, balık geçidindeki akış 

karakteristiklerinin su miktarı artışından olumsuz etkilenmesini engeller, aslında bu 

ilave suya sadece geçidin girişinde gerek duyulur. Yan geçit hattı kapalı bir boru 

biçiminde olabilir; ancak açık kanal olması genellikle daha iyidir. Yan geçit 

hattından çıkan ilave suyun hızı, kesinlikle balıkların geçide doğru yüzmesini 

engellememelidir. Özel durumlar hariç su hızı 2 m/s‟yi aşmamalıdır. Rusya‟da balık 

geçitleri ile ilgili çalışma grubu tarafından, balık geçidi girişine bir ön oda eklenmesi 

önerilmiştir (SNiP,1987). Suyunu hem balık geçidinden hem de yan geçit hattından 

alan bu odalar, günümüzde Fransa ve ABD‟deki birçok tesiste bulunmaktadır. Bu ön 

odada balık geçidi ve yan geçit hattından gelen suyun birlikte meydana getirdiği 

akışlar, nehre doğru boşalan bir çağırma suyu etkisi oluşturur (Şekil 2.7). Bu 

durumda su çıkış yapısındaki (balık geçidinin girişindeki) hız, suyun asgari olduğu 

dönemde bile 2 m/s‟ yi geçmemelidir. 

Balık geçidi girişi, balıkların membaya giderken toplandıkları yere 

konumlandırılmalıdır. Mansap akıntılarının karakteristikleri ile hidroelektrik 

santralin yapısı toplanma yerini belirler. Çoğu durumda bu yer, barajın ayağında 

veya türbin çıkışlarında hemen bendin veya seddenin altıdır. Bu sebeple balıkları 

çağıracak akıntıların, balık geçidi girişinden toplanma alanına doğru yönlendirilmesi 

gerekir; bu sayede akıntıyı takip eden balıklar, geçidin girişine yönelerek geçide 

girer. 

Şayet mümkünse, balık geçidi girişi ana akış yönüne paralel olacak şekilde kıyıda 

olmalıdır; böylece balıklar yon değiştirmeden geçide girebilir. Balık geçidi girişi, 

engelin mansabında uzakta bir yere konumlandırılmışsa, balıklar girişi bulmakta 

zorlanır. 
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ġekil 2.7 : Balık geçidi girişindeki çağırma akıntısını artırmak maksadıyla geçidin ilk 

havuzunun mansabındaki ön odaya yan geçit hattından ilave su 

verilir(SNİP,1987). 

Çağırma akıntısının nehre karıştığı yer barajın mansabından ne kadar uzakta olursa, 

akıntının membaya gecen balık tarafından kolayca algılanabilir olması daha da 

önemli hale gelir. Balık geçidi girişindeki su hızı artırılarak, geçitten yüksek debili su 

bırakılarak veya yan geçit hattından ilave çağırma suyu verilerek yeterli bir çağırma 

akıntısı elde edilebilir. Model deneyleri sonucunda, balık geçidinden yeterince hızlı 

yüksek debinin geçmesini sağlayacak suyun mevcut olması kaydıyla, balıklar için en 

etkin çağırma akıntısının balık geçidi girişinden azami 45° lik açıyla bırakılan su 

olduğu tespit edilmiştir. Acı daha geniş olduğunda su jeti daha uzağa gider; ancak bu 

durumda, çağırma akıntısının kıyıya paralel olmama riski ve kıyıya yakın yüzen 

balıkların sadece girişe dik acılı konumda bulunduğu durumda çağırma akıntısının 

farkına varma ihtimali vardır. Giriş yapısının, balıkların su kotu düşük olduğunda 

bile balık geçidine girebilecek şekilde inşa edilmesi önemli bir sorundur. Balık geçidi 

ile doğal nehir tabanı arasında bağlantı kurularak, dipte yaşayan canlıların ve 

makrozoobentosun da balık geçidine girişi kolaylaştırılabilir. Azami eğimi 1:2 olan 

bir rampa (Şekil 2.8) ile bu giriş sağlanabilir. Mevcut balık geçitlerinin bir 

bölümünde giriş bende doğru yönlendirilmiş olup, nehir akıntısına göre 180° bir açı 
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oluşturmaktadır. Bu gibi girişler; balıkların, geçidin girişini bulmasına imkân veren 

bir çağırma akıntısı oluşturmadığından uygun değildir.  

ABD‟deki hidroelektrik santrallere, özel tipte balık geçidi gibi işlev görecek bir 

toplama galerisi eklenmiştir (Clay, 1961). Bu yapının ilham kaynağı, balıklarının 

birçoğunun santraldeki türbinlerin çıkışındaki türbülanslı bölgenin içerisinden 

membaya doğru yüzmesi ve bu nedenle doğrudan engelle karşılaşmasıdır. Türbin 

çıkışlarının üzerinde yer alan bu galeri, engel genişliğinin tamamı boyunca uzanır. 

Galeride, içerisinden çağırma akıntısının boşaldığı, birbirine yakın çok sayıda çıkış 

bulunmaktadır. Bu yapıya giren balıklar, kendine ait girişi olan asıl balık geçidine 

doğru yönlendirilir (Şekil 2.9 ve 2.10). Bu türdeki geçit, dipte yaşayan balıklar için 

uygun değildir. Gündüz hareketli olan balıklar karanlık kanallara girmeye 

çekindiğinden, balık geçidinin içerisine gün ışığı girmeli ve üzeri kapatılmamalıdır. 

Bu mümkün değilse, doğal ışığa olabildiğince yakın bir aydınlatma ile yapay olarak 

ışıklandırılmalıdır. 

 

ġekil 2.8 : Su altında, balık geçidi girişi ile kıyıya yakın nehir tabanını birbirine 

bağlayan kaya dolgu rampa(Clay,1961) 

Bir hidroelektrik santrale balık geçidi inşa edilmesi durumunda, su girişinin 

(membaya çıkış), geçitten dışarı çıkan balıkların akıntı ile türbine doğru 

sürüklenmesini engelleyecek şekilde, bentten veya türbinden yeterince uzak bir 

mesafeye konumlandırılması gerekir. Balık geçidi ile türbin su alma yapısı veya 

ızgara arasındaki asgari mesafenin 5 m olması gerekir. Gelen su hızının 0,5 m/s‟den 

fazla olması durumunda, balık geçidi çıkışının bir ayırma duvarı ile membaya doğru 

uzatılması zorunludur. 
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ġekil 2.9 : Toplama galerisi olan bir hidroelektrik santral diyagramı (ABD‟den 

örnek) (Larinier, 1992d) 

 

ġekil 2.10 : Toplama galerisinin en kesiti (Larinier, 1992d) 

Genellikle rezervuardaki memba su kotu sabit olduğunda, su giriş yapısının tasarımı 

sorun oluşturmamaktadır. Ancak, kot değişikliğinin görüldüğü barajlarda özel 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Böyle bir durumda, balık geçidinin, değişen su 

kotlarından çok az etkilenerek çalışmasını sürdürecek biçimde tasarımlanması ya da 

su giriş bölgesi için uygun yapısal düzenlemelerin projeye dahil edilmesi gerekir. 

Memba su kotundaki azami değişim 0,5 ile 1,0 m arasında olduğunda, teknik balık 

geçitleri için dikey yarıklı çıkışın uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Kot 

değişiminin 1 m‟yi aştığı durumda, balık geçidinin işlevini sürdürmesi için farklı 

kotlarda birden fazla çıkışın inşa edilmesi gerekmektedir (Şekil 2.11). Belirli tipteki 

balık geçitlerinde işlevselliğin devamı için, geçitteki su debisinin mekanik olarak 

ayarlanması gerekebilir. Çıkıştaki (su giriş yerindeki) basit bir açıklık kontrol 

düzeneği işe yarayabilir.  
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Rezervuardaki kot değişimleri çok fazla olduğunda, kontrol sistemi veya bariyer 

düzenekli daha karmaşık yapılara ihtiyaç duyulabilir. Ancak bu tür yapıların 

gerektiği gibi çalışmama ihtimali vardır, ayrıca, kontrol sistemlerini hatalı çalıştıran 

personel, balık geçidi etkinliğinin azalmasına sebep olabilmektedir. Balıkların 

geçitten membaya daha rahat geçmesini sağlamak maksadıyla geçidin çıkış yerinde 

şiddetli türbülansın olmaması ve akıntı hızının 2,0 m/s‟yi geçmemesi gerekir. Ayrıca, 

balık geçidini bir rampa vasıtasıyla doğal tabana veya kıyı substratına bağlamak, dip 

organizmalarının balık geçidinden membaya geçişini kolaylaştırmaktadır. Balık 

geçidinin su giriş yapısı, yüzer bir saptırıcı (örneğin, kalas) ile istenmeyen madde 

girişine karşı korunmalıdır. 

 

 

ġekil 2.11 : Rezervuar tarafında farklı kotlarda bulunan su girişleri (balık çıkışları#), 

memba su kotunun değişmesi (düşmesi) durumunda bile balıkların 

geçitten çıkmasına imkan tanır.(Balık Geçitleri Tasarımı,2009) 

Balık geçidinin etkinliğini izlemek maksadıyla çıkışa bir kontrol düzeneği (örneğin, 

tuzak) yerleştirmek için yapısal tedbirlerin alınması gerekir. Bu tedbirlere örnek 

olarak, balık tuzağı pabuçları ve hemen yanı başındaki kaldırma tertibatı verilebilir. 

Ayrıca, kontrol ve bakım amacıyla balık geçidindeki su akışını kesmeye yarayan bir 

düzenek de bulunabilir. 

Geçit içerisinde balıklara en uygun hidrolik şartları sağlamak için gereken debi, 

genellikle çağırma akıntısı oluşturmak için ihtiyaç duyulandan daha azdır. Bununla 

birlikte, özellikle suyun az olduğu dönemlerde göçmen canlıların engelsiz geçişine 
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imkân tanımak için tahsis edilen toplam debinin tamamı balık geçidinden 

bırakılmalıdır. Bu husus, bilhassa hidroelektrik enerji üretimi olmayan barajlar için 

tavsiye edilir. Balık geçidinde kullanılan su, mevcut veya planlanan balık geçidini 

hidrolik bakımından doğru bir şekilde çalıştırmak için gerekenden fazla olduğunda, 

genişliği olabildiğince fazla olan kayalık rampa inşası gibi farklı tasarımlar 

değerlendirilmelidir. Bazı durumlarda (örneğin, taşkınlar) etkin çalışmayı temin 

bakımından balık geçidinden bırakılan suyun sınırlandırılması için geçit çıkış 

alanının yapısal olarak uygun hale getirilmesi gerekebilir. 

Yetersiz bakım, balık geçitlerinin çalışmasını engelleyen en önemli sebep 

olduğundan bir balık geçidinin planlama aşamasından itibaren düzenli bakım 

ihtiyacının dikkate alınması gerekmektedir. Balık geçidi çıkışının (su girişi) ve 

orifislerin tıkanması, geçitteki yapısal tahribat veya akış kontrol düzeneklerinin 

arızası nadiren görülmekle birlikte, düzenli bir bakımla bu sorunların üstesinden 

gelinebilir. Bakımın yapılabilmesi için balık geçidine engelsiz ve güvenilir bir 

biçimde ulaşılması zorunludur. Su giriş alanı veya kaya parçaları arasındaki açıklık 

nadiren tamamen tıkandığından ve sistemin çalışması hemen durmadığından, kayalık 

rampa gibi doğala benzer yapıların bakımı, daha teknik yapılara göre kolaydır. Bu 

yüzden teknik yapıların bakım ihtiyacı daha fazladır. Üzerinde çalışılan balık geçidi 

tipi ve arıza sıklığı ile ilgili tecrübeler esas alınarak bir bakım programı hazırlanabilir 

ya da mevcut program uyarlanabilir. Bakım işlemi her zaman taşkınlardan sonra 

gerçekleştirilmelidir. 

Yılan balığı merdivenleri iki temel tasarım tipi aşağıda verilmiştir: 

1. Bendin gövdesinden nehir tabanına kadar borular geçirilir; akış hızını düşürmek 

için boruların içerisine çalı demetleri veya başka saptırıcılar yerleştirilir (Şekil 2.12) . 

Saptırıcılar genellikle bir zincire tutturulur, böylece bunları çekmek ve yerini 

değiştirmek mümkün olabilmektedir. Yılan balığı, göç yolu üzerindeki engeli aşmak 

için içeriye yerleştirilen düzenekten kıvrılarak yol almak zorundadır. Bu tip düzenek, 

borular istenmeyen cisimlerle çabuk tıkandığından uygulamada elverişli 

bulunmamıştır; boruların yerini tespit etmek (tamamen su altında olduğundan) ve 

gerekli onarımları yapmak çok zordur. 

2. Mansaptan membaya geçiş sağlayan, beton, çelik veya plastikten mamul, 

içerisinde yılan balığının membaya doğru kıvrılarak yol almasına yardımcı 
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düzenekler içeren nispeten küçük ve düz acık kanallar şeklinde yapılırlar. Jens 

(1982)‟e göre bu amaca en uygun tesisin fırça tipli yapılar olduğu kanıtlanmıştır. 

Bununla birlikte, kanal içi düzenekler olarak çalı, çakıl ve ızgaralar da 

kullanılmaktadır. Fare ve martı gibi yırtıcılara karşı koruma amacıyla bu kanalların 

üzeri örtülü olmalıdır. 

 

ġekil 2.12 : Rosport‟taki(Rhineland-Palatinate)Sauer barajına inşa edilmiş 

paralelkenarlı geçit ve yılan balığı merdiveni. İçerisine çalı 

demetlerinin yerleştirildiği yılan balığı merdiveni, paralelkenarlı 

geçidin yan duvarı boyunca uzanmaktadır.(Balık Geçitleri Tasarımı) 

Yılan balığı merdivenleri, sadece memba göçüne imkân sağlar. Engeli aşması 

gereken diğer balık türleri yılan balığı merdivenini kullanmadığından ve bu tür geçit 

seçici olduğundan, yılan balığı merdiveni tek başına etki azaltma tedbiri olarak 

yeterli değildir. Bu tur geçitlerin, özellikle genç yılan balıklarının memba göçü için 

diğer teknik balık geçitlerine (havuzlu geçitler, Denil geçitleri vb.) ilave olarak nehir 

ağızlarına inşa edilmesi tavsiye edilir. 

Balık eklüzlerinin ise, özellikle Hollanda, İskoçya, İrlanda ve Rusya‟da uzunca bir 

süredir etki azaltma tedbiri olarak kullanıldığı bilinmektedir (van Drimmelen,1966; 

Jens, 1982). Almanya‟daki Saar ve Sieg Nehirlerinde de balık eklüzü bulunmaktadır. 

Bir balık eklüzünün çalışma prensibi Şekil 2.13 ‟de verilmiştir. Çalışma süreci dört 

evreden oluşur: 
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1. Eklüz boş durumdadır. Alt kapak acık olup, odadaki su kotu ile mansap su kotu 

aynıdır. Bu aşamada bir kılavuz akıntı ile balıkların, mansaptan eklüz odasına doğru 

yönlendirilmesi gerekir. Bu maksatla ya üst bent kapağı yavaşça açılır ya da eklüz 

odası girişinde yer alan bir yan bağlantıyla (boru hattı) su sağlanarak kılavuz akıntı 

oluşturulur. Balıklar odada toplanır. 

2. Eklüz odası doldurulur. Alt bent kapağı kapatılır; üstteki yavaşça tamamen açılır. 

Membadan gelen akış odadaki balıkları üst çıkışa doğru yönlendirir. 

3. Odadaki su kotu ile memba su kotu eşittir. Su, alt bent kapağındaki açıklıktan veya 

özel bir borudan mansaba geçer; böylece membaya çıkışta bir çağırma akıntısı 

oluşur. Bu sayede balıklar odadan çıkış yolunu bulur. 

4. Üst kapak kapatılıp alt kapak açıldıktan sonra eklüz odası boşalır. Eklüz tekrar boş 

duruma döner. 

 

ġekil 2.13 : Balık eklüzünün çalışma prensibi (şematik boy kesit) (Balık   

GeçitleriTasarım,Boyutlandırma ve İzleme,2009) 
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Balık eklüzlerinin klasik teknik balık geçitlerine olan üstünlüğü aşağıdaki şartlarda 

söz konusudur:  

 Çok fazla yer olmaması ve 

 Aşılması gereken yükseklik farkının çok fazla olması. 

Çok büyük balıklar ( Acipencer spp ) veya yüzme performansı düşük balık türlerinin 

dikkate alınması gerektiği durumda balık eklüzü aynı ölçüde yapısal avantaj sunar. 

Omurgasızlar, dipte yaşayan balıklar ve küçük balıklar tarafından geçilme kolaylığı 

yönünden seçici bir etkisinin olduğunu söylemek hali hazırda mümkün değildir. 

Klasik balık geçitleriyle kıyaslandığında, hareketli parçalar, tahrik ve kumanda 

sistemlerinin bakım ihtiyacı daha yüksektir. 

Balık asansörleri ise yükseklik farklarının önemli (6 ila 10 m) ve mevcut suyun az 

olduğu yerlerde uygulanır. İnşaat masrafları, alan ihtiyacı ve en azından balıkların 

fizyolojik kabiliyetleri ve performansı yönünden klasik balık geçitlerinin 

uygulanabilirliğine ilişkin kısıtlamalar vardır. Aşılacak engellerin çok yüksek olduğu 

durumda, balıkları mansaptan membaya bir asansör yardımıyla taşımak için bazı 

çözümler geliştirilmiştir. Taşıma vasıtası olarak bir tekne kullanılır; bu tekneye açılıp 

kapanabilen bir boşaltma kapağı takılabilir veya tekne eğilerek boşaltılabilir. Tekne 

aşağı konumdayken, tabanın içerisine gömülür. Balıkların bir kılavuz akıntı ile balık 

asansörüne doğru çağrılması gerekir. Ayrıca asansörün önüne yerleştirilen 

katlanabilir sürgülü ızgara kapak, balıkları asansöre, oradan da taşıma teknesine 

doğru yönlendirmeye yardımcı olur. Asansörün alttaki kapağı düzenli aralıklarla 

kapanır. Tekneye toplanan balıklar buradan hiçbir yere gidemez ve yukarı çıkan 

tekne ile membaya taşınır. Tekne ile üst su kotu arasında su sızdırmaz bir bağlantı 

yapılabilir ya da tekne, membadaki giriş ağzına doğrudan boşaltılır. Teknedeki su ile 

balıklar üst kanala ulaşır; yine burada da belirgin bir çağırma akıntısının olması 

gerekir. 

Asansörün çalışma düzeni, göç zamanlarına göre belirlenir. Genellikle otomatik 

olarak çalışır. Şekil 2.14‟te ABD‟nin doğu kıyısında ve Fransa‟da inşa edilen balık 

asansörlerinin yapısına ilişkin bir şematik gösterim yer almaktadır (Larinier, 1992c). 

Balık asansörlerinin göze çarpan özellikleri ise aşağıda verilmiştir: 
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 Çok az alana gerek duyulur; yüksek barajlarda bile aşırı yükseklik farkları bu 

tur balık asansörleri ile aşılabilir. Bununla birlikte inşaat masrafı oldukça 

fazladır. 

 Balıklar membaya pasif olarak taşındığından, balık asansörleri, büyük 

balıkların ve yüzme performansı zayıf olan türlerin taşınmasına uygundur. 

 Balık asansörleri omurgasızların memba göçü ve balıkların mansap göçü için 

uygun değildir. 

 Mansaptaki büyük kot değişimleri, yeterli kılavuz akıntının temininde tasarım 

sorunlarına yol acar. 

 Balık asansörlerinin bakım harcamaları klasik balık geçitlerine göre daha 

fazladır. 

 

ġekil 2.14 : Balık asansörü yapısının şematik gösterilişi ve çalışma prensibi 

(Larinier, 1992c). 

Balık geçitlerinde izleme işlemleri yürütülmektedir. İzleme işleminin amacı, balık 

geçidi girişinin balık tarafından bulunup bulunamadığını ve balığın geçidi aşıp 

aşamadığını açıkça ortaya koymaktır. İzleme, daha ziyade doğal görünümlü yapılar 

için özellikle gerekli olan mecburi deneme çalıştırmasından ve inşaatın planlama 

kriterleri ve inşaat ruhsatına göre denetlenmesinden önceki aşamalara kadar uzanır. 

Hatta rutin bakım aşamasından da öncesine kadar gider. 
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Balık geçitlerinin işlevselliğine ilişkin kontrol sonuçları değerlendirilirken, ayrıntılı 

veri kayıtlarının mevcut olduğu varsayılır. Nehir kesiminin bulunduğu yere özgü 

veriler ve deneme sonuçlarını etkilemesi muhtemel diğer etkenlere ilaveten, doğru 

bir değerlendirme için balık tuzaklarının devrede olduğu süre veya bu tuzakların 

boşaltılma düzeni gibi kullanılan yönteme ilişkin verilere ihtiyaç duyulur. Balık 

geçidinin bir bütün olarak işlevsel olup olmadığını ortaya koymak kolaydır; ancak 

belirli bir tür veya büyüklük bakımından sınırlı veya seçici bir şekilde çalıştığını 

göstermek çok daha zordur. Bir geçidin tam olarak çalışıp çalışmadığı, membaya 

çıkan balık sayısının analizi ve değerlendirilmesi ile belirlenirken aşağıdaki kriterler 

dikkate alınmalıdır: 

 İzleme sonuçları, türe ve su kütlesine özgü ana göç dönemleri yönünden 

değerlendirilmelidir. Bu çalışmada, debi durumları, sıcaklık, ay evresi vb. 

gibi bir arada bulunan faktörler dikkate alınmalıdır. 

 Balık geçidinden göç eden balıklar, engelin memba ve mansabındaki stok 

yoğunlukları yönünden değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, doğada 

baskın bulunma yüzdeleri ile gerçekte suda mevcut olan turun büyüklük 

aralığı verileri, balık geçidi izleme sonuçları ile kıyaslanarak yapılır. 

Bir balık geçidi, potansiyel doğal balık faunasındaki bütün türler, farklı gelişim 

dönemlerinde ve akarsudaki nispi bolluğunu temsil eden sayıda birey, geçit girişini 

bulup geçidi aştığında işlevsel olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, sıklıkla 

aşağıdaki sebeplerle bu konuyla ilgili yöntem sorunları görülmektedir:  

 Genellikle potansiyel doğal balık faunasındaki bütün türlerin akarsuda temsil 

edilmemesi, 

 Özellikle küçük balık türlerinin mevcudiyetinin balık tuzağı gibi klasik 

yöntemlerle belirlenmesinin zorluğu, 

 Nehirde çok nadir bulunan türlerin, prensipte geçitten geçebilmesine karşın, 

izleme çalışması esnasında belirlenememesi. 

Bu sebeplerden ötürü, günümüzde aşağıdaki şartların sağlanması durumunda bir 

balık geçidinin işlevsel olduğuna inanılmaktadır: 

 Etkilenmiş nehir kesiminde gerçekte bulunan, farklı gelişim dönemi ve nispi 

bolluktaki bütün balık türlerinin girişi bulup geçitten geçebilmesi. 
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 Vücut büyüklüğünün geçit ölçülerine oranı aynı olan ve benzer yüzme 

performansı gösteren diğer türlerin geçitten geçebilmesi durumunda, son 

derece nadir türler ve kaydı alınmayan türler için bile geçidin işlevsel olduğu, 

kullanılan yöntemle bu türler güçlükle yakalanabildiğinden, kabul edilebilir. 

Akarsudaki popülasyonda hali hazırda temsil edilmeyen potansiyel doğal balık 

faunasındaki türler için de balık geçidi girişinin bulunabilme ve geçidin geçilebilme 

olasılığının verilmesi gerekir. 
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3.   HES PROJELERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE EKOSĠSTEM SU 

ĠHTĠYACININ BELĠRLENMESĠNDE TÜRKĠYE’DEKĠ UYGULAMALAR 

3.1   Günümüzde HES Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve 

ĠĢletilmesindeki Mevcut Durum Ve Yatırım Politikaları 

4628 Sayılı yasanın sonrasında etkin planlama, takip ve denetim mekanizmalarının 

olmayışı nedeniyle, lisans alan yatırımların gerçekleşmesiyle ilgili olarak, fizibilite 

çalışmalarından başlayarak şebeke bağlantı sorunlarına ulaşana ve hukuki ve çevresel 

nedenlerle yaşanan çok sayıda sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Havza bazında 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 dikkate alınarak etüt edilerek, en uygun enerji 

kademeleri meydana çıkarılır ve bir gelişme planı hazırlanır. Bu çalışma o havza 

ölçeğinde bir planlama çalışmasıdır. 

Master plan seviyesinde gelişme planı hazırlanırken, o güne kadar yapılmış etüt, 

araştırma ve sondajlardan elde edilen bilgilerden, hidrometrik ve hidrolojik bilgileri 

içeren raporlardan, diğer verilerden ve bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak ilave 

araştırma, sondaj ve etütlerden yararlanılarak tasarlanabilecek  (varsa sulama, su 

temini, taşkın kontrolü v.s. faydaları dikkate alınarak) bütün enerji üretim projeleri 

ele alınır. 

Tasarlanan projelerin, teknik olarak yapılabilir olanları ve yapılabilir olmayanları 

gerekçeleri ile birlikte ortaya konulur. Teknik olarak yapılabilir projelerin 

tasarlanabilecek alternatif tertip tarzlarına ( Baraj ve etek santrali, baraj ve tünelli 

santral, nehir tipi santral, değişken baraj yüksekliği gibi )göre muhtelif alternatif 

master planlar tasarlanır. Kamulaştırma, relokasyon ve gerekli ilave yollar ve 

enterkonnekte şebeke ile bağlantı durumları, inşaat süreleri ve diğer ekonomik 

faktörler gibi hususlar dikkate alınarak, master planlar içinden seçilen projeler, 

mukayese edilebilir olmaları için aynı ekonomik baza getirilerek; seçilen master plan 

alternatiflerinde yer alan her projenin değişken santral kurulu güçlerine göre ardışık 
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ve /veya münferit işletme çalışmaları yapılarak faydaları hesaplanır. Yapılacak 

mukayeseler sonucu en ekonomik ve uygun master plan ve bu master plan içinde yer 

alan tesisler ile her birinin, master plan seviyesinde ekonomik yapılabilirliği de 

gösterilmek sureti ile inşa sıraları belirlenip tavsiye edilir. 

Yapılan bu planlama çalışması ile; 

 Havzadaki teknik ve ekonomik olarak geliştirilebilecek hidroelektrik enerji 

potansiyeli belirlendiği için bu potansiyelin tam olarak geliştirilmesi mümkün 

oluyor. 

 Yapılacak olan tesisler rantablite açısından da incelendiği için proje 

ekonomisi açısından en uygun projeler ortaya çıkıyor. 

 Yapılacak olan tesisler havza bazında doğal çevre açısından da incelendiği 

için doğal yaşamı en az rahatsız edecek en uygun projeler ortaya çıkıyor. 

 Havza bazında planlamalarda aynı nehir üzerindeki ardışık HES‟lerin işletme 

çalışmaları yapılarak santral kurulu güçlerinin en uygun şekilde seçilmesi 

ekonomik verimlilik ve üretim verimliliği sağlıyor. 

2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik 

piyasasının serbest rekabet kurallarına göre işleyeceği bir mekanizmanın 

oluşturulması amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda serbest piyasaya geçiş sürecini 

düzenlemek ve izlemek üzere aynı yıl içinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK) kurulmuştur [9]. 

EPDK bugüne değin yaptığı çalışmalarla düzenlenmesi ve denetlenmesi çok kolay 

olmayan bir alanda çok olumlu faaliyetler gerçekleştirmiştir. Ancak bu süre içinde 

aynı zamanda kurumsallaşmasını sağlamaya da çalışmış ve bazı konularda yeterli 

olamamıştır. Bu konulardan biri de lisans verilen projelerin işletmeye geçmesinde 

yaşanan gecikmelerdir. Verilen lisansların öngörülen sürede üretime geçmemesi, 

enerji arzına yönelik planları işlevsizleştirmekte/anlamsızlaştırmakta, enerji arzında 

sorunlara yok açmakta ve elektrik enerjisi fiyatlarının yapay olarak yükselmesine 

neden olmaktadır. 

Yürürlükteki mevzuat, yatırımları tamamen yatırımcı şirketlerin inisiyatifine 

bırakmış; aksamalar konusunda herhangi bir önlem öngörmemektedir. Eğer bir lisans 

kapsamındaki üretim tesisi zamanında bitirilemez ve bu nedenle yatırımcı şirket 
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sistemde açık oluşmasına neden olursa, bu sorumluluğun kim tarafından 

üstlenileceğinin yanıtı bulunmamaktadır. 

EPDK, lisans sahiplerinin gerçekleştirmekle yükümlü oldukları yatırımların 

gerçekleşme düzeyi ile ilgili olarak bilgi verme yükümlülüklerini takip etmekte ve 

denetlemekte yetersiz kalmaktadır. 

Hidroelektrik enerji üretiminde kullanılan su kaynaklarının kullanım ayrıcalığı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)  ile yapılan su kullanım anlaşmasıyla 49 yıla 

kadar özel sektöre tahsis edilmektedir. 

Hidroelektrik santraller için su tahsisi yapan ve fizibilite raporlarını inceleyen DSİ, 

projeleri tekil olarak ele alıp incelemektedir. Bu incelemede HES projeleri daha çok 

hidrolojik olarak ve memba-mansap ilişkisi açısından ele alınmaktadır. Projeler 

havza bazında bütüncül bir planlama anlayışıyla ele alınmadığından havzanın 

elektrik enerjisi potansiyelinin optimum olarak geliştirilmesi mümkün olmamaktadır. 

HES projelerinin değerlendirilmesinde santralin topluma ve ekonomiye sağlayacağı 

fayda ile santralin yapılmasıyla çevreye vereceği zarar karşılaştırması detaylı olarak 

yapılmamaktadır. 

Özellikle aynı akarsuda art arda birkaç santral yapılması durumunda, akarsu 

ölçeğinde bütünleşik bir planlama bile yapılmamaktadır. 

Bugüne kadar yapılan projelerde çevresel boyutun yeterince dikkate alınmaması, 

öngörülenden fazla ağaç kesilmesi, doğaya bırakılacak su miktarına gereken önemin 

verilmemesi (miktar, denetim, havza özellikleri), havzalar arası suyun aktarımı, 

inşaat atıklarının yarattığı sorunlar gibi sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu 

sorunlar daha kapsamlı olarak aşağıda verilmiştir: 

 HES projelerinin çevresel etki değerlendirmelerinin bütüncül havza bazında 

değerlendirilmediği görülmüştür. 

 Doğaya bırakılması gereken ve dere yatağındaki sucul yaşamın idamesini 

sağlayacak su miktarının hesaplanmasında, o yörede yaşayan ve özellik arz 

eden canlı ve bitki türleri göz önünde bulundurulmamaktadır. 

 Proje tanıtım dosyalarında ve fizibilite raporlarında regülatörlerin balık 

geçişlerinin hangi kriterlere göre planlandığı ve nasıl yapılacağı konusuyla 

ilgili olarak yeterli bilgi ve açıklama bulunmamaktadır. 
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Gerek özel şirketler tarafından geliştirilen, gerekse DSİ ve EİEİ projelerine müracaat 

edilerek veya DSİ sulama kanallarından, regülatörlerinden veya barajlarından 

yararlanarak enerji üretmek amacıyla 4628 kapsamında lisans alan HES‟lerde inşa 

aşamalarında denetimsizlik söz konusudur. Bu denetimin yetkilendirilmiş denetim 

şirketleri tarafından yapılmasına yönelik olarak 15/08/2009 tarihli resmi gazete de 

yayınlanan „„Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği‟‟ ise açılan davalar 

sonucu Danıştayca iptal edildiğinden yürürlük kazanamamıştır. Bu nedenle mevcut 

DSİ tesisleri üzerinde projesiz ve izinsiz rehabilitasyon veya geliştirmeler ile 

sulamanın işletme ve bakım hizmetlerini aksatacak uygulamalar yapılmaktadır. 

İşletme dönemi ile ilgili en temel sorunlardan birisi tamamlanmış HES‟lerin türbin 

jenaratör sistemini devreye alma ve işletme konularına yetişmiş personel azlığı 

olarak ortaya çıkmaktadır. İşletme sertifikalı personel istihdamı yasal olarak şart 

koşulmasına rağmen bu konuda eğitim ve öğrenim olanağı oldukça kısıtlı olup talebi 

karşılamaya yeterli olmamaktadır. Bu durumda tesislerin etkili, verimli ve güvenli 

bir şekilde işletilmesi ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. 

Enerji üretimi işletmesinin yanı sıra çeşitli şirket ya da kurumlarca inşa edilerek 

işletmeye açılan HES tesislerinin, işletme döneminde enerji ve su değerlerinin 

izleme-değerlendirmesinde, ölçüm tesislerinin kurularak mansaba bırakılacak suyun 

zaman ve miktar yönünden belirlenmesinde, akış güvenliğinin sağlanmasında, 

ardışık HES tesislerinin pik saatlerde çalıştırılmasında, bakım ve onarımlarında, 

rezervuar işletme programlarının uygulanmasında çok sayıda sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. 

Özel sektörce işletilen HES tesislerinde genellikle aşağıdaki işletme sorunları 

görülmektedir: 

 Depolamalı ve depolamasız HES tesislerinde, ÇED ve ÇED ön araştırma 

raporunda ÇED ön raporu gerektirmeyen projelerde ise DSİ tarafından uygun 

görülen çevresel akış (ekolojik denge debisi) ile kadim su hakları ve tahsisli 

su miktarlarını kesintiye uğratmadan mansaptaki dere yatağına bırakılması 

gerekmektedir. Ancak uygulamada bu gerçekleştirilmemektedir. 

 Enerji, sulama ve çevresel akış için verilen su miktarlarının belirlenmesinde 

kullanılan ölçü tesisleri ( akım gözlem istasyonları ) DSİ kriterlerine göre 

tesis edilmeli ve DSİ tarafından da anlık olarak izlenmesi sağlanmalıdır. 
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 HES tesislerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarına esas teşkil eden aylık 

çalışma raporlarının düzenli gelmemesi, enerji verimliliği, talep ve tahmin 

projeksiyonları ve işletme programlarının yapılabilmesini aksatmaktadır. 

 Nehirlerde, suyun akış güvenliğini bozacak izinsiz, kontrolsüz su 

çekimlerinin ve nehir yataklarına fiziki müdahalelerin oluşturduğu sorunlar 

yaşanmaktadır. 

TEİAŞ tarafından hazırlanan ve 2007–2016 dönemini kapsayan “Türkiye Elektrik 

Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyon (2007–2016) Çalışması”, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının tam olarak değerlendirilmesini hedeflememekte, 

yatırımların düşük kapasitede tesisini öngörmektedir. Yerli ve yenilenebilir enerjiye 

dayalı elektrik ve yakıt üretim hedefleri kısa-orta-uzun vadeli olarak belirlenmelidir. 

“Ulusal Enerji Strateji Merkezi”nde hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli 

projeksiyonların gerçekleştirilmesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)‟ 

nın arz güvenliğini ve sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesi için 

enerji vergilerinin ve enerji yatırımlarına yapılacak teşviklerin açık bir şekilde 

belirlenmesi ve kamu yatırımlarının yanı sıra lisans alan özel sektör yatırımlarının 

gerçekleştirilmesi için gerekli takip ve yaptırım mekanizmalarının kurulması 

gerekmektedir. Bu amaçla diğer bakanlıklarla gerekli koordinasyonun sağlanması ve 

Sanayi Envanteri‟nin hazırlanması gerekmektedir. Yeni yatırımların lisanslanması, 

teknik denetlenme ve gerekli yatırım ihalelerinin yapılması da dahil olmak üzere 

ETKB‟nin yukarıda belirtilen asli görevlerini ifa etmesi; EPDK‟nın ise 

oluşturulmakta olduğu öne sürülen enerji piyasalarındaki düzenleme ve denetimler 

ile müteakip yaptırımları belirleyen hakem rolüne dönmesi daha gerçekçi bir yapı 

olacaktır. Dünyada bu kadar geniş bir faaliyet alanına sahip ilk ve halen tek 

düzenleyici kurul olma özelliğine sahip olan EPDK‟nın işlevsel, yapısal ve kadrosal 

açıdan yeniden düzenlenmesi gerekir. EPDK, demokratik teamüllere ters düşen bir 

şekilde hem lisans vermekte hem de kural koyucu, denetleyici ve yargılayıcı bir 

durumda bulunmaktadır. Birçok Batılı ülkede de halen tartışılmakta olan bu 

durumun, bir an önce gözden geçirilerek düzeltilmesi zorunludur. Bu bağlamda 

EPDK‟nın görevinin esas itibarıyla idari ve mali denetleme alanında yoğunlaşması 

daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Brüt hidroelektrik enerji potansiyeli, ülkemiz için 433 milyar kWh/yıl olup, bu 

dünya toplam potansiyelinin yaklaşık % 1‟idir. Avrupa‟daki toplam 
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hidroelektrik kapasite içinde ise Türkiye‟nin payı % 14‟tür. Gelecekte teknik 

yönden değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli olan 216 milyar 

kWh/yıl‟ın yüksek bir oranda kullanımı mümkün olabilecektir. 2009 yılı 

itibariyle DSİ‟ce tespit edilen ekonomik hidroelektrik enerji potansiyelimiz 

yaklaşık 130 milyar kWh'dır. Ülke genelinde henüz etüdü yapılmamış 1-30 

MW arası küçük hidroelektrik tesislerden 10-15 milyar kWh mertebesinde ilave 

elektrik enerjisi üretilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca nehir havzalarında 

yapılan çalışmaların güncel ekonomik kriterler çerçevesinde yeniden 

değerlendirilmesi sonucunda teknik olarak yapılabilir bulunan birçok projenin 

ekonomik olarak yapılabilir yatırımlara dönüştürülmesiyle ekonomik 

hidroelektrik potansiyelin 170-180 milyar kWh mertebesine yükselmesi 

beklenilmektedir.  

2009 sonu itibariyle ülkemizde 208 adet HES (hidroelektrik santral) işletmede 

bulunmaktadır. Bu santraller yaklaşık 14 300 MW‟lık bir kurulu güce ve 

toplam ekonomik potansiyelin % 38„ine karşılık gelen yaklaşık 50 000 

GWh‟lık yıllık ortalama elektrik üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizdeki 

toplam kurulu güç ise halen yaklaşık 44 500 MW‟dır. Ülkemizin 2015‟de, pik 

yük ihtiyacı da dikkate alındığında toplam kurulu güç kapasitesinin 60 000 

MW– 65 000 MW, 2020‟de ise 80 000 MW- 90 000 MW mertebesinde olması 

gerekmektedir. Bu da 2015‟e kadar en az 16 000 MW‟lık enerji projesi 

paketinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun en az 4000–5000 MW‟ının 

hidroelektrik proje olması beklenilmektedir.  

Halen yaklaşık 4300 MW‟ lık bir kurulu güç ve toplam ekonomik potansiyelin 

% 11‟i olan yaklaşık 14 000 GWh‟lık yıllık üretim kapasitesine sahip 40 adet 

hidroelektrik santral inşa halinde bulunmaktadır. Kalan yaklaşık 66 000 

GWh/yıl‟lık ekonomik potansiyeli kullanabilmek için ileride DSİ‟ce belirlenen 

478 HES daha yapılacak ve toplam 36 855 MW‟lık kurulu güçle hidroelektrik 

santrallerin sayısı 726‟ya ulaşacaktır. Bu santrallerin tamamının devreye 

girmesiyle toplam ekonomik hidroelektrik üretim ise 130 milyar kWh 

mertebesine yükselecektir. Yaklaşık 18 000 MW‟lık ilave yatırımın 

gerçekleşmesi ile bu hedefe varılması öngörülmüştür. Bu santrallerin yapımını 

elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere su kullanım anlaşması 

yapılmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde Türk özel sektör yatırımcılarının 

üstlenmesi en akılcı, pratik ve doğru bir yol olduğu görülmektedir. Özel sektör 
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kendi dinamiği ile projenin yapım süresini de kısaltarak projeleri bir an önce 

ekonomiye kazandırmaktadır. Milli enerji kaynağımıza ilişkin bu yatırımlarla 

enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. 2005‟de 672 adet 

olan HES sayısı, özel sektörce gerçekleştirilmek üzere EPDK‟ya yapılan 

başvurularla 2009‟da 1500„i aşmıştır. Halen özel sektör tarafından müracaat 

edilen hidroelektrik projelerin toplam kurulu gücü 20 000 MW‟ı aşmıştır. 

Bunlardan   13 000 MW‟lık güce haiz yaklaşık 500 adet projeye lisans 

verilmiştir. Özel sektörün HES projelerine ilgi duyarak devreye girmesi, hem 

yerli kaynaklarımızın kullanımı hem de önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek 

enerji açığının kapatılması bakımından önem arz etmektedir. Türkiye‟nin 

sosyal ve ekonomik yönden kalkınmakta olması nedeniyle enerji ve elektrik 

ihtiyacı hızla büyümektedir. Ekonomik kriz dönemleri haricinde, Türkiye‟de 

elektrik tüketimi yılda ortalama % 8 ila 10 arasında artış kaydetmiş olup 

önümüzdeki yıllarda da benzer bir oranda artış olacağı düşünülmektedir. Ülke 

kalkınması açısından enerji hayati önemi ve önceliği olan milli bir konudur.  

Ülkemizde 2009‟da elektrik üretimi 194 milyar kWh oldu. Bunun % 48‟i doğal 

gaz santralarından sağlanırken HES‟lerin üretimdeki payı ise % 18.5 oldu. 

2009‟da yayımlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 

Belgesinde 2020 yılına kadar doğal gazın payının % 30‟un altına düşürülmesi 

hedeflenmiştir. Bu ülke menfaatine uygun milli bir hedeftir. 2000‟li yılların 

başında yapılan projeksiyonlarda elektrik enerjisi talebimizin 2010 yılında 285 

000 GWh; 2015 yılında 400 000 GWh ve 2020 yılında 560 000 GWh 

mertebelerinde olması öngörülmüşse de, ekonomik kriz sonrası yapılan son 

projeksiyonlar 2010‟da 205 000 - 210 000 GWh, 2015‟de 300 000 GWh, 

2020‟de 400 000 GWh mertebesinde bir elektrik enerjisi talebinin olacağını 

göstermektedir. Elektrik enerjisi tüketimi ekonomik gelişmenin ve sosyal 

refahın göstergelerinden birisidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin 

belirlenmesinde kullanılan kriterlerden biri kişi başına düşen yıllık enerji 

tüketimidir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya 

tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından önem arz 

etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi tüketimi 2009 yılı itibarıyla ise kişi 

başına 2500 kWh mertebesine ulaşmış olmasına rağmen, örneğin İzlanda‟daki 

26466 kWh/kişi, Norveç‟teki 24373 kWh/kişi, Kanada‟daki 16323 kWh/kişi, 

Finlandiya‟daki 15480 kWh/kişi, İsveç‟teki 15258 kWh/kişi, ABD‟deki 12343 
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kWh/kişi, G7 ülkelerinin ortalaması 8885 kWh/kişi, OECD ülkeleri ortalaması 

8089 kWh/kişi, Avrupa Birliğinde kişi başına düşen elektrik tüketimi 6457 

kWh ile karşılaştırıldığında bu konuda yeterli seviyede olmadığımız 

görülmektedir. Bu rakamın 2015‟de 3500 kWh‟e, 2020‟de 5000 kWh‟e, 

2030‟da ise 6000 kWh‟ın üzerine çıkarılması hedeflenmiştir. 

Hedef olarak alınan büyümenin başarılabilmesi için enerji sektöründe 

önümüzdeki 20-25 yılda büyük yatırımlar gerektiren uzun vadeli bir enerji 

üretim-tüketim projeksiyonu hazırlanmıştır. 2015‟e kadar hidroelektrik enerji 

üretiminin 60 000 GWh‟e yükseltilmesi ve 2020‟de 117 000 GWh‟ı aşması 

hedeflenmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız 

2023‟de ülkemizde en az 120 000 GWh‟ lık bir hidroelektrik üretimini 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, nihai hedef ise önümüzdeki 

25-30 yılda DSİ‟ce belirlenen hidroelektrik enerji üretimi potansiyelinin hemen 

hemen tümünden yararlanılmasıdır. Bunun için de her yıl yaklaşık 1000 

MW‟lık ilave hidroelektrik yatırımın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

2035‟ler civarında bu hedefin yakalanmasını takiben, yeni hedef özel sektörün 

geliştireceği yeni projelerle hidroelektrik kapasiteyi 50 000 MW‟ ın üzerine 

çıkarmak olacaktır. Ülkemizde diğer enerji alternatifleri karşısında milli kaynak 

olan suyu kullanan hidroelektrik santrallere öncelik verilmesi ve teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Hidroelektrik santraller yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu 

için tükettiği bir yakıtı ve dolayısıyla yakıt gideri yoktur. Hidroelektrik 

santraller birkaç dakika içinde işletmeye alınarak tam yükte çalışmaya 

başlayabilir ve işletmeden çıkarılabilir. Bu özellikleri nedeniyle pik güç 

ihtiyacı, yük dengelenmesi ve frekans ayarı açısından milli şebeke için çok 

önemlidirler. İşletmede olan hidroelektrik santrallerde yenileme ve 

rehabilitasyon çalışmalarıyla, yeni teknolojiler dikkate alınarak hidroelektrik 

santrallerde modernizasyon ve güç artımı sağlayacak faaliyetler de teşvik 

edilmelidir. Rehabilitasyon, yenileme ve güç artımı sektörü dünyada halen 

gelişmekte olup çok sayıda hidroelektrik santrale haiz ülkemizde de yerli 

sanayimizin katkısıyla bu sektörün gelişimi sağlanmalıdır. Bu kapsamda 

kamunun elindeki enerji santrallerinin büyük bölümü rehabilitasyon, işletme ve 

ilave kapasite yaratılması için biran önce özel sektöre devredilmelidir. Üretim 

özelleştirmeleri sürecinin 2010-2011 yıllarında tamamlanması büyük önem arz 

etmektedir. Henüz inşaatına geçilmemiş 1000‟i aşkın HES olduğu dikkate 
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alınarak HES elektromekanik teçhizatının yerli imalatı teşvik edilmelidir. 

Gelecekte yaklaşık 40 000 MW‟lık ilave bir hidroelektrik güç tesisi ve 

önümüzdeki 10 yıl içerisinde en az 10 000 MW‟lık önemli bir rehabilitasyon ve 

yenileme işi olduğu göz önüne alındığında sadece elektromekanik teçhizatın 

imalat ve montajı hususunda 10 milyar ABD dolar‟ın üzerinde bir pazar söz 

konusudur (EnergyTurk Dergisi/ Ocak/ Şubat/ Mart 2010 ) . 

3.2   HES Projelerinde Ekosistem Su Ġhtiyacı Miktarının Belirlenmesindeki 

Kurumsal Ve Toplumsal YaklaĢımlar 

3.2.1   Uygulanan yöntem/yöntemler ve ÇED raporlarındaki yer alıĢ ve 

değerlendirme formatı 

Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliğinin Ek 1, 4. Maddesinin 2. fıkrasında 

“şirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın idamesini sağlayacak 

ve bu kesimde su haklarını karşılayacak miktardaki suyu yatağa bırakacaktır” 

(Anonim, 2009b) ifadesi kullanılmıştır. Son düzenlemelerle, “Ancak, doğal hayatın 

devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık 

ortalama akımın en az %10‟u olacaktır” ibaresi eklenmiş ve bırakılacak su miktarı 

oransal olarak belirlenmiştir. Oysa herhangi bir nehir ekosisteminin ihtiyaç duyduğu 

su miktarı literatürde “çevresel/ekosistem su ihtiyacı” olarak tanımlanmakta ve bu 

ihtiyaç çeşitli metotlarla hesaplanabilmektedir. Genellikle ekonomik açıdan değeri 

olan (balıkçılık faaliyeti) akarsularda çevresel/ekosistem su ihtiyacının belirlenmesi 

ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bu nedenle balıkların yaşamları için gerekli olan su 

miktarı tüm nehir ekosisteminin ihtiyacı olarak tanımlanmıştır. Ancak son yıllarda 

diğer canlı gruplarını (omurgasızlar, su kuşları vb.), ekosistemin yapısını (su 

kanalının formu, bitki örtüsü ve taşkın alanları),dikkate alan yeni metotlar 

geliştirilmiştir. 

Ülkemizde ise Tennant (Montana) Yöntemi yaygın olarak kullanılmakta ve bu 

yöntemde önerilen su miktarları dikkate alınmaktadır. Bu yöntemde Ekim-Mart (su 

yılının ilk yarısı) ve Nisan-Eylül (su yılının ikinci yarısı) dönemleri için bir nehir 

sisteminde bulunması gereken su miktarı farklı ekosistem kalite sınıfları için 

hesaplanabilmektedir (Karakaya ve Gönenç, 2006). Ancak ülkemizde bu yöntemde 

belirlenen su miktarı, kötü/çok kötü ekosistem kalite sınıfı için önerilen su miktarı 

önerilmektedir. Oysa Doğu Karadeniz Bölümü Önemli Doğa Alanları sınıflamasında 
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ve ulusal/uluslararası koruma sınıflarında en üst ölçülerde değerlendirilmektedir. Bu 

durumda bırakılacak telafi suyu miktarının en azından “çok iyi” ve “mükemmel” 

ekosistem kalitesine göre en az %40-60 sınırında olmalıdır (Kurdoğlu, O., Özalp., M. 

2010)[7]. Bırakılması önerilen can suyu miktarının düşük olması, ekosistem su 

ihtiyacını gideremeyeceği gibi derelerin su rejiminde de büyük değişiklikler 

oluşturacaktır.  

Su miktarındaki azalmanın diğer bir sonucu ise akarsu sistemlerine bağlı olan bitki 

örtüsü (dere kenarı vejetasyonu ve aluvial ormanlar) ile sucul ve iki yaşamlı 

canlıların habitatların olumsuz etkilenmesidir. Bu etki, yağışın ve dolayısı ile dere 

akışının azaldığı kurak dönem sürecinde daha akut etkiler yapacak, kötü şartların 

uzamasına ve olumsuz etkilerin çok daha ciddi boyutlara gelmesine neden olacaktır. 

3.2.2.   Belirlenen ekosistem su miktarının akarsu yatağına bırakılma, ölçme ve 

izleme yöntemleri 

HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje sahası ve civarında 

bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmektedir. Ayrıca;  hidroelektrik enerji 

üretim tesislerinin işletilmesi esnasında kullanılabilecek olan suların sağlıklı olarak 

belirlenebilmesi için DSİ ve şirketçe uygun görülecek yerlerde, tesis, teçhizat ve 

yapım bedeli şirket tarafından karşılanmak üzere DSİ‟ce uygun görülen elektronik 

sistemli akım gözlem/göl seviye ölçüm istasyonları DSİ kontrollüğünde şirket 

tarafından kurulacaktır. 

Birinci fıkrada belirtilen akım gözlem/göl seviye ölçüm istasyonlarının korunması, 

bakım ve onarımı gerektiğinde yenilenmesi şirket tarafından yapılacak ve DSİ yetkili 

elemanlarınca kontrol edilecektir. 

Hidrometrik ölçüm ve değerlendirmeler şirket ve DSİ tarafından müştereken 

yapılacaktır. Şirketin ölçümlere katılmaması halinde DSİ‟ce tespit edilen değerlere 

itibar edilecektir. Elektronik ölçüm sistemlerinin arızalanması durumunda, üretim 

tesisine alınabilecek su miktarını belirleme yöntemine DSİ ve şirket müştereken 

karar verecektir. Müşterek karar oluşturulamadığı takdirde DSİ görüşüne itibar 

edilecektir. 

Akarsuda, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile 

ölçülmeli, senenin en kurak zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde 

dere yatağına su bırakılmalı, gerekirse üretim durdurulmalıdır. Ekosistem su 
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miktarının akarsu yatağına bırakılma, ölçme ve izleme çalışmaları akım gözlem 

istasyonlarının değerlerinin sürekli takibiyle gerçekleştirilebilmektedir. 

3.2.3   Uygulanan yöntem/yöntemlere karĢı toplumsal tepki ve eleĢtiriler 

Doç. Dr. Ulvi SARAN; „„Planlanan HES projeleri için en kritik konu; suyun ne 

kadarının kullanılacağı, sucul yaşamın diğer ekosistemlerin devamını sağlayacak 

ekosistem su ihtiyacının (can suyu) miktarı ve bunun serbest bırakılmasıdır. Su 

Kullanım Anlaşması yapılırken bırakılacak ekosistem su miktarı (can suyu), sulama 

suyu, içme suyu ve yörede varlığı muhtemel balık üretim çiftliklerinin ihtiyaç 

duydukları kullanım suyu konusu net değildir. Debiler, ay ve gün olarak 

belirlenmediğinden hangi zamanda ne kadar suyun bırakılacağı anlaşmalarda 

belirtilmemiştir.‟‟ demektedir.   

Nehir yatağına bırakılacak su miktarı yerelde yapılan ölçüm ve incelemelere dayanan 

mevsim ve ay bazında lt/sn olarak belirtilmemektedir. Bunun yerine bilimsel bir yanı 

bulunmayan; “Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı 

projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10‟u olacaktır.” cümlesi 

yönetmenliğe yerleştirilerek genel uygulama haline getirilmiştir. Bu cümleden sonra 

gelen “ÇED sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın yeterli 

olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar arttırılabilecektir.” ifadesinin fiilen 

hiçbir önemi ve yaptırım gücü kalmamıştır.  

Çevre Kanununun 9.maddesi ( a) fıkrasında “doğal çevreyi oluşturan biyolojik 

çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır. Biyolojik 

çeşitliliği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil 

toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.” 

denilmiştir. Ayrıca (h) fıkrasında “ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının 

ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak kullanılmasının sağlanması ve 

kirlenmeye karşı korunması esastır” hükmü yer almaktadır.              

„„Uygulamada yasanın öngördüğü özen ve hassasiyeti görememek üzücüdür. HES 

Proje Rapor ve Tanıtım dosyaları, yasanın zorunlu gördüğü “ekosistemin 

korunmasını” sağlayan bir bakış ve buna dayalı bilimsel verilerle desteklenmiş 

değerlendirmelerden uzaktır. Yatırımcı tarafından hazırlatılan rapor ve tanıtım 

dosyaları bir yana yönetmelikle düzenlenen yatağa bırakılacak su miktarıyla ilişkin 
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%10 uygulaması başlı başına bir sorundur.‟‟ sözleri  Doç. Dr. Ulvi SARAN‟ın 

görüşleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemizde akarsular genellikle kar ve yağmur suyu ile beslenmekte ve akarsuların 

debisi yağışlı mevsimlerde yüksek olmaktadır. Buna karşılık yazın birçok akarsuyun 

debisi oldukça azalmakta veya akarsu tamamen kurumaktadır. Yönetmelikteki %10 

yaklaşımı projede esas alınan son 10 yıllık ortalama akımı esas aldığı için 

mevsimlerin (ayların, yıl içindeki en yüksek / en düşük debilerin) , ıslak çevrenin 

(proje sahasındaki flora ve faunanın) fiilen bir önemi kalmamaktadır. Bu nedenle 

özellikle yaz aylarında ekosistem için kritik durumların oluşmasını önleyebilmek 

amacıyla yatağa bırakılacak su miktarının yıl bütünlüğünde ve her ay için ayrı ayrı 

hesaplanması gereklidir [10]. 

„Çevresel/Ekosistem su ihtiyacı verilere dayalı olarak bilimsel metotlarla 

hesaplanabilmektedir. Türkiye genelinde uygulanan / uygulanacak projelerde böyle 

bir hesaba rastlanmamıştır. Aylara göre bir ayrım yapılmadan bütün yıl için geçerli 

bir ekosistem suyu miktarı ifade edilmiştir. Dere yatakları kesiti belli olan beton bir 

kanal gibi görülmüş, genişliğinin değişimi, buharlaşma, derinlere sızma, kirlilik 

yoğunluğu, sıcaklık artışı, su derinliği, su sıcaklığı, su kalitesi, sudaki toplam askıda 

katı madde, pH değişimi gibi sucul canlılar için son derece önemli olan hususlar 

dikkate alınmamıştır.               

Yatağa bırakılacak su miktarı için „„Islak Çevre Yöntemi‟‟, „„Tennant Yöntemi‟‟ ve 

„„IFIM Yöntemi‟‟ gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bazı raporlarda 

bu hesaplama yöntemlerine atıfta bulunmakla birlikte hesaplama için gerekli ve 

zorunlu verilerin bulunmadığı veya proje sahasına uzak gözlem istasyonlarından 

alınan verilerin revize edilmeden kullanıldığı görülmektedir.  

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın bütün hesaplama yöntemleri geçmişe dönük 

10-20-25 yıllık akış rejimini gösterir verilerin değerlendirilmesi ve habitatın 

incelenmesine dayanmaktadır. Hiçbir yöntem % 10 yaklaşımı ile uyum içinde 

değildir. Proje sahasında  (varsa) koruma altındaki canlı türleri, ekonomik değeri 

olan canlı türleri, endemik bitkilerin varlığı genel olarak „„flora ve fauna‟‟ 

araştırılmadan yatağa bırakılacak su miktarı için genelleme yapmak bilimsel bir 

yaklaşım olamaz.  
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ÇED sürecindeki ilgili birimlerin yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak gerekli 

düzenlemeleri ivedilikle yapmalarında büyük yarar görülmektedir. Üniversitelerin 

ilgili bölümlerinin HES uygulamalarında akarsu yatağına bırakılacak suyun 

belirlenmesinde ulusal bir yöntem geliştirmesi konusunda araştırma yapılması 

amacıyla teşvik edilmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca can suyunun bırakılmasını ve 

zamanlamasını hangi kurumun kontrol edeceği ve yaptırım mekanizmaları bu 

sözleşmelerde veya su kulanım hakkı anlaşmalarında yer verilmesi sağlanılması 

istenilmektedir.  
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4.   GENEL DEĞERLENDĠRME, SONUÇ VE ÖNERĠLER  

Hidroelektrik kaynaklar, ülkemizde hızlı sanayileşmeye bağlı olarak artan enerji 

ihtiyacını karşılamada önemli bir yer tutmaktadır. Artan enerji açığının 

kapatılabilmesi için, termik santrallerle beraber, hidroelektrik santrallerin de 

yapılması, kendini yenileyebilir bir kaynak olan hidroelektrik potansiyelin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Genellikle hidroelektrik santrallerin ilk yatırım maliyetleri yüksek, işletme 

maliyetleri düşük olmaktadır. Ekonomik limitler içinde kalmak üzere Türkiye‟deki 

hidroelektrik potansiyelin öncelikle devreye sokulması, gerek öz kaynakların 

kullanılması gerekse yenilenebilir kaynak kullanılması açısından önem taşımaktadır. 

Ülkemiz teorik olarak 433 milyar kWh/yıl, teknik olarak 216 milyar kWh/yıl ve 

teknik-ekonomik olarak ise 130 milyar kWh/yıl hidrolik enerji üretim kapasitesine 

sahip bulunmaktadır. Bunun ancak 48,1 milyar kWh/yıl'lık bölümü (%37) 

geliştirilmiş bulunmaktadır. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji 

Belgesi (2009) hedefleri arasında 2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak 

değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi 

üretiminde kullanılması  yer almaktadır. HES'ler nedeniyle hidroelektrik 

potansiyelimizin entegre (bütüncül) bir havza planlama ve projelendirme anlayışı 

içerisinde öncelikli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 

Hidroelektrik enerji üretimi, diğer enerji kaynaklarına oranla çok nadir bulunan 

kendine özgü faydalara sahip bir enerji üretim çeşididir. Hidroelektrik temiz, 

yenilenebilir enerji seçeneklerinin en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Sekizinci  

ve Dokuzuncu Beş yıllık Kalkınma  Planlarında “Doğanın korunması amacı dikkate 

alınarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 

ve tüketimde daha büyük oranlarda yer alması için tedbirlerin alınması ve böylece 

yerli fosil kaynakların yanına yenilenebilir enerji kaynakları da katılarak ülke enerji 
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potansiyelinin en üst derecede kullanıma sokulmasının sağlanması‟‟ ilkesi yer 

almıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın en önemlilerinden olan hidroelektrik enerji 

kaynaklarımız da bu kapsamda öncelikli olarak geliştirilmesi gereken kaynaklar 

arasına girmektedir. Hidroelektrik, yüzyıldan fazla bir deneyime sahip, kanıtlanmış 

ve çok iyi gelişmiş bir teknolojinin ürünüdür. Modern santraller % 90-95 dolayında 

en yüksek verimli enerji dönüşüm işlemi sağlamaktadır. Bu aynı zamanda önemli bir 

çevresel faydadır. En gelişmiş fosil kaynaklı santrallerin verimi % 60, rüzgar enerji 

santrallarının %40 ve güneş enerji panellerinin ise %18 dolayındadır. Hidroelektrik 

diğer büyük ölçekli enerji üretim seçenekleriyle kıyaslandığında, en düşük işletme 

maliyetine ve en uzun işletme ömrüne sahiptir. 

HES‟lerle ilgili olarak karşılaşılan en önemli sorunlar; 

 Can suyu (ekosistem suyu, 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,  

 Oluşacak gürültü, 

 Çıkacak olan hafriyat, 

 Kırma taş tesisleri ve beton santralleri,  

 İnşaatlar ve trafikten kaynaklanan toz ve gürültü, 

 Katı atıklar, 

 Araç ve makinelere ait yağ ve yakıtlar,  

 Atık sular,  

 Enerji nakil 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. 

Bütün sorunların başlıca nedeni, projelerin sadece en fazla enerjiyi elde edebilmek 

amacıyla hazırlanmalarıdır. Projeler henüz tasarı aşamasında iken, doğaya 
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verilebilecek zararları en aza indirebilmenin yolları aranmalıdır. Yani bir bakıma 

çevresel etki değerlendirme çalışmalarına henüz projelerin tasarı aşamasında 

başlanılmalıdır. 

Planlamalar havza veya bölgeler esas alınarak yapılmalıdır. HES‟lerde dikkat 

edilmesi gereken en önemli konuların başında, bir akarsuyun havza bazında, ana 

gövdesi ve yan kolları üzerinde, her bir kısmı ayrı ayrı incelenerek, doğaya en az 

zarar verecek şekilde toplam kaç adet ve hangi kapasitelerde HES‟ler 

yapılabileceğine karar verilmesidir. Bu sırada akarsuyun yine yan kolları ile bir 

bütün olarak düşünülerek, ne kadarlık bir kısmının ekosistem suyu (can suyu) ile 

beslenebileceğine de karar verilmelidir. Daha öz bir tanımla, bir havza veya 

bölgedeki doğal, sosyal ve ekonomik değerler ile su ve toprak kaynaklarının 

geliştirilmesi, bütüncül bir havza/bölge  yaklaşımı içinde planlanmalıdır. 

Örneğin, Çoruh Nehri Havzasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ana 

kol üzerinde 10 adet baraj, yan kollar üzerinde ise 17 adet baraj ve nehir tipi HES 

inşaatı planlanmıştır. Bu 27 tesisten elde edilmesi planlanan enerji, bugün 

hidroelektrik enerjisi potansiyelinin yaklaşık %40‟ına ulaşmış olan Türkiye‟de 

(ETKB, 2009) üretilen toplam enerjinin % 5,6‟sı, hidroelektrik enerjinin ise %25‟idir 

(Anonim, 2010). Birçoğu birbirine bitişik bir biçimde planlanmış ve Yusufeli ilçesini 

sular altında bırakan Çoruh Vadisindeki projelerin tamamıyla en yüksek enerji elde 

edebilmek için planlandığı anlaşılmaktadır.  

Barajların en önemli zararlarının başında ekosistemin önemli bir kısmını sular altında 

bırakmaları ve yaşam alanlarını birbirinden ayırmaları yani canlıların bir taraftan 

diğer tarafa geçmelerinin önünde ciddi birer engel oluşturmaları gelmektedir. Çoruh 

Vadisinde bir kısmının yapımı tamamlanmış, bir kısmının yapımı devam eden bu 

projelerin çoğunda bir barajın aynası ile diğer barajın gövdesi arasında 150-300 m 

gibi yok denilebilecek kadar az mesafeler bırakıldığı görülmektedir. Bu da kuyruk 

suyunun tahliyesi için mecburen bırakılan bir mesafedir. Böylece birbirine bitişik 

planlanan barajlar gökyüzünden bakıldığında bir bütün olarak görülmekte ve 

verdikleri zarar da buna bağlı olarak artmaktadır. Aynı durum, Doğu Karadeniz 

Bölgesinde inşaat aşamasında olan, yapımı biten veya izin aşamasındaki birçok HES 

projesi için de geçerlidir. Her biri ayrı ayrı ÇED olumlu belgesi alan bu projeler 

genel olarak ele alınıp incelendiklerinde, birinin regülatör ve sualma yapısının diğer 

HES‟in santral binasının hemen yanı başında olduğunu görürüz. Yani, projelerin 
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tamamına bakıldığında, esasen birbirine bitişik ve bütün akarsuyu, en fazla enerji 

elde edebilmek için, yan kolları ile birlikte değerlendirmeye çalıştıkları 

görülmektedir. Burada, ana kol üzerinde, kurak sezonda % 20, ıslak sezonda % 40 

can suyu bırakmayı kabul etmiş olan bir baraj ve HES‟in, akarsu yatağına bırakacağı 

ekosistem suyunun ancak diğer barajın aynasının bittiği veya bir sonraki HES‟in 

regülatör yerine kadar, yani 100-300 m kadar doğal akış yapabileceğini görmekteyiz. 

Olaya genel olarak bakıldığında burada can suyunun % 10‟un altında olması ile % 

20-40 olmasının hiçbir farkı yoktur. Aynı şekilde, bir yan kol üzerindeki üç veya dört 

adet HES olduğunu düşünürsek, burada suyun ortalama 20 km‟lik bir alanda 

borular/tüneller veya kanallar içinde aktığını ve akarsuyun toplamda 20 km‟lik bir 

alanda can suyu ile idare etmeye çalıştığını anlarız. Esasen, bu ekosistemin, can suyu 

ile bu şekilde idare edebilmesi mümkün değildir [12]. 

Ülkemizde bırakılacak can suyunun hesaplanmasında en çok kullanılan Tennant 

yönteminin esas aldığı kurak-az yağışlı sezon (Ekim-Mart) ile ıslak yani yağışlı 

sezon (Nisan-Eylül) bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye değişim gösterecektir. Yine 

Amerika Birleşik Devletleri‟nde, Orth ve Maughan (1981), bu sezonların Oklahoma 

için daha farklı aylar olduğunu ortaya koymuştur. Acreman ve Dunbar, (2004) 

ABD‟nin Orta-Batısı haricindeki bölgelerde her bir bölge için bazı yeni düzenleme 

ve katsayılarla kullanılabileceğinden bahsetmektedir. Bu durum, Türkiye için de 

geçerli olup, kurak ve ıslak sezonların içerdiği aylar, bölgeden bölgeye çok farklı 

değişiklikler göstermektedir. Ayrıca, Mann (2006), yaptığı tez çalışmasında, Tennant 

yönteminin daha çok % 1‟den düşük eğimdeki yani düz yerlerdeki akarsularda 

kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur. Özdemir ve ark., 2007‟de, Tennant 

yönteminin Türkiye için karstik arazilerde, kurak veya düşük debili akarsularda 

uygun olabileceğini belirtmektedirler. 

Tennant (Montana) yöntemi, bütün bunlara rağmen, Amerika ve Avrupa‟da en çok, 

dünya genelinde de ortalama % 30 oranıyla diğer yöntemlerden daha fazla 

kullanılmaktadır (Tharme, 2003). Bu yöntem, Türkiye‟de bütün akarsularda oldukça 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada esas olan bugüne kadar korunan alanlar 

dışında kalan baraj ve HES‟lerde, DSİ tarafından % 10 olarak kabul edilen can 

suyunun artık olması gerektiği gibi en az % 20-40 oranlarında kabul edilmesidir. 

Esasen bu durum yine DSİ mühendisleri tarafından da bir bakıma ortaya konulmuş 

olmasına rağmen, uygulamalar bunun tam tersinedir (Özdemir ve ark., 2007). 
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Hesaplanan ekosistem suyu oranları, doğal yaşam için, yani ekosistemin canlı 

unsurlarından yabani olan hayvan ve bitkiler ile cansız olan toprak, iklim gibi 

kısımlarının ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Yani insanlar, yabani olmayan bitkiler ve 

hayvanlara ait su ihtiyacı burada hesaplanmamıştır. Can suyu hesabına ayrıca ilave 

edilmesi gereken bu su miktarı, evcil hayvanlarının içme suyu, balık çiftlikleri, 

değirmenler, tarımsal kullanımlar, içme suları, bulaşık ve banyo suları gibi genelde 

akarsudan yararlanan insanların kullanımı için gerekli su miktarlarıdır. Burada 

gelecek yıllardaki artan nüfusun ve su kullanımında artış veya azalmaya yol 

açabilecek her türlü gelişmenin dikkate alınması gerekmektedir. 

HES‟lerle ilgili öncelikli olarak ele alınması gereken konulara bakacak olursak; 

 Öncelikli olarak yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimiz sağlıklı bir 

şekilde tespit edilmelidir. Enerji üretecek yerli kaynakların araştırılması, 

tespiti ve geliştirilmesi için yeterli finansman ayrılarak gerekli tüm çalışmalar 

hızla yapılmalıdır. 

 Kamu enerji yönetimi, merkezi ve kamusal planlama anlayışına göre yeniden 

şekillendirilmelidir. Enerji ile ilgili kamu kurumlarında personelin nitelikli 

olarak yetiştirilmesi ve istihdamı için çağdaş idari, mali ve sosyal tedbirler 

alınmalıdır. 

 Özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirilmesi için teşvik 

tedbirlerinin yanı sıra mevcut yasa ve yönetmeliklerde yapılacak 

düzenlemelerle kamu kontrol ve denetimlerinin etkinliği ve yaygınlığı da 

arttırılmalıdır. 

 Ülkemizin elektrik enerjisi talep projeksiyonlarında belirtilen üretime her ne 

pahasına olursa olsun ulaşmak yerine öncelikle mevcut üretimi daha verimli 

kullanmak ve mevcut enerji tesislerindeki verimliliği arttırmak asıl politika 

olmalıdır. 

Önerilere bakacak olursak: 

 Proje yapılacak alanlarda bütüncül havza esaslı analize dayalı 

planlama yapılmalıdır. Bütüncül havza planlamaları çeşitli meslek disiplinleri 

ve sektörel temsilciler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerini içine 

alarak oluşturulmalıdır. 
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 HES projelerinin çevresel etkileri değerlendirilirken aynı akarsu üstünde 

yapılması planlanan projelerin toplam etkileri göz önünde bulundurularak 

ekolojik ağırlıklı bir stratejik çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır. 

 Akarsu yatağına bırakılacak suyun belirlenmesinde ulusal bir yöntem 

geliştirilmelidir. Bu yöntem belirlenirken her akarsuyun kendi 

karakteristikleri ve çevresindeki ekosistemin özellikleri göz önünde 

bulundurulmalı ve bilimsel çalışmalara dayandırılmalıdır. Can suyunun 

bırakılmasını ve zamanlamasını hangi kurumun kontrol edeceği ve yaptırım 

mekanizmaları netleştirilmelidir. İlgili kurum ve bağlı taşra teşkilatı 

yönetmelik ile yetkilendirilerek görevlendirilmelidir. Yöre halkının ve ilgili 

STK‟ların da bu sürece dahil edilmesi gereklidir. 

 Proje Tanıtım Dosyaları ve ÇED çalışmaları ölçüme dayalı yapılmalı ve 

uygulanabilir tedbirler konulmalıdır. 

 HES projesi yapılacak derelerde su tespiti yapılmalı, halkın mevsimsel su 

kullanım miktarı belirlenmelidir. Bu oranlar proje dosyalarında bırakılması 

planlanan can suyu miktarları ile karşılaştırılıp, ekosistem ihtiyaçları da -

taşkın alanları ile birlikte- dahil edilerek yeterliliği sorgulanmalıdır. 

 HES tesislerinin planlama, inşa ve özellikle de işletme aşamalarında her türlü 

denetiminin yapılabilmesine, yaptırımların uygulanabilmesine yönelik gerekli 

mevzuat çalışmaları acilen yapılmalı, Kurumların görev, yetki ve 

sorumlulukları açık olarak belirlenmelidir. 

 Geç de olsa projelerin inşaata başlanmamış olan bölümleri için bütüncül 

havza anlayışıyla çalışmalar yapılarak gerekli görülen revizyonlar 

uygulatılmalıdır. 

 Su Kullanım Anlaşması tek tip hazırlanmakta, tesisin özelliğine göre 

hükümler içermemektedir. Ya da eksik hükümlerden dolayı uygulamada 

çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. YİD modeli HES tesisleriyle yapılan söz 

konusu anlaşmalarda 4628 no‟lu yasadaki kadar açıklayıcı ve sorunları 

giderici hüküm bulunmamaktadır. 

 Havza bazında ardışık HES tesisleri arasında depolama veya çevirme 

yapısının (regülatör) mansabında kalan bölümde flora ve fauna ile yaban 

hayatın devamı için gerekli olan çevresel akış, çeşitli habitat simülasyon 

modelleriyle belirlenmeli, belirlenen bu miktar ile tahsisli sular ve halk 
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sulamaları içinde gerekli su ihtiyacı çevirme yapısından mansaba 

bırakılmalıdır. 

 Bu doğal yaşam için gerekli su miktarı, zaman ve miktar yönünden su 

kullanım anlaşmalarında da yer almalıdır. Geçmişteki su kullanım 

anlaşmaları buna göre revize edilmeli, bundan sonrakilerde ise bu şart 

bulunmalıdır. 

 Olası çevresel olumsuzluklar daha inşaat aşamasında belirlenip 

giderilmelidir. Bu nedenle ÇED raporunda taahhüt edilenlere uyulup 

uyulmadığı ve bunun gereklerinin yapılıp yapılmadığı etkin bir denetim ile 

tespit edilmeli ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. 

 Her bir akarsu ve çevresi için ”Akarsu Çevresi Yönetim ve Denetleme 

Programı” oluşturulmalı ve program ilgili birimlerce tavizsiz uygulanmalıdır. 

 Can suyu başta olmak üzere su kullanım anlaşmalarına uygun işletmecilik 

yapılıp yapılmadığı çok sıkı denetlenmelidir. Bu konuda akarsuyu susuz 

bırakarak bütün canlı yaşamını sona erdiren işletmelere gerekli cezalar 

verilmeli ve çok sert yaptırımlar uygulanmalıdır. 

 Regülatör ve HES için uygun balık geçit veya merdivenleri yapılmalı ve 

ayrıca balık ve diğer su canlılarının tesiste kullanılacak olan suya karışarak 

zarar görmemesi için uygun süzgeç (filtre) sistemleri kullanılmalıdır. 

Günümüzde pek çok tesiste, ilk çizilen projelerinde balık merdiveni 

bulunmayıp, sonradan ilave edilen çizimlerin sonucunda sadece göstermelik 

yapılan balık merdivenleri mevcuttur.   

 Başlangıçta çok güçsüz olan Hidroelektrik enerji santrallerinin çevre etkisi 

incelenmesi 17 Temmuz 2008 tarihinde, 26939 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan çevresel etki değerlendirme yönetmeliği ile nispeten sıkı kurallara 

bağlanmıştır. Bu yönetmelikte kurulu gücü 0,5 ile 25 megavat arası olan 

hidroelektrik santraller için ÖN ÇED raporu, kurulu gücü 25 megawatın 

üzerinde olan hidroelektrik santraller için de ÇED Raporu istenmektedir. 

Ancak 17 Temmuz 2008 tarihine kadar birçok HES üretim lisansı alındığı 

için yeni getirilen uygulama yeterince işlevsel olamamaktadır. Bu nedenle 

lisans almış dahi olsalar tüm hidroelektrik santraller için ÇED raporları 

istenmelidir. Tesis işletmeye açıldıktan sonra da ÇED raporunu gereğinin 

yapılıp yapılmadığını tespit edebilecek kontrol mekanizmalarının daha etkili 
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ve yöre halkının istek ve şikâyetlerini hızlı bir şekilde inceleyebilecek 

kurumsal bir yapı olması sağlanmalıdır. 

 Nehir yatağına bırakılacak su miktarı yerelde yapılan ölçüm ve incelemelere 

dayanan mevsim ve ay bazında lt/sn ve sayısal olarak belirtilmemektedir. 

Bunun yerine bilimsel bir yanı bulunmayan; „„..... Ancak, doğal hayatın 

devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık 

ortalama akımın en az %10 u olacaktır." cümlesi yönetmeliğe yerleştirilerek 

genel uygulama haline getirilmiştir. Bu cümleden sonra gelen "ÇED 

sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında, bu miktarın yeterli 

olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar arttırılabilecektir.‟‟ ifadesinin 

fiilen hiçbir önemi ve yaptırım gücü kalmamıştır. Görevli kurumaların bu 

konu üzerinde çalışmaları gerekmektedir. 

 Doğal yaşamın sürekliliğini sağlamak üzere dere yatağına bırakılması 

gereken minimum su miktarı mevcut uygulamalarda kurak ve ıslak yılların 

yüzdesi olarak uygulanmaktadır. Ancak bu doğal yaşamın devamı için gerekli 

su miktarının tespiti özellikle küçük derelerde, dere ve mansap koşulları 

incelenerek karar verilmelidir. Bu sularının hidroelektrik santral inşaatları 

bittikten sonra denetlenmesi ve kontrolünün yapılmasının şartları ortaya net 

olarak konulmalıdır. Bu konuda DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım 

Dairesi tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz'de Pilot olarak başlatılan 

çalışma hızlandırılmalıdır. 

 HES projelerinde çok önemli olan balık geçitlerinin inşası ve denetlenmesi ile 

ilgili yasal yetki sorunu ortadan kaldırılmalıdır. 1380 sayılı Su Ürünleri 

Yasasının 22. Maddesinde “Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan 

baraj ve regülatör gibi tesislerde su ürünlerinin geçmesine mahsus balık 

geçidi veya asansörlerin yapılması ve bunların devamlı olarak işler durumda 

bulundurulması mecburidir” denmekte ve bu maddeye aykırı hareket 

edenlerinin para cezasına çarptırılacağından ve faaliyetlerinin 

durdurulacağından söz edilmektedir. Ancak aynı kanunun 38 maddesinde 

“Bu kanunun 22. maddelerinde öngörülen hususlarda 6200 sayılı Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü Vazife ve Salahiyetleri Hakkındaki Kanunda Devlet 

Su İşlerine tanınan haklar ve yetkileri bakidir “ denerek yetki karmaşası 

yaratılmaktadır. Balık geçitleri ile ilgili yetki aynı zamanda Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından da kullanılmakta ve bu alandaki karmaşa artmaktadır. 
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Bu karmaşanın bir an önce giderilmesi ve gerekli görülen su yapılarında o 

havzadaki balık türlerine uygun olarak balık geçitlerinin projelendirilmesi 

sağlanmalıdır. Bu nedenle balık geçitleri için yapılması gereken su 

yapılarının belirlenmesi, balık geçitlerinin planlama raporlarında 

kontrolünden ve uygulama denetiminden DSİ Genel Müdürlüğünün sorumlu 

ve yetkili olmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. O bölgedeki su ürünleri 

konusundaki bilgilerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından DSİ Genel 

Müdürlüğüne aktarılmasına yönelik koordinasyon bir an önce sağlanmalıdır. 

 Gerek ÇED aşamasında gerekse inşaat ve işletme aşamasında yatırımcı 

tarafından taahhüt edilen hususların etkili bir şekilde takip edilmesi için İl 

Çevre ve Orman Müdürlüklerinin personel, araç ve diğer gerekli ihtiyaçları 

belirlenerek hızla giderilmelidir. Taşrada HES projelerinin denetimi ile ilgili 

tüm kamu kurumları da güçlendirilmelidir. 

 Söz konusu projelerde sadece yıllık akım verilerine dayanan Tennant metodu 

yöntemi uygulanmakta olup, diğer alternatif metotlar yöntemler 

denenmemektedir. Sudaki canlı hayatın sürekliliğini sağlamak için Tennant 

yöntemi de dahil olmak üzere alternatif metotlar yöntemler içerisinde en 

yüksek can suyunu veren yöntem seçilmeli ve altı aylık dönem yerine aylık 

bazda en kritik aylık ortalama değer dikkate alınarak can suyunun tespit 

edilmesi gerekmektedir. 

HES Projelerinin onayı, inşaatlarının kontrolu ve biten tesislerin kabulu ile ilgili 

olarak 6 Eylül 2010 tarihinde DSİ ve ETKB arasında imzalanan protokolde DSİ‟nin 

ve ETKB‟nin yetki ve sorumlulukları kati kesin olarak belirlenmiş, böylece 

HES‟lerin daha sağlıklı çalışması amaçlanmıştır. İmzalanan protokol ve genelge Ek 

6‟da verilmiştir. 
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