
 



 

 

 
 
Kapak: Yuvasına konmakta olan bıyıklı sumru (Chlidonias hybrida), Skadar Gölü, Karadağ.  
Gölün biyolojik çeşitliliği, yukarı havzada gölü besleyen Morača Nehri üzerinde planlanan kademeli 
barajlar nedeniyle tehdit altında. 
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“Kimse suyun derinliğini iki ayağıyla ölçmez.” 

Afrika Atasözü  

On beş yıl önce, Dünya Barajlar Komisyonu -World Commission on Dams (WCD)- büyük barajların etkilerine dair 

bağımsız bir inceleme gerçekleştirmek, alternatifleri belirlemek ve karar vermeye yönelik kullanışlı rehberler geliştirmek 

üzere göreve başlamıştır. Ortaya çıkan “Karar Almaya Yönelik Çerçeve” büyük bir heyecanla, formüle edilmiş ilkelerin 

genel olarak kabulünden, alınan kararların, hatta çerçevenin tamamen reddine kadar değişen geniş bir yelpazede tepki 

almıştır.  Her şeye rağmen geçen yıllarda önemli tavsiyelerin pek çoğu ilgi görmeye başlamış ve yaygın olarak kabul 

görmüştür. 2011 yılında, Uluslararası Hidroenerji Birliği, WCD’nin fikirlerinin birçoğunu bünyesine dahil eden ve işlevsel 

hale getiren Hidroenerji Sürdürülebilirlik Değerlendirme Protokolü’nü yayınlamıştır. Hükümetler, planlama ve lisanslama 

süreçlerine öneri unsurlarını dahil etmiş ve bankalar da bunları Tedbirler ve Kredi Verme Rehberleri’ne eklemiştir.  

Ancak WCD’nin bulgularını yayınlamasının üzerinden geçen 13 yılda birçok baraj projesi hâlâ bazı şeyleri yanlış yapmaya 

devam etmektedir - şu an için adı haberlerde en ön plana çıkan baraj, Mekong Nehri’nin aşağısında ana kolda yer alan Laos 

devletine ait Xayaburi barajıdır.   Ancak Xayaburi barajı tek değildir; tüm dünyada baraj projeleri uygun bir danışma ve 

risk yönetimi gerçekleştirilmeden ya da hem barajların, hem de insanların bel bağladığı doğal ekosistemler göz önünde 

bulundurulmadan yapılmaya devam etmektedir.   Bu rapor, baraj yapımındaki tuzaklara -tabiri caizse yedi günahına- 

dikkat çekmekte ve günümüzde sürmekte olan (onlarca yıl önce başlamış olsalar dahi) bazı projeleri yedi günaha örnek 

olarak kullanmaktadır. Kısacası, iyi uygulamalar ve sürdürülebilirliğe dair bilinen onca şeye rağmen suyun derinliği iki 

ayakla birden ölçülmektedir.             

1 Giriş 

 

Temiz suya, gıdaya ve elektriğe erişim temel ihtiyaçlar olsa da hâlâ yüz milyonlarca insan bu olanaklardan yoksun bir 

biçimde yaşamlarını sürdürmektedir.  Her yıl yaklaşık 3,5 milyon insan suyla ilişkili hastalıklar nedeniyle ölmektedir ve 1,4 

milyar insanın, yani dünya nüfusunun % 20’sinin, 2009 yılı itibarı ile hâlâ elektriğe erişimi yoktur (WWAP, 2012).  2030 

yılı itibarı ile gıda ihtiyacı % 50 artacak ve hidroelektrik de dâhil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji 

talebi % 60 artacaktır (WWAP, 2012). Ancak, su kullanımı daha etkili hale getirilmezse, suya olan talep 20 yıl içerisinde 

temin edilen su miktarını % 40 oranında aşacaktır (UNEP, 2011).   Şu anda 1,4 milyardan fazla insan, su kullanımının 

minimum yeniden dolma seviyesinde olduğu nehir havzalarında yaşamaktadır (UN Water, 2013).  

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tarihin ilk dönemlerinden beri nehirlerin üstüne barajlar yapılmaktadır. Ancak 

büyük ve devasa barajların yapımı 20. yüzyılın ikinci yarısında çarpıcı bir biçimde artmıştır. Barajlar tek ya da çok amaçlı 

kullanım için planlanır ve yapılır:  su depolama ve suyun önünü kesme (genellikle tarım ve kentsel kullanım ve tüketim 

için), hidroenerji, denizcilik ve taşkınları önleme.  

Yaklaşık 50.000 büyük barajdan tek amaç için inşa edilenlerin çoğu, sulamalı tarımı desteklemek için kullanılmakta ve 

bunu hidroenerji ve su temini izlemektedir (ICOLD, 2013).  Sulama, barajların tek temel amacı değildir. Ancak tarım 

sektörü su kaynaklarından en fazla talepte bulunan sektördür ve bu talep küresel tatlı su kullanımının % 70’ine denk 

gelmektedir (WWAP, 2012). Gıdaya olan talep arttıkça, bu talep ancak tarımı daha verimli hale getirerek, ideal olarak da 

daha iyi tarımsal yönetim uygulamaları ile karşılanabilir. Ancak genişleme ve artan sulama kaçınılmazdır. 

Hidroenerji, küresel olarak tüketilen elektriğin yaklaşık % 16'sını ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin de % 

86’sını üretmektedir (IPCC, 2011).  Her ne kadar ülkelerin çoğunluğu güç üretimi için belli bir seviyeye kadar 

hidroenerjiden yararlanıyor olsa da Çin, Kanada, Brezilya, ABD ve Rusya dünya üretiminin yarıdan fazlasını gerçekleştiren 

ülkelerdir (IPCC, 2011).  2035 yılı itibarı ile hidroelektrik üretiminin Asya-Pasifik Bölgesinde % 98 oranında ve Afrika’da da 

% 104 oranında artacağı öngörülmektedir. OECD ülkelerinde, ekonomik olarak işletilebilir hidroelektrik kaynaklarının 

çoğu, bazı geniş ölçekli enerji projelerinin geliştirilmesiyle birlikte hâlihazırda kullanılmaktadır ve bu nedenle sadece küçük 

ölçekli artışlar beklenmektedir (US EIA, 2011). Bugün, hidroenerjinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük baskı, 

genellikle çevresel ve sosyal etkiler yönünde görülmektedir (IPCC, 2011). 



 
Baraj projeleri genellikle önemli arazi kullanımı değişikliklerini, altyapı tesislerinin yapımını ve sosyoekonomik 

değişiklikleri beraberinde getirir.  Barajlar önemli sosyoekonomik yararlar sağlarken, çevresel hasarlara ve tatlı su 

biyolojik çeşitliliğinde düşüşe neden olmuş, ayrıca tatlı su ekosistemlerinin sağladığı hizmetlere zarar vererek bu havzada 

yaşayan insanların geçimini tehdit etmiştir.  Bir barajın yapımı, habitatlar, üretken topraklar, alt yapı tesisleri ve yerleşim 

yerleri gibi değerli toprakların su altında kalmasına neden olabilir. Bununla birlikte barajlar; nehir akışında, su 

kalitesinde ve tortu taşınımında değişikliklere neden olabilir ve karasal ve sucul habitatlarda parçalanmalar meydana 

getirebilir.   Hidroenerjiye özgü etkiler, güç üretimi için gereken ilave altyapı tesislerinden (savaklar, elektrik santralleri, 

şalt sahası ve iletim hatları) ve gün içerisinde elektrik talebinin arttığı saatlerde su salımını artırmak için gerçekleştirilen 

"pik yükleme" gibi tipik işlemlerden kaynaklanmaktadır. Bütün bunlara ek olarak hidroenerji projelerinin, çürüyen 

biyokütleden salınabilecek karbon da dahil olmak üzere ortaya çıkan bir çok çevresel ve sosyal etki nedeniyle, 

sürdürülebilir sayılması pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır (UNEP FI, 2010).  

2005 yılında gerçekleştirilen küresel bir araştırma, dünyadaki büyük nehir sistemlerinin neredeyse % 60’ının barajlardan 

etkilendiğini ortaya koymaktadır (Nilsson ve  ark., 2005). Geriye kalan özgür akan büyük nehirler, Kuzey Amerika ve 

Rusya'nın tundra bölgelerinde ve Afrika ile Latin Amerika'daki daha küçük kıyı havzalarında bulunmaktadır (UNEP, 

2008). 2006 yılı itibarı ile, 1000 km’den uzun nehirlerden sadece 21’i hala denizle doğrudan bağlantı halindedir (WWF, 

2006). Bu son bağlantılardan bazıları da,  birden fazla barajın inşaatının onaylandığı, Çin’de Salween  (Nu Nehri olarak 

da bilinmektedir) ve Brahmaputra nehirleri boyunca kesilmek üzeredir. 

Etkiler, bölge koşullarına göre değişir ve her proje ayrı ayrı değerlendirilmelidir.  Örneğin, özgürce akan bir nehre inşa 

edilecek ilk barajla kıyaslandığında, hâlihazırda üzerinde baraj bulunan bir nehre yeni bir projenin inşaasının havzaya 

etkisi her ne kadar göz ardı edilebilir gibi görünse de, aynı havzada yer alan farklı projelerin kümülatif etkisi iyi 

anlaşılmalı ve uygun bir biçimde incelenmelidir. 

Su ve enerji planlamasında sürdürülebilir bir yaklaşım için, büyük boyutlu biyolojik çeşitlilik kaybından ve 

sosyoekonomik etkilerden kaçınmak gerekir. 2000 yılında Dünya Barajlar Komisyonu (WCD) tarafından taslağı 

oluşturulan Karar Almaya Yönelik Çerçeve, bu tarz bir yaklaşım önerir ve WWF tarafından da desteklenmektedir. 

Hidroenerji topluluğunun ilerici kesimleri de, güçlü bir sürdürülebilirlik performansına yönelik sürekli bir gelişimi 

desteklemektedir. Üç yıl boyunca, bir dizi kriteri baz alarak hidroenerji projelerinin sürdürülebilirlik performansını 

ölçmek ve geliştirmek ve bu sayede güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek için, yaygın olarak kabul görmüş bir araç olan 

Hidroenerji Sürdürülebilirlik Değerlendirme Protokolü’nü (www.hydrosustainability.org) geliştiren Hidroenerji 

Sürdürülebilirlik Değerlendirme Forumu tarafından önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Protokolün ve müşterek hak 

sahiplerinin amacı, proje geliştirenlerin, düzenleyicilerin, finansörlerin ve diğer ilgili tarafların yüksek sürdürülebilirlik 

standartlarına bağlı kalmasıdır.  

 
 

 

Skadar Gölü Milli Parkı, Karadağ, Arnavutluk sınırından göl üzerinde uçan karabataklar  
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2 Baraj Yapımında Yedi Günah 
 

Planlama ve yönetim uygulamalarında sürdürülebilir düşünce pek çok ilerleme kaydetmiş olsada,  

dünyanın çeşitli bölgelerindeki baraj projeleri en temel hataları yapmaya devam etmektedir. Bazen tek bir 

hata yapılır ve bütün proje saygınlığını yitirir. Bazen de çok büyük kusurlar ve kabahatlar birbirini izler. 

Günümüz dünyasında, mevcut tüm bilim, bilgi ve bir yüzyıllık modern deneyime rağmen doğal çevreye ve 

topluma karşı gerçekleştirilen tüm bu hatalar, haksızlıklar, ihmaller ya da eksiklikler hoş görülebilir 

değildir. 

Bu rapor, ‘baraj yapımındaki ‘Yedi Günahı’ örneklerle açıklamaktadır.  Rapor, her bölümde listelenen ve 

ekteki sözlükte tanımlanan geniş bir sürdürülebilirlik bakış açısını kapsamaktadır.  Her ne kadar bu 

görüşler ağırlıklı olarak Hidroenerji Sürdürülebilirlik Değerlendirme Protokolü’nden alınmış olsa da, diğer 

baraj tipleri için de eşit ölçüde geçerlidir ve asla göz ardı edilmemelidir.  

Birinci Günah:  Barajı Yanlış Nehre İnşa Etmek 

İkinci Günah: Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek 

Üçüncü Günah: Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek   

Dördüncü Günah: Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak 

Beşinci Günah: İşletme için Toplumsal Onay Almamak 

Altıncı Günah: Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek  

Yedinci Günah: Bile Bile Günah İşlemek/ İnşaat Konusunda Israrcı Olmak   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Baraj projelerinde göz önünde bulundurulması gereken sürdürülebilirlik bileşenleri 



Her günah, söz konusu günahlardan birine (ve genellikle daha fazlasına) sahip barajlarla (yapılmış ya da planlanan) resmedilmektedir. 

Bu barajlar, WWF ağı tarafından seçilmiştir.  



Birinci Günah: Barajı Yanlış Nehre İnşa Etmek 
Herhangi bir etkisi olmayan ya da bölge insanını etkilemeyen hiç bir baraj yoktur. Ancak büyük resme bakıldığında, diğer 

yerlere göre daha az yanlış bölgeleri belirlemek mümkündür.  En verimli ve çok para harcanan çevre dostu tasarım ve 

işletme yöntemleri bile, yanlış yer seçiminden dolayı zarar görmüş bölgeyi tamamen iyileştirmeyi başaramaz.    

Bir nehir, birçok nedenden ötürü baraj yapımı için yanlış seçim olabilir - yüksek sismik faaliyete sahip bir alanda baraj 

yapmak kolayca kaçınılabilecek bir risktir.  Ancak, daha az somut nedenlerden ötürü de bir nehir yanlış seçim olabilir.  

Yaşayan tatlı su ekosistemlerini korumak için, nehir sistemlerinde yer alan yüksek koruma değerine sahip bölgeler 

tanımlanmalı ve koruma için öncelikli hale getirilmelidir. Basitçe söylemek gerekirse, bu bölgeler hidroenerji (baraj) 

gelişimine kapatılmalıdır.  Öncelikli koruma alanlarını belirlemek için çeşitli araçlar mevcuttur ve bu tip 

değerlendirmelerin nehir havzası ölçeğinde gerçekleştirilmesi çok önemlidir.  Örneğin, Mekong Nehri Komisyonu, WWF 

ve Asya Kalkınma Bankası ile birlikte çalışarak, devlet kurumları ve uygulayıcılar, nehir havzası örgütleri, yatırımcılar, 

finans kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi taraflarca kullanılabilecek Havza Bazında Sürdürülebilir Hidroenerji 

Geliştirme Aracı’nı - Rapid Basin-wide Hydropower Sustainable Development Tool (RSAT) - geliştirmiştir.  Araç, karar 

verme aşamasında bilgi vermek ve yol gösterici olmak üzere, hızlı bir değerlendirme yapılabilmesi için nehir havzasındaki 

mevcut sosyal, çevresel, kültürel, ekonomik ve mali bilgileri kullanır.    

Sürdürülebilirlik şu yönlerden ele alınmaktadır: 
  

 

• Yerleşim ve Tasarım  • Yeniden yerleşim  

• Yüksek Koruma Değerine Sahip Nehirler ve Uzantıları  • Ekonomik Yer Değiştirme  

• Çevre Değerlendirmesi ve Yönetimi  • Özgür, Öncelikli ve Bilgilendirilmiş Onay  

• Kümülatif Etkiler  • Zarar Görebilecek Sosyal Gruplar  

• Bertaraf-Minimize Etmek-Azaltım-Telafi  • Yerel Kapasite 

• Yönetişim • Toplumsal Katılım ve Kabul  

• Miras • Sismik Faaliyet 

• Sosyal Etki Değerlendirmesi   • Özgür Akan Nehirler  
 

Örnek Durum:  Kaunertal Enerji Santralinin Genişletilmesi  
Nehirler:  Gurgler ve Venter Ache, Königsbach, Ferwallbach, Platzerbach, Avusturya 

Amaç:  Hidroenerji, pompajlı depolama, taşkından koruma 

Projenin türü:  Kademeli Baraj   

Projenin statüsü:  Planlanmış  

Genişletme Kapasitesi:  900 MW 

Gepatsch rezervuarı 1961 yılında inşa edilmiştir ve Avusturya’daki Kaunertal vadisinin başında yer alır.  153 metre 

yüksekliğindeki baraj, Avusturya’nın en büyük güç depolama istasyonlarından biridir ve Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) 

tarafından işletilmektedir. Bu alan, 1998 yılında “Avusturya Nehir Koruma Alanı” olarak sınıflandırılmış alanlara zarar 

verebilecek bir dizi genişleme planıyla karşı karşıyadır.  

Planlanan hidroenerji projesi, hiç bozulmamış ve yüksek ekolojik değere sahip Venter ve Gurgler Ache nehirlerinin 

kollarından, yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda bir tünel ile Gepatsch rezervuarına su aktarılmasını gerektirmektedir. 

Platzertal’daki el değmemiş alpin vadisinde yer alacak olan yeni baraj gövdesi, 119 metre yüksekliğinde ve 450 metre 

genişliğinde olacaktır.  Gurgler Ache ve Venter Ache’nin Königsbach ve Ferwallbach  gibi büyük kolları istisnai ekolojik 

statüye sahip nehirler olarak sınıflandırılmaktadır ki, Avusturya nehirlerinin sadece % 14'ü bu statüye sahiptir (Schmutz 

ve ark., 2010). Bu kollardan bazıları kaynaklarını, spesifik ekolojik değerlerinden ötürü "UNESCO Biyosfer Sahası" olarak 

ilan edilmiş bir alan olan Gurgler Kamm’dan almaktadır. 

Kaunertal güç santralindeki genişleme hemen hemen hiç dokunulmamış olan doğayı geri döndürülemez bir biçimde 

değiştirebilir. Etkilenen habitatlar, Alpler genelinde en çok tehdit altında olan habitatlardır ve bu nedenle de ulusal ve 

daha geniş bölgesel öneme sahiptirler.  Büyük yerel direnişe rağmen enerji tedarikçisi TIWAG planlarında henüz bir 

yumuşamaya gitmemiştir. 



 

Bu projenin diğer günahları şunlardır:  

 

• Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek 

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek   

• Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak 

• Toplumsal Onay Almada Başarısız Olmak 

• Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek  

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmakcı Olmak  

Örnek Durum:  Romanya’daki Küçük Hidroenerji Santralleri  
Nehirler:  Sambata, Sebes, Dejani-Lupsa Nehirleri, Fagaras Dağı’nın Kuzey Kısmı—Tuna Nehir Havzası - Olt alt-havzası, 

Romanya 

Amaç:  Hidroenerji ve Yeşil Sertifikalar 

Projenin türü: Üç havzada birden çok küçük hidroenerji santralleri   

Projenin statüsü:  Kısmen tamamlanmış, yapım aşamasında 

Kapasitesi: Sambata: 7,6 MW, Sebes: 2,8 MW, Dejani-Lupsa: 1,7 MW 

Avrupa’da bulunan dağlık Tuna-Karpatya bölgesi küçük ölçekli hidroenerji santralleri için yaygın biçimde düşünülen 

bölgelerden biridir.  Romanya’da 411'den fazla küçük hidroenerji barajı planlama, onaylama ve  inşaat aşamasında olup, 

bunların dörtte birinden fazlası koruma alanlarının içerisinde ya da sınırında bulunmaktadır. Ülke genelinde yaklaşık 300 

projenin yapımı onaylanmıştır.  Sambata, Sebes ve Dejani-Lupsa nehirleri Güney Karpatlardaki Fagaras Dağlarının kuzey 

tarafında yer almaktadır ve Natura 2000 alanı olarak sınıflandırılmışlardır.  Yaklaşık üç yıl önce koruma altındaki bu alan, 

küçük hidroenerji projeleri ile  -2012 yılında 53 küçük hidroenerji santrali, 50 havzada Natura 2000 alanına zarar 

vermiştir- işgal edilmeye başlamıştır. Bu barajlar, AB fonlarıyla desteklenmektedir ve hiç bir ekolojik kritere sahip 

olmayan bir ulusal plan bazında tahsis edilen yeşil sertifikaları almıştır.  

Sambata, Sebes ve Dejani-Lupsa, alanın Natura 2000 statüsüne rağmen küçük hidro enerji projelerinin geliştirildiği 

nehirlere üç örnektir. Bölgesel planlama çalışması, uygun halk müzakeresi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), 

bölgedeki diğer küçük hidroenerji projeleriyle birlikte kümülatif etki değerlendirilmesi gerçekleştirilmediğinden 

problemler daha planlama aşamasında ortaya çıkmaktadır.  Çoğu durumda, hem gereken Natura 2000 değerlendirmesi 

yapılmadığından, hem de hem de çevre koruma yetkilileri tarafından verilen proje izni alınmadığından, Natura 2000 

bölgelerinin birbiriyle bağlantısı da ihmal edilmiştir.  Hidroenerji santrali kurulumları, AB’nin Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönergesi’nde Ek II’de ele alındığı için, yetkililer küçük hidroenerji santrali projelerinin Çevresel Etki 

Değerlendirmesi’ne tabi tutulamayacağına karar vermiş ve araştırma aşamasında ÇED çalışmasından muaf tutmuşlardır.       

                                                                                                                                                                                                                                         

Su Çerçevesi Direktifi –Water Framework Directive (WFD)- ve Romanya yasalarını ihlal eden inşaatlar nehir yataklarını 

ciddi bir biçimde bozmakta ve nehirlerin birbirleriyle olan bağlantısını tehdit etmektedir. Bu da, suların ekolojik statüsünü 

(WFD tarafından tanımlandığı şekliyle) ve ekosistem hizmetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.   Bunun bir diğer sonucu 

ise, yer altı su havzaları üzerindeki etkiler nedeniyle yöre halkının kullandığı su kaynaklarının yavaş yavaş azalmasıdır.    

Bu projenin diğer günahları şunlardır:  

 

• Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek 

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

• Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak 

• İşletme için Toplumsal Onay Almamak 

• Kötü Yönetilen Riskler ve Etkiler 

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmak  

 

 



İkinci Günah:  Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek 

Barajların en çabuk ve belirgin etkilerine, toprak su altında kaldığı ve akan nehirler durgun su rezervuarlarına 

dönüştüğü için akışın yukarı yönünde rastlanmaktadır. Ancak barajların en büyük etkisi, akışın aşağı yönünde 

yaşanmaktadır.  Biriktirme barajları aşağı yöndeki akışın miktarını daha fazla veya az olmak üzere önemli oranda 

değiştirebilir. Su salımları enerji ihtiyacının günlük, hatta saatlik seyrine göre gerçekleştirilebilir, bu sebeple 

nehirdeki su miktarı çok düşük seviyelere inebilir veya nehir tamamen kuruyabilir. Suyun başka bir yöne verilmesi ve 

havza içi transferler de akış rejimlerini değiştirmektedir. Bir nehrin doğal akış dinamikleri, o nehrin temel ekolojik 

süreçleri ile hayati yaşam döngüsünü korur ve destekler. Bu dinamiklerde meydana gelen değişimler, ekosistemlerin 

bütünlüğünü ve hizmet sunabilme yetilerini önemli oranda değiştirebilir. Akışlar, bir nehrin morfolojik bütünlüğünü 

destekleyen tortuyu taşırlar. Tek bir biriktirme barajı akışın aşağı yönündeki tüm nehir sistemini etkileyebilir.  

Etkili çevresel akış rejimleri barajların sürdürülebilir işleyişinde başarının anahtarıdır. 

Sürdürülebilirlik şu yönlerden ele alınmaktadır:  

• Su Kalitesi  • Nehir Deltası Bütünlüğü   

• Çevresel Akış  • Nehir Kıyısında Yaşayanlara İlişkin Sorunlar 

• Erozyon ve Sedimantasyon  • Toplumsal Katılım ve Onay  

• Ekosistem Hizmetleri  • Sınır Ötesi Konular  

 

Örnek Durum: Morača Kademeli Hidroenerji Barajları  
Nehir:  Morača, Karadağ 

Nehrin Uzunluğu:   113 kilometre 

Amaç:  Hidroenerji  

Projenin türü:  Dört barajdan oluşan kademeli baraj  

Projenin statüsü:  Planlanlama 

Kapasitesi:  238 MW 

Morača kademeli barajlarının en önemli çevresel etkisi, Skadar Gölü için oluşturacağı tehdittir.  Balkan 

yarımadasındaki en büyük göl olup, aynı zamanda Ramsar alanı ilan edilmiş olan Skadar Gölü,  göçmen kuşlar ve 

Avrupa’nın su kuşları için kritik öneme sahip bir kışlama ve barınma alanıdır. Bu da, gölü, Akdeniz Bölgesi’ndeki en 

önemli kuş ve balık habitatlarından biri haline getirmektedir. Kademeli barajlar, gölü besleyen Morača nehrinin üst 

taraflarında planlandığından, gölün biyolojik çeşitliliği tehdit altındadır ve gölün su seviyesinin mevsimsel 

değişkenliğini önemli oranda değiştirebilir.  

Morača nehri üzerine söz konusu barajların inşa edilmesi, 280 kuş türünün % 90’ını, özellikle üremek, beslenmek 

ve dinlenmek için gölün kuzey kıyısını kullanan göçmen kuşları şiddetli biçimde etkileyecektir.  Skadar Gölü 

barındırdığı inci balığı (Alburnus alburnus) popülasyonuyla tanınmaktadır ve bu popülasyon sazanla (Cyprinus 

carpio) birlikte gölde tutulan toplam balık miktarının % 70’ine denk gelmektedir. Gölün kuzey kısmının su 

rejiminin değiştirilmesi halinde balık üreme alanlarının yaklaşık % 20’sinin yok olacağı öngürülmektedir; bu da 

bir sonraki kuşakta daha az yavru balık anlamına gelmektedir. Ekolojik bir kayıp olmasının yanı sıra bu durum, 

yerel balıkçılar ve turizm endüstrisi için de ciddi bir ekonomik sorun yaratabilir.  Buna ek olarak; barajlar Morača 

nehrinin orta kısımlarında planlandığı için deniz alası (Salmo trutta) ve nadir endemik bir tür olan mermer 

alabalığının (Salmo marmoratus) habitatlarının büyük bir kısmı yok olabilir. 

 
Bu projenin diğer günahları şunlardır:  

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

• Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak  

• Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek 

• Toplumsal Onay Almada Başarısız Olmak 

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmak 



 

Örnek Durum:  Cide Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali  

Nehir:  Devrekani, Türkiye 

Nehrin Uzunluğu:   147 kilometre 

Amaç:  Nehir- tipi Hidroenerji   

Projenin türü:  Tek baraj  

Projenin statüsü:  Planlama  

Beklenen Kapasite:  22 MW 

 

Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesi, göz kamaştırıcı doğal oluşumları  

(kanyonlar, mağaralar, düdenler),  yaşlı ormanlarının doğal yapısı (en iyi korunmuş Karadeniz nemli iklim 

karstik ormanı), bozulmamış nehir ekosistemleri, zengin yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğinden ötürü 2000 

yılında yasal koruma statüsü almıştır. Milli Park yönetim planında, tampon bölge içerisinde, nehirler, ormanlar 

ve sahil bölgelerinin doğal yapısını bozacak her türlü faaliyetin yasak olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen, 

parkın tampon bölgesi içerisinde, Devrekani Nehri üzerinde Cide Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’ni (HES) 

inşa etmeye yönelik planlar hazırlanmaktadır.  Uygulanması halinde proje, Küre Dağları Milli Parkı’nın temel 

su kaynaklarından biri olan Devrekani Nehri’nin el değmemiş yapısını, miktarını ve kalitesini değiştirecektir.    

Doğal akış rejimindeki değişiklikler, sucul ve nehir kıyısı ekosistemlerinin yanı sıra, doğal su akışı ve onun 

mikrohabitatıyla bağlantılı karasal ekosistemleri de etkileyecektir. Nehirde akan suyun miktarı azaldığında 

ortam nemi düşecek, bu da bitki örtüsünü, yakındaki ve nehir akışının aşağı yönündeki biyolojik çeşitliliği 

etkileyecektir. Küre Dağları’nı oluşturan karst sistemi dinamik bir sistemdir. Başka bir deyişle, nehir akışında 

meydana gelen değişiklikler yeraltındaki karstlaşma sürecini etkileyebilir. Ayrıca, yasal olarak belirlenen 

minimum akış regülasyonunun, nehrin çevresel bütünlüğünü korumaya yeterli olmadığı da kanıtlanmıştır 

(Ülgen ve ark., 2011).   

Bu projenin diğer günahları şunlardır:  
 
• Barajı Yanlış Nehre İnşa Etmek 

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

• Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak 

• Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek 

• Toplumsal Onay Almada Başarısız Olmak 

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmak 

  

 

Cide Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımının planlandığı alan, Küre Dağları, Türkiye 
© Uğur Gürsoy 



 

Üçüncü Günah: Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

Barajlar sadece su için değil, tüm sucul organizmalar için bir engeldir.  Sucul bağlantının kaybı, göçmen 

balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarına ulaşmasını engellemektedir. Suyun yükselmesiyle birlikte 

habitatlar kaybolmakta ve karasal bağlantılar parçalanmaktadır.  Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler, doğal 

besin zinciri ve akışta gerçekleşen değişiklikler nedeniyle akışın hem aşağı hem de yukarı yönünde uzun 

mesafelere ulaşabilir (bkz. mansap yönündeki akışlar).  

Bu etkileri en düşük seviyeye indirmeye yönelik önlemler, balık geçidi ve balık dostu türbinleri içermekle 

birlikte, bu önlemlerin etkinliği genellikle belli balık türleriyle sınırlıdır. Birçok ülkede balıkçılık insanlar için 

önemli bir geçim kaynağıdır.  Bir nehirde yok olan balık türlerinin etkisi daha çok barajın mansabında yaşayan 

topluluklar tarafından hissedilmektedir.  Etkileri hafifletmeye yönelik tüm önlemlerden sonra bile bir baraj 

projesi, tehlike altındaki türlerin soyunun tükenmesine yol açacak ya da balıkçılık açısından değerli türleri 

(ticari ya da yiyecek amaçlı olsun) tehlikeye atacak bir durum teşkil ediyorsa, söz konusu proje yapılmamalıdır.  

Sürdürülebilirlik şu yönlerden ele alınmaktadır:  
 

• Biyolojik Çeşitlilik  ve Tehdit Altındaki Türler  • Yüksek Koruma Değerine Sahip Nehirler ve Kolları  

• Ekosistem Bağlantısı • Su Kalitesi  

• Zararlı Türler • Ekosistem Hizmetleri  

• Bertaraf-Minimize Etmek-Azaltım-Telafi  • Toplumsal Katılım ve Onay 

 

Örnek Durum:  Alabama Power Coosa Projesinin Yeniden Lisanslaması 
Nehir:  Coosa Nehri, Alabama, ABD 

Nehrin Uzunluğu:   443 kilometre 

Amaç:  Hidroenerji  

Projenin türü:  Yedi barajdan oluşan kademeli baraj  

Projenin statüsü:  Yeniden Lisanslama 

Kapasitesi:  691 MW 
  

 

Coosa Nehri’nde yer alan yedi barajdan biri olan Mitchell Barajı 
© WWF 

 

Bir nehre baraj inşa edilmesi, o nehrin tamamının kaybedileceği anlamına gelmez.  Ekosistemin iyileştirilmesi ve 

restorasyonu için seçenekler mevcuttur. Bu seçeneklerden biri de, kullanım ömrünün sonunda barajın yıkılması 

veya uyarlanabilir yönetimidir.  ABD yasalarına göre, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC), yeniden 

lisans verme işlemi sırasında çevresel incelemeleri gerçekleştirmekten sorumlu ABD Balıkçılık ve Yaban Hayatı 

Hizmeti (USFWS) ile işbirliği halinde, her 30 ila 50 yılda bir baraj lisanslarını tekrar gözden geçirmektedir. 



 

Coosa Nehri bir zamanlar biyolojik çeşitlilik  açısından dünyanın en zengin nehirlerinden biriyken, günümüzde 

Alabama’daki en fazla müdahale edilmiş nehirdir ve geriye sadece bir kaç tane özgür akan kolu kalmıştır. Coosa 

Nehri’nin barajlarla doldurulması USFWS tarafından “yaklaşık 40 tatlı su türünün soyunun tükenmesi veya yok 

edilmesiyle 20. yüzyılda Kuzey Amerika'da gerçekleşen en büyük yok oluşlardan biri" olarak tanımlanmıştır. 

Alabama Enerji Şirketi, Coosa Nehri’nin 362 kilometresini kapsayan yedi barajdan oluşan bir projeyi hayata geçirmek 

amacıyla 30 ila 50 yıllık yeni bir lisans almak üzere başvuruda bulunmuştur. Alabama Enerji Şirketi’ne ait barajların 

FERC tarafından yeniden lisanslandırılmak üzere incelemeye alınması, insanlar, balıklar ve yaban hayatı için nehir 

koşullarını iyileştirmek ve alanda bulunan, federal olarak listelenmiş 21 türün geleceğini garanti altına alabilmek 

adına, son 50 yılda ele geçen ilk fırsattır. Ancak FERC ve USFWS, Alabama Enerji Şirketi’nden daha iyisini yapmasını 

talep etmedikleri sürece listedeki türlerden birçoğunun muhtemelen soyu tükenecektir. FERC, Alabama Enerji 

Şirketi’nden, soyu tehlike altındaki balıkların ve yaban hayatının geri kazanılmasını sağlayabilecek kritik öneme sahip 

çalışmaları yürütmesine yönelik bir istekte bulunmayı reddetmiştir.  Bu çalışmaların sağlayacağı veriler olmaksızın, 

FERC’nin projenin çevreye önemli bir etkisinin olmayacağına dair bulguları temelsiz kalmaya devam edecektir.  Ne 

yazık ki, yeniden lisanslandırma sürecinde yer alan eyalet kurumları ve federal kurumlar, türlerin geri kazanılmasına 

yönelik konuları ele almamaktadır. Her ne kadar misyonu “balıklar, yaban hayatı, bitkiler ve onların habitatlarını 

korumak ve muhafaza etmek” olsa da, USFWS bu konuda fevkalade pasiftir. Buna ek olarak, Alabama Çevre Yönetimi 

Şubesi, yani Temiz Su Yasası’nın uygulanmasından sorumlu eyalet ajansı, Alabama Enerji Şirketi’nin tüm tekliflerini 

kapsayan bir izni yayınlamıştır. Neyse ki, FERC proje için henüz lisansı yenilemediğinden, değişiklik yapmak için hâlâ 

zaman bulunmaktadır. 

Bu projenin diğer günahları şunlardır:  

• Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek  

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmak 

 

Xingu Nehri, Brezilya 

© Alex Silveira / WWF 



Dördüncü Günah: Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak   

Ekonomik, sosyal ve çevresel maliyet ve yarar hesaba katıldığında bir baraj projesi tüm net yararını ortaya 

koymalıdır. Ancak iş pratiğe geldiğinde, birçok proje, yararı abartırken, sosyal ve çevresel maliyeti 

olduğundan az göstermekte veya dışarıda bırakmaktadır. Topluma ve bölgesel ekonomiye binen ekonomik 

yük çoğunlukla görmezden gelinmekte ya da önemsenmemektedir. WWF’nin, 2003 yılındaki "Bir barajın 

gerçek maliyeti asla bir bilanço tablosuyla ortaya konmaz"  konulu kampanyası, büyük barajlarda net bir 

ekonomik kazanç elde etme konusunda karşılaşılan zorluklar ve çoğunlukla ortaya çıkan başarısızlıklarla 

ilgilidir. 

Bir barajın mali ve ekonomik olarak varlığının sürdürülebilirliği, planlama ve karar almanın daha ilk 

aşamalarında en ince ayrıntısına kadar hesaplanmalıdır. Pazarların belirsizliğinin ve iklim değişikliği 

senaryolarının ışığında hidrolojik kaynaklar da dâhil olmak üzere dış etkiler dikkate alınmalıdır. 

Sürdürülebilirlik şu yönlerden ele alınmaktadır:   

• Mali Uygulanabilirlik  • Geçim Kaynakları 

• Ekonomik Uygulanabilirlik  • Ekonomik Yer Değiştirme  

• Masrafların Dışsallaştırılması  • İnsan Hakları  

• Yönetişim • Toplumsal Katılım ve Onay  

• Sınır Ötesi Konular  • Hidrolojik Kaynaklar ve İklim Değişikliği 

• Kazancın Dağıtımı ve Paylaşılması  • Yüksek Koruma Değerine Sahip Nehirler ve      

Kolları  
  

Örnek Durum: Belo Monte, Brezilya 
 

Nehir:  Xingu, Brezilya  

Nehrin Uzunluğu:   1.979 kilometre  

İnsan Popülâsyonu:  Korunan alanlar ve yöre halklarına ait bölgelerin mozaiği, sosyal ve çevresel açıdan   

dünyanın farklı çeşitler barındıran en büyük koridoru olarak kabul edilmektedir. 

Amaç:  Hidroenerji   

Projenin statüsü: İnşaat Aşamasında   

Kapasitesi:  11.000 MW 

Brezilya’nın ikinci en büyük baraj kompleksi ülkenin kuzey eyaleti Pará’da bulunan Xingu Nehri 

üzerindedir.  Bu projeyi gerçekleştirebilmek için Xingu Nehri’nin ‘Büyük Kıvrım’ı kısaltılacak ve menbada 

60 kilometre uzunlukta bir rezervuar ile kanallarla birleştirilmiş akış dışı bir rezervuar meydana 

getirilecektir.  ‘Büyük Kıvrım’da kalan suyun, özenli bir çevresel akış rejimiyle yöre halkının geçimini ve 

ekosistem hizmetlerini sağlaması gerekecektir.  Alanda yaşayan yaklaşık 20.000 kişi doğrudan bu 

durumdan etkilenecektir. Sonuç olarak, Belo Monte Hidroenerji Projesi, güvenli enerji üretimini 

abartmakta ve sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik bedelleri küçümsemektedir.    

Brezilya’nın enerji sistemi büyük oranda hidrolojik kaynakların güvenilirliğine bel bağlamış olan 

hidroenerjiye dayanmaktadır. Xingu Nehri'nin akışı yağışsız geçen bir yılda % 60 oranına kadar 

azalabilmektedir.  Yeni yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin neden olduğu etkinin hidroelektrik 

üretiminde yaklaşık % 30 oranında bir düşüşe neden olabileceğini göstermiştir (bknz. S. Margulis & CBS 

Dubeux, 2011. The economics of climate change in Brazil: costs and opportunities). Bu durum da, 

Amazon’daki hidroelektrik santrallerin ekonomik kapasitesine gölge düşürmektedir. İklim değişikliğinin 

etkilerine ve artan hidrolojik değişkenliğe ilişkin analizler hâlâ yetersizdir. Ocak 2013’te rezervuarlardaki 

suyun seviyesini önemli ölçüde düşüren kuraklık, Brezilya’nın büyük oranda suya dayalı enerji tedariki 

sisteminin aslında ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 

Bu barajın diğer günahları şunlardır:  

• Barajı Yanlış Nehre İnşa Etmek 

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

• Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek 

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmak 



Beşinci Günah: Toplumsal Onay Almada Başarısız Olmak 

“Toplumsal Onay”, bir barajın başarısı ve sürdürülebilirliği açısından düzenleyici lisans kadar önemlidir. 

İstişare yetersizliği ve yeniden yerleşim ile havzanın alt bölgelerinde yaşayan yöre halkının geçimiyle ilgili 

meseleleri ele almadaki başarısızlık çoğu zaman çatışmayla sonuçlanmaktadır. Projeyi geliştirenlerin 

hükümetten lisans aldığı ama toplumsal onay almada (yani paydaşların büyük bir kısmı tarafından kabul 

görmesi) başarısız olduğu Myanmar’daki 6.000 MW’lık Myitsone Barajı’nda olduğu gibi bazı büyük 

projeler bulanık sulardadır. Çoğu zaman doğru tanımlanmayan sorumluluklar bunda rol oynar. Örneğin 

proje planlayıcısı, yeniden yerleşim gibi bazı konularda yasal açıdan sorumlu olmasa dahi (çünkü bu esasen 

hükümetin sorumluluğudur), etkilenen yöre halkından ve ortamdan fiilen sorumluymuş gibi algılanacaktır. 

Uygun istişare mekanizmaları bir kez oluşturulduğunda, en geniş paydaş desteğiyle mümkün olan en iyi 

barajı ortaya çıkarmak için süreçte aktif olarak yer almak tüm tarafların çıkarınadır. Ancak aynı zamanda, 

baraj yapımından etkilenebilecek pek çok sosyal grubun süreçte yer almak için gerekli deneyim, kapasite ya 

da mekanizmalara sahip olmadığı da aşikârdır. İstişare, tüm paydaşlarla uygun bir biçimde yapılmalıdır. 

“Toplumsal Onay” bir dizi sürdürülebilirlik ve en önemlisi de Toplumsal Katılım ve Kabul unsuruyla 

ilişkilidir. Uzun süredir işletilmekte olan projelerde bile, projeden etkilenen veya projeyle bir şekilde 

ilişkisi olan sosyal gruplarla olan iletişim korunmalı ve çoğu durumda da geliştirilmelidir. 

 

Sürdürülebilirlik şu yönlerden ele alınmaktadır:   

 

• Kanıtlanmış İhtiyaç  • Özgür, Öncelikli ve Bilgilendirilmiş Onay (FPIC) 

• Enerji Sisteminin Yararları  • Zarar Görebilecek Sosyal Gruplar  

• Yararın Paylaşımı • Yeniden Yerleşim 

• Kaynak Kullanımı  • Miras 

• Güvenlik  • Sosyal Etki Değerlendirmesi   

• Toplumsal Katılım ve Onay  • Yüksek Koruma Değerine Sahip Nehirler ve Kolları  

• Çoklu Kullanım Yararı   • Ekonomik Yer Değiştirme  

• Halk Sağlığı   

 

 

 

Balık yakalamak için kullandığı mızrağıyla birlikte Etiyopya’daki Oromo kabilesinden bir erkek 

© Martin Harvey / WWF - Canon 



  Örnek Durum:  Gilgel Gibe III Barajı  
Nehir:  Omo, Doğu Afrika 

Nehrin Uzunluğu:   760 kilometre 

Amaç:  Hidroenerji, Sulama  

Projenin türü:  Beş kademeli barajdan biri      

Projenin statüsü:  İnşaat Aşamasında  

Kapasitesi:  1,870 MW 

Omo Nehri, Etiyopya’nın dağlık arazilerinden, dünyanın bir çölde yer alan en büyük gölü olan Kenya’nın Turkana 

Gölü’ne akar ve bu göl, suyunun % 90'ını Omo Nehri'nden alır. Omo Vadisi, yarı kurak bir bölgede yaşamlarını 

şekillendirebilmeyi başarmış farklı kabileleriyle tanınır. Yaşamları büyük oranda, Omo Nehri’nin kenarında biriken 

tarıma elverişli tortu tabakalarında yaşanan mevsimsel taşkınlara bağlıdır. Bölgenin kabile tarzı yaşam şekli, Omo 

Nehri’nde yer alan beş kademeli barajın üçüncüsü olan Gibe III Barajı’nın yol açacağı etkilerin tehdidi altındadır.  

Kenya Hükümeti ile işbirliğinde olan Etiyopya Hükümeti, yerel toplulukların bağımlı olduğu Omo Nehri boyunca ve 

aşağı havzada bulunan Turkana Gölü’nde, çevresel, sosyal ve ekonomik güvenliği neredeyse hiç göz önünde 

bulundurmayan bir enerji ajandasını aceleyle devreye sokmaya çalışmaktadır. Etkilenen toplulukların ve 

ekosistemlerin çıkarları projenin dışına itilmiştir.  Projeye ait süreçler (planlama, tasarım, etki değerlendirmesi ve 

inşaat) kapalı kutu olarak kalmış, projeye ön ayak olan kişiler tarafından ne kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama 

yapılmış ne de kamusal hesap verme sorumluluğu alınmıştır. Sivil toplum ve topluluklar açısından her iki hükümetle de 

diyaloğa girebilme olanağı oldukça sınırlıdır.  

Etkiler sınırları aşmaktadır:  Turkana Gölü’nü besleyen su miktarında yaşanacak ciddi bir azalma, Göl’ün tuzluluğunu 

büyük oranda artırabilir. Bu durum balık stokları da dâhil olmak üzere sucul ekosistemlerde azalmaya, insan ve besi 

hayvanlarının içeceği suyun kaybına ve önemli ticari kazançların (balıkçılık, turizm v.b.) yok olmasına neden olacaktır 

(AWRG, 2009). Ne Omo Vadisi’ndeki kabilelere, ne de Turkana Gölü etrafındaki göçebe çobanlara layıkıyla 

danışılmıştır.  Etkilenen insan sayısına dair tahminler, 200 bin ila yarım milyon arasındadır. Azalan su kaynakları ve 

hayvan otlatmaya uygun topraklar nedeniyle yoksulluk ve sınır ötesi anlaşmazlıklar artacaktır.  Omo Nehri üzerinde 

planlanan ilave iki baraj (Gibe IV ve V) bu olumsuz etkileri daha da artıracaktır.   

Gibe III Barajı’nın Turkana Gölü’nü ne derece tehdit ettiğinin farkına varan UNESCO, Temmuz 2011’de “son derece 

endişeli” olduğunu açıklamış ve Etiyopya hükümetini “Gibe III Barajı’nın tüm inşaat faaliyetlerini” sonlandırması 

hususunda uyarmıştır.  Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası, baraj, çevresel ve sosyal 

koruma önlemlerini açık bir biçimde ihlal ettiği ve yapımı için herhangi bir ihaleye çıkılmadan doğrudan kontrat 

imzalanarak şeffaflık ilkeleri ihlal edildiği için, bu barajın yapımında yer almayı reddetmiştir.  

Bu barajın diğer günahları şunlardır:  

 

• Barajı Yanlış Nehre İnşa Etmek 

• Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek  

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

• Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak 

• Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek 

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmak



Altıncı Günah: Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek   

Daha önceki günahlarda da belirtildiği gibi bir baraj projesinde uğraşılması gereken konular büyük bir 

yelpazede yer almaktadır.  Düzenleyici standartlar mevcut olsa da, genellikle uluslararası iyi uygulamalar 

örnek alınarak güncellenmiş değildir. Baraj planlamacıları, yetersiz olduğunu bile bile düzenleyici 

standartları en alt seviyede uygulayarak, etkileri bertaraf etmek ya da en aza indirmekten ziyade, azaltım 

veya telafi etme seçenekleri aramaktadırlar. Ayrıca, iklim değişikliğini görmezden gelerek, gıda güvenliği ile 

kumar oynayarak “başkasının sorunu” yaklaşımını benimsemekte ve bariz risk ve sorunlara gözlerini 

kapamaktadırlar.     

Sadece minimum standartları uygulamaktan daha kötüsü ise, en kısa sürede projeleri gerçekleştirebilmek 

için kestirme yolların peşinden koşmaktır. Projeyi öneren kişiler aciliyetleri bahane etme arayışında olabilir 

ve ayrıntılı bir değerlendirme ve hazırlık sürecinin gerekli adımlarını atlayabilirler.  Eğer mevcut veri az ise 

bu süreç yıllar alabilir. Yine de, bir aciliyetten diğerine atlamak ne olursa olsun mantıklı bir süreç değildir. 

Ortaya çıkan projelerin de her zaman engellere takılma, gecikme riski mevcuttur ve sonuçları yetersiz ya da 

zarar verici olabilir. Güçlü verilerin olması halinde ise daha akılcı kararlar verilebilir, pazarlıklar önceden  

dengelenebilir, riskler azaltılabilir ve projeleri desteklemek için yatırımcıların isteği artırılabilir.     

 

Sürdürülebilirlik şu yönlerden ele alınmaktadır:   

• Bertaraf-Minimize Etmek-Azaltım-Telafi  • Ekonomik Uygulanabilirlik  

• Yerleşim ve Tasarım  • Masrafların Dışsallaştırılması 

• Çevre Değerlendirmesi ve Yönetimi  • Kaynak Kullanımı  

• Kümülatif Etkiler  • Hidrolojik Kaynaklar ve İklim Değişikliği 

• Finansal Uygulanabilirlik  • Yüksek Koruma Değerine Sahip Nehirler ve Kolları  

 

 

 

Sulama amaçlı baraj, Chihuahua Eyaleti, Meksika 

© Jenny Zapata /  WWF Meksika 



 

Örnek Durum:  Boguchanskaya Barajı  
Nehir:  Angara, Rusya 

Nehrin Uzunluğu:   1.779 kilometre 

Amaç:  Hidroenerji  

Projenin türü:  Tek baraj; Baykal Gölü’nün aşağı havzasındaki Angara Kademeli Barajları’nın sonuncusu      

Projenin statüsü:  İnşaat Halinde; ilk iki türbin 2012 sonbaharından beri faaliyette  

Kapasitesi:  3,000 MW 

Doğu Sibirya'da yer alan Angara Nehri'nde hâlihazırda üç baraj bulunmaktadır.  Dördüncüsü olan Boguchanskaya 

Barajı’nı inşa etmeye yönelik çabalar neredeyse yarım yüzyıl öncesinde başlamıştır.  Aslında 70’li yıllarda tasarlanan ve 

ekonomik karışıklıklar ve sürekli değişen enerji ihtiyacına bağlı olarak onlarca yıldır başlayıp yarım kalan inşaat 

faaliyetlerinden sonra projeye 2005 yılında kaldığı yerden tekrar başlanmış ve 2012 sonbaharında enerji üretimi 

başlamıştır.  

Her ne kadar bu baraj bahsi geçen günahların hepsine sahip olsa da, bunlardan en ön plana çıkanı, projeyi 

geliştirenlerin barajın risk ve etkilerini kötü bir şekilde yönetmesidir. Barajın ilk tasarlandığı tarihten beri etkileri 

saptamak, etkilerin bertarafı ve azaltımı için kullanılan araçlar büyük ölçüde geliştirilmiştir.  Yine de, projeye yeniden 

başlandığında, ilk inşaat izninin alındığı 1976 yılında Sovyetler Birliği kanunlarına göre herhangi bir Çevre Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) zorunluluğu olmaması bahane edilerek hiçbir ÇED çalışması yapılmamıştır.  Yabancı destek 

umudu suya düşer düşmez de, halka açık tartışma ve danışma çabalarına son verilmiştir.  

Barajın inşaat aşaması, yeniden yerleşim prensiplerinin, rezervuar alanındaki ağaç kesimi standartlarının ve çeşitli 

yaban hayatı koruma standartlarının önemli oranda ihlal edilmesi açısından dikkat çekicidir.  Rezervuarın suyla 

doldurulması, resmi olarak tasarlanıp onaylanmamış olan çevresel akış normlarını  göz ardı ederek gerçekleştirilmiştir. 

Barajın tasarımı şiddetli taşkınlara karşı direnmek için yetersizdir ve 1000 yıl boyunca yaşanabilecek olaylar için gerekli 

kapasitenin % 25-40 altındadır. Tarihî yerleri koruma gerekliliği göz ardı edilmiş ve bilinen arkeolojik tarihî alanlar 

resmi devlet kayıtlarından silinmiştir. Baykal Gölü’nden çıkan bir nehir olan Angara’da gerçekleştirilen baraj yapımının 

Baykal Gölü Dünya Mirası Alanı’nda meydana getirdiği riskler hâlâ yeterince saptanabilmiş değildir.        

Bu barajın diğer günahları şunlardır:  

 

• Barajı Yanlış Nehre İnşa Etmek 

• Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek  

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

• Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak 

• Toplumsal Onay Almada Başarısız Olmak 

• İnşaat Konusunda Israrcı Olmak 



Yedinci Günah: Bile Bile Günah İşlemek/İnşaat Konusunda Israrcı 
Olmak   
 

Yüzyıllar boyunca su kaynakları yönetimi, mühendisliğin “yapılabilir” anlayışı ile domine edilmiştir.  Ayrıca, mali ve politik 

dürtüler, su kaynaklarının yönetim sorunlarına yönelik yapısal çözümleri desteklemek üzere birleşmiştir.  Bu durum çoğu 

gelişmiş ülkede su kaynaklarının tamamen müdahale görnesine, hatta bazı durumlarda aşırı müdahale görmesine yol 

açmıştır.  Uzun süredir inşaat konusunda ısrara dair sistematik olmayan örnekler mevcuttur, ancak son yıllarda daha 

sistematik açıklamalar ortaya çıkmıştır (ör. bknz. B. Flyvbjerg, 2005.  Policy and Planning for Large Infrastructure 

Projects: Problems, Causes, Cures). 

Su altyapı tesisleri de dâhil olmak üzere tüm altyapı sektörlerinde proje planlayanlar, yarar ve fırsatları abartma, maliyet ve 

riskleri ise önemsiz gösterme eğilimindedirler.   Politik karar vericiler, yaşananlardan ders çıkarmakta ve iyi uygulamalar 

ile iyi yönetişimin teşvik edildiği düzenleyici bir çevre oluşturmakta zorlanmaktadırlar.   

Ayrıca danışmanların, müteahhitlerin, planlamacıların, bürokratların, finansörlerin ve politikacıların kişisel çıkar, teşvik 

ve gizli anlaşma teknikleri üzerine kurulu senaryoların siyasal ekonomisine dair bilimsel veri de artmaktadır.  

Başka bir açıdan bakıldığında, geçmişte alınan kararlar tarafsız olsa veya o zamanki kâr-zarar tahminlerinde dürüst 

davranılmış olsa bile eski modeller kusurlu olmaya mahkûmdur.   Günümüzde iyi bilgi ve gelişmiş araçların artışı göz 

önüne alındığında, nasıl ki eskimiş teknolojileri kullanmak artık anlamsızsa, modası geçmiş mekanizmalarla kararlar 

almanın da geçerli bir sebebi olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

                 Mekong Nehri 

                                                                                                               © WWF 

 



 

Örnek Durum:  Xayaburi Barajı  
Nehir:  Mekong 

Nehrin Uzunluğu: 4.900 kilometre 

Biyolojik çeşitlilik: Biyolojik çeşitlilik açısından Asya’daki en zengin, Amazon'dan sonra da dünyadaki en zengin 

nehirdir;bilimsel olarak tanımlanmış 781 tatlı su türü barındırmaktadır.  Mekong Nehri'nin kıyısında yer alan alanların 

%50’si uluslararası öneme sahip "Önemli Biyolojik çeşitlilik Alanı" olarak kabul edilmektedir ve buna dünyanın en büyük 

10 tatlı su balığı türünden dördü, Irrawaddy yunusu ve Cantor yumuşak kabuklu kaplumbağası da dâhildir.  

Amaç:  Hidroenerji  

Projenin türü:  Tek bir baraj; 11 kademeli barajın ilki 

Projenin statüsü:  İnşaat Aşamasında  

Kapasitesi:  1,285 MW 

Aşağı Mekong dünyadaki en üretken içsu balıkçılığı endüstrisine ev sahipliği yapmakta ve milyonlarca insan onun kollarına 

ve göllerine bağımlı yaşamaktadır.  Mekong nehri boyunca, kollarında ve nehrin Çin tarafındaki ana kolun yukarı 

havzasında barajlar olmasına rağmen Xayaburi, aşağı Mekong'un ana kolundaki ilk baraj olacak ve 60 milyon insanın 

geçimini ve gıda güvenliğini riske atacaktır. Proje şu anda bölgedeki nehre büyük ölçüde bağımlı dört ülke arasında büyük 

bir ihtilafa yol açmış durumdadır ve bir çatışma çıkma potansiyeli yüksektir.  Ortak su kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımını garantiye almak için aşağı Mekong ülkeleri arasında bir platform oluşturmayı amaçlayan hükümetler arası bir 

ajans olan Mekong Nehri Komisyonu’nun (MRC) teknik danışmanları, 2010 tarihli Sosyal ve Çevresel Değerlendirme 

raporlarında bu ihtilaflı barajın yapımının 10 yıl ertelenmesini tavsiye etmiştir.  Buna rağmen Laos hükümeti 2011 yılında,  

diğer Mekong ülkelerinin endişelerini dikkate aldığını iddia ederek “hazırlık çalışması” olarak adlandırdığı inşaat 

çalışmalarına başlamıştır. Kamboçya, Laos'un açıklamasını reddetmiş ve Vietnam da inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını 

talep etmiştir.  

Xayaburi Barajı’nın tasarım ve işletmesinde tatlı su ekolojisi ve tortuya ilişkin veri ve bilgi eksikliği söz konusudur. Akışın 

mansabındaki arazi şekillerini, ekosistemleri ve ekonomik faaliyetleri destekleyen süreçler en iyi biçimde anlaşılmazsa, 

mansaptaki ekosistemler ve insan yerleşimleri üzerindeki sonuçlar felaketlere yol açma potansiyeli taşır. Nehir yatağı 

çökeltilerinin baraj üzerinden mavnalarla manuel bir biçimde taşınması şeklindeki çözüm önerileri uygulanabilirlikten 

tamamen uzaktır ve sürdürülebilir değildir. Ayrıca, baraj planları birçok balık türünün karmaşık göç davranışını koruma 

konusunda yetersizdir.  Göç yollarının engellenmesiyle balık çeşitliliği hızlı bir biçimde düşecek ve bu da birçok diğer türü, 

geçimini balıkçılıkla sağlayan insanları ve bölgesel gıda güvenliğini alt üst edecektir.  Pak Mun gibi diğer aşağı Mekong 

kollarında yer alan barajlardan elde edilen deneyim, balık merdiveni uygulamasının somon türleri hariç, zıplayamayan 

çoğu Mekong balığı türü için işe yaramadığını göstermiştir.  

Baraj inşaatının itici gücü sadece Laos’taki yerel elektrik ihtiyacı değil, aynı zamanda sınır komşusu olan Tayland’ın artan 

elektrik talebidir.  Her ne kadar Xayaburi’nin yoksullukla mücadeleye katkıda bulunacağı iddia edilse de, mali kâr 

doğrudan Taylandlı finansörlere akacak ve hem yöre halkı hem de aşağı havzadaki ülkeler için ciddi dış maliyetler ortaya 

çıkacaktır. En büyük potansiyel etkiler muhtemelen Kamboçya ve Vietnam’da görülecektir ama 1995 tarihli Mekong 

Anlaşması’nda yer alan koşullara rağmen bu ülkelerin istişareleri yetersizdir. MRC istişare sürecine tabi olacak ilk baraj 

olması bakımından Xayaburi projesi, nehrin alt havzasında yapılması teklif edilen diğer on baraj için de önemli bir test 

olacaktır. MRC süreci, ülkelerin, Mekong nehri üzerinde önerilen kalkınma projelerini birlikte gözden geçirmelerini ve 

projeyi yapıp yapmayacakları konusunda ortak bir karara varmalarını gerektirmektedir. Laos şu anda Xayaburi barajını, 

komşularıyla ortak bir karara varmadan inşa etmektedir; bu nedenle, paylaşılan kaynakları sürdürülebilir bir biçimde 

yönetmek için çalışan MRC'nin çabalarını da görmezden gelerek gelecek baraj projeleri için tehlikeli bir örnek 

oluşturmaktadır. 

Bu barajın diğer günahları şunlardır:  

 

• Barajı Yanlış Nehre İnşa Etmek 

• Mansaptaki Akışı Göz Ardı Etmek 

• Biyolojik Çeşitliliği Göz Ardı Etmek  

• Barajın Ekonomik Yararlarını Abartmak 

• Toplumsal Onay Almada Başarısız Olmak 

• Riskleri ve Etkileri Kötü Yönetmek 



 

3   Günaha Son: Sonuç ve İzlenecek Yol 
Dünyadaki su kaynakları sınırlıdır ve üzerlerindeki baskı artmaya devam etmektedir.  İnsanlığın ilerideki 

ihtiyaçlarını (içme suyu, temiz çevre, temiz enerji, susuz yetiştiremeyeceğimiz gıdalar) karşılamayı, barajları 

planlama ve işletme yollarımız da dâhil olmak üzere ancak su yönetimine olan yaklaşımımızı düzelterek 

başarabiliriz.  Su kaynaklarına müdahale, birçok değiş tokuşu, riski ve su üzerindeki farklı talepler arasındaki 

çatışmayı içermektedir. Barajlar bazı durumlarda kabul edilebilir ve uygun çözüm de olabilirler ancak bu 

durumları belirlemek ve barajları çatışmaları azaltacak biçimde konumlandırmak, tasarlamak ve işletmek için 

daha fazla özen gösterilmelidir.  

Barajlara yatırım yapan organizasyonlar ve tüzel kişiler büyük oranda kendi amaç ve gündemleriyle 

ilgilenmektedirler.  Barajların, toplumun daha geniş çaplı ihtiyaçlarını karşılamasını güvence altına almak devlet 

politikalarının, hükümet planlarının ve lisans veren kurumların görevidir. Özellikle de, doğal çevrenin, 

vatandaşlara sağladığı hizmetlerin ve bu vatandaşların bu hizmetlerden yararlanabilirliğinin korunması devletin 

sorumluluğudur. Bazı baraj yatırımcıları, bu farklı amaçları görmekte ve projelerinin sahip olabileceği negatif 

etkilerin bertarafı, minimize edilmesi, azaltımı veya telafisi konusunda hatırı sayılır ölçüde çaba göstermekte ve 

projelerin pozitif etkilerini artırmaktadırlar. Yatırımcılar, kamu yararına olan yatırımlara yöneldikçe,  

yatırımlarının içerdiği riskler azalmakta ve itibarlarını koruyabilmektedirler. WWF'nin de iyi uygulama ve 

standartların uluslararası ölçekte uygulanması için geliştirilmesine yardımcı olduğu Hidroenerji Sürdürülebilirlik 

Değerlendirilme Protokolü de dâhil olmak üzere, son yıllarda yayınlanan rehberlerin, emniyet tedbirlerinin ve 

koruma tavsiyelerinin birçoğunun arkasında bu prensip yatmaktadır.  

Ancak gerçek şu ki, birçok baraj yatırımcısı hâlâ dar bir bakış açısıyla kısa dönemli çıkarlara odaklanmaktadır.  

Hatta bazıları enerji ya da sulama suyu gibi yararlı hizmetler sağlamanın nasıl olup da olumsuz yan etkilere neden 

olabileceğini gerçekten de anlayamamaktadır. Diğerleri de, yollarında ilerlemek konusunda üstün mali güçlerine 

ya da politik bağlantılarına güvenmektedir. Ne yazık ki birçok hükümet, kendi kamu yararlarını korumak için 

yeterince güce, kapasiteye veya bağımsızlığa sahip değildir. Bu tür durumlarda çatışmalar hemen hemen 

kaçınılmazdır. Bir baraj, itirazlara rağmen ve maliyeti yükselten gecikmelere maruz kalmadan ilk etapta inşa 

edilebilse bile, bu tür projelerde ilerleyen dönemde her zaman için uyuşmazlık çıkma olasılığı mevcuttur.    

Baraj yapımında işlenen yedi günahın yedisi de önemlidir. Eğer konu uzun dönemli sonuçlar ve başarı ise, en 

anlamlı yaklaşım bu günahlardan kaçınmaktır. İyi endüstriyel ve düzenleyici yöntemlerin hâlihazırda var olduğu 

düşünüldüğünde, bu yalnızca var olan bilginin uygulanmasıyla ilgili bir konudur . WWF, barajlar konusunda 

gittikçe artan sayıda kabul edilemez uyuşmazlıklardan kaçınmak üzere, hükümetleri, bankaları ve çeşitli endüstri 

sektörlerini -enerji ve su hizmetleri, sulamayla ilgili kuruluşlar, yatırımcılar ve diğerleri- kendi üzerlerine düşeni 

yapmak için göreve çağırmaktadır.  

 

Gün batımında Mekong Nehri’nde balıkçılar, Vientiane, Laos 
© WWF Michèle Dépraz / WWF-Canon 



 

Sürdürülebilirlik Sözlüğü 
Birçok terim ve kavramın karşılığı Hidroenerji Sürdürülebilirlik Değerlendirme Protokolü’nde (IHA, 2010) ve Protokol’ün 

sürdürülebilirlikle ilgili web sitesinde bulunabilir.   

Bertaraf, Minimize Etmek, Azaltım, Telafi, ardışık bir süreç için kısa ve öz bir anlatımdır (IHA, 2010).  Bu 

konudaki tercih, uygun yer seçimi, tasarım ve işletme ile bu etkilerden kaçınmaktır. Bertaraf edilmesi mümkün 

olmayan etkiler ise mümkün olduğunca minimize edilmelidir. Geniş kapsamlı azaltım önlemleri, baraj projelerinin 

çevresel etkilerini azaltabilir ve bu önlemlerin planlanmış ve mevcut tüm tasarımlara dâhil edilmesi gerekmektedir.  

Azaltım tedbirlerinden sonra geriye kalan etkiler, telafi edilebilir veya dengelenebilir.  

Biyolojik çeşitlilik ve tehdit altındaki türler, habitatlarında meydana gelen bir değişim ya da habitatlarının 

taşkın altında kalması, mansap yönündeki akış düzenlerindeki değişim, havza içi transferlerden kaynaklı işgalci türler 

ve su baskını gibi nedenlerle özellikle risk altındadır. Türlerin korunmasına, barajın yer seçiminden ve baraj projesinin 

tasarımından itibaren başlanmalıdır ki, böylece barajın etkilerinin azaltımına yönelik gerekli seçenekler belirlenebilsin 

ve önemli alanlardan (ör. Korunan Alanlar, Ramsar Alanı, Önemli Kuş Alanı, Dünya Mirası Alanı vb.) uzak 

durulabilsin.  

Çevresel akış ile kastedilen, bir nehri istenilen çevresel koşullarda tutmak için nehirde akması gereken su miktarıdır 

(O'Keefe & LeQuesne, 2009). Nehir yatakları ve deltalardaki tatlı su ekosistemlerini ve buna bağlı geçim kaynaklarını 

ayakta tutmak için tüm yeni barajlar, su akışındaki doğal değişiklikleri taklit eden çevresel akışlar sağlanacak şekilde 

tasarlanmalı ve işletilmelidir. Mevcut barajlarda da çevresel su akışının uygulanmasına öncelik verilmelidir.  

Kapsamlı bir Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmeli ve baraj 

planlarının onaylanması ve finanse edilmesinden önce kamuya açıklanmalıdır. Dikkate alınması gereken etkiler, karasal 

ve sucul habitatların kaybı, sıcaklık ve sera gazı emisyonlarını da içeren su kalitesindeki değişiklikler, doğal akış ve tortu 

hareketi düzenindeki değişiklikler ve sucul ve karasal bağlantının kesilmesi gibi etkileri içerir.  

Projeler, elektrik üretiminin ötesinde içme ve kullanma suyu olarak kullanımı, sulama, sellerin hafifletilmesi, güç aktarımı 

ve eğlence-dinlenme amaçları için de su depolayıp kullanarak çoklu kullanım yararı sağlayabilir. Hedeflenen çoklu 

kullanım yararı en yüksek düzeyde, bir proje bölgesel bir stratejinin parçası olarak geliştirildiğinde, yarar ve zararları en ince 

ayrıntısına kadar değerlendirildiğinde ve sosyal ve çevresel değerlendirmeler göz önüne alındığında, uygulandığında ve 

izlendiğinde elde edilebilir (IHA, 2013). 

Dış maliyetler proje maliyetlerine yansıtılmayan ‘gizli’ maliyetler (ör. Biyolojik çeşitlilik kaybı, mansap yönündeki 

akışta meydana gelen değişiklikler, yeniden yerleşim vb.) veya yararlardır (ör. taşkın kontrolü ve eğlenme-dinlenme 

amaçlı kullanım vb.).  Barajın ekonomik ve mali açıdan yaşayabilirliğini kesin olarak değerlendirebilmek için bunlar da 

bir barajın gerçek maliyetlerine dâhil edilmelidir.  

Ekonomik yaşayabilirlik tüm ekonomik, sosyal ve çevresel maliyet ve yararlar toplandığında projeden net olarak kâr 

edileceğini garantilemelidir (IHA, 2010).  

Ekonomik yerinden edilme, “(i) toprağın devralınması, (ii) toprak kullanımı ya da toprağa erişimdeki değişiklikler,  

(iii) toprak kullanımının sınırlanması ya da su kaynaklarına, yasal olarak belirlenmiş parklara, korunan alanlara veya 

rezervuar havzaları gibi yasaklı erişim alanlarını da içeren doğal kaynaklara erişimin kısıtlanması ve (iv) sağlık 

sorunlarına yol açan veya geçim kaynaklarını etkileyen çevre değişikliklerinin bir sonucu olarak mal varlıklarının, mal 

varlıklarına erişimin, gelir kaynaklarının veya geçim araçlarının kaybı”dır (IHA, 2010). 

Bir nehrin ve onun taşkın yatağının nehir boyunca ekosistem bağlantısına sahip olması, nehir kıyısı 

popülâsyonlarının korunması için önemlidir (O'Keefe & LeQuesne, 2009).  

 

Ekosistem hizmetleri, insanların ekosistemden elde ettikleri yararlardır. Bu hizmetler, gıda ve su gibi tedarik 

hizmetleri; sel, kuraklık, toprak bozunumu ve hastalıkların kontrolü gibi düzenleyici hizmetleri; toprak oluşumu ve 

besleyici madde döngüsü gibi destekleyici hizmetleri ve rekreasyonel, ruhani, dinî ve diğer maddi olmayan yararlar gibi 

kültürel hizmetleri içermektedir (MEA, 2005).  

 

Eğer bir proje, bölgesel enerji stratejisi kapsamında tasarlanıp planlanmamışsa, o zaman tüm sistem için optimum 

enerji sistemi yararlarını elde etmek mümkün değildir (IHA, 2013).   

 

Erozyon ve sedimantasyon:  Dönemsel taşkınlar, suyun aşırı miktarda çekilmesi veya tortu bağlantısının kesintiye 

uğraması gibi nedenlerle ortaya çıkan sediman yüklerindeki değişiklikler, nehir özelliklerinin büyük oranda 

değişmesine neden olabilir ve hâlihazırdaki yüksek taşkın olaylarında taşkın seviyesinin artması gibi tahrip edici 



etkilerle sonuçlanabilir. Sediman artık nehir deltalarına ulaşmayabilir ve bu da nehir deltalarını toprak kaybına, kıyı 

erozyonuna ve deniz kaynaklı fırtına taşkınlarına açık hale getirebilir. Altyapı tesislerinin nehirler ve kıyı morfolojisi 

üzerindeki bu gibi uzun dönemli etkileri, barajların ve diğer su altyapı tesisi projelerinin planlama süreçlerinde ve 

yarar-zarar analizlerinde genellikle önemsenmemekte ve hatta tamamen göz ardı edilebilmektedir.  

 

Finansal yaşayabilirlik ile kastedilen, sosyal ve çevresel önlemler, yer değiştirme ve geçim kaynaklarının 

geliştirilmesi için finansal kaynak sağlama, projeden elde edilen kârın dağıtımı ve hak sahiplerine/yatırımcılara verilen 

sözlerin yerine getirilmesini içeren proje yatırım gereksinimlerini karşılamak üzere hem paraya erişimi hem de bir 

projenin gereken finansal geri dönüşlerini gerçekleştirebilme kabiliyetidir. 

 

Bireylerin yeteneklerine, mal varlıklarına ve faaliyetlerine dayanan geçim kaynakları, projeden etkilenen sosyal gruplar 

için garanti altına alınmalıdır. 

Baraj veya altyapıdaki bir hatanın sonucu olarak ortaya çıkabilecek, cana, mala ya da çevreye yönelik tüm güvenlik 

risklerinden kaçınılmalıdır. 

Projenin yanındaki havzada ve projenin alt havzasında yer alan bölgede halk sağlığı, rezervuar yapımından ötürü hastalık 

taşıyıcıların sayısındaki çoğalma sebebiyle bulaşıcı hastalıklardaki artıştan etkilenebileceği gibi, yeniden yerleşim ve buna 

bağlı geçim kaynaklarının ve geleneksel yaşam biçimlerinin kaybından ötürü ortaya çıkan stresten, veya büyük rezervuarlara 

özgü artan  gıda kirlenmesinden de etkilenebilir (IHA, 2013). 

İçe ve dışa akışa yönelik ihtiyaçları, sorunları veya gereksinimleri dikkate alan kısa ve uzun dönemli hidrolojik kaynak 

mevcudiyeti ve güvenilirliği, özellikle de iklim değişikliğinin ışığında anlaşılmalıdır (IHA, 2010). 

İnsan hakları ve özgürlükler, her bireyin sahip olduğu medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsamaktadır.   

İşgalci türler, doğrudan yerli türleri avlayarak, yerli türlerin besinini ve habitat kaynaklarını aşırı oranda tüketerek, 

rezervuardaki suyun kalitesini bozarak ve enerji üretimini ve mansaptaki su kullanımını engelleme noktasına getirecek 

derecede çoğalarak, proje rezervuarlarında ve projenin mansabındaki biyotada büyük değişikliklere yol açabilirler. Ayrıca, 

sivrisinek için üreme ortamı oluşturup farklı hastalıklara neden olarak halk sağlığını etkileyebilirler (IHA, 2010). 

Bir proje, su ve enerji hizmetleri yönetimini ve altyapı yatırımlarını meşru kılabilmek için, yaygın olarak kabul görmüş 

yerel, ulusal ve bölgesel gelişim hedefleri doğrultusunda belirlenmelidir. Ulusal ve bölgesel politikalarda tanımlandığı 

gibi kanıtlarla ortaya konmuş ihtiyaçları karşılamalıdır ki, enerji ve su hizmetlerine gereğinden fazla ya da az 

yatırım yapılması önlenmiş olsun (IHA, 2010).  

 

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak su, uzun dönemli kaynak kullanımına bağlı azalmaya yol açmaz, ancak bu bir 

projenin etkili tasarlanmasına, işletilmesine ve yönetimine bağlıdır.   

 

Kültürel Miras bir grup ya da topluluğun geçmiş nesillerinden miras kalmış, günümüzde korunmuş, gelecek nesillere 

emanet edilmiş ve baraj inşaatı sebebiyle hasar görme veya kaybedilme riskiyle karşı karşıya bırakılmaması gereken, 

insanlar tarafından yapılmış somut eserler veya elle tutulamayan manevi değerlerdir (IHA, 2010). Kültürel miras 

riskleri, önemli alanların veya insan eliyle yapılmış eserlerin yeni yapılan barajın suları altında kalmasını, hasar 

görmesi ya da yok olmasını, ulaşım rotalarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle önemli alanlara erişimin ortadan 

kalkmasını (ör. yeni kanallar ya da engel oluşturan çitlere sahip doğrusal alt yapı tesisleri, ana yollar), önemli alanlarla 

ilişkili manevi değerlerin zarar görmesini vb. kapsar.  

 

Kümülatif etki, bir projenin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki tüm faaliyetlerini göz önünde bulunduran ve 

katlanarak artan bir etki anlamındadır. Birden fazla küçük barajın kümülatif etkisi, aynı kapasiteye sahip tek bir barajın 

etkisinden kolaylıkla daha fazla olabilir. Çoğunlukla zararsız olarak görüldükleri için, küçük hidroenerji projeleri nehir 

havzalarında yüksek sayılarda inşa edilme eğilimindedir. Bu da kümülatif zararın yüksek olmasına neden olmaktadır 

(WWF, 2006).  

 

Nehir Kıyısında Yaşayanlarla İlgili Sorunlar: Nehir kıyısındaki şehirlerde yaşayan büyük nüfuslar için doğal sel 

döngülerine sahip doğal altyapılar artık kabul edilebilir olmayabilir. Ancak alt yapı tesislerinin inşa edildiği yerlerde, 

nehirlerin sağladığı ekosistem hizmetlerinin ve onları kaybedecek olmanın yol açacağı kayıpların bilincinde olunmalıdır.  

 

Toplumsal onay, hidroenerji projesinden etkilenecek toplulukların karar alma sürecine katılımına ve 

yatırımdan kaynaklanacak olumlu etkilerinin kanıtlarla sergilenmesine dayanır. Daha sürdürülebilir sonuçların elde 

edilmesi için, toplulukların haklarının tanınması gerekir ve karar alma süreci sırasında hak sahiplerinin projeye etkili 

katılımı sağlanmalıdır (IHA, 2013). 

 



Özgür akan nehirler, kaynaklarından denize veya daha büyük bir nehre bağlandıkları noktaya kadar herhangi bir 

baraj ya da bentle karşılaşmadan, taşkın setleri ile sınırlandırılmadan serbestçe akan nehirlerdir (WWF, 2006).  Bir 

barajın özgür akan nehirlerin sağladığı hizmetlere zarar verme derecesi, barajın konumlandırıldığı yere de bağlıdır. 

 

Özgür, Önceden Bildirmeli Onay (FPIC),  Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’nde onaylanan ilkeleri 

ifade etmektedir. Buna göre yöre halkı kendi topraklarını, yaşam alanlarını ve doğal kaynaklarını etkileyecek 

faaliyetlere onay verme veya vermeme hakkına sahiptir. “En iyi uygulama” olarak tanınmaya başlanan FPIC, 

toplulukların potansiyel yarar ve zararları değerlendirebilmesine, riskleri azaltıp yararı arttırmak üzere tasarım 

üzerinde etkili olabilmesine ve bu projeleri onaylayıp onaylamama veya bu projelerde yer alıp almama kararını 

verebilmesine olanak tanımaktadır (WWF, 2011).  

 

Tatlı su kaynakları jeopolitik sınırlara bağlı olmadığından sınır aşan sorunlar, nehre kıyısı olan ülkeler arasında 

paylaşılan su kaynaklarının taraflarca nasıl kullanılacağına ve bu uzlaşmaları korumak üzere izlenecek süreçlere dair hiç 

bir anlaşma olmadığında ortaya çıkmaktadır (IHA, 2010). 

Her ne kadar barajlar sismik faaliyetlerle başa çıkabilecek şekilde inşa edilse ve bir deprem anında hiç bir hasar 

meydana gelmese de; bu konunun, projenin yerinin belirlenmesi ve tasarımı aşamalarında titizlikle ele alınması 

gerekmektedir. Depremler, baraj duvarları ve ilgili altyapı tesislerinin tamiri gibi masraflar doğurabilir. En kötü 

senaryoda ise toplum, çevre ve enerji kaynakları için ağır faturalar çıkaracak baraj arızaları ortaya çıkabilir.  (IHA, 2013). 

Bir Sosyal Etki Değerlendirmesi olası tüm sosyal etkileri belirler ve değerlendirir ve bu sayede olası bertaraf, 

minimize etme, azaltım, telafi ve iyileştirme önlemleri tasarlanabilir ve uygulanabilir.  Önemli sosyal konular, projeden 

etkilenen toplulukları, yöre halkını, etnik azınlıkları, yeniden yerleşimi, kültürel mirası (hem maddi hem manevi) ve halk 

sağlığı konularını içermektedir ve toplumsal cinsiyetin yanı sıra, sosyoekonomik göstergelerle birlikte (yaşam kalitesi, 

geçim kaynakları ve sağlık istatistikleri dâhil) analiz edilir (IHA, 2010).  

Sosyal ve ekonomik yararın projeden etkilenen topluluklar arasında dağıtımı ve paylaşımı ancak proje 

planlayıcılarının doğru planlama yapması, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm pay sahiplerinin katılımını 

sağlaması ile mümkün olabilir. Barajdan elde edilen yararın haksız bir biçimde paylaştırılması halinde meydana gelecek 

olası olumsuz etki, projenin başarısını ya da ilerleyişini önemli oranda etkileyebilir.   

 

Su kalitesi, barajlar ve işletme biçimlerinden etkilenir. Bir barajın rezervuarından salınan su, suyun çekildiği derinlik 

ve mevsime bağlı olarak lokal türler için fazla sıcak veya fazla soğuk olabilir. Diğer pek çok kimyasal ve fiziksel 

parametre arasında çözünmüş oksijen, pH, çözünmüş ve çözünmemiş organik ve inorganik maddeler yer almaktadır. 

Özgür akan sular, durgun su rezervuarlarına dönüştürüldüğünde kimyasal kompozisyon ve besin bileşimi tamamen 

değişir. Hiç bir problemin çıkmayacağını garantilemek ve/veya sorunların nasıl hafifletileceğini çözmek için, baraj 

tasarımından önce, olası su kalitesi sorunlarını belirlemek için yeterli verinin toplanması ve çevresel değerlendirme 

sürecinin gerçekleştirilmesi çok önemlidir (IHA, 2013).      

Yararın paylaşımı: Elektrik hizmetlerine adil erişim (ör., projeden etkilenen toplulukların, projeden elde edilen 

elektrik hizmetlerine ulaşmada öncelikli olmaları, enerji güvenliği vb.); kaynaklara ulaşılabilirlikte bedelsiz yetki 

tanınması (ör., projeden etkilenen toplulukların, doğal kaynaklara artırılmış erişim sahibi olması); ve gelir paylaşımı 

(ör., projeden etkilenen toplulukların, düzenlemelerde tanımlanmış formüle göre, hidroenerjiden elde edilen kârda 

doğrudan pay sahibi olmaları; bu bir kerelik telafi ödemesi, kısa vadeli yeniden yerleşim desteği veya hibe desteği 

olabilir.) (IHA, 2010).  

                                                                                                                                                                                                                              

Baraj inşaatının neticesinde eğer bir yeniden yerleşim kaçınılmazsa, o zaman yer değiştirenlerin insan haklarına saygı 

gösterilmesi, bu konuların adil ve tarafsızca ele alınması, yer değiştiren ve misafir edilen toplulukların geçim kaynaklarının 

ve yaşam standartlarının geliştirilmesi ve yer değiştirenlere verilen sözlerin tamamen yerine getirilmesi garanti altına 

alınmalıdır (IHA, 2010). 

Özellikle de yeniden yerleşimin ve geçim kaynaklarının kaybının bir sonucu olarak, değişen koşullar altında kendilerine yeni 

bir hayat kurabilmeleri için yerel kapasiteyi güçlendirecek eğitim ve ekonomi fırsatlarını güvence altına almak, bir 

projenin ekonomik sürdürülebilirliğinin anahtarıdır (IHA, 2013). 

Barajın yer ve tasarımıyla ilgili kararlarda barajın tüm nehir havzasına etkisi göz önünde bulundurulmalı ve çevresel 

etkisi minimum olacak yerler seçilmelidir. Diğer göz önünde bulundurulması gereken konular şunlardır: gelişmiş nehir 

sistemlerinde zaten var olan çoklu kullanım yararı için fırsatlar sağlayacak alternatiflere öncelik vermek, üretilen birim 

enerji (GWh) başına su altında kalacak alanı en aza indirmek, etkilenecek sosyal gruplar için fırsatları maksimize etmek 

ve onları çözümü olanaksız tehditlerle karşı karşıya bırakmamak, halk sağlığını artırmak ve kamu sağlığına yönelik 

riskleri en aza indirmek, yeniden yerleştirilmek zorunda kalacak insan sayısını azaltmak, kültürel miras alanlarından 

uzak durmak (Korunan Alanlar, Ramsar Alanı, Önemli Kuş Alanı, Dünya Mirası Alanı vb.), hassas, endemik veya tehdit 



altındaki türler üzerindeki etkileri azaltmak, habitat restorasyonunu azami seviyeye çıkarmak, yüksek kalitedeki 

habitatları korumak, aşağı havzalarda topluluk destekli hedefleri gerçekleştirmek veya tamamlamak, ortak havza 

yönetimi sağlamak, daha düşük sedimantasyon ve erozyon riskini hedeflemek, rezervuar kaynaklı istisnai sera gazı 

salımlarından kaçınmak (IHA, 2010).  

Yönetişim geniş anlamda, planlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik bir biçimde proje faaliyetleri hakkında 

bilgi veren, bu faaliyetleri idare eden, yöneten ve izleyen süreç ve yapıların birleşimi anlamına gelmektedir. Amaç, proje 

geliştiricinin sağlam bir kurumsallaşmış iş yapısına, politika ve deneyime sahip olması; şeffaflık, dürüstlük ve 

sorumluluk konularına önem vermesi; dış yönetişim konularını (ör. kurumsal kapasite eksiklikleri, sınır ötesi konuları 

kapsayan politik riskler, kamu sektöründe yolsuzluk riskleri) idare edebilmesi ve belirlenen şartlara riayet etmesidir 

(IHA, 2010).   

 

Sürdürülebilir altyapı tesislerinin geliştirilebilmesi için, Yüksek Koruma Değerine Sahip Nehirler ve Yayılım 

Alanları hakkında sahip olunan yeterli ve güncel bilgi hayati öneme sahiptir. Yüksek koruma değerine sahip hem kara hem 

de tatlı su alanlarının tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesine yönelik yöntemlerin çeşitleri ve kullanımları gittikçe 

artmaktadır (bkz. WWF Rivers for Life, 2011). Bu, bir yandan önemli doğal değerleri korurken diğer yandan da nehir 

havzalarının sürdürülebilir gelişimi ve insanlar tarafından kullanımına rehberlik etmesi açısından bir zorunluluktur. 

Bir projenin yaşam döngüsü boyunca zarar görebilecek sosyal gruplar; yöresel toprakların zorla işgal edilmesi, 

yöre halkının ve etnik azınlıkların dezavantajlı konuma gelmesi, kültürel miras alanlarını yok eden, inanç ve değer 

sistemleri ile çatışan fiziki arazi düzenlemelerinin planlanması, topluluğun taşınması,yeniden yerleştirilmesi, dış 

etkilerin topraklar üzerinde artan talebi, yeni hastalıkların yayılması ve özerkliğin kaybı gibi durumlar nedeniyle, 

kültürel ve ruhsal kimliklerinin ve sosyoekonomik bütünlüklerinin zarar görmeyeceği konusunda teminat altına 

alınmalıdır (IHA, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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