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Değerli Okurlar...
7 Mart 2011 tarihinde Alaköprü Barajı’nın temelinin atılmasıyla start alan
“KKTC Su Temin Projesi” 17 Ekim 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Dünyada ilk defa uygulanan Deniz Geçiş
İsale Hattı gibi üniteleri bünyesinde bulunduran projenin, 4,5 yıl gibi kısa bir
sürede tamamlanması ekstra bir mutluluk kaynağı oldu. Ulusal ve yerel basın
tarafından büyük ilgiyle takip edilen projeye yabancı basının ilgisi de büyük
oldu. Projenin açılışı tüm medya kuruluşlarında geniş yer buldu. Biz de bu
sayımızda “Suyun Deniz Aşırı Yolculuğu”nu tüm detaylarıyla tekrar inceledik.
KKTC Su Temin Projesi gibi dev projeleri hayata geçiren DSİ, bundan tam 41
yıl önce ülkemizin “ilk dev baraj”ı olarak anılan Keban’ı inşa etti. Keban, 41 yıl
boyunca ülkemizi aydınlattı ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin etti.
41. yılı vesilesiyle bu sayımızda Keban Barajı’nın öyküsünü sizlerle paylaşmak
istedik.
Son yıllarda uluslararası organizasyonların gözdesi olan Türkiye, yine büyük
bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Çölleşmeyle Mücadele Konferansı (COP
12) çok geniş bir katılımla Ankara’da gerçekleştirildi. Konferans kapsamında
düzenlenen Sulama Sempozyumu ile konferansa ilişkin detayları içeren
haberimizin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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17.10.2015 tarihinde hizmete alınan
KKTC Su Temin Projesi yazılı ve
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İnanıyorum ki Su Temin Projesi ile KKTC’ye
iletilen yalnızca Dragon Çayı’nın bereketli suları
olmayacaktır. Milletimizin en derin muhabbetleri
de bu proje vesilesiyle KKTC’li kardeşlerimize
ulaşacaktır.
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KKTC Su Temin Projesini
Tamamlamanın
Mutluluğunu ve
Gururunu Yaşıyoruz
Dünyada ilk defa uygulama ayrıcalığını yakaladığımız Deniz Geçiş İsale Hattı’nı da ihtiva
eden, KKTC Su Temin Projesini hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Mutluluğumuz, projeyi her ayrıntısı üzerinde titizlikle durarak meşakkatli bir çalışma temposuyla
4,5 yıl gibi kısa bir zaman diliminde tamamlamanın gururu ile pekişmektedir. Ayrıca proje
ünitelerinin tamamlanma tarihlerini önceden ilan ederek emin ve kararlı adımlarla bu projeyi
Vatandaşlarımızın ve KKTC’li soydaşlarımızın hizmetine sunmanın huzurunu da yaşamaktayız.
KKTC Su Temin Projesi’nin inşa aşamasına 7 Mart 2011 tarihinde dönemin Başbakanı,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Alaköprü Barajı’nın temelini atmasıyla
başladık. O zaman barajın tamamlanmasına dair ilan edilen tarihe doğru ilerleyen elektronik
bir sayaç baraj şantiyesine yerleştirildi. Aynı şekilde KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı
şantiyesine de geri sayım için bir sayaç yerleştirildi. Bu uygulama, projeyi öngörülen tarihte
tamamlama yönündeki kararlılığımızın bir göstergesi olmuştur.
Tüm zorlu şartlara rağmen yaklaşık 4,5 yıl süren inşaat çalışmaları neticesinde proje öngörülen
zamanda tamamlanmıştır. Böylelikle kısıtlı su kaynakları sebebiyle onlarca yıldır sıkıntı
içerisinde olan KKTC’nin su meselesi, uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulmuştur. Gerek
içme suyu gerekse zirai sulama suyu maksatlı 75 milyon metreküp su, ada halkının hizmetine
sunulmuştur.
KKTC Su Temin Projesi yalnızca ada halkının su meselesini çözmekle kalmamıştır. Projenin ana
su depolama tesisi olan ve Mersin Anamur’da bulunan Alaköprü Barajı’nda depolanacak su ile
Anamur Sulaması Projesi kapsamında Anamur’un verimli arazileri de suyla buluşturulacaktır.
Dragon Çayı’nın yıllık su kapasitesi olan 700 milyon metreküp suyun yalnızca %10’luk kısmı
olan 75 milyon metreküp su, KKTC’nin uzun vadeli su meselesini çözmek için yeterli olmuştur.
Dolayısıyla Dragon Çayı’nın su kapasitesi büyük oranda Anamur Sulaması Projesi kapsamında
değerlendirilecektir.
KKTC Su Temin Projesi ile hem ada halkının su sorunu tarihe karışmış hem de Anamurlu
çiftçilerimiz, 83 bin 600 dekar tarım arazisi için sulama suyu imkânına kavuşmuştur. Bütün
bunların yanında ülkemiz adına gurur vesilesi olan bir proje, bütün dünyanın gıpta edeceği
şekilde tamamlanarak bir mühendislik başarısı olarak tarihe kaydedilmiştir.
İnanıyorum ki proje ile KKTC’ye iletilen yalnızca Dragon Çayı’nın bereketli suları olmayacaktır.
Milletimizin en derin muhabbetleri de bu proje vesilesiyle KKTC’li kardeşlerimize ulaşacaktır.
Yoğun bir emek ve mesai ile neticelendirilen projenin; Ülkemize, Milletimize ve KKTC’li
kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ali Rıza DİNİZ
DSİ Genel Müdürü
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Çoruh Nehrine
Bir Altın Gerdanlık Daha Takıldı
Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Artvin Barajı ve HES Projesi’nde su tutuldu.
Projede mutlu sona ulaşılırken Çoruh Nehri’ne bir altın gerdanlık daha takılmış oldu.

180
332

metre yüksekliğe sahip barajda

MW

(2x166 MW) kurulu güç ile
Yıllık

1 26
Milyar

enerji üretilecek

8

Bin kWh

Artvin Barajı ve HES Projesi, Türkiye’nin
kuzeydoğu bölgesinde Çoruh Nehri
üzerinde Orta Çoruh Havzası’nda
bulunuyor. Çoruh Nehri Projeleri
kapsamında Artvin Barajı ve HES Projesi
dışında DSİ tarafından inşa edilen
Borçka, Muratlı, Deriner, Yusufeli Barajı
ve HES projeleri de bulunuyor. Borçka,
Muratlı ve Deriner Baraj ve Hidroelektrik
santralleri tamamlanarak hizmete alındı.
Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde inşaat
çalışmaları devam ediyor.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu Artvin Barajı’nda su
tutulmasıyla ilgili olarak, “Projenin

tamamlanması ile Artvin Barajı
rezervuarında su tutma işlemine
başlandı. Artvin Barajı’nın da içinde
yer aldığı Çoruh’un 5 altın gerdanlığı
bölgeye hayat vermeye ve yöre halkını
kalkındırmaya hızla devam ediyor” dedi.

1 Milyar 26 Bin Kilovat Saat
Enerji Üretilecek
Talvegden 135 metre, temelden 180
metre yüksekliğe sahip beton ağırlık
tipindeki baraj 2 üniteden oluşuyor.
Artvin Barajı ve HES Projesi’nin 332 MW
(2x166 MW) kurulu güç ile yıllık ortalama
1 milyar 26 bin kilovat saat enerji
üretmesi hedefleniyor.
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DSİ’nin Kültür Varlıkları İçin
Titiz Çalışması
Deriner Barajı ve HES Projesi göl alanı içerisinde kalan Zeytinlik ve Oruçlu köylerinde
bulunan tarihi eser niteliğine sahip binalar yöre halkının hizmetine sunuldu.

Deriner Barajı Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunması 2.Kısım (Zeytinlik
Köyü Yukarı ve Aşağı Türbe) İnşaatı
tamamlandı.
Proje kapsamında Deriner Barajı ve
HES Projesi göl alanı içerisinde kalan
Zeytinlik ve Oruçlu köylerinde bulunan
tarihi eser niteliğine sahip 2 adet camii,
2 adet türbe, 1 adet gümrük binası ve 2
adet taş köprünün röleve, restitüsyon,
restorasyon ve taşıma işlemleri yapılarak
yöre halkının hizmetine sunuldu.

Eserler yeniden inşa edildi
Zeytinlik Köyü Camii ile 2 adet türbe,
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde yine
Zeytinlik köyü mevkiinde baraj gölünün
üst kotlarına taşındı.
Oruçlu köyü yeni yerleşim yerinde ise
1 adet cami ve 1 adet gümrük binası
orijinal parçaları eski yerinden alınarak
taşınması suretiyle inşa edildi. Berta ve
Avcılar köprülerinin ise yerinde koruma
işlemi gerçekleştirildi.
DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz
geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği
ziyaretler kapsamında Zeytinlik Köyü
Camii ve 2 adet Türbeyi incelemişti.
10
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Temiz Akan Ergene İçin
Çalışmalar Devam Ediyor
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, evsel atıksuyun arıtılarak Ergene Nehri ve
kollarına deşarjı amacıyla, Ergene Havzasında yer alan 12 ilçe merkezine ileri biyolojik evsel
atıksu arıtma tesisi kazandırılıyor. Proje tamamlandığında toplam 270.000 m3/gün kapasiteli 12
adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi Ergene’nin temiz akmasına katkı sağlayacak.

6 Mayıs 2011’de Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun
talimatıyla başlayan Şafak Harekatı ile
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
devreye sokuldu. Plan kapsamında
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İllerinde
nüfusu 20 bin’in üzerindeki 12 adet
Belediyeye İleri Biyolojik Evsel Atıksu
Arıtma Tesisi (EAAT) inşa ediliyor.
DSİ tarafından başlatılan proje
neticelendiğinde, Ergene Nehri kirliliğine
etki eden evsel atıksuyun kirlilik yükü
ortadan kaldırılacak. Ergene Nehrinin
kirlilik yükünün %37’si evsel atıksulardan
kaynaklanıyor.

Atıksular Tarımsal Sulamada
Kullanılacak
Tesislerin hizmete alınmasıyla Ergenede
ki kirlilik yükünün 3’te 1’i önlenmiş
olacak. Sulama suyu kalitesine
12

yükseltilen atık sular tarımsal alanda
sulama maksadıyla da kullanılabilecek.
Proje kapsamında bulunan 12 adet Atık
su Arıtma Tesisinden 3 adedi işletmeye
alınarak belediyelere devredilme
aşamasına getirildi. 4 adet tesis de
tamamlanarak geçici kabul öncesi
işletme sürecine alındı. 3 adet tesiste
ise fiziki gerçekleşme %95 seviyesine
ulaştı. Diğer 2 tesiste de %60 oranında
fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.
12 adet İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma
Tesisinin tamamının 2016 yılı içinde
işletmeye alınması hedefleniyor.
Belediyelerin 2045 yılı nüfusu öngörülerek
ölçeklendirilen tesislerin toplam maliyeti
200 Milyon TL. Proje sonunda Ergene
havzası, toplamda 270.000 m3/gün
kapasiteli 12 adet İleri Biyolojik Atıksu
Arıtma tesisine kavuşacak.
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Yazıcı Sulaması Ağrı Ovası’nı
Suya Kavuşturacak
Ağrı Ovasında yaklaşık 250 bin dekar tarım arazisinin sulanması ve drenaj tesislerinin
imalatını kapsayan Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Projesi ile yıllık 88 milyon 700 bin TL net gelir
artışı sağlanacak.

Ağrı Ovası Yazıcı Sulamasının hizmete
alınması ile birlikte çiftçinin dekar başına
elde edeceği gelir büyük oranda artacak
ve bölge halkının yüzü gülecek.
Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması, Ağrı Yazıcı
Barajı’nın rezervuarını beslemek amacıyla
Hanoba, Toprakkale ve Cumaçay
derelerinin derivasyonları ile Ağrı Ovasına
ait toplam 249 bin 590 dekar tarım
arazisinin sulanması ve drenaj tesislerinin
yapılmasını kapsıyor.

Modern sulama sistemi
Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması kapsamında
Ağrı iline bağlı toplam 33 yerleşim
merkezinin tarım arazileri modern
sulama sitemiyle sulu tarım yapma
imkânına kavuşacak. Suyun emniyetli
şekilde drenajını sağlayacak olan tahliye
kanallarında 95 bin 798 metre taş
tahkimat yapıldı, Batı Derivasyonu klasik
kanalları tamamlandı. Toplam uzunluğu
3bin 350 metre olan tünel imalatında 2bin

688 metre kazı tamamlandı ve bin 382
metre tünel kaplama betonu bitirildi.
Proje kapsamında; 651 kilometre borulu
şebeke, 56 kilometre ana kanal yapılacak.
Mayıs 2015 itibarı ile projede %71’lik bir
fiziki gerçekleşme sağlandı. Çamurlu,
Murathan ve Yazıcı köyleri ile kısmen
Eliaçık köyü olmak üzere 20 bin dekarlık
alanda deneme sulaması başlatıldı. Proje
bitirildiğinde ülke ekonomisine 2015 yılı
birim fiyatları ile 88 milyon 688 bin 800 TL
net gelir artışı sağlanacak.

Üç Fayda Birden
Tamamlandığında yıllık 127,50 hm³ içme
suyu temin edecek olan Pamuklu Barajı
aynı zamanda yıllık 68,70 GWh enerji
üretecek ve yaklaşık 200 bin dekar tarım
arazisinin sulanmasını sağlayacak.
Mersin ili Tarsus ilçesi sınırları içerisinde
bulunan Pamukluk Barajı İkmal
inşaatında çalışmalar devam ediyor.
İçmesuyu, enerji ve sulama amaçlarına
hizmet edecek olan Pamukluk Barajı,
önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde
inşa ediliyor. Temelden 135 metre
yüksekliğe sahip olacak barajın gövde
hacmi de 6 milyon 200 bin m3 olacak.
Baraj ile yıllık 127,50 hm3 içmesuyu temin
edilecek, 68,70 GWh enerji üretilecek ve
199 bin 80 dekar tarım arazisi sulanacak.
Barajın fiziki gerçekleşme oranı %81
seviyesine ulaştı.
14
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İzmir’de Gövde Dolgusu
Tamamlanan
4 Gölette Sona Doğru
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı yürütülen “İzmir Menderes Özdere Göleti
ve Sulaması “, “Manisa Kırkağaç Küçükdere Göleti ve Sulaması”, “İzmir Kiraz Çatak
Göleti”, “İzmir Tire Eskioba Göleti ve Sulaması” projelerinde Gölet inşaatlarında gövde
dolgu imalatları tamamlandı. Gövde dolguları tamamlanan göletler ile toplamda 7 bin
130 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Menderes Özdere Göleti

İzmir Menderes Özdere Göleti
İzmir ili Menderes ilçesine bağlı Özdere
beldesinde Değirmenderesi üzerinde inşa
edilen Göletin gövde tipi kil çekirdekli
kaya dolgu olup; talvegden 29,95 metre
yüksekliğindedir. Gövde dolgu hacmi
toplam 291 bin m3 olan gölet inşaatı
tamamlandığında 891 bin 500 m3 su
depolanarak brüt bin 540 dekar tarım
arazisi sulu tarıma kavuşacak. Proje
tamamlanıp belirlenmiş olan ürün deseni
ile yılda 620.000 TL gelir artışı elde
edilmesi hedefleniyor.

16

Manisa Kırkağaç Küçükdere
Göleti
Manisa ili Kırkağaç ilçesine bağlı
Gelembe beldesinde Küçükdere deresi
üzerinde inşa edilen Göletin gövde tipi
zonlu toprak dolgu olup; talvegden
25,00 metre, temelden ise 28,50 metre
yüksekliğindedir. Gövde dolgu hacmi
toplam 442 bin m3 olan gölet inşaatı
tamamlandığında 1 milyon 340 bin m3
su depolanarak brüt 2 bin 590 dekar
tarım arazisi sulu tarıma kavuşacak. Proje
tamamlanıp belirlenmiş olan ürün deseni

ile yılda 2 milyon 817 bin TL gelir artışı
elde edilmesi hedefleniyor.

Kiraz Çatak Göleti

İzmir Kiraz Çatak Göleti
İzmir ili Kiraz ilçesine bağlı Çatak
mahallesinde Öküz deresi üzerinde inşa
edilen Göletin gövde tipi kil çekirdekli
toprak dolgu olup; talvegden 49,00
metre yüksekliğindedir. Gövde dolgu
hacmi toplam 468 bin m3 olan gölet
inşaatı tamamlandığında 680 bin m3 su
depolanarak brüt 2 bin 080 dekar tarım
arazisi sulu tarıma kavuşacak. Proje
tamamlanıp belirlenmiş olan ürün deseni
ile yılda 1 milyon 335 bin TL gelir artışı
elde edilmesi hedefleniyor.
Kırkağaç Küçükdere Göleti

İzmir Tire Eskioba Göleti
İzmir ili Tire ilçesine bağlı Eskioba
mahallesinde Küçük Menderes Nehri’nin
bir kolu olan Tokat deresi üzerinde inşa
edilen Göletin gövde tipi kil çekirdekli
homojen dolgu olup; talvegden 27,00
metre yüksekliğindedir. Gövde dolgu
hacmi toplam 250 bin m3 olan gölet
inşaatı tamamlandığında 717 bin m3 su
depolanarak brüt 920 dekar tarım arazisi
sulu tarıma kavuşacak. Proje tamamlanıp
belirlenmiş olan ürün deseni ile yılda
655 milyon TL gelir artışı elde edilmesi
hedefleniyor.
Tire Eskioba Göleti
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Yurdun Dört Bir Yanında
Baraj Gölleri Balıklandırılıyor
DSİ yatırımları hedefledikleri faydaların yanında yeni gelir getirici
faaliyetlere de zemin hazırlıyor. Balıkçılık da bunlardan birini teşkil ediyor.

Vatandaşlarımıza yeni iş imkânı
sağlayabilmek ve balıkçıları desteklemek
amacıyla her yıl düzenli Baraj ve
Göletlere yavru balıklar bırakılıyor. Bu
çalışmalar sayesinde baraj ve göletler
ile çevresindeki fauna ve flora da
desteklenmiş oluyor.

üretimi yapılan pullu sazan yavruları
havuzlardan hasat edilerek Keban Baraj
Gölüne 400 bin adet yavru balık bırakıldı.
2015 yılı çalışma programı kapsamında
Keban Barajı’nın farklı noktalarına toplam
2 milyon 660 bin adet sazan yavrusu
bırakılacak.

DSİ geçtiğimiz ekim ayında Elazığ,
Diyarbakır, İzmir ve Bursa bölge
müdürlükleri sorumluluk sahasına
giren baraj ve göletlerde balıklandırma
çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursa’da 175 Bin Adet Balık
Bırakıldı

Keban Baraj Gölüne 400 Bin
Balık Bırakıldı
Elazığ’da Keban Barajı Su Ürünleri
Şube Müdürlüğünce ekonomik değeri
yüksek balıklardan yavru üretimi yapılarak
bedelsiz olarak baraj göllerine bırakıldı.
2015 yılı çalışma programı kapsamında
18

Bursa’da yapılan çalışmalar kapsamında
ise İpsala üretim tesislerinden getirilen
balıklar Bursa ilindeki baraj ve göletlere
bırakıldı. Pullu sazan yavrusu türündeki
balıklardan; 60 bin adedi Demirtaş
Barajı’na, 70 bin adedi Babasultan
Barajı’na, 40 bin adedi Büyükorhan
Barajı’na ve 5 bin adedi de Sorgun
Göletine olmak üzere toplam 175 bin
adet balık baraj ve göletlere salındı.

1 Milyon 810 Bin Adet Pullu
Sazan Balığı Bırakıldı
Balıklandırma çalışmaları kapsamında
İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Aydın ve
Eskişehir illerinde bulunan 16 adet baraj
gölü ile 12 adet gölete ise 1 milyon 810
bin adet adet 5-7 cm uzunluğunda pullu
sazan yavrusu bırakıldı.

Diyarbakır’da 150 Bin Adet Pullu
Sazan Balığı Bırakıldı
DSİ 10.(Diyarbakır) Bölge Müdürlüğü
de 2015 yılı balıklandırma çalışmaları
kapsamında 150 bin adet pullu sazan
yavrusunu Diyarbakır Göksü Baraj gölüne
bıraktı. 1991 yılından bu yana kadar
yaklaşık 37 milyon adet yavru balığı
baraj göllerine bırakan DSİ 10. Bölge
Müdürlüğü 2015 yılında da toplamda 3
milyon yavru balık bırakarak bu sayıyı 40
milyona ulaştırmayı planlıyor.

DETAY
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HABER
kapak haber

Suyun DenizAşırı
Yolculuğu Başladı
7 Mart 2011 tarihinde
Alaköprü Barajı’nın
temelinin atılmasıyla start
verilen KKTC Su Temin
Projesi 4 buçuk yıl gibi kısa
bir sürede tamamlanarak
hizmete alındı.

Türkiye’nin İlk Dev Barajı
Keban 41 Yaşında

Sy: 34

Çölleşme ile Mücadele Konferansı
Türkiye’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Sy: 46

21

DETAY

22

KAPAK

Suyun Denizaşırı
Yolculuğu Başladı
DSİ, Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında Anamur Dragon Çayı’nın
sularını Akdeniz’in 250 metre altından geçirerek Yavru Vatana taşıdı. Deniz
yüzeyinden 250 metre derinden geçen ve 80 km uzunluğa sahip olan boru hattı,
KKTC’nin içme, kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak.

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan
Askıda Borulu Deniz Geçiş Sistemini
de bünyesinde barındıran KKTC Su
Temin Projesi tamamlandı. Türkiye’den
temin edilecek su ile KKTC’nin uzun
vadeli su ihtiyacını karşılayacak olan
Proje, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla 17.10.2015
tarihinde hizmete alındı. İki Program
çerçevesinde gerçekleştirilen açılış
merasimine; KKTC Cumhurbaşkanı

Mustafa Akıncı, Başbakanımız Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu, KKTC Başbakanı
Ömer Soyer Kalyoncu ve Orman ve Su
İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu
da katıldı.

Haber

Orçun TAŞKIN

Açılış Merasimi kapsamında ilk program
Mersin’de Anamur Şehir Stadyumu’nda
gerçekleştirildi. Daha sonra KKTC’ye
geçilerek Girne’deki İçmesuyu Arıtma
Tesisi’nde açılış merasimi sonlandırıldı.
23
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Proje için ilk olarak Mersin’de merasim düzenlendi

yakınlarında inşa edilen Geçitköy
Barajı’na aktarılarak adaya götürülmesi
hedeflendi.

KKTC tarafında Girne’de düzenlenen
Merasime Kıbrıs Gazileri de iştirak etti

Böylelikle 7 Mart 2011 tarihinde
Alaköprü Barajı’nın temelinin atılmasıyla
start verilen KKTC Su Temin Projesi
4 buçuk yıl gibi kısa bir sürede
tamamlanarak hizmete alınmış oldu.

KKTC’ye Can Suyu Olacak
Proje ile KKTC’nin uzun vadeli su
ihtiyacının karşılanması için, Türkiye
tarafında Anamur Dragon Çayı üzerinde
tesis edilen Alaköprü Barajı’ndan
alınacak yıllık 75 milyon metreküp
suyun, Akdeniz’e döşenecek boru
hattı vasıtasıyla KKTC tarafında Girne
24

KKTC’de son 30 yıldır giderek artan
bir şekilde su sıkıntısı yaşanıyor.
Su sorunu, hem miktar hem de su
kalitesinin yetersizliği noktasında ortaya
çıkıyor. İçmesuyu ihtiyacının tamamen
yeraltısuyu kaynaklarından karşılandığı
KKTC’de aşırı çekim neticesinde
önce Mağusa, sonra da Güzelyurt
bölgelerinde yeraltısuyuna deniz suyu
girişimleri meydana geldi, bu durum
yeraltısularının tuzlanmasına neden
oluyor. Beşparmak dağlarından elde
edilen yeraltısuyu, kalitesi ise yüksek
olmakla beraber, sınırlı bir nüfusa hizmet
edebiliyor.
Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal
kaynakları sebebiyle, Türkiye’den
KKTC’ye içme-kullanma, sanayi ve
sulama suyu amaçlı su götürülmesi,
KKTC’nin kalkınmasına önemli ölçüde
katkı sağlayacak. Projenin gerçekleşmesi
ile halen kısıtlı yeraltı ve yüzeysel su
kaynakları sebebiyle su sıkıntısı çekilen
KKTC’ye hem içme-kullanma ve sanayi
suyu temin edilerek 2035 yılı su ihtiyacı
karşılanmış oldu; hem de 7 bin 300
dekarlık bir alanda kaliteli sulama suyu

Alaköprü Barajı’nın temel atma merasiminde
konuşan dönemin Başbakanı şimdiki
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

KKTC Su Temin Projesi
Kapsamında İnşa Edilen Tesisler
Türkiye Tarafında;
✓✓Alaköprü Barajı ve HES tesisi,
✓✓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 bin 157 metre uzunluğunda, deniz
yüzeyinden 250 metre derinlikte ve
askıda geçirilen, bin 600 mm çapında
yüksek yoğunluklu polietilen boru hattı

KKTC Tarafında;
✓✓Güzelyalı Terfi Merkezi,
✓✓3 bin 695 m uzunluğunda bin 400 mm
çapında, düktil borulardan oluşan Terfi
Hattı,
✓✓Geçitköy Barajı,
✓✓Geçitköy Terfi Merkezi,
✓✓Geçitköy Terfi Merkezi ile Arıtma Tesisi
arasında 2 bin 880 m uzunluğunda
bin 500 mm çapında düktil borulardan
oluşan Terfi Hattı
Y Parça

Şamandıra (Yüzdürme Tankı)

KKTC İçme Suyu Arıtma Tesisi
ve Ana Dağıtım Hatları:
✓✓200 bin m3/gün kapasiteli İleri
İçmesuyu Arıtma Tesisi,
✓✓67 km uzunluğunda Lefkoşa İsale
Hattı,
✓✓161 km uzunluğunda Girne Sahil
Şeridi İsale Hattı,
✓✓154 km uzunluğunda İskeleGazimağusa İsale Hattı,

Akraj Bloğu

✓✓95 km uzunluğunda Dipkarpaz İsale
Hattı,
✓✓Toplam 477 km uzunluğunda ana
dağıtım hattı.

Akdeniz’e Döşenen
HDPE Borular

Deniz Geçiş Sistemi Elemanları
Y-Parça: Birbirine komşu açıklıkları oluşturan boruları birbirine bağlamak ve ankraj
sisteminin deniz tabanına bağlanmasını sağlamak üzere kullanılan bileşen.
Yüzdürme Tankı: Sistemin yanal stabilitesini artırmak için kalıcı yüzdürme kuvveti
sağlayan bileşen.
Askı Halatı: Askıdaki sistem borularını ankraja bağlamak için kullanılan halat.
Ankraj: Askı halatı ile deniz tabanı arasında bağlantı sağlayan tertibat (ağırlık tipi veya
emme kazık tipi).
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Projenin Seyir Defteri
KKTC İçmesuyu Temini Projesi’nin başlangıcı 27 Mayıs
1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne dayanıyor.
Kararname ile KKTC’ye Anamur (Dragon) Çayı’ndan boru ile
su götürme projesinin; suyun hazırlanması, nakli, depolanması
dahil, anahtar teslimi projelendirmesi ve inşası işlerinin Türk
ve yabancı firmalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından
yürütülmesine karar verildi. Bu kararı takiben projenin fizibilite
çalışmalarına başlandı ve hazırlanan “Kıbrıs Su Projesi Fizibilite
Raporu” 1999 yılında tasdik edildi.

Alaköprü Barajı – Mersin

Geçitköy Barajı - KKTC

ile yapılacak tarım ile yüksek gelir artışları elde edilmesi imkânı
doğdu. Adada yazların uzun ve sıcak, kışların da kısa ve
ılık geçmesi verimli tarım arazilerinden yılda 2-3 kat mahsul
alınmasına imkân sağlıyor.
Türkiye’den KKTC’ye iletilecek yıllık 75 milyon metreküp
suyun yaklaşık 38 milyon metreküpünün KKTC’de inşa edilen
arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra içme suyu maksatlı
kullanılması, geriye kalan 37 milyon metreküp suyun ise
Güzelyurt Ovası’nın sulanması için tahsis edilmesi planlandı.
Böylece uzun yıllardır su yetersizliği ve su kalitesindeki
kötüleşme sebebiyle sıkıntı yaşayan ada halkının uzun vadeli
su ihtiyacı karşılandı.

250 Metre Derinde 80 Km…
Türkiye tarafında Anamur (Dragon) Çayı üzerinde inşa edilen
Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp
suyun, KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı’na
iletilmesi suretiyle KKTC’nin uzun vadeli içme-kullanma,
sanayi ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için tasarlanan
“KKTC İçmesuyu Temini 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 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.
İsale hattı, 1600 mm çapına sahip ve 500’er metre
uzunluğunda olan HDPE (High Density Polyethylene - Yüksek
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DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3 yıllık bir
çalışma süreci neticesinde 2004 yılında “KKTC Su Master
Planı” hazırlandı. Master Plan kapsamında KKTC’nin su ve
toprak kaynakları potansiyeli; 2035 hedef yılı için ülkenin nüfus
tahminleri ile içme-kullanma, sanayi ve sulama suyu ihtiyaçları
belirlendi. Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik alternatif
formülasyonlar, teknik ve ekonomik yapılabilirlik yönünden
incelendi.
Güncel olması ve çok detaylı etütler sonucunda belirlenmesi
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”nda
belirlenen KKTC’ye götürülecek 75 hm3/yıl suyun tahsisi
revize edildi. Fizibilite Raporu’nda KKTC’ye götürülecek 75
hm3/yıl suyun 15,60 hm3’ü (%21) içme-kullanma ve sanayi
suyuna, geriye kalan 59,40 hm’ü (%79) sulama suyuna tahsis
edilmişken, revizyon neticesinde 75 hm3/yıl suyun 37,76 hm’ü
(%50,3) içme-kullanma ve sanayi suyuna, geriye 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 mühendislik hizmetleri
teknik yapılabilirliği çalışmalarının 18 Aralık 2007’de DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından onaylamasından sonra, projenin kara
yapıları mühendislik hizmetleri çalışmalarına başlandı.
2011 yılında Alaköprü Barajı’nın, bir yıl sonra da Geçitköy
Barajı’nın temeli atıldı. Temel atma merasimlerinde her iki
barajın da 7 Mart 2014 tarihinde tamamlanacağı ilan edildi.
14.10.2012 tarihinde de Deniz geçiş isale hattı ve her iki taraf
için öngörülen kara yapılarının temelleri atıldı.
19.11.2012 tarihinde deniz geçiş isale hattında kullanılacak
boruların imalatına başlandı.
03.02.2014 tarihinde KKTC Tarafı İçmesuyu Arıtma Tesisi”,
“Geçitköy Terfi İstasyonu-Arıtma Tesisi Lefkoşa Arası İsale
Hattı” ve Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı’nın temel atma
merasimleri gerçekleştirildi.
Alaköprü ve Geçitköy Barajları söz verildiği gibi 7 Mart 2014
tarihi itibarıyla tamamlandı.
66,5 km’lik Deniz Geçişi İsale Hattında 500 metre
uzunluğundaki son parçanın montajı, 7 Ağustos 2015
tarihinde gerçekleştirildi.

Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye ve KKTC kıyı kesimlerinde 20 metre su derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü olarak, 20 metre ile 280
metre su derinliği arasında ise stabiliteleri beton ağırlık blokları ile sağlanmak suretiyle deniz tabanı üzerine döşendi.

Yoğunluklu Polietilen) yekpare boruların
birbirine mekanik olarak bağlanması
suretiyle teşkil edildi.
Sistem, Alaköprü Barajı’ndan deniz kıyısı
yakınındaki Anamuryum Dengeleme
Deposu’na ulaşan bir kara isale hattı
ile başlıyor. Anamuryum Dengeleme
Deposu’ndan itibaren denize giriş
öncesi küçük bir kara isale hattı daha
bulunuyor. Bu son kara isale hattı, debi
ve basıncın ayarlandığı vana odalarından
geçtikten sonra deniz geçişi isale hattına
bağlanıyor.
Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye
ve KKTC kıyı kesimlerinde 20 metre su
derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü
olarak, 20 metre ile 280 metre su
derinliği arasında ise stabiliteleri beton
ağırlık blokları ile sağlanmak suretiyle
deniz tabanı üzerine döşendi.
280 metre su derinliğine ulaşıldığı ilk
nokta da 500’er metre uzunluğundaki
yekpare borular birbirlerine mekanik
olarak bağlanarak askılı sisteme geçildi.
Askılı sistem, boru birleşim elemanı olan
Y-parçalara bir askı halatı, yüzdürme
tankı ve ankraj kütlesi bağlanmak
suretiyle deniz tabanına sabitlendi.

Her Ayrıntı Düşünüldü
KKTC Su Temin Projesi kapsamında
her türlü ayrıntı dikkate alınarak yoğun
çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle
projenin en önemli ayağını teşkil eden
Deniz Geçişi ile alakalı Model deneyleri,
risk analizleri, deprem çalışmaları,
oşinografik ve iklimsel özellikler, deniz
canlılarının boru hattına etkisi gibi

Deniz Geçişi Boru Hattı Montajını yapan
deniz araçları ve montajın yapılışı

Bir ada ülkesi olması
ve kısıtlı doğal
kaynakları sebebiyle,
Türkiye’den KKTC’ye
içme-kullanma, sanayi
ve sulama suyu amaçlı
su götürülmesi,
KKTC’nin kalkınmasına
önemli ölçüde katkı
sağlayacak.
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Asrın Projesi’nden Anamur’a da
Yıllık 80 Milyon TL
Asrın Projesi olarak değerlendirilen KKTC Su Temini
Projesi’nin ana ünitelerinden biri olan Alaköprü Barajı,
Anamur’un verimli tarım arazilerini suyla buluşturarak
yöre tarımına ve ekonomisine de büyük katkı
sağlayacak.
KKTC Su Temin Projesi, Dragon Çayı’nın sularının
KKTC’ye iletilmesi maksadını taşıyor. Ancak proje
kapsamında Dragon Çayı’nın yıllık su kapasitesi olan
700 Milyon m3 suyun yalnızca %10’luk kısmı olan 75
Milyon m3 su, KKTC’ye iletilecek. Çayın kapasitesi
büyük oranda Anamur Sulaması Projesi kapsamında
değerlendirilecek.
Mersin Anamur Dragon Çayı üzerine inşa edilen
Mersin Anamur Alaköprü Barajı rezervuarında
toplanacak su ile toplam 83 bin 600 dekar tarım alanı
sulanacak.
Proje ile 65 900 dekar cazibeli, 17 700 dekar ise
pompajlı olmak üzere toplam 83 bin 600 dekar
tarım alanının tamamı kapalı sistem borulu şebeke
ile sulanacak. Büyük oranda cazibeli olarak sulama
yapılacağından çiftçimiz elektrik masrafı olmadan
tarlasını sulayabilecek.
Mersin Anamur Alaköprü Barajı Sulamasının
uygulanması neticesinde 2015 yılı fiyatları ile dekar
başına 952 TL, toplam sulama sahasında ise yaklaşık
80 Milyon TL yıllık net gelir artışı sağlanacak.
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onlarca konu titizlikle incelenerek proje
tasarım çalışmalarında göz önünde
bulunduruldu.
Deniz geçişi isale hattı güzergâhının
belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme
ve çalışmalar yapıldı. Deniz geçişi isale
hattı güzergâhının belirlenmesinde temel
unsuru boruların denize giriş ve denizden
çıkış yaptığı noktalar oluşturuyor. Türkiye
tarafında giriş noktası Anamur (Dragon)
Çayı’nın yakınları, KKTC’de çıkış noktası
ise Girne yakınlarındaki Güzelyalı Pompa
İstasyonu olarak belirlendi. Bu iki nokta
arasındaki en kısa güzergâh, noktalar
arasına çizilen düz doğru sonucunda
elde edileceğinden, güzergâh olarak bu
düz doğru seçilmeye çalışıldı. Ancak,
deniz tabanı üzerine boru döşenecek
kısımlar ile ankrajları deniz tabanına
oturtulacak askılı sistem için en uygun
seçeneğin bulunabilmesi amacıyla bu
düz doğru optimize edildi.
Deniz geçişi isale hattı güzergâhının,
boru başlangıç ve bitiş koordinatları
korunarak, deniz tabanındaki elverişsiz
kısımlardan, dik eğimlerden ve heyelan
bölgelerinden kaçınarak ve mümkün
olduğunca düz bir hat doğrultusunda
belirlenmesi amacıyla jeoteknik ve
jeolojik araştırmalar yapıldı.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü çalışanları tarafından proje
ile ilgili olarak sismik bir değerlendirme
çalışması 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 hattında rüzgâr yükünün
sıkıntı yaratacağı düşünülmese de,

rüzgâr, dalga oluşumunu zorlayıcı temel
unsur ve su seviyeleri ile akıntılar için
önemli bir itki kuvveti olması açısından
rüzgar iklimi de tespit edildi.
Güzergah üzerine, iki adedi yakın kıyıdaki
dalga ve akıntıları izlemek için iki adedi
ise isale hattı derinliğindeki akıntıları
izlemek için toplam dört adet akıntı
ölçme cihazı yerleştirildi. Bu üniteler
kullanılarak toplamda 12 aylık dalga ve
akıntı verisi toplandı.
Deniz geçişi isale hattı üzerinde deniz
canlısı gelişimi olasılığını belirlemek
amacıyla bir biofouling araştırma
programı gerçekleştirildi. Program
kapsamında isale hattı güzergâhının
geçeceği dört noktaya 11 adet HDPE
boru numunesi yerleştirildi.
Her biri üç adet boru numunesi 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 hattı
üzerinde kullanım ömrü süresince

deniz canlısı gelişimi olup olmayacağını
belirlemekti. (Deniz canlısı gelişimi,
girdap yayılım şeklini değiştirmek
suretiyle açıklıklardaki boruların dinamik
davranışını etkileyebiliyor.) İki adet boru
numunesi sığ sulara yüzer konumda
yerleştirildi. Bu numunelerden birinin
uçları kapatılarak içi su kaynağı olan
Anamur (Dragon) Çayı’ndan alınan su ile
dolduruldu ve 6 aylık aralıklarla ölçümler
yapıldı.
50 yıllık tasarım ömrü süresince isale
hattının yapısal bütünlüğünü ve işlerliğini
tehdit edebilecek olası tehlikeleri belirlemek
için bir risk değerlendirilmesi yapıldı.
Tasarlanan sistemin uygulanması ve
işletilmesi esnasında oluşması muhtemel
tüm riskler dikkate alınarak, bunları en aza
indirmek veya sonuçlarını hafifletmek ve
sistemin genel güvenlik seviyesini artırmak
için gerekli önlemler alındı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan:
“Bu proje hayaldi. 1990’lı yıllarda
başka birçok sistem denendi ama
hiçbiri başarılı olamadı. 1996 yılında
İstanbul’da Adalara su iletirken,
dönemin KKTC Bakanı bizlere
de bu şekilde su iletemez misiniz
şeklindeki talebin ardından bu proje
gündeme geldi. Biz de zamanı
geldiğinde suyu adaya ileteceğimizi
söylemiştik. İşte zamanı geldi,
suyu adaya ilettik. Bu gurur
Ülkemizin; bu gurur milletimizin…
Birlik içinde olduğumuz zaman
yapamayacağımız hiçbir proje
yoktur. İşte denizin altından 80 km
uzunluğundaki deniz geçiş sistemini
hayata geçirdik; bu projenin
dünyada benzeri yoktur. 4 yıl
önce Alaköprü Barajı’nın temelinin
atılması ile başlayan bu dev proje
ile KKTC’nin uzun vadeli su ihtiyacı
da karşılanmış olacaktır. Bu proje
kapsamında ayrıca Alaköprü
Sulaması da hayata geçirilecek,
bu bölgede yaşayan çiftçilerimize
yıllık 80 Milyon TL ilave gelir artışı
sağlanacaktır”
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T.C. Başbakanı Ahmet
Davutoğlu:

KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı:
“Türkiye ile KKTC birbirinden
ayrılmaz bütündür. Bu ayrılmazlığı
bugün daha da pekiştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Su Temin
projesi inşallah barışa da vesile
olacak, müzakere masasında
KKTC’nin elini güçlendirecektir.”

“Girne’yi Anadolu’ya su ile
bağlıyoruz. Anadolu’nun suyu
sizlere mübarek olsun. Bu su ile
KKTC’nin uzun vadeli içme suyu
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu
millet son 13 yılda pek çok ilki
başardı; Marmaray Projesi, 3.
Havalimanı, OR-Gİ Havaalanı,
Çanakkale Köprüsü, İzmit-Körfez
Geçişi gibi pek çok dev eser ya
tamamlandı, ya da inşa halinde.
Bugün de bu dev eserlere yenisi
eklendi. KKTC Su Temin Projesi ile
Denizin 250 m altından KKTC’ye su
ileteceğiz. Böyle bir proje Dünya’da
uygulanmadı. Bu eserin Ülkemize
kazandırılmasında emeği geçenlere
sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

Projenin en kritik
etabını oluşturan
Askıda Deniz Geçiş
sisteminin tesisi için,
deniz canlılarının
boru hattına
etkisine kadar bir
çok detay üzerinde
titizlikle duruldu.
KKTC Başbakanı Ömer Soyer
Kalyoncu:
“Bu proje KKTC’nin kalkınmasına
büyük katkı sağlayacak, Ülkemizin
kendi ayakları üzerinde durmasına
vesile olacak. Yıllık 75 Milyon m3 su
adaya ulaşacak, halkımız Anadolu’nun
bereketli sularına kavuşacak.”

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu:
“Bu proje ilk olarak 1996 yılında
gündeme geldi. Aradan geçen
19 sene zarfında pek çok proje
denendi. Son olarak da KKTC’ye
denizin altından su götürülmesinin
uygunluğu araştırıldı ve olumlu
neticenin ardından proje hayata
geçirildi. Çok zorluklarla karşılaştık,
kararlılıkla devam ettik ve işte bugün
Alaköprü’den suyu Geçitköy’e
ilettik. Bu proje ile KKTC’nin uzun
vadeli içme suyu ve sulama suyu
ihtiyacı karşılanmış olacak. Bu dev
proje ile aynı zamanda Anamur’a 83
000 dekar zirai alana sulama suyu
sağlanacak, yıllık 80 Milyon TL ilave
gelir artışı elde edilecek.”
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Kıbrıs’a Can Suyu
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, çok önemli bir
projenin altına imza attı. KKTC
Su Temin Projesi kapsamında
Anamur Dragon Çayı’nın suları
Akdeniz’in 250 metre altından
geçirilerek Yavru Vatana
taşınıyor. Deniz yüzeyinden 250
metre derinden geçen ve 80
km uzunluğa sahip olan boru
hattı, KKTC’nin içme, kullanma,
sanayi ve sulama suyu
ihtiyacını karşılayacak. Kıbrıs’a
hayat verecek.
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KKTC
İçmesuyu
Temini
Projesi’nin
temeli 27 Mayıs
1998 tarihli
Bakanlar Kurulu
Kararnamesi’ne
dayanıyor.

1997

1998

1999

Kıbrıs Su
Projesi
Fizibilite
Raporu
1999 yılında
tasdik edildi.

2000

2001

2004 yılında
“KKTC Su
Master
Planı”
hazırlandı.

2002

2003

Uygulama
projeleri
yapım
aşamasına
30 Aralık
2005’te
geçildi.

2004

2005

2006

DETAY

2011 yılında
Alaköprü
Barajı’nın,
bir yıl sonra
da Geçitköy
Barajı’nın
temeli atıldı.

Deniz geçişi
mühendislik
hizmetleri
teknik
yapılabilirliği
çalışmaları
18 Aralık
2007’de DSİ
tarafından
onaylandı.

2007

2008

2009

2010

2014 tarihinde KKTC Tarafı
İçmesuyu Arıtma Tesisi”,
“Geçitköy Terfi İstasyonuArıtma Tesisi Lefkoşa Arası
İsale Hattı” ve Girne Bölgesi
İçmesuyu İsale Hattı’nın
temel atma merasimleri
gerçekleştirildi.

2012 yılında
Deniz geçiş
isale hattı ve
her iki taraf
için öngörülen
kara yapılarının
temelleri
atılarak,
deniz geçiş
isale hattında
kullanılacak
boruların
imalatına
başlandı.

2011

2012

Alaköprü ve Geçitköy
Barajları 7 Mart
2014 tarihi itibarıyla
tamamlandı.

2013

2014

2015

66,5 km’lik Deniz
Geçişi İsale
Hattında 500 metre
uzunluğundaki
son parçanın
montajı, 7 Ağustos
2015 tarihinde
gerçekleştirildi.

KKTC İçmesuyu
Temini Projesi
17.10.2015 tarihinde
hizmete açıldı.
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Türk mühendisliğinin
ilk dev baraj
tecrübesi olan
Keban Barajı’nın
hizmete girmesinin
üzerinden 41 yıl geçti.
Bu süre zarfında
241 milyar kilovat
saatin üzerinde
enerji üretimi
gerçekleştiren Keban,
ülke ekonomisine
yaklaşık 25 milyar
dolar katkı sağladı.
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Haber

Orçun TAŞKIN

Keban Barajı Genel Görünüm
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Keban Barajı Sağ Sahilden Görünüm

Türk mühendisliğinin ilk dev baraj
tecrübesi olan Keban Barajı’nın hizmete
girmesinin üzerinden 41 yıl geçti. Bu
süre zarfında 241 milyar kilovat saatin
üzerinde enerji üretimi gerçekleştiren
Keban, ülke ekonomisine yaklaşık 25
milyar dolar katkı sağladı.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin enerji
ihtiyacını temin etmek maksadıyla
1965 yılında inşasına başlanılan ve
10 yılda tamamlanan Keban Barajı
ve Hidroelektrik Santrali, inşa edilme
maksadını layıkıyla yerine getirdi. Batı,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun
mevcut ve gelecekte tesis edilecek
sanayi tesislerini beslemek ve genel
olarak aydınlatma hizmetlerini yapmak
maksadıyla inşa edilen Keban Barajı,
işletme süresince 241 milyar kWh
enerji üretti. Türkiye’nin 2014 yılı enerji
sarfiyatının yaklaşık 240 milyar kWh
olduğu dikkate alındığında Keban
Barajı’nın ülke kalkınmasındaki önemi
net olarak ortaya çıkıyor.
Enerji üretimi haricinde Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’nun sosyoekonomik ilerlemesinde de büyük rolü
olan Keban Barajı; Doğu Anadolu’da
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demir – çelik, fosfat, ferrokrom, bakır,
alüminyum endüstrilerinin enerji ihtiyacını
karşıladı, çevre illerdeki Organize Sanayi
Bölgelerinin çoğalmasını sağladı. Keban
baraj gölü, balıkçılık ve turizm etkinliği
yarattı. Fırat Üniversitesinde ve Keban
ilçesinde su Ürünleri Yüksek Okulu
ve Fakültesi açıldı. Keban, ulaşım
imkânlarını arttırdı, bölgenin genel
görünümünü büyük ölçüde değiştirdi.
Keban, ileriki yıllarda benzeri barajları
inşa edecek olan Devlet Su İşleri
çalışanları için bir Okul bir uygulama
projesi oldu, baraj inşası alanında
tecrübeli elemanların yetişmesini sağladı.
Keban Barajı, Güneydoğu Anadolu
Projesi (GAP) olgunlaştırıldığında
işletmede olduğu için GAP kapsamına
alınmadı. Ancak GAP için iki açıdan
önem taşıyordu. Birincisi Keban Barajı,
Fırat Nehrinin Türkiye’deki su toplama
havzasının % 70’ ini kontrol ediyordu.
Bu durum, mansabında yer alacak
GAP barajlarına düzenli su sağlanması
açısından önem taşıyor. İkincisi ve belki
de daha önemlisi, Keban Barajı’nın,
1930’lu yıllardan beri ülke insanının
refah düzeyini yükseltmeyi hedefleyen
çalışmaların ilk büyük meyvesi olması.

Yapıldığı Tarih İtibariyle Keban
Barajı’nın Dünyanın En Yüksek
Barajlarıyla Mukayesesi:
1- İnsuri (SSCB)
2- Nuret (SSCB)
3- Grand Dixence (İsviçre)
4- Vaiont (İtalya)
5- Mavvoisin (İsviçre)
6- Contra (İsviçre)
7- Ehakra (Hindistan)
8- Manicougan (Kanada)
9- Oroville (ABD)
10- Hoover (ABD)
11- Glen Canyon (ABD)
12- Keban (Türkiye)
13- Luzone (İsviçre)

301 m Beton baraj
300 m Dolgu baraj
284 m Beton baraj
262 m Beton Baraj
237 m Beton baraj
234 m Beton baraj
226 m Beton baraj
226 m Beton baraj
224 m Dolgu baraj
221 m Beton baraj
216 m Beton baraj
211 m Dolgu baraj
208 m Beton baraj

Keban’ın 1930’lu yıllarda başlayıp 1970’li yıllarda biten öyküsü GAP gibi dev bir
projenin yapılabilirlik güvencesi ve öncüsü oldu.

İnşaat Başlıyor
İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye’nin elektrik gücü 246 MW kadar iken takip
eden 10 sene içerisinde 611 MW’ye yükseldi. 1956-1962 yılları arasında ise bu miktar
1332 MW’ye çıktı. O yıllarda Türkiye’nin elektrik ihtiyacı yıllık ortalama %13 oranında
artış gösteriyordu. 1963-1973 yılları arasında Türkiye’nin elektrik enerjisi talebinde 1
450 MW’lik bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış olan gelişme
programının en önemli unsurunu Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı teşkil ediyordu.
Keban Barajı Kret Yeri ve İnşaatı

Dolu Savak ve Vinçler

Keban Barajı’nın inşaatına 1965 yılında başlandı. Ancak baraj ile alakalı çalışmaların
geçmişi 1936’ya kadar uzanıyor. Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Fırat Nehri’nin
sağlayabileceği hidroelektrik enerji üretim kapasitesini 1936 yılından itibaren
araştırmaya başlamıştı. Bu maksatla Fırat Nehri’nin yılın çeşitli aylarında ne gibi
özellikler gösterdiğini yakından gözlemek üzere Palu, Pertek, Keban boğazı,
Kömürhan Karakaya ve Kemaliye gibi mevkilerde akım gözlem istasyonları
kurulmuştu.
1959 yılında Uluslararası Yardım Teşkilatı (ICA)’nın teknik yardımı ile Amerikan
EBASCO Services Inc. Firması ile işbirliği yapılarak Türkiye’nin enerji ihtiyacının
karşılanması konusunda çalışmalara başlandı. Daha sonra nihai ve kesin bir planlama
yapılması yoluna gidildi. Hazırlanan 7 plan teklifinin içerisinde 5 numaralı plan kilovat
saat maliyeti bakımından en ucuz ve ülke ekonomisi ile Doğu Anadolu bölgesinin
sosyal kalkınması bakımından en uygun görülen Keban Projesi idi.

Keban’ın 1930’lu
yıllarda başlayıp
1970’li yıllarda biten
öyküsü GAP gibi dev bir
projenin yapılabilirlik
güvencesi ve öncüsü
oldu.

Keban Barajı projesi, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde ve Fırat Nehri üzerinde
inşa edilecek bir baraj ve HES ile bu santralde üretilecek enerjiyi yük merkezlerine
iletecek nakil hatları ve indirici trafo merkezlerini içeriyordu.
Keban Barajı Fırat nehrinin en önemli 3 kolunun (Karasu-Munzur-Murat) birleşme
yerinin hemen mansabında inşa edilecekti. Nehrin bu noktada ortalama 641 m³/sn
olan debisi denize döküldüğü debinin % 75’ine eşit bulunuyordu. Böylece Keban
Barajı nehrin bu debisini tek başına kontrol edebilecek bir konumda olacaktı.
Baraj yeri ve göl sahası gerek jeolojik gerekse topoğrafik bakımdan dikkatle etüt
edilmiş ve yüksek bir baraj yapılması uygun görülmüştü. Baraj ekseni beton ağırlıklı,
beton kemer ve dolgu tipinde barajların inşasına el vermekte idi. Ekonomik analizler
sonunda 1963 yılında sıkıştırmalı kaya dolgu ve beton ağırlıklı baraj yapılmasına karar
verildi.
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Keban Barajı’nın inşa
edildiği o zorlu arazi
ve kaynaklık ettiği
sorunlar; büyük bir
bilgi birikimini elde
etmiş, gelecekteki
barajlar için hazır ve
deneyimli bir ekibin
ortaya çıkmasına
vesile oldu.
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Projenin çok yönlü oluşu ve uygulamaya
birçok kuruluşun iştiraki göz önüne
alınarak DPT tarafından “Keban
Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu.
Koordinasyon kurulunca projenin
zamanında işletmeye girebilmesi
için yapılacak çalışmalar zamanın
kurumlarına aşağıdaki şekilde
paylaştırıldı.
1. Elektrik İşleri Etüt İdaresi
(EİE): Fizibilite ve kati projelerin
hazırlanması işini yapacak.
2. Etibank: Hava hatlarını inşa edecek.
3. TCK: Baraj gölü içinde kalan yollar
ve köprüler yerine kaim olacak işleri
yapacaktır.
4. DDY Limanlar Dairesi Başkanlığı:
Elazığ-Genç Demir yolunu üst
kodlara taşıyacak.
5. Şeker Şirketi: Elazığ Şeker Fabrikası
gölalanı altında kalacağından
Şeker şirketi bu fabrikayı sökerek
nakledecek.
6. Toprak İskân Genel Müdürlüğü:
Keban barajı 700.000.000 m² bir
araziyi su altında bırakacaktı. 162
köy 50 mezra 11 mahalle 8 kom
bunlarda yaşayan 30.000 kişi iskân
edilecek.

7. Bölge Planlama Dairesi
Başkanlığı: Keban ve Elazığ
civarında bölge planlaması yapacak.
8. Çimento Sanayi A.Ş.: Keban için
gerekli olan çimentoyu temin etmek
için Elazığ fabrikasını tevsi edecek.
9. PTT Genel Müdürlüğü: Keban ilçesi
ve site santrallerini iletim hatlarını
kuracak.
10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü:
Barajı inşa edecek.

Keban Barajının İnşaat
Mukayeseleri:
Beton hacmi 1.000.000 m³’dür. Bu
betonla 850 adet 40’ar daireli 10 katlı
apartmanın beton işlerini yapmak
mümkündür. 34.000 daireden oluşacak
bu sitede 170.000 kişi barınabilir.
Yine bu miktar betonla 1,5 tane
Gökçekaya Barajı yapılabilir.
Gövde de kullanılacak 15.500.000 m³
dolgu malzemesi ile 7,5 Hirfanlı Barajı
19 adet Kesikköprü Barajı yapılabilir
Türkiyenin etrafını 50 cm genişliğinde
4,50 m yüksekliğinde bir taş duvarla
çevirmek mümkündür.

Dolu savaktan su bırakılıyor…

6 Bin Yıllık Tarih Gün Işığına
Çıkıyor
Keban Barajı’nın inşa edildiği yer
ve gölalanı tarıma elverişli arazilerin
bulunması sebebiyle uygarlıkların
merkezi konumunda bulunuyordu. Bu
sebeple 1966 yılında Ortadoğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) ile temasa geçilerek
konuyla ilgili uzman ve arkeologların
çalışmaları sağlandı. Bu çalışmalar
DSİ tarafından finanse edildi. İlk
araştırmalarda Keban gölü ve çevresinin
tarihi eserler ve kalıntılar bakımından
zengin olduğu anlaşıldığından İstanbul
ve Chicago Üniversitelerinden de
arkeologlar bölgeye gönderildi. Bu
heyetin tespitlerine göre Elazığ’ın
doğusunda bulunan Altınova’da 38 adet
höyük bulunuyordu. Höyüklerin içinde
bulunabilecek tarihi eserleri çıkarmak
maksadıyla uluslararası düzeyde çok
geniş kapsamlı çalışmalara başlandı.
1968 yılında İngiliz ve Alman arkeoloji
Enstitüleri ile Michigan Üniversitesi
tarafından gönderilen 12 adet yerli ve
yabancı heyet de çalışmalara katıldı.
ODTÜ’den bir restorasyon grubu da

çalışmalara iştirak etti. Göl içinde kalan
iki tarihi cami göl dışına taşınarak
yeniden yapıldı.
Yapılan çalışmalar, milattan önce
4000’lerde, Anadolu’da Fırat Nehrinin
doğusunda bulunan geniş bir alanda
Hititlerin yaşadığını ortaya koydu.
Altınova’da bulunan höyüklerden
çıkartılan eserlerden anlaşıldığına göre
de bu sahada bronz çağında dahi
insanların yaşadığı anlaşıldı. Ayrıca
Malatya civarındaki höyüklerde bulunan
eşyalardan bu civarda demir çağında
da yaşam olduğu ayrıca Asvan ve
Altınovadaki höyüklerde Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi
kalıntıların bulunduğu tespit edildi.
Keban Barajı böylelikle tarihin gün ışığına
çıkartılmasına da vesile oldu.

İnşa edildiği dönemde
dünyanın en yüksek
12’nci barajı unvanını
kazanan Keban, baraj
göl hacmi bakımından
21’inci ve üreteceği
enerji bakımından da
39’uncu sırada yer
alıyordu.

“Bu baraj su tutmaz”
İnşaata başlanmasını takip eden günlerle
birlikte barajın inşa edileceği arazinin
yapısı çeşitli zorluklar çıkarmaya başladı.
O günleri ve yaşanan zorlukları Keban
Barajı Projesi’nde çalıştırılmak üzere işe
alınan ilk teknik eleman unvanına sahip
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Keban Barajı İnşaatında
Çalışan Araçlar
5ADET

75 TON

LUK

120 adet

Haulpak

oto, otobüs, kamyon, kamyonet
gibi hafif araçlar

24 ADET
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Nusret Özgen şöyle anlatıyor:
“Barajın yapımı sırasında “Bu baraj
su tutmaz” sözü bir darbımesel halini
almıştı. Öyle ya baraj gölünü teşkil eden
tozlu topraklar üzerinde 31 milyar ton
su birikecek ve Keban kalkeri üzerine
insan eliyle oturtulmuş bir sedde ile,
bu seddenin altındaki enjeksiyon
perdesi de bu suların mansaba geçişini
engelliyecekti. Temel ıslahı için yapılan
çalışmalar gün geçtikçe bu ümitsizliği
arttırıyordu. Araştırma sırasında sık sık
büyük erime boşluklarına, fay hatlarına,
çürük ve çatlak zeminlere rastlanılıyordu.
Ayrıca baraj gölünün altında kalacak
arazide de çöküntüler, fay hatları ve
işletilen maden ocakları ile sinkholler
(büyük aşınma çukurları) vardı. Baraj
gölünün oluşacağı arazi ise; 1. ve 2.
Deprem kuşağı içinde idi. Bu karamsar
tablo herkesin dilinde dolaşan bir
cümleyi oluşturmuştu. “Bu baraj su
tutmaz” diye…
Bu karamsar tablo hiçbir zaman baraj
çalışanlarını yıldırmadı. Bunun aksine
çalışma azmini arttırdı. Keban Barajı artık
bir üniversite, bir bilgi ve yeni bir tecrübe
alanı haline gelmişti. Türk mühendisi
ve İşçisi büyük bir bilgi birikimiyle işin
içinden çıkacak ve bu karamsar tablodan
aydınlık bir tabloyu oluşturacaktı.”
Gerçekten de Türk Mühendisi ve işçisi o
karamsar tablonun üstesinden geldi ve
4 Kasım 1973 tarihinde Keban
Barajı’nda su tutuldu. Bununla birlikte
Keban Barajı’nın inşa edildiği o zorlu
arazi ve kaynaklık ettiği sorunlar; büyük
bir bilgi birikimini elde etmiş, gelecekteki
barajlar için hazır ve deneyimli bir ekibin
ortaya çıkmasına vesile oldu.
1974 Yılında Keban Barajı
Hidroelektrik Santralinin ilk dört
ünitesinin işletmeye alınması
vesilesiyle hazırlanan broşürden…
“Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı
yıllardan beri bu ülke insanları ve
teknisyenlerinin, düşünerek hayal edip
görmek özlemini çektikleri fiziki bir yapı
olarak ortaya çıkmıştır.
Anadolu insanı yıllardır bu ülkenin en
bereketli ve imkânlar bakımından en
büyük nehri olan Fırat’a gem vurmak ve
ondan yararlanmak özlemini çekmiştir.
Keban boğazında dünyanın en zor temel
şartlan içinde 211 metre yüksekliğinde
bir baraj ve arkasında 125 kilometrelik bir
gölün oluşturulmasında sağlanan mutlu

başarı bu büyük özlemin gerçekleştiğini
gösteriyor.
Keban Barajı inşaatı fiziki yatırımlara
başlama yılı olan 1963’den beri bu
yöreye getirdiği hareket ve ekonomik
canlılık bakımından ayrı bir önem
taşımıştır Gerçekten bu proje o
zamandan bu güne kadar 9, 2
milyar TL’sini bulan toplam yatırım
miktarı ile tarihimizde bugüne kadar
gerçekleştirilmiş en büyük ve tek yatırım
olmuştur. Keban barajı Ülkemizin enerji
sorununa çözüm yolu bulmakla en
büyük kaynaklardan biri ve en ekonomik
şekilde realize edilebilecek bir proje
olarak ortay çıktığı ve üzerinde en çok
konuşulup tartışıldığı 1960-1970 yılları
arasındaki 10 yıllık dönemin ilk yarısında
ülkemizin ilgili bütün kuruluşlarının
desteğini kazanmıştır.
Keban Barajı bir mühendislik yapısı
olarak beklenenden büyük zorluklar
ve temel sorunları ile karşılaşılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirilmenin
bu açıdan gerek ülkemiz ve gerekse
dünyadaki diğer baraj yapımları için çok
yararlı dersler sağladığını söylemek haklı
ve yerinde olur.
Özellikle temel ve jeolojik koşullar
bakımından sorunları çok ve ağır
olan ülkemizde benzer büyük baraj
ve santrallerin yapımı için gereken
milli kadromuzun kurulması ve
müteahhitlik ve imalatçı müesseselerin
oluşturulmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç
olarak ve şiddetle belirdiği böylece
ortaya çıkmış bulunuyor.
Ülkemiz elektrik enerji üretimi uzun
yıllar yeni hidrolik santrallerin devreye
girmemesi nedeniyle üretim yüzdesi
olarak yerli kaynaklar aleyhine bozulmuş
fuel-oil ile çalışan santrallar ülkemizde
üretilen ve % 70’i bulan termik enerjinin
yarıdan fazlasını üretir hale gelmişti geri
kalan % 30, su ile çalışan santrallarla
üretilmekte idi. Keban ilk 4 ünitesiyle
devreye girdiği zaman yılda 5 milyar KW
saat enerji üretecektir. Bu büyüklükte
üretimle halen ülkemizde üretilen toplam
enerjide hidrolik kaynakların payı % 45’e
yükselecektir. Diğer bir deyimle Keban
Barajı yılda takriben 1,5 milyon ton
fuel-oil ile üretilebilecek enerjiye denk bir
üretim sağlayacağından dolayı olarak bu
miktar akaryakıtın bedeli olan yabancı
paranın yurtta kalmasını sağlamıştır.

Yeni “denize” gemi gerekli
Barajda su tutulduktan sonra yaklaşık 30
milyar m3 su ve doğu batı istikametinde
125 kilometre uzunluğunda bir
göl oluştu. Göl genişliği yer yer 18
kilometreye kadar ulaşıyordu. Barajla
birlikte 675 km2’lik bir gölalanı ortaya
çıktı.
Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya ve
Sivas illerine bağlı irili ufaklı 85 yerleşim
yeri su altında kaldı. Ayrıca 125 yerleşim
yerinin arazilerinin bir kısmı baraj gölü
içinde kaldığından yaklaşık irili ufaklı
210 yerleşim biriminin etkilendiği
tespit edildi. Çevrenin Sosyal ve nüfus
yapısının özelliği sebebiyle Keban gölü
altında kalan yaklaşık 59.000 parselin
kamulaştırılmasından mal sahipleri genel
olarak memnun olmuşlardı. Ancak mal
sahibi olmayanlar kamulaştırma bedeli
alamadıkları için sorun yaşamışlardı. Bu
kategoride başkalarının toprağında tarım
yapan fakir çiftçilerle; yerleşim yerlerinde
bekçi, hoca, çoban, okul hademesi
gibi hizmetlerde çalışan kimseler
bulunuyordu. Bu gruba dâhil kimselerin
sıkıntılarının büyük bir sosyal problem
olarak çözümü gerekmişti. Bu grubun
sıkıntılarını azaltmak için isteyenlere yeni
yerleşim yerleri gösterilmiş bir kısmına
da yurt içinde ve dışında iş bulmaları
konusunda devlet tarafından yardım
edilmişti.

Nusret Özgen kamulaştırmalarla
alakalı ilginç bir olayı şöyle
aktarıyor:
“1973 yılında baraj yerine ilginç bir
haber ulaştı. Ağın ilçesinin karşısındaki
Suderek köyünde, etrafı sularla çevrili
bir toprak damın üzerinde 70 yaşlarında
bir dedenin mahsur kaldığı söylendi.
Durumun çok ciddi olduğunu, bir saate
kadar kurtarılmazsa toprak damın
çökmesiyle birlikte bu yaşlı vatandaşın
da sulara gömüleceğini söylediler.
Yabancı firmada çalışan bir teknisyenin
lastik botu suya indirilerek köye gidildi
ve adam kurtarıldı. Köylülere niçin
bu adamı burada bırakıp gittiniz diye
sorulduğunda, şöyle cevap verdiler:
‘Biz köyü su basacak dediğimizde
bize inanmadı ve şöyle dedi. Bu köyü
suyun bastığını ne babamdan ne de
dedemden işittim. Siz gidin ben gelmem
dedi. Bütün ısrarlarımıza rağmen ikna
edememiştik’. Suların köyü basacağına
bir türlü inandırılamayan bu dede, böyle
kurtarılmıştı.”

Keban Barajı; Atatürk,
Karakaya, Ermenek
gibi barajları inşa
edeceklere ilham
kaynağı olmuş, GAP
gibi eşine az rastlanır
bir projeye başlama
cesareti vermiştir.
Keban Barajı bu
yönleriyle yalnızca
bir baraj değil; bir
ilham kaynağı ve
kalkınmanın simgesidir.
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Kamulaştırma:
Keban barajı kamulaştırma çalışmaları 162 köy 50 mezra 11
mahalle 8 kom’u ihtiva eder.
65.000 bin adet taşınmaz
1900 adet maliye arazisi
314 adet mera
148 adet TCK arazisi
175 adet DDY taşınmazı
67.537 adet taşınmaz istimlak edilmiştir. Bu arazilerin toplamı
700.000.000 m²’ye tekabül etmektedir. 1970 sayımlarına göre
5.170 hanede ikamet eden aileden 30.000’i yer değiştirme
durumunda kalmıştır. Bunlardan 805 aile şehirsel iskâna 178 aile
tarımsal iskâna yerleştirilmiştir.
Barajda su tutulmasıyla birlikte göl çevresindeki köy ve kasabaların
birbiriyle ve yakın il ve ilçelerle olan bağlantıları kesildi. Göl genişliği,
yer yer 20 kilometreye yaklaştı. Artık bu yeni denize gemi gerekli idi.
Baraj gölü sebebiyle ortaya çıkan bu yeni coğrafyaya uygun bir
düzene ihtiyaç vardı. Bunun için yeniden yollar yapıldı, köprüler inşa
edildi. Feribot iskeleleri yapıldı. Bu feribotlar “yeni denizin” gemileri
olarak Kemaliye-Başpınar, Keban-Ağın, Elazığ-Çemişgezek,
Elazığ-Pertek güzergâhlarında seferlere çıktılar. Bununla birlikte
yakın köylerle irtibatı sağlayacak birçok deniz motorları ve kayıklar
faaliyete geçti.

Bölgede Daha Yumuşak Bir İklim
Barajın inşası ve ardından su tutulmasıyla oluşan devasa gölün
bölge iklimine etkileri de oldu. Baraj gölü yüzeyinde, yazın ortalama
6 milyon metreküp su buharlaştığından iki önemli sonucu ortaya
çıkıyordu. İklimin yumuşamasına sebep olan buharlaşma aynı
zamanda nem oranını arttırdığından bitki örtüsünü de zenginleştirdi.
Buharlaşmanın etkisiyle kışlar ılık geçmekte dolayısıyla yağan karlar
hemen erimektedir. Oysa baraj yapılmadan önce kış aylarında Fırat
Nehri’nin birçok kez tamamen donduğu gözlemlenmiştir.
Keban Baraj Gölünün çevre iklimini ne ölçüde etkilediğine ilişkin
en güzel kanıt sıcaklık ortalamalarıdır. Barajın inşasından sonraki
yıllarda ocak ayına ait sıcaklık ortalamaları birkaç istisna dışında
sıfır derecenin üzerinde seyretmiştir. Ayrıca gölde meydana gelen
buharlaşma nem oranını da % 10 nispetinde arttırmıştır.

İlham Kaynağı…
İnşa edildiği dönemde dünyanın en yüksek 12. barajı unvanını
kazanan Keban, baraj göl hacmi bakımından 21. ve üreteceği
enerji bakımından da 39’uncu sırada yer alıyordu. Böylesine büyük
bir barajı inşa etmek için yüzlerce insan çalışmıştır. Keban Barajı
inşaatının seyri hızlanıp geliştikçe tüm çalışanların sayısı 3000’in
üzerine çıkmıştır. Bu insanlar barajı bitirebilmek için hayatları
pahasına çalıştılar. Gerçekten de baraj inşası esnasında 32 kişi
hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması ve yarınlarının
güvence altına alınmasına katkı sağlaması maksadıyla inşa edilen
bu eser uğruna hayatlarını kaybedenlerin anısına beton ağırlık
barajının kretindeki en geniş yer olan blok 19’un üstüne bir anıt
dikildi. Bu anıtın üzerinde ebediyete uğurlananların isimleri ve ölüm
tarihleri yer almakta olup bu vesileyle barajla birlikte yaşamaya
devam etmektedirler.
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Keban Barajı’nın muhteşem görünümü

Keban Barajı Genel
Karakteristikleri
Tipi: Beton Ağırlık Kaya Dolgu
Gövde Hacmi: 15 585 hm3
Kurulu Gücü: 1330 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 6 000 Gwh
Kret Kotu: 849.00 – 852.00 m
arasında
Kret Uzunluğu: 1125.72 m
Kret Genişliği: 11.00 m
Temelden Yüksekliği: 210.86 m
Talvegden Yüksekliği: 167.80 m
Maksimum İşletme Kotu: 845.00 m
Minimum İşletme Kotu: 795.00 m
Rezervuar Hacmi: 30 600 hm3
Rezervuar Alanı: 675 km2
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Baraj inşası esnasında hayatını kaybedenler
anısına dikilen anıt

1968 yılında Keban Barajı
inşaatında çalışan personel
durumu:
DSİ
: 408 kişi
EBASCO (müşavir firma) : 10 Türk
: 8 Yabancı
Müteahhit firma
: 1596 Türk
: 236 Yabancı
Toplam
: 2258

ADI SOYADI

VEFAT
TARİHİ

1- KEKO SEVİM

1966

2- HASAN ÇELİK

1966

3- HAYDAR GAYRET

1967

4- KADİR ELMA

1967

5- HASAN YÜKSEL

1967

6-ALİ BULUT

1967

7- ALİ ALAGÖZ

1969

8- M. NADOTTİ

1969

9- İSMET KÖPRÜ

1969

10-M.R. LUCİEN

1969

11-YAŞAR ERKUŞ

1969

12- SALİH CAKAN

1969

13- İHSAN SUNAR

1970

14-ALİ AKDOĞAN

1970

15 M. SAİTSENGEZ

1970

16- MUSA YÜKSEL

1970

17- HÜSEYİN DAMA

1970

18- KAMİL CAN

1971

19- ALİ TOPRAK

1971

20- ABDULLAH AKPOLAT

1971

21-M. ZEKİ ERDOĞAN

1971

22-VAHAP TEKİN

1971

23- MAHMUT KÜÇÜK

1971

24-KAPU SARITAŞ

1971

25-ŞÜKRÜ DAĞDELEN

1972

26-SAİT KAYA

1972

27-AĞA SOLMAZ

1972

28-FAHRİ ÜNLÜ

1972

29-ALİ YILMAZ

1973

30- GEORGES KOPAR

1973

31- HASAN GÖK

1977

32- ŞEMSETTİN ORHAN

1984
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Keban Barajı’nı inşa eden işçiler
cebri boru içinde poz veriyorlar

Keban Barajı; Atatürk, Karakaya, Ermenek gibi barajları
inşa edeceklere ilham kaynağı olmuş, GAP gibi eşine az
rastlanır bir projeye başlama cesareti vermiştir. Keban
Barajı bu yönleriyle yalnızca bir baraj değil; bir ilham
kaynağı ve kalkınmanın simgesidir.

DETAY
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Çölleşme ile Mücadele
Konferansı
Türkiye’nin Ev Sahipliğinde
Gerçekleştirildi
Haber

Ganimet CANEVİ
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Çölleşme ile mücadele kapsamında 12-23 Ekim tarihleri arasında Ankara Ticaret
Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (UNCCD COP 12) gerçekleştirildi. Konferansı
195 ülkeden bakanlar ve delegasyonlar, parlamenterler, sivil toplum kuruluşları,
akademisyenler ve iş dünyasının önemli temsilcileri takip etti.

Açılış Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın İştirakiyle
Yapıldı
Konferansın açılış toplantısına katılan
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan yaptığı konuşmada, “Dünyamız
geçmişten miras değil, gelecekten
ödünç aldığımız kıymetli bir emanettir.
Biz bu emaneti eksilterek, kirleterek
değil, en azından koruyarak gelecek
nesillere teslim etmekle yükümlüyüz. Bu
toplantı, insanların bu yükümlülüğün
ne kadar farkında olduğunu
göstermektedir” diyerek toplantının
önemine dikkat çekti.
Dünyamızı çölleşme tehlikesine karşı en
iyi şekilde koruyarak, gelecek nesillerin
ormanı, temiz suyu, verimli toprağı olan
bir dünyada yaşayabilmesi için elimizden
geleni yapmak zorunda olduğumuzu
kaydeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan
“Çölleşme, arazi bozulması ve kuraklık
birçok ülkede bir milyarın üzerindeki
insanı doğrudan etkileyen, ekonomik,
sosyal, çevresel ve kültürel açılardan
olumsuz yansımaları olan olgulardır.
Yoksullar ve kırsal bölgelerde yaşayan
halklar çölleşme ve kuraklıktan en çok
etkilenen kesimleri oluşturmaktadır”
dedi.

BM Çölleşmeyle Mücadele Fuarı
Açıldı…
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi konsepti
altında birleşen sergiye Türkiye’den
ve uluslararası birçok ülkeden yoğun
ilgi gösterildi. Düzenlenen fuar 48
ayrı standa ev sahipliği yaptı. Türk
katılımcılarının yanı sıra fuarda Amerika,
Çin, Afrika’dan da katılımcılar 11
stant açtı. Türk geleneksel el sanatları
ve kültürünü tanıtmak için yer alan
cam üfleme, seramik, ipek dokuma
ve el oymacılığı standları yabancı
katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara Girişimi Hayata
Geçirilecek
Türkiye konferans sürecinde Ankara
Girişimi’ni hayata geçireceğini de bütün
Dünya ülkelerine duyurdu. Ankara
Girişimi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile
Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi’nin
Sekretaryası arasında imzalanacak ikili
bir işbirliği protokolüyle hayata geçecek.
Ankara Girişimi ile birlikte ülkemiz küresel
ölçekte Arazi Tahribatı Dengelenmesi’nin
sağlanmasına katkı verecek çalışmalara
destek olacak, ülkemizin bu konudaki
bilgi ve tecrübeleri diğer ülkelerin de
kullanımına sunulacak.

Türkiye’de 2002 yılından
bugüne kadar

40

milyon
dekar
ağaçlandırma
yapıldı

3 205

milyar milyon

adet fidan dikildi
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CumhurbaşkanıMIZ
Recep Tayyip Erdoğan:
“Yoksullar ve kırsal
bölgelerde yaşayan
halklar çölleşme ve
kuraklıktan en çok
etkilenen kesimleri
oluşturmaktadır”
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Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele
Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı
(UNCCD COP 12) Dönem Başkanı,
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, hükümet olarak
başlatılacak Ankara Girişimi’yle kardeş
ülkelere yardımlarının süreceğini bildirdi.
Ankara Girişimi hakkında bilgi veren
Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “Türkiye
Hükümeti çölleşme, arazi bozulumu
ve kuraklığın önlenmesi için geçmişten
bugüne verdiği desteği devam ettirmeyi
hedeflemektedir. Bu kapsamda
sekreterya ile birlikte finansmanını
Türkiye’nin sağladığı Ankara Girişimi’ni
hayata geçiriyoruz. Türkiye bu Girişim
ile birlikte COP 12’de alınacak kararların
ve Arazi Bozulumunun Dengelenmesi
hedefinin etkin bir şekilde hayata
geçebilmesi için politik ve mali destek
sağlamayı öngörmektedir. Türkiye
hükümeti olarak diğer ülkelerin de

Ankara Girişimine desteğini bekliyoruz.”
dedi.
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Türkmenistan ve Kırgızistan’ı pilot ülke
olarak seçtiklerini ve bu ülkelere yardım
edileceğini yine Moritanya’yı da bu
ülkeler arasına alacaklarını vurguladı.

Özel Sektör Çeşitli Fon,
Teşvik ve Desteklerden
Yararlandırılacak
Çölleşme ve arazi tahribatı iş dünyası için
de riskler içeriyor, doğrudan ve dolaylı
olarak birçok sektörü olumsuz yönde
etkiliyor. 12. Taraflar Konferansı’nın en
önemli çıktılarından biri de iş dünyasının
süreçte daha aktif yer almasının
sağlanması oldu. Konferans kapsamında
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi
(WBCSD), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ve Sekretaryanın işbirliğiyle
düzenlenen “İş Dünyası Forumu”nda

Konferans Kapsamında “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu”
Düzenlendi...
Forumda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akca, Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Başkanı Peter Baker, BM Genel Sekreter
Yardımcısı ve UNCCD İcra Direktörü Monique Barbut ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Ülkemizde Bir Yılda

Kamu ve özel sektörü çölleşmeye karşı bir araya getirerek problemleri tartışmayı ve
çözüm üretmeyi hedefleyen forum yabancı ülke delegasyonları ve iş dünyasından
önemli katılımcılarla gerçekleşti.
çölleşmeyle mücadele çalışmalarında
özel sektörün çeşitli fon, teşvik ve
desteklerden daha fazla faydalanması
tartışıldı. Böylece özel sektörün
dinamizminin ve gücünün harekete
geçirilmesi için önemli adımlar atılmış
oldu.

Çölleşme, Erozyonla Mücadele
ve Sulama
17 Haziran 1994 tarihinde Paris’te
kabul edilen ve 195 ülkenin taraf olduğu
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesine göre çölleşme kurak,
yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim
değişimi ve insan aktivitelerinin de dâhil
olduğu çeşitli etmenlerin sonucunda
oluşan “arazi bozulumu ”şeklinde
tanımlanıyor. Çölleşme ile mücadeleye
yönelik yapılan her türlü faaliyet, politika,
program ve proje çalışmaları iklim
değişikliği ile ilişkili çalışmalar olarak
değerlendirilebilir.

Dünyamız, Her Yıl 12 Milyon
Hektar Tarım Alanını Kaybediyor
Verimli toprağın erozyonla akıp gitmesi
veya kullanılamaz hale gelmesi sonucu
oluşan çölleşme, başta gıda hakkı olmak
üzere insan hakları için ciddi bir engel
teşkil ediyor. Dünyamız, her yıl 12 milyon
hektar tarım alanını kaybediyor. Yaklaşık
bir milyar insan yeterli beslenemiyor.
Bunların çoğu toprak verimliliğinin
azaldığı yerlerde yaşayan insanlar.
Toprakların kötü kullanımı sebebiyle
2035 yılına kadar, küresel gıda üretiminin
yüzde 12 oranında azalması bekleniyor.

Uluslararası Çölleşme ile
Mücadele Fotoğraf Yarışması
Ödülleri Sahiplerini Buldu...
Konferans kapsamında düzenlenen
fotoğraf yarışmasına yerli ve yabancı
600 fotoğraf sanatçısı 2000 fotoğraf
ile katıldı. Jüri üyeleri tarafından yapılan
değerlendirme neticesinde 64 fotoğraf
sergilenmeye değer bulundu.

Çölleşme arazi bozulumu ve kuraklığın;
iklim değişikliği ile yanlış arazi kullanımına
bağlı iki temel sebebi bulunuyor. İnsan
nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı
geçmesiyle birlikte gıda talebinin de
artacak olması, çölleşme neticesinde
gıda güvensizliği konusunu da önemli
şekilde etkileyecek.

Erozyonla Mücadelede Türkiye
Ülkemiz kurak, yarı kurak ve yarı nemli
iklim özelliklerine sahip. Türkiye gerek
sahip olduğu bu iklim özellikleri, gerekse
topoğrafik yapısı nedeniyle çölleşme
ve kuraklık tehdidi altında bulunuyor.
Bu nedenle kurak alanlarda arazi
bozulumunun azaltılması/önlenmesi,
bozulmuş arazilerin iyileştirilmesi
ve toprakların sürdürülebilir olarak
kullanımının sağlanması gerekiyor.
Bu çerçevede Orman ve Su İşleri
Bakanlığı tarafından kurak alanların
ağaçlandırılması, iyileştirilmesi, seçilecek
türlerin belirlenmesi, uygulanacak teknik
mücadele yöntemlerini içeren Kurak ve
Yarı Kurak Alanlarda Ağaçlandırma ve
Erozyon Rehberi hazırlandı. Dünyada
yaklaşık 2 milyar insanın kurak
bölgelerde yaşaması, bu insanların temiz
içme suyundan yoksun ve yoksulluk
sınırının altında olması Kurak ve Yarı
Kurak Alanlarda Ağaçlandırma ve
Erozyon Rehberi’nin önemini bir kat
daha arttırıyor.
Türkiye orman alanını arttıran nadir
ülkelerden biri. Son 12 yılda 4 milyon
hektar, yani takriben 40 milyon dekar
alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon
çalışması yapıldı. 2002 yılından bugüne
kadar toplam 3 milyar 250 milyon adet
fidan dikildi. Orman varlığımız 21,7
milyon hektara ulaştı, 9 milyon dekar
yeni orman alanı ülkemize kazandırıldı.
Yapılan çalışmalar sonunda, 1970’li
yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı,
500 milyon ton iken, 2014 yılı sonu

44
milyar m3 su
tüketilmektedir.

Bu Suyun

32
7

milyar m3’ü
sulamada

milyar m3’ü
içme suyu
sektöründe

5

milyar m3’ü
de sanayide
harcanmaktadır.
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Ali Rıza Diniz: “Toprak
ve su kaynaklarının
geliştirilmesine
yönelik Genel
Müdürlüğümüzce
hazırlanan sulama
projelerinde
maksadımız; tarımsal
üretimi artırmak,
tarımla geçimini
sağlayan nüfusun
refah seviyesini
yükseltmek, artan
nüfusun gıda,
sanayimizin hammadde
ihtiyacını temin
etmek, tarımsal geliri
artırmak, kırsal göçü
önlemektir.”

itibarıyla bu rakam 168 milyon tona
geriledi.

3.Ulusal Sulama
Sistemleri Sempozyumu
Konferans kapsamında Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 1516 Ekim tarihlerinde 3. Ulusal Sulama
Sistemleri Sempozyumu gerçekleştirildi.
2 gün süren sempozyuma; Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Lütfi Akca, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları İbrahim
Çiftçi, Akif Özkaldı, Sedat Kadıoğlu,
DSİ Genel Müdürü Ali Rıza Diniz,
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürü Hanifi Avcı, Meteoroloji Genel
Müdürü İsmail Güneş, Su Yönetimi
Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı,
Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürü Nurettin Taş, Akademisyenler,
araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve
gazeteciler iştirak etti.
Sempozyumun açılış konuşmasını
yapan DSİ Genel Müdürü Ali Rıza
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Diniz; “BM Çölleşme İle Mücadele
Konferansı” kapsamında düzenlenen
Sulama Sistemleri Sempozyumu’nun
Ülkemiz için önemine değindi. Ali Rıza
Diniz; “Hepimizin bildiği gibi Ülkemiz
kurak ve yarı kurak iklim kuşağında
yer alan ve kullanılabilir su miktarı
açısından bakıldığında su stresi
altında olan bir ülkedir. Bu tablo su
kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve
verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu
doğrultuda toprak ve su kaynaklarının
geliştirilmesine yönelik Genel
Müdürlüğümüzce hazırlanan sulama
projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi
artırmak, tarımla geçimini sağlayan
nüfusun refah seviyesini yükseltmek,
artan nüfusun gıda, sanayimizin
hammadde ihtiyacını temin etmek,
tarımsal geliri artırmak, kırsal göçü
önlemektir.” dedi.

İstihdamın %25’ini Tarım
Sektörü Oluşturuyor
Toprak ve su kaynaklarının
geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama
projelerinde; tarımsal üretimi artırmak,
tarımla geçimini sağlayan nüfusun
refah seviyesini yükseltmek, artan

DETAY

Sulama Sempozyumu
kapsamında;
-Sulama Sistemlerinin Planlaması ve
Projelendirilmesi,
-Sulama Teknolojilerindeki Gelişmeler,
-Sulamada Alternatif Enerji Kaynaklarının
Kullanımı-Sulamada Uzaktan Algılama ve
CBS Kullanımı,
-İklim Değişikliği ve Sulama-Sulamada
Yeraltı Suyunun Kullanımı ve Kontrolü,
-Sulama Sistemlerinde Kullanılan
Ekipmanlar-Sulamada Yönetim Modelleri,
-Drenaj Sistemleri ve Tuzluluk KontrolüSulama Suyu Kalitesi ve Atık Suların
Sulamada Kullanılması,
-Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetlerinin Sulamaya Etkisi konuları
tartışıldı.

nüfusun besin ihtiyacını karşılamak,
sanayinin hammadde ihtiyacını temin
etmek, tarımsal geliri arttırmak, kırsal
göçü önlemek hedefleniyor. Sulama
Sempozyumunda bu amaçlara ancak ve
ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı
işletilmesi neticesinde ulaşılabileceğinin
altı çizildi.
Gelecekte dünyanın en temel meseleleri
arasında ön sıralarda yer alacağı
tahmin edilen gıda güvenliğinin temini
hususunda, suyun anahtar bir rolde
bulunduğu kaydedilen Sempozyumda,
su arzının, giderek artan nüfusun
taleplerini karşılamakta zorlanması
neticesinde suyun stratejik bir araca
dönüştüğü vurgulandı.
Sempozyumda ülkemizde yağışların
düzensiz gerçekleşmesi ve tarımsal
istihdam oranının yaklaşık %25 civarında
olmasının, sulamanın ve dolayısıyla
sulama tesislerin doğru ve planlı

Dünyada her yıl

12
milyon

hektar tarım alanı yok oluyor

2035 yılına kadar

%

12
Gıda üretiminin

oranında azalması öngörülüyor
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Çölleşme ile
mücadeleye yönelik
yapılan her türlü
faaliyet, politika,
program ve proje
çalışmaları iklim
değişikliği ile ilişkili
çalışmalar olarak
değerlendirilebilir.

işletilmesinin önemini arttırdığına dikkat
çekildi.
Tarım sektörü; gıdaların üretimi ve
beslenme ile doğrudan alakası, aktif
nüfus ve işgücünün yüksek değerler
göstermesi, milli gelire katkısı ve sanayi
sektörüne sağladığı hammadde ve
sermaye yanında, sağlıklı çevrenin
oluşması ve korunması, ekolojik
dengenin kurulması ve sürdürülebilirliği
açısından ekonomik ve sosyal bir sektör
olma özelliğini koruyor. Su depolama
tesisleri ile birlikte yapılan sulama
tesisleri, tarımsal ürün çeşitliliği yanında
tarımsal üretim miktarını artırmakta
önemli bir rol oynuyor.

2015 Yılında Borulu Sulama
Sistemiyle 400 Bin Hektarın
Üzerinde Alan Sulanıyor
Özellikle son yıllarda, sulama suyu
tasarrufu sağlamak ve birim sudan
daha fazla faydalanabilmek için borulu
sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması
hususu önem arz ediyor. Ülkemizde
yıllık 44 milyar m3 su tüketilmekte olup
sulama sektöründe 32 milyar m3, içme
suyu sektöründe 7 milyar m3, sanayide
5 milyar m3 olarak hesaplanıyor.
Ülkemizde tarımda tüketilen su,
toplam su miktarının %73’üne karşılık
geliyor. Tarımsal sulama gayeli bu su
tüketiminin, 2023 yılına kadar %64’e
düşürülmesi planlanıyor. Bu açıdan
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Modern Sulama Sistemlerine büyük
önem veren DSİ tarafından geliştirilen
sulama sistemlerinin mevcut yapısına
bakıldığında %39 klasik sistem, %43
kanalet, %18 borulu kapalı sistem
uygulandığını görülüyor. DSİ Genel
Müdürlüğünün halen inşaatı devam eden
projelerinde borulu kapalı sistem oranı
ise % 89 seviyesinde bulunuyor.
Borulu sulama sistemlerinin kullanıldığı
alanlar 2009 yılında 278 bin hektar iken
2015 yılında yaklaşık 400 bin hektarın
üzerine çıktı.

SCADA Sistemi İle Anlık Su
Kapasitesi İzlenebiliyor
SCADA Sistemi ile anlık su kapasitesi
izlenebiliyor, ana boru hattının güvenli
işletilmesi için hat vanalarının uzaktan
kontrolü sağlanabiliyor, hatta barajdan
verilen anlık ve toplam su miktarı
ölçülebiliyor, ayrımlardan ve hidrant
çıkışlarındaki sayaçlardan elde edilen
veriler ile kayıp, kaçak oranlarına ait
analizler yapılabiliyor. Bu doğrultuda bitki,
toprak, su ve çevresel faktörler arasında
kararlı bir denge, sağlanabiliyor. Sulama
projeleri neticesinde proje alanında gayri
safi millî ziraî geliri yaklaşık 5 kat artıyor.
Ürünlerin nitelik ve niceliğinde önemli
artışlar olurken, zamandan, işgücünden,
enerjiden ve su kaynaklarından önemli
derecede tasarruf sağlanabiliyor.
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BASINDAN
Asrın Projesi Basında Geniş Yer Buldu

17.10.2015 tarihinde hizmete alınan KKTC Su Temin
Projesi yazılı ve görsel basında büyük yer buldu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
Akşam
18.10.2015

Mersin ve Girne’de düzenlenen 2 program dahilinde
gerçekleştirilen Merasim, bir çok Televizyon Kanalından
canlı olarak yayınlandı. Asrın Projesi olarak nitelenen
projenin açılış haberi birçok gazete tarafında da ilk
sayfadan verildi.

Türkiye
18.10.2015

Sabah
18.10.2015

Vatan
18.10.2015

Milliyet
18.10.2015
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Sabah
18.10.2015

Hürriyet
18.10.2015

Milli Gazete
18.10.2015

Vatan
18.10.2015

Türkiye
18.10.2015

Takvim
18.10.2015

Posta
17.10.2015
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Yeni Çağ
18.10.2015

Yeni Akit
18.10.2015

Akşam
18.10.2015

Vatan
18.10.2015

Star
18.10.2015

Yeni Asır
17.10.2015
Star
18.10.2015

Zaman
18.10.2015

Yeni Şafak
18.10.2015
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YAŞAM TARZI
SUYA SES
VERENLER
Yollarımız hep suyla kesişiyor. Sevgiliye,
sılaya, umuda giden yolların hepsi sulardan
geçiyor. Böylesine iç içe olduğumuz ve
en güzel temennilerimizi paylaştığımız
aziz suyun, duygularımızı en içten ifade
ettiğimiz türkülerimizde, şarkılarımızda yer
bulamaması düşünülebilir mi?

Gezi-Tanıtım:
Manyas Kuş Cenneti Sy:64
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SUYA
SES VERENLER
Hazırlayan

Burak YALÇIN

Yollarımız hep suyla kesişiyor. Sevgiliye, sılaya, umuda giden yolların hepsi sulardan
geçiyor. Böylesine iç içe olduğumuz ve en güzel temennilerimizi paylaştığımız
aziz suyun, duygularımızı en içten ifade ettiğimiz türkülerimizde, şarkılarımızda yer
bulamaması düşünülebilir mi?
Biz de birbirinden değerli ve usta isimlerin suya ses verişine dokunmak istedik.
Burada yer verdiğimiz ve yer veremediğimiz onlarca sanatçı birbirinden farklı
duyguları; temizliğin, saflığın ve umudun simgesi suyla ifade ediyor. Kimi hasretini,
kimi sitemini, kimi umudunu, kimi ise sevincini suyla anlatıyor. Hepimizin ortak noktası
suyla…

SU GELİR MİLLENDİRİR
NEŞET ERTAŞ

Bozkır’ın tezenesi, bozlakların yanık ve içten sesi,
güzel insan Neşet Ertaş… Usta aşık sevdiğine
hasretini, hayranlığını dillendirirken suyun çayıra
hayat verişine değiniyor. Türküsünü temenni ve
ümitle nihayete erdiren merhum ustaya Allah’tan
rahmet diliyoruz.
Su gelir millendirir
Çayırı çillendirir
Senin şu bakışların
Ahrazı dillendirir
Gitme uzak yollarına
Gurban olduğum
Datlı söyler dillerine
Hayran olduğum
Su gelir daşa değer
Kiprikler gaşa değer
Merak etme sevdiğim
Bir gün baş başa değer
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SUYA GİDEN ALLI GELİN
CEM KARACA

Sanatçı bir ailenin mensubu olması sebebiyle, müziğe 1-0
önde başlayan Karaca, Anadolu-Rock’ın öncülerinden…
Anadolu’nun gelmiş geçmiş en büyük ozanlarından
Karacaoğlan’nın “Suya Giden Allı Gelin” koşmasını,
Anadolu-Rock’ın efsane ismi kendine has tarzıyla
fevkalade yorumluyor.
Güfte: Karacaoğlan
Karacaoğlan:
Suya giden allı gelin
Niçin böyle salınırsın
Gelin bir su ver içeyim
Gelin kimin gelinisin sen

Karacaoğlan:
Dövülürsem dövüleyim
Sövülürsem sövüleyim
Gelin sana kul olayım
Ölürüm kanlım olursun sen

Gelin:
Su değildir senin derdin
Görmek ise yeter gördün
Oğlan burada çokça durdun
Ağan gelir dövülürsün sen

Gelin:
Yaylalara göçmedin mi
Soğuk sular içmedin mi
Güzel görüp geçmedin mi
Beni görür delirirsin sen

YAZ DOSTUM
BARIŞ MANÇO

SU GELİR GÜLDÜR GÜLDÜR
BEDİA AKARTÜRK

Dinamizmini hiç kaybetmeyen, türkülerin enerjik sesi Bedia
Akartürk...
“Su gelir güldür güldür” türküsü kendisiyle o kadar
özdeşleşti ki, neredeyse bunu seslendirmeden katıldığı tek
program dahi yok. İyi ki de yok.
Ankara Yöresi
Bağda gülü budadım,
Amanın bağda gülü budadım
Haydi de gülü güle bağladım

Bağda budadım dalı
Amanın bağda budadım dalı
Haydi de görmedim bugün yari

Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür

Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür

Yarim bana dönerse
Amanın yarim bana dönerse
Haydi de ona kurban adadım

Gören maşallah desin
Amanın gören maşallah desin
Haydi de kimin var böyle yari

Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür

Su gelir güldür güldür
Gel de yar beni güldür
Bir damlacık kanım akmaz
Öldürürsen sen öldür.

“7’den 77’ye” milyonların sevdiği, “adam olmuş çocuk”,
tebessümü, tevazuu ve samimiyetiyle içimizden biri: Barış Manço...
“Bizler nasıl yaşamışsak, öyle eserler bırakmışızdır geriye.” diyen ve
geriye kendi gibi dopdolu, samimi ve bizden eserler bırakan Barış
Manço’yu rahmetle yâd ediyoruz.
Güfte: Barış Manço
Beste: Barış Manço
Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi
Yaz dostum selam almayana yiğit denir mi
Yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için
Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı
Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile
Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile
Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu
Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı
Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı
Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı
Yaz dostum bir dünya ki haklı haksız karışmış
Yaz dostum boşa koysan dolmaz dolusu alır mı
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı

YAĞDIR MEVLAM SU
ZEKİ MÜREN

Ağdalı Türkçesi, gösterişli kıyafetleri ve eşsiz besteleri, Zeki Müren’i nev’i şahsına
münhasır yapan üç unsur. “Sanat güneşi” de hayatın kaynağı suyu Mevla’dan
niyaz ederken cümlesi ıslananlardan.
Güfte: Mahmut Oğul
Beste: Erol Martal
Çatlayan dudaklara
Toz duman savrulurken
Sararan yapraklara
Gül çimen kavrulurken
Kuruyan topraklara
Cân tenden ayrılırken
Yağdır Mevlâm su Alev saracak kadar
Yağdır Mevlâm su
Alev saracak kadar
Yandım yanacak kadar
Yandım yanacak kadar
Suya kanacak kadar
Suya kanacak kadar
Yağdır Mevlâm su
Yağdır Mevlâm su
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SU LEYLA LEYLA
AŞIK MAHSUNİ ŞERİF

“Mevlam gör diyerek iki göz vermiş. / Bilmem söylesem
mi, söylemesem mi?” dizeleriyle hafızalarımızda yer edinen
Aşık Mahsuni Şerif, hasretini ifade ederken özlemden
yanmış diline, dudağına, bir yudum su istiyor çöllerde
bıraktığı Leyla’sından…
Kahramanmaraş Yöresi
Kaynak: Aşık Mahsuni Şerif
Tükenmek bilmiyor kara günlerim
Gel buna bir çare bul leyla leyla
Düştüm hasretine yanar inlerim
Susadım bir yudum su leyla leyla
Acımazsan böyle yalnız kalırım
Eğer ister isen kurban olurum
Kefenim bulunmaz belki ölürüm
Gözün yaşı ile yu leyla leyla
Mahzuni’yem dolanırım dillerde
Bazan sahralarda bazan yollarda
Benim leylam kaldı kanlı çöllerde
Herkes de zanneder şu leyla leyla

GÜLÜ SUSUZ SENİ AŞKSIZ BIRAKMAM
ZEKAİ TUNCA

Güftesi Aşkın Tunca’ya, bestesi ise kendisine ait olan TSM
eseri “Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam” Zekai Tunca ile
güzel bir ikili oluşturdu.
Güfte: Aşkın Tunca
Beste: Zekai Tunca
Seninle tattım ben her mutluluğu
Bırakıp gidersen bil ki yaşamam
Ömrümden canımdan ne istersen al
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Gönlündeki derdi siler atarım
Ümit pınarıyla coşar akarım
Kış göstermem sana ben hep baharım
Gülü susuz seni aşksız bırakmam
Üşüdüm diyorsan güneş olurum
Yanarım sevginle ateş olurum
Dolarım havaya nefes olurum
Gülü susuz seni aşksız bırakmam

SULAR DURULUR DERLER
EMEL TAŞÇIOĞLU

TRT Ankara Radyosu sanatçılarından olan Emel Taşçıoğlu, Türk halk
Müziği’nde kulağımızın aşina olduğu isimlerden. Taşçıoğlu’nun “duru sesi”
ile “Sular Durulur Derler” müthiş bir uyum içinde.
Samsun Yöresi
Sular durulur derler
Güzel sorulur derler
Yari gönlünde ara
Arayan bulur derler
Oy ninnoşum ninnoşum
Ben sana vurulmuşum
Eller almış yarini
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Ben yarsızım bir hoşum
Suların akışına
Ben yandım bakışına
Seni merhem dediler
Sinemin yarasına
Oy ninnoşum ninnoşum
Ben sana vurulmuşum
Eller almış yarini
Ben yarsızım bir hoşum

SUSADIM ÇEŞMEYE VARMAZ OLAYDIM
FERDİ TAYFUR

Bir dönem Beşiktaş’ın futboldaki müthiş üçlüsü Metin, Ali, Feyyaz;
arabeskin üçlüsü ise Müslüm (Gürses), Ferdi (Tayfur), Orhan
(Gencebay) idi. Metin, Ali, Feyyaz golleriyle ve asistleriyle genelde
taraftarını sevindirirken, arabeskin üçlüsü, sevgiliye ve dünyaya
sitemkâr; geleceğe dair ise umutsuz şarkıları ve oynadıkları filmlerinde
mevcut “ah!”ların yanına binlercesini daha ekliyorlardı. Ferdi Tayfur’un
milyonlarca seveninin dillerinden düşmeyen şarkılarından biri çeşmenin
başında olması nedeniyle ilgimizi cezbediyor. Gördüğü güzelden ötürü,
içtiği su burnundan gelen Tayfur, şarkı boyunca “keşke”lerini birbiri
ardına sıralarken, dinleyenlerine yaşadığı pişmanlığı birebir yaşatıyor.
Güfte: Ferdi Tayfur
Beste: Ferdi Tayfur
Susadım çeşmeye varmaz olaydım
Elinden bir tas su içmez olaydım
Yolum düştü köyünüzden geçmez olsaydım
Geçmez olsaydım, güzel yüzüne bakmaz olsaydım
Çeşmenin başına bir güzel inmiş
Eğilmiş zülfünü suya düşürmüş
Mevlam bu güzeli kime yar etmiş
Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım
Gönülden gönüle gözler yol bulur
Aşıkların yüreğinde ateş kor olur
Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur
Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım.

SULAR (PINAR) BAŞINDAN BULANIR
ORHAN HAKALMAZ
Erzurum Yöresi
Kaynak: Seyfettin Sığmaz
Pınar başından bulanır
İner ovayı dolanır
Sende çok haller bulunur

BU SU HİÇ DURMAZ
BÜLENT ORTAÇGİL

Aheste ve ahenkli müzik tarzıyla dinleyenlerini huzur
ve sükunet dolu bir yolculuğa çıkaran Ortaçgil, sözü
ve müziği kendine ait olan “Bu Su Hiç Durmaz”ı
harikulade icra ederken, suya ve baraja da dokunuyor
yumuşak tınılar eşliğinde.
Güfte: Bülent Ortaçgil
Beste: Bülent Ortaçgil
Kar gibi örttüm üstünü, içinde tüm çiçekler
Birer birer titrediler
Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler
Teker teker döküldüler
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi
İnanmayanlar beklediler
Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı
Dostların anlamadılar
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
Nar gibi güzelliğin gizliydi vereceklerin fazlaydı
İnsanlar inanmadılar
Sustun sustun konuşmadın,
sonra kaçtın arkana bakmadan
İnsanlar şaşırdılar
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
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GEZİ-TANITIM

Olağanüstü Bir Ekosistem

“Manyas Kuş Cenneti”

Manyas Kuş Cenneti
Milli Parkı; 266 kuş
türü, 118 bitki türü,
göldeki 23 balık türü
ve çeşitli sürüngen
türleri için mükemmel
bir yaşamsal alandır.

Hazırlayan

Kaan BAŞAK

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı,
doğadaki canlı ve cansız varlıkların
kendi aralarındaki ilişkileri bakımından
olağanüstü bir özellik göstermektedir.
Su, toprak, iklim koşulları, otlar, sazlar,
ağaçlar, balıklar, kuşlar hepsi birbirleri
ve kendi aralarında uyum ve ahenk
içerisindedir. Kuşkusuz bu ekosistemin
farklı elemanlarını birleştirip bütünleyen
ve onlara dinamik bir yaşam ortamı
sağlayan Kuş Gölü’nün ılık sularıdır. Sular
ilkbaharda yükselerek kıyıları kaplar ve
yaz aylarında geri çekilir.

Göl; küçük karabatak, tepeli pelikan,
küçük akbalıkçıl, gece balıkçılı, sumru,
mahmuzlu kız kuşu açısından önemli
bir üreme alanıdır. Ak pelikanlar göç
döneminde, tepeli pelikan, dikkuyruk
ve küçük karabatak kış mevsiminde
alanda beslenir. Tatlı iç sularda yaşayan
ve küresel ölçekte tehlikede olan Cobitis
puncticulata balığı dünya üzerinde
sadece burada yaşar. Gölde kerevit
avcılığı da yapılmaktadır.

Mükemmel Bir Yaşam Alanı

Yapılan sayımlara göre tespit edilen
266 kuş türünün; 64 tanesi her yıl
düzenli olarak kuluçka yapmakta, 22
tür bazı yıllar, geri kalan 178 tür ise göç
esnasında Milli Park’a uğramaktadır.

Kuşcenneti Milli Parkı; Bandırma’ya 18
kilometre uzaklıktadır ve 24 bin hektarlık
bir alanı kapsamaktadır. Bünyesinde
barındırdığı 266 kuş türü, 118 bitki türü,
göldeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen
türleri için mükemmel bir yaşamsal alandır.
Kuş Cenneti Milli Parkı, gerek
kıtalararası coğrafi konumu, gerekse
vejetasyonu etkileyen ritmik su
hareketlerinin sağladığı avantajlar
sayesinde, ekosistem değerleri
itibarı ile özel nitelikler taşıyan doğal
servetlerimizdendir.
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64 Kuş Türü Her Yıl Kuluçka
Yapar

Gölde bulunan tatlı su istakozu (kerevit)
(Astacus leptodactylus Eschscholtz),
ihraç edilir. Yılda 150 ton kerevit
avlanırken, çıkan hastalık kerevit stoğunu
azaltmıştır. Son yıllarda hastalığın etkisi
azalmış, av artmaya başlamıştır. Gölde
yaşayan balıklardan ekonomik olarak
avlananlar şunlardır; sazan, turna, yayın,
tatlısu kolyozu, ringadır.
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