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YÖNETİCİ ÖZETİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TEKİN ALTUĞ

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri de bugüne kadar 191
kuş türünün gözlendiği Nallıhan Kuş Cenneti... Nallıhan Kuş
Cenneti’ne en büyük su girdisini sağlayan Sarıyar Barajı’nın
hemen yanında Çayırhan Termik Santrali var. Tesisin atık suyunu
verdiği Sarıyar Barajındaki su kirliliğini araştırdık.

Nallıhan Kuş Cenneti ülkemizin
özellikle önemli kuş ve kuş gözlem
alanlarından biridir. Barındırdığı
yüksek sayıdaki ve çeşitlilikteki kuş
varlığı nedeniyle “Nallıhan Kuş
Cenneti” olarak tanımlanmıştır.
Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile
birleştiği yerde, kuşların çok daha
yoğun olarak görüldüğü 425 hektarlık
alan 2005 yılında “Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası” olarak ilan edilmiş
ve bu alandaki avcılık yasaklanmıştır.

Nallıhan Kuş Cenneti’ne bölgede en
önemli su girdilerini sağlayanlar
güneyinde bulunan Sarıyar Barajı ve
kuzeydoğusundan gelen Aladağ
Çayıdır. Bunlardan Sarıyar Barajının
hemen yakınında Çayırhan Termik
Santrali bulunmaktadır. Sahaya
yaklaşık 20 km mesafedeki
Beypazarı’nda ülkenin en önemli
büyük linyit rezervlerinden birinin
bulunması termik santraller için iştah
kabartıcıdır. Aladağ Çayı ise 2016
yılında Çayırhan B adının verildiği
termik santralin kurulması kararı ile
başta kirlilik tehlikesi altına girse bile
çevreci grupların “tesisin iklim
değişikliğini geri dönülmez bir
noktaya getirecek” kaygısını
mahkemeye götürmesi sonucunda
2020 yılında tesisin imar planı iptal
edildi.

Derneğimiz tüm bu gelişmeleri de
dikkate alarak Nallıhan Kuş
Cenneti’nde yüzlerce kuşun
beslendiği suya en büyük etkiyi yapan
Sarıyar Barajının, kirlilik durumunu
araştırmak üzere Mart ayında
çalışmalarına başladı. Bu raporda su
kirliliğine neden olan bazı ağır
metallerin Sarıyar Baraj gölü
suyundaki birikimi incelendi.

Böylece Çayırhan kömürlü termik
santralinin hem yarattığı muhtemel
hava kirliliği etkisi hem de atık
sularının baraj gölündeki suda
yarattığı etki ortaya koyulmaya
çalışıldı.

5 litrelik su bidonları ile periyodik
aralıklarla 3 defa su numunesi alımı
gerçekleştirilmiştir. Su numunelerinin
analizi ile “Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği” su kalite değerleri
karşılaştırıldığında sudaki Kimyasal
Oksijen İhtiyacı ve Biyolojik Oksijen
İhtiyacı normal değerlerden yaklaşık
10mg/L daha yüksek çıkmıştır. Bu durum
Sarıyar Barajında ciddi düzeyde organik
kirlilik olduğunu göstermektedir.

Sülfat değeri ortalama değerlerden
yüksek çıkmıştır. Böylece suyun
sertliği normalden fazladır. Sudaki
klor değeri de ortalamadan yüksek
çıkmıştır. Bu durum da endüstriyel
işlemin etkisinin kanıtı olabilir. Ancak
kadmiyum, nikel, manganez gibi ağır
metallerin sudaki oranı ortalamanın
altında çıkmıştır. Civa ve krom
değeri de ortalama değerlerin altında
çıkmıştır. Kromun ortalama
değerlerin altında çıkması olumlu bir
gelişmedir çünkü genellikle
endüstriyel emisyonların neden
olduğu kirliliğin bir sonucu olarak
yüksek çıkmaktadır. Suyun pH düzeyi
ise normal değer aralığındadır.
Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde
Sarıyar Barajındaki kirlilikte Çayırhan
Termik Santrali’nin payı da olmakla
birlikte asıl kirlilik tehdidi organik
kirliliktir. Nallıhan Belediyesi
tarafından denetim ve izleme
önlemleri acilen alınmalıdır. Net bir
açıklama yapmak için baraj tabanında
sondaj örneklerinden analiz
yapılmalıdır.

Nallıhan Kuş Cenneti gibi
sulak alanlarımız hem küresel
ısınma hem de çevresel kirlilik
tarafından tehdit ediliyor.
Kuş Cenneti için en büyük
tehdidi hemen yakınındaki
Çayırhan Termik Santrali mi
oluşturuyor? Kuş Cenneti’ne
en büyük su girdisi sağlayan ve
tesisin atık suyunu boşalttığı
Sarıyar Barajında su kirliliği ne
durumda? Raporumuzda bu
soruları cevapladık.
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1. GİRİŞ

İklim Değişikliği sulak
alanları ve su
kaynaklarımızı tehdit
ediyor.
Önlem almalıyız.
Önlem almak için
ölçmeliyiz.
Ölçemediğimiz bir şeyi
yönetemeyiz.

İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden en
önemli tehlikelerin başında çevre sorunları
gelmektedir. Bu sorunlar her geçen gün
gittikçe büyüyen boyutlarda karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle de sucul
habitatlardaki kirlenmenin ve tükenmenin
boyutu ekonomik, ekolojik ve sosyolojik
bakımdan ciddi sorunların çıkmasına neden
olmaktadır. Bunlar genel olarak, besin
maddesi üretiminin azalması, sucul
ekosistemlerde ekolojik dengenin bozulması
ve hastalıkların artması şeklinde
sıralanabilmektedir.

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri de
Nallıhan Kuş Cenneti’dir. Turistik öneme ve
doğal güzelliklere sahip Nallıhan Kuş
Cenneti bugüne kadar 191 kuş türünün
gözlendiği ve bazı yıllarda kışlayan su kuşu
sayısının 50 bini geçtiği bir sulak alan olduğu
için endüstriyel ve tarımsal kaynaklı kirliliği
belirlemek gerekmektedir. Bu nedenle bu
çalışmamızda Nallıhan Kuş Cenneti’ne en
büyük su girdisini sağlayan Sarıyar Barajı’nda
su kirliliğine neden olan bazı ağır metallerin
sudaki birikiminin incelenmesi amaçlanmıştır.

Su kirliliği; kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik,
radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz
yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve
doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik
kaynaklarda, insan sağlığında, su ürünlerinde,
su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla
kullanılmasında engelleyici bozulmalar
yaratacak madde ve enerji atıklarının
boşaltılmasını ifade etmektedir. Doğal
dengeyi bozan kirletici unsurlar; organik
maddeler, ağır metaller, petrol türevleri,
yapay tarımsal gübreler, deterjanlar,
radyoaktivite, pestisitler, inorganik tuzlar ve
yapay organik kimyasal maddelerdir.

Ağır metaller, doğal sularda eser miktarda
bulunurken insan faaliyetleri sonucu
özellikle endüstriyel atık suların içme
sularına karışması veya ağır metalle
kirlenmiş partiküllerin atmosfere oradan
toprak ve suya geçmesiyle sulardaki
konsantrasyonları artmaktadır.
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2. NALLIHAN KUŞ CENNETİ
VE ÖNEMİ

Nallıhan Kuş Cenneti 40.115791 Kuzey
enlemi ve 31.611967 Doğu boylamında
yer almaktadır. Nallıhan Kuş Cenneti ile
bağlantılı Sarıyar Barajı ise 40.0265
Kuzey enlem ve 31.4418 Doğu
boylamında bulunmaktadır.

Nallıhan Kuş Cenneti 1959 yılında
Sakarya Nehri, Kirmir ve Aladağ çaylarının
kavuşum noktasında hizmete giren Sarıyar
Barajı’nın kuzeyinde Aladağ Çayı’nın
Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde
oluşmuş yapay bir sulak alan
ekosistemidir. Ankara ilinin Nallıhan
ilçesinin Davutoğlan mahallesi sınırları
içerisinde yer almaktadır. Tarihi İpek
Yolu üzerinde bulunan Nallıhan Kuş
Cenneti, Ankara ve Eskişehir illerine
130 km, İstanbul’a 300 km, Bolu’ya 100
km, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ise
sadece 30 km mesafededir.

Nallıhan Kuş Cenneti ülkemizin
özellikle önemli kuş ve kuş gözlem
alanlarından biridir. Barındırdığı yüksek
sayıdaki ve çeşitlilikteki kuş varlığı
nedeniyle “Nallıhan Kuş Cenneti”
olarak tanımlanmıştır.

Nallıhan Kuş Cenneti’ni besleyen ve
kaynağını Bolu Dağı’ndan alarak gelen
Aladağ Çayı ve çayın baraja döküldüğü
yerde ekolojik karakteri farklı pek çok
yaşam alanı oluşmuştur. Bu sahada
gelişmiş olan söğütlükler, sazlıklar,
ılgınlar, geniş tarım arazileri, bozkır
alanları, kayalık yarlar ve tepelikler yıllar
boyu büyük bir sulak alan ekosisteminin
gelişimini desteklemiştir. Öte yandan
birçok türden kalabalık kuş gruplarının
da alanda barınmasına imkan sağlamıştır.

Özellikle Kuş Cenneti’nin arka
sırtlarında yer alan, Doğu ve Güney
doğrultusunda uzanan kayalık yarlar,
kara leylek ve yırtıcı kuş türleri için
üreme habitatları olarak öne
çıkmaktadır. Bu kuş türlerine kara
leylek, kızıl şahin, kukumav, kaya
kırlangıcı, kaya sıvacı gibi kuşlar örnek
verilebilmektedir.

Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları
(2004) güncellemesinde ise bölgede
20 çift kara çaylak ve kara leyleğin
ürediği belirtilmiştir (Kılıç vd., 2004).
Üreme çalışmaları sonucunun bu
değerlerden de daha fazla olacağı
öngörülmektedir.

Alanda üreyen, kışlayan, beslenen ve
barınan kuş popülasyonları için Aladağ
Çayı’ndan gelen suyun varlığı ve Sarıyar
barajının su seviyesinde mevsimsel
olarak meydana gelen salınım büyük
önem taşımaktadır.

Kuş Cenneti’nde üreyen balıkçıl ve
leylek türlerinin neredeyse tamamı
Aladağ Çayı ve bu çayın geçtiği
alanlardan beslenmektedir. Kuşların
üreme dönemi olan Mayıs-Temmuz
ayları arasında barajdaki su
seviyesinin yükselmesi sonucunda
ağaçlarda ve sazlıklarda kuluçkaya
yatan kuşlar için güvenli ve korunaklı
ortamların oluşmaktadır. Öte
yandan Kuş Cennetinde kuşların
besinini oluşturan kurbağa, böcek,
balık vs. canlıların popülasyonlarının
artmasını da sağlamaktadır.

1994 YILINDA
Doğal Koruma Alanı;

2005 YILINDA
Aladağ Çayı’nın Sarıyar Barajı ile
birleştiği yerde, kuşların çok daha
yoğun olarak görüldüğü 425
hektarlık alan Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası olarak ilan edildi ve
alandaki avcılık yasaklandı.

Ramsar
Sözleşmesi
(Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanlar Hakkında Sözleşme)
tarafından uluslararası olarak
korunmaya alınmış bir sulak alandır.
Bu sözleşmeyle birlikte Nallıhan Kuş
Cennetinin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı uluslararası
düzeyde geçerlilik kazanmıştır.

Bugüne kadar
alanda geniş çaplı
bir üreme
çalışması
yapılmamıştır.
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Kömürün yakılmasıyla birlikte açığa çıkan tonlarca atık (kül, cüruf ve
partiküller) bertaraf edilmediği ve bacadan çıkarak atmosfere
salındığı takdirde birkaç yüz metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve
binlerce hektar genişlikte alanları etkileyebilmektedir. Depolandığı
yerlerde toprağı, su kaynaklarını, tarım alanlarını ve yerleşim
alanlarını kütlesel kül konsantrasyonu altında bırakmaktadır.
Özellikle yarattığı hava kirliliği çok geniş alanları
etkileyebilmektedir. İklim değişikliğini azaltım ve uyum süreçlerinde
dünya kömürlü termik santrallerin çevreye verdiği zararı kabul
etmiştir. Bu nedenle dünyada pek çok ülke kömürden çıkış taahhüdü
ortaya koymuştur. Türkiye 2053 yılında karbon-nötr olma hedefi
belirlemişse bile, kömürlü termik santrallerinden çıkış ile ilgili henüz
herhangi bir girişimi bulunmamaktadır.

Termik santraller; kömür, fuel-oil,
motorin, doğal gaz gibi fosil yakıtların
veya jeotermal enerji kaynaklarının
kullanılarak elektrik enerjisi üretilen
tesislerdir. Termik santraller; çabuk
yapılabilirliği, ucuza mal edilebilmesi,
düşük kaliteli kömürlerin
değerlendirilebilir olması gibi getirdiği
pek çok avantajdan kaynaklı olarak
elektrik üretmede tercih edilmektedir.

Türkiye’de kömürün fuel-oil veya
doğalgaz gibi fosil yakıtlara göre hem
daha fazla bulunması hem de daha ucuz
olmasından dolayı kömür yakıtlı termik
santrallerden elektrik enerjisi üretimi
ülkemizde daha yaygın görülmektedir.
Ülkemizin en öne çıkan temel elektrik
enerjisi kaynaklarından biri linyit yakıtlı
termik santrallerdir. Ülkemizdeki linyit
rezervi büyük oranda yüksek nem,
kükürt ve kül içerikli olduğundan dolayı
ısı değeri düşük ama çevresel kirletme
düzeyi yüksektir.

Kömürlü termik santrallerde öğütülmüş
kömür kullanılarak elektrik üretilmekte
ve yakma sistemine bağlı olarak da çok
çeşitli boyut ve içerikte atık malzeme
elde edilebilmektedir. Modern tesislerin
çevreye verdikleri zararın en temel
kaynaklarından biri ise yakılan
kömürden arta kalan ve baca tarafından
çekilen gazlarla birlikte yukarıya
sürüklenen çok ince kül parçacıklarıdır.

3. Nallıhan Kuş Cenneti’nin Hemen Yakınında Bir Termik Santral:

Çayırhan Termik Santrali

Nallıhan Kuş Cenneti’ni besleyen Sarıyar
Barajı’nın kuzeydoğusunda Çayırhan
Termik Santrali bulunmaktadır. Çayırhan
Termik Santrali Ankara’ya 123 km,
Ankara’nın Beypazarı ilçesine 22 km ve
Nallıhan ilçesine 35 km mesafededir. Santral
mahalli, kömür kaynağına yakın seçildiği gibi
soğutma suyunun sağlanacağı Sarıyar baraj
gölüne de yakın seçilerek kurulmuştur.
Santral sahasının yüzölçümü 5.032.000
m2’dir. Santralde dört adet ünite
bulunmaktadır. Sarıyar Barajı, tesisin 5km’lik
etki sahası içerisinde kalmaktadır. Tesis ile
Sarıyar Barajı arasındaki kuş uçumu en
yakın mesafe yaklaşık 3km’dir.
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CDP investor

Şekil 1: Sarıyar Barajı ile Çayırhan A Termik Santrali Arasındaki En Kısa Mesafe

Şekil 2: Nallıhan Kuş Cenneti ile Çayırhan A Termik Santrali Arasındaki En Kısa Mesafe
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Çayırhan Termik Santral bölgesi ile
ilgili bugüne kadar yapılmış en
kapsamlı çalışma Karaca ve ark.nın
2001-2005 yılları arasında yapmış
olduğu projedir. Çayırhan Termik
Santralinin baca gazı emisyonlarının
çevre toprakların fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerinde yaratmış
olduğu etkiler üzerine yaptıkları
bilimsel araştırma projesinin
çıktılarına göre hakim rüzgar
yönünden alınan topraklarda toplam
Kadmiyum(Cd) değerleri hakim
rüzgar yönü tersinden alınan
topraklardan çok daha yüksek ve
“Toprak Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği” sınır değerlerinin
üzerindedir. Benzer şekilde, hakim
rüzgar yönü tersi olan kuzey batı
yönünden alınan toprak örneklerinde
de olası S kirlenmesi belirlenmiştir.
Toprakta yüksek oranda kükürtün (S)
bulunması toprağın asiditesinin
arttığının anlamına gelmektedir. Bu
durum bu topraklar üzerindeki
bitkinin beslenmekte zorluk
yaşamaya başlaması anlamına
gelmektedir. Öte yandan bu
topraklarla temas eden suların pH
değerinde de artış görülmektedir.

Çayırhan Termik Santrali ise 1 Ocak
2020 itibariyle Geçici Faaliyet Belgesi
alan termik santraller arasında olup,
lisans süreçlerini tamamlaması için 6 ay
süre verilmişti. 30 Haziran 2020
tarihinde lisansını almıştı.

Çayırhan tesisinin şu anda modern baca
filtrasyon sistemlerini kullanım durumu
ve tesisin modernize edilmiş bir toz,
kükürt giderme ve denitrifikasyon
sistemi kurup kurmadığı belirsizdir. Ama
modern filtrasyon sistemlerinin
yetersizliği nedeniyle Şubat 2019'da, 17
meslek kuruluşu ve STK tarafından
özelleştirilmiş termik santraller havayı
kirletmeleri yönüyle çokça eleştiriye
maruz kaldı. “Temiz hava haktır”
kampanyası başarılı sonuçlar elde etti.

Çayırhan Termik Santrali’nde 634 MW
kurulu güce sahiptir. Tesiste, Nallıhan
Yöresindeki kapalı maden ocaklarından
çıkarılan düşük kalorili linyitler yakıt
olarak kullanılmaktadır (Coşkun vd.,
2013). Düşük kaliteli linyitlerin
yakılması sonucunda kurşun, çinko,
kadmiyum, nikel ve kobalt gibi zararlı
elementler ortaya çıkmaktadır (Avcı,
2005). Bu elementler sadece yüzey ve
yer altı sularını değil aynı zamanda
toprağı da kirletmektedir.

Çayırhan Termik Santrali’nin
beslenme kaynaklarından biri olan
Beypazarı linyit kömür havzası
Maden Tetkik Arama Genel
Müdürlüğü’nün verilerine göre
(2019) Türkiye’nin en büyük ve en
önemli linyit havzaları arasında
gösterilmektedir. Beypazarı linyit
havzası toplamda 498 milyon ton
rezerve sahiptir. Bu durum bölgeyi
kömürlü termik santraller için çekici
hale getirmiştir. Hatta Nallıhan Kuş
Cenneti’nin kuzeybatısına da bir
kömürlü termik santral inşa edilmek
istenmiştir.

Çayırhan B adlı termik santral,
yapılması planlanan konum itibariyle
Nallıhan Kuş Cenneti’nin 5 km’lik
etki sahası içerisinde kalıyordu. Yani
sulak alanın kirlilik kaynaklarında
artış yaşanması yüksek ihtimaldir.

Çayırhan Termik Santrali’nin atık
depolama sahasının çevresel bir
tehdit unsuru olduğu derneğimizin
4 Haziran 2021 tarihinde yayımlamış
olduğu “Özelleştirilmiş Termik
Santraller ve Çevre Mevzuatına
Uyum Süreçleri” adlı raporda
detaylıca açıklanmıştır.
“Kurumsal akademik rapora
göre Atıkların Düzenli
Depolanmasına Dair
Yönetmeliğin Ek-6’sında da
belirtildiği üzere “yağmur
sularının atık sahasına girişinin
hidrolik yük yaratmasından
dolayı atık deposu olarak
kullanılan sahada yağış hesabı
yapılarak kuşaklama kanalları
inşa edilmesi” gerektiği
dolaysıyla aslında tesisin
kuşaklama kanallarına sahip
olmadığı resmi olarak beyan
edilmiştir (s 69).”

12 Kasım 2021
Çayırhan Tekrar
Özelleştirilmesi
Kararı

12 Kasım 2021 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı ile ilgili

Cumhurbaşkanı kararına
göre işletme hakkının
verilmesi yöntemiyle

Ankara'da Çayırhan Termik
Santrali ile müştemilatı ve
ilişkili maden sahalarının

bütün olarak özelleştirileceği
açıklanmıştır. İşlemlerin 2025

yılı sonuna kadar
tamamlanması

öngörülmektedir.
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Şekil 3: Nallıhan Kuş Cenneti ve yakın çevresi
Açıklama: Yükselti Basamakları Elibüyük ve Yılmaz’ın (2010) güncel çalışmasına göre düzenlenmiştir.
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Ankara ilinin sulak alanları, tarım
alanları, orman varlığı ve biyolojik
çeşitlilik bölgeleri 2014 yılında
yürürlüğe giren Ankara ili 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı ile alt
ölçekli plan çalışmalarında korunması
hükmüne bağlanmıştır. Böylece
Nallıhan Kuş Cenneti de birçok
çevresel tehdide karşı koruma altına
alınmıştır. Bu hükme rağmen Uluköy
ile Karaköy mahalleleri arasına yeni bir
termik santralin alana kurulması
gündeme gelebilmiştir.

Neler Oldu?

4. Çayırhan B Termik Santrali
Kurulamadı:
Çevreciler Kazandı!

2016
6 Ocak
2017

6 Şubat
2017

10 Nisan
2019

10 Kasım
2020

Çevresel Etki
Değerlendirme

çalışması
yapılmıştır.

Günümüzün
Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü tesisin
kurulabilmesi için
gerekli imar plan
değişikliğini
onaylamıştır.

Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı tarafından

Çayırhan B Termik Santrali
ve linyit kömür rezerv
alanlarının özelleştirme
ihalesi yapılmış ve İhaleyi
Kolin-Kalyon Enerji-
Çelikler Ortak Girişim

Grubu kazanmıştır. Şirket
tesisi ve maden sahasını 35
yıl işletecek, devlet ise

şirketin üreteceği elektriği
15 yıl boyunca satın

alacaktı.

Santralin
linyit ihtiyacını karşılamak
üzere Beypazarı ilçesindeki
maden arama sahasında yer

alan taşınmazların
Cumhurbaşkanlığı

kararlarıyla Elektrik Üretim
Anonim Şirketi (EÜAŞ)

Genel Müdürlüğü tarafından
“acele kamulaştırılmasına”

resmi olarak karar
verilmiştir. Bölgeye tesisten
çıkan atıkları depolamak için
düzenli atık depolama alanı,
ocaktan çıkan madenlerin ilk
işlemini yapmak üzere lavvar

ve kırma eleme tesisi
yapılması planlanmıştı

(bianet.org).

Çayırhan B Termik
santral projesi iklim

değişikliğine, çevreye ve
insan sağlığına olumsuz
etkileri ve üst ölçek
çevre düzeni plan
kararlarına aykırı

olmasıyla nedenleriyle
bazı çevreci STK’lar ve
meslek odaları tarafından
açılan davanın bir sonucu
olarak iptal edilmiştir
(Evrensel Haber, 2020).
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İtiraz dilekçesinde
yer alan ifadeler şu
şekildedir:
“Öncelikle değişiklik Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği’ne uygun değildir. Yönetmeliğe
rağmen plan değişikliğine dair herhangi bir
gerekçe ya da plan raporu sunulmamıştır.
Dolayısıyla plan değişikliğinin plan ana
kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal
ve teknik altyapı dengesini bozmayacak
nitelikte, kamu yararı amaçlı olup olmadığı
belli değildir.”

“Açık bir şekilde iklim değişikliğini geri
dönülmez noktaya getirecektir. 4990 sayılı
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesine Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun’da ‘seragazı
birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli
önlemleri almak’ konusu açıkça ifade
edilmiştir. Proje ile hem kömür çıkartılarak,
hem de yakılarak iklim değişikliği
hızlanacaktır”(Dilken Haber).

“Alan hem ‘Önemli Kuş Alanı’ hem
de ‘Önemli Doğa Alanı’dır. Ayrıca korunması
gereken sulak alanlar arasında yer almakta ve
yine korunması gereken birçok türe ev
sahipliği yapmaktadır. Sarıyar Baraj Gölü
havzasında yer alan Kuş Cenneti 1994 yılında
“doğal koruma alanı” ve 2005 yılında “Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası” statüleri ile koruma
altına alınmıştır. Açık bir şekilde proje bu
bölgeyi tamamen etkilemekte olup, alanın ve
ev sahipliği yaptığı türlerin korunması
devletin yükümlülüğü altındadır.”

“Plan değişikliği sadece 750 hektar alanı değil,
277 bin dekarlık bölgeyi değiştirecektir. Plan
değişikliği sadece o alanın değil, bütün
bölgeye ait tarım, sulak alan, mera gibi arazi
niteliklerini geri dönüşü olmayan şekilde
değiştirecektir. Alanın ve ev sahipliği yaptığı
türlerin korunması devletin yükümlülüğü
altındadır.”
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Sonuç Olarak Çayırhan B Termik Santrali projesinin
iptal edilme nedenleri şu şekildedir;

Kurulması halinde yılda 3 Milyon 850 bin ton kömür yakılacak ve 1 milyon tondan fazla uçucu ve yatak
külü oluşturacaktır.

276 bin dekar tarım arazisinin ortasına kurulacaktır.

Yılda 4 milyon ton Co2 salmasının beklenmektedir.

Proje planında “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde” bulunan araştırmalara yer verilmemiştir.
Termik santral projesinin oldukça hassas bir bölgede bulunması çevre için büyük risk oluşturmaktadır.

Aladağ Çayı’nı besleyen derelerin ortadan kalkması ihtimali taşıdığından Aladağ Çayının kuruması riskini
getirmektedir. Tesisin ÇED raporunda ve yer seçim raporunda Aladağ Çayı, Termik santral için kullanım
ve soğutma suyu temini açısından çok önemli bir fırsat sunduğu belirtilmektedir. Plan açıklama
raporunda Aladağ Çayının özellikleri de analiz edilmemiştir.

Termik santral proje sahasının kuş uçuşu yaklaşık 2 km güney batısında Davutoğlan Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası yer almaktadır.

Hem ‘Önemli Kuş Alanı’ hem de ‘Önemli Doğa Alanı olan Nallıhan Kuş Cenneti’ne çok yakın mesafede
bulunması, hassas bir ekosistemi etkileyeceğini göstermektedir. Ancak plan açıklama raporunda Kuş
Cenneti'nden de bahsedilmemektedir.

Uluköy mahallesine kuş uçuşu 110 metre mesafede yer alması yerleşim yerine çok yakın olduğunu
gösterir.

Planda faylar ve yaratacağı risklerin dikkate alınmaması, planın sismik gerçeklik yönünden eksik olduğunu
göstermektedir.

Aladağ çayının beslediği çeltik tarlaları var ve kuruması halinde tarım olumsuz etkilenecektir. Proje
planında tesisin çevresindeki tarım alanlarını ihmal edilmiştir.
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5. SU NUMUNELERİNİN
SONUÇLARI

Sarıyar Barajından periyodik olarak
3 kez 5 litrelik su bidonu ile su
numunesi alınmıştır (Fotoğraf). Bu
numuneler sırasıyla 13 Mart 2021, 1
Temmuz 2021 ve 30 Eylül 2021
tarihlerinde Çayırhan Termik
Santral bölgesinde yapılan saha
araştırması sırasında alınmıştır.

Su numunelerimiz akredite bir
laboratuvarda periyodik olarak test
ettirilmiştir (Test sonuçları ekte
verilmiştir). Test sonuçları “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” ne göre
incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Ortaya çıkan test sonuçlarına göre
yapılan değerlendirmeler aşağıda
verilmiştir.
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne
göre aşağıdaki değerler mevcuttur;
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KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ

SU KALİTE SINIFLARI

SU KALİTE PARAMETRELERİ I II III IV

A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal
parametreler

1) Sıcaklık (℃) 25 25 30 > 30

2) pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.0-9.0 6.0-9.0 dışında

3) Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a 8 6 3 < 3

4) Oksijen doygunluğu (%)a 90 70 40 < 40

5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L) 25
200

400b > 400

6) Sülfat iyonu (mg SO4=/L) 200 200 400 > 400

7) Amonyum azotu (mg NH4+-N/L)
0.2c

1c 2c > 2

8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) 0.002 0.01 0.05 > 0.05

9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) 5 10 20 > 20

10) Toplam fosfor (mg P/L) 0.02 0.16 0.65 > 0.65

11) Toplam çözünmüş madde (mg/L) 500 1500 5000 > 5000

12) Renk (Pt-Co birimi) 5 50 300 > 300

13) Sodyum (mg Na+/L) 125 125 250 > 250

B) Organik parametreler

1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 25 50 70 > 70

2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/L) 4 8 20 > 20

3) Toplam organik karbon (mg/L) 5 8 12 > 12

4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L) 0.5 1.5 5 > 5

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kalite Parametreleri ve SınıflarıTablo 1
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5) Yağ ve gres (mg/L) 0.02 0.3 0.5 > 0.5

6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren 0.05 0.2 1 > 1.5

yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L) 0.002 0.01 0.1 > 0.1

7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L) 0.02 0.1 0.5 > 0.5

8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L) 0.001 0.01 0.1 > 0.1

9) Toplam pestisid (mg/L)

C) İnorganik kirlenme parametreleri 0.1 0.5 2 > 2

1) Civa (μg Hg/L) 3 5 10 > 10

2) Kadmiyum (μg Cd/L) 10 20 50 > 50

3) Kurşun (μg Pb/L) 20 50 100 > 100

4) Arsenik (μg As/L) 20 50 200 > 200

5) Bakır (μg Cu/L) 20 50 200 > 200

6) Krom (toplam) (μg Cr/L) Ölçülmeyecek
kadar az

20 50 > 50

7) Krom (μg Cr+6/L) 10 20 200 > 200

8) Kobalt (μg Co/L) 20 50 200 > 200

9) Nikel (μg Ni/L) 200 500 2000 > 2000

10) Çinko (μg Zn/L) 10 50 100 > 100

11) Siyanür (toplam) (μg CN/L) 1000 1500 2000 > 2000

12) Florür (μg F‾/L) 10 10 50 > 50

13) Serbest klor (μg Cl2/L) 2 2 10 > 10

14) Sülfür (μg S=/L) 300 1000 5000 > 5000

15) Demir (μg Fe/L) 100 500 3000 > 3000

16) Mangan (μg Mn/L) 1000e 1000e 1000e > 1000

17) Bor (μg B/L) 10 10 20 > 20

18) Selenyum (μg Se/L) 1000 2000 2000 > 2000

19) Baryum (μg Ba/L) 0.3 0.3 1 > 1

20) Alüminyum (mg Al/L)

21) Radyoaktivite (Bq/L) 0,5 5 5 > 5

Alfa-aktivitesi 1 10 10 > 10

beta-aktivitesi
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D) Bakteriyolojik parametreler 10 200 2000 > 2000

1) Fekal koliform(EMS/100 mL) 100 20000 100000 > 100000

2) Toplam koliform (EMS/100 mL) 25 25 30 > 30
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“Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” su kalite değerleri ve derneğimizin Sarıyar Barajından aldığı su
numunesinin sonuçlarının karşılaştırması

Parametre Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği değeri

İklim Değişikliği Politika
ve Araştırma Derneği

test ortalamaları
Yorumlar

Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(KOI)

25 mg/L 37 mg/L Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), evsel ve
endüstriyel atık suların organik kirlilik
derecesini belirlemede kullanılan en
önemli parametrelerden biridir.

Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
KOI ortalamanın üzerinde çıkmıştır. Buda
organik kirliliği göstermektedir.

Biyolojik Oksijen İhtiyacı
(BOI)

4 mg/L 12,5 mg/L Organik maddenin ölçüsü olarak,
biyokimyasal oksidasyon (karbonlu
maddelerin oksitlenmesi) sırasında
harcanan oksijen miktarı esas alınabilir
ve bu değer de BOİ olarak adlandırılır.
Biyokimyasal oksidasyon, su içinde bir
yanma olayı olup, bu yanma esnasında
suda çözünmüş (erimiş) oksijen kullanılır.
Ne kadar fazla oksijen sarf edilirse,
sudaki organik madde miktarı da o kadar
fazla demektir.
Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
BOI ortalamanın yaklaşık 3 kat üzerinde
çıkmıştır.

Sülfat (Sulphates SO₄²) 200 mg/L 256 mg/L Sülfatlar doğada yaygın olarak bulunur ve
içme suyunda aşırı miktarda çözünmüş
sülfat sertlik sorunlarına yol açar.
Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Sülfat (Sulphates SO₄²) ortalamanın
üzerinde çıkmıştır.

Kadmiyum (Cadmium Cd) 3 mg/L <0,0005 mg/L Kadmiyum yerkabuğunda yaygın olarak
bulunur, ancak özellikle çinko ve bakır ile
ilişkilidir ve ticari olarak yalnızca çinko
ergitmenin bir yan ürünü olarak üretilir.
Kadmiyum biyolojik süreçlerde önemli
bir eser element olduğuna dair hiçbir
belirti göstermez; aksine, insan
organizması için oldukça toksiktir. Civa
gibi, kadmiyum ve bileşikleri çevreye
yalnızca jeolojik veya insan
faaliyetlerinden (metal madenciliği,
eritme ve fosil yakıt yakma) girer.
Kadmiyum ve bileşikleri, uluslararası
anlaşma gereği çevreye boşaltılamayan
veya boşaltılamayan kara listeye alınmış
maddelerdir.
Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Kadmiyum (Cadmium Cd) ortalamanın
altında çıkmıştır.

Tablo 2
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Nikel (Nickel Ni) 20 mg/L <0,005 mg/L Nikel çevrede her yerde bulunur. Nikel,
hayvan beslenmesi için neredeyse
kesinlikle gereklidir ve sonuç olarak
muhtemelen insan için de gereklidir.
Nikel nispeten toksik olmayan bir
elementtir; bununla birlikte, bazı nikel
bileşiklerinin hayvan deneylerinde
kanserojen olduğu gösterilmiştir.
Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Nikel (Nickel Ni) ortalamanın altında
çıkmıştır.

Manganez (Manganese Mn) 100 mg/L 0,0009 mg/L Anaerobik yeraltı suyu genellikle yüksek
seviyelerde çözünmüş manganez içerir.
Manganezin içme suyunda bulunması,
sağlıkla ilgili olmayan birçok nedenden
dolayı sakıncalıdır. 0.15 ppm'yi aşan
konsantrasyonlarda Manganez,
içeceklere istenmeyen bir tat verir ve
tesisat armatürlerini lekeler.

Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Manganez (Manganese Mn) ortalamanın
altında çıkmıştır.

Klorür (Chlorides Cl) 25 mg/L

102 mg/L

Klorürler doğada yaygın olarak bulunur
ve maden yataklarında, deniz suyunda ve
bazı endüstriyel işlemlerde bulunur. Su
kaynakları için oldukça tehlikelidir.

Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Klorür (Chlorides Cl) ortalamanın üzerinde
çıkmıştır.

Civa (Mercury Hg) 0,1 mg/L <0,0001 mg/L Nispeten nadir bir element olmasına
rağmen, civa çevrede her yerde bulunur,
doğal jeolojik aktivitenin ve insan yapımı
kirliliğin sonucudur. Doğal kaynaklardan
gelen civa, su ortamına ayrışma,
çözünme ve biyolojik süreçler yoluyla
girebilir. İnsan için son derece yararlı
olmasına rağmen, cıva insan organizması
için de, özellikle metil cıva formunda
oldukça toksiktir, çünkü vücuttan
atılamaz ve dolayısıyla birikimli bir zehir
görevi görür.

Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Civa (Mercury Hg) ortalamanın altında
çıkmıştır.
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Krom (Chromium Cr)
20 mg/L

<0,001 mg/L Çoğu kaya ve toprak az miktarda krom
içerir. Krom, doğal olarak oluşan
durumunda oldukça çözünmez bir
formdadır; bununla birlikte, topraklarda
bulunan daha yaygın çözünür biçimlerin
çoğu, esas olarak endüstriyel
emisyonların neden olduğu
kontaminasyonun sonucudur.

Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Krom (Chromium Cr) ortalamanın altında
çıkmıştır.

pH 6.5-8.5 7,30 1 ile 10 arasında değişen bir değer
olarak ifade edilen pH değeri, suyun
durumunun iyi bir göstergesidir. 9,5 ve
üzeri değerler tat olarak alkalidir. 3 ve
altındaki değerler tat olarak asidiktir.
6'dan düşük değerler korozyon ile ilgili
sorunlara neden olur. 4'ün altındaki
değerler deniz ortamında çok az yaşamı
destekler. İçme suyunun pH'ı 6,5 ila 8,5
aralığında olmalıdır. Baraj suyunun pH'ı 6
ile 9 arasında olmalıdır.

Yapılan test sonucu Sarıyar Baraj gölünde
Ph ortalama değerde çıkmıştır.
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Sarıyar Barajı
Su Numunesi Alınan Saha
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ANALİZ SONUÇLARI ÜZERİNE TARTIŞMA
Çalışmalar Ne Diyor?

Çayırhan Termik Santrali hem kömürlü bir
termik santral olduğu hem de modern işletim
sistemine sahip olmadığı için çevresine zarar
vermektedir.

Ayrıca derneğimizin 2021 yılının Haziran
ayında yayımladığı “Özelleştirilmiş Termik
Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum
Süreçleri” adlı raporda Çayırhan Termik
Santralinin Haziran ayı öncesine kadar vahşi
depolama yaptığı resmi kurumsal akademik
raporlarla kanıtlanmıştır.

Analiz sonuçlarımıza göre Sarıyar Barajı için
asıl kirlilik unsuru organik kirliliktir. BOİ ve
KOİ parametrelerinin "Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği" değerlerinden daha yüksek
çıkması organik kirliliğin yüksek olduğunu
göstermektedir. Suda organik kirlilik düzeyinin
yüksek olması suyun rengini de etkileyen bir
durumdur.

Ağır metallerden biri olan Kadmiyum ve Nikel
analiz sonuçlarına göre "Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği" değerlerinin altında çıkmıştır.

Kromun ortalama değerlerin altında çıkması
olumlu bir gelişmedir çünkü genellikle
endüstriyel emisyonların neden olduğu
kirliliğin bir sonucu olarak yüksek çıkmaktadır.

Sudaki organik kirliliğin artışı hem barajdaki
canlı hayatı hem de Nallıhan Kuş Cenneti’ne
gelen kuşlar için tehlike arz etmektedir.
Üstelik Çayırhan Termik Santrali hala faaliyet
göstermekte ve hem saldığı CO2 salımı hem
de soğutma suyunu Sarıyar barajından
karşılamasıyla iklim değişikliği sürecini
olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde Sarıyar
Barajındaki kirlilikte Çayırhan Termik
Santrali’nin payı da olmakla birlikte incelenen
parametrelerin sonuçlarına göre kirliliğin
boyutu yüksek boyutlarda değildir. Net bir
açıklama yapmak için baraj tabanında sondaj
örneklerinden analiz yapılmalıdır.

Sarıyar Barajında kirlilik üzerine yapılmış bir
başka çalışma da Ayaş ve ark.nın (2007)suda
ağır metallerin birikimi konusundaki analiz
çalışmasıdır. Çalışmada Nallıhan Kuş Cenneti
ve çevresinden (Sarıyar Barajı) toplanan su,
tortu ve balık örneklerinde (Alburnus
escherichii, Cyprinus carpio ve Silurus glanis)
Pb, Cd, Cu ve Ni gibi bazı ağır metallerin
birikme eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
Sonuçlar, bu metallerin çalışma alanı boyunca
yaygın olarak bulunduğunu, ancak su
numunelerindeki metal konsantrasyonlarının
tespit limitlerinin (BDL) bizim sonuçlarımıza
benzer şekilde ortalama değerlerin altında
olduğunu göstermiştir. Göl tabanı
sedimentlerinde ve balık dokularında (kas ve
karaciğer) Pb (kurşun), Cd (kadmiyum), Cu
(Bakır) ve Ni (Nikel) kirliliği belirlenmiş ve
balık dokularında birikerek biyolojik olarak
büyüdükleri görülmüştür. Tortu
örneklerindeki metal konsantrasyon seviyeleri
su ve balık dokularından daha yüksek çıkmıştır.

Mart 2021/ Sarıyar Barajı

Öneriler

Sarıyar Baraj suyunun kirlilik kontrolleri
Nallıhan Kuş Cenneti ekosistemi için çok
önemlidir. Bu nedenle Nallıhan Belediyesi
tarafından Çayırhan Termik Santrali’nin
baraja verdiği atık suyun arıtımının düzenli
olarak kontrolü sağlanmalıdır.
Göldeki kirliliğin ne zaman başlayıp ne
zaman sona erdiği veya azaldığı hakkında
daha net bilgi sahibi olabilmek için göl
tabanına sondaj yapılmalı ve analiz
edilmelidir.
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