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Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak 
arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. 

Su vatandır yaklaşımıyla suyumuzu koruyor, ona 
sahip çıkıyor, medeniyetimizi güçlü bir şekilde 

geleceğe taşıyoruz. 
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nemlerde, vatandaşlarımızın 
ve tüm sektörlerin kullanımı-
na sunuyoruz.

Barajlarda topladığımız suyun 
potansiyel enerjisini, hidroe-
lektrik santrallerimiz vasıta-
sıyla su kadar temiz elektrik 
enerjisine dönüştürerek, ener-
jisi kendine yeten Türkiye’yi 
yarınlara taşıyoruz. 

Sadece mühendislik harikası 
barajları değil; adeta birer ne-
hir gibi akan sulama kanalla-
rını, dünyanın en uzun su tü-
nellerini, KKTC Su Temini ve 
Boğaz Geçiş Tüneli gibi dün-
yada ilk kez hayata geçirilen 
projeleri de gelecek nesillere 
emanet ediyoruz.

Suya yaptığımız yatırımlarla 
şehirlerimizin içme suyu me-
selesini uzun vadeli olarak çö-
züme kavuşturuyoruz. Şehir-
lerimizin 2040, 2050 ve hatta 
2071 yıllarına kadar olan içme 
ve kullanma suyu ihtiyacını 
garanti altına alıyoruz.

Suyun en çok tüketildiği tarım 
sektöründe, bir damla dahi 
israf olmasın diye modern 
basınçlı sulama şebekelerini 
hayata geçiriyoruz. Yenileme 
projeleri ile mevcut iptidai 
sulama sistemlerinin moder-
nizasyonunu gerçekleştirerek 
su israfının önüne geçiyoruz. 

Suyumuzu korumakla vatanı-
mızı korumak arasında mahiyet 
itibariyle hiçbir fark görmüyoruz.

u, denizler, göller, dağlar, yayla-
lar, üzerinde yaşadığımız top-
rak, hâsılı Rabbimizin yarattığı 
her şey bizlere verilmiş birer 
emanettir. Eşrefi mahlûkat, 
yani yaratılmışların en şereflisi 
olan insan elbette bu nimetleri 
kullanacak, hayatını idame et-
tirirken de faydalanacaktır. An-
cak, insanoğlu emanete ihanet 
etmeyecek, gelecek nesillerin 
ve diğer canlıların bu nimetler 
üzerindeki hakkını bencilce 
gasp etmeyecektir. Bunun için 
Peygamberimiz Aleyhissalatu 
Vesselam, akarsuyun kenarın-
da bile abdest alınsa suyun ih-
tiyatlı kullanılmasını emretmiş, 
suda insanla beraber diğer 
canlılarının da hakları olduğu-
nu ifade etmiştir.

Su vatandır yaklaşımıyla su-
yumuzu koruyor, ona sahip 
çıkıyor, medeniyetimizi güçlü 
bir şekilde geleceğe taşıyoruz. 
Suyun gücünü aziz milletimiz-
le buluşturmaya, bu kitap ça-
lışmasında detaylıca anlatılan 
nadide eserlere yenilerini ekle-
meye devam edeceğiz. Bu ve-
sileyle ülkemizin kalkınmasına 
önemli katkılar sunan su yapı-
larının vücut bulmasında eme-
ği olan, başta Tarım ve Orman 
Bakanlığımız olmak üzere, 
Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü mensuplarına, işçisinden 
mühendisine tüm çalışanları-
mıza gayretlerinden ötürü ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.

Ecdadımız da bir taraftan suyu 
sebiller, kanallar, kemerler, şa-
dırvanlar, çeşmelerle tüm canlı-
lar için erişilebilir kılarken, diğer 
taraftan da israfına mani ola-
cak pek çok adım atmıştır. Kimi 
yazarların özellikle İstanbul 
için su medeniyetinin başkenti 
ifadesini kullanması, ecdadın 
su kullanımı ve mimarisinde 
ulaştığı noktayı göstermesi ba-
kımından çok önemlidir. Farklı 
kaynaklardan temin edilen 
su, bir kısmı halen ayakta ka-
lan kemerler vasıtasıyla şehre 
ulaştırılmış, havuzlarda dinlen-
dirildikten sonra su terazileriyle 
basıncı ayarlanmış, ardından 
da her biri ayrı bir zarafet ör-
neği çeşmelerle İstanbulluların 
hizmetine sunulmuştur.

Bu tarihi birikimden ilham ve 
cesaret alarak, biz de bugün 
ülkemizin su kaynaklarını en 
etkin ve verimli bir şekilde 
kullanmanın gayreti içindeyiz. 
Cumhuriyet tarihimizin bize 
bıraktığı Atatürk, Keban, Kara-
kaya gibi müstesna barajlara; 
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
Ermenek, Deriner, Çine Adnan 
Menderes ve Yusufeli barajları 
gibi nadide eserler ekleyerek, 
gelecek nesillere aktarıyoruz.

Hizmete aldığımız barajlarla 
ülkemizin su depolama kapa-
sitesini 180 milyar metreküpe 
yükselttik. Yağışlı dönemlerde 
barajlarımızda biriktirdiğimiz 
suları, son yıllarda sıklığında 
artış gözlemlenen kurak dö-

S



Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ
Tarım ve Orman Bakanı

Bu kitap çalışmasında ele alınan seçkin projeler, titiz planlama 
çalışmaları ve başarılı mühendislik uygulamalarından çok 
daha fazlasını içermektedir. Doğa-insan-ekonomi dengesi 

esas alınarak hayata geçirilen bu projelerde, ekonomik 
kazanımlar kadar tabi yaşamın ihtiyaçları da gözetilmiş, tarihi 

zenginliklerimize verilen değer somutlaştırılmıştır.
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2000’li yıllarda tozlu raflardan 
indirilerek tamamlanan proje-
lerin yanında, temeli atıldıktan 
sonra süratle ekonomiye ka-
zandırılan projelerin sayısın-
da da önemli artış olmuştur. 
KKTC Su Temin Projesi bu ko-
nuda özel bir örnektir. Barajlar, 
isale hatları, arıtma tesisleri ve 
dünyada ilk kez uygulanan as-
kıda deniz geçiş sistemi gibi 
pek çok üniteyi ihtiva eden 
KKTC Su Temin Projesi’nin 
temeli, 2011 yılında atılmış ve 
bu son derece geniş kapsamlı 
proje 4,5 yıl gibi kısa bir süre-
de tamamlanarak, Türkiye’den 
KKTC’ye yıllık 75 milyon met-
reküp su iletilmiştir. 

Bu kitap çalışmasında ayrıntı-
larıyla ele alınan bu ve benzeri 
seçkin projeler, titiz planlama 
çalışmaları ve başarılı mühen-
dislik uygulamalarından çok 
daha fazlasını içermektedir. 
Doğa-insan-ekonomi dengesi 
esas alınarak hayata geçirilen 
bu projelerde, ekonomik ka-
zanımlar kadar tabi yaşamın 
ihtiyaçları da gözetilmiş, tarihi 
zenginliklerimize verilen de-
ğer somutlaştırılmıştır.

Bu kitap çalışmasında ele 
alınan müstesna projele-
rin birçoğunun temeli Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafın-
dan atılmış ve tamamı onun 
liderliğinde ülkemize kazandı-
rılmıştır.

u, yaşamsal öneminin yanında 
içinde bulunduğumuz yüzyılın 
en kıymetli ve stratejik kaynağı 
haline gelmiştir. Özellikle etki-
leri güçlenen küresel ısınma ve 
iklim değişikliği başta olmak 
üzere; nüfus artışı, kirlilik ve 
aşırı tüketim suyun damlasının 
dahi zayi edilmediği bir planla-
ma ve yönetim anlayışını zo-
runlu kılmaktadır.

Çalışmalarını Tarım ve Orman 
Bakanlığımıza bağlı olarak 
sürdüren Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğü, bu anlayış çer-
çevesinde su kaynaklarımızı 
gelecek nesillere eksiksiz ola-
rak aktarmak için yoğun me-
sai harcamaktadır. Teşkilat-
landığı 1954 yılından bu yana 

Diğer bütün alanlarda olduğu 
gibi su yatırımlarında da olmaz 
denilen olmuş, yapılamaz de-
nilen yapılmıştır. Bu vesileyle 
ülkemizin kalkınması adına ge-
cesini gündüzüne katan ve kıy-
metli desteklerini bizlerden esir-
gemeyen Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
şükranlarımı sunuyor, bu na-
dide eserleri ülkemize kazan-
dıran başta DSİ Genel Müdür-
lüğü mensupları olmak üzere, 
yüklenici firma çalışanlarına, 
işçisinden mühendisine herke-
se teşekkür ediyor, dâr-ı bekâ-
ya irtihal edenleri rahmetle yâd 
ediyorum.

su kaynaklarımızı bilim ve 
tekniğin ışığında değerlendir-
mek adına sayısız tesisi ülke-
mize kazandıran DSİ; Atatürk, 
Keban, Karakaya gibi abidevi 
eserlerin yanında GAP ve KOP 
gibi küresel çapta örneğine 
ender rastlanan entegre pro-
jeleri de hayata geçirmektedir. 

2000’li yıllarda çalışmaları 
ivme kazanan DSİ, uzun yıllar 
sürüncemede kalan projele-
ri tek tek tamamlayarak aziz 
milletimizin istifadesine sun-
muştur. Çine Adnan Menderes 
Barajı, Çine Çayı üzerinde bir 
bent yapılması fikrinin ortaya 
atıldığı tarihten 141 yıl sonra, 
2010 yılında tamamlanarak 
işletmeye alınmıştır. Abdülha-

mid Han’ın hayali olan, Kon-
ya’nın asırlık rüyası Mavi Tünel 
Projesi ile Göksu Havzası sula-
rının Konya Kapalı Havzası’na 
aktarılması da 2015 yılında 
gerçekleştirilmiştir.

Planlama çalışmaları 1950’li 
yıllara kadar uzanan Ilısu Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın 
temeli, 2006 yılında Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
atılmıştır. Baraj inşaatının ya-
nında çevre, yeniden yerleşim 
ve tarihi varlıkların korunma-
sına yönelik emsalsiz çalış-
maları da içeren bu dev proje, 
2020 yılında tüm üniteleriyle 
tamamlanarak elektrik enerji-
si üretimine başlamıştır.

S



Prof. Dr. Lütfi AKCA
DSİ Genel Müdürü

Temel gayemiz, vatandaşlarımıza ve ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarla birlikte, 

dünyayı paylaştığımız tüm canlıların ihtiyaçlarını 
gözeterek, tabiatla uyumlu projeleri hayata 

geçirmektir.
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Bu kitap çalışmasında bun-
lardan 21 adedi ele alınmıştır. 
Bu 21 özel proje, ülkemizin 
gıda ve enerji arz güvenliği-
nin temin edilmesi hususun-
da önemli katkılar sunmuş ve 
milyonlarca vatandaşımızın 
içme suyu meselesini uzun 
vadeli olarak çözüme kavuş-
turmuştur. Bu projeler aynı 
zamanda tabi yaşamın göze-
tilmesi ve korunması açısın-
dan da önemli ve özel örnek-
ler içermektedir.

Özellikle Reyhanlı Baraj gö-
lümüzün göçmen kuşların 
uğrak noktası haline gelmesi, 
Balıkesir Havran’da, bölgede-
ki yarasa popülasyonu için 
inşa ettiğimiz yapay mağara-
nın yarasalar tarafından be-

nimsenmesi ve Zamantı Tü-
neli ile aktardığımız suların, 
Sultan Sazlığı sulak alanına 
nefes aldırması, bizleri ziya-
desiyle mutlu etmiştir. 

Temel gayemiz, vatandaşla-
rımıza ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak yatırımlarla 
birlikte, dünyayı paylaştığımız 
tüm canlıların ihtiyaçlarını gö-
zeterek, tabiatla uyumlu pro-
jeleri hayata geçirmektir.

Öte yandan yalnızca ülkemiz 
sınırları içinde değil sınırlarımız 
dışında, uzak coğrafyalarda 
temiz ve sağlıklı suya erişim 
sorunu yaşayan milyonlarca 
insanın ihtiyaçlarını gidermek 
de her zaman hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır.

evlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü (DSİ) 1954 yılından bu 
yana tarım, enerji, hizmet ve 
çevre sektörlerinde yürüttü-
ğü çalışmalar kapsamında, 
sayısız projeyi tamamlayarak 
vatandaşlarımızın hizmeti-
ne sunmuştur. Kuraklık kara 
yüzünü gösterdiğinde ya da 
engel tanımaz taşkın suları 
yerleşimleri tehdit ettiğinde 
değeri daha iyi anlaşılan bu 
projeler, ülke ekonomisine ve 
sosyal yaşama önemli katkı-
lar sunmaktadır. 

Özellikle son yıllarda küresel 
olarak etkisini hissettiren ik-
lim değişikliği ile birlikte suya 
yapılan yatırımların önemi gi-
derek artmaktadır. Zira daha 
sık karşılaşmaya başladığı-

Ülkemizin ekonomik, sosyal 
ve çevresel gelişimine son 
derece önemli katkılar sunan 
bu kıymetli projelerin hayata 
geçirilmesinde, destekleriyle 
bizleri yüreklendiren, başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Tarım ve Orman Ba-
kanımız Sayın Prof. Dr. Vahit 
Kirişci’ye şükranlarımı sunu-
yorum. Bu projelerde alın teri 
ve emeği bulunan ebediyete 
intikal etmiş tüm büyüklerimi 
saygı ve rahmetle anıyor, DSİ 
camiasının her bir ferdine öz-
verili çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum.

mız kurak periyotlar, daha 
uzun ve şiddetli yaşanmakta-
dır. Bunun yanında, aşırı me-
teorolojik olaylara bağlı ola-
rak gerçekleşen taşkın ve su 
baskınlarında da benzer bir 
sürecin içerisine girilmiştir.

DSİ, su kaynaklarımız üze-
rinde ilave bir baskıya sebep 
olan küresel iklim değişikliği 
ile mücadelede çok önemli 
bir konumda bulunmaktadır. 
Faaliyet alanına giren su de-
polama kapasitesinin arttırıl-
ması, tarımsal sulama, hid-
roelektrik enerji üretimi, arazi 
toplulaştırma, atık su arıtımı 
ve taşkın kontrolü başta ol-
mak üzere, DSİ tarafından 
yürütülen çalışmalar, iklim 

değişikliğinin etkilerini azalta-
rak su kaynakları üzerindeki 
tesirini bertaraf etmek adına 
önemli bir rol üstlenmektedir.

DSİ, 21. yüzyılın başından 
itibaren iklim değişikliği ile 
birlikte nüfus artışı, sanayi-
leşme ve kentleşmenin etki-
siyle değişen ve derinleşen 
sorunları çözmek adına 10 
binin üzerinde tesisi tamam-
layarak milletimizin hizme-
tine sunmuştur. Tamamla-
nan projeler arasında gerek 
kapsamı gerekse inşa edilen 
mühendislik yapıları itibariy-
le küresel çapta muadilleri 
ile kıyaslandığında ön plana 
çıkan çok sayıda proje bulun-
maktadır.

D
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Kötümser senaryoya göre ise 
2050 yılında kuraklık riski ya-
şayan küresel nüfus 3,2 mil-
yara yükselecektir.

Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü (DSİ), küresel çaptaki bu 
olumsuz tablonun ülkemize 
yansımasını asgari düzeyde 
tutmak için gerekli bütün ted-
birleri almaktadır. 1954 yılın-
dan bu yana su ve ilgili toprak 
kaynaklarını korumak, yönet-
mek ve geliştirmek yönünde 
kapsamlı çalışmalar yürüten 
DSİ, 68 yıllık bilgi birikimi ve 
tecrübesini, başta iklim de-
ğişikliği olmak üzere diğer 
bütün baskı unsurlarının su 
kaynakları üzerindeki yükünü 
hafifletmek maksadıyla etkin 
şekilde kullanmaktadır. 

Su ve toprak kaynaklarının 
rasyonel yönetimi kapsamın-
da hazırlanan havza master 
planlarıyla ülkemizde bulunan 
25 akarsu havzası detaylı şe-
kilde ele alınarak, mevcut ve 
gelecekteki ihtiyaçlar eksenin-
de projeler geliştirilmektedir. 
Geliştirilen projeler; kapsamlı, 
yenilikçi çözümler içeren ve 
doğal yaşamı gözeten mü-
hendislik yapıları ile hayata 
geçirilmektedir. 

Bu çalışmada ele alınan 21 
özel proje de bu kapsamda 
hayata geçirilmiştir. Bu özel 
projeler ile ülkemizin depo-
lama ve hidroelektrik enerji 
üretim kapasitesi önemli öl-
çüde artırılmış, verimli tarım 
arazileri suyla buluşturulmuş, 
milyonlarca insanın içme ve 
kullanma suyu ihtiyacı uzun 

ınırlı kaynaklar ile sürekli artan 
ihtiyaçlar arasındaki yaşam-
sal dengeyi sağlamak, her ge-
çen gün daha da zorlaşmakta-
dır. Birleşmiş Milletler’in (BM) 
verilerine göre, 1950’li yıllarda 
2,6 milyar olan dünya nüfu-
su, yalnızca 70 yılda üç kat 
artışla 7,7 milyara ulaşmıştır. 
Küresel nüfusun 2050 yılında 
10 milyara ulaşacağı öngörül-
mektedir. Bu çarpıcı artış, ka-
çınılmaz olarak su kaynakları 
üzerinde güçlü bir baskıya se-
bep olmaktadır. Üstelik küre-
sel su tüketimi; sanayileşme 
ve kentleşme gibi faktörlerin 
etkisiyle son yüzyıldaki nüfus 
artış hızının iki katından fazla 
bir oranda büyüme göster-
miştir. BM’nin verilerine göre 
günümüzde 2,3 milyar insan, 
su sıkıntısı çeken ülkelerde 

vadeli olarak karşılanmış ve 
tüm projeler doğal yaşam 
azami ölçüde gözetilerek ger-
çekleştirilmiştir. Ülkemizin 
gıda ve enerji arz güvenliği-
nin temini hususunda önemli 
katkıları olan bu projeler, ülke 
ekonomisi ve sosyal hayatına 
doğrudan dokunmaktadır. 

Bu 21 proje; iş makinelerinin 
ulaşamadığı derin vadilerde, 
dipsiz mağaralarda, İstanbul 
Boğazı’nın 135 metre altında 
ya da Akdeniz’in hırçın dalga-
ları arasında görev yapan Türk 
mühendis ve işçisinin engel 
tanımaz karakterine de işaret 
etmektedir.

İnşaatları; iş makinelerinin 
yüzlerce metre yüksekte ta-
şındığı, boru hatlarının deniz 
seviyesinin 250 metre altın-

yaşamaktadır ve bu insanların 
733 milyonu, yüksek ve kritik 
seviyelerde su sıkıntısıyla kar-
şı karşıyadır. Öte yandan, son 
yıllarda etkileri hissedilir dere-
cede artan küresel ısınma ve 
iklim değişikliği, su sıkıntısı 
çeken bölgelerin sayısını ar-
tırmakta ve mevcut sorunları 
derinleştirmektedir.

Küresel ısınma ve iklim deği-
şikliği, sel ve kuraklık gibi suya 
bağlı afetlerin sıklığını, etki ala-
nını ve şiddetini de arttırmak-
tadır. BM’nin 2020 yılı Dünya 
Su Gelişim Raporuna göre, 
küresel çapta 2001 ve 2018 
yılları arasındaki tüm doğal 
afetlerin yaklaşık %74’ü suya 
bağlı olarak gerçekleşmiş ve 
son 20 yılda sadece sel ve ku-
raklıktan kaynaklanan toplam 
ölüm sayısı 166 bini aşmıştır.  

Bu afetlerden 3 milyardan 
fazla insan etkilenmiş ve 700 
milyar ABD doları tutarında 
ekonomik kayıp meydana gel-
miştir. 

İklim değişikliğinin yanında, 
kontrolsüz sanayileşmeyi 
besleyen ve aşırılıklar içeren 
tüketim alışkanlıkları, plansız 
kentleşmenin beraberinde ge-
tirdiği yüksek su tüketimi, kir-
lilik ve çarpık yapılaşma, suya 
bağlı afetlerin önümüzdeki 
süreçte de artacağının haber-
cisidir. 2050 yılına kadar, sel 
riski altındaki insan sayısının 
1,2 milyar seviyesinden 1,6 
milyara, kuraklık tehdidiyle 
yaşamını sürdüren insan sa-
yısının ise 1,9 milyardan iyim-
ser tahmine göre 2,7 milyara 
yükseleceği öngörülmektedir. 

dan askıda geçirildiği ya da 
yüzlerce tonluk tarihi yapıların 
özel taşıyıcı araçlara yüklene-
rek kilometrelerce taşındığı 
olağanüstü görüntülere sah-
ne olan bu projeler, Türk mü-
hendisliğinin geldiği noktayı 
en çarpıcı örnekleriyle gözler 
önüne sermektedir.

Dünyada ilk kez uygulanan 
sistemleri, en uzun tünelleri, 
en büyük barajları ve doğal 
yaşamı gözeten projeleri içe-
ren birbirinden kıymetli 21 
mühendislik projesinin anlatıl-
dığı bu çalışmanın, mühendis 
adayları ile ülkemizin ve dün-
yamızın sürdürülebilir gelece-
ği için çalışan tüm insanlara 
ilham vermesini temenni edi-
yoruz.

S
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lkemizde Fırat Nehri’nden 
sonra en büyük hidroelektrik 
potansiyele sahip olan Dicle 
Nehri üzerinde, enerji üretimi 
maksadıyla inşa edilen Ilısu 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali 
(HES), kurulu güç bakımından 
Atatürk, Karakaya ve Keban 
barajlarından sonra ülkemizin 
en büyük 4. santrali ve dolgu 
hacmi bakımından Türkiye’nin 
2. büyük barajı konumunda
bulunuyor. Temelden 135
metre yüksekliğe, 24 milyon
metreküp dolgu hacmine ve
2 bin 327 metre kret uzunlu-
ğuna sahip olan Ilısu Bara-
jı, “önyüzü beton kaplı kaya
dolgu baraj” tipinde dolgu
hacmi, gövde uzunluğu ve
beton yüzey alanı bakımından
dünyada 1. sırada yer alıyor.
Ilısu Barajı ayrıca; 10,6 milyar
metreküplük depolama kapa-
sitesi ile Atatürk ve Keban ba-
rajlarından sonra ülkemizin 3.
en büyük depolama hacmine
sahip barajı oldu.

Güneydoğu Anadolu Proje-
si’nin (GAP) kilit tesislerinden 
biri olan Ilısu Barajı ve HES’in 
planlama çalışmaları 1950’li 
yıllara kadar uzanıyor. DSİ 
Genel Müdürlüğü’nün teşki-
latlandığı 1954 yılından bu 
yana, Dicle Nehri sularından 

ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU 
BARAJI VE HES Ü

Planlama çalışmaları 1950’li yıllara kadar uzanan Ilısu 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 
2020 yılında tüm üniteleriyle tamamlanarak elektrik 
enerjisi üretimine başladı. Sınıfında dünyanın en uzun 
ve büyük gövdesine sahip olan bu devasa baraj, uzun 
ve zorlu bir sürecin ardından ülkemize kazandırıldı.

Suyun Gövde Gösterisi: Suyun Gövde Gösterisi: Suyun Gövde Gösterisi: Suyun Gövde Gösterisi: 
ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI VE HES

https://www.youtube.com/watch?v=U1jdk93e7GQ
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raj gövde tipi, “ön yüzü beton 
kaplı kaya dolgu” olarak revize 
edildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü daha önce dünyanın en 
büyük barajlarından biri olan 
Atatürk Barajı’nın inşaat ça-
lışmalarının süratli ve sağlıklı 
yürütülmesi maksadıyla Şan-
lıurfa’da DSİ 15. Bölge Mü-
dürlüğü’nü teşkilatlandırmıştı. 
Benzer şeklide, Deriner ve Yu-
sufeli gibi dünyanın en yüksek 
barajlarını da içeren Çoruh 
Havzası Projesi için de Art-
vin’de DSİ 26. Bölge Müdür-
lüğü kurulmuştu.  Yine aynı 
maksatla 2008 yılında Ilısu 
Projesi’nin yapımıyla sınırlı ol-
mak üzere Mardin’de 16. Böl-

yararlanmak adına çalışma-
lar yapılmış, “Ilısu” ismi ise ilk 
olarak 1980 yılında gündeme 
gelmiştir. Ilısu Barajı ve HES’in 
kesin proje raporu Temmuz 
1982’de hazırlanmıştır. Ülke-
mizin 70 yıllık hayali olan Ilısu 
Barajı’nın temeli Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atılmış ve bu dev 
projede inşaat çalışmalarına 
2008 yılında başlanmıştır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yatırımlarından biri olan ve 

DSİ tarafından geliştirilen GAP 
kapsamında 7’si Fırat, 6’sı da 
Dicle Havzası’nda olmak üze-
re toplam 13 adet büyük proje 
demeti yer alıyor. Bu projele-
rin çıkış noktasını ise barajlar 
oluşturuyor. Baraj inşaatları 
uzun yıllar alan ve önemli öl-
çüde finansal kaynak gerekti-
ren yatırımlar olduğu için te-
sislerin yapımı hususunda bir 
öncelik sıralaması yapılması 
gerekiyor. Bu sebeple GAP 
kapsamında ilk planda, Fırat 
Nehri üzerinde kurulu güçle-

ge Müdürlüğü teşkilatlandırdı. 
Böylelikle inşaat çalışmaları 
yerinden takip edilebilecek ve 
kritik kararlar süratle alınarak 
çalışmalar kesintiye uğrama-
dan devam edebilecekti. 

Baraj İçinde Baraj…

Baraj projelerinde gövde in-
şaatına başlanabilmesi için 
ilk olarak derivasyon tesis-
lerinin inşa edilmesi gerekir. 
Derivasyon işlemi ile nehir 
yatağı geçici olarak değiştiri-
lerek gövdenin inşa edileceği 
alan kuru ortama dönüştürü-
lür. Derivasyon sistemi, suyun 
inşaat alanına girmesini ön-
leyen batardolar (sedde) ve 
suyun aktarılmasını sağlayan 

ri açısından öncelik arz eden 
Atatürk, Keban ve Karakaya 
Baraj ve HES projelerine önce-
lik verildi. Keban ve Karakaya 
barajlarının tamamlanmasının 
ardından en son olarak 1993 
yılında Atatürk Barajı’nın işlet-
meye alınmasıyla birlikte ül-
kemizin 4. büyük hidroelektrik 
potansiyeline sahip olan Ilısu 
Barajı ve HES Projesi ile ilgili 
çalışmalar hız kazandı. Ancak 
finansman teminindeki bir ta-
kım sıkıntılar sebebiyle baraj 
inşaatı bir süre gecikti.

iletim tesislerinden (kanal ya 
da tünel) oluşur. 

Ilısu Projesi’nde; 12 metre ça-
pında, birer kilometre uzunlu-
ğunda ve toplam 10 bin 800 
metreküp deşarj kapasitesine 
sahip olan 3 adet derivasyon 
tüneli inşa edilerek Dicle Neh-
ri’nin yatağı geçici olarak de-
ğiştirildi. 

Ilısu Barajı kapsamında inşa 
edilen memba batardosu 
yani suyun akış yönüne göre 
yukarı kesimde bulunan ba-
tardonun fark yaratan özelliği 
ise dünyadaki birçok barajdan 
daha büyük boyutlara sahip 
olmasıydı. Başka bir deyişle 
Ilısu Barajı’nı inşa edebilmek 
için adeta orta ölçekli bir ba-
raj daha inşa edildi. 1 milyon 
metreküpün üzerinde dolgu-
ya sahip olan ve merkezi kil 
çekirdekli kaya dolgu tipinde 
inşa edilen memba batardo-
su, 686 metre uzunluğa ve 8 
metre kret genişliğine sahipti.

Dev gövdesiyle ön plana çı-
kan Ilısu, bu açıdan ülkemiz-
de Atatürk Barajı’ndan sonra 
en büyük gövde hacmine sa-
hip. Ön yüzü beton kaplı kaya 
dolgu barajlar kategorisinde 
ise dünyada Ilısu Barajı’ndan 
daha büyüğü yok. Ilısu Bara-

İnşaat Başlıyor

Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
(EİE) tarafından 1982 yılında 
gerçekleştirilen, kati proje ça-
lışmaları kapsamında, Ilısu 
Barajı’nın ana gövde tipi, “kil 
çekirdekli kaya dolgu” olarak 
tasarlanmıştı. 2007 yılında 
DSİ Gene Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülen revize kati proje 
çalışmaları sürecinde; malze-
me imkânları, proje ekonomi-
si ve baraj mühendisliğindeki 
gelişmeler esas alınarak ba-

Ilısu Barajı inşaatının 
kuru ortamda 
yapılabilmesini 
sağlayan derivasyon 
tesislerinden biri 
olan ve bir çeşit 
baraj işlevi gören 
memba batardosu, 
boyutları itibariyle 
ortalama bir baraj 
büyüklüğünde inşa 
edildi.

ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI VE HES

Ilısu Barajı’nın temel atma merasiminden bir kare…

Ilısu Barajı’nın devasa gövdesi ve ortalama bir baraj büyüklüğündeki memba batardosu…

https://www.youtube.com/watch?v=9TheIjxEb04&t=5s
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rik enerjisi üretim kapasitesi-
ne sahip. 

“İlk Döndürme”  
23 Nisan’da, Üretim 
19 Mayıs’ta

Plan ve proje aşaması, finans-
manın temini, Dicle Nehri’nin 
derivasyonu, inşaat süreci 
derken dünyanın en büyük 
gövde hacmine sahip ön yüzü 
beton kaplı kaya dolgu bara-
jında, çalışmalar sona erdi. 
Uzun ve zorlu bir sürecin ar-
dından Ilısu Barajı su tutmaya 
hazır hale getirildi. Dicle’nin 
sularının Ilısu rezervuarını dol-
durması için 2018 yılında düğ-
meye basılabilirdi, ancak tari-
hi ve kültürel varlıklara yönelik 
çalışmalar devam ettiğinden 
bu sürecin sona ermesi bek-
lendi.

jı’nın gövdesini oluşturmak 
için yaklaşık 24 milyon met-
reküplük dolgu malzemesi 
kullanıldı. 09.03.2012 tarihin-
de başlanılan gövde dolgusu 
çalışmaları 2015 yılı sonu iti-
bariyle tamamlandı. Ön yüzün 
beton kaplama imalatları ise 
24.10.2016 tarihinde tamam-
landı.

Ilısu Barajı, ön yüzü beton 
kaplı kaya dolgu gövde dışın-
da bir de üzerinde dolusava-
ğın da bulunduğu beton göv-
deden oluşuyor. Beton barajın 
inşa çalışmaları ana gövde 
dolgusu ile paralel olarak yü-
rütüldü. Beton gövde ile baraj 
haznesinden gelen yanal su 
yükünün temele aktarılması 
sağlanıyor. 24.09.2013 tari-
hinde başlanılan beton baraj 
imalatları, 22.11.2017 tarihi 
itibariyle tamamlandı ve Ilısu 

Ilısu Barajı’nda 19.07.2019 ta-
rihinde su tutulmaya başlan-
dı. 23 Nisan 2020’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin ku-
ruluşunun 100. yıldönümü ve 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda ise Ilısu 
Barajı ve HES’in 6 türbininden 
birincisinin devreye alınması-
na yönelik testlerin en önemli 
kilometre taşı olarak, ilk dön-
dürme (first run) işlemi ger-
çekleştirildi.  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nda 
ise Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın video kon-
ferans yolu ile teşrif ettiği, 
ilgili bakanların ve üst düzey 
yetkililerin Ilısu Barajı Santral 
Binası’ndan katıldığı merasim 
ile ilk ünite devreye alınarak 
elektrik enerjisi üretimine baş-
landı. Tesisin resmi açılış me-
rasimi ise 6 Kasım 2021 tari-
hinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
yapıldı. 

Kendini Yaklaşık 5 
Yılda Amorti Edecek

Ekonomiye sadece enerji üre-
timinden yıllık yaklaşık 7 mil-
yar TL katkı sağlayacak olan 
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

Barajı’nın devasa gövdesi tüm 
azametiyle ortaya çıktı. 

Ilısu Barajı ve HES’in 
Karakteristik Bilgileri:    

Toplam Kurulu güç (6 Ünite)
1 200 MW (6x200)

Yıllık üretim
4 120 GWh/Yıl

Gövde Tipi
Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya 

Dolgu
Ana Baraj Gövde Hacmi

24 hm3 
Kret Kotu

530 m
Kret Uzunluğu

2.327 m (1775 + 552)
Gövde yüksekliği 

(Temelden)
135 m

Toplam Göl Hacmi
10 625,00 hm3

Ilısu Barajı’nın tamamlanma-
sı, mansabında yani nehrin 
akış yönüne göre aşağı ke-
simde projelendirilen Cizre 
Barajı’nın inşasına da zemin 
hazırladı. Cizre Barajı yaklaşık 
100 bin hektarlık bir arazinin 
sulanmasını sağlayacak suyu 
depolayacak. Bu açıdan Ilısu 
Barajı’nın tarıma da katkısı bu-
lunuyor. Ancak Ilısu Barajı’nın 
asıl işlevi hidroelektrik enerji 
üretmek.

Ilısu Barajı inşaatında alışılmı-
şın dışına çıkılarak baraj inşa-
atı ile santral inşaatı paralel 
olarak yürütüldü. Böylelikle 
inşaat tamamlandığında tesis 
elektrik enerjisi üretmeye ha-
zır hale geldi. Tesis 6 üniteden 
oluşan ve toplamda 1200 MW 
kurulu güce sahip olan sant-
rali ile yıllık ortalama, 4 milyar 
120 milyon kilovatsaat elekt-

Ülkemizin 4. büyük 
hidroelektrik 
santrali olan Ilısu 
Barajı ve HES; 
Önyüzü Beton 
Kaplı Kaya Dolgu 
Baraj tipinde, 
dolgu hacmi, 
gövde uzunluğu 
ve beton yüzey 
alanı bakımından 
dünyada 1. sırada 
yer alıyor.

Yeniden Yerleşim Çalışmaları
Ilısu Projesi kapsamında Hasankeyf ilçe merkezi ile Mardin Darge-
çit Ilısu Köyü’nde ve talepte bulunulan diğer köylerde yeniden yer-
leşim çalışmaları yapıldı.  2008 yılında başlanılan yeniden yerleşim 
çalışmaları kapsamında 1,1 milyar TL tutarında harcama yapıldı.

Yeniden yerleşim çalışmalarıyla Dünya Bankası standartlarında 
konutlar ve yaşam alanları inşa edilerek baraj gölünden etkilenen 
vatandaşların hizmetine sunuldu. Çarpık kentleşmenin hâkim ol-
duğu eski yerleşim yerlerinin yerine, modern altyapıya sahip ve 
birçok yönüyle örnek teşkil edecek yeni yerleşim yerleri kuruldu. 
Mevcut Hasankeyf ilçesinin yerleşim alanı 50,82 hektar iken ye-
niden yerleşim çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Yeni Ha-
sankeyf’in yerleşim alanı, yaklaşık 6 kat arttırılarak 295 hektara 
yükseltildi. Kamu binaları, yeşil alanlar ve sosyal donatıların alanı 
ise eskiye nazaran tam 10 kat arttırıldı.

Hasankeyf ilçesinin yerleşim çalışmalarında hak sahiplerinin görüş 
ve isteklerine sık sık başvuruldu. Hak sahiplerinin görüşleri doğrul-
tusunda 875 adet konut tamamlandı.  Bu konutlar, 60 daireli çok 
katlı bina ve 160 metrekarelik 3+1 düzeninde, 815 adet müstakil tek 
katlı binadan oluşuyor.  Müstakil binalar yöre yaşantısına uygun ola-
rak bahçeli ve teras yaşam alanı teşkil edilerek inşa edildi. 

Yeni Hasankeyf’te hem konutlar hem de kamu binaları bölgesel 
mimari esas alınarak inşa edildi. Yeniden yerleşim çalışmaları kap-
samında 154 işyeri de inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında baraj göl sahası için-
de kalan kabirler de göl sahası dışına nakledildi. Bu çerçevede 
1268 adet kabir taşındı ve yöre dokusuna uygun olarak Midyat 
taşı ile kaplandı.

Öte yandan daha önce standardı çok düşük olan ve araçların 
zorlukla geçtiği Midyat- Dargeçit Yolu baraj inşaatı kapsamında 
yeniden yapıldı. Bu kapsamda 52 kilometre ulaşım yolu ile Dicle 
Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildi. Ayrıca 
Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır illerinde 250 kilometrelik çift 
satıh kaplı köy yolu yapıldı.

Ilısu Barajı’nın dolusavak ünitesi

ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI VE HES

https://www.youtube.com/watch?v=3bQck7yV2DI
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re dayanmayan gerekçelerle 
engellenmek istendi. Ancak 
projenin yönetiminde yer alan 
tüm paydaşların kararlı, azimli 
ve özverili uğraşları sayesinde 
inşaat faaliyetleri başarıyla ta-
mamlandı.

Ilısu Barajı ve HES’in inşaatına 
25.04.2008 tarihinde, yer tes-
limi yapılarak başlandı. Bu ta-
rihten baraj tamamlanana ka-
dar geçen süre zarfında farklı 
çevreler tarafından çeşitli ge-
rekçelerle projenin iptal edil-
mesi yönünde davalar açıldı. 
Ancak söz konusu davaların 
sonucunda ilgili mahkemeler 
tarafından inşaat işlerinin dur-
durulmasına ilişkin herhangi 
bir karar verilmedi.

Barajı ve HES, 19 Mayıs 2020 
tarihinde ilk türbinin devreye 
alınmasıyla enerji üretimine 
başladı. Bu tarihten 2020 yılı 
sonuna kadar sırasıyla işlet-
meye alınan diğer 5 türbinin 
de devreye girmesiyle tesis 
tam kapasite enerji üretimine 
başladı. 

Ilısu Barajı ve HES, ürettiği 
yeşil enerji ile daha temiz ve 
yaşanabilir bir geleceğe kat-
kı sağlıyor. Bunun yanı sıra 
Ilısu Barajı’nda regüle edilen 
ve daha sonra inşa edilecek 

Öte yandan Ilısu Barajı ve HES 
Projesi, zaman zaman hain 
terör örgütünün menfur sal-
dırılarına maruz kaldı ancak, 
bu saldırılar yüzünden iş hiç-
bir zaman durdurulmadı ve bu 
sebeple çalışmalara süre uza-
tımı verme ihtiyacı doğmadı. 

Ilısu Projesi, yalnızca devasa 
gövdeye sahip bir baraj ve 
enerji projesi değildir. Çevre, 
yeniden yerleşim, tarihi ve kül-
türel varlıklara ilişkin çalışma-
lar, Ilısu’yu bir baraj projesi ol-
manın ötesine taşıdı. Sıradan 
bir baraj projesinde çalışan 
mühendis ve planlamacılara 
bu projede; mimarlar, arke-
ologlar, sanat tarihçileri, şe-
hir planlamacıları, biyologlar, 
zoologlar, botanik bilimciler, 

Cizre Barajı’na bırakılan sular-
la Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi 
ovalarında toplam 100 bin 
hektar alanın modern teknik-
ler ile sulanması mümkün 
olacak. 

Ilısu Projesi; baraj inşaatı, yeni-
den yerleşim, tarihi ve kültürel 
varlıkların korunması ve diğer 
çalışmalar ile birlikte yaklaşık 
36 Milyar TL’ye mal oldu. Proje 
kapsamında gündeme gele-
cek tarımsal sulama, turizm, 
su ürünleri üretimi, suyolu ta-
şımacılığı ve ulaşım gibi yeni 

gelir getirici faaliyetler bir ke-
nara bırakılıp yalnızca yerli ve 
yenilenebilir elektrik enerjisi-
nin yıllık getirisi dikkate alındı-
ğında, Ilısu Projesi kapsamın-
da yapılan bütün çalışmaların 
maliyetinin, yaklaşık 5 yıl için-
de karşılanacağı ön görülüyor.

Bu da demek oluyor ki Ilı-
su’nun, üreteceği temiz ve 
yerli elektrik enerjisi ile baraj 
gölünden kaynaklanan diğer 
faaliyetlerin getirileri, yaklaşık 
100 yıl boyunca ülke bütçesi-
nin gelir hanesine yazılacak.

sosyologlar, paleontologlar, 
sosyal çalışmacılar ve tarih-
çiler de katıldı. Birçok disiplini 
içeren çalışmalar neticesinde 
ortaya çıkan netice, sınıfında 
dünyanın en büyük gövdesi 
olmakla kalmadı. Modern bir 
şehir, benzersiz bir arkeopark, 
eşsiz bir kültür adası, gelişmiş 
bir altyapı ve su ürünleri üreti-
minden turizme kadar uzanan 
yeni istihdam alanları da bu 
çalışmaların neticesi olarak 
karşımıza çıkmaya devam 
ediyor. Bunların da ötesinde, 
tarihi mirasın ve doğal yaşa-
mın korunması yönündeki ka-
rarlılık ile yeniden yerleşim ve 
kamulaştırma çalışmalarında 
ortaya konan hassasiyet, bun-
dan sonra benzer yatırımlar-
da yüksek bir bilinç düzeyinin 
oluşmasına da vesile olacak.

Ilısu Projesi; tarihi ve kültürel 
varlıklara verilen değerin bir 
göstergesi, temiz ve yenilene-
bilir enerji üretimi ile yaşanabi-
lir bir çevre ve tüm zorluklara 
karşın projenin tamamlanma-
sı yönündeki azim ve kararlılı-
ğın simgesi olarak, uzun yıllar 
ülkemize hizmet edecek. 

Bir Barajdan Çok Daha 
Fazlası…

Ilısu Projesi kapsamında, 
2012/10 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi uyarınca birçok ku-
rum ve kuruluş ile koordinas-
yon sağlanarak gerçekleşti-
rilen çevre, yeniden yerleşim, 
tarihi ve kültürel varlıkların 
korunmasını içeren çalışma-
lar, ulusal ve uluslararası ka-
muoyu tarafından yakından 
takip edildi. Ilısu Projesi, kimi 
çevreler tarafından gerçekle-

Tarımsal sulama, 
turizm, su ürünleri 
üretimi, su yolu 
taşımacılığı ve 
ulaşım gibi yeni 
gelir getirici 
faaliyetler bir 
kenara bırakılıp 
yalnızca yerli 
ve yenilenebilir 
elektrik 
enerjisinin yıllık 
getirisi dikkate 
alındığında, Ilısu 
Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu Barajı 
ve HES Projesi 
kapsamında 
yapılan bütün 
çalışmaların 
maliyetinin, 
yaklaşık 5 
yıl içinde 
karşılanacağı ön 
görülüyor.

Yeni Hasankeyf ve Hasankeyf Kültürel Park Alanı

ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI VE HES

https://www.youtube.com/watch?v=ujqJkjwbLY8


“TARİHİ”
TAŞIMA 

PROJELERİ



3736

“TARİHİ” TAŞIMA 
PROJELERİ

Ilısu Projesi Kapsamında Ilısu Baraj gölü, 
tarihin yazılmaya 
başlandığı 
topraklarda 309 
kilometrekarelik bir 
alana yayılıyor. Bu 
kadim alanın ihtiva 
ettiği tarihi mirasın  
gelecek nesillere 
aktarılması için 
Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 
öncülüğünde 
tüm dünyaya 
örnek teşkil 
edecek başarılı 
çalışmalara imza 
atıldı. 

lısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ba-
rajı göl alanında kalan tarihi ve 
kültürel varlıkların korunup kur-
tarılmasına yönelik çalışmalar 
kapsamında; aralarında ağır-
lığı 2 bin tonun üzerinde olan 
türbelerin de bulunduğu tarihi 
yapılar, son derece hassas 
metotlar ve titiz bir mühendis-
likle kilometrelerce taşınarak, 
Hasankeyf Kültürel Park Ala-
nı’nda tesis edilen Arkeoparka 
nakledildi. Toplam 1,5 milyar 
TL’ye mal olan taşıma, koruma 
ve restorasyon işlemleri, ulus-
lararası kamuoyu tarafından 
da yakından takip edildi.

Baraj Projeleri, Tarihi 
Gün Işığına Çıkarıyor

İnsanoğlu tarih boyunca yerle-
şim yerlerini, su kaynaklarına 
en kolay şekilde ulaşmalarına 
imkân tanıyacak noktalara kur-
du. Akarsu boyları, göl kenarla-
rı, kıyılar yoğun olarak yerleşim 
birimlerine ev sahipliği yaptı. 
Teknik alandaki gelişmelerle 
su kaynaklarına yakın kesim-
lerin yerleşim alanı olarak be-
lirlenmesi yönündeki zorun-
luluk günümüzde bulunmasa 
da büyük şehirler halen suyla 
iç içe. Atalarımız gibi bizler de 
bolluk ve bereket getireceği 
düşüncesiyle yerleşimlerimizi 

I
su kaynaklarına göre konum-
landırdık.

Bu durum, DSİ Genel Müdür-
lüğü tarafından geliştirilen pek 
çok projenin, tarihi uygarlıklara 
ait kültürel varlıklar ile kesiş-
mesine sebep oldu. Üstelik 
Anadolu gibi birçok medeniye-
te ev sahipliği yapmış olan cö-
mert bir coğrafyada, suya yö-
nelik altyapı projelerinin toprak 
altındaki tarihi miras ile kesiş-
mesi ihtimali daha da artıyor. 
Dolayısıyla ülkemizde hayata 
geçirilen birçok baraj projesi, 
tarihi ve kültürel zenginliklerin 
gün ışığına çıkarılmasına vesi-
le oluyor. 

DSİ tarafından geliştirilen pro-
jeler,  1992 yılında Malta’da, 
aralarında Türkiye’nin de bu-
lunduğu ülkelerce imzalanan 
“Avrupa Arkeolojik Kültür Mira-
sını Koruma Sözleşmesi” hü-
kümlerinde yer alan “Bütünle-
şik Koruma” yaklaşımına göre 
değerlendiriliyor. Öte yandan 
“Baraj Alanlarından Etkilenen 
Taşınmaz Kültür Varlıkları-
nın Korunması”na dair Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu tarafından alınan İlke 
Kararları doğrultusunda, farklı 
dallardan konularında uzman 
bilim insanlarından oluşan bi-

“TARİHİ” TAŞIMA PROJELERİ
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Saray hem baraj suyundan ko-
rundu hem de daha görünür 
bir hale getirildi.

Öte yandan Hasankeyf Antik 
Kentine baraj gölü üzerinden 
teknelerle gelen yerli ve yaban-
cı turistlerin, Yukarı Şehre ko-
laylıkla ulaşabilmeleri maksa-
dıyla üç adet yüzer iskele inşa 
edildi. Baraj gölünde değişen 
su seviyelerine uyum sağlayan 
yüzer iskeleler sayesinde, tu-
ristlerin Yukarı Şehre konforlu 
bir şekilde ulaşmaları sağlandı. 

Titiz Bir Mühendislikle 
Taşındılar

Baraj göl alanından etkilenen 
Hasankeyf Aşağı Şehir’de yer 
alan ve binlerce ton ağırlığa 
sahip olan yüzlerce yıllık tari-
hi ve kültürel varlıklar ise son 
derece hassas metotlar ve ti-
tiz bir mühendislikle tek kütle 
halinde kilometrelerce taşına-
rak ya da parçalara bölünüp 
nihai konumunda yeniden 
kurulumu yapılmak suretiyle 
baraj göl alanından başarıyla 
çıkarıldı. Baraj göl sahasından 
taşınarak çıkarılan anıt eserler, 
sergilenmek üzere Hasankeyf 
Kültürel Park Alanı’nda tesis 
edilen Arkeoparka nakledildi. 

Ilısu Projesi kapsamında ya-
pılan taşıma işlemleri; taşı-
nan yapıların tarihlendirildiği 
dönem, taşıma mesafesi, 
yapıların ağırlığı ve işlemlerin 
maliyeti hep birlikte değerlen-
dirildiğinde, dünyanın en geniş 
kapsamlı taşıma operasyonu 
olarak ön plana çıkıyor.

Yapımı 540 yıl önceye tarih-
lenen Zeynel Bey Türbesi’nin 
taşınmasıyla başlayan ve tüm 
dünyanın ilgisini Ilısu Proje-
si’ne yöneltmesine vesile olan 
taşıma işlemleri kapsamında, 
7 adet anıt eser, örneğine az 
rastlanır özel yöntemlerle ba-
raj göl alanından çıkarıldı. Bu 
eserlerden Zeynel Bey Türbesi, 
Artuklu Hamamı, İmam Abdul-
lah Zaviyesi, Süleyman Han 
Camii, Er-Rızk Camii ve Kızlar 
Camii (Eyyübi Camii) bütüncül 
olarak yani tek parça halinde; 
Orta Kapı ise 3 parçaya ayrı-
larak Hasankeyf Kültürel Park 
Alanı’nda bulunan Arkeopar-
ka nakledildi. Süleyman Han 
ve Koç Camileri ise kısmen 
taşındı ve taşınamayan kısım-
ları yerinde korundu. Eserlerin 
taşınamayan kısımlarının bir 
örnekleri, Hasankeyf Kültürel 
Park Alanı’nda bulunan Arkeo-
parkta yeniden inşa edildi.

lim komisyonları kuruluyor. Bu 
komisyonların verdiği kararlar 
doğrultusunda çalışmalar DSİ 
tarafından yürütülüyor. Baraj 
göl sahası içerisinde kalan ta-
rihi ve kültürel varlıklar, çok di-
siplinli bir bakış acısıyla günün 
teknik imkânları izin verdiği öl-
çüde ya yerinde korunuyor ya 
da taşınarak müzelerde veya 
arkeopark alanlarında sergile-
niyor.

Tarih Yeniden Yazıldı

DSİ, tarihi ve kültürel zenginlik-
lerin korunup kurtarılmasına 
yönelik en kapsamlı çalışma-
sını Ilısu Projesi’nde gerçekleş-
tirdi. Proje kapsamında tarihi 
ve kültürel varlıkların korunma-

sı konusunda dünyaya örnek 
olacak nitelikte çalışmalar 
yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda yürütülen 
çalışmalar, ulusal ve uluslara-
rası bilim insanlarından oluşan 
komisyonların gözetiminde ve 
ilgili Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun onayıyla tec-
rübeli ekipler tarafından hayata 
geçirildi. Bu çalışmalar netice-
sinde Ilısu Barajı göl alanından 
etkilenmeyen Hasankeyf Yu-
karı Şehir, yeniden düzenlene-
rek adeta bir açık hava müzesi 
haline getirildi. Bu kapsamda 
Hasankeyf Yukarı Antik Kentin-
de bulunan Ulu Camii Osmanlı 
Mescidi, Büyük Saray, Büyük 
Türbe, İç Kale Mezarlığı, Köşk 

ve yüzlerce yaşam dokusunun 
yer aldığı İç Kale Bölgesi, Darp-
hane Kayalığı ve diğer falez-
lere temel teşkil eden kayalar 
güçlendirilerek Yukarı Şehir ve 
Darphane Bölgesi’nin stabilite-
si sağlandı. Yapılan çalışmalar 
ile tehlike teşkil eden kayalar 
kontrollü olarak düşürüldü ve 
yapıların çevresine dolgu ima-
latı yapılarak Yukarı Hasankeyf 
koruma altına alındı.

Yukarı Hasankeyf’te Dicle ve 
Şaab Vadisi birleşiminde bulu-
nan ve 1329 yılında Eyyubiler 
döneminde inşa edilen Küçük 
Saray’ın, baraj suyundan et-
kilenmemesi için tarihi yapı 
mevcut konumunda 6 metre 
yükseltildi. Böylelikle Küçük 

DSİ, tarihi 
ve kültürel 
zenginliklerin 
korunup 
kurtarılmasına 
yönelik en 
kapsamlı 
çalışmasını 
Ilısu Projesi’nde 
gerçekleştirdi. 
Proje kapsamında 
tarihi ve kültürel 
varlıkların 
korunması 
konusunda 
dünyaya örnek 
olacak nitelikte 
çalışmalar yapıldı. 

Ilısu Projesi kapsamında yapılan taşıma 
işlemleri; taşınan yapıların tarihlendirildiği 
dönem, taşıma mesafesi, yapıların 
ağırlığı ve işlemlerin maliyeti hep birlikte 
değerlendirildiğinde, dünyanın en geniş 
kapsamlı taşıma operasyonu olarak ön 
plana çıkıyor. 
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Taşıma ve Koruma Çalışmaları

Toplam Taşınan Anıt Eser Sayısı                                                      7 adet
Sadece Yerinde Korunan Eser 
Sayısı                                               2 adet

Bütüncül Taşınan Eserler                                                                   

Zeynel Bey Türbesi, Artuklu 
Hamamı, İmam Abdullah 
Zaviyesi, Kızlar Camii (Eyyübi 
Camii), Er Rızk Camii ile 
Süleyman Han Camii’nin 
çeşmesi ve süslemeli taç 
kapısı

Parçalara Bölünerek Taşınan 
Eserler                                              Orta Kapı (3 parça halinde)

Kısmen Taşınan ve Bir Örneği 
İnşa Edilen Yapılar Süleyman Han ve Koç Camii

Yerinde Yükseltilen Eser Küçük Saray (6 metre)
Kısmen Sudan Etkilenen 
Yapıların Özgün Yerinde 
Korunması

Yamaç Külliyesi

Sudan Etkilenmeyen Yukarı Şehir 
’deki Yapıların Korunması

Ulu Camii, Küçük Saray, 
Büyük Saray, Yukarı Kapı, Su 
Deposu, Hacı Yusuf Köşkü, 
Aslan Baba Türbesi, Şeyh 
Muhittin Türbesi, Babı-Sır 
Kapısı, konut dokusu

Yeni Hasankeyf ve Yukarı Şehir
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Taşınması planlanan tarihi 
yapıların yüzeyine eşit aralık-
larda delikler açıldı. Bu delik-
lerin içerisine ve tarihi yapının 
yüzeyine koruma tabakaları 
uygulandıktan sonra deliklere, 
yapının durumuna göre çelik 
profiller veya betonarme ki-
rişler yerleştirildi. Bu işlemin 
ardından delikler yüksek da-
yanımlı beton ile dolduruldu.

Daha sonra tarihi yapının 
kaldırılmasını ve taşınması-
nı temin edecek olan 90 cm 
kalınlığındaki beton kaldır-
ma platformu oluşturuldu. 

Kaldırma platformu (90 cm) 
ile zemin platformu (30 cm) 
arasına, 10 cm yüksekliğinde 
ayırma katmanı serildi.

Bu işlemlerin ardından tarihi 
yapı içten kesilerek özgün te-
melinden ayrıldı. Tarihi yapı, 90 
cm kalınlığındaki kaldırma plat-
formuna yerleştirilmiş olan kal-
dırma sütunu ve her bir sütuna 
monte edilmiş 50 ton kapasi-
teli hidrolik krikolar vasıtasıyla 
1,5 metre yüksekliğe kaldırıldı 
ve SPMT’ler yapının altına sü-
rüldü. SPMT’lerin üzerine yük-
lenen tarihi yapı, taşıma işlemi 

için özel olarak yapılan yolu 
kullanarak sergileneceği nihai 
konuma nakledildi.

Dünyada Yankı Buldu

Yer Batman, tarih 12 Mayıs 
2017, Dünya; 1100 ton ağırlı-
ğında, yapımı 540 yıl önceye 
tarihlenen Zeynel Bey Türbe-

rin ve taşıyıcı araçların toplam 
ağırlığına dayanabilecek ve so-
runsuz bir taşımaya imkân ve-
recek bir özellikte tesis edildi.

Taşıma işlemleri SPMT (Self 
Propelled Modular Transpor-
ter – Kendinden Tahrikli Modü-
ler Taşıyıcı) adı verilen araçlar 
ile yapıldı. Bu taşıyıcı araçlar 
ile standart yol şartlarında % 4 
eğime kadar istenilen her ağır-
lıkta yapı taşınabiliyor.

Taşıma yolunun dayanımını 
ve taşıyıcı araçları test etmek 
için, taşınacak anıt eserlerin 

si’nin 2 kilometrelik yolculu-
ğunu soluksuz takip etti ve ilk 
kez bu kadar eski bir yapının 
taşınmasına şahit oldu. Zey-
nel Bey Türbesi, Ilısu Projesi 
kapsamında taşınarak Arkeo-
park alanına nakledilen ilk anıt 
eser oldu.

12 Mayıs sabahı saat 07.45’de 
türbeyi taşıyan SPMT’lerin te-
kerleri dönmeye başladı. Tür-
be ağır ağır yol alırken, ara-
larında dönemin DSİ Genel 
Müdürünün de bulunduğu üst 
düzey yetkililer,  taşıma işle-
minde görev alan personel, 
güvenlik görevlileri, çok sayıda 
gazeteci ve vatandaşlardan 
oluşan yoğun bir kalabalık 
da türbeye eşlik etti.  Taşıma 
işlemi saat 11.45’te kayda 
değer bir sorun yaşanmadan 
tamamlandı. 4 saat süren ta-
şıma işlemi boyunca hassas 
cihazlarla yapılan gözlemler 
neticesinde, türbe herhangi 
bir hasar almadan başarıyla 
yeni yerine taşındı.

Zeynel Bey Türbesi’nin ta-
şınması, gerek türbenin yaşı 
gerekse kullanılan yöntem 
bakımından tüm dünyada il-
giyle izledi.  Taşıma işlemini 
yerinde takip etmek üzere 
Batman’a gelen yabancı ga-

ağırlığına denk betonarme 
bloklar hazırlanarak deneme 
taşımaları yapıldı. 

Tüm bu aşamaların ardından 
anıt eserlerin özgün temel-
lerinden ayrılması işlemine 
geçildi. Bunun için taşınacak 
tarihi yapının zeminine 30 cm 
kalınlığında beton dökülerek 
zemin platformu oluşturuldu. 
Bu platforma, tarihi yapıyı kal-
dıracak olan hidrolik krikoların 
monte edileceği, her biri 22 
cm çapında ve 3 metre uzun-
luğunda olan kaldırma sütun-
ları sabitlendi. 

Yer Batman, tarih 
12 Mayıs 2017, 
dünya; 1100 ton 
ağırlığında, yapımı 
540 yıl önceye 
tarihlenen Zeynel 
Bey Türbesi’nin 
2 kilometrelik 
yolculuğunu 
soluksuz takip etti 
ve ilk kez bu kadar 
eski bir yapının 
taşınmasına şahit 
oldu. Zeynel Bey 
Türbesi, Ilısu 
Projesi kapsamında 
taşınarak Arkeopark 
alanına nakledilen 
ilk anıt eser oldu. 
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Tarihi Eserler Nasıl 
Taşındı?

Ilısu Projesi kapsamında oluş-
turulan bilim komisyonu, baraj 
göl alanı içinde kalan tarihi ve 
kültürel varlıkların hangi yön-
temle koruma altına alınaca-
ğına dönük geniş kapsamlı 
çalışmalar yürüttü. Aralarında 
su altında koruma yönteminin 
de olduğu alternatiflerin değer-
lendirilmesi neticesinde, doğa 
koşulları ve zamanın olumsuz 
etkileri sebebiyle yıpranmış 
olan tarihi yapıların korunma-
sı için en uygun metot olarak 
“Bütüncül Taşıma Yöntemi” 
benimsendi. Yöntem belirlen-
dikten sonra bilim komisyonu 
tarafından literatürdeki tüm 

kaynaklar araştırıldı ve tüm ta-
şıma metotları incelendi. Daha 
sonra tarihi yapıların üzerinde-
ki tüm hasarların tespiti yapıldı. 
Ayrıca daha önceki dönemler-
de yapılan restorasyon çalış-
maları esnasında yapılara uy-
gulanan tüm müdahaleler ayrı 
ayrı ele alınarak taşıma için en 
güvenli metot tespit edildi. Bu 
bilgiler ışığında ilk olarak, res-
torasyon ilkeleri doğrultusun-
da yapıların güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yapıldı. 

Güçlendirme uygulamaları ile 
eş zamanlı olarak, mevcut lo-
kasyon ile arkeopark alanı ara-
sında maksimum %4 eğime 
sahip özel taşıma yolu hazır-
landı. Taşıma yolu anıt eserle-

Tarihi Zeynel Bey Türbesi arkeoparka taşınırken…

Tarihi eserlerin naklinde kullanılan özel taşıyıcı araçlar (SPMT)

https://www.youtube.com/watch?v=xIRR1dqqoMQ&list=PLH6wk3QMDLsnsZK8f71kxF_ARJDVvIEml
https://www.youtube.com/watch?v=5F7d5XhjxjE
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12 Mayıs 2017 
tarihinde Zeynel 
Bey Türbesi ile 
başlayan taşıma 
operasyonları, 16 
Aralık 2019 tarihinde 
taşınan son anıt 
eser ile birlikte 
tamamlandı. Ilısu göl 
sahasında bulunan 
tarihi eserler, tüm 
dünyada yankı 
uyandıran ve ilgiyle 
takip edilen taşıma 
operasyonlarının 
ardından, 
arkeoparktaki yeni 
konumlarında 
ziyaretçileri ile 
buluşacakları günü 
beklemeye başladı. 

zeteciler ve uluslararası haber 
ajansı AFP’nin muhabiri tara-
fından geçilen haberler, dünya 
basınında geniş yer buldu.

Dünyaca ünlü belgesel kanalı 
National Geographic de web 
sitesinde konuya ilişkin bir 
video paylaştı. Videoda şu ifa-
delere yer verildi: “541 Yaşın-
daki, 1100 Tonluk Türbe Nasıl 
Taşınır? Dikkatli bir mühen-
dislik ve fazlasıyla sabırla…15. 
yüzyıl eseri Zeynel Bey Türbe-
si, Türkiye’de Batman ilinde 
yer alan antik yerleşim yeri
Hasankeyf’teki mevcut yerin-
den taşındı. Türbenin 1 milden 
fazla uzaklıktaki kültür parka ta-
şınması yaklaşık 4 saat sürdü. 
Taşıma aracı 191 tekerlekten 
ve 90 cm kalınlığındaki beton 
platformdan oluşuyordu. Tür-
be, yeni şehirde sismik dalga-
ları emen, yapıya tesir etmeden 
terk etmesini sağlayan depre-
me dayanıklı tabakaya yerleşti-
rildi. Kültür parkına 8 tarihi ese-
rin daha taşınması planlanıyor.”

Anıt Eserler Peş Peşe 
Yola Çıkıyor

Zeynel Bey Türbesi’nin ardın-
dan taşınan ilk tarihi yapı Ar-
tuklu Hamamı oldu. Artuklu 
Hamamı’nın 12. yüzyılın orta-

gâhta 62 metre üst kota nak-
ledilmiş oldu. İmam Abdullah 
Zaviyesi’nin 3 ana kütlesi, 10 
Eylül 2018 ile 19 Ekim 2018 ta-
rihleri arasında taşındı.

Hasankeyf Antik Kenti’nin giri-
şinde yer alan ve Orta Kapı ola-
rak isimlendirilen kale kapısı ise  
3 parçaya bölünerek, 15-
22.10.2018 tarihleri arasında 
taşındı. Toplam ağırlığı 337 
ton olan Orta Kapı’nın Eyyü-
biler döneminde 1423 yılında, 
Sultan Süleyman tarafından 
yaptırıldığı biliniyor.

Minareler Taş Taş 
Nakledildi
Tarihi ve Kültürel Varlıkların 
korunması çerçevesinde 3 

larında, Artuklular döneminde 
inşa edildiği ve Osmanlı İm-
paratorluğu zamanında farklı 
tarihlerde yapının yıkılan bazı 
bölümleri ve soğukluk bölümü-
nün yeniden yapıldığı biliniyor.

1 200 ton ağrılığındaki Artuklu 
Hamamı’nın taşıma tertiba-
tı ile birlikte ağırlığı 1 500 ton 
oldu. Artuklu Hamamı 2 bin 
950 metre mesafedeki yeni 
konumuna maksimum eğimi 
%3,60 olan yolda gerçekleşti-
rilen yaklaşık 7 saatlik yolcu-
luğun ardından nakledildi. 6 
Ağustos 2018 tarihinde sabah 
saat 05:00’da başlayan ve saat 
11:40’da başarıyla tamamla-

adet camii de taşınarak baraj 
göl sahasından çıkarıldı. Kızlar 
(Eyyubi) Camii, Er Rızk Camii 
ve Süleyman Han Camii… Sü-
leyman Han ve Er Rızk Cami-
lerinin zamanın yıpratıcı etki-
lerine karşın ayakta kalabilen 
minarelerinin bütüncül olarak 
taşınmasının, yapılara zarar ve-
rebileceği hesap edilerek baş-
ka bir yol denendi. Minareler, 
taşları tek tek sökülerek ve yeni 
yerinde aslına uygun olarak 
kurulumu yapılmak suretiyle 
taşındı. Sökülen taşlar tek tek 
numaralandırılarak vinç yardı-
mıyla indirildi. Numaralandırı-
lan taşlar, aslına uygun şekilde 
birleştirilmek üzere Hasankeyf 
Kültürel Park Alanı’ndaki Arke-
opark’a götürüldü ve burada 

nan yolculuk neticesinde tarihi 
yapı, 70 metre üst kota taşına-
rak baraj göl sahasından çıka-
rılmış oldu.

12. yüzyılda Artuklular tarafın-
dan inşa edilen İmam Abdul-
lah Zaviyesi ise türbe, minare
ve eyvan/müştemilat olmak
üzere 3 parça halinde taşındı.
Sırasıyla 800, 400 ve 200 ton
ağırlığa sahip olan bu yapılar,
tarihi zaviyenin mevcut ko-
numundaki başlangıç nokta-
sından, nihai konumdaki bitiş
noktasına kadar, 2 bin 400
metre taşındı. Taşıma işlemi
neticesinde zaviye, maksi-
mum eğimi  %3,60 olan güzer-

uzman ekipler tarafından kuru-
lum işlemi gerçekleştirildi.

Taşınan En Ağır Yapı: 
2 Bin 560 Ton

Süleyman Han ve Er Rızk Ca-
mii’nin ana yapıları ise bütün-
cül olarak taşındı. Yine Kızlar 
(Eyyubi) Camii de bütüncül 
olarak taşınan yapılar arasında 
yer aldı.

Kızlar (Eyyubi) Camii, Ilısu Pro-
jesi kapsamında taşınan en 
ağır tarihi yapı oldu. Batı ve 
doğu bloğu ile kuzey ve güney 
duvarları olmak üzere 4 parça 
halinde taşınan 13. yüzyıl eseri 
Kızlar (Eyyubi) Camii’nin top-
lam ağırlığı 4960 tonu buldu. 
Taşınan en ağır parça ise 2560 
ton ağırlığındaki doğu bloğu 
oldu. Tarihi caminin taşınma-
sı için Dicle Nehri üzerinde 12 
menfezden oluşan, 104 metre 
uzunluğunda bir köprü yapıldı.

Arkeopark Turizme 
Büyük Katkı 
Sağlayacak

Ilısu Barajı göl sahasında bu-
lunan tarihi eserler, tüm dün-
yada yankı uyandıran ve ilgiyle 
takip edilen taşıma operasyon-
larının ardından arkeoparktaki 
yeni konumlarında ziyaretçileri 

“TARİHİ” TAŞIMA PROJELERİ

ile buluşacakları günü bekle-
meye başladı. 12 Mayıs 2017 
tarihinde Zeynel Bey Türbesi ile 
başlayan taşıma operasyonla-
rı, 16 Aralık 2019 tarihinde ta-
şınan son anıt eser ile birlikte 
tamamlandı. Yeni konumuna 
taşınan eserler, burada uygu-
lanan restorasyon işlemleri ve 
son rötuşların ardından baraj 
sularının yükselmesiyle birlikte 
bir yarımadaya dönüşen arke-
opark alanında ziyaretçilerini 
bekliyor.  

Arkeopark alanında aslına uy-
gun örneği inşa edilen yapılar 
da tamamlanarak sergilenme-
ye hazır hale getirildi. Bu çerçe-
vede; Süleyman Han Külliyesi, 
İmam Abdullah Zaviyesi Mes-
cit Bölümü, Artuklu Hamamı 
sıcaklık bölümü ve Zeynel Bey 
Külliyesi’nin türbe dışında ka-
lan yapılar topluluğu, yeniden 
inşa edilerek Arkeopark alanın-
daki yerini aldı.

Arkeopark alanında, kazı çalış-
malarından elde edilen eserle-
rin sergileneceği bir de müze 
inşa edildi.  Hasankeyf Müzesi 
ile birlikte Hasankeyf Kültürel 
Park Alanı’nda tesis edilen Ar-
keoparkın ilerleyen dönemde 
turizmin gözde merkezlerinden 
biri haline gelmesi bekleniyor. 

Tarihi Zeynel Bey Türbesi arkeoparktaki yeni konumunda…

Tarihi Artuklu Hamamı, Zeynel Bey Türbesi’nin önünden geçerken… 

https://www.youtube.com/watch?v=nkTHXapfTsI
https://www.youtube.com/watch?v=tN9owU1LSYw
https://www.youtube.com/watch?v=-KdcdZuJDus


MAVİ
TÜNEL

PROJESİ



4746

Konya’nın 
Asırlık 
Rüyası

MAVİ 
TÜNEL
PROJESİ

Konya Ovası’nın 
sulanması 
maksadıyla 19. 
yüzyılın başından 
itibaren kimi 
hüsranla sonuçlanan 
kimi ise kısmen 
başarılı olan birçok 
girişimde bulunuldu. 
Bu girişimlerin 
en sonuncusu 
ve başarıyla 
tamamlananı ise 
Mavi Tünel Projesi 
oldu. 2015 yılında 
Mavi Tünel’den Konya 
Kapalı Havzası’na can 
suyu akmaya başladı. 

MAVİ TÜNEL PROJESİ
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onya Kapalı Havzası, yağış-
lardan başka beslenimi ol-
mayan, su kaynaklarının kı-
sıtlı, buna karşın su talebinin 
yoğun olduğu bir bölge olma 
özelliği taşıyor. Yetersiz su 
kaynakları, zamanla artan nü-
fusun ve tarımsal faaliyetlerin 
ihtiyaçlarına cevap vereme-
yince alternatif kaynaklardan 
su getirmek için arayışlar baş-
ladı. Konya Kapalı Havzası’na 
ilk resmi müdahale Karaman 
Valisi Çelik Mehmet Paşa’nın 
öncülüğünde 1819 yılında 
yapıldı. Konya Ovası’nın su-
lanması için Suğla Gölü’ndeki 
düdenler kapatılmaya çalışıldı 
ancak başarılı olunamadı. 

Sonuçsuz kalan bir dizi girişi-
min ardından 1880 yılında, bir 
dönem Karaman Kaymakam- DSİ Genel Müdürlüğü 

Devreye Giriyor

Cumhuriyetin ilanından sonra 
1927 yılında, Konya Ovası’nda 
sulama çalışmalarını koordi-
ne edecek olan Konya Ovası 
İrva ve İskası İşletme Müdüri-
yeti kuruldu. Konya Ovası’nda-
ki sulama çalışmalarını sürdü-
ren bu kuruluş, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü teşkilatla-
nana kadar Türkiye’de uygula-
nan diğer sulama projelerine 
örnek teşkil etti.

K
lığına da vekâlet eden ve Kuru 
Kafa Mehmet Efendi ismiyle 
anılan bir çiftçi öncülüğünde, 
Beyşehir Gölü’nden Konya 
Ovası’na su getirmek maksa-
dıyla bir kanal açma girişimin-
de bulunuldu. Konya’ya 40 km 
mesafede bulunan Hayıroğlu 
Köyü’nde ikamet eden Kuru 
Kafa Mehmet Efendi, yöre hal-
kının destek ve katılımlarıyla 
kanalı tamamladı, ancak za-
manın teknik imkânlarıyla ya-
pılan kanal, arzu edilen suyu 
Konya Ovası’na getiremedi.    

Kuru Kafa Mehmet Efendi’nin 
uğraşı netice vermemişti 
ancak oğlu işin peşini bırak-
madı. Daha sonra Sadrazam 
olan dönemin Konya Valisi 
Avlonyalı Ferit Paşa’ya baba-
sının başlattığı kanal projesini 1954 yılında teşkilatlanarak 

faaliyetlerine başlayan Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
ülkemizin tahıl ambarı olarak 
anılan Konya Ovası’nı suya ka-
vuşturmak maksadıyla Konya 
Ovası Projesi’ni (KOP) geliştir-
di. Ülkemizin ilk sulama proje-
si olan KOP, Güneydoğu Ana-
dolu Projesi’nden (GAP) sonra 
ülkemizin en büyük 2. entegre 
projesi olma vasfını da taşıyor. 
Konya Ovası Projesi ile kapalı 
havza içerisindeki mevcut ye-
raltı ve yerüstü su kaynakları-

nın değerlendirilmesi yanında, 
Göksu Nehri’nden denize dö-
külen suların baraj ve tüneller-
le ovaya aktarılması suretiyle 
sulu tarımın yaygınlaştırılması 
hedeflendi.

Konya Kapalı Havzası’nın su 
rüyasını gerçekleştirmek için 
uygulanmaya başlanan KOP 
kapsamında toplam 18 adet 
proje demeti bulunuyor. Bun-
ların 14 adedi sulama, 3 ade-
di içme suyu ve 1 adedi ise 
enerji projelerinden oluşuyor. 

KOP tüm üniteleriyle birlikte 
tamamlandığında milli eko-
nomiye yıllık 3,12 milyar ABD 
doları katkı sağlayacak. Bu 
katkının 2,75 milyar dolarlık 
kısmı sulama yatırımlarından, 
300 milyon doları enerji proje-
lerinden ve 70 milyon dolarlık 
kısmı da içme suyu projelerin-
den elde edilecek.

KOP’un en 
önemli etabı olan 
Konya-Çumra 3. 
Merhale Projesi 
kapsamında 
inşa edilen Mavi 
Tünel, Konya 
Ovası’nın mavi 
rüyasını gerçeğe 
dönüştürdü. 

anlattı. Avlonyalı Ferit Paşa da 
Sadrazamlığı döneminde ko-
nuyu II. Abdülhamid’e arz etti. 
II. Abdülhamid projeyi önem-
sedi ve yerinde incelemeler 
yapmak üzere bir teknik ekip 
görevlendirdi. İncelemelerin 
ardından 1903-1907 yılları 
arasında Konya Ovası’nın su-
lanabilmesi için gerekli proje-
ler hazırlandı. Bu gelişmeler 
neticesinde ülkemizin ilk sula-
ma şebekesi olacak projenin 
temelleri atılmış oldu. Beyşe-
hir Regülatörü’nü de içeren ül-
kemizin ilk sulama şebekesi, 
1913 yılında tamamlandı ve 
uzun yıllar hizmet verdi. Dö-
nemin teknik şartlarıyla inşa 
edilmiş olmasına rağmen, şe-
bekenin bazı üniteleri faaliyet-
lerini halen sürdürüyor.

2015 yılında Mavi Tünel’den Konya Kapalı Havzası’na can suyu akmaya başladı.
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930 Milyon Metreküp 
Su İletildi

Afşar ve Bozkır barajlarında 
depolanan sular, projenin ana 
depolaması olan Bağbaşı Ba-
rajı’nda toplandıktan sonra 
Mavi Tünel vasıtasıyla Mavi 
Regülatörüne iletiliyor. Mavi 
Regülatörü ise Mavi Tünel-
den gelen suyu 125 kilometre 
uzunluğundaki Apa-Hotamış 

Müthiş Planlama ve 
Mühendislik Tasarım

KOP’un en önemli ve en büyük 
etabını Konya-Çumra Projesi 
teşkil ediyor. Üç merhaleden 
oluşan Konya-Çumra Projesi-
nin en önemli ayağını ise Mavi 
Tüneli de içeren Konya-Çum-
ra 3. Merhale Projesi oluştu-
ruyor.

Konya-Çumra 3. Merhale 
Projesi ile Yukarı Göksu Hav-
zası’nın Akdeniz’e boşalan 
sularının yıllık 414 milyon 
metreküplük kısmının, inşa 
edilecek olan üç adet baraj ve 
Mavi Tünel vasıtasıyla Konya 

iletim kanalına (AHİ) yönlendi-
riyor. AHİ vasıtasıyla kanal gü-
zergâhındaki verimli araziler 
suyla buluşuyor. 

AHİ kanalı, sulamadan artan 
suları, Konya ili, Çumra ilçesi 
sınırları içinde ilçe merkezinin 
10 kilometre güney doğusun-
da eski Hotamış Gölü üzerin-
de tesis edilen ve 580 milyon 
metreküp depolama kapa-

Kapalı Havzası’na aktarılma-
sı planlandı. Bu su ile 223 bin 
410 hektarlık tarım alanı su-
lanacak ve Konya Ovası’nın 
yeraltı suyu desteklenecek. 
Ayrıca Konya şehir merkezi-
ne yıllık 100 milyon metreküp 
içme ve kullanma suyu tahsis 
edilecek. 

Proje, Göksu Nehri üzerinde 
inşa edilen Bağbaşı, Bozkır ve 
Afşar Barajları ile Afşar-Bağ-
başı Hadimi Tüneli, Mavi Tü-
nel ve HES’ten oluşan Göksu 
Derivasyonu, Apa - Hotamış 
İletim Kanalı ve Hotamış De-
polaması olmak üzere toplam 
15 adet projeyi içeriyor.

sitesine sahip olan Hotamış 
Depolaması’na aktarıyor. Ho-
tamış Depolaması’nda ayrıca, 
Çarşamba Çayı kış akımları 
da toplanarak sulamaya uy-
gun olarak regüle ediliyor.

Öte yandan AHİ Kanalı, Bey-
şehir Gölü ve Suğla Depola-
ması’nda düzenlenen akımları 
da Hotamış Depolaması’na 
iletiyor. Bu akımlar, Beyşehir - 

Suğla - Apa Kanalı (BSA) mari-
fetiyle AHİ kanalına aktarılıyor.

Mavi Tünel 2015 yılında iş-
letmeye açıldı. 2015 yılından 
2021 yılı sonuna kadar 620 
milyon metreküp sulamaya, 
310 milyon metreküp de içme 
suyuna olmak üzere toplam, 
930 milyon metreküp su, 
Mavi Tünel vasıtasıyla Kon-
ya’ya iletildi. Sulamaya verilen 
620 milyon metreküp su ile 1 
milyon 480 bin dekar alan su-
lanarak ekonomiye 2,5 milyar 
TL katkı sağlandı.

Mavi Rüya

Konya Ovası’nın mavi rüyası 
olarak anılan Mavi Tünel, 17 
kilometre uzunluğunda ve 4,2 
metre iç çapında dev bir tünel. 
Bu dev tünelden saniyede 36 
metreküp su Konya Ovası’na 
akıyor.

Mavi Tünel KOP’un en kritik 
ünitesi konumunda bulunuyor. 
Ülkemizde Şanlıurfa Tünelle-
ri ve Suruç Tüneli’nden sonra 
sulama maksatlı en uzun 3. 
tünel olan Mavi Tünel, Bağba-
şı Barajı’nda depolanan suları 
Konya Kapalı Havzası’na ilete-
rek, sulu tarımın yaygınlaşma-
sını sağlıyor ve yeraltı suyunun 
emniyetli seviyelere çekilmesi-
ne katkı veriyor. 

Projenin ana depolama-
sı olan Bağbaşı Barajı’nda 
07.07.2012 tarihinde su tu-
tulmaya başlandı. Konya ili 
Hadim ilçesi Bağbaşı Kasa-
ba’sının 1 km kuzeybatısında 
ve Göksu Nehri üzerinde inşa 
edilen baraj; Göksu Nehri’nin 
sularını Mavi Tünel’e derive 
eden, regülâtör ve depolama 
maksatlı kilit ünite konumun-
da bulunuyor.

Projenin diğer su kaynaklarını 
ise Göksu Havzası’nda inşa 
edilen Afşar ve Bozkır baraj-
ları oluşturuyor. Afşar Bara-
jı’nda depolanan sular inşaatı 
devam eden 18 km uzunlu-
ğundaki Afşar Hadimi Tüneli 
vasıtayla Bağbaşı Barajı’na 
iletilecek. Bozkır Barajı’nda 
depolanan sular ise mevcut 
dere yatağı vasıtası ile Bağba-
şı Barajı’na aktarılıyor. Bozkır
Barajı’nda Ağustos 2020’de, 
Afşar Barajı’nda ise Eylül 
2021’de su tutuldu. Afşar 
Barajı’ndan Bağbaşı Barajı’na 
suyu aktaracak olan 18 ki-
lometrelik Afşar–Bağbaşı 
Hadimi Tüneli’nin ise 8 bin 
462 metresi (% 47’si) açıldı.

Konya Ovası’nın 
mavi rüyası olarak 
anılan Mavi Tünel, 
17 kilometre 
uzunluğunda 
ve 4,2 metre iç 
çapında dev bir 
tünel. Bu dev 
tünelden saniyede 
36 metreküp su 
Konya Ovası’na 
akıyor.

MAVİ TÜNEL PROJESİ

Konya Çumra 3. Merhale Projesi

Bağbaşı Barajı - Konya
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Ön kısmında bulunan kesici 
döner başlık sayesinde top-
rağı kazarak ilerleyen TDM, 
tünelin kaplamasını oluştura-
cak betonarme yapıların (seg-
ment) montajını da yapıyor.  
Kazıdan çıkan malzemeyi 
(pasa) bant sistemi (konveyör 
bant) vasıtasıyla tünel dışına 
nakleden TDM ile çevreye ve 
yer üstündeki yapılara zarar 
vermeden kilometrelerce kazı 
yapılabiliyor.

Günlük 20-25 Metrelik 
Tünel Delme Hızına 
Ulaşıldı

Mavi Tünel inşaatında günlük 
ortalama 15 metre hızla kazı 
yapıldı. Zaman zaman 20-25 
metre/günlük performansa 

ulaşılmış olsa da tünel içinde 
çıkan sorunlar nedeniyle orta-
lama hız düştü.

17 bin 61 metre uzunluğun-
da olan Mavi Tünel, içinden 
kamyonların geçebileceği 
bir büyüklüğe sahip. İçi tünel 
kaplama elemanı olan beton 
segmentlerle kaplanan Mavi 
Tünel’de, 52 bin 240 adet, her 
biri 25 santimetre kalınlığın-
da segment bulunuyor. Tünel 
inşaatında 67 bin metreküp 
beton ve 4 bin 350 ton demir 
kullanıldı. Kazı çalışmaları 
esnasında 803 bin 470 ton 
hafriyat çıkarıldı. 05.01.2009 
tarihinde başlanan tünel ça-
lışmaları 36 ay sonra, 2011 
yılının sonunda başarıyla ta-
mamlandı.

2015 yılında Mavi Tünel’den 
Konya Kapalı Havzası’na su 
iletilmeye başlanmasıyla 
Konya ve Karaman illerinde 
toplam 2 milyon 234 bin 100 
dekar tarım alanı sulanma im-
kânına kavuştu.

Öte yandan tünel çıkışında 
inşa edilen ve 25 MW kurulu 
güce sahip hidroelektrik sant-
ral ile enerji üretimi de gerçek-
leştiriliyor. 

Mavi Tünelin ilk etütlerine 
1960’lı yıllarda, planlama 
çalışmalarına ise 1985 yılın-
da başlandı. Yapım ihalesi 
05.12.2006 tarihinde Bağbaşı 
Barajı ile birlikte yapılan tü-
nel, 2011 yılında tamamlan-
dı, Konya Kapalı Havzası’na 
su verilmeye ise 2015 yılında 
başlandı.

4,2 Metre Çapında  
17 Kilometrelik Tünel

Son derece uzun bir güzer-
gâha sahip olan Mavi Tünel, 
tünel delme makinesi (TDM) 
kullanılarak açıldı. Tünel kazı-
sının hangi yöntem kullanıla-
rak yapılacağına, tünel kesiti 
ve uzunluğu, kazı yapılacak 
ortamın jeolojik ve hidrojeolo-
jik özellikleri, tünel üzerindeki 
örtü kalınlığı, yapım süresi 
ve maliyet göz önüne alına-
rak karar veriliyor. Bu kriterler 
arasında tünel çapı ve tünel 
uzunluğu asıl belirleyiciler 
olarak ön plana çıkıyor. Diğer 
taraftan başarılı bir tünel ta-
sarımının ve tünel inşaatının 
ön şartını, proje hazırlanması 

MAVİ TÜNEL PROJE 
KARAKTERİSTİKLERİ

Su Alma Yeri
Bağbaşı Barajı

Yıllık Çevrilen su 
miktarı
414,13 milyon m3

İletim Tipi
Basınçlı
 
Tünel İç Çapı
4,20 m

Tünel Kapasitesi
36 m3/s

Tünel Uzunluğu
17.061 m

Tünel Giriş Kotu
1.115 m

Tünel Çıkış Kotu
1.063,95 m

Tünel Eğimi
0,001189

Tünel Açma Yöntemi
TDM (Tünel Delme Makinesi)

aşamasında ayrıntılı jeolojik 
ve jeoteknik araştırmaların ya-
pılması oluşturuyor.

Mavi Tünel 4,2 metre iç çapa 
ve 17 kilometre gibi son dere-
ce uzun bir güzergâha sahip. 
Öte yandan zorlu bir zemin ve 
topoğrafik şartların yer aldığı 
tünel güzergâhında, tünel örtü 
kalınlığı yer yer 350 metreye 
kadar yükseliyor. Bu sebep-
lerle Mavi Tünel inşaatında; 
aç-kapa, del-patlat gibi hem 
maliyetli hem de uzun zaman 
gerektiren tünel delme teknik-
leri yerine, tünel delme maki-
nesinin kullanılmasına karar 
verildi.

Mavi Tünel inşaatında kullanı-
lan TDM İtalya menşeili bir fir-
madan temin edildi. Mavi Tü-
nel için özel tasarlanan TDM, 
imalatının yapıldığı fabrikadan 
75 adet tırla karayolu kullanı-
larak şantiye sahasına nakle-
dildi. TDM’in toplam maliyeti 5 
milyon 860 bin avrodur.

Mavi Tünel’den 
hizmete alındığı 
2015 yılından 
itibaren toplam 
930 milyon 
metreküp su 
aktarıldı. Bu 
suyun 620 milyon 
metreküpü 
tarımsal sulama, 
310 milyon 
metreküpü ise 
Konya İlinin içme 
ve kullanma 
suyu ihtiyacını 
karşılamak 
maksadıyla 
kullanıldı.

İçi tünel kaplama 
elemanı 
olan beton 
segmentlerle 
kaplanan Mavi 
Tünel’de, 52 bin 
240 adet, her biri 
25 santimetre 
kalınlığında 
segment 
bulunuyor. Tünel 
inşaatında 67 bin 
metreküp beton 
ve 4 bin 350 ton 
demir kullanıldı. 
Kazı çalışmaları 
esnasında 803 bin 
470 ton hafriyat 
çıkarıldı.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2009 yılında 
Balıkesir Havran Barajı göl alanı içinde kalan 
ve su tutulması halinde işlevini yitirecek olan 
yarasa mağarasının yerine, yapay bir mağara 
inşa ederek örnek bir projeye imza attı.

ÖRNEK BİR 
BARAJ PROJESİ
Önce Yarasalara
Yeni Bir Yuva,
Sonra Baraj

HAVRAN BARAJI VE YARASA MAĞARASI
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Yarasalar İçin Yeniden 
Yerleşim Projesi

Baraj projelerinde, baraj göl 
alanı içinde kalan yerleşimler 
için uygulanan kamulaştırma 
ve yeniden yerleşim işlemleri, 
Havran Barajı Projesi’nde, ya-
rasa mağarası için uygulandı. 

İlk iş olarak hem inşaat faa-
liyetlerini hem de oluşturula-
cak yapay mağaranın yarasa-
lar için uygun bir yaşam alanı 
olacak şekilde düzenlenmesi 

2008 yılında tamamlanma 
aşamasına getirilen Havran 
Barajı’nda su tutulması halin-
de, baraj göl alanı içinde bu-
lunan mağaranın su altında 
kalacağı ve mağarada yazın 
konaklayan yarasaların bun-
dan olumsuz etkileneceği 
anlaşıldı. Bunun üzerine DSİ, 
yarasalar için mevcut mağa-
ranın üst kotlarında yapay bir 
mağara inşa etme kararı aldı. 
2008-2009 yılları arasında DSİ 
tarafından inşa edilen mağa-
rayı benimseyen yarasalar, 
yeni yuvalarında o tarihten bu 
yana huzur içinde yaşıyorlar.     

İnşaat Başladığında 
Yarasa Kolonisi 
Bilinmiyordu

Toplam arazisinin ancak 
%24’ü tarıma elverişli olsa da 
Havran, tipik bir tarım ilçesi. 
Tarımsal faaliyetler büyük 
ölçüde zeytinliklerde yürütü-
lüyor. Zeytin, bölge halkının 
en önemli geçim kaynağını 
oluşturuyor. Havran’da üreti-
len zeytin ve zeytinden elde 
edilen birçok ürün dünyanın 
dört bir yanına ihraç ediliyor. 
1990’lı yılların başından itiba-
ren, bölgede gerçekleştirilen 
kaliteli zeytin üretimi sayesin-
de artan talebin karşılanması 

çalışmalarını izleyecek bir 
komite oluşturuldu. Bu ko-
mitede DSİ, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Kırıkkale Üniversitesi, Maden 
Tetkik Arama Genel Müdür-
lüğü ile Tarım Bakanlığı’ndan 
uzmanlar yer alıyordu. Yara-
saların yeni mağaraya geçişi-
ni ve popülasyon hareketlerini 
de içeren bütün çalışmalar, iz-
leme komitesinin gözetimin-
de gerçekleştirildi.

Çalışmaların ilk safhasında, 
eski mağaranın hemen üst 

ESKİ 
MAĞARA

Giriş Kotu

113 m
Yükseklik

3-15 m
Uzunluk

345 m

YAPAY 
MAĞARA

Giriş Kotu

165 m
Yükseklik

3-7 m
Uzunluk

445 m

kotunda ve su seviyesinin 
üzerinde, mevcut mağaraya 
paralel uzanan yapay bir ma-
ğara oluşturuldu. Oluşturulan 
yapay mağaraya ekosistem 
bütünlüğü açısından önem 
arz eden, doğal mağaradaki 
makro omurgasızlar ve yara-
sa gübreleri taşındı. Sıcaklık 
ve nem değerlerini doğal ma-
ğara ile uyumlu olacak şekilde 
ayarlamak için koruyucu ve 
düzenleyici yapılar marifetiyle 
benzer bir ekosistem yapay 
mağarada da oluşturuldu. 

Her Ayrıntı Düşünüldü

Yapay mağaranın yarasaların 
yaşamına uygun hale getiril-
mesi için iki mağarayı birleş-
tiren baca şeklinde, büyükçe 
bir tünel açıldı. Bu irtibat tüne-
li, yarasaların tercihlerini esas 
alan bir tahliyeye fırsat verme-
si maksadıyla tasarlandı. Ayrı-
ca bu tünelin, yarasaların ya-
şam koşulları arasında önemli 
bir yer tutan nemlilik koşulunu 
da sağlaması gibi önemli bir 
işlevi daha bulunuyordu. Zira 
yarasaların kanatları çok ince 
derilere sahip olduğundan, 
bu zar görünümlü kanatların 
nemli kalması, yarasaların uç-
ması bakımından son derece 
önemliydi.

kilenmesinin önüne geçmek 
maksadıyla bilimsel bir ekip 
kurularak alternatif çözüm 
yolları aranmaya başlandı. Ya-
pılan çalışmalar neticesinde 
İnboğazı Mağarası’nı barınak 
olarak kullanan yarasaların 
çevredeki diğer mağaralarda 
yaşamalarının mümkün gö-
rünmediği anlaşıldı. Bunun 
üzerine dünyada ilk kez uygu-
lanacak bir projeye başlandı... 
DSİ, yarasalar için yapay bir 
mağara inşa edecekti.

2009 yılında 
Havran Barajı su 
tutma işlemini 
erteleyerek 
yarasalar için 
yapay bir mağara 
inşa eden DSİ, 
dünyada eşine 
ender rastlanan bir 
projeye imza attı.

için verimin arttırılmasına yö-
nelik modern tarımsal uygu-
lamalar gündeme geldi. Mo-
dern tarımsal uygulamaların 
hayata geçirilebilmesi için ise 
su, olamazsa olmazdı. 

Çiftçilerin su ihtiyacının gü-
venli ve yeterli olarak karşıla-
nabilmesi için bir baraj inşa 
edilmesi gerekiyordu. Bu ihti-
yaç üzerine 1995 yılında, Hav-
ran Projesi kapsamında baraj 
inşaatına başlandı.

Barajın inşa edileceği Hav-
ran ilçesini çevreleyen kars-
tik alanda, irili ufaklı pek çok 
mağara bulunuyor. Baraj göl 
alanı içerisinde kalan İnbo-
ğazı Mağarası da bunlardan 
biri... İnboğazı Mağarası yaz 
kolonisi olarak yaşamlarını 
sürdüren yarasaların barınağı 
konumunda bulunuyor. Türki-
ye’nin en büyük ikinci yarasa 
kolonisini oluşturan bu popü-
lasyon, nisan-mayıs aylarında 
bölgeye gelen 15-20 bin üye-
den oluşuyor.

Ancak 1995 yılında baraj in-
şaatına başlanıldığında bu 
koloni bilinmiyordu. İlerleyen 
yıllarda zeytinlikleri haşerat-
tan koruyan bu koloniden 
haberdar olundu. Bunun üze-
rine yarasaların barajdan et-

Havran Barajı - Balıkesir Yarasalar için oluşturulan yapay mağaradan bir kare…
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ye başladılar. Mağarayı yazlık 
olarak kullanan yarasaların 
sayısı 2010 yılından bu yana 
artıyor. Yarasalar mağarayı 
o kadar benimsedi ki 100’e 
yakın yarasa, mağarayı kışlık 
olarak da kullanıyor.

2021 yılında yapılan sayım-
larda 6 farklı yarasa türünden 
oluşan popülasyonun 25 bin 
bireye ulaştığı tespit edildi. 
Mevsim şartlarına göre de-
ğişiklik gösteren yarasa po-
pülasyonu, periyodik olarak 
yapılan sayımlarla sürekli iz-
leniyor.

Yarasalar yeni mağarayı çift-
leşme, yavrulama, yavru bakı-
mı ve beslenme amacıyla yo-
ğun bir şekilde kullanıyor. Yazı 
yeni evlerinde geçiren yarasa-
lar, kış aylarının yaklaşmasıy-
la kasım ve aralık aylarında 
civardaki ve Kaz Dağları’ndaki 
kışlaklarına yerleşiyorlar.

Uzmanlara göre, bir mağara-
da ekosistemin çok uzun yıllar 
içerisinde oluştuğu ve geliş-
tiği düşünüldüğünde, civarda 
var olan ve baraj suyu altında 
kalmayan irili ufaklı çok sa-
yıda mağarada herhangi bir 
popülasyon artışı gözlemlen-
mezken yeni mağaraya yoğun 
bir yönelimin olması, projenin 
başarısının da bir göstergesi 
olarak değerlendiriliyor.

Doğal mağaranın ekosistem 
özelliklerinin, yapay mağara-
ya kazandırılması amacıyla 
yapay mağaranın tavan ve 
duvarlarında oyuklar açıldı ve 
bu oyuklara doğal mağaranın 
taban materyali taşındı. Böy-
lelikle guana olarak isimlendi-
rilen yarasa dışkısı ile birlikte 
birçok omurgasız canlının da 
nakli yapılmış oldu.

Bir Gecede 250 Kilo 
Sinek Tüketiyorlar
Havran’da inşa edilen mağara-
nın sahipleri gececi ve böcekçil 
yarasalar. Gece aktif hale gelen 
ve tarım arazilerine zarar veren 
pek çok böcek ve sinek bu ya-
rasaların menüsünde yer alıyor.

Mağaranın zeytinliklere çok 
yakın olan konumu, yarasala-
rın yazlık olarak neden bu böl-
geyi seçtiklerine dair çok net 
bir ipucu veriyor. Zeytinliklerin 
sunduğu beslenme imkânı, İn-
boğazı Mağarası’nı ve dolayı-
sıyla yapay mağarayı onlar için 
cazip kılıyor.

Zeytinlere zarar veren haşerat 
kaliteyi düşürüyor ve verimi 
azaltıyor. Ancak bölgede ya-
şayan yarasalar bu canlılarla 
beslenerek çiftçinin adeta dos-
tu oluyor. İlaçlama yapılarak 
da haşerat ile mücadele etmek 
mümkün ancak, kimyasalların 
ürünlere zarar verme ihtimali 
var. Ayrıca ilaçlamanın belli bir 
maliyeti ve ürün kalitesini dü-
şürme riski de bulunuyor. 

Amerika Teksas’da bir yarasa 
mağarasında yapılan araş-
tırmanın sonuçları dikkate 
alındığında, İnboğazı Mağa-
rası’nda konaklayan 25 bin 
civarındaki yazlıkçı yarasanın, 
bir gecede tüketeceği böcek 

ve tarım zararlısı miktarı, yak-
laşık 200-250 kg arasında de-
ğişiyor.

Bir Taşla 3 Kuş
Ulusal ve Uluslararası bilim 
camiası, Avrupa Birliği Ko-
misyonu ve sivil toplum kuru-
luşlarınca sonuçları titizlikle 
izlenen Havran Barajı Proje-
si’nde, doğa-insan-ekonomi 
dengesi gözetilerek, Havran 
Barajı’nda yarasalar zarar gör-
meden su tutulabildi. Böylelik-
le hem yarasalar için yeni bir 
habitat oluşturuldu hem de 
yöre çiftçisi baraj sayesinde 
taşkın zararlarından korundu 
ve ihtiyaç duydukları mevsim-
de sulama suyuna kavuştu. 
Bununla birlikte baraj düş-
mekte olan yeraltı suyu seviye-
si ve rezervlerin korunmasına 
da büyük katkı sağladı. 

Yapay mağara yarasaların ya-
şam koşullarına elverişli hale 
getirildikten sonra sıra nakil 
sürecine geldi. Yarasaların 
yeni yuvalarına yönlendirilme-
si maksadıyla akşam beslen-
mek için doğal mağaradan 
çıkışları izlendi ve dönüşleri, 
doğal mağara giriş ağızının 
kapatılması suretiyle engel-
lendi. İçeride kalan yarasalar 
ise inşa edilen tünel sayesin-
de yeni mağaraya geçebile-
ceklerdi. Yarasaların yapay 
mağaraya geçmelerini sağ-
lamak için ışık ya da ses gibi 
hiç bir tahrik edici unsur kul-
lanılmadı. Böylelikle doğal bir 
geçiş süreci elde edildi. 

Yeni Evlerini 
Benimsediler
Yarasaların yeni yuvalarını ne 
ölçüde benimsediklerini tespit 
etmek için düzenli aralıklarla 
kontroller yapıldı. Bu kontrol-
lerde yarasaların sayıları, sağ-
lık durumları, yavruların geli-
şim süreçleri ve en önemlisi 
mağaranın işlerliği incelendi. 
Eksikler tespit edilip raporlan-
dı ve giderildi.

2010 yılından itibaren yarasa-
lar havaların ısınmasıyla bir-
likte literatürde belirtildiği ve 
beklenildiği üzere Mayıs ayı 
itibariyle yazı geçirmek mak-
sadıyla yeni yuvalarına gelme-

Yarasalar 2010 yılından itibaren, literatürde 
belirtildiği ve beklenildiği üzere, Mayıs ayı 
itibariyle yazı geçirmek maksadıyla yeni 
yuvalarına gelmeye başladılar. Mağarayı 
yazlık olarak kullanan yarasaların sayısı, 
2010 yılından bu yana artıyor.

Proje ile

- Toplam 3060 hektar alan 
sulanıyor,

- Sulama sahasından yıllık 
yaklaşık 70 milyon TL gelir 
elde ediliyor.

- Yaklaşık 4 bin çiftçi ailesi 
(yaklaşık 15 000 kişi) bu 
projeden istifade ediyor.

- Balıkesir’in körfez bölgesi 
Edremit, Burhaniye ve 
Havran’ın toprakları 
bereketlendi.

Havran Barajı

Havran Barajı inşaatına 
1995 yılında başlandı ve 
23.11.2009 tarihi itibariyle 
barajda su tutuldu. Baraj kil 
çekirdekli kaya dolgu tipinde 
inşa edildi. Yüksekliği ise 
temelden 80 metre. 

Havran Ovası Sulaması 
inşaatına ise 08.05.2009 
tarihinde başlandı. Proje 
2012 yılında tamamlandı. 
Havran Barajı’ndan temin 
edilen su ile Havran 
Ovası’nda 3 bin 60 hektar 
alanın sulanması sağlanıyor.

Yarasalar, DSİ tarafından oluşturulan yeni yuvalarında…

HAVRAN BARAJI VE YARASA MAĞARASI
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SKHA Yönetmenliği 
ve HES Projeleri

HİDROELEKTRİK 
ENERJİDE
DEV HAMLE

Hidroelektrik enerji yatırımlarında özel 
sektöre serbesti tanınmasıyla birlikte, 2003 
yılından 2021 yılı sonuna kadar yıllık yaklaşık 
52 milyar kilovatsaatlik (yaklaşık 6 adet 
Atatürk Barajı gücünde) ilave elektrik enerjisi 
üretim kapasitesi geliştirildi. Bu düzenleme 
neticesinde ülkemizin enerjide olan dışa 
bağımlılığı azaldı ve 60 milyar dolar tutarındaki 
yatırım yükü devletin üzerinden kalktı. 

SKHA YÖNETMELİĞİ ve HES PROJELERİ
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linde bulunan yıllık 52 milyar 
kilovatsaatlik bir kapasiteye 
ulaştı. Daha da önemlisi ara-
dan geçen 19 yıllık süreç için-
de, SKHA Yönetmeliği birçok 
kez revize edilerek çevre ve do-
ğal hayata verilecek en küçük 
bir zarara karşı dahi hassas 
hale getirildi. 

SKHA çerçevesinde inşa edi-
len HES projeleri, havzadaki 
içme-kullanma, doğal hayat ve 
tarımsal alanların su ihtiyaçla-
rının karşılanmasının ardından, 
geriye kalan su ile enerji ürete-
bilir. Bu nedenle HES projeleri 
genel olarak suyun bol olduğu 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
(taşkın dönemlerinde) enerji 
üretiyor. 

Dere üzerinde kurulacak tesis 
aracılığı ile özel sektöre suyun 
sadece enerji amaçlı kullanım 
hakkı 49 yıllık bir süre için ve-
riliyor. Bu süre sonunda tesis 
bedelsiz olarak devletin mül-
kiyetine geçiyor. Firmalar ile 
imzalanan su kullanım hakkı 
anlaşmalarında kamuoyunun 
hassas olduğu tüm hususlar 
(suların kirlenmesi, çevrenin 
korunması gibi) teminat altına 
alınarak inşaat ve işletme dö-
neminde ilgili tüm kurumlar ile 
iş birliği içerisinde tesisler de-
netim altında tutuluyor.

ürkiye 2000’li yılların başında, 
enerjide olan dışa bağımlılığı-
nı sona erdirmek için yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarını 
devreye sokarak enerjisi kendi-
ne yeten bir ülke olma yolunda 
önemli bir atılım başlattı. Mev-
cut enerji ihtiyacının ve her yıl 
% 6-8 bandında artan elektrik 
talebinin, cari açığın büyüme-
sine mahal vermeden karşıla-
nabilmesi için bu atılım büyük 
önem taşıyordu.   

Hidroelektrik enerji ile başla-
yan ve ilerleyen yıllarda jeo-
termal, rüzgâr, güneş ve yerli 
kömür ile ivmelenen bu atılım 
neticesinde 2022 yılına gelin-
diğinde, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ülkemi-
zin kurulu gücü içindeki payı 
%65’in üzerine çıktı.

SKHA’nın 
Kazandırdıkları

2000’li yılların başında bir taraf-
tan DSİ Genel Müdürlüğü’nce 
hizmete alınan hidroelektrik 
santraller bir taraftan ise SKHA 
Yönetmeliği ile önü açılan özel 
sektör firmalarınca hayata ge-
çirilen HES projeleri ile ülkemi-
zin elektrik kurulu kapasitesine 
önemli katkı yapıldı. 

DSİ bu dönemde ülkemizin en 
büyük 4. hidroelektrik sant-
rali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu Barajı ve HES başta ol-
mak üzere; Deriner, Ermenek, 
Borçka, Obruk, Akköprü, Bat-
man gibi yüksek kapasiteli ba-
raj ve HES’leri tamamlayarak 
milletimizin hizmetine sundu. 

Aynı dönemde SKHA Yönet-
meliği çerçevesinde tamam-
lanarak işletmeye alınan ve 

Zaman zaman haksız ve ağır 
eleştirilerin hedefi olsa da hid-
roelektrik santraller bu atılımın 
lokomotifi konumunda bulu-
nuyor. 2003 yılında özel sektö-
re hidroelektrik enerji yatırım-
larında serbesti tanınmasıyla 
birlikte, ülkemizin hidroelektrik 
potansiyelinin değerlendiril-
mesi hususunda güçlü bir 
ilerleme kaydedildi. Bir yandan 
Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü’nün diğer yandan özel 
sektörün Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Yönetmeliği çerçe-
vesinde hayata geçirdiği HES 
yatırımlarıyla ülkemizin eko-
nomik yapılabilir hidroelektrik 
potansiyeli önemli oranda dev-
reye alındı.  

çoğunluğunu nehir tipi santral-
lerin oluşturduğu HES sayısı 
ise 600 oldu. Yaklaşık toplam  
15 bin 610 MW kurulu güce 
sahip olan bu tesisler ile yıl-
lık yaklaşık 52 milyar kilovat-
saat elektrik enerjisi üretmek 
mümkün.

Öte yandan SKHA Yönetme-
liği kapsamında ülkemizin 
tüm HES potansiyeli faaliyete 
geçtiğinde yaklaşık 60 milyar 
dolarlık bir yatırım, özel sektör 
finansmanı ile faaliyete geçi-
rilmiş olacak. Diğer bir anla-
tımla kamu hizmetleri için 60 
milyar dolarlık ilave bir kaynak 
oluşacak.

2003 yılından itibaren, 
SKHA kapsamında özel 
sektör tarafından inşa edi-
lerek işletmeye alınan  
600 adet HES için özel sektör 

Her Şey 2003 Yılında 
Başladı

Özel Sektöre hidroelektrik 
enerji üretiminin yolu, 2003 yı-
lında Elektrik Piyasası Kanunu 
kapsamında yürürlüğe giren 
Su Kullanım Hakkı Anlaşması 
Yönetmeliği (SKHA) ile açıldı. 
Yönetmelik uyarınca SKHA 
imzalanan özel sektör firması, 
belirlenen su kaynağı üzerinde 
HES inşa etme ve enerji üret-
me hakkına sahip oluyor ve 
söz konusu tesis 49 yıl sonra 
bedelsiz olarak ve çalışır vazi-
yette devlete devrediliyor. 2003 
yılında başlatılan bu hamle, iv-
mesini giderek artırarak 2022 
yılına gelindiğinde işletme ha-

T
Özel sektör HES 
projeleri, havzadaki 
içme-kullanma, 
doğal hayat ve 
tarımsal alanların 
su ihtiyaçlarının 
karşılanmasının 
ardından, geriye 
kalan su ile 
enerji üretebilir. 
Bu nedenle HES 
projeleri genel 
olarak suyun 
bol olduğu Mart, 
Nisan ve Mayıs 
aylarında (taşkın 
dönemlerinde) 
enerji üretiyor. 

SKHA YÖNETMELİĞİ ve HES PROJELERİ

Beyhan-1 Barajı ve HES

Kirazlık Regülatörü ve HES - Siirt
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tarafından harcanan bedel 
yaklaşık olarak 25 milyar dola-
rı buldu. Bu tesisler için devlet 
eliyle herhangi bir harcama 
yapılmadı ve aslında enerji 
yatırımlarına aktarılacak bu 
kaynak; güvenlik, sağlık, adalet 
ve eğitim gibi diğer yaşamsal 
yatırımlara yönlendirildi.

Öte yandan SKHA ile ülkemi-
zin yerli, yenilenebilir ve temiz 
enerji üretim kapasitesi arttı. 
Bu artış oranında karbon kö-
kenli, çevreyi kirleten ve ithal 
edilen kaynakların kullanımı 
azaldı. Karbon kökenli enerji 
kaynaklarının ithali için harca-
nan kamu kaynağı yurtiçinde 
kaldı. 

SKHA kapsamında yapılan 
yatırımların yaklaşık %80’lik 
kısmı yurtiçi kaynaklarından 
(proje, inşaat, işletme vb.) kar-
şılandı ve yurt içinden istihdam 

sağlandı. Bu durum ekonomik 
hareketliliği ve nitelikli insan 
gücünü arttırdı, işsizliği azalttı. 
Proje ve inşaat şirketlerinin iş 
yapma kapasitelerini geliştirdi.

SKHA, yatırımcı profilini ve şir-
ket yapılarını da olumlu yönde 
etkiledi. HES tesislerinin mini-
mum 49 yıl işletilecek olması, 
yatırımcıyı; alışıla gelen kısa 
vadeli, geçici süreli projeler için 
kurulan şirket profilinden; uzun 
vadeli, güçlü yapılı şirket profi-
line yönlendirdi.

2019 Yılında Rekor 
Geldi

Hidroelektrik enerji üretiminde 
kamu-özel sektör işbirliği kısa 
sürede meyvelerini vermeye 
başladı. Öyle ki 2019 yılında 
Cumhuriyet tarihi rekoru kı-
rarak 88,8 milyar kilovatsaat 
elektrik enerjisi üreten hidroe-
lektrik santraller, 2019 yılında 

Temiz, Yenilenebilir, 
Yerli ve Hesaplı…

Endüstrileşme ve nüfus artışı 
ile birlikte enerji ihtiyacı sürekli 
artan dünyada, elektrik talebi 
büyük oranda fosil yakıtların 
yakılması suretiyle karşılanı-
yor. Ancak, fosil yakıt rezervle-
rinin azalması, yarattıkları çev-
re kirliliği ve son yıllarda etkileri 
hissedilir derecede artan küre-
sel ısınma ve iklim değişikliği 
sebebiyle yenilenebilir kaynak-
ların önemi giderek artıyor.

Hidroelektrik santraller, elektrik 
enerjisi üretim sürecinde kar-
bon salınımına sebep olmuyor 
ve hiçbir atık madde üretmiyor, 
bu sebeple küresel ısınma ve 
iklim değişikliği ile mücade-
lede önemli bir yer tutuyor. 
Bunun yanında HES’ler, iklim 
değişikliği ile sıklığı ve şiddeti 
artan, etki alanı genişleyen taş-
kın ve kuraklık gibi afetlerin et-
kilerinin azaltılmasına da katkı 
sağlıyor. Depolamalı HES’ler 
taşkın akımlarını rezervuarın-
da tutarak afetlerin yaşanma-
sına mani oluyor ya da taşkının 
etkilerini azaltıyor. Nehir tipi 
santraller ise taşkın akımlarını 
düzenleyerek regülatör yapı-
ları vasıtasıyla taşkının yıkıcı 
etkilerini arttıran iri rusubi mal-
zemeleri (kaya, ağaç gövdesi, 

kütük vb.) tutuyor. Depolamalı HES’ler, yağışlı dönemlerde 
biriktirdiği suyu, kurak periyotlarda kullanıcıların hizmetine 
sunarak su azlığından kaynaklanan sıkıntıları da gideriyor.

Hidroelektrik santraller diğer yenilenebilir enerji santralle-
rinden kendisini ayıran çok yönlü faydalara da zemin ha-
zırlıyor. Depolamalı tesislerde sulama, su ürünleri üretimi, 
turizm ve suyolu taşımacılığı gibi yeni gelir getirici faaliyet-
ler yapılabiliyor. 

Diğer taraftan HES’ler elektriği alternatiflerine göre ucuz 
şekilde üretiyor. Yakıt giderinin bulunmaması ve işlet-
me-bakım masraflarının düşük olması, HES’lerden elde 
edilen elektrik enerjisinin ucuz olmasını sağlıyor. 

Yerli enerji üreten HES’lerin ülkemize en büyük katkısı ise 
enerji ithalatı sebebiyle yurt dışına çıkan kaynakların, yurt 
içinde tutularak diğer yaşamsal altyapı yatırımlarına yön-
lendirilmesi noktasında ortaya çıkıyor. Öte yandan ülkemiz 
açısından düşünüldüğünde rüzgâr, güneş ve diğer yenile-
bilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların tamamına ya-
kını ithalat gerektirirken, HES yatırımlarının %80’ine yakını 
yurt içinde kalıyor. Çünkü 1977 yılında faaliyete başlayan 
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş (TEMSAN) ve özel sek-
tör tarafından HES’lerin ihtiyaç duyduğu elektromekanik 
teçhizat yurt içinde üretilebiliyor.

Son derece uzun ömürlü olan ve yatırım maliyetini kısa sü-
rede geri ödeyen (5-10 yıl) HES’lerin bir diğer avantajı da 
pik elektrik taleplerini kolaylıkla karşılayabilmesidir. Talep 
değişimlerine süratle uyum sağlayabilen HES’ler,  kolayca 
işletilip durdurulabiliyor ve kısa bir sürede tam kapasite 
çalışmaya uyum sağlayabiliyor. Öte yandan barajlı HES’ler 
rezervuarlarında biriktirdikleri su ile aynı zamanda potan-
siyel enerjiyi de depolamak gibi benzersiz bir özelliğe sa-
hip. Bu yönüyle HES’ler, ihtiyaç anında çok kısa bir sürede 
rezervuarda depolanan suyu elektrik enerjisine dönüştü-
rerek ani ve pik taleplerin karşılanmasında önemli bir rol 
üstleniyor.

ülkemizin elektrik enerjisi ihti-
yacının yaklaşık %30’unu karşı-
ladı. HES’ler kurak geçmesine 
rağmen 2020 yılında da 78,1 
milyar kilovatsaat elektrik ener-
jisi üreterek ülkemizin enerji ih-
tiyacının %27’sini karşıladı.

Ülkemizin elektrik kurulu gücü, 
2022 yılı başı itibarıyla 99 bin 
974 MW’ye yükseldi. Bu mik-
tarın %52’si yenilenebilir enerji 
kaynaklarından oluşuyor. Hid-
roelektrik enerji ise yaklaşık 
%32’lik (31 647 MW) pay ile 
ülkemizin kurulu kapasitesinin 
3’te 1’ni oluşturuyor. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ve özel 
sektör tarafından inşa edilen 
ve hâlihazırda işletmede olan 
743 adet hidroelektrik santral,  
31 bin 647 MW kurulu güce 
sahip. Bu kurulu kapasite ile 
yıllık yaklaşık 108,9 milyar ki-
lovatsaat elektrik enerjisi üret-
mek mümkün.

Hidroelektrik 
enerji üretiminde 
kamu-özel sektör 
işbirliği günümüzde 
meyvelerini 
vermeye başladı. 
2019 yılında 
Cumhuriyet tarihi 
rekoru kırarak 88,8 
milyar kilovatsaat 
elektrik enerjisi 
üreten hidroelektrik 
santraller, 2019 
yılında ülkemizin 
elektrik enerjisi 
ihtiyacının yaklaşık 
%30’unu karşıladı.

SKHA’nın Kronolojisi

Bugünkü manada SKHA’nın temeli 
olan mevzuat, 1984 tarih ve 3096 
sayılı kanun ve ilgili yönetmelik ile 
ortaya çıkmıştır. 3096 sayılı Kanun 
ile sürecin tamamlanarak özel sek-
törün ağırlıklı olduğu bir elektrik piya-
sasını öngören 4628 ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanunları çerçeve-
sinde SKHA Yönetmeliği bugünkü 
halini almıştır.

İlk SKHA Yönetmeliği 26.06.2003 ta-
rih ve 25150 sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yö-
netmelikte 25 Mayıs 2004, 17 Ekim 
2005, 12 Ağustos 2006, 08 Şubat 
2007, 18 Ağustos 2009, 14 Kasım 
2009 ve 4 Temmuz 2012 tarihlerin-
de değişiklikler yapıldı.

İkinci SKHA Yönetmeliği; 21 Şubat 
2015 tarih ve 29274 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu Yönetmelik ile 26.06.2003 tarih 
ve 25150 sayılı Resmi Gazetede Ya-
yımlanarak yürürlüğe giren SKHA 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Üçüncü SKHA Yönetmeliği; 15 Hazi-
ran 2019 tarih ve 30802 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Bu Yönetmelik ile 21 Şubat 
2015 tarih ve 29274 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren SKHA Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırıldı.

SKHA YÖNETMELİĞİ ve HES PROJELERİ

Ilısu Barajı ve HES 



ERMENEK
BARAJI VE

HES



ERMENEK BARAJI VE HES

7574

Ermenek Barajı’na gökyüzünden bakan biri, 61,5 kilometrekare alana yayılan 
baraj gölünü, muhtemelen doğal bir göl olarak algılayacaktır. Çünkü 4,5 
milyar metreküplük devasa su kütlesini tutan herhangi bir insan yapısı 
göremeyecektir. Ancak dikkatli ve araştırmacı bakışlar, son derece dar bir 
vadinin arasında gizlenen Ermenek Barajı’nın kusursuz gövdesini fark edebilir.

https://www.youtube.com/watch?v=0WkIvg5ZpSQ
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ERMENEK BARAJI VE HES

Dar 
Vadideki 
Gizli 
Hazine
ERMENEK 
BARAJI
VE HES

“Gövdenin yapılacağı yerdeki 
dar vadi, adeta ‘buraya mutlaka 
baraj yapılsın!’ şeklinde 
seslenmektedir.”

Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Dönemin DSİ Genel Müdürü - 27.07.2004

ift eğrilikli asimetrik ince kemer beton tipinde 
inşa edilen Ermenek Barajı, tamamlandığında 
218 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek 
barajı unvanını kazanmıştı. Ermenek, Deriner 
Barajı’nın tamamlanmasının ardından bu un-
vanını kaybetse de mühendislik harikası ola-
rak anılmaya devam ediyor.

Genişliği tepede 150 metreden az olan, taban-
da ise yer yer 5 metreye kadar düşen, son dere-
ce dar ve derin bir vadide inşa edilen Ermenek 
Barajı, kablo vinç sistemi ile dahi kısıtlı olarak 
sağlanabilen ulaşım imkanları ve karstik ya-
pının gerektirdiği özenli enjeksiyon ve tahki-
mat çalışmaları nedeniyle teknik olarak Tür-
kiye’nin en karmaşık baraj projelerinden biri 
oldu. Barajın inşa edildiği dar vadi, dönemin 
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu tarafından yukarıdaki ifadeyle değer-
lendirilmişti.

Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali, İs-
tanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplu açılış merasimiyle dönemin 
Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 27 Aralık 2009 tarihinde 
hizmete alındı.

10.08.2009 tarihinde su tutulmaya başlanılan 
Ermenek Barajı rezervuarında, yaklaşık 4,5 
milyar metreküp su depolanabiliyor. Maksi-
mum su kotunda 61,54 kilometrekarelik bir 
göl alanına sahip olan Ermenek Barajı, 309 
MW kurulu gücündeki santrali ile yıllık orta-
lama 1 milyar 187 milyon kilovatsaat elektrik 
enerjisi üretebiliyor.

Ç
Genişliği tepede 150 
metreden az olan, tabanda 
ise yer yer 5 metreye kadar 
düşen, son derece dar 
ve derin bir vadide inşa 
edilen Ermenek Barajı, 
kablo vinç sistemi ile dahi 
kısıtlı olarak sağlanabilen 
ulaşım imkanları ve karstik 
yapının gerektirdiği özenli 
enjeksiyon ve tahkimat 
çalışmaları nedeniyle 
teknik olarak Türkiye’nin 
en karmaşık baraj 
projelerinden biri oldu.

77
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Kablo vincin her biri 27 ton ka-
pasiteli taşıyıcıları vasıtasıyla 
iş makineleri, çalışacakları 
platformları oluşturmak üzere 
vadi tabanına doğru indirilerek 
askıda oldukları halde önce 
kazı çalışmalarını yapacakları 
platformları oluşturuyorlar-
dı. Platform oluşturulduktan 
sonra platform üzerine alınan 

Dar Vadinin Zorlu Çalışma 
Koşulları

Dönemin DSİ Genel Müdürü, 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun de-
yimiyle “Buraya mutlaka baraj 
yapılsın!” şeklinde seslenen 
Ermenek Vadisi, baraj gövdesi 
için son derece uygun olması-
na karşın, tepede yaklaşık 150 
metre, tabanda ise 5 metreye 
kadar düşen genişliği sebe-
biyle iş makinelerinin çalışma-
sını imkânsız kılıyordu. 

Proje yerinin coğrafik ve jeo-
lojik şartları gereği baraj göv-
desinin inşa edileceği vadiye 
hiçbir şekilde ulaşım müm-
kün olmadığından tüm inşaat 
işleri için kablo vinç sistemi 
kullanıldı. Barajın inşa edilece-
ği vadi için özel olarak tasar-
lanan kablo vinç, yurtdışından 
getirildi. Vadinin iki yakası ara-
sında gerilmek suretiyle oluş-
turulan kablo vinçin kurulumu 
6 ay içerisinde tamamlandı. 
Kablo vinç sayesinde iş ma-
kinelerinin ve beton taşıma 
kovasının, maksimum 290 
metre derinliğe kadar taşın-
masını sağlayan bir sistem 
elde edildi. Kablo vincin yatay 
hareketi ise vadinin üst kıs-
mında bulunan raylı sistem ile 
sağlanıyordu.

iş makineleri çalışmalarına 
devam ediyordu. 

Ermenek Barajı’nın Zarif 
Gövdesi Nasıl İnşa Edildi?

Kablo vinç, iş makinelerinin 
yanı sıra gövde için gereken 
betonun dökülmesi işlemini 
de yerine getiriyordu. İnşaat 
için gerekli olan beton, şan-

üzerinde yer değiştirmeleri 
yine kablo vinç ile sağlandı.

Baraj gövdesi yapım çalışma-
larına 06.09.2007 tarihinde 
gövde temeli inşaatı ile baş-
landı.  15 bin 500 metreküp 
beton dökülerek 24.10.2007 
tarihinde tamamlanan göv-
de temelinin ardından, 
25.01.2008 tarihinde göv-
de blokları beton dökümüne 
başlandı. Çalışmalar, toplam 
303 bin metreküp beton dö-
külerek, 25.10.2009 tarihin-
de başarı ile tamamlandı ve
Ermenek Barajı’nın çift eğrilik-
li asimetrik ince kemer beton 
gövdesi tüm zarafetiyle orta-
ya çıktı.

Taşkınlar Yaşandı

Baraj inşaatının zorlu koşullar-
da yürütülmesine sebep olan 
yalnızca inşaata elverişsiz 
vadi şartları değildi. Dar vadi 
aynı zamanda büyük taşkın-

tiyede kurulan 3 ayrı beton 
santralinden elde ediliyordu. 

Gövde beton dökümüne baş-
lanmadan önce, vadinin sağ 
sahilinde 700 metre kotunda 
(vadinin tepe noktasında) be-
ton yükleme platformu inşa 
edildi. Gövde beton dökümü, 
beton taşıma maksadıyla
Ermenek Barajı inşaatı için 
özel üretilen, 9 metreküp ka-
pasiteli kovalar marifetiyle 
gerçekleştirildi. Özel üretilmiş 
beton hazneli araçlar, beton 
santralinden yüklenen beto-
nu, yükleme platformuna ge-
tirerek kovalara boşaltıyordu. 
Kovalar da betonu, kablo vinç 
vasıtasıyla döküleceği yerlere 
naklediyor ve boşaltıyordu. 
Boşaltılan betonunun seril-
mesi ve sıkıştırılması işlem-
lerinde geniş paletli dozerler 
ve hidrolik vibratörlü ekskava-
törler kullanıldı. Bu makinele-
rin temelde ve gövde blokları 

Proje yerinin 
coğrafik ve 
jeolojik şartları 
sebebiyle baraj 
gövdesinin inşa 
edileceği vadiye 
hiçbir şekilde 
ulaşım mümkün 
olmadığından, 
tüm inşaat işleri 
için kablo vinç 
sistemi kullanıldı.

Ancak dikkatli ve araştırmacı bakışlar, son derece dar bir vadinin arasında 
gizlenen Ermenek Barajı’nın kusursuz gövdesini fark edebilir.

Kablo vincin her biri 27 ton 
kapasiteli taşıyıcıları vasıtasıyla iş 

makineleri görev yerlerine nakledildi.
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barajlarda dolusavakların ça-
lıştırılması düşünülmez. An-
cak barajın depolama kapa-
sitesinin üzerinde su gelmesi 
durumunda, dolusavakların 
kontrollü bir şekilde çalıştı-
rılması gerekir. Bu gibi du-
rumlarda baraj güvenliği için 
yapılmış olan dolusavakların 
gerektiği gibi çalışıp çalışma-
dığını ve proje değerlerini ne 
ölçüde sağladığını test etmek 
gerekir. 

Ermenek Barajı ve HES Projesi 
kapsamında sağ ve sol sahil-
de olmak üzere 2 adet dolusa-
vak yapısı yer alıyor. 6 metre iç 
çapında ve toplam uzunluğu 
920 metre olan dolusavak tü-
nellerinin deşarj kapasitesi ise 
saniyede 986 metreküp. 

Ermenek Barajı’nın inşa edildi-
ği dar vadinin her iki yakasına 
inşa edilen dolusavak yapıları, 
tahliye görüntülerini izleyenle-
rin, suyun dağın içinden fışkır-
dığı izlenimine kapılmalarına 
sebep oluyor. Zira vadinin her 
iki yamacının içine açılan tü-
nellerden (448 ve 471 metre 
uzunluğa sahip tünellerden) 
geçen su, baraj gövdesinin 
yaklaşık 400 metre aşağı ke-
siminde bulunan tünel çıkışın-

ların yaşanmasına da sebep 
oluyordu. Taşkın dönemlerin-
de çok sayıda iş makinesi za-
rar görmüş bazıları da kullanı-
lamaz hale gelmişti.

Derivasyon tünelleri inşaa-
tı esnasında, Aralık 2003 ve 
Mart 2004’te proje debileri-
nin üzerinde, saniyede 1 850 
metreküp debiye ulaşan feye-
zanlar sonrası, ciddi boyutta 
zararlarla karşılaşıldı. Bu taş-
kınlarda can kaybı yaşanma-
dı ancak çok sayıda makine, 
araç ve gereç kullanılamaz 
hale geldi.

Tüm zorlu şartlara rağmen 
baraj inşaatında çalışan 145’i 
mühendis 445 teknik perso-
nel ile 1300 işçi, özverili çalış-
malar neticesinde can kaybı 
yaşanmadan baraj inşaatını 
tamamladılar.

Muhteşem Su Gösterisi

İnşaatın tamamlanmasını ta-
kiben Ermenek Barajı’nın bü-
tün üniteleri, çeşitli dayanım 
ve kalite kontrol testlerine tabi 
tutuldu. Bu testlerden biri de 
muhteşem görüntülerin orta-
ya çıkmasına vesile olan do-
lusavak testleriydi.  Aslında 
Ermenek gibi enerji maksatlı 

Ermenek 
Barajı’nın inşa 
edildiği dar 
vadinin her iki 
yakasına inşa 
edilen dolusavak 
yapıları, tahliye 
görüntülerini 
izleyenlerin, 
suyun dağın 
içinden fışkırdığı 
izlenimine 
kapılmalarına 
sebep oluyor. 

ERMENEK BARAJI VE HES KARAKTERİSTİKLERİ

BARAJ HİDROELEKTRİK SANTRAL
Kurulu Güç

309 MW
Yıllık Enerji Üretimi

1 milyar 187 milyon kWh
Türbin Sayısı

2 + 2 adet

Gövde Tipi
Çift eğrilikli ince 
beton kemer

Kret Uzunluğu

123 metre

Temelden Gövde 
Yüksekliği:

218 metre

Depolama Hacmi

4,583 milyar m³

Kret Kotu

700 metre

Talvegten Gövde 
Yüksekliği:

210 metre

Dolgu Hacmi

303.000 m³

Kullanım Maksadı

Enerji
Dolusavaklardan bırakılan saniyede yaklaşık 465 metreküp 
suyun vadi aksında çarpışması ve bu çarpışma neticesinde 
enerjilerinin kırılarak vadiye boşalması…

https://www.youtube.com/watch?v=0WkIvg5ZpSQ
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Linyit

1.540.000 ton
CO2/yıl

Fuiloil

783.000 ton
CO2 / yıl

Doğalgaz

480.000 ton
CO2/ yıl

Ermenek Barajı’nın işletmeye 
alınmasıyla birlikte bölgede 
meydana gelen taşkınların da 
önüne geçildi. Barajın mansa-
bında (nehir akış yönüne göre 
barajın aşağı kesimi) yer alan 
ve rezervuar hacmi sınırlı olan 
Gezende Barajı’nda feyezan 
dönemlerinde ortaya çıkan 
aşırı miktardaki suyun depo-
lanamaması sebebiyle sel 
tehdidi ortaya çıkıyordu. Nite-
kim en son 2004 yılında aşırı 
miktardaki suyun Gezende 
Barajı tarafından kontrol edi-
lememesi sebebiyle Silifke’de 
50 bin kişinin maruz kaldığı 
ve büyük maddi kayba neden 
olan sel felaketi yaşanmıştı. 
Ermenek Çayı’nın membaında 
kalan Ermenek Barajı, büyük 
depolama kapasitesi sayesin-
de Gezende tarafından kont-
rol edilemeyen taşkın akımla-

dan müthiş bir tazyikle tahliye 
ediliyor. Karşılıklı iki tünel çıkı-
şından tahliye edilen su jetleri, 
vadi aksında çarpıştırılarak 
enerjileri kırılıyor. Bu çarpışma, 
olağanüstü görüntülerin orta-
ya çıkmasına sebep oluyor.  

Olası bir taşkın esnasında ba-
rajın güvenliğini temin edecek 
olan tahliye sisteminin dene-
mesinin yapıldığı 23.05.2012 
tarihli dolusavak testinde, iz-
leyenler bu eşsiz görüntülere 
şahit oldu. Deneme esnasın-
da dolusavaklardan bırakılan 
tazyikli suyun havada çarpış-
tırılması neticesinde, muhte-
şem bir manzara ortaya çıktı.

Dolusavaklardan bırakılan sa-
niyede yaklaşık 465 metreküp 
suyun vadi aksında çarpışma-
sı ve bu çarpışma neticesinde 
enerjilerinin kırılarak vadiye bo-
şalması, izleyenlere asla unuta-
mayacakları bir tecrübe yaşattı.

Ekonomiye ve Çevreye 
Katkısı Büyük

80 katlı gökdelene eş yüksekli-
ği ile Göksu Vadisi’nde bir ger-
danlık gibi yükselen Ermenek 
Barajı, enerji temini maksadı 
ile inşa edildi. Kurulu gücü 
309 MW olan tesis, yıllık orta-
lama 1 milyar 187 milyon kilo-

rını depolayarak nehrin aşağı 
kesimlerindeki sel felaketleri-
nin önlenmesinde önemli bir 
rol oynuyor.

Diğer taraftan 61,54 km²’lik re-
zervuar alanı bulunan Ermenek 
Barajı, ilçeye göl kenarı turizm 
aktiviteleri, balıkçılık ve göl ta-
şımacılığı gibi yeni iş alanları 
da kazandırdı. 

Ermenek Barajı kret üzerin-
deki yol vasıtasıyla iki yamacı 
birleştiren bir köprü vazifesi 
de görüyor. Baraj sayesinde 
Ermenek ilçesi ile Kazancı 
Beldesi arasında geçiş imkânı 
sağlandı.

vatsaat elektrik enerjisi üretim 
kapasitesine sahip.

Dünyanın sayılı mühendislik 
yapıları arasında gösterilen 
baraj, elektrik üretmeye baş-
ladığı 14 Eylül 2012 tarihinden 
bu tarafa ülke ekonomisine 
büyük katkı sağladı. 9 yıllık 
süre zarfında 8,5 milyar kilo-
vatsaat elektrik enerjisi üreten 
Ermenek Barajı ve HES’in ülke 
ekonomisine katkısı 14 milyar 
450 milyon TL oldu.

Ermenek Barajı ayrıca man-
sabında bulunan Gezende 
Barajı’na olan akımları regüle 
ederek bu barajın da enerji 
üretimine olumlu etkide bulu-
nuyor. Yapılan hesaplara göre 
Ermenek Barajı’nın sadece 
Gezende Barajı enerji üretimi-
ne olan katkısı, yıllık 338 mil-
yon kilovatsaat seviyesinde 
oluyor. Bunun yaklaşık bedeli 
ise yıllık 575 milyon TL seviye-
sinde.

Önemli ölçüdeki bu ekonomik 
katkının yanında barajın çev-
reye de olumlu etkileri bulu-
nuyor. Ermenek Barajı’ndan 
üretilen temiz enerji, fosil ya-
kıtlardan karşılanmış olsaydı 
kaynaklara göre atmosfere 
salınacak karbon miktarı aşa-
ğıdaki gibi olacaktı:

Ermenek Barajı 
ve HES, işletmeye 
alındığı tarihten 
bu tarafa geçen 9 
yıllık süre zarfında, 
toplam 8,5 milyar 
kilovatsaat elektrik 
enerjisi üreterek, 
ülke ekonomisine 
14 milyar 450 
milyon TL katkı 
sağladı.



SURUÇ
TÜNELİ VE 
SULAMASI 
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eraltında dev bir köstebek gibi 
çalışan tünel delme makinesi 
(TDM) ile açılan Suruç Tüneli,  
17 bin 185 metrelik uzunluğu 
ile ülkemizin en uzun 2., dün-
yanın ise 5. uzun sulama tü-
neli konumunda bulunuyor. 

Atatürk Barajı’ndan Suruç 
Ovası’na saniyede 90 metre-
küp su aktaran Suruç Tüneli, 
ülkemizdeki birçok nehirden 
daha büyük debiye sahip. Sa-
niyede 90 metreküplük debi, 
ülkemizin en hızlı akan nehri 
Çoruh’un yıl içindeki en düşük 
debisinin yaklaşık iki katına, 

Dünyanın En Uzun 5. Sulama Tüneli

SURUÇ TÜNELİ 
VE SULAMASI 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi 
kapsamında 2015 yılında tamamlanarak 
işletmeye alınan Suruç Tüneli, saniyede 90 
metreküp suyu, Suruç Ovası’nın bereketli 
topraklarıyla buluşturuyor.

Atatürk Barajı’ndan aldığı suyu Suruç Ovası’na 
ileten Suruç Tüneli sayesinde, yaklaşık 112 bin 
futbol sahasına karşılık gelen 563 bin dekar 
tarım arazisi, modern sistemlerle sulanma 
imkânına kavuştu. 

Y

SURUÇ TÜNELİ VE SULAMASI



8988

Suruç Ovası Pompaj Sulaması 
Projesi kapsamında sulanma-
sı planlanan 950 bin dekarlık 
sahanın, yaklaşık %60’ına kar-
şılık gelen 562 bin 950 dekar 
tarım arazisi, Suruç Tüneli sa-
yesinde sulamaya açıldı. 

Dev Köstebek İş 
Başında

Suruç Ovası Pompaj Sulaması 
Projesi’nin en önemli ve has-

en yüksek debisinin ise beşte 
birine karşılık geliyor.

Suruç Tüneli, Güneydoğu Ana-
dolu Projesi’nin (GAP) önemli 
etaplarından bir olan Suruç 
Ovası Pompaj Sulaması kap-
samında inşa edildi. Söz ko-
nusu proje tamamlandığında 
1 milyon dekara yakın bir arazi 
sulu tarım imkânına kavuşmuş 
olacak. Hâlihazırda bu arazinin 
562 bin 950 dekarlık kısmı Su-
ruç Tüneli sayesinde sulanıyor.

sas ayağını teşkil eden Suruç 
Tüneli’nin sözleşmesi, 9 Mart 
2009 tarihinde imzalandı.

Suruç Tüneli, yeraltında adeta 
dev bir köstebek gibi çalışan 
TDM ile kazıldı. Bir matkap 
gibi çalışarak hızlı bir şekilde 
tüneli delip içindeki hafriya-

112 Bin Futbol Sahası 
Büyüklüğünde Bir 
Arazi

Suruç Ovası Pompaj Sulaması 
proje sahası, Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nde yer alan Fırat 
Havzası’nda bulunuyor. Saha; 
kuzeyde Yaylak Sulaması ve 
Atatürk Barajı Rezervuarı, ba-
tıda Fırat Nehri, güneyde Su-
riye sınırı, doğuda ise Harran 
Ovası ve Suruç Ovası’nı birbi-

tı dışarı boşaltan TDM, aynı 
anda tünelin döşeme ve pre-
fabrik kaplamasını da yaptı. 
Suruç Tüneli için özel olarak 
tasarlanan çift kalkanlı TDM, 
2010 yılında İtalya’dan 300 
tırla karayolu kullanılarak Tür-
kiye’ye getirildi.

Kazı çapı 7,8 metre, kaplama-
sı yapıldıktan sonra net iç çapı 
7 metre olan Suruç Tüneli, 
2022 yılı fiyatları ile 640 mil-
yon TL’ye mal oldu.

Atatürk Barajı rezervuarından 
Suruç Ovası’na su ileten 17 
bin 185 metre uzunluğundaki 
Suruç Tüneli’nin resmi açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımlarıyla 9 
Mart 2014 tarihinde gerçek-
leştirilen merasimle yapıldı. 

rinden ayıran Cudi Dağları ile 
sınırlanıyor..

Suruç Ovası Pompaj Sula-
ması kapsamında Suruç ilçe 
merkezi ve 134 yerleşim ye-
rine ait toplam 950 bin dekar 
alan sulanacak. GAP Eylem 
Planı’nda yer alan ve projele-
ri büyük oranda tamamlanan 
Suruç Ovası Pompaj Sulama-
sı Projesi’nin inşaat işleri çok 
sayıda üniteye ayrılarak kade-
meli olarak devam ediyor.

Yeraltında dev 
bir köstebek gibi 
çalışan tünel 
delme makinesi 
(TDM) ile açılan 
Suruç Tüneli,  
17 bin 185 
metrelik 
uzunluğu ile 
ülkemizin 
en uzun 2., 
dünyanın 
ise 5. uzun 
sulama tüneli 
konumunda 
bulunuyor. 

SURUÇ TÜNELİ VE SULAMASI

17 bin 185 metre uzunluğundaki Suruç Tüneli

Suruç Tüneli’ni açan 
tünel delme makinesi

https://www.youtube.com/watch?v=_gUZtLGWsvI
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Sulu tarım ile kuru tarım ara-
sında gelir açısından 5 ila 10 
kat fark bulunuyor. Modern 
sulama sistemlerinin kullanıl-
ması ile birlikte ortaya çıkan 
bu fark direkt vatandaşlarımı-
zın cebine girecek ve milli ge-
lirde ciddi bir artış meydana 
gelecek.

Suruç Ovası’nı da içine alan 
Şanlıurfa’da sulama ile bera-
ber elde edilen ürünlerin eko-
nomik katma değeri de arttı. 
2000 yılında ihracat miktarı 15 
milyon ABD doları iken 2021 
yılında bu miktar, 155 milyon 
588 bin dolara yükseldi.

Suruç’ta İş İmkânları 
Hızla Artıyor

Daha önce bozkırı andıran 
Suruç Ovası’nda sulamayla 
birlikte verimin ve ürün çeşit-
liliğinin yükselmesi istihdama 
da olumlu yansıdı. İş imkânla-
rının artmasıyla birlikte bölge-
nin en önemli sorunlarından 
biri olan göçün önlenmesi 
yönünde önemli aşama kay-
dedildi. 

Sulama projelerinin devreye 
girmesiyle birlikte tarımın ge-
lişmesine paralel olarak ma-
kineleşme ve tarım endüstri-

sinde yaşanan gelişmeler bu 
alanlarda da yeni istihdam im-
kânlarının doğmasını sağlıyor.

Sulama ile birlikte makineli ta-
rıma ilgi arttı, sulama sonrası 
proje alanında tarımsal üre-
timde mekanizasyon düzeyi-
nin oldukça ilerlediği gözlem-
leniyor. Traktör sayısı kadar 
diğer tarım alet ve makinele-
rinin kullanımı da arttı. Trak-
tör ekipmanları, ilaç ve gübre 
atma makineleri, çapa maki-
neleri hemen hemen her köy-

de bulunuyor. Suni gübre ve 
zirai ilaç kullanımı da bölgede 
artan sulama alanına bağlı 
olarak yeterli düzeye ulaştı. 

Öte yandan tarımsal üretim-
deki artış ve ürün yelpazesi-
nin genişlemesi yem bitkileri 
yetiştiriciliğini tetikleyerek 
hayvancılığın gelişmesine de 
imkân tanıyor. Hayvancılığın 
gelişmesiyle bu alandaki istih-
dam imkânları da artıyor.

Suruç Tüneli’nin hizmete alın-
masıyla Atatürk Barajı’ndan 
Suruç Ovası’na saniyede 90 
metreküp su, başka bir deyiş-
le adeta bir nehir akıyor. Su-
ruç Tüneli, ülkemizdeki birçok 
nehirden daha büyük bir de-
biye sahip bulunuyor. Suruç 
Tüneli’nden 1 dakikada akan 
suyla 2 adet olimpik havuzu 
doldurmak mümkün.  

Çorak Topraklar Suya 
Kavuştu, Suruç’un 
Hasreti Bitti…

Suruç Tüneli ile birlikte Suruç 
Ovası’nda, 562 bin 950 dekar 
tarım arazisinin suya hasreti 
bitti. Bu araziler, ana kanal-
lardan ayrılan ve 2300 mm’ye 
ulaşan büyük çaplı borularla 
basınçlı olarak yağmurlama 
ve damla sistemiyle sulanı-
yor. Sulanan bu saha ile ülke 
ekonomisine yıllık 1,4 milyar 
TL ilave katkı sağlanıyor.

Suruç’ta sulama ile birlikte 
ürün çeşitliliği ve verimliliği 
arttı. Çiftçilerimize göre mev-
cut tarlalarda yüzde 400’e 
varan verim artışı yaşanıyor. 
Tek mahsul ekilen tarlalarda 
ikinci ürünler yetiştirilmeye 

başlandı, ayrıca mevsimsel 
göçün önüne geçilerek, il-
çede yaşayan vatandaşlara 
istihdam kapısı açıldı. Su gel-
meden önce dışarıya tarım 
işçisi olarak çalışmaya giden 
vatandaşlar artık kendi mem-
leketlerinde ve kendi tarlala-
rında çalışmaya başladı.

Suruç’ta İlk Kez 
Yetiştirilen Ürünlerin 
Hasadı Yapılıyor

Daha önce yalnızca buğday, 
arpa ve mercimek gibi ürünle-
ri yetiştirebilen bölge çiftçisi, 
sulu tarıma geçilmesiyle bir-
likte daha yüksek ekonomik 
getiriye sahip olan pamuk, 
domates, patlıcan, biber, sa-
rımsak, nane, patates ve taze 
fasulye gibi ürünleri yetiştir-
meye başladı. 

Deneme üretimlerinden yük-
sek verim ve müspet netice-
ler elde edilmesiyle birlikte 
bölgede daha önce yetiştiri-
lemeyen ürünlerden olan pa-
tatesin üretimine başlandı. 
Yine ilk kez yetiştirilmeye 
başlanan sarımsak ve soğan 
da hasadı yapılmaya başla-
nan yeni ürünler arasına girdi.

Deneme 
üretimlerinden 
yüksek verim ve 
müspet neticeler 
elde edilmesiyle 
birlikte, bölgede 
daha önce 
yetiştirilemeyen 
ürünlerden olan 
patatesin üretimine 
başlandı.

SURUÇ TÜNELİ VE SULAMASI

562 bin 950 dekar tarım arazisi, Suruç Tüneli sayesinde sulamaya açıldı.



REYHANLI 
BARAJI
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KUŞ CENNETİ
Baraj Gölünde

Reyhanlı Barajı, Amik Ovası’nın verimli arazilerini 
sulamak ve Hatay ilimizi taşkın zararlarından korumak 
üzere inşa edildi. Barajda su tutulmasıyla birlikte oluşan 
göl alanının göçmen kuşlar tarafından benimsenmesiyle 
projenin yüzleri güldüren bir faydası daha ortaya çıktı.

atay’ın tarım arazilerinin 
%25’ine sulama suyu sağla-
yan ve 200 bin dekar araziyi 
taşkın zararlarından koruyan 
Reyhanlı Barajı, baraj gölünü 
mesken tutan su kuşlarıyla 
ülkemizin yeni kuş cennet-
lerinden biri haline geliyor.
9 271 metre ile kret uzunluğu 
bakımından ülkemizin 1. ba-
rajı olan Reyhanlı Barajı, 2020 
yılında hizmete alındı. 

Amik Ovası’nın sulanması-
na ilişkin ilk etütler 1966 yı-

H
lında yapılmaya başlandı. O 
yıl Amik Ovası Geliştirilmesi 
Teknik ve Ekonomik Fizibilite 
Raporu’nda ele alınan Amik 
Gölü ve Tahtaköprü Projesi ile 
Ceyhan Nehri’nden Tahtaköp-
rü Barajı’na aktarılan suların 
Amik Ovası’nın sulanmasında 
kullanılması hedeflendi. 

Ancak söz konusu raporda 
Amik Ovası’nda meydana ge-
lebilecek taşkınlara yeterli dü-
zeyde bir çözüm üretilememe-
si nedeniyle 1995 yılında DSİ 

https://www.youtube.com/watch?v=PjoscUexJIM
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tarafından “Amik Afrin Projesi 
Reyhanlı Barajı ve Sulaması 
Planlama Raporu” hazırlandı. 
Bu rapor uyarınca, Amik Ova-
sı’na gelen taşkın sularının tu-
tulması ve Amik Ovası’nda su-
lama yapılması için Reyhanlı 
Barajı’nın inşa edilmesine ka-
rar verildi. Baraja ait sulama 
sahası ise Haziran 2011’de 
“Amik Afrin Projesi Reyhanlı 
Sulaması Planlama Raporu” 
hazırlanarak güncellendi ve 
sulama sistemi modern boru-
lu basınçlı şebeke olarak revi-
ze edildi.

Reyhanlı Barajı’nın inşaat ça-
lışmalarına 2013 yılı sonunda 
başlandı ve 10.01.2020 tari-
hinde baraj su tutmaya hazır 
hale getirildi. 

Türkiye’nin En “Uzun” 
Barajı Oldu

Amik Ovası’nda 585 bin dekar 
araziyi sulayacak ve göçmen 
kuşlar için alternatif bir yaşam 
alanı olması öngörülen Türki-
ye’nin en uzun kretine sahip 
Reyhanlı Barajı, 3 Ekim 2020 
tarihinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın tele 
konferans yöntemi ile katıldı-
ğı merasim ile hizmete alındı. 
Reyhanlı Barajı 9 bin 271 met-

relik kret (Baraj gövdesinin en 
yüksek noktalarının geomet-
rik yeri) uzunluğu ile ülkemizin 
bu alandaki birinci barajı oldu. 
Bu uzun gövdeyi inşa etmek 
için 21 milyon metreküp dol-
gu malzemesi kullanıldı. Or-
talama bir baraj gövdesinin  
3 milyon metreküplük dolgu 
hacmine sahip olduğu kabul 
edildiğinde Reyhanlı Barajı’nın 
gövdesini oluşturmak için 7 
adet orta ölçekli baraj inşa 
edildiği düşünülebilir. Temel-
den yüksekliği 28,2 metre olan 
barajın depolama kapasitesi 
ise 480 milyon metreküp.

ise Karasu Regülatörü ve ile-
tim kanalı marifetiyle Reyhanlı 
Barajı’na yönlendiriliyor.

Afrin ve Karasu çaylarından 
Reyhanlı Barajı’na aktarılan 
sular ile 585 bin dekar arazi 
sulanarak, yaz mevsiminde 
Amik Ovası’nda yaşanabile-
cek susuzluğun önüne geçile-
cek. Kışın ise Amik Ovası’nda 
meydana gelmesi muhtemel 
taşkınlar engellenerek yakla-
şık 200 bin dekar arazi taşkın-
dan korunacak. 

2018 yılında Hatay ilimizde 
meydana gelen taşkında 175 
bin dekar alan sular altında 
kalmıştı. 2019 yılında ise Rey-
hanlı Barajı’nın sağladığı fay-
da neticesinde bu alan 25 bin 
dekara düşmüş yani 150 bin 
dekar tarım arazisi taşkın za-
rarlarından korunmuştu.

117 Bin Futbol Sahası 
Büyüklüğünde Alan 
Sulanacak

Reyhanlı Barajı, Amik-Afrin 
(Reyhanlı Barajı ve Sulaması) 
Projesi kapsamında inşa edil-
di. Reyhanlı Barajı rezervua-
rında depolanacak su ile proje 
kapsamında Hatay ili Reyhan-
lı, Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri 

Reyhanlı Barajı 
sayesinde yapılacak 
sulu tarım ile hem 
tarlalardaki verim 
artacak hem de 
ürün yelpazesi 
genişleyecek. Proje 
tüm üniteleriyle 
tamamlandığında 
ülke ekonomisine, 
2022 yılı birim 
fiyatları ile yıllık  
1,7 milyar TL 
katkı sağlanması 
hedefleniyor.

Kendi su kaynağı olmayan 
Reyhanlı Barajı, Karasu ve 
Afrin çaylarının kış dönemi 
taşkın sularını depoluyor. Bu 
çayların akımlarını Reyhan-
lı Barajı rezervuarına derive 
etmek maksadıyla iki adet 
regülatör ve iletim kanalları 
inşa edildi. Afrin Çayı’na inşa 
edilen Davutlar Regülatörü ve 
İletim Kanalı, Reyhanlı Barajı 
ile birlikte işletmeye alındı. Da-
vutlar İletim Kanalı saniyede 
geçirdiği 1534 metreküp su ile 
ülkemizin en yüksek kapasite-
li iletim kanalı konumunda bu-
lunuyor. Karasu Çayı’nın suları 

REYHANLI BARAJI

Reyhanlı Barajı’nın fotoğraf karelerine sığmayan uzun gövdesinin bir kısmı…

Reyhanlı Baraj gölünü mesken tutan su kuşları

Saniyede geçirdiği 1534 metreküp su ile ülkemizin en yüksek kapasiteli iletim kanalı olan Davutlar İletim Kanalı



9998

ideal bir dinlenme, beslenme 
ve üreme alanı meydana gel-
di. Bu sebeple Reyhanlı Bara-
jı Hatay’ın “yeni kuş cenneti 
adayı” olarak görülüyor.

Göçmen kuşlar göç güzer-
gâhları üzerinde; dinlenme, 
beslenme ve üreme ihtiyaç-
larını karşılayabilecekleri ko-
naklama noktaları ararlar. Bu 
noktalarda ihtiyaçlarını kar-
şıladıktan sonra yollarına de-
vam ederler. Hatay, göçmen 
kuşların güzergâhında önemli 
bir konumda bulunuyor. Rey-
hanlı Barajı’nın su tutmaya 
başlaması ile bölgedeki kuş 
göç yolu canlanmaya başla-
dı. İnşaat çalışmaları devam 
ederken barajın tamamlan-
masıyla birlikte göçmen kuş-
ların baraj gölünü mesken 
tutacağı ve Hatay’ın ülkemizin 
kuş cennetlerinden biri olaca-
ğı öngörülmekteydi. 

Reyhanlı Barajı işletmeye alın-
dıktan sonra bölgede çalış-
malar yürüten Doğa Koruma 
Derneklerinin farklı tarihlerde 
gerçekleştirdiği 3 kuş gözlem 
çalışmasında, 100’e yakın kuş 
türü tespit edildi. Ülkemizde 
485 kuş türünün varlığı baz 
alındığında Reyhanlı Bara-
jı’nın kısa sürede ülke çapında 

sınırları içerisinde 478 bin 210 
dekarı cazibeli, 106 bin 430 
dekarı pompajlı olmak üzere 
toplam, 585 bin dekar tarım 
alanının sulanması hedeflendi. 

TÜİK verilerine göre Hatay’ın 
tarım arazisi varlığı 2 milyon 
218 bin dekar. Reyhanlı Barajı 
ile bu arazinin yaklaşık yüzde 
%25’ine sulama suyu sağla-
nacak. Reyhanlı Barajı’nın su-
lama alanında %30 pamuk, 
%18 hububat, %12 mısır, %8 

meyve, %8 soğan, %8 bostan, 
%6 sebze, %5 kırmızıbiber, %3 
patates ve %2 oranında zey-
tin ekimi yapılması projelen-
dirildi. Reyhanlı Barajı’ndan 
yapılacak sulama neticesinde 
yıllık 1,7 milyar TL gelir artışı 
elde edilmesi ve 52 bin 600 ki-
şiye de istihdam imkânı sağ-
lanması öngörülüyor. 

Amik-Afrin Projesi kapsamın-
da inşa edilen Reyhanlı Ba-
rajı 1,2 milyar TL’ye,  Davutlar 
Regülatörü  380 milyon TL’ye 
projenin diğer ünitelerinden 
Karasu Regülatörü ise 660 
milyon TL’ye mal edildi.  Su-
lama projesinin maliyeti ise 
5,5 milyar TL’yi bulacak. Proje 
kendisini yaklaşık 4,5 yıl gibi 
kısa bir sürede amorti edecek.

Göçmen Kuşlara Yeni 
Bir Yuva!

Baraj Gölleri, Ramsar Sözleş-
mesince benimsenen 42 tip 
sulak alan sınıflandırmasın-
da yer alan yapay sulak alan-
lardan sayılıyor. Baraj gölleri 
uzun bir zaman sürecinde 
tabii hayatın daha elverişli 
şartlara kavuşmasını ve geliş-
mesini sağlayan sulak alanlar 
haline dönüşüyor. Reyhanlı 
Barajı ise henüz çok yeni bir 
baraj olmasına rağmen şim-
diden göçmen kuşların uğrak 
noktası haline geldi.

Reyhanlı Barajı’nın tamam-
lanmasıyla birlikte Amik Gölü 
boyutlarına yakın ölçülerde bir 
sulak alan oluştu. Bunun so-
nucunda göçmen kuşlar için 

Afrin ve Karasu 
çaylarından 
Reyhanlı Barajı’na 
aktarılan sular 
ile 585 bin dekar 
arazi sulanarak, 
yaz mevsiminde 
Amik Ovası’nda 
yaşanabilecek 
susuzluğun önüne 
geçilecek. Kışın 
ise Amik Ovası’nda 
meydana gelmesi 
muhtemel taşkınlar 
engellenerek 
yaklaşık 200 
bin dekar arazi 
taşkından 
korunacak.

Reyhanlı Barajı 
işletmeye 
alındıktan 
sonra bölgede 
çalışmalar yürüten 
Doğa Koruma 
Derneklerinin 
farklı tarihlerde 
gerçekleştirdiği 
3 kuş gözlem 
çalışmasında 100’e 
yakın kuş türü 
tespit edildi. 

önemli bir kuş cenneti olacağı 
yönündeki öngörü kuvvet ka-
zandı.

Toplam sayıları 1000’i bu-
lan; Ak Pelikan, Balıkçıl, Bah-
ri, Sumru ve Kaşıkçı yapılan 
gözlemler neticesinde en sık 
karşılaşılan türler oldu. Bunun 
yanında nesli tehdit altında 
olan ördeklerden Pasbaş Pat-
ka ile Yeşilbaş ve Çıkrıkçın adlı 
ördekler de gözlemlenen tür-
ler arasında yer aldı. Normal 
dağılım alanı Güneydoğu Ana-
dolu illeri olan Boz Alamecek 
gibi birçok kuş türünün varlığı 
doğaseverleri mutlu etti. 

Öte yandan Anadolu kültü-
ründe önemli yere sahip olan 
ve yöresel olarak Allı Turna 
ismiyle anılan Flamingolar ile 
kuş gözlemcilerinin gözde-

lerinden biri olan İzmir Yalı-
çapkını da konaklamak üzere 
Reyhanlı Baraj gölüne uğra-
yan kuşlar kervanına katıldı.

REYHANLI BARAJI

Reyhanlı Baraj gölünde konaklayan Ak Pelikanlar

Kaşıkçı kuşları

Çeltikçi kuşları
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AFRİKA’DA SU TEMİN 
ÇALIŞMALARI

DSİ; su sıkıntısının çok ciddi boyutlara 
ulaştığı, yüz binlerce insanın temiz suya 
erişemediği ve kişi başı su kullanımı, dünya 
ortalamasının dörtte biri seviyesinde olan 
Afrika Kıtası’nda açtığı kuyularla 1 milyon 
850 bin kişiye sağlıklı ve temiz içme suyu 
temin etti. DSİ, Afrika’da gerçekleştirdiği su 
temini çalışmaları kapsamında, Cibuti’de 
ülkenin ilk barajı olan Ambouli-Dostluk 
Barajı’nı da inşa etti.

DSİ; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
harekâtları kapsamında da Suriye tarafında 
açtığı kuyularla yaklaşık 1 milyon 313 bin 
kişiye temiz ve sağlıklı içme suyu temin etti.  

Sınırları Aşan Hizmet Anlayışı

AFRİKA KITASI’NDA SU TEMİN ÇALIŞMALARI
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sına çözüm bulmak maksadıy-
la çalışmalarını Kara Kıtaya da 
taşıdı. 

Afrika Kıtası’nda,
1 milyon 850 Bin 
Kişiye Temiz İçme 
Suyu Temin Edildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-
ğü, Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
işbirliğinde gerçekleştirdiği 
çalışmalar neticesinde, 2005 
ile 2022 yılları arasında 512 
adet su sondaj kuyusu açarak 
Afrika’nın çeşitli ülkelerinde 
zor şartlarda yaşayan yakla-
şık 1 milyon 850 bin Afrikalı’ya 
temiz içme ve kullanma suyu 
temin etti.

u, günümüzde her zamankin-
den daha fazla değerli… Zira 
dünya nüfusu her zamankin-
den daha hızlı artıyor… Dünya-
da her bir saniyede 2 kişinin ha-
yatını kaybettiği buna mukabil  
5 kişinin doğduğu düşünül-
düğünde dünya nüfusuna her 
gün yaklaşık 260 bin kişi daha 
katılıyor. 1950 yılında 2,5 mil-
yar olan dünya nüfusu, günü-
müzde 8 milyara dayandı, yani 
yaklaşık 70 yılda dünya nüfusu 
3 kattan fazla artış gösterdi. 
Dünya nüfusunun 2050 yılında 
10 milyara ulaşacağı ve buna 
bağlı olarak su talebinin, günü-
müzden %30 daha fazla olaca-
ğı tahmin ediliyor.

Su, günümüzde her zamankin-
den daha fazla değerli… Çünkü 
artan nüfusun etkisiyle ortaya 
çıkan çarpık yapılaşma ve ar-
tan ihtiyaçların karşılanmasına 
yönelik kontrolsüz sanayileş-
me çabaları su kaynaklarımızı 
kirletiyor. 

Su, günümüzde her zamankin-
den daha fazla değerli… Çünkü 
küresel ısınma ve iklim deği-
şikliği, dünyamız üzerindeki et-
kisini arttırmaya başladı. 

Dünyanın bu tablo karşısında 
küresel bir işbirliği ve yardım-
laşmaya ihtiyacı var. Sürekli ar-

Afrika ülkelerinde gerçekleştiri-
len su sondaj çalışmaları kap-
samında;  Moritanya’da 102 
kuyu açılarak yaklaşık 420 bin 
kişiye, Mali’de 36 kuyu açılarak 
62 bin kişiye, Burkina Faso’da 
84 kuyu açılarak 260 bin kişiye, 
Nijer’de 261 kuyu açılarak 874 
bin kişiye, Somali’de 25 kuyu 
açılarak 235 bin kişiye temiz 
ve sağlıklı içme-kullanma suyu 
temin edildi. Ayrıca Sudan’da 3 
adet ve Cibuti’de 1 adet eğitim 
amaçlı olmak üzere toplam 4 
adet su sondaj kuyusu açıldı.

Ayrıca; Etiyopya’da TİKA tara-
fından ihale ile açtırılan kuyu-
larda kontrollük hizmeti veri-
lerek 100 bin kişiye yetecek 
içme suyu temin edildi. 

Öte yandan Somali’de 5 adet 
göletin fizibilite ve rehabilitas-
yon çalışmaları tamamlandı 
ve 9 adet su deposu yapıldı. 
Etiyopya’da 6,4 milyon avro 
maliyetinde baraj projeleri ha-
zırlandı ve Harar bölgesinde 
9 kilometrelik isale hattı yapı-
larak, 8 yerleşim yerinde 3 bin 
650 kişiye su temin edildi. 

Afrikalı mühendislere Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından; jeoteknik planlama 
raporu ve proje hazırlama, hid-
rojeolojik etüt yapılması, en-

tan su ihtiyacı ile sabit kalan ve 
hatta kirlilik sebebiyle miktarı 
azalan tatlı su kaynaklarının 
dengelenebilmesi için bu şart. 
Özellikle azgelişmişliğin kıska-
cında sınırlı su kaynaklarıyla 
asgari ihtiyaçlarını karşılama 
mücadelesi veren ülkeler için… 

Su, günümüzde bazı ülkeler 
için her zamankinden çok 
daha fazla değerli… Çünkü bu 
ülkeler coğrafi konumları itiba-
riyle çok sınırlı su kaynaklarına 

jeksiyon ve su sondaj kuyusu 
inşası konularında eğitimler 
verildi. Açılan kuyular kadar 
önemli olan bu eğitimler saye-
sinde Afrika’nın su kaynakla-
rını değerlendirebilecek insan 
kaynaklarının yetiştirilmesine 
katkı sağlandı.  

DSİ Genel Müdürlüğü’nün
Afrika Kıtası’nda; Etiyopya,
Sudan, Cibuti, Nijer, Mali, Bur-
kina Faso, Moritanya ve So-
mali’de yürüttüğü çalışmalar 
devam ediyor. Senegal, Gine 
Bissau, Gine Conakry, Gambia, 
Gana, Benin, Togo ve Kenya’da 
da insanları sağlıklı ve temiz 
suyla buluşturmak için çalış-
malar yapılması planlanıyor.

sahipler. Çünkü bu ülkeler az-
gelişmişliğin pençesindeler. 

DSİ Genel Müdürlüğü bu ül-
kelerin yoğun olarak bulundu-
ğu Afrika Kıtası’nda insanları 
sağlıklı ve temiz suyla buluş-
turmak adına çalışmalar yü-
rütüyor. 1954 yılından bu yana 
ülkemizde su kaynaklarının ge-
liştirilmesi adına önemli yatı-
rımlar gerçekleştiren DSİ, bilgi 
birikimi ve tecrübesiyle Afrika 
ülkelerinde yaşanan su sıkıntı-

S

Dünya nüfusunun 
2050 yılında 
10 milyara 
ulaşacağı ve 
buna bağlı olarak 
su talebinin, 
günümüzden %30 
daha fazla olacağı 
tahmin ediliyor.

Afrika’da DSİ ile 
TİKA işbirliğindeki 
çalışmalara 2005 
yılında başlandı. 
2005 ile 2022 yılları 
arasında, 512 adet 
su sondaj kuyusu 
açılarak 1 milyon 
850 bin Afrikalı’ya 
temiz içme ve 
kullanma suyu temin 
edildi.

AFRİKA KITASI’NDA SU TEMİN ÇALIŞMALARI
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Mazlumlar Türkiye’ye 
Sığınıyor

Türkiye, ülkelerindeki iç karışık-
lıklar ve çatışmalardan kaça-
rak ülkemize sığınan ve büyük 
kısmı Suriyelilerden oluşan mil-
yonlarca yabancıya ev sahip-
liği yapıyor. Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre 
geçici koruma statüsünde bu-
lunan 3,7 milyon Suriyeli ülke-
mizde yaşıyor. Suriyelilerin bir 
kısmı kamplarda misafir edili-
yor. Kamplarda suya erişim ve 
temizlik hizmetleri Türkiye’nin 
herhangi bir kentinden farklı 
değil, misafirlere son derece 
temiz ve AB standartlarında 
içme ve kullanma suyu temin 
ediliyor. Bu kapsamda Şanlıur-
fa’da 9, Kahramanmaraş’ta 16, 
Adana’da 5 adet olmak üzere 
toplamda 30 adet su sondaj 
kuyusu ile yaklaşık 650 bin 
kişiye yetecek temiz içme ve 
kullanma suyu temin edildi. 
Kampların dışında ülkemizin 
diğer şehirlerine yayılmış olan 
misafirler ise kentlerin yüksek 
standartlı hizmetlerinden fay-
dalanıyor. 

Öte yandan Fırat Kalkanı Hare-
katı kapsamında Suriye’de Ço-
banbey, El Bab, Azez, Marea, 
Darmik ve çevrelerinde 101 
adet su sondaj kuyusu açıla-

rak yaklaşık 705 bin kişiye ye-
tecek temiz içme ve kullanma 
suyu temin edildi. 

Barış Pınarı Harekâtı Kapsa-
mında ise Suriye’de Resulayn 
ve Telabyad’da 42 adet su 
sondaj kuyusu açılarak 608 
bin kişiye yetecek temiz içme 
ve kullanma suyu temin edildi 
ve 10 ayrı noktada su sondaj 
kuyuları ıslah edildi. 

Cibuti’nin İlk Barajı 
DSİ’den…

Türkiye ve Cibuti arasındaki 
mevcut dostluk ilişkilerinin 
güçlendirilmesi ve su alanında 
işbirliğinin geliştirmesi kap-
samında, DSİ tarafından inşa 
edilen Ambouli-Dostluk Barajı 
Cibuti’nin ilk barajı oldu.

Ambouli/Dostluk Barajı, Cibu-
ti nüfusunun %75’nin yaşadığı 
aynı isimli başkentini, Am-
bouli deresinin taşkınlarından 
koruyor. Temelden yüksekliği 
71 metre olan ve 14 milyon 
metreküp depolama hacmi 
bulunan Ambouli-Dostluk Ba-

Türkiye ve Cibuti 
arasındaki mevcut 
dostluk ilişkilerinin 
güçlendirilmesi 
ve su alanında 
işbirliğinin 
geliştirmesi 
kapsamında DSİ 
tarafından inşa
edilen Ambouli-
Dostluk Barajı 
Cibuti’nin ilk barajı 
oldu. 

rajı’nın yapımına 2017 yılında 
başlandı ve çalışmalar 2019 
yılı sonunda tamamlanarak 
baraj işletmeye alındı.

Baraj henüz tam olarak ta-
mamlanmamış olmasına 
rağmen 30 Eylül 2019 tarihin-
de Cibuti’de meydana gelen 
selin felakete dönüşmesine 
mani oldu. Bu gelişme üzerine
Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail 
Omar Guelleh, Türk halkına 
ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a teşekkürle-
rini bildirdiği bir mesajı, parti-
sinin sosyal medya hesabın-
dan paylaştı. 

Türkiye baraj inşaatı için top-
lam 17,5 milyon avroluk nak-
di hibe sağladı. Baraj İnşa-
atına ilişkin hibe anlaşması 
24.07.2016 tarihinde Cibuti 
Hükümeti Ekonomi ve Maliye 
Bakanı ile Büyükelçimiz tara-
fından imzalanmıştı.

Artan Nüfus İçin Yeni 
Yatırımlar

DSİ, son yıllarda yoğun olarak 
gerçekleşen göç akını netice-
sinde, nüfusu dramatik şekilde 
yükselen şehirlerde ilave su 
temin çalışmalarına da devam 
ediyor. 

Başta Gaziantep, Şanlıurfa, Ki-
lis ve Hatay sınırlarında olmak 

üzere kentlerin su ve atık su 
arıtma kapasitesi arttırıldı ve 
Yukarı Afrin gibi yeni barajlar, 
rezervuarlar ve isale hatları 
inşa edildi. Yukarı Afrin Bara-
jı’nda 11 Ocak 2019 tarihinde 
su tutuldu. Baraj ile göç akınıy-
la birlikte nüfusu 2,5 kat artan 
Kilis ilinin 2060 yılına kadar 
olan su ihtiyacı teminat altına 
alındı.  

AFRİKA KITASI’NDA SU TEMİN ÇALIŞMALARI

Ambouli/Dostluk Barajı – Cibuti

Yukarı Afrin Barajı – Kilis

https://www.youtube.com/watch?v=3nN2LT-JOow


BOĞAZ
GEÇİŞ

TÜNELİ
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DSİ, dünyanın en kalabalık şehirleri 
arasında yer alan İstanbul’un artan 
içme suyu ihtiyacını temin etmek 
maksadıyla Asya ve Avrupa kıtalarını 
su tüneliyle birleştirerek dünyada 
bir ilke imza attı. Melen Sistemi 
kapsamında inşa edilen Boğaz 
Geçiş Tüneli, kısıtlı su kaynakları 
bulunan İstanbul’un Avrupa yakasına, 
Asya’dan su iletiyor.

Kıtaları Birleştiren 
İlk Su Tüneli
BOĞAZ GEÇİŞ 
TÜNELİ

BOĞAZ GEÇİŞ TÜNELİ
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elen Sistemi, 1980’lerden baş-
layarak yoğun göç alan İstan-
bul’da su arz talep dengesinin 
bozulmasıyla ortaya çıkan su 
eksiğini gidermeye yönelik ola-
rak DSİ tarafından geliştirildi.

İstanbul metropolitan alanın-
da, göç nedeniyle artan nüfu-
sun ve sanayinin aşırı içme ve 
kullanma suyu talepleri, DSİ’yi 
kısa dönemde tüketilecek kü-
çük ve orta ölçekteki potansi-
yel su kaynaklarını geleceğe 
saklayarak, İstanbul’un uzun 
yıllar ihtiyacını karşılayabilecek 
su kaynaklarına yönlendirdi. 
Bu çerçevede Trakya’daki su 
kaynaklarının kısıtlı olduğu 
bilindiğinden, Asya yakasın-
da bulunan görece zengin su 
kaynakları üzerinde duruldu 
ve ilk planda Sakarya Nehri 

İstanbul 
Boğazı’nda, deniz 
yüzeyinin 135 
metre altından 
geçerek Asya 
ile Avrupa’yı 
yeraltından 
birbirine bağlayan 
ilk tünel olan 
Boğaz Geçiş 
Tüneli, 4 metre 
çapında ve 5551 
metre uzunluğa 
sahip. Tünel 2012 
yılında işletmeye 
alındı.

M

ile Büyük Melen Çayı ele alın-
dı. Sakarya Nehri’nin ağır me-
tallerle kirlenmiş olduğu ve 
mevcut teknolojilerle sularının 
arıtılamayacağı tespit edilince 
Büyük Melen Çayı tek seçe-
nek oldu.

İstanbul’un 170 km doğu-
sunda Karadeniz’e dökü-
len ve yıllık su potansiyeli 
51 m³/s olan Büyük Melen 
Çayı’ndan, Melen Barajı’nın 
düzenlenmesi ile İstanbul’a 
yılda ortalama 34 m³/s su 

verilebileceği anlaşıldı. Bu 
miktar su, kişi başına günlük 
tüketim seviyesine göre ilave  
11-13 milyon nüfusa yetecek 
bir kaynak olarak belirlendi.

İstanbul şehrinin orta ve uzun 
vadeli içme suyu ihtiyacını 

karşılamak maksadıyla geliş-
tirilen en büyük kaynak Büyük 
Melen Çayı’dır. İstanbul’a ilk 
aşamada yıllık 268 milyon 
metreküp, 4. ve nihai aşama 
sonunda ise yıllık 1 milyar 77 
milyon metreküp su verecek 

olan Büyük Melen Sistemi, 
kentin uzun vadeli su ihtiyacı-
nı karşılayacak. 37 kilometre-
si tünel olmak üzere, toplam 
uzunluğu 189 kilometre olan 
iletim hattı ile kente yıllık 268 
milyon metreküp ilave su 

Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
Boğaz Geçiş Tüneli’nden geçerken…
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sağlayacak olan Melen Siste-
mi’nin I. aşaması ile yaklaşık 
2 milyon 750 bin kişilik ilave 
nüfusun içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı temin edildi.

Melen Çayı’ndan alınan ham 
su, öncelikle İsaköy (Ağva) 
pompa istasyonuna aktarılı-
yor. Melen suyu buradan; Ye-
şilçay Sistemi’ne, Şile ilçesinde 
bulunan Darlık Barajı’na ve tü-
nellerle Ömerli Barajı’na akta-
rılabiliyor. Böylece Melen Çayı 
ile İstanbul’un diğer su kaynak-
larının birbirleriyle bağlı olduğu 
kullanışlı bir sistem elde edildi.  

Melen Sistemi’nin birinci aşa-
masında yer alan 7’si inşaat, 
3’ü imalat, 1’i enerji temini 
olmak üzere toplam 11 iş gru-
bunun ihalelerine 2000 yılında 
başlandı, bu işler peyder pey 
bitirilerek Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük içme suyu temin 
projesi olan Melen Sistemi, 
12.12.2012 tarihinde 1.aşa-
ması tamamlanarak hayata 
geçirildi.

İki Kıtayı Birleştiren İlk 
Su Tüneli

Melen Sistemi, 189 kilomet-
relik tek proje kapsamında 
hayata geçirilen içme suyu 
amaçlı en uzun iletim hattı ile 
Düzce Melen Çayı’ndan alınan 

suyu, Kağıthane Arıtma Tesi-
sine getiriyor. Suyun Asya ile 
Avrupa kıtaları arasındaki yol-
culuğu ise Boğaz Geçiş Tüneli 
sayesinde gerçekleşiyor.

Melen Sistemi’nin en kritik 
bölümünü iki kıtayı su yolu ile 
birbirine bağlayan Boğaz Ge-
çiş Tüneli oluşturuyor. 5551 
metre uzunluğunda, bitmiş 
çapı 4 metre olan Boğaz Geçiş 
Tüneli, deniz seviyesinin 135 
metre altından geçiyor.  Melen 
Projesi’nde Anadolu’dan temin 
edilen suyun, Avrupa yakasına 
iletilmesinde, iki kıtayı birbirin-
den ayıran Boğaziçi’nin geçil-
mesinin büyük önemi bulunu-
yor. Temin edilen suyu Asya 
yakasından Avrupa yakasına 
taşımak amacıyla inşa edilen 
ve Asya ile Avrupa’yı yeraltın-
dan birbirine bağlayan ilk tünel 
olan Boğaz Geçiş Tüneli, yıllık 
268 milyon metreküp suyu Av-
rupa yakasına taşıyor. Melen 
Sistemi’nin 4. ve son aşaması-
nın tamamlanmasıyla bu mik-
tar 1 milyar 77 milyon metre-
küpe çıkacak.

Tünel İki Uçtan 
Açılmaya Başlandı

Boğaz Geçiş Tüneli Projesi,  
deniz seviyesinin 135 metre 
altından geçen, 5551 metre 
uzunluğundaki tünel ve 145 

metre derinliğindeki Beykoz 
Şaftından oluşuyor. 

Boğaz Geçiş Tüneli’nde;
• Ortaçeşme (Beykoz) Giriş
• Derbent (Sarıyer) Çıkış
• Beykoz Şaftı             

olmak üzere üç ağızdan çalış-
malar tamamlandı.

Boğaz Geçiş Tüneli, Asya ya-
kasında Beykoz Ortaçeşme, 
Avrupa yakasında ise Sarıyer 
Derbent’ten açılmaya baş-
landı. Ortaçeşme’den del pat-
lat yöntemi ile açılan tünel,
Derbent’ten tünel delme ma-
kinesi ile kazılan tünel ile bir-
leştirilerek Aysa ve Avrupa 
kıtaları, İstanbul Boğazı altın-

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

İstanbul Boğazı’nın 135 metre altından geçen, 4 metre çapında ve 5 bin 551 metre uzunluğundaki Boğaz Geçişi Tüneli’nin; 
3 bin 145 metresi TDM (Tünel Delme Makinesi), 2 bin 406 metresi ise del-patlat yöntemi ile açıldı. Avrupa yakasından giren 
TDM, Asya yakasında 145 metre derinliğindeki Beykoz Şaftı imalatı yapılarak çıkartıldı.

BEYKOZ ŞAFTI

Şaftın Çapı
8 m

Derinliği
145 m

Tünel Açma Metodu
Del Patlat

ANADOLU YAKASI 
KONDÜVİSİ

Kondüvi Boyu ve Tipi
90,14 m Kondüvi

Çapı
4 000 mm

Et Kalınlığı
150 mm + 484 mm

Kaplama cinsi
Çelik + Beton

BOĞAZ GEÇİŞ TÜNELİ GİRİŞİ

Tünel Boyu
5.551 m ( 3145 m TDM ve 2406 m del patlat)

Tünel Çapı
4 000 mm

Et Kalınlığı
12 mm - 20 mm

Kaplama Cinsi
Çelik

Tünel Açma Metodu
Del Patlat ve TDM

Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
içme suyu temin 
projesi olan 
Melen Sistemi’nin 
1. aşaması, 
12.12.2012 
tarihinde 
düzenlenen, 112 
tesisin toplu açılış 
merasiminde 
hizmete alındı.

BOĞAZ GEÇİŞ TÜNELİ

Boğaz Geçiş Tünelinin açılmasında kullanılan tünel delme makinesi
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İki farklı tünel açma metodu 
ile açılan tünellerin birleştikleri 
noktada bulunan Beykoz Şaftı, 
işletme sırasında, tünelin bakı-
mı için suyu boşaltmak mak-
sadıyla inşa edildi. 8 metre 
çapa ve 145 metre uzunluğa 
(derinliğe) sahip olan Beykoz 
Şaftı, tünel delme makinesinin 
sökülerek dışarı çıkarılması iş-
lemi için de kullanıldı.

Boğaz Geçiş Tüneli inşaa-
tındaki tüm çalışmalar, tünel 
güzergâhında yapılan çok sa-
yıda temel sondajı, jeofizik ve 
hidrolojik etüt ışığında hayata 
geçirildi.

Asya’dan Avrupa’ya 1,5 
Milyar Metreküp Su

Melen Sistemi kapsamın-
da inşa edilen Boğaz Geçiş 
Tüneli açıldıktan sonra çelik 
kaplaması yapıldı. Bu çerçe-
vede İzmit’te 4 metre çapında, 
9 metre uzunluğunda çelik 
borular üretildi. Boğaz Geçiş 
Tüneli’nin su altında kalan 
bölümünün taban kotu -135 
metredir ve bu derinlikte üze-
rindeki kaya et kalınlığı yakla-
şık 35 metredir. Boğaz Geçiş 
Tüneli’nin üzerindeki deniz 
seviyesi dikkate alınarak çe-
lik kaplamanın et kalınlığı; 

dan birbirine bağlandı. Her 
iki tünelin birleşme noktasına 
Beykoz Şaftı inşa edildi. 

İstanbul’un Asya yakasında 
Ortaçeşme Giriş Portalinden, 
del patlat metodu ile 5,44 met-
re kazı çapında, % 7,38 eğim-
le 2 406 metre tünel açılarak  
-135 metre kotunda Beykoz 
Şaftına ulaşıldı. Del patlat 
yöntemi ile yürütülen tünel 
kazı çalışmaları, 15.06.2007 – 
14.03.2010 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

14mm, 16mm, 18mm, 20mm 
olmak üzere projelendirildi. 

Boru et kalınlığına göre çelik 
boruların ağırlığı, 14 bin ile 21 
bin kg arasında değişiklik gös-
terdi. Montaj sırasında,  boru-
nun ağırlığı ve tünelin eğimi 
nedeniyle ortaya çıkabilecek 
sorunları önlemek ve iş gü-
venliğini sağlayabilmek için 
özel bir araç geliştirildi. Araç 
stok sahasında borunun içine 
girip hidrolik sistemle boru-
yu kaldırarak tünele götürdü. 
Tünelin içinde geri manevra 
yaparak önceki döşenen bo-
runun içine giren araç, getirdi-
ği borunun montajını hidrolik 
sistem marifetiyle yaptı.

5 bin 551 metrelik tünel bo-
yunca imalatı yapılan kapla-
maların toplam ağırlığı 11 bin 
390 tonu buldu. Boru monta-
jının hemen arkasından, kap-
lama arkasına beton dökümü 
ve daha sonra kontak ve boş-
luk enjeksiyonu, enjeksiyon 
tapalarının montajı ve kaynağı 
yapıldı.

Boğaz Geçiş Tüneli ile alaka-
lı tüm imalatlar 2010 yılında 
tamamlanarak tünel işletme-
ye hazır hale getirildi. Böyle-
ce İstanbul Boğazı’nı, toplam 
uzunluğu 5,5 km olan tünel ile 
geçerek Avrupa yakasına ula-
şan su, 8 km uzunluğundaki 

tüneller ile Kağıthane deposu-
na iletildi. Boğaz Geçiş Tüneli, 
2022 yılı fiyatları ile yaklaşık 
960 milyon TL’ye mal oldu.

Boğaz Geçiş Tüneli, 
12.12.2012 tarihinde Melen 
Sisteminin 1. aşamasında-
ki diğer üniteler ile birlikte, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımlarıyla ger-
çekleştirilen toplu açılış mera-
simiyle hizmete alındı. 

Asya Kıtası ile Avrupa Kıta-
sı’nı su tüneli ile bağlayan ve 
dünyada ilk olan Boğaz Geçiş 
Tüneli ile 2021 yılı sonuna ka-
dar yaklaşık 1,5 milyar metre-
küp su, Kağıthane depolarına 
ulaştırılarak İstanbullu vatan-
daşların hizmetine sunuldu.

Avrupa yakasında tünel delme 
makinesinin kazıya başlaya-
cağı noktaya ulaşmak için 7,5 
metre çapında ve 221 metre 
uzunluğunda yaklaşım tüneli 
inşa edildi. Tünel delme maki-
nesi ile 6,15 metre kazı çapın-
da, yaklaşık %7,4 eğimle 2005 
metre kazı yapılarak -135 
metre kotuna ulaşıldı. Bura-
dan  % 0,14 eğimle 1140 met-
re ilerlenip, toplamda 3145 
metre kazı yapılarak Beykoz 
şaftına ulaşıldı. TDM ile yü-
rütülen tünel kazı çalışmala-
rı, 05.02.2008 – 02.05.2009 
tarihleri arasında yaklaşık 15 
ayda tamamlandı.

Boğaz Geçiş Tüneli’nde “Her-
renknecht” marka hem kapalı 
modda hem de açık modda 
çalışabilen mekanize bir tünel 
kazı makinesi kullanıldı. De-
niz seviyesinden 135 metre 
derinde emniyetle çalışacak 
şekilde dizayn edilmiş olan 
TDM, sistematik zemin ıslahı 
ihtiyacını en aza indirecek şe-
kilde tasarlandı. 

TDM ile Derbent – Beykoz şaftı 
arasındaki 3 145 metrelik kazı, 
iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 
üst düzeyde tutularak hiçbir iş 
kazası yaşanmadan,  günde 
ortalama 8 metre kazı hızıyla 
programlanan süreden 1,5 ay 
önce tamamlandı. 

Boğaz Geçiş Tüneli; Asya yakasında 
Beykoz Ortaçeşme, Avrupa yakasında ise 
Sarıyer Derbent’ten açılmaya başlandı. 
Ortaçeşme’den del patlat yöntemi ile 
açılan tünel, Derbent’ten tünel delme 
makinesiyle kazılan tünel ile birleştirilerek, 
Aysa ve Avrupa kıtaları İstanbul Boğazı 
altından birbirine bağlandı.

Asya Kıtası ile 
Avrupa Kıtası’nı su 
tüneli ile bağlayan 
ve dünyada ilk olan 
Boğaz Geçiş Tüneli 
ile 2021 yılı sonuna 
kadar yaklaşık 1,5 
milyar metreküp 
su, Kağıthane 
depolarına 
ulaştırılarak 
İstanbullu 
vatandaşların 
hizmetine sunuldu. 

BOĞAZ GEÇİŞ TÜNELİ

Tünel Delme Makinesi ile açılan tünelin, del-patlat yöntemiyle açılan tünel ile 
birleşmesi münasebetiyle yapılan merasimden bir kare…

Tünelin çelik kaplamasını yapmak için kullanılan özel araç
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Atatürk Barajı’nın 
suyunu, 
Şanlıurfa 
ve Mardin 
illerinin verimli 
arazileriyle 
buluşturan 
Mardin 
Ceylanpınar 
Anakanalı, 221 
kilometrelik 
uzunluğu ile 
adeta bir nehir 
gibi akıyor.

019 yılında tüm üniteleriyle ta-
mamlanarak işletmeye alınan 
Mardin Ceylanpınar Anakana-
lı, Güneydoğu Anadolu Pro-
jesi’nin (GAP) Aşağı Fırat II. 
Kısım etabı kapsamında inşa 
edildi. Mardin Ceylanpınar 
Anakanalı, dünyanın en büyük 
barajlarından biri olan Atatürk 
Barajı’ndan, dünyanın en uzun 
sulama tünelleri arasında yer 
alan Şanlıurfa Tünelleri vasıta-
sıyla aldığı suyu, Şanlıurfa ve 
Mardin illerimizin verimli top-
raklarıyla buluşturuyor.

Su Kaynağı Barajların 
Efendisi

221 kilometrelik uzunluğuy-
la adeta bir nehir gibi akan 
Mardin Ceylanpınar Anaka-
nalı, verimli tarım arazileriyle 

2

MARDİN CEYLANPINAR 
ANAKANALI

221 Kilometrelik Dev Kanal
MARDİN CEYLANPINAR ANAKANALI
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durulduğunda, dünyada aynı 
maksatla inşa edilmiş tüneller 
arasında ilk sırada yer alıyor.

GAP’ın Atardamarı 

Avrupa’nın en büyük barajın-
dan, dünyanın en uzun sulama 
tüneli marifetiyle aldığı suyu 
verimli arazilerle buluşturan 
Mardin Ceylanpınar Anakana-
lı, GAP’ın atardamarları olarak 
nitelendirilen anakanallar ara-
sında yer alıyor.

221 kilometre uzunluğundaki 
Mardin Ceylanpınar Anaka-
nalı 4 etap halinde inşa edildi. 
İlk planda 86 bin 372 metre 
uzunluğundaki Yukarı Harran 
Anakanalı, 2009 yılında ta-
mamlanarak işletmeye açıldı. 
Saniyede 200 metreküp su 
geçirme kapasitesine sahip 
olan Yukarı Harran Anakana-
lı’nın debisi, Kızılırmak Neh-
ri’nin Mart ayı ortalama akış 
debisine denk geliyor. Yani ka-
naldan adeta bir nehir akıyor.  
Yukarı Harran Anakanalı’nın 
inşaatı 1997 ile 2009 yılları 
arasında gerçekleştirildi. 

Mardin Ceylanpınar Anaka-
nalı’nın geriye kalan bölümü 
3 kısma ayrılarak inşa edildi. 
Mardin Ceylanpınar Anaka-
nalı 1. Kısım inşaatına 2008 

buluşturacağı suyu, ülkemizin 
ve Avrupa’nın en büyük barajı 
olan ve barajların efendisi ola-
rak anılan Atatürk Barajı’ndan 
alıyor. 

1993 yılında işletmeye alınan 
Atatürk Barajı, gövde ve rezer-
vuar hacmi bakımından ülke-
mizin ve Avrupa’nın en büyük 
barajı konumunda bulunuyor. 
Sulama suyu temin ettiği ara-
zinin büyüklüğü bakımından 

yılında başlandı. 28 bin 530 
metre uzunluğundaki kanal, 
12 metre taban genişliğine 
ve 6 metre yüksekliğe sahip. 
Trapez kesitli kanalın üst ge-
nişliği ise 48,5 metre. Saniye-
de 187 metreküp su geçirme 
kapasitesine sahip olan kanal, 
2014 yılında tamamlanarak 
işletmeye alındı.

2. Kısım inşaatı kapsamında 
ise 47 bin 760 metre uzunlu-
ğa ve saniyede 185 metreküp 
su geçirme kapasitesine sa-
hip olan anakanal inşa edildi. 

da dünyanın sayılı barajları 
arasında yer alan Atatürk Ba-
rajı, 2400 MW kurulu gücün-
deki santrali ile yıllık 8,9 milyar 
kilovatsaat elektrik enerjisi 
üretiyor. 

Atatürk Barajı rezervuarında 
depolanan su, Mardin Ceylan-
pınar Anakanalı’na Şanlıurfa 
Tünelleriyle iletiliyor. Her biri 
26,4 kilometre uzunluğa sahip 
olan birbirine paralel iki ayrı 

Taban genişliği 12, yüksekliği 
6,3 ve üst genişliği 43 metre 
olan anakanal, 2008-2012 yıl-
ları arasında inşa edildi.

36 bin 845 metrelik 3. Kısım 
inşaatı da 2008-2012 yılları 
arasında gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda saniyede 144 met-
reküp su geçirme kapasitesi-
ne sahip olan, taban genişliği 
10 metre, yüksekliği 6,5 met-
re ve üst genişliği 29,5 metre 
olan anakanal inşa edildi. 3. 
Kısmın ikmali kapsamında ise 
25 bin 321 metre uzunluğa 

tünelden oluşan Şanlıurfa Tü-
nelleri, GAP’ın en önemli üni-
telerinden birini teşkil ediyor. 
Çünkü Atatürk Barajı’ndan 
yapılacak sulamanın büyük 
bölümü Şanlıurfa Tünelleri ile 
gerçekleştiriliyor. Kazı çapı 9,5 
metre, tünel iç çapı 7,62 met-
re, toplam debisi ise saniyede 
328 metreküp olan Şanlıurfa 
Tünelleri, özellikleri ve debi 
kapasitesi göz önünde bulun-

ve saniyede 187 metreküp su 
geçirme kapasitesine sahip 
olan anakanal inşa edilerek 
Mardin Ceylanpınar Anakanalı 
tamamlanmış oldu.  

Avrupa’nın en 
büyük barajından, 
dünyanın en 
uzun sulama 
tüneli marifetiyle 
aldığı suyu 
verimli arazilerle 
buluşturan 
Mardin 
Ceylanpınar 
Anakanalı, GAP’ın 
atardamarları 
olarak 
nitelendirilen 
anakanallar 
arasında yer 
alıyor. 

Taban Genişliği
12 metre

Genişlik
48,5 metre

Yükseklik
6 metre

MARDİN CEYLANPINAR ANAKANALI

Mardin Ceylanpınar Anakanalı I. Kısım

Barajların Efendisi olarak anılan Atatürk Barajı ve HES – Şanlıurfa

Şanlıurfa Tünelleri, tünel çıkış ağzı
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70 Bin Futbol Sahası 
Büyüklüğünde Bir 
Alan Sulanıyor

2022 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 3,7 
milyar TL’ye mal olan Mardin 
Ceylanpınar Anakanalı, 2019 
yılında işletmeye alındı. Mardin 
Ceylanpınar Anakanalı; güney-
de Türkiye-Suriye sınırı, doğu-
da Nusaybin Çağ Çağ sulama 
sahası, batıda Tek Tek Dağları, 
Kuzeyde ise Eyyüb Nebi Dere-
si’nden Nusaybin’e kadar uza-
nan tepeler ile sınırlanan proje 
sahasının sulanmasını sağla-
yacak. Bu alana ek olarak Şan-
lıurfa’nın doğusundaki Yukarı 
Harran ve Harran Anakanalları 
arasında kalan saha da Mardin 
Ceylanpınar Anakanalı vasıta-
sıyla sulanacak. 

Mardin Ceylanpınar Anaka-
nalı sayesinde Şanlıurfa’nın; 
Akçakale, Harran, Ceylanpı-
nar, Viranşehir, Mardin’in ise 
Kızıltepe, Derik ve Nusaybin 
ilçelerinde toplam 216 bin 793 
hektar alanın sulanması sağla-
nacak. Hâlihazırda bu sahanın 
70 bin adet futbol sahası ölçü-
lerine denk gelen 35 bin hek-
tarlık kısmı sulamaya açıldı. 
Bu sahadan yıllık yaklaşık 787 
milyon TL tarımsal gelir elde 
ediliyor.

Öte yandan Mardin Ceylan-
pınar Anakanalı, Atatürk Ba-
rajı’ndan Şanlıurfa Tünelleri 
vasıtasıyla aldığı suyu sulama 
mevsimi dışında, kanal sonun-
da bulunan pompa istasyonu 
ile Mardin Depolaması’na ile-
tecek. Halen inşaatı devam 
eden Mardin Depolaması, 135 
milyon metreküp su biriktirme 

kapasitesine sahip olacak. 
Mardin Depolaması’nda sula-
ma mevsimi dışında depola-
nan sular, sulama sezonunda 
yaklaşık 83 bin hektar saha-
nın sulanması maksadıyla 
kullanılacak. Başka bir deyişle 
Mardin Ceylanpınar Anakana-
lı bu sahanın da sulanmasını 
sağlamış olacak.

Saniyede 200 
metreküp 
su geçirme 
kapasitesine 
sahip olan 
Yukarı Harran 
Anakanalı’nın 
debisi, Kızılırmak 
Nehri’nin Mart 
ayı ortalama akış 
debisine denk 
geliyor. Yani 
kanaldan adeta 
bir nehir akıyor. 

Mardin 
Ceylanpınar 
Anakanalı 
sayesinde 
Şanlıurfa’nın; 
Akçakale, Harran, 
Ceylanpınar, 
Viranşehir, 
Mardin’in ise 
Kızıltepe, Derik 
ve Nusaybin 
ilçelerinde toplam 
216 bin 793 hektar 
alanın sulanması 
sağlanacak.

MARDİN CEYLANPINAR ANAKANALI
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141 Yıl Beklenen Baraj ÇİNE ADNAN 
MENDERES BARAJI 

izmete alındığı tarihte sınıfın-
da Avrupa’nın en yüksek ba-
rajı unvanına sahip olan Çine 
Adnan Menderes Barajı’nın 
yapılması fikri, ilk olarak 1869 
yılında Sultan Abdulaziz dö-
neminde gündeme gelmişti. 
Baraj o tarihten tam 141 yıl 
sonra, 10.10.2010 tarihinde 
tamamlanarak hizmete açıldı. 
Aydın’ın Çine ilçesine bağlı bir 
baraj yapılması talebi, aradan  
5 padişah, 59 hükümet geçtik-
ten sonra, 2010 yılında karşılık 
buldu. 

1869 yılında Aydın’da topla-
nan ve ilk Aydın Meclisi olarak 
kayıtlara geçen Aydın Vilayeti 
Umumi Meclisi, Aydın ve Ay-
dın vilayetine bağlı Muğla, Ma-
nisa, İzmir ile birlikte 4 bölgeyi 
içeriyordu. Vilayet Meclisi top-
lantılarında bu dört il ile alakalı 
meseleler görüşülerek çözüm 

Aydın Vilayeti Umumi 
Meclisi’nin 1869 
yılında gerçekleştirdiği 
toplantıda, Çine 
Çayı’nın önüne bir bent 
yapılması suretiyle 
vilayetin taşkınlardan 
korunmasının temin 
edilmesi kararı 
alınarak İstanbul 
Hükümeti’ne bildirildi. 
Ancak 19. yüzyılda 
alınan bu karar, 21. 
yüzyıla uzanan bir 
sürecin ardından 
hayata geçirilebildi.

H

ÇİNE ADNAN MENDERES BARAJI

https://www.youtube.com/watch?v=neH-461r2j4
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önerileri ile birlikte İstanbul 
Hükümeti’ne gönderiliyordu. 
1869 yılında gerçekleştirilen 
ilk toplantının kararlarından 
biri de Çine Çayı’nın önüne bir 
bent yapılarak, vilayetin Çine 
Çayı’nın sebep olduğu taşkın-
lardan korunmasının temin 
edilmesi ve burada toplana-
cak suyun tarımsal sulamada 
kullanılmasıydı. Kararda, Ka-
raman Köyü ve çevresinin su-
lanmasını sağlayacak bentten 
elde edilecek gelirin, halkın 
tarımsal üretimini arttıracağı 
ve aynı zamanda hazineye de 
katkı sağlayacağı ifade edili-
yordu. Aydın Vilayeti kararları 
12 Şubat 1869 yılında alın-
mış ve padişaha iletilmişti. 
Ancak baraj Sultan Abdulaziz 
döneminde inşa edilemedi. 
Padişah Sultan Abdülaziz’in 
ardından kısa bir süre tahta çı-
kan Sultan 5. Murad’dan sonra 
sırasıyla Sultan II. Abdülhamid, 
Sultan Mehmed Reşad ve 
Sultan Mehmed Vahdeddin 
dönemlerinde de baraj ya-
pılamadı. Cumhuriyetin ila-
nının ardından görev yapan 
59 hükümet döneminde de 
inşa edilemeyen baraj, ancak 
2010 yılında tamamlanarak 
vatandaşların hizmetine su-
nulabildi.

1869 yılında gündeme gelen 
barajın inşaatına; savaşlar, kü-
resel buhranlar ve ekonomik 
şartlar sebebiyle ancak 1995 
yılında başlanılabildi. Fakat 
ödenek yetersizlikleri sebe-
biyle 2003 yılına kadar sadece 
baraj yol inşaatları tamamla-
nabildi. O tarihten itibaren DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından 
yürürlüğe konulan yeni yatırım 
stratejileri, diğer bütün proje-
lerde olduğu gibi Çine Adnan 
Menderes Barajı inşaatına da 
ivme kazandırdı. DSİ’nin yeni 
yatırım stratejileri, uzun yıllar 
sürüncemede kalan ve fiziki 
gerçekleşmeleri diğerlerine 
nazaran daha yüksek oranda 
olan projelere öncelik verilme-
sini öngörüyordu. Bu strateji-
lere göre, DSİ bütçesinin prog-
ramdaki bütün projelere eşit 
olarak yayılması yerine önce-
likli olanlar belirlenerek, belirli 
bir fiziki gerçekleşme sağla-
mış olan tesislere ağırlık veril-
di. Bu uygulama neticesinde 
tesisler kısa sürede tamam-
lanarak ülke ekonomisine 
büyük bir katkı sağlandı. Yine 
bu yatırım stratejisi netice-
sinde, 1869 yılında gündeme 
gelen, 1995 yılında inşaatına 
başlanılan ve 2003 yılına ka-
dar ancak baraj ulaşım yolları 

tamamlanabilen Çine Adnan 
Menderes Barajı, 7 yıllık bir 
süre zarfında tamamlanarak 
2010 yılında işletmeye alındı.

Barajın Adı Nasıl 
Değişti?

10.10.2010 tarihinde hizmete 
alınan diğer 9 tesisle birlikte 
açılışı yapılan Çine Barajı’nın 
isminin değiştiğini dönemin 
Başbakanı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan me-
rasimde yaptığı konuşmada 
ilan etmişti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: “Sene 1869, döne-
min padişahı Abdülaziz’e ra-
por hazırlanıp sunuluyor. Bu 
raporda Çine Nehri’ne bir bent 
yapılması, böylece inşa edile-
cek kanallarla bölgedeki bere-
ketli toprakların sulanacağı ve 
bundan da önemli kazanç elde 
edileceği İstanbul’a iletiliyor. 
Fakat ne yazık ki Aydınlıların 
bu arzusu o zaman gerçekleş-
miyor. İşte Çine suyuna bu gü-
zel gerdanlığı takmak, Adnan 
Menderes’in de hayali olan bu 
barajı bitirmek bize nasip oldu. 
Bu sebeple bu barajın adını 
Çine Adnan Menderes Barajı 
olarak değiştiriyoruz.” diyerek 
barajın yeni ismini kamuoyu-
na duyurmuştu.

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Barajlar 

SSB barajlar, oldukça düşük oranda karışım suyu ve çimento içeren özel bir beton türünün tabakalar halinde yerine serilerek sıkış-
tırılması suretiyle inşa edilen yapılardır. Bu betondaki karışımda çimento içeriği klasik betonunkinden az olmakla birlikte benzer 
malzemelerden oluşur. Çimentodan başka uçucu kül gibi ek bağlayıcı maddelerin de katılabildiği bu karışım, genellikle titreşimli 
silindirlerle sıkıştırıldığı için oluşturulan betona bu ad verilmiştir.   

SSB baraj metodu dünyada yıldan yıla çok büyük hızla yaygınlaşmaktadır. Bunun en önemli sebepleri; yapı boyutlarının küçül-
tülmesi dolayısıyla malzeme ve işçiliğin azaltılması, düşük çimento miktarı kullanılması, klasik dolgu ekipmanlarıyla yapılabilme 
imkânı, kısıtlı süreli işlerin çabuk bitirilebilmesinin temini ve çok ekonomik bir çözüm oluşturmasıdır.  

SSB barajların iki yüzü de diğer türlere göre daha dik şevli yapılabilir. Böylece bu tür barajlarda daha az malzeme gerekli olur. Ayrıca 
daha hızlı yapılabildikleri için daha erken hizmete girerler ve zamandan en az % 30 tasarruf edilir. Bu şekilde bir dolgu baraja göre 
toplam maliyette % 30 - 40 mertebesinde ekonomik fayda sağlanır. 

Bugün sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de maliyeti düşürmek için bu metot hızla yaygınlaşmaktadır. Son 
yıllarda ABD, İngiltere, Japonya ve Çin’deki beton barajların çoğu bu şekilde yapılmış ve yapılmaktadır. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan: “Çine 
suyuna bu güzel 
gerdanlığı takmak, 
Adnan Menderes’in 
de hayali olan bu 
barajı bitirmek 
bize nasip oldu. 
Bu sebeple bu 
barajın adını Çine 
Adnan Menderes 
Barajı olarak 
değiştiriyoruz.” 

ÇİNE ADNAN MENDERES BARAJI
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anlatmış ve çayın kontrol al-
tına alınması için bir baraj 
yapılması gerektiğine vurgu 
yapmıştır.

Barajın inşası esnasında bile 
2 kere büyük taşkın meydana 
geldi. 2004 yılında yaşanan 
taşkında 105 milyon TL, 2009 
yılında yaşanan taşkında ise 
240 milyon TL maddi kayıp 
oluştu. Çine Adnan Menderes 
Barajı’nın inşa edilmesiyle bir-
likte tarih boyunca Çine Çayı 
taşkınlarına maruz kalan 91 
bin dekarlık arazinin emniye-
ti sağlanmış oldu. Bu alanda 
ikamet eden vatandaşlar ve 
tarım arazileri taşkın tehdi-
dinden kurtuldu. Barajın, iş-
letmeye alındığı tarihten 2021 
yılı sonuna kadar, yaklaşık 2,7 
milyar TL’lik olası taşkın za-
rarının önüne geçtiği tahmin 
ediliyor.  

Çine Adnan Menderes Bara-
jı ve HES, 215 bin 840 dekar 
araziyi (yaklaşık 43 bin adet 
futbol sahası) sulayacak suyu 
da depoluyor.  Baraj, tarıma iki 
yönden fayda sağlıyor. Birinci-
si taşkına maruz kalan tarım 
alanlarının emniyetini sağ-
layarak taşkın suları altında 

Barajın Getirdikleri

141 yıl beklenen Çine Adnan 
Menderes Barajı, daha fazla 
zaman kaybedilmemesi için 
hem malzemeden hem de 
zamandan tasarrufa imkân 
sağlayan “silindirle sıkıştırıl-
mış beton gövde” tipinde inşa 
edildi. Baraj bu özelliğiyle 
hizmete alındığı tarihte Avru-
pa’nın en yüksek barajı unva-
nını kazandı. 

136 metre yüksekliğindeki 
Çine Adnan Menderes Bara-
jı ve HES; sulama, enerji ve 
taşkın kontrol olmak üzere üç 
ayrı sektörde ülkemize hizmet 

bulunduğundan ekilemeyen 
arazilerin ekilmesini ve mah-
sul alınmasını temin ediyor. 
İkincisi ise verimli arazilerin 
sulama suyuna kavuşması 
ile üretim artıyor. Baraj ile yıl-
da 2-3 defa mahsul alınması 
mümkün oluyor. Bu çerçeve-
de bölge çiftçisinin tarımsal 
gelirinde 5 ila 10 kat artış ön-
görülüyor.

veriyor. Bunlardan en önemlisi 
can ve mal kayıplarına sebep 
olan Çine Çayı taşkınlarının 
önüne geçilmiş olması. Ani 
ve şiddetli yağışlar netice-
sinde taşan Çine Çayı, tarih 
boyunca büyük kayıplara se-
bep oldu. Merhum Başbakan
Adnan Menderes sık sık taş-
kınlara yol açan Çine Çayı’nı, 
“Bu Çine Çayı ne zalim bir 
çaydır. 6 asırdır bu çay bir tür-
lü kontrol altına alınamaz. Ya 
Menderes Nehri! Sabah erken 
kalkmışsın, her şey hazırlan-
mış, pamuklar toplanacak, 
ortalık günlük güneşlik. Bir de 
bakarsın şu dağların ardın-

dan bir şeyler geliyor. Gökte 
önce bir bulut, sonra bir bora, 
bir dolu, arkadan bir fırtına. 
Şimşekler ışıl ışıl çakıyor, gök-
ler inim inim inliyor. Çine sele 
dönüşmüş, çağlayanlar gibi 
akıyor. Menderes taşmış, bü-
tün pamuk ovaları sular için-
de, yeni mahsul su üstünde 
çırpınıyor. Bir ağacın altında 
büzülür, yumruklarını sıkar, 
kafanı habire vurur durursun. 
Gözlerinden yaşlar akar, yüzü-
ne çarpan sert damlalarla ken-
dine gelirsin. ‘Tevekkeltü al’Al-
lah’ dersin, başka güvenecek 
kimin var? Bu acıya, değme 
insan katlanamaz.” İfadeleriyle

Çine Adnan Menderes Barajı 
ve HES 47 MW kurulu gücü 
ve 118 milyar kilovatsaatlik 
yıllık ortalama enerji üretim 
kapasitesi ile ülkemizin ener-
ji üretimine de destek oluyor. 
Tesiste, işletmeye alındığın-
dan bu yana üretilen elektrik 
enerjisinin ülke ekonomisine 
yansıması, 350 milyon TL dü-
zeyinde oldu.

ÇİNE ADNAN MENDERES BARAJI

Silindirle 
sıkıştırılmış 
beton gövde 
kategorisinde 
Avrupa’nın en 
yüksek 2. barajı 
olan Çine Adnan 
Menderes Barajı 
ve HES; 21 bin 
584 hektar alanı 
suluyor, 9 bin 100 
hektar araziyi 
taşkınlardan 
koruyor ve yıllık 
ortalama 118 
milyon kilovatsaat 
elektrik enerjisi 
üretiyor.

Çine Adnan 
Menderes 
Barajı’nın, 11 yılda 
yaklaşık 2,7 milyar 
TL’lik olası taşkın 
zararının önüne 
geçtiği tahmin 
ediliyor.
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Bir Ucu 2050’ye 
Uzanan Tünel

GEREDE
İÇME SUYU 
SİSTEMİ
Ülkemizin en uzun 
içme suyu maksatlı 
tünelini de içeren, 
Ankara İçmesuyu 
II. Merhale Projesi
Gerede Sistemi ile
Başkentimizin 2050
yılında ortaya çıkması
öngörülen içme suyu
ihtiyacını karşılayacak
su, garanti altına alındı.

nkara İçmesuyu II. Merhale 
Projesi kapsamında hayata 
geçirilen Gerede Sistemi, 31,5 
kilometrelik uzunluğuyla ül-
kemizin en uzun içme suyu 
maksatlı iletim tünelini de içe-
ren tüm üniteleriyle tamamla-
narak 2019 yılının sonunda iş-
letmeye alındı. Sistemin resmi 
açılış merasimi ise 5 Temmuz 
2021 tarihinde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.

A
Kar yağışlarının çok yoğun 
yaşandığı Gerede Havzası’n-
dan Ankara’ya yıllık ortalama  
226 milyon metreküp içme 
ve kullanma suyu ileten proje, 
2022 yılı fiyatlarıyla toplam 1 
milyar 450 milyon TL’ye mal 
oldu. Gerede Sistemi saye-
sinde Başkent Ankara, 2050 
yılına kadar içme, kullanma ve 
sanayi suyu sorunu yaşama-
yacak.

Havzalar Arası Su 
Aktarımı
Yarı kurak iklime sahip olan 
ülkemizde, topografya ve ik-
lim özellikleri bakımından 
farklı coğrafi bölgelerin yağış 
ve dolayısıyla akış rejiminde 
düzensizlikler gözlemleniyor 
ve buna bağlı olarak kurak dö-
nemler yaşanabiliyor. 

Küresel ısınma ve iklim de-
ğişikliğinin etkisiyle kurak 

tarafından hazırlanan havza 
master planları kapsamında, 
her havza için su potansiye-
li ile mevcut ve gelecekteki 
su ihtiyaçları dikkate alınarak 
gerçekleştiriliyor.

Sulama ya da içme ve kullan-
ma suyu maksatlı havzalar 
arası su aktarımı projeleri ile 
suyun görece fazla olduğu 
havzalardan kuraklık riski yük-

sek olan bölgelere su iletilerek 
mevcut ihtiyaçlar karşılanıyor 
ve uzun vadeli çözümler üre-
tiliyor.

Bu projelerden biri de Ankara 
İçmesuyu 2. Merhale Projesi 
kapsamında hayata geçirilen 
Gerede Sistemi. Gerede Sis-
temi ile Batı Karadeniz Hav-
zası’nda bulunan Ulusu Çayı 
sularının, Sakarya Havzası’na 
aktarılmasıyla Ankara’ya 2050 
yılına kadar yetecek içme ve 
kullanma suyu temin edilmiş 
oldu.

Gerede Sistemi

Başkentimiz Ankara’nın nü-
fusa bağlı olarak artan içme 
suyu ihtiyacının karşılanması 
adına DSİ tarafından 1969 yı-
lından başlamak üzere; 1987, 
1996, 2002 yıllarında ve en 
son Ankara Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından 2007 yılında olmak 
üzere beş farklı fizibilite rapo-
ru hazırlandı.

1969 yılında hazırlanan Anka-
ra Su Temin Projesi Master 
Planına göre, Ankara’nın 2020 
yılına kadar olan ihtiyacını kar-
şılamak üzere inşa edilecek 
Işıklı Barajı’nda toplanacak 

GEREDE İÇME SUYU SİSTEMİ

periyotların sıklığında göz-
lemlenen artış da dikkate alın-
dığında artan nüfusun su ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla 
su potansiyeli nispeten daha 
yüksek olan havzalardan 
komşu havzalara su aktarımı 
projeleri gündeme geliyor.  

Havzalar arası su aktarımı 
projeleri, ülkemizin 25 havza-
sı için DSİ Genel Müdürlüğü 

https://www.youtube.com/watch?v=1WT4jDaVF5Q
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Tünel Çapı
4,50 m

Tünel Uzunluğu
31.592 m

Tünel Kapasitesi
40 m3/s

Çevrilebilen Su Miktarı
226 milyon m3/yıl

Gerede Tüneli

metreye indirildi. Bu sisteme 
göre Işıklı Barajı’ndan sonra 
135 metre ve Körler Barajı’ndan 
sonra da 175 metrelik ikinci 
bir pompaj ve 6,68 kilomet-
relik bir tünelle yıllık 295 mil-
yon metreküp su Çamlıdere 
Barajı’na aktarılacaktı. Ancak 
söz konusu pompajlardan 
kaynaklanan yıllık enerji tüke-
timi 284 milyon kilovatsaat 
olacaktı.

2002 yılında rapor revize edil-
di. Işıklı ve Körler barajlarının 
yükseklikleri azaltılarak regü-
latör konumuna getirildi. An-
cak depolama hacimlerinin 
küçülmesi sonucunda azalan 
regülasyon oranı nedeni ile 
yapılacak pompaj ve iletim 
hattı kapasiteleri önemli oran-
da arttı.

Son aşamada, artan iş-
letme maliyetleri ve tünel 
açma teknolojilerinde sağla-
nan ilerlemeler neticesinde, 
20.10.2004 tarihinde DSİ Ge-
nel Müdürlüğü ve ASKİ Genel 
Müdürlüğü arasında yapılan 
Gerede Sistemi’nin pompajlı 
sistem yerine, DSİ tarafından 
1969 yılında hazırlanan “Mas-
ter Plan Raporu”nda önerildiği 

şekilde, “Tünelli Cazibe Alter-
natifi”ne göre inşa edilmesinin 
mümkün olup olamayacağı-
nın incelenmesi kararlaştırıldı.

Ankara halkına güvenilir ve 
ucuz içme suyu temin etmek 
için yürütülen çalışmalar so-
nucunda, olası tüm zorluklar 
da göze alınarak, DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından dünya-
nın en uzun içme suyu tünel-
lerinden birisi olan Gerede Tü-
neli’nin inşasına karar verildi.

suyun, 30,75 km uzunluğunda 
ve 3 metre çapındaki bir tünel 
ile cazibeli olarak Çamlıdere 
Barajı rezervuarına aktarılma-
sı planlandı.

1987 yılında hazırlanan Fizi-
bilite Raporunda ise tünel in-
şaatının zorluğu göz önünde 
bulundurularak Işıklı Barajı ve 
Çamlıdere Rezervuarı iletim 
sistemi için cazibe-pompaj al-

En Uzun Tünel

Gerede Sistemi, Bolu ili sınırları 
dâhilinde, Gerede ilçesinin ku-
zeydoğusundan başlıyor, gü-
neye doğru ilerliyor ve Ankara 
ili sınırları dâhilindeki Çamlıde-
re Barajı’nda son buluyor.

Gerede Sistemi, Gerede Tü-
neli ve Işıklı Regülatörü’nden 
oluşuyor. Gerede Sistemi 
ile Ankara’nın 100 kilometre 
kuzeybatısında, Ulusu Çayı 
üzerinde inşa edilen Işıklı Re-
gülatörü’nden alınan su, Ge-

ternatifleri yeniden incelendi. 
Bu çalışmada, Işıklı Barajı’nda  
depolanan suyun 80 metre 
terfi ve 16,75 km uzunluğun-
daki Işıklı Tüneli ile Çamlıdere 
Barajı rezervuarına aktarılma-
sı önerildi. Önerilen sistemin 
pompaj kapasitesi 27 MW ve 
yıllık enerji tüketimi ortalama 
83,5 milyon kilovatsaat olarak 
belirlendi.

1996 yılında Proje için Japon-
ya Kredi Kuruluşu JBIC/JICA 
kredisinin temini maksadıyla 
hazırlanan Fizibilite Rapo-
runda, Ulusu Çayı üzerinde 
Işıklı Barajı ile Markuşa Dere-
si üzerinde Körler Barajı’nın 
kurulması önerildi. Yapılan 
jeoteknik değerlendirmelerde 
jeolojik riskler tespit edildi-
ğinden, pompaj yükseklikleri 
artırılarak tünel boyu 6,68 kilo-

Havzalar arası su 
aktarımı projeleri, 
ülkemizin 25 
havzası için DSİ 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
hazırlanan havza 
master planları 
kapsamında, 
her havza için 
su potansiyeli 
ile mevcut ve 
gelecekteki 
su ihtiyaçları 
dikkate alınarak 
gerçekleştiriliyor.

Gerede Regülatörü
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alındı. Bu tarihten 2021 yılı 
sonuna kadar, Gerede Siste-
mi’nden Ankara’ya 346 mil-
yon metreküp su verildi ve 2,5 
milyonun üzerindeki Ankaralı 
vatandaşımız bu suyu kullan-
dı. Bu su, ülkemizde yaşanan 
kurak dönem ve salgın şartla-
rı sebebiyle Ankara’da yaşan-
ması muhtemel bir içme suyu 
sıkıntısını önleyerek, Gerede 
Projesi’nin önemini ortaya 
koydu.

rede Tüneli ile Ankara’nın en 
büyük içme suyu maksatlı ba-
rajı olan Çamlıdere Barajı’na 
iletiliyor. 

Ülkemizde ilk defa, aynı anda 
3 adet tünel delme makinesi 
kullanılarak açılan Gerede Tü-
neli, 31 bin 592 metrelik uzun-
luğu ile ülkemizde inşa edilen 
en uzun içme suyu tüneli un-
vanına sahip. Gerede Tüneli, 
dünyada da bu amaçla inşa 
edilen sayılı tünel arasında yer 

Atıksu Arıtma Tesisi 
de İnşa Edildi

Ankara’nın en büyük kapasite-
li içme suyu kaynağı olan Işıklı 
Regülatör havzasında olası su 
kirliliğini önlemek maksadıyla 
atıksu arıtma tesisi ve atıksu 
toplama kolektör hattı inşa 
edildi. Işıklı Regülatör havza-
sında kalan Gerede ilçesinin 
atık sularının, Ankara’nın içme 

suyu kaynağını kirletmesine 
mani olmak için günlük 8 bin 
200 metreküp evsel atık suyu 
arıtacak olan Işıklı Regülatör 
Havzası Atıksu Artıma Tesi-
si, 10.11.2020 tarihi itibari ile 
tamamlanarak faaliyete baş-
ladı. Öte yandan Gerede’nin 
evsel atık suları ile sanayi atık 
sularını regülatör mansabına 
iletecek 19,1 km’lik kolektör 
hattı da yapıldı. 

alıyor. Saniyede 40 metreküp 
su geçirme kapasitesine sa-
hip olan 4,5 metre çapındaki 
Gerede Tüneli ile kar yağış-
larının yoğun olduğu Gerede 
Havzası’ndan Ankara’ya, yıllık 
ortalama 226 milyon metre-
küp ilave içme, kullanma ve 
sanayi suyu iletiliyor.

Gerede Sistemi, 14.09.2019 
tarihi itibariyle tüm üniteleriy-
le tamamlanarak işletmeye 

Ülkemizde ilk 
defa, aynı anda 
3 adet tünel 
delme makinesi 
kullanılarak 
açılan Gerede 
Tüneli, 31 bin 592 
metrelik uzunluğu 
ile ülkemizde 
inşa edilen en 
uzun içme suyu 
maksatlı tüneldir.

Ankara’nın en 
büyük kapasiteli 
içme suyu 
kaynağı olan 
Işıklı Regülatör 
havzasında 
olası su kirliliğini 
önlemek 
maksadıyla atıksu 
arıtma tesisi ve 
atıksu toplama 
kolektör hattı inşa 
edildi.

GEREDE İÇME SUYU SİSTEMİ

Gerede Regülatörü ve tünel giriş ağzı

Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Artıma Tesisi

Gerede Tüneli çıkış ağzı
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KANAL EDİRNE
Meriç’in Kardeşi

Özellikle kış aylarında Edirne’yi esir alan Meriç Nehri’nin taşkın 
akımları, DSİ tarafından açılan tahliye kanalına yönlendirilerek 
sel felaketlerinin önüne geçildi. Genişliği yer yer 60 metreye 
ulaşan, 7 bin 726 metre uzunluğundaki Kanal Edirne, adeta bir 
nehir gibi akıyor. Küçük kardeşi, Meriç’in taşkınlarını dizginliyor... 

zellikle kış aylarında Meriç 
Nehri’nden kaynaklanan taş-
kınlar, uzun yıllardır Edirne ili-
mizde can ve mal kayıplarına 
yol açmaktaydı. Taşkın anın-
da, tarihi Meriç ve Tunca köp-
rüleri ile Karaağaç yolunun su 
altında kalması sebebiyle Ka-
raağaç Mahallesi’ne ulaşım 
sağlanamıyor ve taşkının bo-
yutu büyüyordu.

DSİ Genel Müdürlüğü Meriç 
Nehri’nin sebep olduğu taş-

Ö
kınlara köklü bir çözüm getir-
mek maksadıyla Kanal Edir-
ne Projesi’ni geliştirdi. Proje 
kapsamında Meriç Nehri ana 
yatağına ek olarak su taşıma 
kapasitesini arttıracak bir tah-
liye kanalı tasarlandı. Bu ka-
nal, tarihi Meriç ve Tunca köp-
rüleri ile Karaağaç yolunun su 
altında kalmasını önleyerek 
ulaşımın kesintiye uğraması-
na mani olacak ve Karaağaç 
Mahallesi’nin taşkınlardan ko-
runmasını sağlayacaktı. 

KANAL EDİRNE
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DSİ makine parkına ait iş 
makinaları ile açılan kanal in-
şaatında; 12 adet paletli ek-
skavatör, 1 adet lastik teker-
lekli ekskavatör, 5 adet paletli 
traktör (dozer), 2 adet motor-
lu greyder, 22 adet damperli 
kamyon, 1 adet lastik teker-
lekli yükleyici, 2 adet yol silin-
diri, 2 adet su tankeri, 1 adet 
akaryakıt tankeri,  1 adet ba-
kım kamyonu, 2 adet arazili 
çift sıralı pick-up, 2 adet midi-
büs görev aldı.

Edirne’yi Meriç Nehri’nin taş-
kınlarından koruyacak proje 

500 Yılda Bir 
Gelebilecek Taşkın 
Akımına Göre 
Projelendirildi  

Kanal Edirne Projesi kapsa-
mında Meriç Nehri’nin para-
lelinde adeta ikinci bir nehir 
oluşturularak kış mevsiminde 
meydana gelen taşkın akımla-
rı bu “nehre” (Karaağaç KA-1 
Tahliye Kanalı)  baypas edil-
meye başlandı. Böylece Me-
riç Nehri’nden kaynaklanan 
taşkın riski asgari seviyeye 
indirildi. Proje kapsamında 
açılan kanal, 500 yılda bir ge-
lebilecek taşkın akımına göre 
projelendirildi.  

Bulgaristan’dan doğarak ülke-
miz sınırlarından geçen Meriç 
Nehri, özellikle kış aylarında 
ani seviye yükselmeleriyle 
Edirne ili Karaağaç mevkiinde 
taşkın riski oluşturuyor ve he-
men hemen her yıl taşarak bü-
yük zarara yol açıyordu. Türki-
ye-Yunanistan sınırını çizerek 
akan Meriç Nehri’nin Edirne 
merkezinde meydana getirdi-
ği taşkın zararlarını önlemek 
amacıyla DSİ tarafından ge-
liştirilen Kanal Edirne Projesi 
(Karaağaç KA-1 Tahliye Kana-
lı Projesi) tamamıyla idari im-
kanlarla hayata geçirildi.

kapsamında; 7 bin 726 metre 
uzunluğundaki kanal inşaatı 
için 1 milyon 900 bin metre-
küp, 10 bin metrelik  sedde in-
şaatı için ise 250 bin metreküp 
olmak üzere, toplam 2 milyon 
150 bin metreküp kazı yapıldı.

Bu çalışmaların neticesinde, 
yer yer 60 metreye varan ta-
ban genişliğine, maksimum 
7 metre derinliğe ve 7 bin 726 
metre uzunluğa sahip olan 
Kanal Edirne tamamlandı. Ka-
nal Edirne tamamlandıktan 
sonra bölgede herhangi bir 
taşkın vakası yaşanmadı.

Kanal Edirne 
Karakteristik Bilgileri

Kanal tasarım debisi
773 m3/s

Kanal taban genişliği
50 - 60 metre

Kanal derinliği
4,35 – 6,90 metre

Kanal eğimi
0,0004 – 0,0009

Kanal uzunluğu
7.726 metre

60 Metre Genişliğinde 
Yaklaşık 8 
Kilometrelik Kanal 

Proje çalışmaları 20 Ocak 
2014 tarihinde başlayan ve 
22 Temmuz 2015 tarihinde 
tamamlanan Kanal Edirne’nin 
yapım çalışmalarına, 11 
Ağustos 2015 tarihinde baş-
landı. 2017 ve 2018 yıllarında 
kazı çalışmaları, 2018 ve 2019 
yıllarında da sedde dolgusu 
imalatları yapılan proje, idari 
imkânlarla hayata geçirildi.

Kanal Nasıl Çalışıyor?

Kanal Edirne 500 yılda bir ge-
lebilecek taşkın debisine göre 
projelendirildi. Meriç Nehri’nin 
Arda Nehri ile birleştiği nok-
tada meydana gelebilecek 
saniyede 2 bin 562 metreküp 
debinin (500 yıllık taşkın te-
kerrür debisi) 1 789 metre-
küplük  kısmı Meriç Nehri ana 
yatağından,  773 metreküplük 
kısmı ise Kanal Edirne’den ge-
çirilecek. 773 metreküplük de-
binin Kanal Edirne’ye alınması 
için kanalın girişine, taşma sa-

Tekerrür
Yılı

Meriç Nehri
(m³/s)

2 697
5 1.095

10 1.345
25 1.648
50 1.862

100 2.068
500 2.562

Meriç Nehri’nin 2-500 yıl 
tekerrürlü taşkın debi değerleri

Kanal Edirne, 500 
yılda bir meydana 
gelmesi öngörülen 
taşkın akımlarını, 
yerleşim yerlerinin 
ve tarım arazilerinin 
dışına tahliye 
ederek can ve mal 
emniyetini sağlıyor.

KANAL EDİRNE

Kanal Edirne, DSİ makine parkı imkânlarıyla inşa edildi.

https://www.youtube.com/watch?v=_6dgmHuHCTY
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Yunanistan ve Karaağaç Ma-
hallesi’ne giden yolları kapattı-
ğından Karaağaçlı vatandaşlar 
askeri araçlarla taşınabilmişti. 
Lozan Caddesi’nin taşkın su-
larıyla yarılması neticesinde 
şehir merkeziyle bağlantısı ke-
silen ilçeye ulaşımı sağlamak 
maksadıyla askeri helikopter-
ler devreye girmişti. 

Edirne’de kış aylarında yaşa-
nan taşkınlara Bulgaristan’ın 
enerji üretim politikaları da 
etki ediyor. Bulgaristan baraj 
idaresinin daha fazla hidro-
elektrik enerji üretmek için 
rezervuarda taşkın payı bırak-
madan su tutması, aşırı yağış-

vağı inşa edildi. Böylece Edir-
ne il merkezinde oluşabilecek 
500 yıl tekerrürlü taşkın debi-
lerinin herhangi bir hasara yol 
açmadan kontrollü bir şekilde 
yerleşim yerlerinin mansabı-
na iletilmesi sağlanıyor.

Proje kapsamında kanal üze-
rinde yaya ve araç geçişleri 
için 5 adet köprü de inşa edil-

di. Bu köprüler ve taşma sa-
vağı, 2022 yılı fiyatlarıyla 28 
milyon TL’ye mal oldu. Yakla-
şık 133 milyon TL tutarındaki 
kamulaştırma maliyeti ile 46 
milyon TL’lik kazı ve dolgu 
maliyeti hep birlikte değerlen-
dirildiğinde, Kanal Edirne Pro-
jesi’nin maliyeti 2022 yılı birim 
fiyatlarıyla toplam 207 milyon 
TL’yi buldu. 

larda barajların savaklarından 
taşan suların, Arda Nehri ara-
cılığıyla Edirne’de Meriç’e ka-
rışmasına sebep oluyor. 

Kanal Edirne’nin hayata geçi-
rilmesi ile uzun yıllardır Meriç 

Meriç’te Son Taşkın

Kanal Edirne Projesi öncesin-
de en büyük taşkın, 1-10 Şu-
bat 2015 tarihlerinde yaşan-
mıştı. Meriç Nehri, saniyede 
2 bin 149 metreküplük pik 
debi seviyesine ulaşarak taş-
mış, Edirne şehir merkezi ile 
Karaağaç arasındaki tüm alan-
lar su altında kalmıştı. Taşkın, 

Proje kapsamında 
Kanal Edirne 
üzerinde yaya 
ve araç geçişleri 
için 5 adet köprü 
inşa edildi. Tüm 
üniteleriyle birlikte 
projenin maliyeti 
2022 yılı birim 
fiyatlarıyla 207 
milyon TL’yi buldu. 

Yer yer 60 
metreye varan 
taban genişliğine, 
maksimum 7 
metre derinliğe ve 
7 bin 726 metre 
uzunluğa sahip 
olan Kanal Edirne 
tamamlandıktan 
sonra bölgede 
herhangi bir taşkın 
vakası yaşanmadı.

KANAL EDİRNE

Nehri taşkınlarına maruz ka-
lan yerleşim yerlerinde taşkın 
riski minimum seviyeye çeki-
lerek vatandaşlarımızın can 
ve mal emniyeti temin edilmiş 
oldu. 

Kanal Edirne işletmeye alındıktan sonra bu görüntülerle karşılaşılmadı.



DERİNER 
BARAJI VE

HES
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DERİNER BARAJI
VE HES

Ülkemizin en yüksek debili 
nehri olan Çoruh’un zengin 
hidroelektrik potansiyelini 

değerlendirmek maksadıyla inşa 
edilen Deriner Barajı ve HES, 249 

metrelik yüksekliği ile ülkemizin 
işletmedeki en yüksek barajı 

konumunda bulunuyor.

Çoruh’un
Yeşil Gerdanlığı

DERİNER BARAJI VE HES

https://www.youtube.com/watch?v=kFEZY6QNF7Y
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Master Planı’nda kilit proje 
olarak yer alan Deriner Barajı 
ve HES’in kesin projesi, 1991 
yılında hazırlandı. 

Projenin etüt çalışmaları esna-
sında EİE Genel Müdürü olan 
İbrahim Deriner’in 1986 yılında 
vefat etmesi üzerine baraja, 
merhumun hatırasını yaşat-

eriner Barajı ve HES, Aşağı 
Çoruh Havzası’nda, Artvin ili-
nin 5 km yukarısında, Çoruh 
Nehri üzerinde inşa edildi.
Deriner Barajı, 249 metre 
gövde yüksekliği ile Yusufeli
Barajı’ndan sonra ülkemizin en 
yüksek, Avrupa’nın ise 4. yük-
sek barajı unvanına sahip. Adını 
ülkemizin ilk atom mühendisi 
olan İbrahim Deriner’den alan 
bu abidevi eser, yıllık ortalama  
2 milyar 118 milyon kilovatsa-
at temiz elektrik enerjisi ürete-
rek ülke ekonomisine önemli 
katkı sağlıyor.

Gerek yüksekliği gerek ülke-
mizin en büyük yeraltı elektrik 
santralini içermesi gerekse 
orifis dolusavak modelinin ül-
kemizde uygulandığı ilk baraj 
olması sebebiyle ayrıcalıklı bir 
yere sahip olan Deriner Pro-
jesi; 2012 yılında düzenlenen 
Mimar Sinan Uluslararası Pro-
je Olimpiyatları ve Türk Dün-
yası Mühendislik, Mimarlık ve 
Şehircilik Kurultayında, ödüle 
layık görüldü.

Adını, ülkemizin İlk 
Atom Mühendisinden 
Aldı

Deriner Barajı projesi, ilk defa 
Çoruh Nehri’nin zengin enerji 

potansiyelinin değerlendiril-
mesi amacıyla yapılan ön in-
celeme çalışmaları sırasında 
gündeme geldi. Daha sonra 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü (EİE) tarafın-
dan mevcut düşünün değer-
lendirilmesi amacıyla muhtelif 
baraj aksları ve gelişme planı 

alternatifleri dikkate alınarak 
çalışmalar yürütüldü.

1977 yılında Çoruh Nehri 
İstikşaf Raporu hazırlandı. 
1979 ve 1982 yılları arasında 
ise Çoruh Nehri Hidroelektrik 
Gelişme Master Planı’nın ha-
zırlanmasıyla proje ete kemi-
ğe büründü. Çoruh Havzası 

D Çoruh Nehri Havzası Projesi

Çoruh Havzası ülkemizin kuzeydoğusunda Bayburt, Erzurum ve Artvin illerinin 
bir bölümünü içine almaktadır.  Havza 19 bin 748 kilometrekarelik yüzölçümü 
ile Türkiye yüzölçümünün %2,53’ünü kaplamaktadır. Havza içerisinde 2 bin 500 
metrenin üzerinde çok sayıda dağ bulunmakta olup, havzada 500 metre kotu-
nun altındaki alan yaklaşık 400 kilometrekaredir. Havzanın bu özelliği sebebiyle 
Çoruh Nehri ülkemizin en hızlı akan nehridir. Ana kol uzunluğu yaklaşık 296 km 
olan Çoruh Nehri’nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi 192 
m3/sn ve yıllık ortalama akış hacmi 6,3 milyar metreküptür. Enerji üretilebilecek 
toplam düşü ise 1 420 metredir. 

Bayburt ilindeki Mescit Dağları’ndan doğan ve Gürcistan’ın Batum ilinden Kara-
deniz’e dökülen Çoruh Nehri’ne katılan en büyük üç kol sırasıyla Oltu çayı, Berta 
suyu ve Barhal çayıdır.  Çoruh Nehri’nin 410 kilometrelik kısmı ülkemiz, 21 kilo-
metrelik kısmı ise Gürcistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Çoruh Nehri’nin zengin hidroelektrik potansiyelinden faydalanmak üzere yapılan 
etüt çalışmalarının ardından 1982 yılında Çoruh Havzası Master Planı yayım-
lanmıştır. Master Plan çerçevesinde Çoruh Havzası’nda; 10 adedi ana kolda, 2 
adedi Berta kolunda, 2 adedi Oltu kolunda, 1 adedi Barhal kolunda ve 1 adedi 
de Bardız kolunda olmak üzere toplam 16 adet baraj ve ilk etapta 30 adet nehir 
tipi HES planlanmıştır. Bu 16 adet projenin toplam kurulu gücü 3 bin 105 MW ve 
hidroelektrik potansiyeli yaklaşık yıllık 10 milyar kilovatsaattir. 

4 628 (6 446) Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile özel sektöre su kullanım hakkı 
anlaşmaları yolu açıldıktan sonra gelen proje teklifleri ile Çoruh Havzası’nda top-
lam 16 adet baraj ve 175 adet Nehir tipi HES planlanmıştır. Bu projelerin toplam 
kurulu gücü 5 bin 342 MW, yıllık enerji üretim kapasitesi ise 16,82 milyar kilovat-
saattir. 

Proje kapsamında Çoruh ana kolu üzerinde; Muratlı, Borçka, Deriner, Artvin, Ar-
kun ve Güllübağ Baraj ve HES’leri ile Oltu kolu üzerinde Ayvalı Barajı ve HES iş-
letmeye alınmıştır. Ana kol üzerinde bulunan Yusufeli Barajı ve HES’te ise gövde 
dolgusu tamamlanmış olup, 2022 yılı içerisinde elektrik enerjisi üretimine baş-
lanması hedeflenmektedir. 

Deriner Barajı 
ve HES, gerek 
yüksekliği 
gerek ülkemizin 
en büyük 
yeraltı elektrik 
santralini 
içermesi 
gerekse orifis 
dolusavak 
modelinin 
ülkemizde 
uygulandığı ilk 
proje olması 
sebebiyle 
ayrıcalıklı bir 
yere sahip.

DERİNER BARAJI VE HES

https://www.youtube.com/watch?v=76EjEWUTVA0&t=2s
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mak için Deriner ismi verildi.  
30. Hükümette, 27 Ekim 1965 
– 1 Nisan 1967 tarihleri arasın-
da TBMM dışından Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 
yapan İbrahim Deriner, ülkemi-
zin ilk atom mühendisiydi.

Deriner Barajı projesi, 
12.05.1994 tarihinde Bakan-
lar Kurulu Kararı ile onaylandı. 
8 Ocak 1998 tarihinde temeli 
atılan baraj inşaatında yer tes-
limi yapılarak inşaat çalışma-
larına başlandı.

Dev Gövde 
Yükselmeye Başladı

1999 yılında, uzunluğu 940 
metre ve toplam kapasitesi 

saniyede 1 804 metreküp olan 
derivasyon tünelinin yapımına 
başlandı. 3 Kasım 2001 tari-
hinde Çoruh Nehri’nin derivas-
yonu gerçekleştirildi.

Baraj gövdesinin inşasına, 
2005 yılı sonunda gövde te-
meli ile başlandı. Gövde için 
gerekli olan beton, şantiyede 
kurulan 250 m³/saat kapasi-
teli beton santralinden elde 
edildi.

Dar ve derin bir vadide inşa 
edilen Deriner Barajı’nda göv-
de betonu, kablo vinç sistemi 
ile döküldü. Vadiye, her biri 28 
ton taşıma kapasiteli; uzun-
luğu 740, çalışma eni 230 ve 
kaldırma yüksekliği 280 metre 

olan 3 adet kablolu vinç kurul-
du. Gövde inşaatında zaman 
zaman kesintiye uğrayan ça-
lışmalar dışında, günlük orta-
lama 2 bin 500, toplamda ise 
3,5 milyon metreküp beton 
dökülerek, 2012 yılında baraj 
gövdesi tamamlandı. 

Çift eğrilikli ince kemer beton 
tipinde inşa edilen Deriner Ba-
rajı’nın gövdesi en üst kotta 
12 metre, temelde ise 55 met-
relik gövde kalınlığına sahip. 
Baraj gövdesi memba yönün-
de verilmiş kemer formundan 
yararlanarak üzerine gelen su 
yükünü yamaçlara aktarıyor.

Deriner Barajı vadi tabanın-
dan 249 metre yüksekliğe 
sahip; ancak baraj gövdesinin 
su sızdırmasını engellemek 
maksadıyla vadi tabanından 
130 metre derine kadar inen 
geçirimsizlik perdesi için yer 
altında adeta bir baraj daha 
inşa edildi.

Deriner Barajı’nda 24.02.2012 
tarihinde su tutulmaya baş-
landı. Baraj 12.12.2012 ta-
rihinde düzenlenen, 112 te-
sisin toplu açılış töreninde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından hizmete 
alındı.

Deriner Barajı’nda 
24.02.2012 
tarihinde su 
tutulmaya 
başlandı. Baraj 
12.12.2012 
tarihinde 
düzenlenen, 112 
tesisin toplu 
açılış töreninde, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
hizmete alındı.

DERİNER BARAJI VE HES

Deriner Barajı inşaatından bir kare…
Deriner Barajı’nın çift eğrilikli gövdesi tamamlanmak üzere...
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reküp su depolanabiliyor. 
Maksimum su kotunda 26,4 
kilometrekarelik bir gölalanı 
oluşuyor. Deriner Barajı rezer-
vuarına depolama kapasite-
sinin üzerinde gelen akımlar 
dolusavak yapıları vasıtasıyla 
baraja ve yerleşim birimlerine 
tehdit oluşturmadan nehir ya-
tağına tahliye ediliyor. Bu gibi 
durumlarda üstten aşmalı do-
lusavaklar öncelikli olarak kul-
lanılıyor. İhtiyaç halinde orifis 
dolusavaklar devreye alınıyor. 

Orifis Dolusavak 
Modeli İlk Kez 
Uygulandı

Deriner Barajı’nda iki adet do-
lusavak sistemi bulunuyor. 
Bunlardan ilkini sağ ve sol sa-
hilde bulunan, tünelli üstten 
aşmalı dolusavak tipi oluştu-
ruyor. Bu dolusavak sistemi, 
rezervuardan aldığı suyu, 600 
metre uzunluğunda ve 8 met-
re iç çapındaki tüneller mari-
feti ile baraj gövdesinin 200 
metre mansabına tahliye edi-
yor. Üstten aşmalı dolusavak 
tünellerinin deşarj kapasitesi 
saniyede 2 bin 250 metreküp.

Deriner Barajı’ndaki ikinci do-
lusavak sistemi ise ülkemizde 
ilk kez uygulanan çarpışmalı 
orifis dolusavak modelidir. Ba-
raj gövdesi üzerinde bulunan 
ve 2,8*5,6 metre ebatlarındaki 
8 adet orifis dolusavağın de-
şarj kapasitesi ise saniyede 
7 bin metreküptür. Bu dolusa-
vak sisteminden tahliye edilen 
su jetleri, vadi ekseninde çar-
pıştırılarak enerjileri kırılmakta 
ve baraj gövdesi için bir tehli-
ke oluşturmadan nehir yatağı-
na deşarj olmaktadır.  

Deriner Barajı rezervuarın-
da, 1 milyar 969 milyon met-

Deriner Barajı’nda dolusavak-
lar, baraj havzasına düşen kar 
ve yağmur durumuna göre 
genellikle bahar aylarında ça-
lıştırılıyor.

22 Milyar TL’lik Enerji

Şimdiye dek inşa edilmiş en 
büyük yeraltı elektrik santral-
lerinden birine sahip olan Deri-
ner Barajı ve HES, 03.10.2013 
tarihi itibariyle bütün ünitele-
riyle işletilmek üzere EÜAŞ’a 
(Elektrik Üretim Anonim Şir-

keti Genel Müdürlüğü) devre-
dildi. Her biri 167 MW kurulu 
güce sahip dört üniteden olu-
şan ve yıllık ortalama 2 milyar 
118 milyon kilovatsaat hidro-
elektrik enerji üretim kapasi-
tesine sahip olan santral, yak-
laşık 2 milyon 750 bin kişinin 
yıllık elektrik ihtiyacını karşıla-
yabiliyor.

İşletmeye alındığı tarihten 
2021 yılı sonuna kadar, 13 
milyar kilovatsaat elektrik 
enerjisi üreten Deriner Barajı 

ve HES’in ülke ekonomisine 
katkısı yaklaşık 22 milyar TL 
oldu.

Tesisin bu ekonomik katkının 
yanında çevreye de olumlu 
etkileri bulunuyor. Deriner Ba-
rajı ve HES’ten elde edilen te-
miz enerji, fosil kökenli enerji 
kaynaklarından karşılanmış 
olsaydı atmosfere salınacak 
karbon miktarı; linyitte yıllık 2 
milyon 745 bin ton, Fuel-oilde 
1 milyon 390 bin ton ve doğal-
gazda 850 bin ton olacaktı.

İşletmeye alındığı 
tarihten bu tarafa 
geçen 9 sene 
zarfında, 13 milyar 
kilovatsaat elektrik 
enerjisi üreten Deriner 
Barajı ve HES’in ülke 
ekonomisine katkısı, 
yaklaşık 22 milyar 
Türk Lirası oldu.

DERİNER BARAJI VE HES

Orifis dolusavak, üstten görünüm

Orifis dolusavaktan su tahliyesi…

Deriner Baraj gölü ve tünelli üstten aşmalı 
dolusavaktan su tahliyesi aynı karede…

Tünelli üstten aşmalı dolusavaktan su tahliyesi

https://www.youtube.com/watch?v=CMYIa9av7gA
https://www.youtube.com/watch?v=DJ12VP7yezs


ERGENE 
İÇİN ŞAFAK 
HAREKÂTI
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Ergene İçin Şafak Harekâtı

6 YILDA 15 ADET 
ATIKSU ARITMA TESİSİ
Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, 
“Ergene Havzası 
Koruma Eylem 
Planı’’ kapsamında, 
12 adet evsel atıksu 
arıtma tesisi ile 
3 adet kolektör 
hattını, 6 yıl gibi 
kısa bir sürede 
tüm üniteleriyle 
birlikte inşa ederek 
işletilmek üzere 
ilgili belediyelere 
devretti. 

evlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü, 02.11.2011 tarih ve 662 
sayılı KHK ile Atıksu Dairesi 
Başkanlığı’nı kurarak bu alan-
daki çalışmalarına hız verdi. 
2013 yılında Tarım ve Orman 
Bakanlığı koordinasyonun-
da yürütülen Ergene Havzası 
Koruma Eylem Planı kapsa-
mında, DSİ Genel Müdürlü-
ğü başka bir takım projelerle 
birlikte Ergene Havzası’nda 
evsel atıksu arıtma tesisleri-
nin yapımıyla görevlendirildi. 
Bu kapsamda 2013 – 2018 
yılları arasındaki 6 yıllık za-
man diliminde, 12 adet evsel 
atıksu arıtma tesisi ve 3 adet 
kolektör hattı tamamlanarak 
işletilmek üzere ilgili belediye-

D
lere devredildi. Söz konusu te-
sisler Ergene Nehri’nin kirlilik 
yükünün azaltılmasına önemli 
katkı sağlıyor.

DSİ bu alanda geliştirdiği 
projelerde atıksuların kazanı-
larak yeniden kullanılmasını 
ilke edinen bir yaklaşım izli-
yor. Bu yaklaşım neticesinde 
aslında bir sorun olan atıksu, 
arıtıldıktan sonra başta sula-
ma olmak üzere çeşitli mak-
satlarla kullanılarak su arzının 
arttırılması yönünde bir fırsa-
ta dönüşüyor. Bu çerçevede 
hem su kaynaklarının kirlen-
mesinin önüne geçiliyor hem 
de ilave su arzı elde ediliyor. 
DSİ tarafından bugüne kadar 

Çerkezköy Atıksu Arıtma Tesisi - Tekirdağ
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kilometrekare alana sahip 
Meriç-Ergene Havzası’nda 
plansız ve kontrolsüz bir şe-
kilde gelişen sanayi bölgeleri 
ve buna bağlı olarak hızla ar-
tan nüfus, Ergene Nehri’nin 
aşırı derecede kirlenmesine 
neden oluyor. Endüstriyel, 
evsel ve tarımsal kökenli atık 
suların tamamı doğrudan ya 
da dolaylı olarak Ergene Neh-
ri’ne deşarj ediliyor. 

Ergene Nehri’nde yaşanmak-
ta olan bu kirliliğe son vermek 
adına, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatla-
rıyla “Ergene Havzası Koruma 
Eylem Planı” 2013/6 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile yü-
rürlüğe kondu. Birçok kurum 
ve kuruluşun paydaşı olduğu 
eylem planı kapsamında, DSİ 
tarafından 12 adet atıksu arıt-
ma tesisi ve 3 adet atıksu ko-
lektör hattının yapımına baş-
landı. 

6 Yılda 15 Adet Atıksu 
Arıtma Tesisi 

Eylem Planı kapsamında Te-
kirdağ’da; Saray, Hayrabolu, 
Muratlı, Malkara, Çorlu ve Çer-
kezköy Atıksu Arıtma Tesisle-
ri, Kırklareli’de; Merkez, Vize, 

tamamlanan 21 adet atıksu 
arıtma tesisi ile günlük 315 
bin metreküp su arıtılarak ta-
rımsal sulamada yeniden kul-
lanılabilecek kalitede hizmete 
sunuluyor.

Ergene’deki Kirlilik 
Sorunu

Ergene Havzası; Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli illerinin çok 
büyük bir kısmından oluşuyor. 
Havzanın yüzeysel suyunun 
en önemli temsilcisi olan 
Ergene Nehri, uzun yıllardır 
gerçekleşen plansız sanayi-

Babaeski ve Pınarhisar Atıksu 
Arıtma Tesisleri, Edirne’de ise 
Keşan ve Uzunköprü Atıksu 
Arıtma Tesisleri tamamlana-
rak 1 yıl işletildikten sonra ilgili 
belediyelere devredildi.

2019 yılından itibaren 12 be-
lediyedeki toplam 800 bin ki-
şinin atık suyunu arıtacak bu 
tesisler ile Ergene Nehri’ne de-
şarj olan kentsel atık suların 
%60’ının arıtılması mümkün 
oldu. Tesisler bölgede 2045 
yılı için öngörülen toplam, 1 
milyon 130 bin kişilik nüfusun 
atık suyunu arıtacak kapasite-
de projelendirildi. 

leşme, bilinçsiz tarımsal uy-
gulamalar ve başarısız atıksu 
yönetimi nedeniyle kirleniyor. 
Öyle ki nehrin suları, Su Kirli-
liği Kontrolü Yönetmeliği’ne 
göre 4. Sınıf (en kirli seviye) su 
statüsünde bulunuyor. 

Istıranca Dağları’ndan doğan 
Ergene Nehri’nin, 283 km’lik 
yolculuğu boyunca hem evsel 
hem de endüstriyel atıksular 
sebebiyle debisi artıyor. Nehir 
son aşamada doğal debisinin 
neredeyse 4 katına ulaşıyor. 
Atık suların yoğun olması se-
bebiyle organik kirlilik yükü de 

Ayrıca havzada yer alan 3 
yerleşimin evsel atık suları-
nın atıksu arıtma tesislerine 
iletimi için gerekli olan; Edirne 
Uzunköprü, Kırklareli Merkez, 
Tekirdağ Çorlu Atıksu Kolek-
tör Hatları da DSİ tarafından 
inşa edilerek ilgili belediyelere 
devredildi.

Tamamlanan tesislerde arı-
tılan atıksuların sulamada 
kullanılması için gerekli olan 
filtrasyon ve UV (Ultrafiltras-
yon) sistemlerinden oluşan 
dezenfeksiyon üniteleri proje-
lendirildi. Bu kapsamda, Mal-
kara Atıksu Arıtma Tesisi’nde 
arıtılan atıksu, dezenfeksiyo-

artan nehrin, memba ve man-
sap suları arasında ciddi fark-
lar olduğu gözlemleniyor.

Ergene Havzası uzun yıllar-
dır coğrafi konumu sebebiy-
le sanayinin cazibe merkezi 
oldu. Özellikle havzanın doğu 
kesimi sanayileşmenin çok 
yoğun olduğu bir bölge ko-
numunda bulunuyor. Sanayi 
tesislerinin önemli bir kısmı, 
Ergene Nehri’nin başlangıcın-
da yer alan Çorlu-Çerkezköy 
alt havzasında yoğunlaşıyor, 
bu sebeple nehirdeki kirlilik 
bu bölgede başlıyor. 12 bin 

Istıranca 
Dağları’ndan 
doğan Ergene 
Nehri’nin, 283 km’lik 
yolculuğu boyunca 
hem evsel hem de 
endüstriyel atıksular 
sebebiyle debisi 
artıyor. Nehir son 
aşamada doğal 
debisinin neredeyse 
4 katına ulaşıyor. 

DSİ tarafından inşa 
edilen evsel atıksu 
arıtma tesisleri ile 
Ergene Nehri’ne 
deşarj olan 
kentsel atık suların 
%60’ının arıtılması 
mümkün oldu. 
Tesisler bölgede 
2045 yılı için 
öngörülen toplam, 
1 milyon 130 bin 
kişilik nüfusun 
atıksuyunu 
arıtacak 
kapasitede 
projelendirildi. 

ERGENE İÇİN ŞAFAK HAREKÂTI

Keşan Atıksu Arıtma Tesisi – Edirne
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Taşkın Erken Uyarı 
Sistemi: 

11 adet akım gözlem ve 30 
adet meteoroloji gözlem is-
tasyonundan alınan veriler 
doğrultusunda oluşturulan si-
mülasyon ışığında taşkın riski 
değerlendirilerek, valiliklere 
taşkından önce bilgi veriliyor 
ve gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanıyor.

Depolama Tesisleri ve 
Sulama Projeleri: 

Eylem planı kapsamında yer 
alan 8 adet depolama ile yü-
zey suyundan yılda 448 mil-
yon metreküp içme-kullanma 
ve endüstri suyu temin edile-

nu sağlandıktan sonra, Gönen-
ce Göleti’nde depolanarak su-
lama amacıyla kullanılacak. 
Kırklareli Merkez ve Babaeski 
Atıksu Arıtma Tesislerinden 
çıkacak arıtılmış atıksuyun ta-
mamı ve ara havzadaki mev-
cut yerüstü suyu, Nadırlı Göle-
ti’nde toplanıp sulama amaçlı 
olarak değerlendirilecek. Çor-
lu Atıksu Arıtma Tesisi’nden 
çıkacak arıtılmış atıksuyun 
tamamı, Türkgücü 1-2 Göletle-
rinde depolanarak tarım alan-
larının sulamasında kullanıla-
cak. Hayrabolu Atıksu Arıtma 
Tesisi’nde arıtılan atıksular ise 
Çıkrıkçı Barajı’nda depolana-
rak sulama amacıyla kullanı-
labilecek. Böylelikle hem kirli-

cek. Bu tesislerden Tekirdağ 
Naipköy Barajı ve Tekirdağ 
Saray Ayvacık Göleti tamam-
landı. Geri kalan 6 adet depo-
lama tesisinden 2 adedinin 
inşaatı devam ediyor, 1 tesisin 
projesi tamamlanırken 3 adet 
tesisin ise planlama çalışma-
ları sürüyor. 

Hayata geçirilecek 25 adet 
sulama projesi ile 1 milyon 
241 bin dekar alan sulanacak. 
Hamzadere Barajı Sulaması 
ve Çakmak Barajı Sulaması 
gibi büyük projelerin de içinde 
yer aldığı 25 adet sulama pro-
jesinin 14 adedi tamamlandı. 
İnşaatı tamamlanan 14 adet 
sulama tesisiyle 254 bin 290 
dekar arazi sulamaya açıldı. 

lik önlenecek hem de mevcut 
su kaynaklarına olan ihtiyacın 
azalmasıyla önemli ölçüde su 
tasarrufu sağlanacak. 

5 Adet Eylem 
DSİ Uhdesinde 
Yürütülüyor 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda ve çok 
sayıda kurumun iştirakiyle yü-
rütülen  “Ergene Havzası Ko-
ruma Eylem Planı’’ toplam 15 
eylemden oluşuyor. Bunların 
5 adedi, DSİ Genel Müdürlüğü 
uhdesinde yürütülüyor. İleri 
biyolojik evsel atıksu arıtma 
tesislerinin yapımı haricinde 

6 adet sulama projesinde ya-
pım çalışmaları devam eder-
ken 5 adet sulama projesinde 
ihale çalışmaları sürüyor.

Yeraltı Suyu Kontrolü:

1061 adet sanayi amaçlı ku-
yunun tamamına sayaç takıl-

aşağıdaki 4 adet eylem de DSİ 
tarafından hayata geçiriliyor.

• Dere Yataklarının Islahı, 

• Havza Taşkın Erken Uyarı 
Sistemi, 

• Yeraltı Suyu Kullanımının 
Kontrol Altına Alınması, 

• Baraj, Gölet (depolama tesis-
leri) ile Sulama Tesislerinin 
inşaatlarının yapılması

Dere Islah Çalışmaları:  

28 adet derede toplamda 
395 km yatak ıslahı yapıldı. 
Islah çalışmaları ile 91 adet 
meskûn mahal ve 500 bin 
dekar tarım arazisi taşkından 
korundu. 

dı. 712 adet içme-kullanma ve 
sulama amaçlı kuyunun 247 
adedine ön yüklemeli uzak-
tan kontrollü sayaç monte 
edilerek gereğinden fazla su 
çekiminin önüne geçilmesi 
sağlandı.

DSİ tarafından 
bugüne kadar 
tamamlanan 
21 adet Atıksu 
Arıtma Tesisi 
ile günlük 315 
bin metreküp su 
arıtılarak tarımsal 
sulamada yeniden 
kullanılabilecek 
kalitede hizmete 
sunuluyor. 

ERGENE İÇİN ŞAFAK HAREKÂTI

Kırklareli Merkez Atıksı Arıtma Tesisi

Malkara Atıksu Arıtma Tesisi – Tekirdağ

Naipköy Barajı – Tekirdağ
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KKTC SU TEMİN 
PROJESİ 

Suyun Denizaşırı YolculuğuDünyada İlk Kez Uygulanan SistemDünyada İlk Kez Uygulanan SistemDünyada İlk Kez Uygulanan SistemDünyada İlk Kez Uygulanan Sistem

DSİ, KKTC Su Temin Projesi kapsamında, Anamur Dragon Çayı’nın 
sularını, dünyada ilk kez uygulanan sistemle Akdeniz üzerinden Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıdı. Deniz yüzeyinin 250 metre altından 
askıda geçen 80 kilometrelik boru hattı, KKTC’nin içme, kullanma ve 
sulama suyu ihtiyacını karşılıyor.

ünyada ilk ve tek olma özelliği 
taşıyan Askıda Borulu Deniz 
Geçiş Sistemini de ihtiva eden 
KKTC Su Temin Projesi’ne, 7 
Mart 2011 tarihinde Alaköp-
rü Barajı’nın temeli atılarak 
başlandı.  Asrın Projesi olarak 
isimlendirilen KKTC Su Temin 
Projesi, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın katılım-
larıyla 17.10.2015 tarihinde 
gerçekleştirilen merasim ile 
hizmete alındı. Böylelikle iki 

D
adet baraj, dünyada ilk kez 
uygulanan askıda deniz geçiş 
sistemi, içme suyu arıtma te-
sisi ve yüzlerce kilometre isa-
le hattı dâhil olmak üzere pek 
çok üniteyi içeren bu görkemli 
proje, 4,5 yıl gibi kısa bir süre-
de başarıyla tamamlanarak 
işletmeye alındı. 

Proje ile KKTC’nin uzun vade-
li su ihtiyacının karşılanması 
için, Türkiye tarafında Ana-
mur Dragon Çayı üzerinde 

tesis edilen Alaköprü Bara-
jı’ndan alınan yıllık 75 milyon 
metreküp su, Akdeniz’e dö-
şenen boru hattı vasıtasıyla 
KKTC tarafında Girne yakın-
larında inşa edilen Geçitköy 
Barajı’na aktarılarak adaya 
iletildi.

Türkiye’den KKTC’ye iletilen 
yıllık 75 milyon metreküp su-
yun yaklaşık 38 milyon met-
reküpü KKTC’de inşa edilen 
arıtma tesislerinde arıtıldıktan 

KKTC SU TEMİN PROJESİ

https://www.youtube.com/watch?v=ymXNK1-BkSQ
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sonra içme suyu olarak kulla-
nılıyor. Geriye kalan 37 milyon 
metreküp su ise Güzelyurt ve 
Mesarya ovalarının sulanma-
sı için tahsis edildi. Böylece 
uzun yıllardır su yetersizliği 
ve su kalitesindeki kötüleşme 

sebebiyle sıkıntı yaşayan Ada 
halkının uzun vadeli su ihtiya-
cı karşılandı. Projenin işletme-
ye alındığı tarihten 2021 yılı 
sonuna kadar KKTC’ye top-
lam 142,3 milyon metreküp 
su aktarıldı.

KKTC’ye Can Suyu 

KKTC Su Temin Projesi faali-
yete geçmeden önce adada 
30 yıldır giderek artan bir şe-
kilde su sıkıntısı yaşanıyordu. 
Bu sıkıntı, suyun hem miktarı 

hem de kalitesinin yetersizliği 
noktasında ortaya çıkıyordu. 
İçme suyu ihtiyacının tama-
men yeraltı suyu kaynakların-
dan karşılandığı KKTC’de aşırı 
çekim neticesinde, önce Ma-
ğusa, sonra da Güzelyurt böl-

KKTC Su Temin Projesi Kapsamında İnşa 
Edilen Tesisler 

Türkiye Tarafında;
• Alaköprü Barajı ve HES, 
• 23 km uzunluğunda, 1.500 mm çapında düktil borulardan 

oluşan isale hattı, 
• 10.000 m3 hacminde Anamuryum Su Dengeleme Haznesi

Akdeniz Geçişi İsale Hattı;
• 80.157 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre 

derinlikte ve askıda geçirilen, 1.600 mm çapında yüksek 
yoğunluklu polietilen boru hattı

KKTC Tarafında;
• Güzelyalı Terfi Merkezi, 
• 3.695 m uzunluğunda 1.400 mm çapında, düktil borular-

dan oluşan Terfi Hattı,
• Geçitköy Barajı, 
• Geçitköy Terfi Merkezi,
• Geçitköy Terfi Merkezi ile Arıtma Tesisi arasında 2.880 m 

uzunluğunda 1.500 mm çapında düktil borulardan oluşan 
Terfi Hattı 

KKTC İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Ana Dağıtım Hatları:
• 200.000 m3/gün kapasiteli İleri İçmesuyu Arıtma Tesisi, 
• 79 km uzunluğunda Lefkoşa İsale Hattı,
• 171 km uzunluğunda Girne Sahil Şeridi İsale Hattı, 
• 184 km uzunluğunda İskele-Gazimağusa İsale Hattı,
• 95 km uzunluğunda Dipkarpaz İsale Hattı,
• Toplam 529 km uzunluğunda Ana Dağıtım Hattı.

gelerinde yeraltı suyuna deniz 
suyu girişimleri meydana gel-
miş, bu durum yeraltı sularının 
tuzlanmasına neden olmuştu. 
Beşparmak Dağları’ndan elde 
edilen yeraltı suyu ise kalitesi 
yüksek olmakla beraber, sınırlı 
bir nüfusa hizmet edebiliyor-
du.

Bir ada ülkesi olması ve kısıt-
lı doğal kaynakları sebebiyle, 
Türkiye’den KKTC’ye içme-kul-
lanma, sanayi ve sulama 
suyu amaçlı su götürülmesi,
KKTC’nin kalkınmasına önem-
li ölçüde katkı sağlayacak. 
Projenin gerçekleşmesi ile 
kısıtlı yüzey ve yeraltı su kay-
nakları sebebiyle su sıkıntısı 
çekilen KKTC’nin hem 2035 
yılına kadar içme suyu ihtiyacı 
karşılanmış oldu hem de 7 bin 
300 dekarlık bir alanda kaliteli 
sulama suyu ile tarımda yük-
sek gelir artışı elde edilmesi 
imkânı doğdu. Adada yazla-
rın uzun ve sıcak, kışların da 
kısa ve ılık geçmesi, verimli 
tarım arazilerinden yılda 2-3 
kat mahsul alınmasına imkân 
sağlıyor.

Projenin 
gerçekleşmesi 
ile kısıtlı yüzey 
ve yeraltı su 
kaynakları 
sebebiyle su 
sıkıntısı çekilen 
KKTC’nin hem 
2035 yılına kadar 
içme suyu ihtiyacı 
karşılanmış oldu 
hem de 7 bin 
300 dekarlık bir 
alanda kaliteli 
sulama suyu ile 
tarımda yüksek 
gelir artışı elde 
edilmesi imkânı 
doğdu.

KKTC SU TEMİN PROJESİ

17.10.2015 tarihinde düzenlenen açılış merasimine, Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri de katıldı.
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Sistem, Alaköprü Barajı’ndan 
deniz kıyısı yakınındaki Ana-
muryum Dengeleme Depo-
su’na ulaşan bir kara isale 
hattı ile başlıyor. Anamuryum 
Dengeleme Deposu’ndan iti-
baren denize giriş öncesi kü-
çük bir kara isale hattı daha 
bulunuyor. Bu son kara isale 
hattı, debi ve basıncın ayar-
landığı vana odalarından geç-
tikten sonra deniz geçişi isale 
hattına bağlanıyor.

Deniz geçişi isale hattı bo-
ruları, Türkiye ve KKTC kıyı 
kesimlerinde 20 metre su de-
rinliğine ulaşıncaya kadar gö-
mülü olarak, 20 metre ile 280 
metre su derinliği arasında ise 
stabiliteleri beton ağırlık blok-
ları ile sağlanmak suretiyle 

deniz tabanı üzerine döşendi.  
280 metre su derinliğine ula-
şıldığı ilk noktada, 500’er met-
re uzunluğundaki yekpare 
borular birbirlerine mekanik 
olarak bağlanarak askılı siste-
me geçildi. Askılı sistem, boru 
birleşim elemanı olan Y-par-
çalara bir askı halatı, yüzdür-
me tankı ve ankraj kütlesi 
bağlanmak suretiyle deniz ta-
banına sabitlendi.

Her Ayrıntı Düşünüldü

KKTC Su Temin Projesi kap-
samında her türlü ayrıntı dik-
kate alınarak yoğun çalışma-
lar gerçekleştirildi. Özellikle 
projenin en önemli ayağını 
teşkil eden deniz geçişi ile ala-
kalı model deneyleri, risk ana-

250 Metre Derinde  
80 Km…

Türkiye tarafında Anamur 
(Dragon) Çayı üzerinde inşa 
edilen Alaköprü Barajı’ndan 
alınan yıllık 75 milyon metre-
küp suyun, KKTC tarafında 
inşa edilen Geçitköy Barajı’na 
iletilmesi suretiyle KKTC’nin 
uzun vadeli içme-kullanma, 
sanayi ve sulama suyu ihtiya-
cını karşılamak için tasarlanan 

lizleri, deprem çalışmaları, oşi-
nografik ve iklimsel özellikler, 
deniz canlılarının boru hattına 
etkisi gibi onlarca konu titizlik-
le incelenerek proje tasarım 
çalışmalarında göz önünde 
bulunduruldu. 

Deniz geçişi isale hattı güzer-
gâhının belirlenmesi amacıyla 
detaylı inceleme ve çalışmalar 
yapıldı. Güzergâhın belirlen-
mesinde temel unsuru boru-
ların denize giriş ve denizden 
çıkış yaptığı noktalar oluştu-
ruyor. Türkiye tarafında giriş 
noktası Anamur (Dragon) Ça-
yı’nın yakınları, KKTC’de çıkış 
noktası ise Girne yakınlarında-
ki Güzelyalı Pompa İstasyonu 
olarak belirlendi. Bu iki nokta 
arasındaki en kısa güzergâh, 

KKTC Su Temin Projesi’nin en 
kritik bölümünü deniz geçişi 
isale hattı oluşturuyor.

Alaköprü Barajı’nda depolanan 
su; Türkiye ana kara parçasının 
güney kıyısı ile KKTC’nin kuzey 
kıyısı arasında, en çukur yeri 
yaklaşık 1430 metre derinliğe 
sahip bir güzergâh üzerinde, 
deniz yüzeyinden 250 met-
re derinlikte askıda tutulan 
ve deniz tabanına halatlar ve 
ankraj kütleleriyle bağlanan 

80 km uzunluğundaki deniz 
geçişi isale hattı ile KKTC ta-
rafında yapılan Geçitköy Bara-
jı’na iletildi.

İsale hattı, 1600 mm çapa 
sahip ve 500’er metre uzun-
luğunda olan HDPE (High 
Density Polyethylene - Yüksek 
Yoğunluklu Polietilen) yekpa-
re boruların birbirine mekanik 
olarak bağlanması suretiyle 
teşkil edildi.

Alaköprü 
Barajı’nda 
depolanan su, 
Türkiye ana 
kara parçasının 
güney kıyısı ile 
KKTC’nin kuzey 
kıyısı arasında, 
en çukur 
yeri yaklaşık 
1430 metre 
derinliğe sahip 
bir güzergâh 
üzerinde, deniz 
yüzeyinden 250 
metre derinlikte 
askıda tutulan ve 
deniz tabanına 
halatlar ve ankraj 
kütleleriyle 
bağlanan, 80 km 
uzunluğundaki 
deniz geçişi isale 
hattı ile KKTC 
tarafında yapılan 
Geçitköy Barajı’na 
iletildi. 

Projenin en 
kritik etabını 
oluşturan 
Askıda 
Deniz Geçiş 
Sistemi’nin 
tesisi için, deniz 
canlılarının 
boru hattına 
etkisine kadar 
birçok detay 
üzerinde 
titizlikle 
duruldu. 

KKTC SU TEMİN PROJESİ

Alaköprü Barajı – Mersin
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noktalar arasına çizilen düz 
doğru sonucunda elde edile-
ceğinden, güzergâh olarak bu 
düz doğru seçilmeye çalışıldı. 
Ancak, deniz tabanı üzerine 
boru döşenecek kısımlar ile 
ankrajları deniz tabanına otur-
tulacak askılı sistem için en 
uygun seçeneğin bulunabil-
mesi amacıyla bu düz doğru 
optimize edildi.

Deniz geçişi isale hattı gü-
zergâhının; boru başlangıç ve 
bitiş koordinatları korunarak, 
deniz tabanındaki elverişsiz 
kısımlardan, dik eğimlerden 
ve heyelan bölgelerinden kaçı-
narak ve mümkün olduğunca 
düz bir hat doğrultusunda be-
lirlenmesi amacıyla jeoteknik 
ve jeolojik araştırmalar yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü çalışanları ta-
rafından proje ile ilgili olarak 
sismik bir değerlendirme ça-
lışması yapıldı. 

Meteorolojik ve oşinografik 
özellikler sayısal analizlerle 
tespit edildi. Proje bölgesi için 
dalga iklimi, rüzgâr iklimi ve 

akıntı iklimini kapsayan tam 
bir meteorolojik iklim tespiti 
yapıldı. Deniz geçişi isale hat-
tında rüzgâr yükünün sıkıntı 
yaratacağı düşünülmese de 
rüzgârın, dalga oluşumunu 
zorlayıcı temel unsur ve su se-
viyeleri ile akıntılar için önemli 
bir itki kuvveti olması dolayı-
sıyla rüzgâr iklimi de tespit 
edildi. 

Projenin Seyir Defteri
KKTC Su Temin Projesi, 27 
Mayıs 1998 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi’ne daya-
nıyor. Kararname ile KKTC’ye 
Anamur (Dragon) Çayı’ndan 
boru ile su götürme projesi-
nin; suyun hazırlanması, nakli, 
depolanması dahil, anahtar 
teslimi projelendirmesi ve 
inşası işlerinin Türk ve ya-
bancı firmalardan oluşan bir 
konsorsiyum tarafından yü-
rütülmesine karar verildi. Bu 
kararı takiben projenin fizibi-
lite çalışmalarına başlandı ve 
hazırlanan “Kıbrıs Su Projesi 
Fizibilite Raporu” 1999 yılında 
tasdik edildi.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan gerçekleştirilen 3 yıllık bir 
çalışma süreci neticesinde 
2004 yılında “KKTC Su Master 
Planı” hazırlandı. Master Plan 
kapsamında KKTC’nin su ve 
toprak kaynakları potansiye-
li; 2035 hedef yılı için ülkenin 

nüfus tahminleri ile içme-kul-
lanma, sanayi ve sulama suyu 
ihtiyaçları belirlendi. Bu ihti-
yaçların karşılanmasına yöne-
lik alternatif formülasyonlar, 
teknik ve ekonomik yapılabilir-
lik yönünden incelendi.

Güncel olması ve çok detaylı 
etütler sonucunda belirlenme-
si sebebiyle projede “KKTC 
Su Master Planı”nda belirtilen 
2035 yılı nüfus tahminleri ile 
içme-kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyaçları esas alındı ve “Kıbrıs 
Su Projesi Fizibilite Raporu”n-
da belirlenen KKTC’ye götürü-
lecek 75 hm3/yıl suyun tahsisi 
revize edildi. Fizibilite Rapo-
ru’nda KKTC’ye götürülecek 
75 hm3/yıl suyun 15,60 hm3’ü 
(%21) içme-kullanma ve sana-
yi suyuna, geriye kalan 59,40 
hm’ü (%79) sulama suyuna 
tahsis edilmişken, revizyon 
neticesinde 75 hm3/yıl suyun 
37,76 hm3’ü (%50,3) içme-kul-

lanma ve sanayi suyuna, geri-
ye kalan 37,24 hm3’ü (%49,7) 
sulama suyuna tahsis edildi. 

Fizibilite çalışmaları 1999 
yılında onaylanan projenin 
bundan sonraki safhası olan 
uygulama projeleri yapım 
aşamasına 30 Aralık 2005’te 
geçildi. Deniz geçişi mühen-
dislik hizmetleri teknik yapıla-
bilirliği çalışmalarının 18 Aralık 
2007’de DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından onaylamasından 
sonra, projenin kara yapıları 
mühendislik hizmetleri çalış-
malarına başlandı.

2011 yılında Alaköprü Bara-
jı’nın, bir yıl sonra da Geçitköy 
Barajı’nın temeli atıldı. Temel 
atma merasimlerinde her iki 
barajın da 7 Mart 2014 tarihin-
de tamamlanacağı ilan edildi. 

14.10.2012 tarihinde de Deniz 
geçiş isale hattının ve her iki 

taraf için öngörülen kara yapı-
larının temelleri atıldı.

19.11.2012 tarihinde deniz ge-
çiş isale hattında kullanılacak 
boruların imalatına başlandı. 

03.02.2014 tarihinde KKTC 
Tarafı İçmesuyu Arıtma Te-
sisi, “Geçitköy Terfi İstas-
yonu-Arıtma Tesisi Lefkoşa 
Arası İsale Hattı” ve Girne Böl-
gesi İçmesuyu İsale Hattı’nın 
temel atma merasimleri ger-
çekleştirildi.

Alaköprü ve Geçitköy Barajları 
ilan edildiği gibi 7 Mart 2014 
tarihi itibarıyla tamamlandı.

66,5 km’lik Deniz Geçişi İsale 
Hattında 500 metre uzunlu-
ğundaki son parçanın montajı,  
7 Ağustos 2015 tarihinde ger-
çekleştirildi.

Proje tüm üniteleriyle tamam-
lanarak 17.10.2015 tarihinde 
gerçekleştirilen merasim ile 
hizmete alındı.

KKTC SU TEMİN PROJESİ

Deniz geçiş isale hattı yapım çalışmalarından bir kare
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Güzergâh üzerine, iki adedi 
yakın kıyıdaki dalga ve akıntı-
ları izlemek için iki adedi ise 
isale hattı derinliğindeki akın-
tıları izlemek için toplam dört 
adet akıntı ölçme cihazı yer-
leştirildi. Bu üniteler kullanıla-
rak toplamda 12 aylık dalga 
ve akıntı verisi toplandı. 

Deniz geçişi isale hattı üzerin-
de deniz canlısı gelişimi olası-
lığını belirlemek amacıyla bir 
biofouling araştırma programı 
gerçekleştirildi. Program kap-

samında isale hattı güzergâ-
hının geçeceği dört noktaya 
11 adet HDPE boru numunesi 
yerleştirildi.

Her biri üç adet boru numu-
nesi içeren deney tertibatları, 
isale hattı güzergâhının askılı 
kısmı boyunca yerleştirildi. 
Numuneler, askılı sistemin 
çalışması tasarlanan 220 m 
- 280 m derinlik aralığındaki 
bir su sütunu içerisine asıldı. 
Numunelerin amacı, isale hat-
tı üzerinde kullanım ömrü sü-

resince deniz canlısı gelişimi 
olup olmayacağını belirlemek-
ti. (Deniz canlısı gelişimi, gir-
dap yayılım şeklini değiştirmek 
suretiyle açıklıklardaki borula-
rın dinamik davranışını etkile-
yebiliyor.) İki adet boru numu-
nesi sığ sulara yüzer konumda 
yerleştirildi.  Bu numunelerden 
birinin uçları kapatılarak içi su 
kaynağı olan Anamur (Dragon) 
Çayı’ndan alınan su ile doldu-
ruldu ve 6 aylık aralıklarla öl-
çümler yapıldı.

Asrın Projesi’nden 
Anamur’a Yıllık 1,3 
Milyar TL Sulama 
Geliri 

Asrın Projesi olarak değer-
lendirilen KKTC Su Temini 
Projesi’nin ana ünitelerinden 
biri olan Alaköprü Barajı, Ana-
mur’un verimli tarım arazile-
rini suyla buluşturarak yöre 
tarımına ve ekonomisine de 
büyük katkı sağlayacak.

KKTC SU TEMİN PROJESİ

KKTC Su Temin Projesi, Dra-
gon Çayı’nın sularının KKTC’ye 
iletilmesi maksadını taşıyor. 
Ancak proje kapsamında Dra-
gon Çayı’nın yıllık su kapasite-
si olan 700 Milyon metreküp 
suyun yalnızca %10’luk kısmı 
olan 75 Milyon metreküp su, 
KKTC’ye iletilecek. Çayın ka-
pasitesi büyük oranda Ana-
mur Sulaması Projesi kapsa-
mında değerlendirilecek.

Mersin Anamur Dragon Çayı 
üzerine inşa edilen Alaköprü 
Barajı rezervuarında toplana-
cak su ile 83 bin 600 dekar 
tarım alanı sulanacak.

Proje ile 65 bin 900 dekar ca-
zibeli, 17 bin 700 dekar ise 
pompajlı olmak üzere toplam 
83 bin 600 dekar tarım ala-
nının tamamı kapalı sistem 
borulu şebeke ile sulanacak. 

Büyük oranda cazibeli olarak 
sulama yapılacağından çiftçi-
miz elektrik masrafı olmadan 
tarlasını sulayabilecek. 

Alaköprü Barajı rezervua-
rından alınacak suyla 12 ay 
sulama yapılan Anamur Ova-
sı’ndaki tarımsal ekonomiye 
büyük katkı sağlayacak olan 
projenin tamamlanması ile 
sulama yapılacak olan 83 bin 

600 dekar zirai arazide dekar 

başına yıllık, 17 bin 693 TL 

gelir artışı sağlanmış olacak. 

Böylece ülke ekonomisine yıl-

lık toplam, 1 milyar 331 milyon 

TL katkı ve 8 bin 360 kişiye de 

istihdam imkânı sağlanacak. 

Hâlihazırda toplam 3 bin 200 

hektar zirai alan sulamaya ha-

zır hale getirilmiş durumda.

Deniz Geçiş İsale hattı, 1600 mm çapa sahip ve 500’er metre 
uzunluğundaki yüksek yoğunluklu polietilen yekpare boruların 
birbirine mekanik olarak bağlanması suretiyle teşkil edildi.



KRALKIZI-DİCLE 
ANAKANALI
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tarım alanlarına iletiliyor. Kral-
kızı – Dicle Anakanalı Güney 
Doğu Anadolu Projesi’nin atar-
damar niteliğindeki anakanal-
larından birini teşkil ediyor. 217 
kilometre uzunluğu ile 221 ki-
lometrelik Mardin Ceylanpınar 
Anakanalı’ndan sonra ülke-
mizin en uzun anakanalı olan 
Kralkızı – Dicle Anakanalı sa-
yesinde 230 bin adet futbol sa-
hasına eşdeğer bir arazi suyla 
buluşacak.  

217 kilometre uzunluğundaki 
Kralkızı-Dicle Anakanalı 5 etap 

217 metrelik Kralkızı – Dic-
le Anakanalı, Dicle Barajı’nda 
depolanan suları Diyarbakır 
ve Mardin illerimizin verimli 
arazileriyle buluşturuyor. 2001 
yılında tamamlanarak işletme-
ye alınan Dicle Barajı’nın 595 
milyon metreküp depolama 
kapasitesi bulunuyor. Barajda 
depolanan sulardan hem hid-
roelektrik enerji üretimi hem 
de tarımsal sulama maksadıy-
la istifade ediliyor. 

Temelden yüksekliği 87 metre 
olan Dicle Barajı, 110 MW ku-

2
rulu gücündeki santrali ile yıllık 
298 milyon kilovatsaat elektrik 
enerjisi üretiyor. Öte yandan 
barajda depolanan sular ile
1 milyon 150 bin dekar arazi-
nin modern tekniklerle sulan-
ması sağlanıyor.

230 Bin Futbol Sahası 
Büyüklüğünde Bir 
Alan

Kil çekirdekli kaya dolgu baraj 
tipinde inşa edilen Dicle Bara-
jı’nda biriktirilen sular, Kralkızı 
– Dicle Anakanalı marifetiyle 

KRALKIZI-DİCLE 
ANAKANALI

217 Kilometrelik Yapay Nehir

DSİ, Dicle Barajı’nda depolanan suları, Diyarbakır ve Mardin illerinin 
verimli arazileriyle buluşturmak için adeta yapay bir nehir inşa etti.
217 kilometre ile ülkemizdeki birçok akarsudan uzun olan Kralkızı-Dicle 
Anakanalı, 2020 yılında tüm üniteleriyle tamamlanarak işletmeye alındı.

KRALKIZI-DİCLE ANAKANALI
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2,6 Milyar TL Gelir  
Elde Edilecek

Toplam maliyeti 6 Milyar TL 
olan Kralkızı-Dicle Anakanalı-
nın tamamlanmasıyla Diyar-
bakır ve Mardin illerimizin ve-
rimli arazileri Dicle Barajı’nın 
suyuyla buluştu.  Kralkızı-Dicle 
Anakanalı’na bağlı sulama şe-
bekelerinden tamamlananlar 
sayesinde, sulanan arazilerde 
sulama öncesi ve sulamadan 
sonraki durum arasında ciddi 
gelir artışları meydana geldi. 
Mevcut şartlarda kuru ziraat 
yapılan yörede buğday, arpa, 
mercimek ve nohut gibi ürün-
ler yetiştirilmekte iken projenin 
gerçekleşen üniteleriyle ürün 
yelpazesi genişledi ve verim 
arttı. Buğday ve arpanın yanı 

halinde inşa edildi. İlk etapta 
34 bin 305 metre uzunluğun-
daki Kralkızı-Dicle İletim Ka-
nalı 2008 yılında tamamlandı. 
Saniyede 111 metreküp su 
geçirme kapasitesine sahip 
olan Kralkızı-Dicle İletim Kana-
lı inşaatı, 1986 ile 2008 yılları 
arasında gerçekleştirildi. 

Kralkızı-Dicle Anakanalı’nın ge-
riye kalan bölümü 4 kısma ay-
rılarak inşa edildi. Kralkızı-Dicle 
Anakanalı 1. Kısım inşaatına 
1997 yılında başlandı. 25 bin 
692 metre uzunluğundaki ka-

sıra pamuk, ayçiçeği, tütün, 
soğan, bostan, yonca, soya 
fasulyesi ve susam gibi yeni 
ürünlerin de ekimine başlandı. 
Tarımsal üretim ve gelirin yük-
selmesi, tarım dışı birçok sek-
töre de doğrudan veya dolaylı 
olarak katkı sağladı. 

Kralkızı-Dicle Projesi kapsa-
mında yer alan sulama şebe-
kelerinin tamamen bitirilip ha-
yata geçirilmesi ile Diyarbakır 
ili Yenişehir, Sur, Kayapınar, 
Bağlar, Çınar, Bismil, Ergani, 
Eğil ile Mardin ili Savur ilçele-
rinde toplam 1 milyon 150 bin 
110 dekar alanın sulanması 
sağlanacak. Proje ile 151 bin 
kişiye iş imkânı yaratılacak ve 
yıllık yaklaşık 2,6 Milyar TL’lik 
ekonomik katkı elde edilecek.

nal, 5,5 metre taban genişliği-
ne ve 4,5 metre yüksekliğe sa-
hip. Trapez kesitli kanalın üst 
genişliği ise 20,45 metre. Sani-
yede 92 metreküp su geçirme 
kapasitesine sahip olan kanal, 
2014 yılında tamamlanarak iş-
letmeye alındı.

2. Kısım inşaatı kapsamında 
ise 26 bin 980 metre uzunluğa 
ve saniyede 91,41 metreküp 
su geçirme kapasitesine sa-
hip olan anakanal inşa edildi. 
Taban genişliği 5,5 metre yük-
sekliği 5,15 metre ve üst ge-

Öte yandan Kralkızı-Dicle Ana-
kanalı, Dicle Barajı’ndan aldığı 
suyu,  P2 pompa istasyonu va-
sıtasıyla Devegeçidi Barajı’na 
ileterek kurak mevsimlerde 
Devegeçidi sulama sahası için 
yeterli su bulunmaması duru-
munda bu sulama sahasına 
can suyu olacak.

nişliği 21 metre olan anakanal, 
2009-2014 yılları arasında inşa 
edildi.

33 bin 825 metre uzunlu-
ğundaki 3. kısım inşaatı ise 
2009-2013 yılları arasında 
gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
saniyede 47,6 metreküp su 
geçirme kapasitesine sahip 
olan, taban genişliği 5 metre, 
yüksekliği 4,1 metre ve üst ge-
nişliği 17,3 metre olan anaka-
nal inşa edildi. 3. Kısmın ikmali 
kapsamında ise 27 bin 885 
metre uzunluğa sahip olan 
anakanal, 2012-2016 yılları 
arasında tamamlandı.

4. kısım inşaatı 2 etap halinde 
gerçekleştirildi. İlk etapta 25 
bin 310 metre uzunluğa ve sa-
niyede 20,72 metreküp su ge-
çirme kapasitesine sahip olan 
anakanal inşa edildi. Taban ge-
nişliği 5 metre, yüksekliği 2,65 
metre ve üst genişliği 12,95 
metre olan anakanal, 2009-
2014 yılları arasında tamam-
landı. 2. etap kapsamında ise 
42 bin 816 metre uzunluğa 
sahip olan anakanal, 2016-
2020 yılları arasında inşa edi-
lerek Kralkızı-Dicle Anakanalı 
tamamlandı. 

Yer yer 20 metreyi 
aşan genişliği ve 
217 kilometre 
uzunluğu ile 
Kralkızı – Dicle 
Anakanalı adeta 
bir nehir gibi akıyor 
ve verimli tarım 
arazilerini suyla 
buluşturuyor.

Toplam maliyeti 
6 Milyar TL olan 
Kralkızı-Dicle 
Anakanalı’nın 
tamamlanmasıyla 
Diyarbakır ve 
Mardin illerimizin 
verimli arazileri 
Dicle Barajı’nın 
suyuyla buluştu.

Kralkızı – Dicle Anakanalı 5 etap halinde inşa edildi.  

Dicle Barajı ve HES – Diyarbakır
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YERALTI 
BARAJLARI

Yerinde ve Derinde Depolama

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile nüfus artışı gibi tatlı su kaynakları 
üzerindeki baskıyı arttıran etmenler, yarı kurak iklim kuşağında bulunan 
ülkemizde baraj ve gölet gibi depolama tesislerini bir zaruret haline 
getiriyor. Artan baskılar, alternatif depolama yöntemlerini de yeniden 
gündeme getiriyor. Bunlardan en önemlisi, suyu yerinde ve derinde 
depolayan Yeraltı Barajları…

Tarım ve Orman Bakanlığı ta-
rafından 2019 yılında yürür-
lüğe konan “Yeraltısuyu Suni 
Besleme ve Yeraltı Barajları 
Eylem Planı” kapsamında, DSİ 
tarafından ülkemizin dört bir 
yanında 85 adet yeraltı barajı 
ve suni besleme projesi ta-
mamlanarak işletmeye alındı.

Yeraltı barajları; yüzey suları-
nın buharlaşma oranının ve 
kamulaştırma maliyetinin as-

T
gari seviyede tutularak yeraltı 
suyunun beslenmesi, bu sa-
yede yeraltı suyunun rezerv 
ve kalite açısından korunması 
ve özellikle temiz içme suyu 
sağlanması maksadıyla inşa 
ediliyor.

Topoğrafyanın ve jeolojinin 
uygun olduğu vadi alüvyonla-
rındaki küçük boyutlu yeraltı 
barajları, çoğunlukla kırsal 
bölgelerdeki küçük yerleşim-

Gökhüyük (Timraş) Obruğu 
Suni Besleme Projesi

https://www.youtube.com/watch?v=4Xk6VE2DS9c
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Küresel iklimin değişmesinde 
yalnızca dünyanın döngüsel 
hareketleri belirleyici olmuyor.  
Güneş aktiviteleri, tektonik ve 
volkanik hareketler ile okya-
nus akıntıları da küresel ikli-
min değişmesinde önemli rol 
oynuyor. Ancak günümüzde 
hayati bir mesele olarak karşı-
mızda olan küresel ısınma ve 
iklim değişikliği, doğal sürece 
dâhil olan insan faaliyetlerin-
den kaynaklanan ısınma süre-
cini anlatıyor.

Dünya Giderek Isınıyor

Yaklaşık 4,5 milyar yıllık dünya 
tarihi boyunca çeşitli periyot-
larda yaşanan bir doğa olayı 
olarak karşımıza çıkan süre-
ce, sanayi devrimi ile birlikte 
insan etkileri de dâhil oldu. 
19. yüzyılın ortalarından itiba-
ren insan faaliyetlerinin de ik-
limi etkilediği yeni bir döneme
girildi.

Günümüzde iklim sisteminin 
ısındığına dair bilimsel kanıt-
lar artık tartışmasız ve iklim 
değişikliğinde insan faaliyet-
lerinin rolü (antropojenik sera 
gazı salınımları) konusunda 
bilimsel fikir birliği bulunuyor. 

Küresel ortalama yüzey sıcak-
lığı, 19. yüzyıldan günümüze 

lerin içme-kullanma suyu ih-
tiyacını, büyük boyutlu olanlar 
ise daha kalabalık yerleşim-
lerin ve daha geniş arazilerin 
sulama suyu ihtiyacını karşı-
lamada kullanılıyor. 

Orta Anadolu başta olmak üze-
re Türkiye’nin birçok bölgesinde 
yeraltı barajlarının, su ihtiyacı-
nın karşılanmasına ve kurak-
lıkla mücadeleye önemli katkı 
sağlayacağı değerlendiriliyor.

Aslında Doğal Bir 
Süreç

Sınırlı dünya kaynaklarının, ar-
tan nüfusun sınırsız ihtiyaçla-
rını karşılama kapasitesi, her 
geçen gün ağırlaşan şartlar 
altında tekrar tekrar test edi-
liyor. Bir yandan nüfus artışı 
ile artan su tüketimi, diğer 
yandan tatlı su kaynaklarının, 
farklı birçok olumsuz etkenin 
yanında, son yıllarda etkisi 

kadar 0,9 oC yükseldi ve bu 
yükselişin büyük bir kısmı son 
35 yılda gerçekleşti. En sıcak 
5 yıl, 2010 yılından sonraki dö-
nemde yaşandı ve Temmuz 
2019 yeryüzünde tespit edilen 
en sıcak ay olarak kayıtlara 
geçti.

Mevcut durum devam eder-
se küresel ortalama sıcaklı-
ğın daha da yükselmesi ka-
çınılmaz olacak. Bu da bazı 
bölgelerde; sıcak hava, deniz 
seviyesi ve aşırı yağış eks-

hissedilir derecede artan kü-
resel ısınma ve iklim değişik-
liği ile baskılanması, özellikle 
Türkiye gibi yarı kurak iklim 
kuşağında bulunan ülkeleri 
derinden etkiliyor.

Son yıllarda dünya gündemin-
den düşmeyen küresel ısınma 
ve iklim değişikliği, aslında 
dünyamızın yörüngesel hare-
ketlerinin getirdiği doğal bir 
sürecin neticesi olarak karşı-

tremlerinin artmasını berabe-
rinde getirecek.

Küresel ölçekteki bulgulara 
paralel olarak Türkiye’de de 
ortalama yüzey sıcaklıkların-
da artış eğilimi gözlemleniyor. 
Bununla birlikte yağışlarda 
genel olarak bir artış ya da 
azalmadan daha ziyade; yağış 
rejimlerinde düzensizlikler, ku-
rak ve nemli bölgeler arasında 
yağışlı ve yağışsız periyotlar 
arasındaki farkların arttığı tes-
pit ediliyor.

mıza çıkıyor. Sırp bilim adamı 
Milutin Milankovitch 1920’li 
yıllarda bu durumu açıklayan 
ve kendi ismi ile anılan döngü-
lerin, dünya iklimi üzerindeki 
etkisini ortaya koydu. Dünya-
nın 3 farklı yörüngesel hare-
keti neticesinde 100 bin yıllık 
periyotlarda, sıcak ve soğuk 
dönemlerin hüküm sürdüğü 
iklim değişiklikleri meydana 
geliyor. 

Yağışlı mevsimlerde 
depolama 
tesislerinde 
biriktirilen su, 
iklim değişikliği ile 
birlikte sıklığı ve 
şiddeti artan, etki 
alanı genişleyen 
kurak periyotlarda 
kullanıcıların 
hizmetine 
sunuluyor. 

Alay Yeraltı Suyu Suni Besleme Projesi – Niğde

YERALTI BARAJLARI

Yeraltı barajları; 
yüzey sularının 
buharlaşma oranının 
ve kamulaştırma 
maliyetinin asgari 
seviyede tutularak 
yeraltı suyunun 
beslenmesi, bu 
sayede yeraltı 
suyunun rezerv ve 
kalite açısından 
korunması ve 
özellikle temiz içme 
suyu sağlanması 
maksadıyla inşa 
ediliyor. 

Seyitler Köyü Yeraltı Barajı – Artvin

https://www.youtube.com/watch?v=RNu1GqgC7Ig
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Yeraltı barajlarında buharlaş-
ma yoluyla su kaybı ve kirlilik 
riski minimum düzeydedir. Su, 
toprağın içerisinden süzüle-
rek baraja ulaştığı için suyun 
kalitesi yüksektir. Yerleşim 
alanları ve araziler su altında 
kalmadığından arazi kaybı ve 
kamulaştırma sorunu yoktur. 
Düşük maliyetlerle ve kısa 
sürede inşa edilebilen yeraltı 
barajlarının, rusubatla dola-
rak ömrünü tamamlama riski 
de bulunmamaktadır. Deni-
ze kıyısı olan bölgelerde inşa 
edilen yeraltı barajları, yeraltı 
suyuna tuzlu su girişimleri-
ni önlemekte ya da etkisini 
azaltmaktadır.

Yeraltı barajlarının işletilmesi, 
yerüstü barajlarına benzerdir. 
Yerüstü barajlarında, baraj gö-
lündeki su seviye değişimini 
gözlemek amacıyla kurulan 
eşel sistemine benzer şekilde, 
yeraltı barajının inşa edildiği 
akiferde yeraltısuyu seviye de-
ğişimini periyodik olarak izle-
mek amacıyla gözlem kuyula-
rı açılır. Çekilen veya cazibe ile 
alınan debiye karşılık akiferde 
su seviyesindeki düşüm veya 
beslenme dönemindeki yük-
selimler kaydedildiğinde, aki-
ferin davranışı izlenerek işlet-
mede yaşanacak belirsizlikler 

ve güçlükler ortadan kaldırıl-
mış olur. 

Son yıllarda sayıları artan ve 
yapım tekniklerinde gelişme 
görülen yeraltı barajlarının en 
yaygın olduğu ülkeler Brezilya, 
Japonya, Çin, Kenya ve Hin-
distan’dır. Bunların haricinde 
Orta Doğu ve Afrika ülkeleri 
başta olmak üzere birçok ül-
kede yeraltı barajı inşa edil-
mektedir. 

Eylem Planı ile Artan 
Sayı

Türkiye’de son 10 yıldır ye-
raltı barajı inşaatlarında bir 
hareketlilik başlamıştır. DSİ 
5. Bölge (Ankara) Müdürlüğü
ile Mülga Köy Hizmetleri Kı-
rıkkale İl Müdürlüğü tarafın-
dan 2003 yılında içme suyu
amaçlı inşa edilen Yahşihan
Yeraltı Barajı ve 2004 yılında
Ankara-Kalecik ilçesi sınırları
içinde DSİ tarafından sula-
ma amaçlı olarak inşa edi-
len Malıboğazı Yeraltı Barajı
bunlardan ikisidir. Ülkemizde
özellikle alüvyon tabanlı vadi-
lerde yeraltı barajı için uygun
noktalar bulunmaktadır. Bu
yapılarda küçük çaplı sula-
malar ile köyler ve beldelerin
içme suyu ihtiyacını karşıla-

İklim değişikliği etkilerinin yo-
ğun olarak hissedildiği Akde-
niz Havzası’nda bulunan Tür-
kiye’de, sıcaklıkların artması, 
yağış rejiminin değişmesi, 
yüzey sularının kaybı, kurak-
lıkların sıklaşması, toprağın 
bozulması, kıyılarda erozyon 
ve taşkın gibi etkiler doğrudan 
su kaynaklarının varlığını teh-
dit ediyor.

Depolama Tesislerinin 
Önemi Artıyor

Yarı kurak iklim kuşağında 
bulunan ülkemizde yağışlar 
bölgelere ve mevsimlere göre 
önemli ölçüde farklılık göste-
riyor. Su potansiyeli bakımın-
dan zengin bir ülke olmayan 
Türkiye’nin, nüfus artışı ve 
iklim değişikliğinin etkileri 
dikkate alındığında gelecek 
yıllarda su kısıtı bulunan ülke-
ler arasında yer alması muh-
temel görünüyor. Bu açıdan 
ülkemizdeki baraj ve gölet gibi 
depolama tesislerinin sayısı-
nın artırılması büyük önem ta-
şıyor. Yağışlı mevsimlerde bu 
tesislerde biriktirilen su, iklim 
değişikliği ile birlikte sıklığı, 
şiddeti ve etki alanı artan ku-
rak periyotlarda kullanıcıların 
hizmetine sunuluyor. Sağlıklı 
içme ve kullanma suyu temin 

maya yetecek miktarda yeraltı 
suyu depolamak mümkündür. 
Ayrıca yeraltı barajları ve suni 
besleme projeleri, yeraltı suyu 
rezervinin emniyetli seviyeler-
de tutulmasına önemli katkı 
sağlamaktadır.  

Yeraltı barajlarıyla ilgili olarak, 
22 Temmuz 2019 tarihinde 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından açıklanan “Yeraltı-
suyu Suni Besleme ve Yeraltı 
Barajları Eylem Planı” ile bir 
atılım başlatılmıştır. Eylem 
planı kapsamında 2023 yılına 

etmek ve tarımsal sulama ya-
pabilmek için baraj ve gölet-
lerin inşa edilmesi hayati bir 
zorunluluk haline geliyor. 

Gıda güvenliğinin yanında 
enerji arz güvenliğine de temiz 
enerji üreterek katkıda bulu-
nan baraj ve hidroelektrik sant-
raller, küresel ısınmayla müca-
delede önemli yer tutuyor.

İklim değişikliği ve nüfus artı-
şının etkisiyle depolama yapı-
larının önemi giderek artarken 
alternatif depolama yapıları 
da gündeme geliyor. Bunlar-
dan en önemlisini ise yeraltı 
barajları oluşturuyor. DSİ ta-
rafından bugüne kadar inşa 
edilmiş yeraltı barajları bulun-
makla birlikte ortaya çıkan su 
ihtiyaçları bunlara yenilerinin 
eklenmesini gerekli kıldı. Ta-
rım ve Orman Bakanlığı tara-
fından hazırlanan “Yeraltısuyu 
Suni Besleme ve Yeraltı Baraj-
ları Eylem Planı” ile yarı kurak 

kadar ülkemizin çeşitli bölge-
lerinde 200 adet yeraltı barajı 
ve suni besleme projesinin ta-
mamlanması hedeflenmiştir.

Eylem planının yürürlüğe kon-
duğu 22 Temmuz 2019 tari-
hinden, 2022 yılı haziran ayına 
kadar DSİ tarafından 85 adet 
yeraltı barajı ve suni besleme 
projesi tamamlanarak işlet-
meye açılmıştır. 41 projede 
inşaat çalışmaları devam et-
mektedir. Ön inceleme, planla-
ma, proje ve ihale aşamasın-
da çalışmaları yürütülen proje 
sayısı ise 121’dir. 

Tamamlanarak işletmeye alı-
nan 85 adet proje ile yaklaşık 
32 milyon metreküp depolama 
kapasitesi elde edilmiştir. Bu 
kapasite ile 29 bin 800 dekar 
arazinin sulanması sağlana-
cak ve yaklaşık 280 bin kişinin 
içme ve kullanma suyu ihtiya-
cını karşılayacak olan, yıllık 22 
milyon metreküp su temin edi-
lecektir. Tesislerin ekonomiye 
katkısı yıllık 70 milyon Türk Li-
rası seviyesinde olacaktır.

İşletmeye alınan yeraltı baraj-
ları ve suni besleme projeleri, 
ülkemizin en kıymetli yeraltı 
kaynağı olan yeraltı suyunun, 
kalite ve miktar açısından ko-
runmasına önemli katkı sağ-
layacaktır.

coğrafyada bulunan ülkemi-
zin su rezervine katkıda bulu-
nulması maksadıyla bir atılım 
başlatıldı.

Yeraltı Barajı Nedir, Ne 
İşe Yarar?

Yeraltı Barajı, yeraltısuyu akı-
mına karşı geçirimsiz bir per-
de oluşturmak suretiyle su-
yun geçirimsiz birim üzerinde 
bulunan gözenekli ve geçir-
gen katman (akifer) içinde de-
polandığı yeraltı mühendislik 
yapısıdır.

Yeraltı barajı ile yeraltısuyu 
akımına karşı bir perde oluş-
turmak suretiyle su, akifer 
içinde depolanarak değişik 
yöntemlerle (cazibe veya 
pompaj)  yeryüzüne çıkarılır. 
Yeraltı barajı doğal akifer için-
de inşa edilebildiği gibi yapay 
akifer oluşturularak da inşa 
edilebilmektedir. 

Yeraltı Barajı, 
yeraltısuyu akımına 
karşı geçirimsiz bir 
perde oluşturmak 
suretiyle suyun 
geçirimsiz birim 
üzerinde bulunan 
gözenekli ve 
geçirgen katman 
(akifer)  içinde 
depolandığı yeraltı 
mühendislik 
yapısıdır. 

Yeraltı Barajlarının 
Avantajları:

Yerüstü barajlarının jeo-
lojik ve jeoteknik olarak 
inşa edilmesinin zor ol-
duğu noktalarda yeraltı 
barajı alternatif olarak 
düşünülebilmektedir.

Yerleşim alanları ve ara-
ziler su altında kalma-
dığından arazi kaybı ve 
kamulaştırma sorunu 
bulunmamaktadır.

İnşaat süresi yerüstü ba-
rajlarına nazaran daha 
kısadır.

Maliyeti yerüstü barajla-
rına göre ortalama % 75 
daha düşük olmaktadır.

Kirlenme ve buna bağlı 
olarak ömrünün azalma-
sı riski düşüktür. Buhar-
laşma olmadığından su 
kaybı söz konusu değil-
dir.

Sedimantasyon sebebiy-
le ömrünü tamamlaması 
söz konusu değildir. 

YERALTI BARAJLARI

https://www.youtube.com/watch?v=D5WsbNR59ZY
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2002-2004 yılları arasında ger-
çekleştirilen flora çalışmala-
rında, doğal bitki türünün 428, 
endemik tür sayısının ise 48 
olduğu tespit edildi. 

Sultan Sazlığı birçok hayvan 
türüne de üreme, konaklama 
ve beslenme imkânı sunuyor. 
Fakat bu fauna zenginliği içe-
risinde kuş türlerinin ayrı bir 
önemi bulunuyor. Çünkü Sul-
tan Sazlığı, Afrika-Avrupa-Asya 
güzergâhında iki önemli göç 
yolunun kesişim noktasında 
yer alıyor. Her yıl bu göç yolları 

amantı Regülatörü ve Derivas-
yon Tüneli, Develi 2. Merhale 
Projesi kapsamında yer alıyor. 
Proje kapsamında; 1 adet regü-
latör, bin 100 metre yaklaşım 
kanalı, 10 bin 700 metre tünel ve  
5 bin 345 metre iletim kanalı 
bulunuyor.

2012 yılında tamamlanan pro-
je kapsamında, Zamantı Neh-
ri’nden Develi Ovası’na derive 
edilen sularla 36 bin 591 hek-
tar alanın sulanması sağlanı-
yor. Bunun yanında Türkiye’nin 
sayılı kuş cenneti arasında yer 

Z
alan ve 301 kuş türü ile 400’ün 
üzerinde farklı bitki türüne ev 
sahipliği yapan Sultan Sazlığı 
Kuş Cenneti’ne su takviyesi ya-
pılıyor.

Yüzbinlerce Kuşa Ev 
Sahipliği Yapıyor

İç Anadolu’da  Kayseri’nin Ye-
şilhisar, Develi ve Yahyalı ilçe-
leri arasında bulunan Sultan 
Sazlığı, toplam 24 bin 357 
hektar alana yayılan A sınıfı bir 
sulak alan.  Sultan Sazlığı’nda 

ZAMANTI REGÜLATÖRÜ 
VE TÜNELİ

Doğal Yaşama ve Tarıma Can Suyu

Su kaynakları yetersiz olan Develi Kapalı Havzası’na 
Zamantı Tüneli vasıtasıyla iletilen su, hem çiftçilerin 
yüzünü güldürüyor hem de zaman zaman kuraklık 
riskiyle karşı karşıya kalan Sultan Sazlığı’na nefes oluyor.

ZAMANTI REGÜLATÖRÜ VE TÜNELİ
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Tüm türlerde olduğu gibi su 
kuşlarının popülasyonu açı-
sından, Sultan Sazlığı’ndaki 
su seviyesinin kritik eşiğin al-
tına düşmesine mani olmak 
maksadıyla 2012 yılından bu 
yana Zamantı Tüneli’nden 
Sultan Sazlığı’na su takviyesi 
yapılıyor. Sultan Sazlığı Kuş 
Cenneti’ne yıllık ortalama 16,9 
milyon metreküp su iletilerek 
sulak alanın ekolojik dengesi-
nin korunmasına katkı sağlanı-
yor. Zamantı Tüneli aracılığıyla 
Sultan Sazlığı’na aktarılan su, 
sulak alanın ekosistem özel-
liklerinin iyileştirilmesine katkı 
sunarak ülkemizde konakla-
yan kuş türü ve kuş sayısının 
artmasına vesile oluyor.

Tünel inşaatı tamamlandıktan 
sonra aktarılan su ile canlanan 

üzerinden ülkemize gelen yüz 
binlerce kuş, Sultan Sazlığı’nda 
konaklıyor. Sultan Sazlığı’nda 
yapılan kuş sayımlarında 301 
kuş türü tespit edildi.

Sultan Sazlığı’ndaki kuş türü 
ve kuş sayısı, özellikle sulak 
alan ekosistemindeki su sevi-
yesinin değişimine ve mevsim 
şartlarına bağlı olarak büyük 
farklılık gösteriyor. Ekosistem 
özelliklerinin ideale yakın oldu-
ğu dönemlerde, Sultan Sazlığı 

ve çevresinde gözlemlenen su 
kuşu sayısı 600 bine kadar ula-
şıyor. Ancak son yıllarda etkileri 
hissedilir derecede artıran kü-
resel ısınma ve iklim değişikliği, 
Sultan Sazlığı’ndaki su seviyesi-
ni olumsuz yönde etkiliyor.  

İklim değişikliği ile birlikte sık-
lığı, şiddeti ve etki alanında 
artışlar meydana gelen kurak 
periyotlarda Zamantı Tüneli Su-
latansazlığı’na nefes aldırıyor.

Zamantı Tünelinin 
Karakteristik Özellikleri
Su Alma Yapısı:
Zamantı Regülatörü

Yaklaşım Kanalı:
1.100 m (regülatör – tünel girişi arası)

Tünel Uzunluğu: 
10.700 m 

Tünel İç Çapı:
3,5 m

Tünel Tipi:
Betonarme atnalı kesit

Tünel Kapasitesi:
10 m3/s 

Tünel Eğimi:
0,001

İletim Kanalı:
5.345 m (tünel çıkışı – sulama 
su alma yapısı arası)

Projenin Kronolojisi
1970 

Develi Projesi Planlama 
Raporu hazırlandı.

1976 
“Kayseri-Develi Ovası Sulama 

Kati Projesi” hazırlandı.

1978 
“Develi Sulaması II. Merhale 

Kati Projeleri Ön Raporu” 
hazırlandı.

1982-1984 
“Yukarı Seyhan Havzası Master 

Plan Raporu” hazırlandı.

1987 
I. Merhale Projesi işletmeye 

açıldı. (Ağcaşar Barajı ve 
Sulaması – Kovalı Barajı ve 

Sulaması – Çalbalma Tüneli – 
Tahliye Kanalları)

1991 
Zamantı Regülatörü ve 

Derivasyon Tüneli ihale edildi.

2005 
Develi 2. Merhale Sulaması 

Planlama Revizyonu ve Proje 
Yapımı ihale edildi.

2010 
Develi 2. Merhale Sulaması 

Planlama Revizyonu ve Proje 
Yapımı tamamlandı.

2012 
Zamantı Regülatörü 
ve Derivasyon Tüneli 

tamamlanarak işletmeye açıldı.

Sultan Sazlığı 
ülkemizin en 
zengin biyolojik 
çeşitliliğe sahip 
sulak alanlarından 
biri… Sultan 
Sazlığın’daki 
tür sayısı, su 
seviyesine bağlı 
olarak büyük 
değişim gösteriyor. 
Özellikle son 
yıllarda sıklığında 
artış gözlemlenen 
kurak periyotlarda 
tür sayısında 
önemli düşüşler 
yaşanıyor. 
Zamantı Tüneli 
sayesinde Sultan 
Sazlığı’na iletilen 
su, bu durumun 
yaşanmasına mani 
oluyor.

ZAMANTI REGÜLATÖRÜ VE TÜNELİ



201200

“Gıcık” Tüneli
Zamantı Tüneli’nin inşaatına 
1991 yılında başlandı. Ancak 
ödenek yetersizlikleri sebe-
biyle 11 yılda, 3 bin 234 metre 
kazı yapılabildi. 2002 yılından 
itibaren düzenli ödenek ayrıl-
ması ve OPEC Çevre Fonun-
dan 22,7 milyon dolar dış kredi 
temin edilmesi sayesinde tü-
nel tamamlanarak ülke ekono-
misine kazandırıldı.

Sultan Sazlığı’nda, tür sayısın-
da önemli artış gözlendi ve 
sulak alan tekrar göçmen kuş-
ların uğrak noktası haline geldi.

10,7 Kilometrelik 
Tünel

Doğal yaşamın devamı ve 
tarımsal sulama açısından 
önemli bir rol üstlenen Zaman-
tı Tüneli, del-patlat yöntemi ile 
açıldı. Tünel açıldıktan sonra 
beton kaplaması yapıldı. At 
nalı kesitte imal edilen tünel 
inşaatında; 273 bin metreküp 
tünel kazısı yapıldı; 35 bin ton 
püskürtme betonu, 825 ton çe-
lik kullanıldı. 10 bin 700 metre 
uzunluğundaki tünel, 2022 yılı 
fiyatlarıyla 937 milyon TL’ye 
mal edildi.

2012 yılında işletmeye açılan 
Zamantı Regülatörü ve Deri-
vasyon Tüneli’nden sulamaya 
yıllık ortalama 15,12 milyon 
metreküp olmak üzere, 2012-
2021 yılları arasında toplam 
151,2 milyon metreküp su 
verildi. Bu zaman diliminde 
Sultan Sazlığı’na ise yıllık orta-
lama 16,9 milyon metreküp ol-
mak üzere toplam, 169 milyon 
metreküp su aktarıldı.

Tünelin, tamamlanmasının 
uzun yıllar alması sebebiyle, 
yöre halkı tarafından “Gıcık” Tü-
neli şeklinde anıldığı yönünde 
yanlış bir kanı bulunuyor. Oysa 
yöre halkı, tünelin inşa edildiği 
mevkiden esinlenerek Zaman-
tı Tüneli’ne bu ismi verdi. 

Zamantı Nehri, Develi ilçesi sı-
nırlarında bulunan Gümüşören 
Köyü’nün güney batısında dar 

bir geçitten akar. Bu dar geçi-
tin yöresel ismi “Gıcık Boğa-
zı”dır. Gıcık Boğazı’ndan sonra 
yöresel ismi Yağlı Kavak olan 
bölgeden geçen ırmak, Yahyalı 
ilçesi sınırlarından Akdeniz’e 
doğru yoluna devam eder.

Zamantı Derivasyon Tüneli’ne 
suyu çeviren Zamantı Regüla-
törü’nün, vadinin en dar olduğu 
kesim olan Gıcık Boğazı’nda 
inşa edilmesi sebebiyle tüne-
le yöresel olarak “Gıcık Tüneli” 
ismi takılmıştır.

Develi Kapalı Havzası’na 
Zamantı Tüneli vasıtasıyla 
iletilen su sayesinde yakla-
şık 20 bin çiftçi sulu tarım 
yaparak yıllık iki ürün alma 
imkânına kavuştu. Sulu ta-
rım sayesinde dekar başına  
1 326 TL gelir artışı elde edildi.

Öte yandan Zamantı Tüneli 
inşası esnasında bir de içme 
suyu kaynağına rastlandı. Bu 

kaynak için de ayrıca ikinci bir 
tünel çalışması yapıldı. Su, 4,2 
km daha boru döşenerek tünel 
dışına kadar çıkarıldı. Bu çalış-
ma tünelin daha kısa sürede 
tamamlanmasını engellemiş 
olsa da tehditler fırsata dönüş-
türülerek tünel içinden çıkan 
dünyanın en kaliteli suyu, De-
veli ilçesinin içme suyu ihtiya-
cının karşılanması maksadıyla 
değerlendirildi.

2012 yılında 
işletmeye 
açılan Zamantı 
Regülatörü ve 
Derivasyon 
Tüneli’nden 
sulamaya yıllık 
ortalama 15,12 
milyon metreküp 
olmak üzere, 
2012-2021 yılları 
arasında toplam 
151,2 milyon 
metreküp su 
verildi. Bu zaman 
diliminde Sultan 
Sazlığı’na ise yıllık 
ortalama 16,9 
milyon metreküp 
olmak üzere 
toplam, 169 milyon 
metreküp su 
aktarıldı.

Tünelin, 
tamamlanmasının 
uzun yıllar alması 
sebebiyle, yöre 
halkı tarafından 
“Gıcık” Tüneli 
şeklinde anıldığı 
yönünde yanlış bir 
kanı bulunuyor. 
Oysa yöre halkı, 
tünelin inşa 
edildiği mevkiden 
esinlenerek 
Zamantı Tüneli’ne 
bu ismi vermiştir.

ZAMANTI REGÜLATÖRÜ VE TÜNELİ



YUSUFELİ 
BARAJI VE 

HES



205204

Zirvedeki BarajTürkiye’nin En Yüksek Barajı
YUSUFELİ BARAJI
Artvin’de inşa edilen ve 275 metrelik yüksekliği ile ülkemizin en yüksek 
barajı olan Yusufeli Barajı, çift eğrilikli ince kemer beton barajlar 
kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı unvanına sahip. 

usufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Doğu Karadeniz Bölge-
si’nde, Artvin’in 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde 
inşa edildi. Çoruh Havzası’nda inşa edilen en büyük baraj olan 
Yusufeli Barajı ve HES, aynı zamanda çift eğrilikli beton kemer 
gövde kategorisinde dünyanın en yüksek 3. barajı oldu. Yüksek-
liği talvegden 220, temelden 275 metre olan barajın depolama 
hacmi ise 2,13 milyar metreküpü buluyor. Bu dev gövdenin 
arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, hidroelektrik 
santral vasıtasıyla yıllık ortalama, 1 milyar 888 milyon kilovat-
saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Bu üretim miktarı ile 
2,5 milyon kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak müm-
kün. Tesis, üreteceği elektrik enerjisi ile milli ekonomiye yıllık 
yaklaşık 3,2 milyar TL katkı sağlayacak.

Yusufeli’nin Zorlu Coğrafyası 

Yusufeli Barajı inşaat süresince gerek hatırı sayılır yüksekliği ge-
rekse sıra dışı inşaat çalışmalarıyla dikkat çekti. Bir yanda kab-
lolu vinç sistemi vasıtasıyla tonlarca ağırlığa sahip iş makinaları 
metrelerce yükseklikte taşınırken bir yanda da vadi yamaçların-
da profesyonel dağcı ekipleri inşaat güvenliğini sağladı. 

Y

Türkiye’nin En Yüksek Barajı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

https://www.youtube.com/watch?v=YjHrdGdETOg
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552 metrelik mesafede ku-
rulan kablolu vinç sistemiydi 
(KVS). İnşaat çalışmalarında, 
ana taşıyıcı sistem olarak 3 
adet kablolu vinç kullanıldı. 
Her birinin kapasitesi 28 ton 
olan kablolu vinçler, senkroni-
ze çalıştırıldıklarında 50 ton-
luk ağırlığı taşıyabiliyordu. 

Baraj gövde kazısı ve destek-
leme çalışmaları esnasında 
iş makinelerinin havadan ta-
şınmasını sağlayarak sıradışı 
görüntülere zemin hazırlayan 
KVS, gövde inşaatında da 

imkânlarını kısıtlamıyordu. 
Bölge, heyelan riskinin yük-
sek olması sebebiyle ilave 
engeller de üretiyordu. Bu 
sebeple inşaat güvenliğini te-
min etmek maksadıyla baraj 
sahasında kazı şevleri dışın-
da kalan alanlarda, şev stabi-
litesini sağlamak ve serbest 
malzemeleri kontrol altına 
almak için profesyonel dağcı 
ekiplerinden faydalanıldı. Zira 
son derece dik yamaçlarda 
bu işlemlerin iş makinaları ya 
da sıradan işçiler tarafından 
yapılması mümkün değildi. 
Sayıları 15’i bulan endüstriyel 

2013 tarihinde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atılan Yusufeli Ba-
rajı ve HES Projesi inşaatında, 
01.04.2014 tarihinde nehir 
derivasyonu gerçekleştirildi. 
Baraj gövdesi kazı ve destek-
leme çalışmalarına ise 20 Ha-
ziran 2014 tarihinde başlandı. 

Yusufeli Barajı’nın gövde be-
tonu döküm faaliyetlerine ise 
10.07.2018 tarihinde başlan-
dı. Baraj gövdesi için gereken 
beton, inşaat sahasında tesis 
edilen üç adet beton santra-
linde üretildi. Saatte 195, 250 
ve 360 metreküp üretim ka-
pasitesine sahip olan bu üç 
santral, toplamda 805 metre-
küp betonu 1 saatte üretebili-
yordu.

Beton santralleri ön soğutma 
tesisleri vasıtasıyla yazın elve-
rişsiz koşullarda 18-20 derece 
altında, kışın ise 10 derece 
üzerinde beton üreterek in-
şaat çalışmalarının kesintiye 
uğramadan devam etmesini 
sağladı.

Uçan İş Makineleri

Santrallerde üretilen beton iki 
koldan kemer baraj inşaatına 
taşındı. Bunlardan birincisi 
vadinin iki yamacı arasındaki 

Yusufeli Barajı Artvin’in 70 km 
güney batısında Çoruh Nehri 
üzerinde inşa edildi. Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nin zorlu coğ-
rafi şartlarının had safhaya 
ulaştığı bu mevki, baraj inşa-
atını çetin bir süreç haline ge-
tirdi. Baraj inşaatında çalışa-
cak iş makinaları, son derece 
kısıtlı ulaşım imkânları sebe-
biyle tıpkı Ermenek ve Deriner 
barajlarında olduğu gibi iki ya-
maç arasına gerilmek suretiy-
le tesis edilen vinç sistemiyle 
görev yerlerine taşındı. 

Barajın inşa edildiği zorlu 
coğrafik yapı yalnızca ulaşım 

santrallerde üretilen betonun, 
kemer baraj inşaatına nakle-
dilmesini sağlıyordu. Kablolu 
vinçler 9 metreküp kapasiteye 
sahip beton taşıma kovalarını 
birbiri ardına gövde inşaatına 
indiriyordu. Dökülen betonun 
serilmesini sağlayacak iş 
makineleri de yine KVS ile in-
şaat alanına taşınıyordu. Zira 
bölgenin coğrafi yapısı ve 80 
dereceye varan dik topoğraf-
yada iş makinelerinin gövde 
inşaatına KVS olmaksızın 
ulaşması mümkün değildi. 

uzman dağcı ekipleri tarafın-
dan çelik grid (tel ağ) uygula-
ması yapılarak yamaçlardan 
düşebilecek kayaların önüne 
geçildi. 

Müthiş Beton Üretimi 

Yusufeli Barajı ve HES Pro-
jesi’nin yapım ihalesi, revize 
kati projelerin hazırlanma-
sının ardından 13.08.2012 
tarihinde yapıldı. Yapım söz-
leşmesi 22.11.2012 tarihin-
de imzalanan projenin yer 
teslimi 21.12.2012 tarihinde 
yapılarak inşaat çalışmaları-
na başlandı. Temeli 26 Şubat 

Baraj gövdesinde 
ana taşıyıcı 
sistem olarak 3 
adet kablolu vinç 
kullanıldı. Her 
birinin kapasitesi 
28 ton olan 
kablolu vinçler, 
senkronize 
çalıştırıldıklarında 
50 tonluk ağırlığı 
taşıyabiliyordu. Bu 
sistem sayesinde 
tonlarca 
ağırlığa sahip iş 
makinelerinin 
metrelerce 
yüksekte taşındığı 
sıra dışı görüntüler 
ortaya çıktı. 

Yusufeli Barajı gövde 
inşaatı için saatlik 
195, 250 ve 360 
metreküplük üretim 
kapasitesine sahip 
üç beton santrali 
inşa edildi. Bu üç 
santral toplamda 
805 metreküp 
betonu 1 saatte 
üretebiliyordu.

YUSUFELİ BARAJI ve HES

https://www.youtube.com/watch?v=7gZ1CJnKoA4
https://www.youtube.com/watch?v=fHtr4v-dOJ0
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ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 
yaklaşık 3,2 milyar TL tutarın-
da gelir elde edilecek.

Yusufeli Barajı mansabında 
bulunan barajların (nehir akış 
yönüne göre kendisinden 
sonra gelen barajların) hidro-
elektrik enerji üretimini de art-
tıracak. Barajda depolanan su 
sayesinde, Deriner Barajı’nda 
100 MW, Borçka Barajı’nda 
43 MW ve Muratlı Barajı’nda 
17 MW olmak üzere toplam 
160 MW’lik bir kapasite artı-
şı sağlanacak. Eğer Yusufeli 
Barajı inşa edilmeseydi man-
sapta işletme halinde bulu-
nan üç barajda 160 MW’Iik 
bir kapasite daralması ile yıllık  
467 milyon kilovatsaatlik 

manda devasa gövdeye zarif 
bir görünüm kazandırıyor.

Diğer taraftan baraj gövdesine 
yerleştirilen 4 bin 500 adet öl-
çüm cihazı ile baraj gövdesin-
deki deformasyonlar, termal 
değişiklikler ve stresler ölçü-
lüyor. Ölçüm aletleri, su tutma 
öncesinde ve su tuttuktan son-
ra baraj gövdesinin performan-
sının takip edilmesini sağlıyor. 

Temiz Enerji Üretecek

Yusufeli Barajı ve HES, kurulu 
gücü 558 megavat (MW) olan 
santrali ile yıllık 1 milyar 888 
milyon kilovatsaat elektrik 
enerjisi üretecek. Üretilecek 
bu temiz elektrik enerjisi saye-
sinde 2,5 milyon vatandaşın 

Beton santrallerinde üretilen 
betonun, gövde inşaatına nak-
lini sağlayan ikinci sistem ise 
konveyör (taşıyıcı) bant siste-
miydi. Bu sistem ile baraj göv-
desine saatte 250 metreküp 
beton dökülebiliyordu.

Yusufeli Barajı gövdesi için 
günlük ortalama, 4 bin 350 
metreküp, maksimum 8 bin 
metreküp  beton döküldü. 
Gövde tamamlandığında dö-
külen beton miktarı 4 milyon 
metreküpe ulaştı.

enerji kaybı meydana gele-
cekti.

Yusufeli Barajı enerji üretimi-
nin yanı sıra Çoruh Nehri’nin 
getireceği rusubatı önemli 
ölçüde tutarak mansabındaki 
barajların işletme ömrünü de 
uzatacak. Baraj ayrıca Çoruh 
Nehri’nden kaynaklanan taş-
kın riskini azaltacak.

Göl Manzaralı Yeni 
Yusufeli İlçesi

Yusufeli Barajı göl sahasında 
kalacak olan Yusufeli ilçesi 
için yeni yerinde modern bir 
yerleşim yeri inşa ediliyor. Yu-
sufeli ilçesinin yeni yerleşim 
yerindeki altyapı çalışmaları 
DSİ tarafından yapılıyor.

bir deformasyonun tüm yapıyı 
etkilemesinin önüne geçildi. 

Yusufeli Barajı gövdesi ta-
mamlandığında 29 adet blok-
tan oluşturulan yekpare bir 
yapı ortaya çıktı. Bu 29 adet 
blok da kendi içinde 1885 
adet beton kısımdan (ano) 
oluşuyor. 

Yusufeli Barajı’nın devasa 
gövdesi, düşey ve yatay düz-
lemde kavisli şekilde tasar-
landı. Bu çift eğrilikli tasarım 
sayesinde, baraj gövdesinin 
arkasındaki milyonlarca met-
reküplük suyun basıncı, ya-
maçlara aktarılıyor ve baraj 
gövdesinin mukavemeti art-
tırılıyor. Bu tasarım aynı za-

Çift Eğrilikli Gövde 
Tasarımı

Yusufeli Barajı tamamlandı-
ğında, 275 metre gövde yük-
sekliğine ve 490 metre kret 
(baraj gövdesinin en yüksek 
noktalarının geometrik yeri) 
uzunluğuna sahip devasa bir 
yapı ortaya çıktı. Böylesine 
büyük bir gövdeyi oluşturmak 
için betonun bloklar halinde 
dökülmesi gerekiyordu. Böy-
lelikle meydana gelebilecek 

Yusufeli Barajı’nın 
devasa gövdesi, 
düşey ve yatay 
düzlemde kavisli 
şekilde tasarlandı. 
Bu çift eğrilikli 
tasarım sayesinde, 
baraj gövdesinin 
arkasındaki 
milyonlarca 
metreküplük suyun 
basıncı, yamaçlara 
aktarılıyor ve 
baraj gövdesinin 
mukavemeti 
arttırılıyor. 

Yusufeli Barajı’nın 
dev gövdesinin 
arkasında 
depolanan suyun 
potansiyel enerjisi, 
hidroelektrik santral 
vasıtasıyla yıllık 
ortalama, 
1 milyar 888 milyon 
kilovatsaatlik 
elektrik enerjisine 
dönüştürülecek. 
Bu üretim miktarı 
ile 2,5 milyon 
kişinin elektrik 
enerjisi ihtiyacını 
karşılamak 
mümkün.

YUSUFELİ BARAJI ve HES

Yusufeli Barajı gövdesi tamamlandığında, 29 adet bloktan oluşan yekpare bir 
yapı ortaya çıktı.

https://www.youtube.com/watch?v=M_hyWD1dOHc
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Yeniden yerleşim çalışmaları 
ile eski yerleşim yerine naza-
ran daha modern ve birçok 
yönüyle örnek teşkil edecek, 
göl manzaralı yeni bir ilçe 
inşa ediliyor. Mevcut Yusufe-
li ilçesi 750 dekarlık bir alana 
sahipken yeni Yusufeli ilçesi 
yerleşim alanı toplamda 1 535 
dekar alana sahip olacak. Ge-
leneksel mimariye uygun ola-
rak inşa edilen yeni Yusufeli 
ilçesinde çalışmalar tamam-
landığında, 2 bin 698 konut ve 
324 adet iş yeri hak sahiplerine 
teslim edilecek. Barajdan etki-
lenen köylerin yeni yerleşim fa-
aliyetleri de eş zamanlı olarak 
yürütülüyor.  Bu kapsamda 7 
adet köyde yeni yerleşim yeri 
oluşturularak 520 adet konut 

DSİ alt yapı çalışmaları kap-
samında 27 milyon metreküp 
kazı ve 22 milyon metreküp 
dolgu yaparak yeniden yer-
leşim alanını kullanıma hazır 
hale getirdi. Eş zamanlı olarak, 
Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim 
yerine Tekkale deresinden içme 
ve kullanma suyu temin etmek 
maksadıyla servis yolu, isale 
hattı, depolar ve sanat yapıları 
inşa edildi. Tekkale deresinden 
regülatörle alınan ham suyu 
tek kademede arıtacak, günlük 
5 bin 500 metreküp kapasiteli 
arıtma tesisi inşa edildi. Bunun-
la birlikte atıksu, yağmur suyu 
şebeke hatları ve doğalgaz 
hatları ile aydınlatma çalışma-
larında sona gelindi. Yol yapım 
çalışmaları ise devam ediyor.

ve 10 adet iş yeri inşa ediliyor.

TOKİ tarafından yeni yerleşim 
yerinde yürütülen faaliyetler 
kapsamında; sosyal donatılar, 
kamu binaları ve hak sahiple-
ri için yapılan konut inşaatları 
tamamlanma aşamasına ge-
tirildi. 

DSİ ve Orman Genel Müdür-
lüğü işbirliği ile yürütülmekte 
olan ağaçlandırma çalışmala-
rı kapsamında ise yaklaşık 20 
bin adet ağaç ve 65 bin 100 
adet fidan dikimi gerçekleştiril-
di. Çalışmalar tamamlandığın-
da yeni Yusufeli ilçesi birkaç yıl 
içinde yemyeşil bir görünüme 
kavuşacak.

YUSUFELİ BARAJI ve HES

Yeni Yusufeli ilçesinden bir görünüm…

Yusufeli ilçesinin yeniden yer-
leşim alanı seçilirken; ana ula-
şım yoluna, Artvin’e ve komşu 
köylere yakınlık; verimli ekilebi-
lir arazilerin, ormanların ve tu-
rizm alanlarının varlığı, yeraltı 
ve yüzey suları potansiyeli, taş-
kın ve deprem riski, sosyokül-
türel imkânlar gibi çok sayıda 
faktör dikkate alındı. Bu fak-
törler ışığında 8 adet alternatif 
yerleşim yeri üzerinde çalışma 
yapıldı. Projeden etkilenen va-
tandaşların yeni ilçe merkezi-
nin konumuyla ilgili tercihlerini 
tespit etmek için hem Yusufeli 
ilçe merkezinde hem de proje-
den etkilenen diğer köyleri kap-
sayacak şekilde anketler yapıl-
dı ve Yansıtıcılar mevkii yeni 
yerleşim yeri olarak belirlendi.

Yusufeli’nin yeniden yerleşi-
mi planlanırken sakin/yavaş 
şehir yaklaşımı benimsendi. 
Geleneksel ve kültürel kent ya-
şamının korunması düşünce-
sinden yola çıkan bu yaklaşım, 
yerleşimlerin özgün kimliğinin 
yaşatılmasına öncelik veriyor.

Yeni Yusufeli ilçesi, imar pla-
nına göre 3 bölgede inşa edi-
liyor. DSİ tarafından altyapısı 
tamamlanan bölgeler, Toplu 
Konut İdaresi’ne (TOKİ) teslim 
ediliyor ve TOKİ üstyapı çalış-
malarını yapıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=mtQTP5Vgi2k
https://www.youtube.com/watch?v=XosljafC6Qc


213212

YUSUFELİ BARAJI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Basın Müşavirliği

2022



214




