Değerli Okurlar...
Ülkemizde bölgesel gelişim projelerinin başlangıcını,
Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1936 yılında Fırat Nehri üzerinde
yapılmaya başlanan akım gözlemlerine dayandırmak mümkündür. Zira
buradan elde edilen veriler ülkemizin ilk bölgesel gelişim projesi olan
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) temellerini oluşturmuştur. GAP, ilk
bölgesel proje olmasının yanında ülkemizin en büyük, dünyanın da sayılı
kalkınma projelerinden biri haline gelmiştir. Dahası GAP, kendisinden sonraki
bölgesel projelere ilham kaynağı olmuş, muhteviyatında yer alan devasa
barajlar, nehir olarak nitelenebilecek sulama kanalları ve tünelleriyle dünya
çapında bir üne kavuşmuştur. GAP bölgesinde yaşanan olumsuzluklar
projenin istenilen hızda ilerlemesine mani olmasına rağmen, projenin
tamamlanan ünitelerinden elde edilen katma değer, ülke ekonomisine ve
kalkınma hamlelerine her geçen gün artan oranlarda destek olmaktadır.
GAP’ın ardından önce KOP ve DAP sonrasında da özellikle 2 binli yılların
başından itibaren ülkemizin dört bir yanında bölgesel gelişim projeleri
uygulamaya konulmuştur. Su Dünyası’nın bu sayısında başta GAP ve KOP
olmak üzere Bölgesel Gelişim Projelerini inceledik.
Keyifle okumanız dileğiyle…
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Her ilin özellikleri, ihtiyaçları ve potansiyeli çerçevesinde geliştirilen projeler
ile yerelden ülke geneline uzanan bir refah zinciri oluşturmak suretiyle
yüksek ekonomik büyüme hızına ulaşmak ve kalkınmış ülkeler arasında
yerimizi almak en büyük hedefimizdir.

4

BÖLGESEL GELIŞIMDEN,
TOPYEKÛN KALKINMAYA…
Ülkemizin GAP ile başlayan Bölgesel Gelişim
hamlesi, 2000’li yılların başından itibaren
enerji maksatlı Çoruh Havzası Projesi de dâhil
edildiğinde 11 adet Bölgesel Gelişim Projesi’ne
(GEP) ulaşarak ülke geneline yayılan bir kalkınma
mücadelesine dönüşmüştür. Ekonomik ve sosyal
kalkınma adına büyük önem taşıyan GEP’lerde
sulama, enerji ve çevre projeleri, yatırımların
temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Genel
Müdürlüğümüzün Bölgesel Gelişim Projelerindeki
görev ve sorumlulukları büyüktür. Bu sorumluluk
bilinciyle her biri bizatihi dev üniteler olan barajlar,
sulama kanalları ve tüneller bir bir tamamlanarak
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır.
GAP kapsamında inşaatına devam ettiğimiz
Ilısu ve Silvan Barajları tamamlandıklarında tıpkı
Atatürk ve Karakaya barajları gibi sınıflarında
dünyanın en büyük barajları arasına girecektir.
Dünyanın en büyük yatırımlarından biri olarak
kabul edilen GAP, bu büyüklüğe yakışır şekilde
dünyanın en uzun tünellerini ve geçirdikleri su
bakımından adeta birer nehir hüviyetindeki ana
kanalları muhteviyatında barındırmaktadır.
Ülkemizin ilk sulama projesi ve GAP’tan sonraki
en kapsamlı bölgesel gelişim projesi olma
özelliğini taşıyan Konya Ovası Sulaması Projesi
de (KOP) önemli projelerin hayata geçirildiği bir
yatırımdır. Konya Ovası’na su getirme çalışmaları
Osmanlı devrinde II. Abdülhamid dönemine
kadar uzanmaktadır. Konya Ovası’nın yaklaşık

yüz yıllık hayali 2012 yılında gerçeğe dönüşmüş
ve Mavi Tünel vasıtasıyla Göksu Nehri’nin suları
ilk kez Konya Ovası’na akıtılmıştır.
2019 yılında bu iki dev projenin bütün üniteleriyle
birlikte tamamlanması en büyük hedefimizdir.
GAP ve KOP’ta elde edilen başarılar diğer
bölgelerimizde de benzer projelerin uygulanması
yönünde önemli bir motivasyon olmuştur.
2000’li yılların başından itibaren ülkemizin
bütün bölgelerinde gelişim projeleri devreye
sokulmuştur. Orta Anadolu’dan Trakya’ya, Doğu
Anadolu’dan Ege’ye toprak ve su kaynaklarımızın
değerlendirilmesi ve çevreyle uyumlu bir üretim
sürecinin temin edilmesi adına büyük çaba sarf
edilmektedir.
Bölgesel projeler üretim ve verim artışının
sağlanması, bölgeler arası gelir dengesinin tesisi
bakımından önem taşıdığı gibi yerinde istihdam
imkânlarını arttırarak göçün önlenmesi yönünde
de güçlü bir etkiye sahiptir.
Her bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve potansiyeli
çerçevesinde geliştirilen projeler ile yerelden
ülke geneline uzanan bir üretim zinciri
oluşturmak suretiyle yüksek ekonomik büyüme
hızına ulaşmak ve kalkınmış ülkeler arasında
yerimizi almak en büyük hedefimizdir. Bu
hedefe ulaşılması adına DSİ Genel Müdürlüğü
mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını
sürdürmektedir.

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü
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Bölgesel
Gelişim Projeleri
Bölgelerarası gelir ve refah dengesini sağlamak maksadıyla tüm dünyada
uygulanan Bölgesel Gelişim Projeleri, sürdürülebilir kalkınma adına büyük önem
taşıyor. Bölgesel Projeler, ortaya çıkardığı önemli ölçüdeki katma değerin yanında iş
gücünün yerinde istihdamını sağlayarak göçün önlenmesine de katkı sağlıyor.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP),
Konya Ovası Projesi (KOP) gibi dünyanın
sayılı kalkınma projelerini geliştiren
ve uygulayan ülkemizde, 1960’larda
Doğu Marmara, Antalya, Çukurova ve
Zonguldak gibi lokasyonlar için bölgesel
kalkınma projeleri hayata geçirildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde
uygulanan GAP ise sürdürülebilir
kalkınma bağlamında planlanmış
çok sektörlü, entegre ilk ve en büyük
bölgesel kalkınma hamlesi olarak ön
plana çıkıyor. GAP sulama, hidrolik
enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı,
ormancılık, eğitim ve sağlık gibi pek
çok farklı alanı kapsıyor. Planlama
çalışmaları yıllarca önceye dayanan GAP
ve KOP’un bir an önce tamamlanması
için hızlandırılan çalışmaların yanı sıra
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ülkemizde son 10 yılda yeni bölgesel
gelişim projelerine de imza atıldı.
Her bölgenin öncelik, potansiyel ve
kaynaklarının birbirinden farklı ve kendine
has olduğu dikkate alınarak Doğu
Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz
Turizm Odaklı Kalkınma Projesi (DOKAP),
Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) gibi
birçok bölgesel gelişim projesi başlatıldı.
Bölgesel projeler arasında GAP, gerek
özgünlüğü gerekse kapsamı bakımından
diğerlerinden ayrılıyor. GAP bütün
üniteleriyle birlikte tamamlandığında
proje kapsamında 1 milyon 270 bin kişi
istihdam edilmiş olacak. Diğer bölgesel
projelerden DAP kapsamında 1 milyon
220 bin, KOP kapsamında ise 100 bin
kişiye ilave istihdam imkânı sağlanacak.

Projeler Hangi İlleri Kapsıyor?
3 GAP (9 İl); Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt,
Kilis, Şanlıurfa, Şırnak
3 DAP (15 İl); Ağrı, Bingöl, Bitlis,
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri,
Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli,
Van, Ardahan, Iğdır
3 KOP (8 İl); Konya, Karaman, Niğde,
Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir,
Yozgat
3 DOKAP (9 İl); Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon,
Samsun, Bayburt, Tokat
3 TRAGEP (4 İl); Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ ve Çanakkale (Gelibolu
kısmı)

Bölgesel Projelerde DSİ’nin Rolü
Büyük
Ülkemizin kalkınmasında büyük öneme
sahip olan Bölgesel Projeler başta GAP
ve KOP olmak üzere ağırlıklı olarak
su yatırımlarına dayanıyor. Dolayısıyla
Bölgesel Projelerin hayata geçirilmesinde
DSİ’nin büyük rolü ve sorumluluğu
bulunuyor. Küresel boyutta geleceğin
en büyük meseleleri arasında gösterilen
gıda ve enerji arz güvenliğinin temini
hususunda, DSİ tarafından hayata
geçirilecek yatırımlar büyük önem
taşıyor. Gıda güvenliğinin teminatı
olan tarımsal sulama projelerinin yurt

3 EGEGEP (8 İl); İzmir, Manisa, Aydın,
Denizli, Muğla, Afyonkarahisar,
Kütahya, Uşak
3 AKDENİZGEP (8 İl); Isparta,
Burdur, Antalya, Mersin, Adana,
Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay
3 MARMARAGEP (7 İl); İstanbul,
Kocaeli, Sakarya, Çanakkale,
Balıkesir, Bursa, Bilecik
3 BAKGEP (7 İl); Zonguldak, Bartın,
Kastamonu, Sinop, Karabük, Bolu,
Düzce
3 ORTAGEP (6 İl); Çankırı, Çorum,
Amasya, Eskişehir, Ankara, Kayseri

BÖLGESEL PROJELER,
HER BÖLGENIN
ÖNCELIK, POTANSIYEL
VE KAYNAKLARININ
BIRBIRINDEN FARKLI VE
KENDINE HAS OLDUĞU
HUSUSU DIKKATE
ALINARAK TASARLANDI.

sathında ve süratle tamamlanması adına
büyük çaba sarf eden DSİ, işletmeye
aldığı sulama projeleri sayesinde göçün
önlenmesine ve vatandaşlarımızın
bölgelerinde kalmalarına katkı sağlıyor.
Ülkemizde 1980-1990 döneminde nüfus
kaybeden kırsal alanlarda, 1990-2000
döneminde nüfus artışı tespit edildi. Bu
artışın 2000’li yıllardan sonra da artarak
sürdüğü görülüyor. Bunun en önemli
nedenlerinden birini özellikle Güneydoğu
Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu
bölgelerinde tamamlanarak işletmeye
açılan büyük barajlar ve sulama projeleri
teşkil ediyor. DSİ tarafından geliştirilen
sulama projeleriyle tarım sektöründe
6,2 milyon kişiye ilave istihdam imkânı
sağlandı. Bu sayı dikkate alındığında,
DSİ projelerinin yaklaşık 18 milyon kişinin
geçiminin sağlanmasında doğrudan veya
dolaylı rol oynadığı ortaya çıkıyor.
Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin
ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan
tarım tekniği ve kültürel uygulamaların
etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları,
üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi
gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa
neden oluyor. Bu durum bir yandan
kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan
yoksulluğun azaltılması amacına hizmet
ediyor bir taraftan da yaşam standardını
yükselttiği için göçü önlüyor.
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DSİ tarafından işletmeye açılan
sulamalarda üretim değeri sulamadan
önceki duruma göre 6 kat arttı. Sulama
oranındaki her %1’lik artış ise 313 milyon
TL daha fazla üretim değeri anlamına
geliyor.

Hidroelektrik Enerji Kalkınmayı
Tetikliyor
DSİ tarafından hizmete alınan ve birçoğu
dünyanın en yüksek ve büyük barajları
arasında yer alan Hidroelektrik Santraller,
sanayinin enerji ihtiyacını karşılıyor ve
aydınlatma hizmetlerini yerine getiriyor.
Ancak HES’lerin ekonomik kalkınmaya
yönelik başka faydaları da var.
HES’ler elektrik azlığından kaynaklanan
yetersiz sanayi gelişiminin olduğu
bölgelerde, elektrik üretiminin vesile
olduğu ekonomik fırsatlar sunuyor.
Özellikle 2003 yılında yürürlüğe
konulan Su Kullanım Hakkı Anlaşması
çerçevesinde özel sektörün enerji
yatırımlarında önünün açılmasıyla birlikte
ülkemizde çok sayıda HES inşa edildi.
Doğu Karadeniz Bölgemiz başta olmak
üzere ülkemizin hemen hemen bütün
şehirlerinde işletmeye alınan HES’ler
sayesinde sanayi açısından enerji kısıtı
bulunan bölgelere katkı sağlandı.
Diğer taraftan hidroelektrik, günümüzde
enerjinin en ucuz elde edildiği metot.
Sanayinin ucuz enerji kullanımıyla düşen
maaliyetleri neticesinde ortaya çıkan gelir
fazlası yeni yatırımlara aktarılabiliyor. Yeni
yatırımlar da bölgede yeni iş sahalarının
oluşmasına vesile oluyor.
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Ancak, HES’lerin ekonomiye en büyük
katkısı enerji ithalatı sebebiyle yurt dışına
çıkan kaynakların yurt içinde yatırıma
dönüşmesi noktasında meydana
geliyor. Yerli enerji üretimiyle birlikte
yurt içinde kalan kaynakların adalet,
eğitim, savunma ve altyapı yatırımlarına
aktarılmasıyla hem yeni iş alanları
ortaya çıkıyor hem de vatandaşların
hayat standardı yükseliyor. Ülkemizde
işletmede olan HES’lerden üretilen
hidroelektrik enerji ile 11 milyar TL
tutarında doğalgaz ithalatından tasarruf
ediliyor ve bu kaynak yurt içi yatırımlara
yönlendiriliyor.
Bununla birlikte 2003 yılından sonra
HES projelerinin özel sektöre açılmasıyla;
devletin sırtından takriben 60 milyar
dolar tutarında yatırım yükü kalkmış
oldu. Eğer bu yatırımlar devlet tarafından
yapılmış olsaydı adalet, savunma, eğitim,
sağlık gibi sektörlere yapılacak devlet
yatırımları sekteye uğrayacaktı. Diğer

GAP BÜTÜN
ÜNITELERIYLE BIRLIKTE
TAMAMLANDIĞINDA
PROJE KAPSAMINDA
1 MILYON 270 BIN KIŞI
ISTIHDAM EDILMIŞ
OLACAK. DIĞER
BÖLGESEL PROJELERDEN
DAP KAPSAMINDA 1
MILYON 220 BIN, KOP
KAPSAMINDA ISE 100 BIN
KIŞIYE ILAVE ISTIHDAM
IMKÂNI SAĞLANACAK.

taraftan özel sektörün enerji alanında
yapmış olduğu ve yapacağı 60 milyar
dolar tutarındaki yatırımın yarattığı ve
yaratacağı ekonomik canlılık da ülke
kalkınması adına büyük önem taşıyor.

Baraj Varsa İş Var, Aş Var,
Gelişme Var
DSİ tarafından geliştirilen ve hayata
geçirilen sulama ve enerji projelerinin
temelinde barajlar yer alıyor. Ancak
barajlar tarım ve enerji sektörlerine
hizmet vermekle kalmıyor. Baraj gölleri
ulaşım, su ürünleri üretimi, turizm gibi
yeni gelir getirici faaliyetlere de vesile
oluyor. Bulundukları bölgelerde ticaret
hayatına hareketlilik getiren barajlar
vatandaşların hayat standardının
yükselmesinde de büyük etkiye sahip.
İnşa edilen barajların göllerinde balıkçılık
yapılmak suretiyle önemli ölçüde gelir
sağlandığı gibi özellikle kıyıdan uzaktaki
İç ve Doğu Anadolu gibi bölgelerimizdeki
insanlarımıza balık gibi önemli bir besin
maddesinin sunulması da sağlıklı bir
iş gücü adına önemli bir faaliyet olarak
değerlendiriliyor.
Ayrıca yine bu rezervuarların, sportif
ve turistik amaçlı (gezi teknesi, yelken
kürek, su kayağı vb.) faaliyetlerde
kullanılması da istihdamın artırılmasına
etki ediyor. Rezervuar civarlarında teşkil
edilen rekreasyon sahaları, yeşil alanlar,
orman alanları üzerinde kurulacak kafe,
restoran ve sosyal tesisler ilave istihdam
imkânları sunuyor.

Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin
birçoğunda uygulandığı gibi baraj ve
gölet rezervuarlarına yüzer-gezer GES
(Güneş Enerjisi Sistemi) kurulması
seçeneğinin değerlendirilmesiyle hem
temiz enerji üretimi mümkün olacak
hem de istihdama büyük oranda katkı
sağlanabilecek.

Taşkın Koruma Faaliyetlerinden
Doğan Fırsatlar
DSİ tarafından inşa edilen taşkın koruma
ve kontrol tesisleri, taşkınların sebep
olduğu ekonomik kaybın önlenmesinin
yanında, taşkından korunan alanların
yeni üretim faaliyetlerine açılmasını
temin ederek ekonomiye iki yönlü fayda
sağlıyor.
DSİ Genel Müdürlüğü, işletmeye aldığı
taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkınların
doğrudan yarattığı hasarın önüne
geçerek ekonomik bir kaybın meydana
gelmesini önlüyor hem de takip eden

yıllarda meydana gelmesi olası etkileri
bertaraf ediyor.
Öte yandan DSİ tarafından taşkın
zararlarının önlenmesine yönelik yapılan
çalışmalar, taşkın riski sebebiyle üretim
faaliyetlerine açılamayan sahaların
ekonomiye kazandırılmasına vesile
olarak Taşkın Koruma Yapılarının ikinci
bir faydası olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer taraftan özellikle son yıllarda taşkın
koruma faaliyetlerinin çevre düzenlemesi
çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi
neticesinde akarsu boyunda, “yeşil
kuşak” olarak adlandırılabilecek ve çeşitli
ekonomik faaliyetlere zemin hazırlayan
sahalar oluşturuluyor.

HEDEF: 2019
Bölgesel gelişim projeleri yalnızca
bölgesel kalkınma adına değil ülke
kalkınması adına da büyük önem
taşıyor. Özellikle sulama ve enerji

üretimine yönelik yatırımlar birçok
sektörü harekete geçirerek üretim artışı
ve istihdam imkânlarının doğmasına
vesile oluyor. Tarımsal verimin ve enerji
üretiminin artması vatandaşların yerinde
istihdamı ve bölgesel gelir artışının
yanında ülkemizin gıda ve enerji arz
güvenliğinin temini bakımında da değer
taşıyor. Bölgesel gelişim projeleri,
uygulandığı bölgede bulunan çeşitli
sektörleri tetikleyerek ekonomik bir
canlılığa vesile olurken, bu durum farklı
gelişim projelerinin uygulandığı bölgeler
arasındaki etkileşimi de arttırarak ülke
sathında kalkınmaya yönelik bir sinerji
meydana getiriyor.
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine
büyük katkıları olan bölgesel gelişim
projelerinin bir an evvel tamamlanması
adına ilgili kurum ve kuruluşlar
çalışmalarını sürdürüyor. Projelerin
tamamlanması için hedeflenen yıl ise
2019…
11
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GAP’ta
Son
Durum
YALNIZCA ÜLKEMIZIN
DEĞIL DÜNYANIN DA
SAYILI KALKINMA
PROJELERINDEN
BIRI OLAN GAP,
YÜRÜRLÜĞE KONULAN
IKI EYLEM PLANIYLA
IVME KAZANARAK
BÖLGEDEKI BÜTÜN
OLUMSUZLUKLARA
RAĞMEN TAMAMLANMA
AŞAMASINA GETIRILDI.
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SON 13 YILDA GAP
BÖLGESI’NE 105 MILYAR
TL YATIRIM YAPILDI.
BU YATIRIMIN 20
MILYAR TL’LIK KISMINI
ORMAN VE SU İŞLERI
BAKANLIĞI’NIN PROJELERI
OLUŞTURUYOR.
Güneydoğu’nun verimli tarım arazilerinin
suya hasretine son veren Güneydoğu
Anadolu Projesi; sulama, hidroelektrik
enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı,
ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri
kapsıyor. GAP, dünyanın en büyük
9 projesinden biri olmasının yanı sıra
suyun, sosyo-ekonomik gelişmeye
yapacağı katkılar konusunda ülke
sınırlarını da aşan özgün bir model
oluşturuyor.
Proje; ülkemizin nüfusunun ve
yüzölçümünün %10’unu teşkil eden bir
alanda, hidroelektrik potansiyelimizin
%21’ini ve tarım potansiyelimizin
%20’sini kapsıyor. Cumhuriyet tarihinin
en büyük yatırımlarından biri olan ve DSİ
tarafından geliştirilen GAP kapsamında
7’si Fırat, 6’sı da Dicle Havzası’nda
olmak üzere toplam 13 adet büyük proje
yer alıyor.
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Avrupa’nın ve
ülkemizin en
büyük barajı
Atatürk Barajı
ve Hidroelektrik
Santrali

GAP tamamlandığında;

Sulama Faydası:
2,2 milyar dolar

Enerji Faydası:
4 milyar dolar

İçme Suyu Faydası:
0,505 milyar dolar
Olmak üzere Milli Ekonomiye yıllık
katkısı 6,705 milyar dolar olacak.

Eylem Planlarıyla GAP İvme
Kazandı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde
27 Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır’da
1. GAP Eylem Planı açıklandı. 2.
GAP Eylem Planı ise 8 Mart 2015
tarihinde Mardin’de açıklandı. Eylem
planlarının ilan edilmesiyle beraber
kamu yatırımlarında ciddi bir artış oldu.
GAP bölgesi yatırımlarının toplam kamu
yatırımları içindeki payı 2002’de %5
iken, bu oran %10’un üzerine çıktı.
Ödeneklerin artmasıyla birlikte çalışmalar
hızlandı ve dev tesisler bir bir hizmete
alındı.
Son 13 yılda GAP Bölgesi’ne 105
milyar TL yatırım yapıldı. Bu yatırımın
20 milyar TL’lik kısmını Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın projeleri oluşturuyor.
Ülkemizin ve bölgenin hayali olan GAP’ın
2019 yılı sonuna kadar tamamlanması
planlanıyor. Bütün devlet kurumlarının
yapacağı yatırımlar ve atılacak adımlar
tek tek planlandı. 2019 yılı sonuna kadar
27 milyar TL’lik yatırım ödeneği ayrılacak.

SULAMAYA
AÇILAN ALAN
1995 ve
öncesi
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

99.967 ha
118.174 ha
138.174 ha
167.297 ha
187.297 ha
194.096 ha
194.096 ha
198.854 ha
206.954 ha
224.604 ha
245.613 ha
261.973 ha
272.835 ha
287.433 ha
300.535 ha
308.673 ha
370.556 ha
378.140 ha
409.976 ha
448.294 ha
478.989 ha
501.439 ha

GAP’ın Temelini Sulama
Projeleri Oluşturuyor
GAP kapsamında yürütülen içme suyu
projeleri %54 seviyesinde tamamlandı.
Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa,
Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin ve
ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi, Siirt ve
ilçelerinde tamamlanan tesislerle yıllık
638 milyon m³ içme suyu temin ediliyor.
Bu miktar yaklaşık 5 milyon nüfusun
su ihtiyacını karşılıyor. Yani bölgenin
minimum 2040 yılına kadar olan su
ihtiyaçları karşılandı.
Diğer taraftan GAP kapsamında yer
alan 9 ilde 162 adet dere ıslahı projesi
bulunuyor. Bu projelerin 145 adedi
tamamlandı. Tamamlanan tesisler
ile Şanlıurfa şehir merkezi ve iki ilçe
ile 158 adet yerleşim yeri ve 35.740
dekar arazi taşkınlardan ve taşkın
zararlarından korunarak vatandaşların
can ve mal güvenliği temin edildi. Yine
dere ıslahı çalışmaları kapsamında 19,5
kilometre uzunluğunda sınır şeridi taşkın
zararlarından korundu.
GAP’ın en önemli iki sektörünü tarım
ve enerji teşkil ediyor. Enerji sektöründe
bugüne kadar %78 gerçekleşme
sağlandı. Ancak eylem planları yürürlüğe
konana kadar sulama yatırımlarında
istenen gelişme sağlanamamıştı. Su
kaynakları yani barajlar ve atardamar
niteliğindeki ana kanallar büyük oranda
tamamlanmasına karşın suyu toprakla
buluşturacak kılcal damar niteliğindeki
sulama şebekeleri istenen oranda

2002 YILINDA 198.000
HEKTAR OLAN SULANAN
ALAN 2016 SONU
ITIBARIYLE 501.000
HEKTARA YÜKSELDI.

tamamlanamamıştı. Eylem Planlarıyla
birlikte sulama projelerinde %47’ye
varan gerçekleşmeye ulaşıldı.
Proje kapsamında toplam 1.058 milyon
hektar olan ekonomik sulanabilir alanın
sulanması başta GAP bölgesi olmak
üzere ülkemizin kalkınmasına büyük
katkı sağlayacak. Sulamalarda atar
damar niteliğindeki dev ana kanallar
tamamlandı. 2002 yılında 198.000
hektar olan sulanan alan 2016 sonu
itibariyle 501.000 hektara yükseldi.
Yıllara göre sulamaya açılması planlanan
alanların dağılımı;
 2017 yılında 182.000 hektar
 2018 yılında 185.000 hektar
 2019 yılında 191.000 hektar
Toplam 558.000 hektar arazi daha
sulamaya açılarak 2019 yılı sonuna
kadar 1.058.000 hektar arazinin tamamı
sulanacak.

Edirne-Adana Arasındaki
Karayolu Uzunluğunda Ana
Kanal İnşa Edildi
2008 yılında yürürlüğe konulan Eylem
Planı ile ivme kazandırılan Güneydoğu
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Anadolu Projesi (GAP) kapsamında,
DSİ tarafından Edirne-Adana arasındaki
karayolu uzunluğunda ana kanal inşa
edildi.
Genişlikleri ve geçirdikleri su miktarı ile
adeta birer nehri andıran ana kanallar,
suyu barajlardan verimli arazilere
taşıyan atar damarlara benzetilebilir.
Kılcal damarlara benzetilebilecek
sulama şebekeleri ise suyun toprakla
buluşmasının son aşamasıdır.
GAP kapsamında özellikle 2008 yılındaki
Eylem Planı ile atardamar niteliğindeki
ana kanallar büyük ölçüde tamamlandı.
2008-2012 dönemi GAP Eylem Planı
ile inşaatı devam eden ve eylem
planı dâhilinde ihale edilen bütün işler
kapsamında yaklaşık 866.000 metre
ana kanal inşaatı tamamlandı. Böylece
GAP çerçevesinde inşaatı tamamlanan
ana kanal uzunluğu 1.200.000 metreye
ulaştı. Halen yaklaşık 158.000 metre ana
kanal inşaatı da devam ediyor. İşin zor
kısmını oluşturan ana kanal inşaatlarının
yanında nispeten kolay olan ve suyun
toprakla buluşmasını temin edecek
şebeke inşaatlarında da önemli mesafe
kat edildi. 2008-2016 döneminde
105.000 hektar sahaya hizmet edecek
şebeke inşaatı tamamlandı.

GAP ÇERÇEVESINDE
INŞAATI TAMAMLANAN
ANA KANAL UZUNLUĞU
1 MILYON 200 BIN
METREYE ULAŞTI. BU
MESAFE EDIRNE-ADANA
ARASINDAKI KARAYOLU
MESAFESINDEN DAHA
UZUN…

GAP Eylem planıyla (2008-2012) elde
edilen başarı neticesinde Eylem Planı
revize edilerek 2019 yılında GAP’ın tüm
üniteleriyle bitirilmesi hedefleniyor. GAP
Eylem Planı 2014-2018 kapsamında
yapılacak çalışmalar ile enerji, sulama,
içme suyu temini ve dere ıslahı projeleri
tamamlanarak vatandaşlarımızın
hizmetine sunulacak.

GAP Kapsamında Devasa
Tüneller ve Ana Kanallar
Tamamlandı
GAP kapsamında dünyanın en uzun
tünellerinden biri olan Suruç Tüneli
tamamlandı. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından 2014 yılında
açılışı yapılan Suruç Tüneli, 17.185 metre
uzunluğa sahip. Yedi metre çapındaki
tünel Türkiye’nin en uzun sulama tüneli
olma özelliğini taşıyor. Suruç Tüneli’nden
geçen su 4,5 milyon m³ kapasiteli
Taşbasan Depolamasına, oradan da sağ
ve sol ana kanallar vasıtasıyla bereketli
Suruç topraklarına ulaşıyor.
Suruç Ovası’nda 950.970 dönüm zirai
araziye su sağlayacak ve dünyanın
en uzun 5. tüneli olan Suruç Tüneli ile
2017 yılı sonunda 56.295 hektar arazi
sulanmış olacak.

DSİ tarafından GAP
kapsamında inşa edilen ana
kanalların uzunluğu Edirne ile
Adana arasındaki karayolu
mesafesine ulaştı…
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Kralkızı Barajı ve HES

YUKARI HARRAN ANA
KANALI’NIN KAPASITESI
SANIYEDE 200 M3 BU
RAKAM KIZILIRMAK
NEHRI’NIN MART AYI
ORTALAMA AKIŞ DEBISINE
DENK. YANI KANALDAN
ADETA BIR NEHIR AKIYOR.

Adeta Bir Nehir: Yukarı Harran
Ana Kanalı
Atatürk Baraj Gölü’nden alınan su,
Urfa Tünelleri vasıtası ile Mardin
Regülatörü’ne ve buradan da Mardin
Ceylanpınar Ovalarının sulanması için
86.372 metre uzunluğundaki Yukarı
Harran Ana Kanalı’na veriliyor. Kanal
2009 yılında tamamlanarak işletmeye
açıldı.
Yukarı Harran Ana Kanalı’nın kapasitesi
saniyede 200 m3 olup bu rakam
Kızılırmak Nehri’nin Mart ayı ortalama
akış debisine denk. Yani kanaldan adeta
bir nehir akıyor.

Altın başakları suya doyuracak
Şanlıurfa Tünelleri ise Fırat ve ovalar
arasındaki dağları aşıp, tarım alanlarına
suyu taşıyacak. Her biri 26,4 km
uzunluğunda, yeryüzünün en büyük
sulama tünelleri arasında yer alıyor. Öyle
ki her bir tünelden yan yana iki kamyon
rahatça geçebilir.

Proje muhtevasında Silvan Barajı başta
olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet
sulama tesisi bulunuyor.

Şanlıurfa Tünelleri GAP’ın en önemli
ünitelerinden birini teşkil ediyor. Çünkü
Atatürk Barajı’ndan yapılacak sulamanın
büyük bölümü Şanlıurfa Tünelleri ile
gerçekleştiriliyor. Tünel kazı çapı 9,5
metre tünel iç çapı 7,62 metre. Toplam
debi ise 328 m³/s. Şanlıurfa Tünelleri,
özellikleri ve debi kapasitesi göz önünde
bulundurulduğunda, dünyada aynı
maksatla inşa edilmiş tüneller arasında
ilk sırada yer alıyor.

GAP, 1 Milyar Dolarlık Doğalgaz

Dev Silvan Projesi
GAP’ın en büyük projelerinden olan
Silvan Projesi ile Diyarbakır ili merkez,
Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda
toplam 2 milyon 350 bin dekar alanın
sulanması hedeflendi. Sulamanın yanı
sıra enerji faydası da olan Silvan Barajı
160 MW kurulu gücünde olacak.

Projenin tamamen bitirilip hizmete
alınmasıyla yaklaşık 305 bin kişiye iş
imkânı ve ekonomiye yıllık 1,1 milyar TL
katkı sağlanacak.

İthalatının Önüne Geçiyor
GAP kapsamında planlanan 17
hidroelektrik santralin 12 adedi
tamamlanarak hizmete alındı. 5.614 MW
toplam kurulu güce sahip bu tesislerin
elektrik üretim potansiyeli 21 milyar kWh.
Geri kalan projelerin 2.000 MW toplam
kurulu gücündeki 3 âdeti (Ilısu Barajı,
Silvan Barajı, Koçali Barajı) inşa halinde,
270 MW toplam kurulu gücündeki 2
âdeti (Büyükçay Barajı ve Cizre Barajı)
planlama aşamasında bulunuyor.
GAP’ta planlanan bütün HES’ler
tamamlandığında 7.283 MW kurulu
güç ile yıllık 26.803 GWh enerji üretim
potansiyeli ülkemize kazandırılmış
olacak.
17
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GAP kapsamında inşa edilen ve ülkemizin 2. büyük
hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı ve HES

GAP kapsamında bulunan iller içerisinde
GAP projesi kapsamı dışında özel
sektör tarafından 6446 sayılı Kanun
kapsamında yürütülmekte olan projeler
de bulunuyor. Bu projelerin bugün için
554 MW toplam kurulu gücündeki 21
adeti işletmede bulunuyor. Bu kapsamda
planlanan bütün HES’ler işletmeye
alındığında yıllık 10 milyar kilovatsaatin
üzerinde bir üretim kapasitesi daha
ülkemize kazandırılmış olacak. Böylelikle
özel sektör HES’leri de dâhil edildiğinde
GAP bölgesinden elde edilecek yıllık
enerji miktarı 37 milyar kilovatsaate
ulaşmış olacak.

İki Dev Barajda Çalışmalar
Devam Ediyor
En Büyük 2. Sulama Barajı: Silvan
GAP kapsamında Atatürk Barajı’ndan
sonra en büyük sulama barajı
olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı
tamamlandığında üreteceği enerji
ile de bölgeye ve ülkemize büyük
fayda sağlayacak. Barajda inşaatında
hâlihazırda %68’lik fiziki gerçekleşmeye
ulaşılmış durumda, barajın 2017 yılında
tamamlanması hedefleniyor.
Silvan Barajı, ilk planda enerji üretimine
ağırlık verecek. Silvan ovalarının gelişimi
paralelinde enerji üretimi aşamalı olarak
18

GAP’IN EN ÖNEMLI
TESISLERINDEN
BIRI OLAN SILVAN
BARAJI’NDA %68’LIK FIZIKI
GERÇEKLEŞME ORANINA
ULAŞILDI.

düzenlenecek olan baraj, 4. aşama
sonunda nihai enerji üretim kapasitesine
ve sulama randımanına ulaşacak. Baraj,
hiçbir sulama tesisi bulunmayan Silvan
ovasının suyla buluşmasına vesile
olacak.
Silvan Barajı, Silvan Projesinin en önemli
ünitesi konumunda bulunuyor. Barajın
tamamlanması ile birlikte GAP’ta çok
önemli bir eşik aşılmış olacak.
Önce Enerji, Sonra Sulama
Silvan Barajı işletmeye alındığında
sulama ve enerji üretimini kapsayan 4
ayrı aşamada işletilecek. 1. Aşamada
Silvan Barajı ve HES sadece enerji
üretimi için çalıştırılacak ve 681 milyon
kilovat.saat enerji üretecek. 2. Aşamada
Silvan Depolamalarından olan Başlar,
Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajları
ile cazibe ana kanalının 71,6 km’sinin
devreye girmesiyle 85 654 hektar arazi
sulanacak ve Silvan HES’te toplam 465
milyon kilovat.saat enerji üretilebilecek.
3. Aşamada bütün ova depolamalarının;
Ambar, Kuruçay, Pamukçay, Başlar,
Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajları
ile cazibe kanalının devreye girmesiyle
214 350 hektar arazi sulanacak ve
Silvan HES’te 153 milyon kilovat.
saat enerji üretilebilecek. 4. Aşamada
ise 5 numaralı pompaj ana kanalı

dâhil tüm sulama developmanının
devreye girmesiyle 235 372 hektar
arazi sulanacak ve Silvan HES’te 88
milyon kilovat.saat enerji üretilebilecek.
Barajdan elde edilecek enerji üretiminin
de yöre halkına ve ülke ekonomisine
büyük katkıları olacak.
GAP Tamamlanma Aşamasına
Girecek
Projenin tamamlanmasıyla bölgede
yaşanan işsizlik probleminin çözümü,
bölgelerarası farklılıkların giderilmesi
ve köyden kente göçün azaltılması
konusunda büyük mesafe kat edilecek.
Başka şehirlere tarım işçisi olarak giden
bölge insanının kendi topraklarında
çalışması sağlanacak. Baraj 318 bin kişinin
iş imkânına kavuşmasına vesile olacak.
Silvan Barajı’nda depolanacak suların
tarım arazileriyle buluşturulması
neticesinde yılda (Dekar başına 389 TL)

915 milyon TL gelir elde edilecek.
Hidroelektrik santralde üretilecek
enerjinin yıllık getirisi ise 135 milyon TL
olacak. Proje ile ülke ekonomisine 1
milyar 50 milyon TL katkı sağlanacak.

Dev Bir Baraj: Ilısu Barajı ve HES
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde
inşa edilen Ilısu Barajı dolgu hacmi ve
kret uzunluğu bakımından dünyanın en
büyük barajı olacak. Ilısu aynı zamanda
ülkemizin, Atatürk Barajı’ndan sonra
gövde hacmi bakımından ikinci, Atatürk,
Karakaya, Keban Barajları’ndan sonra
üreteceği enerji bakımından dördüncü
barajı olacak.
Tamamlandığında, bin 200 MW kurulu
güç ile yılda ortalama 4.12 milyar
kWh enerji üretecek olan Ilısu, ülke
ekonomimize yıllık 400 milyon dolar
katma değer temin edecek.

Temelden 135 m yüksekliğinde, 23.8
milyon m3 dolgu hacmine ve 1.820
m kret uzunluğuna sahip olan tesis
tamamlandığında, baraj gölünde 11
milyar m3 su depolanacak. Ilısu Barajı
inşaatında %93 fiziki gerçekleşme
sağlanmış durumda.
Ilısu Barajı’ndan sonra inşa edilecek
Cizre Barajı ile Cizre Ovası’nda 130 bin
hektar alan sulu tarıma açılacak. Cizre
Ovası’nın sulanması ile yaklaşık 500.000
kişiye ilave iş imkânı yaratılacak.

ILISU BARAJI
TAMAMLANDIĞINDA
GÖVDE DOLGU HACMI
VE KRET UZUNLUĞU
BAKIMINDAN DÜNYANIN
EN BÜYÜK BARAJI
OLACAK.
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İNFOGRAFİK

DEV

PROJENİN
ÜNİTELERİ

Gerek kapsadığı coğrafi alan gerekse içerdiği sektörler itibariyle dünyanın sayılı kalkınma
projelerinden olan GAP, her biri kendi alanında dünya sıralamasının zirvesinde bulunan üniteleriyle de küresel ölçekte eşsiz bir yere sahip. İşte bu dev projenin ilgi çekici sayısal verileri…

Ilısu Barajı gövde

Ilısu Barajı ve HES

tamamlandığında dolgu
hacmi bakımından
sınıfında dünyanın en
büyük barajı olacak.

Atatürk Baraj Gölü

yapay bir göl olmasına
karşın 817 km2 alanıyla
Van ve Tuz göllerinin
ardından ülkemizin en
büyük 3. gölüdür.

Atatürk Barajı
dünyanın taşkın
kontrol hacmi en
büyük barajıdır.

GAP’ın Kilit Tesisi ve
Avrupa’nın en büyük
barajı olan Atatürk
Barajı, gövde hacmi
bakımından dünyanın
en büyük 5. barajıdır.
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uzunluğu bakımından
da dünyanın 1. barajı
olacak. Barajın kret
uzunluğu 2.289

metredir.

Suruç Ovası’nda
950.970 dönüm zirai

araziye su sağlayacak
ve dünyanın en uzun
5. tüneli olan Suruç
Tüneli ile ilk planda
54.500 dekar zirai
araziye su verilecek.

GAP kapsamında inşa
edilen Yukarı Harran
Ana Kanalı’nın kapasitesi
saniyede 200 m3 olup bu

rakam Kızılırmak Nehri’nin
Mart ayı ortalama akış
debisine denk. Yani kanaldan
adeta bir nehir akıyor.

GAP; ülkemizin

nüfusunun ve
yüzölçümünün
%10’unu teşkil eden
bir alanda, hidroelektrik
potansiyelimizin %21’ini
ve tarım potansiyelimizin
%20’sini kapsıyor.

Ülkemizdeki 26 havzanın
toplam su potansiyeli 186
milyar m3 olup bu suyun
%30’u GAP bölgesinde
yer alıyor.
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Asırlık Rüya 2019’da
Gerçeğe Dönüşecek
Konya Ovası’na hayat verecek olan ancak 20. yüzyılın başından
bu yana bir düşten ileri gidemeyen Konya Ovası Projesi (KOP)
2019 yılında tamamlanacak.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit
döneminde yapılması planlanan ancak
günümüze kadar bir türlü hayata
geçirilemeyen KOP vasıtasıyla Konya
Kapalı Havzası’na yıllık 689 milyon
metreküp su aktarılacak.
KOP’un en temel faydasını sulamalar
oluşturuyor. Proje, bütün üniteleriyle
tamamlandığında 1,54 milyon hektar
arazi sulanacak. 2015 yılı sonu itibariyle
bu sahanın 1,1 milyon hektarı sulamaya
açıldı. Geri kalan zirai arazinin ise 2019
yılında sulamaya açılması planlanıyor.
22

Projenin Kilit Ünitesi Mavi Tünel
Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e
boşalan sularının yıllık 414 milyon
m3’ü biri işletmede diğer ikisi ise inşa
halinde olan üç adet baraj ve Mavi Tünel
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na
aktarılacak. Bu su ile hem Konya
Ovası’nın yeraltı suyu desteklenecek
hem de sulama suyu temin edilmiş
olacak. Ayrıca proje ile Konya şehrinin
uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri
suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla
yıllık 100 milyon metreküp su tahsis
edildi.

“Konya Ovası Sulama Projesi’nin
en önemli ayağını 17 kilometre
uzunluğundaki Mavi Tünel oluşturuyor.
Mavi Tünel Urfa tünellerinden sonra
ülkemizin ikinci büyük sulama tüneli
konumunda bulunuyor.
23 Aralık 2011 tarihinde Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun
katılımı ve dönemin Başbakanı,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın görüntülü mesajı ile açılışı
gerçekleştirilen Mavi Tünel, 2014 yılında
Göksu Nehri’nin sularını Konya Ovası’na
iletmeye başladı.
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Mavi Tünel Vasıtasıyla Göksu
Nehri’nin suları Konya Ovasına
akıyor…

“Konya’nın Mavi Rüyası” olarak bilinen
Mavi Tünel, 17 kilometre uzunluğunda
ve 4,2 metre çapında dev bir tünel. Mavi
Tünel rüyasının gerçekleşmesiyle çiftçinin
yüzü gülecek, mevcut su kaynaklarının
geliştirilmesi ile sulanabilir topraklar
artacak. Bu dev tünelden saniyede
36 metreküp su Konya Ovası’na akacak
ve böylece su sıkıntısı çekilmeyecek.
Sulanmayan birçok kıraç alanın
sulamaya açılması ile tahıl ağırlıklı kuru
tarımın yapıldığı Konya’da bitki deseni
değişecek. Böylece Türkiye ekonomisine
sadece Mavi Tünel ile yılda yaklaşık
470 milyon TL katkı sağlanacak.

KOP ile Millî Ekonomiye Yılda

2,57 Milyar Dolar

Katkı Sağlanacak…

• Sulama, içme suyu ve enerji
maksatlı projelerden oluşan KOP
tamamlandığında millî ekonomiye
yılda 2,57 milyar dolar katkı
sağlayacak.
• Bu katkının;
 2,2 milyar doları sulamadan,
 300 milyon doları enerjiden,
 70 milyon doları da içme suyu
alanından sağlanacak.
• KOP kapsamında bulunan 4 ilde
yaşayan

100.000 kişiye

doğrudan istihdam sağlanacak.

Havzadaki su eksikliğinin giderilmesi
maksadıyla diğer havzalardan su
aktarımı için 3 ana kaynak belirlendi. Bu
üç ana kaynak Bağbaşı Barajı, Bozkır
Barajı, Afşar Barajı. Bu barajlardan
Bağbaşı Barajı tamamlandı. Bozkır ve
Afşar barajlarının yapımları ise devam
ediyor. Bu üç kaynaktan Mavi Tünel’e su
verilecek.

ÜLKEMIZIN ILK SULAMA
PROJESI VE GAP’TAN
SONRA EN BÜYÜK
SULAMA YATIRIMI
OLMA ÖZELLIĞINI
TAŞIYAN KONYA OVASI
PROJESI’NIN KILIT TESISI
KONUMUNDAKI MAVI
TÜNEL, KONYA KAPALI
HAVZASI’NA GÖKSU
NEHRI’NIN SULARINI
ILETMEYE BAŞLADI.
Fotoğrafta dönemin DSİ Genel Müdürü olan
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel
Eroğlu Mavi Tünelin inşa edileceği yeri gösteriyor.
(Yıl 2005)

KOP 2019 Yılında
Tamamlanacak
KOP’un en önemli ve en büyük ayağını
Konya-Çumra projesi teşkil ediyor.
3 merhaleden oluşan Konya-Çumra
projesinin en büyük ve en önemli kısmını
da Konya-Çumra 3. merhale projesi
oluşturuyor.
Konya-Çumra 3. merhale projesi
kapsamında yıllık 414 milyon m3 su
Bağbaşı, Afşar ve Bozkır Barajları ile
Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı
Havzası’na aktarılacak.
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Konya Ovası Projesi (KOP)
Konya, Niğde, Aksaray, Kırıkkale,
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Karaman
illerindeki depolama, baraj, gölet ve
yeraltı suyu sulamaları ile içme-kullanma
ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması
yanında, hidroelektrik enerji ve çevre
projelerinin tümüne birden Konya Ovaları
Projeleri, kısaca KOP deniliyor. Dört ile
ait 65.013 km2 alanda gerçekleştirilecek
KOP bünyesinde muhtelif aşamalarda
18 adet proje yer alıyor.
Kop Kapsamındaki Projeler ve Sulanacak
Alanlar;
• Konya - Çumra Projesi 343.850 ha
• Konya - Ereğli Projesi 42.225 ha
• Konya - Ilgın Projesi 17.639 ha
• Karaman Projesi 24.700 ha
• Karaman - Ayrancı Projesi 5.438 ha
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• Konya - Sarayönü-Beşgözler Projesi
5.630 ha

• Konya İçme Suyu Projesi - 130 hm³/
Yıl (30 hm³/Yıl İşletmede)

• Konya - Beyşehir-Damlapınar Projesi
1.020 ha

• Aksaray İçme Suyu Projesi - 12 hm³/
Yıl (İşletmede)

• Niğde - Gebere Projesi 930 ha

• Enerji Projeleri – 2.998,7 Gwh/Yl

• Niğde - Akkaya Projesi 2.000 ha
• Niğde - Gümüşler Projesi 414 ha
• Niğde - Murtaza Projesi 1.191 ha

KOP Kapsamındaki (DSİ) Projelerin Son
Durumu;

• Aksaray - Uluırmak Projesi 23.640 ha

• İşletmeye Açılan Projeler 239.722 ha

• Küçük Su Projeleri (Yas Dahil)
231.017 ha

• İnşaatı Devam Eden Projeler
31.224 ha

• İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları
160.337 ha

• Planlaması Tamamlanan Projeler
238.811 ha

• İnşaatı Devam Eden ve Planlama
Safhasında Olanlar 239.969 ha

• Yatırım Programında Olan 10.956 ha

KOP Kapsamındaki İçme Suyu ve Enerji
Projeleri;

• İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları
160.337 ha

• Karaman Projesi - 22,1 hm³/Yıl
(İşletmede)

• YAS’dan Şahıslarca Sulanabilecek
Alan 211.167 ha

• Kooperatif Sulamaları 207.783 ha
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Böylece hem Konya Ovası’nın yeraltı
suyu rezervi desteklenecek hem de
223.410 hektarlık zirai arazinin sulanması
temin edilecek. Bunun yanında Konya
kentinin uzun vadeli içme, kullanma
ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak
maksadıyla yıllık 100 milyon metreküp
su ayrıldı.
Diğer taraftan projenin uygulanması ile
Göksu Havzası’ndan derive edilecek
suların hidrolik enerji imkânlarından
istifade etmek amacıyla toplam 50,6
MW Kurulu güçte üç adet HES inşa
edilerek yıllık 147,5 GWh enerji üretimi
gerçekleştirilecek.
Proje bünyesinde; Göksu Nehri
üzerinde yapılacak Bozkır, Bağbaşı
ve Afşar Barajları ile Afşar-Bağbaşı
Derivasyon Kanalı, Mavi Tüneli ve
HES’ten oluşan Göksu Derivasyon,
Apa - Hotamış İsale Kanalı ve Hotamış
Depolaması vasıtasıyla alınacak 689
milyon m3 yerüstü suyu, şebeke içinde
oluşturulacak işletme kuyularından
çekilecek yeraltı suyu, Konya’nın arıtılmış
atık suyu ve sulamalardan dönen
sulardan istifade ile 223 bin 410 hektar
alanın sulama ve boşaltım şebekesi
bulunuyor.

Bağbaşı Barajı

Mavi Tünel

Gövde Tipi

Tünel Uzunluğu

Ön Yüzü Beton
Kaplamalı Kaya Dolgu
Gövde Hacmi

3,805 hm

3

Tünel Çapı

4,2 m
Debisi

36 m3/s

Gövde Yüksekliği

115,5 m

Yaklaşım Tüneli

1.085,15 m

Depolama Hacmi

205,00 hm

17.034 m

3

Yaklaşım Tüneli Çapı

4,2 m
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KOP Kapsamında Tamamlanan
Projeler
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel:
Bağbaşı Barajı, Konya İli Hadim
İlçesi Bağbaşı Kasabası’nın 1 km
kuzeybatısında ve Göksu Nehri üzerinde
inşa edildi. Baraj; Göksu Nehri’nin
sularını Mavi Tüneli’ne derive eden,
regülatör ve depolama maksatlı kilit
ünite konumunda bulunuyor. Bağbaşı
Barajı Göksu Havzası’nda inşa edilmekte
olan Afşar ve Bozkır Barajlarının sularını
iletim kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi
Tünel’e verilmesini sağlayacak. Bu
şekilde Bağbaşı Barajı’nda depolanacak
su, Mavi Tünel ile Göksu Havzası’ndan
Konya Kapalı Havzası’na derive edilecek
ve Konya Ovası’nın önemli bir kısmı sulu
tarıma açılacak.
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli Projesi
ile yıllık ortalama çevrilecek su miktarı
160-180 milyon m³. Bu suyla Çumra
Ovası’ndaki eksik sulama suyu
ihtiyacının karşılanması, yeraltı suyunun
beslenimi ve Konya’nın uzun vadeli içme
ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması
sağlanacak.
BSA Kanalı 1. ve 2. Kısım: BSA Kanalı
Beyşehir Gölü’nde düzenlenen suyun
Konya-Çumra Proje Sahalarına iletilmesi
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maksadını taşıyor. BSA (BeyşehirSuğla-Apa) Kanalının Beyşehir Gölü ile
Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5
km uzunluğundaki kısmı; Beyşehir
Gölü ve ara havza taşkın sularını Suğla
depolamasına ve oradan da KonyaÇumra sulamasına sulama sezonunda
en kısa sürede aktarabilmek ve
taşkınlardan korunmak amacıyla beton
kaplamalı olarak yeniden inşa edilerek
tamamlandı. Proje 96.890 hektar alana
hizmet ediyor.
Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ
Sulaması: Toplam 3.040 hektar alanın
sulanması sağlandı.
Konya-Çumra KOS 6.2.kısım: Çumra
İlçesi’nin doğusunda ve 2. esas sulaması
kapsamında yer alıyor. 5.160 hektar
sahanın sulama şebekesi borulu sisteme
dönüştürüldü.
Konya-Beyşehir Damlapınar Barajı:
Damla Çayı üzerinde yapılan barajdan,
Doğanbey Kasabası ve Damlapınar
Köyü’ne ait toplam 1.020 hektar sahanın
borulu şebeke ile sulanması sağlandı.
Seydişehir Cazibe Sulaması ile
(Beyşehir-Suğla-Apa) kanalı güzergâhı
boyunca Suğla Depolamasının güneyinde
yer alan 7.202 hektar alan sulanacak.

Hotamış Depolaması: Konya ili, Çumra
ilçesi sınırları içinde ilçe merkezinin 10
km güney doğusunda Eski Hotamış
Gölü üzerinde bulunan tesis ile
Mavi Tünel vasıtasıyla derive edilen
Göksu Havzası Suları, Beyşehir Gölü
taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları
ve sulamadan dönen sular toplanıp,
sulamaya uygun olarak regüle ediliyor.

Yapımı Devam Eden Projeler
Afşar Hadimi Barajı: Projenin amacı
Göksu Havzası’ndan derive edilecek
suyu Afşar-Bağbaşı İletim Tüneli ile
Bağbaşı Barajı’na regüle etmek. Barajın
gövde dolgusu ile ön yüz betonunun
%95’i tamamlandı. Barajda %95’lik fiziki
gerçekleşmeye ulaşıldı.
Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış
İletim (AHİ) Kanalı İnşaatında %99
gerçekleşme sağlandı.
Mavi Regülatörü ile BSA ve Mavi
Tünel’den gelen suların düzenlenerek
AHİ kanalına verilmesi ve Mavi
Regülatörü ile çevrilen suyun Hotamış
Kanalına ve güzergâhtaki sulamalara
iletilmesi amaçlanıyor.

Bozkır Barajı Bitmek Üzere
Konya Kapalı Havzası’na su aktarımı
sağlayacak Mavi Tünel’in su
kaynaklarından olan sulama ve enerji

amaçlı Bozkır Barajı’nda %95 fiziksel
gerçekleşme sağlanarak tamamlanma
aşamasına gelindi.
Toplam 360 milyon m³ depolama
hacmine sahip barajdan yıllık 35.27
milyon kWs enerji üretilmesi ve 168
milyon m³ suyun Bağbaşı Barajı’na
aktarılması planlanıyor.

 Afşar - Bağbaşı Hadimi Tüneli İnşaatı
 Afşar Hadimi Barajı İnşaatı
 Mavi Regülâtörü ve Apa-Hotamış
İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı
 Konya - Bozkır Barajı İnşaatı
 Bozkır Hadimi Rolekasyon Yolu
İnşaatı

KOP Kapsamında Yapımı Devam

 Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamaları

Eden Diğer Projeler

 Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı

 Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması
İkmal İnşaatı

 Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma
Tesisleri
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İNFOGRAFİK

KONYAOVASIPROJESI
GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliği taşıyan ve Konya’nın su rüyasını gerçekleştirmek için DSİ tarafından uygulamaya başlanan Konya Ovaları Projesi (KOP) 15 adet
sulama, 15 adet içme suyu tesisi olmak üzere toplam 30 adet büyük projeyi kapsıyor.

Konya Kapalı
Havzası’na su
aktaracak Mavi
Tünel’in 3 adet su
kaynağı bulunuyor.

Konya Ovası

Bağbaşı Barajı:

Sulama Projesi’nin

İşletmede

en önemli ayağını
17 km uzunluğundaki

Afşar Barajı:

Mavi Tünel

Fiziki gerçekleşme
oranı %95

oluşturuyor.
Mavi Tünel Urfa tünellerinden sonra

ülkemizin 2.
büyük sulama tüneli
konumunda bulunuyor.

Bozkır Barajı:

Mavi Tünel
17 km uzunluğunda
ve 4,2 m çapında

dev bir tünel.
Bu dev tünelden saniyede

36 m3 su
Konya Ovası’na akıyor.
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Fiziki gerçekleşme
oranı %95

İçme suyu faydası da

KOP’un sulama sahası

dâhil edildiğinde

15 milyon
11 milyon

KOP’un yıllık getirisi

2,57 milyar dolar

dekarın üzerinde, bu sahanın

olacak.

dekarı sulamaya açıldı.

Enerji projelerinin

yıllık getirisi

300 milyon doları

KOP tamamlandığında

bulacak.

KOP kapsamındaki

sulama projelerinin

içme suyu projeleri

yıllık getirisi

%43 oranında

2,2 milyar dolar

tamamlandı.

olacak.

KOP kapsamındaki
enerji projeleri
tamamlandığında yıllık yaklaşık

3 milyar kWh
enerji üretilebilecek.
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Doğu Anadolu
Gelişim Projesi ile
Bölge İhya Olacak
Ülkemizin sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık dörtte birini barındıran Doğu
Anadolu Bölgesi, DAP muhtevasında yer alan sulama projelerinin tamamlanmasıyla
birlikte tarımsal verimin yükseldiği ve gelir eşitsizliklerinin minimuma indiği bir bölge
haline gelecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun talimatları ile başlatılan
ve bölgeler arasındaki gelişmişlik
düzeyini ortadan kaldıracak olan
bölgesel gelişim projelerinden birisi olan
Doğu Anadolu Gelişim Projesi (DAP);
Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş,
Bitlis, Van, Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Kars,
Ardahan, Erzurum ve Tunceli illerini
kapsıyor.
DAP Bölgesi, Türkiye yüzölçümünün
%23’ünü, ülke nüfusunun ise %8,3’ü
oluşturuyor. Türkiye’nin sulanabilir
30

tarım arazisinin %16’sı DAP bölgesinde
yer alıyor. 15 ili kapsayan ve
tamamlandığında 13,6 milyon dekar
alanı sulayacak olan Doğu Anadolu
Projesi kapsamında bugüne kadar
sulama projelerinin %34’ü tamamlanarak
4 milyon 703 bin dekar alan işletmeye
açıldı.

Bölgede 2 Milyon Hektara Yakın

DAP kapsamında 39 adet sulama ve
drenaj, 15 adet içme suyu ve atıksu, 2
adet enerji projesinde inşaat çalışmaları
devam ederken toplam 33 adet projede
ise proje yapım süreci devam ediyor.

Ülkemizin en büyük su kaynakları
Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor
ve bölgeden doğan nehirler, ülkemizin
su kaynaklarının önemli bir bölümünü
oluşturuyor.

Sulanabilir Arazi Var
Doğu Anadolu Bölgesi’nde 1,96 milyon
hektar sulanabilir arazi bulunuyor.
Bu sebeple sulama yatırımlarının
tamamlanması bölge ekonomisi
açısından büyük önem taşıyor.
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Doğu Anadolu Bölgesi, büyük bir tarım
potansiyeline sahip. Bölgenin makineli
tarıma elverişli geniş arazileri bulunuyor.
Bölgede tarım sektöründe karşılaşılan
en önemli sorun ise su yetersizliği…
Sulama projelerinin tamamlanmasıyla
sulanabilecek alanlar genişleyecek.
Böylece tarımsal ürün artacak, bazı
alanlarda yılda birden fazla ürün
alınabilmesi mümkün olacak.
Sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla
bölgede ürün deseni değişecek.
Yağlı tohumlar, yem bitkileri üretimi
hızla artacak. Yağlı tohumlar ve yem
bitkilerindeki üretim artışı, ülkedeki
büyükbaş hayvanlarının yüzde 17’sini,
küçükbaş hayvanların yüzde 28’i
barındıran ve toplam süt üretiminin
yüzde 15’ini karşılayan bölgenin
hayvancılık potansiyelinin daha da

gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak.
Besi hayvancılığı da hızla gelişecek.

Millî Ekonomiye 2,24 Milyar

İstihdama Katkı Sağlayacak

DAP tamamlandığında sulamada 1,6
milyar dolar, enerjide 600 milyon dolar,
içme suyunda 40 milyon dolar olmak
üzere millî ekonomiye yıllık katkısı 2,24
milyar dolar olacak.

Göçü Önleyecek
Projelerin tamamlanmasıyla birlikte
istihdam alanı artacak, gelir düzeyi
yükselecek. Böylelikle kırsal kesim
ile kentler arasındaki gelir farkı
azalacağından bölgenin kanayan
yaralarından biri olan göçün önlenmesine
katkı sağlanmış olacak
Sulama Projeleri, Doğu Anadolu Bölgesi
ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik
farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki
verimlilik ve istihdam imkânlarını artırmak
suretiyle sosyal istikrar, ekonomik
büyüme gibi millî kalkınma hedeflerine
katkı sağlayacak.

Dolar Katkı Sağlanacak

DAP kapsamında 13 milyon 661 dekar
alan sulanacak. Bu sahanın %34’üne
tekabül eden 4 milyon 703 bin dekar
alan sulamaya açıldı. Proje kapsamında
ortaya çıkacak nihai enerji üretimi ise
1.852 MW kurulu güç ile yıllık 7 milyar
468 milyon KWh. Enerji üretimindeki
fiziki gerçekleşme oranı ise 7 milyar
KWh ile %94’e ulaşmış durumda. İçme
suyunda ise % 50 oranında gerçekleşme
sağlandı.

ÜLKEMIZIN EN BÜYÜK
SU KAYNAKLARI DOĞU
ANADOLU BÖLGESI’NDE
BULUNUYOR VE
BÖLGEDEN DOĞAN
NEHIRLER, ÜLKEMIZIN
SU KAYNAKLARININ
ÖNEMLI BIR BÖLÜMÜNÜ
OLUŞTURUYOR.
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Bereketin Adı EGEGEP
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2019 yılı sonunda tamamlanacak Ege Gelişim Projesi
(EGEGEP) kapsamında 28 milyar TL yatırımı hayata geçirmiş olacak.
Tarımsal sulama, içme, kullanma ve sanayi suyu temini, ormancılık, enerji, çevre ve taşkın koruma
ile meteoroloji alanlarında 2003 yılı itibariyle yapılan yatırımlar 2019 yılında 25 milyar TL’ye ulaşacak.
EGEGEP; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini
kapsıyor. Bölgenin yüzölçümü Türkiye yüzölçümünün %11,3’ünü nüfusu ise Türkiye
nüfusunun ise yaklaşık %14’ünü oluşturuyor.
Proje kapsamında EGE bölgesi yatırıma doyacak. EGEGEP muhtevasında 2003-2019
yılları arasında sadece Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınmış
olan tesis sayısı 1.868 olacak.

DSİ tarafından tamamlanan ya da tamamlanacak 2065 adet tesisin;
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82 adeti içme suyu tesisi
379 adeti baraj ve gölet
615 adeti sulama tesisi
920 adeti taşkın koruma tesisi
33 adeti ise enerji maksatlı tesis
30 adet hayvan içme suyu göleti olacak.
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Tamamlanan ve tamamlanacak
projeler ile
 4,3 milyon dekar arazinin sulamaya
açılması,
 3 milyar 555 milyon TL zirai gelir
artışı,
 4.8 milyon kişiye ilave içme suyu
temin edilmesi,
 862.000 dekar arazinin ve 686 adet
yerleşim yerinin taşkın hasarlarından
korunması,
 1,67 milyar KWs enerji üretimi
sağlanacak.
Ormancılık alanında yapılacak faaliyetler
neticesinde ise yaklaşık 8,5 milyon dekar
alanda yürütülecek ormancılık tesisi
faaliyeti ile 840 milyon fidan toprakla
buluşturulacak. Ayrıca 709 milyon fidan
üretilmiş olacak.
Meteoroloji faaliyetleri kapsamında da
306 adet otomatik meteoroloji gözlem
istasyonu kurulacak.

4.243.500 dekar

2003-2019

2.082.500 dekar

2016-2019

2.161.000 dekar

2003-2015

Susuz Şehir Kalmadı
81 il için “İçme Suyu Eylem Planı”
hazırlayarak bütün şehirlerimizin
içme suyu problemini çözen Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü EGEGEP ile proje
kapsamındaki 8 ilin 2050 yılına kadarki
içme suyu ihtiyacını teminat altına
alacak. İllerin gelecekteki nüfuslarına
göre planlanan içme suyu temin projeleri
ile 4 milyon 800 bin kişiye ilave içme
suyu temin edilerek Ege illerinin içme
suyu meselesi çözülecek.

EGEGEP İLE SULAMADAN
IÇME SUYUNA,
HIDROELEKTRIK
ENERJIDEN DERE
ISLAHLARINA,
AĞAÇLANDIRMADAN
HAVZA PLANLAMAYA,
TABIAT TURIZMINDEN,
METEOROLOJIK GÖZLEM
AĞINA KADAR BIRÇOK
DEV ESER EGE’YE
KAZANDIRILACAK.

3 Milyar 555 Milyon TL’lik
Zirai Gelir
DSİ tarafından tamamlanan aralarında
Aydın Ovası Sulaması, İzmir Kınık
Sulaması, Ödemiş Beydağ Sulaması
gibi dev projelerin de bulunduğu sulama
faaliyetleriyle, 2019 yılı itibariyle toplam
4 milyon 243 bin dekar arazi sulamaya
açılmış olacak. Bu arazilerin sulanmasıyla
birlikte yıllık 3 milyar 555 milyon TL zirai
gelir artışı sağlanacak.

Su Enerjiye Dönüşüyor
EGEGEP kapsamında Ege bölgemizin
coşkun sularından istifade edilerek
büyük bir enerji üretim kapasitesi
harekete geçiriliyor. Proje kapsamında
2003 yılından bu yana işletmeye alınan
tesisler ile yıllık 1,5 milyar KWs enerji
üretim kapasitesi devreye sokuldu.
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EGEGEP KAPSAMINDA
TAMAMLANAN TESISLERLE
8 ŞEHRE YILLIK 179,3
MILYON M³ IÇME SUYU
TEMIN EDILIYOR.

İşletmeye alınan tesisler arasında 141
yıl tamamlanmayı bekleyen ve ancak
2010 yılında tamamlanabilen Çine
Adnan Menderes Barajı ve HES de yer
alıyor. Çine Adnan Menderes Barajı
ve HES yıllık 118 milyon KWs enerji
üretim kapasitesinin yanında 22.358
hektar alanı suluyor, 9.100 hektar araziyi
taşkınlardan koruyor.
İşletmeye alınan bir diğer enerji santrali
de Akköprü Barajı ve HES. 118,6 MW
kurulu gücündeki santrali ile yıllık 343
milyon KWs enerji üretim kapasitesine
sahip olan Akköprü tıpkı Çine Adnan
Menderes Barajı gibi üç farklı sektörde
vatandaşlarımıza hizmet verecek. Baraj
enerji üretiminin yanında depoladığı
384 milyon m3 su ile 141.920 dekar
arazinin sulanmasını temin ediyor ve
rezervuarında tuttuğu 34.71 milyon
m3 taşkın hacmi ile Dalaman Ovası,
Köyceğiz ve Ortaca ilçe merkezleri
ve köyleri ile turistik tesisleri taşkın
zararından koruyor.
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EGEGEP’te Taşkın Koruma Faaliyetleri
 2003-2015 yılları arasında

: 589 adet tesis hizmete alındı.

 2016-2019 yılları arasında

: 331 adet tesis hizmete alınacak.

 2003-2019 yılları arasında

: 920 adet tesis hizmete alınmış olacak.

EGEGEP kapsamında 2019 yılına kadar
51,6 MW kurulu gücünde 8 HES daha
inşa edilerek 165,8 milyon KWs enerji
üretim kapasitesi geliştirilecek. Böylelikle
2003 yılından 2019 yılına kadar toplam
33 HES işletmeye alınmış olacak ve bu
tesislerden yıllık 1,67 milyar KWs enerji
üretimi sağlanacak.

Yeşil Kuşak Projeleri
DSİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızı
ve tarımsal arazileri taşkın zararlarından
korumak maksadıyla EGEGEP
kapsamında da büyük çaba
harcıyor. Bu çalışmalar kapsamında
Afyonkarahisar’da vatandaşlar tarafından
“Kokarçay” olarak anılmaya başlanan
Akarçay, ıslah edilerek eski güzel
görünümüne kavuşturuldu. DSİ, taşkın
koruma çalışmalarını belediyeler ile
işbirliği halinde rekreasyon projeleriyle
birlikte yürüterek taşkın zararlarını
önlemekle kalmıyor. Islah edilecek
nehirler üzerinde vatandaşların sosyal,

kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap
verecek tesislerin yer aldığı, suyun ve
yeşilin bütünleştiği projeler, belediyelerle
ortak yürütülen çalışmalar ile hayata
geçiriliyor.
İlk başlarda nehir ve dere boylarının
yeşillendirilmesi ve mesire alanlarının
tesis edilmesini içeren çalışmalar, yeni
geliştirilen projelerde; müzelerden
luna parklara, tiyatrolardan otellere
birçok tesisin yer aldığı sosyo-kültürel
komplekslere dönüştü. İzmir’de
yürütülen Fetrek çayı ıslahı da bu
projelerden birini oluşturuyor. Projeyle
birlikte taşkın zararları önlenmiş olacak
ve derenin her iki tarafına yedişer metre
genişliğe sahip yürüyüş yolları, sosyal
alanlar, yüzme havuzu, anfitiyatro, mesire
yerleri ve dere üzerine 4 adet köprü tesis
edilecek. Projenin tamamlanmasıyla 50
bin kişiye aynı anda hizmet verebilecek
bir merkez ortaya çıkacak.

HABER
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AKDENİZGEP
ile Akdeniz Bölgesi
Su Yatırımlarına Doyacak
Akdeniz Gelişim Projesi kapsamında 2003 yılından itibaren yapılmaya
başlanılan yatırımlar 2019 yıl sonu itibariyle 31,5 milyar TL’ye ulaşacak.

Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay olmak
üzere 8 ili kapsayan proje sahasıyla AKDENİZGEP, Akdeniz Bölgesi’nin potansiyeli ve
ihtiyaçları doğrultusunda bölgesel kalkınmayı hedefliyor.
AKDENİZGEP kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı sonuna
kadar yaklaşık bin 600 adet tesis inşa etmiş olacak. DSİ tarafından yapılacak su
yatırımlarının yanı sıra ormancılık ve meteoroloji alanlarında da önemli yatırımlar
bölgenin ve ülkemizin hizmetine sunulacak.
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AKDENİZGEP KAPSAMINDA
TAMAMLANACAK
TESISLER ILE 2019
ITIBARIYLE YILLIK 4
MILYAR 633 MILYON TL
TARIMSAL GELIR ELDE
ETMEK MÜMKÜN OLACAK.

DSİ tarafından proje kapsamında enerji,
tarım, çevre ve hizmet sektörlerinde
önemli yatırımlar hayata geçirilecek.
Hizmete alınacak tesislerin sektörlere
göre dağılımı şu şekilde;
DSİ tarafından inşa edilen ya da edilecek
1.591 adet tesisin;
•

23 adedi içme suyu tesisi,

•

237 adedi baraj ve gölet,

•

404 adedi sulama tesisi,

•

791 adedi taşkın koruma tesisi,

•

136 adedi enerji maksatlı tesis
olacak.

Bu tesisler sayesinde:

4.876.600 dekar

2003-2019

3.118.376 dekar

2016-2019

1.758.262 dekar

2003-2015

Proje kapsamındaki 8 ilin içme suyu
ihtiyacı karşılanıyor,

Tarımsal sulamada ise bölgede 2019
yılına kadar toplam 4 milyon 876 bin
dekar arazinin sulamaya açılması
hedefleniyor. Bu sahadan elde edilecek
yıllık gelir, 4 milyar 633 milyon TL’ye
ulaşacak.
Bölgenin hidroelektrik potansiyelinden
istifade etmek üzere 2003-2015 yılları
arasında 101 adet HES tamamlanarak
işletmeye alındı. Bu tesisler 2.925 MW
kurulu güç ile 11 milyar KWs enerji
üretim kapasitesine sahip. 2016-2019
yılları arasında ise toplam 35 HES daha
inşa edilmesi planlanıyor. Böylelikle
AKDENİZGEP kapsamında 2003-2019
yılları arasında toplam 136 HES inşa
edilmiş olacak ve bu tesisler ile yıllık 13
milyar KWs enerji üretimi sağlanabilecek.

 2019 yılı sonuna kadar 4 milyon
876 bin dekar sahanın sulaması
gerçekleştirilecek,

Bölgede 2003-2019 yılları arasında
hizmete alınmış olacak taşkın koruma
tesisi sayısı ise 791’i bulacak.

 Yıllık 13 milyar KWs hidroelektrik
enerji üretimi sağlanacak.

Ormancılık alanında yapılacak

Su Son Damlasına Kadar
Değerlendiriliyor
AKDENİZGEP kapsamında bulunan
Antalya, Mersin, Burdur, Isparta, Adana,
Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’da
tamamlanan tesislerle sağlanan yıllık
yaklaşık 180 milyon m³ içme ve kullanma
suyu ile bu illerimizin içme suyu meselesi
uzun vadeli olarak çözülmüş oldu.

 Toplam 7.830.680 dekar alanda
ormancılık tesis faaliyeti yapılarak
 1 milyar 116 milyon fidan
toprakla buluşturulacaktır.
 Ayrıca 1 milyar 95 milyon fidan
üretilecektir.
Meteoroloji alanında;
 249 adet otomatik meteoroloji
gözlem sistemi kurulacaktır.
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Trakya

Gelişim Projesi

TRAGEP
COĞRAFI VE STRATEJIK
KONUMU, BINLERCE
YILLIK TARIHI, DEV SANAYI
TESISLERI VE GENIŞ ZIRAI
ARAZILERI ILE BÜYÜK BIR
POTANSIYELE SAHIP OLAN
TRAKYA, TRAKYA GELIŞIM
PROJESI (TRAGEP) ILE
ŞAHA KALKACAK.
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TRAGEP kalkınma ile uyumlu sosyal
ve çevresel gelişmeye, hızlı şehirleşme
ve sanayileşmeden kaynaklanan başta
su kirliliği olmak üzere problemlerin
çözümüne yönelik entegre bir gelişim
projesi.

• İleri atıksu arıtma tesisleri inşa ediliyor

TRAGEP; sulamadan içme suyu
teminine, atıksu arıtımından dere
ıslahı ve taşkın erken uyarı sistemine,
meteorolojiden ağaçlandırmaya kadar
pek çok alanda yürütülecek entegre bir
bölge gelişim projesi olarak kurgulandı.

Trakya’nın İçme Suyu İhtiyacı
2050 Yılına Kadar Çözülüyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri ile
Çanakkale’nin Trakya’da kalan kısmını
kapsayan TRAGEP, bölge kalkınmasının
anahtarı olacak.

Edirne İçme Suyu Projesi kapsamında,
Kayalıköy Barajı’ndan 58 km isale
hattı döşenerek temin edilecek 20,05
milyon m3/yıl içme suyu, 30.000 m3/gün
kapasiteli içme suyu arıtma tesisinden
geçirilerek ilin 2050 yılına kadar içme
suyu ihtiyacı karşılanacak. Edirne İçme
Suyu Projesinin iki temel adımı olan
isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi
inşaatları eş zamanlı olarak yürütülmekte
olup %95 mertebesinde gerçekleşme

TRAGEP kapsamında Trakya’da;
• Baraj ve göletler inşa ediliyor
• Mümbit topraklar suya kavuşuyor
• Dereler ıslah ediliyor
• İçme ve kullanma suyu ihtiyacı 2050
yılına kadar çözülüyor
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• Katı atık (çöp) bertaraf tesisleri
kuruluyor
• Trakya yeşillendiriliyor
• Ergene Eylem Planı hızla uygulanıyor

TRAGEP kapsamında inşa edilecek
tesislerle yerleşim yerlerinin uzun
dönemli içme suyu ihtiyaçları
karşılanacak.

sağlandı. Tesislerin Haziran 2017 sonu
itibariyle işletmeye alınması hedefleniyor.
Kırklareli’ye mevcut durumda yıllık 10,34
milyon m3 içme suyu sağlanıyor. 2017
yılı sonrası için Kömürköy, Kızılağaç,
Balaban ve Çağlayık Barajları planlama
çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle
Çorlu-Çerkezköy-Saray ilçelerine
116,12 milyon m3/yıl, içme suyu temini
hedefleniyor.
Tekirdağ İçme Suyu Projesi ile Tekirdağ
il merkezi, Barbaros Belediyesi ve
Kumbağ Belediyesi’nin içme-kullanma
ve sanayi suyu ihtiyaçları sağlanacak.
Tekirdağ’ın içme suyu kaynağı
olan Naipköy Barajı 2016 yılında
tamamlanarak hizmete alındı. Toplam
35 km uzunluğundaki Naipköy Barajı
İsale Hattı inşaatı da tamamlandı. İçme
suyu arıtma tesisi inşaatında ise %90’lık
fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.
Kapasitesi 30.000 m3/gün olan içme
suyu arıtma tesisi ile Tekirdağ ili için 2050
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yılına kadar içme-kullanma suyunun
arıtılması sağlanacak.
Tüm projelerin tamamlanması ile
Trakya’da yaşayan nüfusun 2050
yılına kadar ihtiyacını karşılayacak olan
yıllık 338 milyon 520 metreküp içmekullanma suyu temin edilmiş olacak.

Çanakkale Gelibolu Yarımadası
İçme Suyu Projesi
Çanakkale Gelibolu Yarımadası İçme
Suyu Projesi dahilinde 4 adet isale hattı
bulunuyor. 1. Kısım İsale Hattı ile Evreşe
bölgesinde yer alan 12 yerleşime 1,10
milyon m3/yıl içme-kullanma suyu, 2.
Kısım İsale Hattı ile Şarköy bölgesinde
9 yerleşim birimine yıllık 7,52 milyon
m3/yıl, 3. Kısım İsale Hattı ile Gelibolu
Bölgesinde 10 yerleşim birimine 5,93
milyon m3/yıl, 4. Kısım İsale Hattı ile de
Eceabat Bölgesinde 23 yerleşim birimine
2,25 milyon m3/yıl içme suyu temin
edilecek. Günlük 50 bin metreküp arıtma
kapasitesine sahip Gelibolu İçme Suyu
Arıtma Tesisi ve proje kapsamındaki 1. ,

2. ve 4. kısım isale hattı tamamlanarak
işletmeye alındı. 3. kısım isale hattı
inşaatı da %96 seviyesinde tamamlandı.
Ayrıca işletmede olan Tayfur Barajı ile de
Gelibolu ilçesine 4,4 milyon m3/yıl içme
suyu sağlanıyor.

6 Mayıs 2011’de Şafak Eylem Planı
başlatıldı. Plan dâhilinde yürütülen
çalışmalarla Ergene Nehri’nin su
kalitesinde iyileşme ciddi düzeylere
ulaştı ve kirlilik göstergesi %79 oranında
azaltıldı.

Şafak Eylem Planı ile Ergene
Hayata Dönüyor

Plan kapsamında atıksu arıtma
tesislerinden 9 adedi tamamlandı, 3
tesisin inşaatına ise devam ediliyor.
Aslında belediyelerin kanuni yükümlülüğü

Trakya için hayati öneme sahip Ergene
Nehri’nin hayata döndürülmesi için
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olan atıksu arıtma tesislerinin kurulması
görevini de üstlenen DSİ Genel
Müdürlüğü, Ergene Havzası’nda son
teknolojiye sahip 12 ileri biyolojik atıksu
arıtma tesisi inşa ediyor. Bunlardan
Uzunköprü, Kırklareli-Merkez, Vize,
Hayrabolu, Malkara, Saray, Muratlı,
Pınarhisar, Babaeski Belediyeleri
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri
inşaatları tamamlanarak işletmeye alındı.
Keşan, Çorlu, Çerkezköy Atıksu Arıtma
Tesislerinde ise inşaat çalışmaları %99
mertebesinde tamamlandı.
Ergene Havzası’nda kurulan 9 Islah
Organize Sanayi Bölgesi için de 5
müşterek atıksu arıtma tesisi inşa
edilecek. Böylece çok daha az
sayıda tesisle, çok daha fazla atıksu
arıtılabilecek.
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İki Dereye 100’e Yakın Atıksu
Noktasından Deşarj
12 adet ileri biyolojik atıksu arıtma
tesisinin yanı sıra Kırklareli Merkez,
Edirne Uzunköprü ve Tekirdağ Çorlu
belediyelerinin atıksu arıtma tesisi
bağlantı kolektör hatları da DSİ
tarafından inşa ediliyor. Kolektör hatları
sayesinde farklı noktalardan deşarj
edilen atık sular toplanarak Atıksu Arıtma
tesislerine iletiliyor.
Örneğin Kırklareli merkezinde 2 dereye
yüze yakın yerden atık su deşarjı söz
konusu. Bu deşarjları toplayacak
kolektör hattı projesi ilgili belediye
tarafından yaptırıldı.
Bu proje dışında Uzunköprü’de
3.160 metre kollektör hattı inşaatı DSİ

tarafından tamamlandı. Çorlu’da da
17.888 metre kolektör hattı inşaatı DSİ
tarafından tamamlandı.
Ergene için dev bir adım olan EdirneUzunköprü, Kırklareli-Merkez, KırklareliVize İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesislerinde inşaatlar tamamlanarak
ortak işletme (Yüklenici + Belediye +
DSİ) aşamasına geçildi. Arıtma tesisinde
görev alacak belediye personeline de
DSİ tarafından eğitim veriliyor.

Taşkın Erken Uyarı Sistemleri
Kuruldu
Ülkemizin çok ve düzensiz yağış alan
bölgelerinden biri olan Trakya’da,
akarsuların sınırlarımız dışında bulunması
taşkın riskini artıran sebepler arasında
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yer alıyor. Bu sebeple nehirlerin sürekli
gözlemlenmesi tedbirlerin erken alınması
bakımından büyük önem arz ediyor.
Bu çerçevede Ergene Havzası için 11
adet Akım Gözlem İstasyonu, 30 adet
Meteoroloji Gözlem İstasyonu olmak
üzere toplam 41 istasyonun on-line
olarak gönderdiği bilgiler ile çalışan
Ergene Havzası Taşkın Erken Uyarı
Sistemi kuruldu.
TRAGEP kapsamında taşkın riski ve
zararlarının azaltılması için erken uyarı
sisteminin kurulmasının yanı sıra ıslah
projeleri de yürütülüyor. TRAGEP
kapsamında yer alan 223 adet dere ıslah
projesi ile 123.480 dekar tarım arazisi
ile 173 adet yerleşim yeri taşkınlardan
korunacak. Bu kapsamda Edirne’de 87
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu TRT muhabirine Kanal Edirne projesiyle alakalı bilgi verirken…
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KANAL EDIRNE
PROJESIYLE EDIRNE,
ÇOK SIK MEYDANA
GELEN MERIÇ NEHRI
TAŞKINLARINDAN
KORUNACAK.

adet, Kırklareli’de 48 adet, Tekirdağ’da
48 adet taşkın koruma tesisi ve dere
ıslahı tamamlandı.

Kanal Edirne Projesi
Edirne ilimizi her yıl yaşanan Meriç Nehri
taşkınlarından korumak için, Karaağaç
girişinden Süvari geçidine kadar bir
tahliye kanalı açılarak nehir yatağının
değiştirilmesi planlandı. Tahliye kanalı
7.800 metre uzunluğuna ve 50-60 metre
taban genişliğine sahip olacak. Üst şev
açıklığı 70 metre olan kanalın derinliği ise
3 ila 4,5 metre olacak.
Proje kapsamında toplam 3.027 m3/sn
taşkın debisinin, projelendirilen regülatör
ve savaklar ile 773 m3/sn’lik kısmı tahliye
kanalı vasıtası ile mansaba aktarılacak.
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2.254 m3/sn’lik debi ise Meriç Nehri
yatağından geçirilecek.
Tahliye Kanalı Projesi’nde çalışmalara
11 Ağustos 2015 tarihinde başlandı.
30 adet iş makinası ile sürdürülen
çalışmalarda bugüne kadar 5.300 metre
uzunluğunda kanal açılarak 1 milyon m3
taşımalı kazı yapıldı. Geriye kalan 2.500
metrelik etapta yaklaşık 500.000 m3
taşımalı kazı yapılacak olup sağ ve sol
sahil olmak üzere 400.000 m3 sedde
imalatı yapılması planlanıyor.

Yeraltı Suları Korunuyor
Trakya’da yeraltı suyunun aşırı kullanımı
Ergene’nin debisini düşürdüğü gibi
kaynak suyu kalitesinde bozulmalara
da yol açıyor. İnşa edilecek depolama
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tesisleri ile yeraltı kaynak suyu kullanımı
azalacak.
167 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik
ile yeraltı suyu kuyularına ölçüm sistemi
takılması zorunluluğu getirilerek yeraltı
suyunun sınırsız kullanımının önüne
geçildi. Bu kapsamda yer alan 1.660
adet yas kuyusundan 1.019 adedine
ön yüklemeli uzaktan kontrollü su
sayacı monte edildi. Kalan tüm kuyulara
02.04.2018 tarihine kadar sayaç
takılacak.
Yeraltı sularının korunması için ayrıca
“Yeraltı Suyu Islah Planı” hazırlandı. Planın
uygulanması ile ilerleyen yıllarda yeraltı
suyu seviyesinde iyileşme bekleniyor.

Verimli Araziler Suya Kavuşuyor
TRAGEP kapsamında inşa edilecek
baraj, gölet ve sulama tesisleri ile
binlerce dekar arazi suya kavuşacak.
Edirne’de 88 adet sulama projesi ile
toplam 1.277.880 dekar tarım arazisinin
sulanması hedefleniyor. Tamamlanan
39 adet sulama tesisi ile bu arazinin
427.880 dekarı sulamaya açıldı. Açılan
tesisler arasında Hamzadere Barajı,
Yenikarpuzlu, Sultanköy, Cimra ve
Telmata Sulamaları bulunuyor.

112 Tesisi Toplu Açılış Merasiminde
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

sulanması hedefleniyor. Tamamlanan
5 adet sulama projesi ile 21.250 dekar
zirai arazi sulamaya açıldı.

Kırklareli’de 22 adet sulama projesi ile
toplam 420.140 dekar tarım arazisinin
sulanması hedefleniyor. Tamamlanan
6 adet sulama projesi ile 163.470
dekar zirai arazi sulamaya açıldı.
Tamamlanan tesisler Kırklareli Sulaması,
Armağan Çukurpınar Sulaması,
Merkez Dolhan Sulaması, Lüleburgaz
Turgutbey Sulaması, Vize Sergen
Sulaması, Kırklareli İli YAS Sulamaları.
14.220 dekar tarım arazisini sulayacak
Kızılcıkdere Sulaması inşaat çalışmaları
ise devam ediyor.

3.850 dekar zirai alana su temin edecek
Malkara İbribey Sulaması tamamlandı.
26.000 dekar zirai alana sulama suyu
sağlayacak Hayrabolu Çıkrıkçı Barajı ve
Sulamasında ise plan proje çalışmaları
devam ediyor.

Çayırdere Barajı Sulaması 25 Mayıs
2013 tarihinde 15 adet tesisin toplu açılış
ve temel atma merasiminde Orman ve
Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
tarafından atılan 1. kısım inşaatının
ardından 2015 yılında başlanan 2. kısım
inşaat çalışmaları 2017 yılı başında
tamamlanarak Çayırdere Barajı’nda
su tutmaya başlandı. Çayırdere Barajı
Sulaması’nın toplam şebeke uzunluğu
90 km.
Tekirdağ’da 29 adet sulama projesi ile
toplam 162.650 dekar tarım arazisinin

Tekirdağ ili hudutlarında yer alan ve
Kavak Çayı (Kocadere) üzerinde inşa
edilen Çokal Barajı da 11.11.2011
tarihinde 111 Tesisin Toplu Açılış
Merasiminde Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’dan
hizmete açıldı.
Çanakkale’de Gelibolu Gökbüet Projesi
ile Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan,
Bayramiç, Yüllüce, Evreşe, Sülaymaniye,
Kocaçeşme ve Kavakköy ovalarına ait
toplam 127.570 dekarlık arazinin Çokal
Barajı’ndan sulanması hedefleniyor.
Ayrıca Gelibolu, Evreşe, Kavakköy,
Bolayır ve Eceabat’a yılda 16,80 milyon
m3’lük içme ve kullanma suyu temin
edilecek. İşletmedeki Gelibolu Fındıklı ve
Eceabat Uzunhızırlı Göleti ve Sulaması ile
de 3.880 dekar zirai arazi sulanıyor.

1999 yılında inşaatına başlanan
Hamzadere Barajı’nda 2006 yılına kadar
%3 fiziki gerçekleşme sağlanabilmişken
özellikle 2008-2010 yılları arasında
verilen ilave ödeneklerle baraj
tamamlandı. Baraj 12.05.2011 tarihinde
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından açıldı. Barajın sulama
inşaatı ise hızla devam ediyor. Sulama
sahasında Edirne iline bağlı Keşan,
İpsala ve Enez ilçeleri, Yenikarpuzlu
Beldesi ve 28 adet köy bulunuyor.
Yöre halkı tarafından uzun yıllardır hayata
geçirilmesi beklenen Çakmak Barajı’nın
da Nisan ayı içerisinde hizmete açılması
planlanıyor. Ana su kaynağı Meriç Nehri
olan Baraj Uzunköprü, Meriç, Havsa,
Pehlivanköy ilçelerinde bulunan 67
köye ait 522.000 dekar araziyi suya
kavuşturacak.
77.730 dekar arazinin sulanmasını
sağlayacak Sultanköy Sulaması da
12.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen
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Diğer
Bölgesel
Gelişim
Projeleri
MARMARAGEP

• Yıllık 2,58 milyar TL zirai gelir artışı,

Marmara Gelişim Projesi İstanbul,
Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir,
Bursa ve Bilecik illerini kapsıyor.

• 41 milyon kişiye ilave içme suyu temin
edilmesi,

MARMARAGEP ile 2019 yılı sonuna
kadar DSİ tarafından;

• Yıllık 2,93 milyar KWs hidroelektrik
enerji üretimi sağlanması hedefleniyor.

• 220 adet baraj ve gölet,

2003-2019 yılları arasında tamamlanan
ve tamamlanacak projeler neticesinde
MARMARAGEP bölgesinde 16 milyar
TL tutarında yatırım hayata geçirilmiş
olacak.

• 267 adet sulama tesisi,
• 46 adet içme suyu temin tesisi,
• 230 adet dere ıslah tesisi,
• 43 adet HES tesisi olmak
üzere toplam 806 adet tesisin
tamamlanması planlanıyor.
MARMARAGEP genelinde ise 1.649
adet projenin hayata geçirilmesi
hedefleniyor.

• 690 bin dekar arazinin taşkın
hasarlarından korunması,

ORTAGEP
Orta Anadolu Gelişim Projesi Çankırı,
Çorum, Amasya, Eskişehir, Ankara ve
Kayseri olmak üzere 6 şehrimizi kapsıyor.

Tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile

ORTAGEP ile 2019 yılı sonuna kadar DSİ
tarafından

• 2 milyon 625 bin dekar arazinin
sulamaya açılması,

• 417 adet sulama tesisi,

• 314 adet baraj ve gölet,
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BAKGEP
Batı Karadeniz Bölgesi Gelişim Projesi
Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu,
Sinop, Karabük, Bolu illerimizi kapsıyor.
BAKGEP ile 2019 yılı sonuna kadar DSİ
tarafından;
• 53 adet baraj ve gölet,
• 39 adet sulama tesisi,
• 20 adet içme suyu temin tesisi,
• 309 adet dere ıslah tesisi,
• 105 adet HES tesisi olmak
üzere toplam 526 adet tesisin
tamamlanması planlanıyor. BAKGEP
genelinde ise 1.250 adet proje
yapılması planlanmaktadır.
Tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile
• 752 bin dekar arazinin sulamaya
açılması,
• Yıllık 32 milyon TL zirai gelir artışı,
• 8 milyon kişiye ilave içme suyu temin
edilmesi,

• 1,3 milyon kişiye ilave içme suyu temin
edilmesi,

• 137 adet HES tesisi olmak
üzere toplam 1.764 adet tesisin
tamamlanması planlanıyor. ORTAGEP
genelinde ise 3.306 adet projenin
hayata geçirilmesi hedefleniyor.

• 345 bin dekar arazinin ve 860 adet
yerleşim yerinin taşkın hasarlarından
korunması,

• 253 bin dekar arazinin ve 528 adet
yerleşim yerinin taşkın hasarlarından
korunması,

• Yıllık 8,8 milyar KWs enerji üretimi
sağlanması hedefleniyor.

• Yıllık 4 milyar KWs enerji üretimi
sağlanması hedefleniyor.

Tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile

2003-2019 yılları arasında tamamlanan
ve tamamlanacak projeler neticesinde
ORTAGEP kapsamında 35 milyar TL
tutarında yatırım hayata geçirilmiş
olacak.

2003-2019 yılları arasında tamamlanan
ve tamamlanacak projeler neticesinde
BAKGEP bölgesinde 18 milyar TL
tutarında yatırım hayata geçirilmiş
olacak.

• 44 adet içme suyu temin tesisi,
• 852 adet dere ıslah tesisi

• 5,4 milyon dekar arazinin sulamaya
açılması,
• Yıllık 3 milyar TL zirai gelir artışı,
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Çoruh’un
Yeşil Gerdanlıkları
Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh’un enerji potansiyelini
değerlendirmek maksadıyla planlanan Çoruh Havzası Projesi
kapsamında aralarında Deriner ve Yusufeli gibi dünyanın en yüksek
barajlarının yer aldığı tesisler adeta birer gerdanlık gibi Çoruh’u süslüyor.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından geliştirilen Çoruh Havzası
Projesi ülkemizin en hızlı akan nehri olan
Çoruh’un hidroelektrik enerji potansiyelini
değerlendirmek maksadını taşıyor.
Çoruh Havzası’nın enerji potansiyelinin
değerlendirilmesine yönelik çalışmaların
başlangıcı 1930’lu yılların sonuna
değin uzanıyor. 1982 yılında master
planı hazırlanan Çoruh Havzası Projesi
kapsamında dünyanın en yüksek
barajları inşa ediliyor.

Çoruh’un Enerji Potansiyeli
Çoruh Nehri ve kollarından oluşan
havzanın hidroelektrik potansiyeli,
ülkemiz hidroelektrik enerji potansiyelinin
yaklaşık %6’sını teşkil ediyor. Yüksek
su gücü potansiyeline sahip Çoruh
Havzası baraj inşası açısından iki
önemli kolaylık sunuyor. Baraj rezervuar
sahasında çok sayıda yerleşme
ve zirai arazinin bulunmaması ve
sahanın tektonik ve topoğrafik yapı
bakımından, baraj yapımına son
derece müsait olması… Ülkemizin
en önemli akarsu havzalarından biri
olan Çoruh Havzası’nda ilk çalışmalar
1938 yılında akım ölçümleri ile başladı.
Havzanın topoğrafik yapısı, iklimi ve
ulaşım şartlarından ötürü meşakkatle
yürütülen ve 1969 yılında tamamlanan
etüt çalışmaları 1982 yılında Çoruh
Havzası Master Planı olarak yayımlandı.
Master Plan çerçevesinde yapılan
etüt çalışmaları neticesinde Çoruh
Havzası’nda; 10 adedi ana kolda,
2 adeti Berta kolunda, 2 adeti Oltu
kolunda, 1 adeti Barhal kolunda ve 1

“MESCIT DAĞLARI’NDAN
KARADENIZ’E
ÇAĞLAYARAK AKAN
ÇORUH’UN ENERJI
POTANSIYELINDEN
FAYDALANMAK, SUYU
ENERJIYE VE IŞIĞA
ÇEVIRMEK IÇIN GECE
GÜNDÜZ DEMEDEN
ÇALIŞTIK. HAYALLERI
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK
ÜZERE ÇIKTIĞIMIZ BU
YOLDA, BIR ILKE DAHA
IMZA ATARAK DEV BIR
PROJENIN ILK HARCINI
KARDIK. DÜNYA’NIN
EN YÜKSEK 3. BARAJI
OLACAK ARTVIN YUSUFELI
BARAJI’NIN TEMELINI
ATTIK. İNŞALLAH
TAMAMLAYARAK
VATANDAŞIMIZIN
HIZMETINE SUNMAK DA
BIZE NASIP OLUR.”
T.C CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYIP ERDOĞAN
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adeti de Bardız kolunda olmak üzere
toplam 16 adet baraj ve ilk etapta 30
adet nehir tipi HES planlandı.
Çoruh Nehri üzerinde ve yan kollarında
geliştirilen 16 adet projenin toplam
kurulu gücü 3.105 MW ve hidroelektrik
potansiyeli yıllık 9 milyar 614 milyon
kWs. Bu projelerden Aşağı ve Orta
Çoruh Havzası’nda (Artvin ilinde) DSİ
tarafından inşa edilen 4 projenin (Muratlı,
Borçka, Deriner, Yusufeli Barajları)
hidroelektrik potansiyeli toplam 1.625
MW kurulu güç ile yıllık 5 milyar 428
milyon kWs. Geriye kalan 12 proje
ise 4628 (6446) sayılı elektrik piyasası
kanunu kapsamında özel sektör
tarafından inşa ediliyor. Bu projelerin
toplam kurulu gücü 1.480 MW ve yıllık
enerji üretim potansiyeli ise 4 milyar 186
milyon kWh. 4628 sayılı kanun ile özel
sektörün Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları
52

DERINER BARAJI,
İŞLETMEYE ALINDIĞI
GÜNDEN BUGÜNE
KADAR YAKLAŞIK 5,45
MILYAR KILOVATSAAT
ENERJI ÜRETEREK, MILLI
EKONOMIYE 1 MILYAR
254 MILYON TL KATKI
SAĞLADI.

yolu açıldıktan sonra gelen proje teklifleri
ile Çoruh Havzası’nda toplam 162 adet
nehir tipi HES planlandı. Bu projelerin
toplam kurulu gücü 2.875 MW ve yıllık
enerji üretimi ise 8 milyar 626 milyon
kWh.
Böylece işletmede, inşa halinde ve
planlanan bütün projeler dikkate
alındığında, havzanın toplam enerji
potansiyeli yıllık 16 milyar kilovatsaati
buluyor. 2015 yılı verileri dikkate
alındığında, bu rakam Türkiye’de üretilen
toplam enerjinin %6,4’üne, geliştirilen
hidroelektrik enerji potansiyelinin de
yaklaşık %17’sine tekabül ediyor.

DSİ’den 4 Gerdanlık
Çoruh Havzası Projesini geliştiren
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, proje
kapsamında bulunan en yüksek ve
büyük barajları inşa etti ve inşa etmeye
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ÇORUH NEHRİ VE KOLLARI

devam ediyor. Hâlihazırda inşa halinde
olan Yusufeli Barajı ve HES’in de
tamamlanmasıyla proje muhtevasında
bulunan 4 adet baraj ve hidroelektrik
santral DSİ tarafından inşa edilmiş
olacak.

Dünya’nın En Yüksek 3. Barajı
Deriner
Sahip olduğu 249 metre gövde
yüksekliği ile Çift Eğrilikli Beton Kemer
Barajlar arasında Türkiye’nin en yüksek,
Dünya’nın 3. yüksek barajı olan Deriner
Barajı ve HES, 03.10.2013 tarihi itibariyle
bütün üniteleriyle işletilmek üzere
EÜAŞ’a devredildi.
Deriner Barajı, İşletmeye alındığı
günden bugüne kadar yaklaşık 5,45
milyar kilovatsaat enerji üreterek, milli
ekonomiye 1 milyar 254 milyon TL katkı
sağladı.

750 Bin Kişinin Elektrik İhtiyacı
Karşılanıyor
Her biri 167 MW kurulu güce sahip dört
üniteden oluşan ve yıllık 2 milyar 118
milyon kilovat saat hidroelektrik enerji
üretim kapasitesine sahip olan santral
yaklaşık 750 bin kişinin yıllık elektrik
ihtiyacını karşılayabiliyor.
Üretilecek enerji Türkiye’de üretilen
enerjinin %1,1’ine ve Çoruh
Havzası’ndaki projelerde üretilecek
toplam enerjinin ise %14’üne tekabül
ediyor. Deriner, ürettiği enerjinin
karşılığında milli bütçeye tek başına yıllık
550 milyon TL katkıda bulunabiliyor.
Ayrıca mansabında bulunan Borçka
ve Muratlı Barajlarına regüle edilmiş su
sağlayarak bu barajların yıllık üretimine
25 milyon TL’lik ilave katkıda bulunuyor.
Böylece Deriner Barajı’nın toplamda yıllık
faydası 575 milyon TL’ye ulaşıyor.

Toplam uzunluğu 431 km olan Çoruh
Nehri’nin 410 km’lik kısmı ülkemiz,
21 km’lik kısmı ise Gürcistan sınırları
içerisindedir. Bayburt ilindeki Mescit
Dağları’ndan doğup Gürcistan’ın
Batum ilinden Karadeniz’e dökülen
Çoruh Nehri, önce batı doğrultusunda
akıp Bayburt ve İspir’den geçtikten
sonra bir yay çizerek Yusufeli’nden
Artvin il sınırlarına girer. Borçka
ve Muratlı’dan geçtikten sonra
Gürcistan’a ulaşıp sınırlarımızı terk
eder. Çoruh Nehri, Yusufeli’nde Oltu
Çayı’nı alıncaya kadar, kuzeyden çeşitli
yan kollar ile beslenir. Yusufeli’nin 9
km mansabında güneyden Çoruh’a
karışan Oltu Çayı en büyük kol olup,
drenaj alanı 6.877 kilometrekaredir.
Diğer önemli kollar Berta ve Barhal’dır.
Barhal Çayı, adını Altıparmak (Barhal)
köyünden almaktadır. Buzul göllerinden
ve eriyen kar sularından beslenen
çayın suyu çok temizdir. Bembeyaz
köpükler halinde akan suyun tabiat
ile bütünleşmesi görülmeye değer bir
manzaradır. Çeşitli yerlerde kaynakları
olup Çoruh Nehri’ne birleşen akarsular;
Barhal Çayı, Berta Çayı, Oltu Çayı,
Ardanuç Deresi, Bilev Deresi, Carat
Deresi, Hatila Deresi, İmerhev Deresi,
Karçal Deresi, Kemer Köprü Deresi,
Mansurat Deresi, Mirya Deresi, Murgul
Deresi, Tigrat Deresi, Devisker Suyu,
Han Suyu, İç Kale Suyu, Şavşat
Suyu’dur. Çoruh Nehri’nin su akış
düzeni mevsimlere göre değişmektedir,
Mart’tan Haziran’a kadar yoğun
yağış ve karların erimesi dolayısıyla
en yüksek akış meydana gelir, yazları
ise yağışa bağlı olarak akış azdır.
Mart–Temmuz ayları arasındaki gelen
akımın yıllık akımın %85’i olduğu
Çoruh, ülkemizin en hızlı akan nehri
olup debisi Mayıs ayında (saniyede
1.529-1.569 m3) zirveye çıkar. Türkiye
sınırlarını terk etmeden önceki ortalama
debisi ise saniyede 192 m3’tür. Yıllık
ortalama 6,3 milyar m3 akış hacmine
sahip olan Çoruh’ta enerji üretilebilecek
toplam düşü ise 1.420 m’dir. Çoruh
Nehri’nde başta sazan ve kefal olmak
üzere birkaç balık türü bulunur. Nehrin
Yusufeli sınırları içerisinde seyreden
100 km’lik kısmı rafting ve kano gibi
su sporları için en uygun ve en zorlu
parkurları meydana getirmiştir.
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sıradan girecek olan Yusufeli Barajı
ve Hidroelektrik Santralinin inşaatına
21.12.2012 tarihinde başlandı.

Baraj ayrıca Türkiye’nin en çok sediment
taşıyan nehirlerinden biri olan Çoruh
Nehri üzerinde bulunan Borçka ve
Muratlı barajlarının da ekonomik ömrünü
uzatıyor.
Toplam gövde hacmi 3 milyon 400 bin
metreküp olan Deriner Barajı’nda 1
milyar 970 milyon m3 su depolanabiliyor.
Deriner Barajı maksimum su seviyesine
ulaştığında 26,5 km2’lik bir göl alanı
ile Tuz Gölü’nden daha büyük bir göl
oluşturuyor.
Barajın inşaatında, muhtemel bir
depreme karşı barajı çevreleyen tepelerin
sağlamlaştırılması için her biri 200 tonluk
çivilerle zemin birbirine bağlandı. Deriner
Barajı, her birimiyle yeryüzündeki en
sağlam yapılardan birini teşkil ediyor.
Şimdiye dek inşa edilmiş en büyük yeraltı
elektrik santrallerinden birine sahip olan
baraj kendisini 7 senede amorti edecek.

Dünya’nın En Yüksek 2. Barajı:
Yusufeli
Tamamlandığında sınıfında dünyanın
en yüksek barajları arasına 2.
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DERINER BARAJI
MAKSIMUM SU
SEVIYESINE ULAŞTIĞINDA
26,5 KM2’LIK BIR GÖL
ALANI ILE TUZ GÖLÜ’NDEN
DAHA BÜYÜK BIR GÖL
OLUŞTURUYOR.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in
70 km güney batısında Çoruh Nehri
üzerinde inşa edilecek. Çoruh Havzası
üzerinde inşa edilecek en büyük baraj
olacak Yusufeli Barajı ve HES aynı
zamanda çift eğrilikli beton kemer
kategorisinde dünyanın 2. yüksek
barajı olacak. Yüksekliği talvegden
220, temelden 270 metre olan barajın
toplam depolama hacmi ise yaklaşık 2.2
milyar m3. Baraj gövdesinde yaklaşık
2.9 milyon m3 beton kullanılacak.
Kurulu gücü 540 megawatt (MW) olan
santralle yıllık 1.817 milyar kilovatsaat
(kWs) hidroelektrik enerji üretilecek. Bu
enerji üretimi 750 bin kişinin elektrik
enerjisi ihtiyacını karşılayacak seviyede
bulunuyor. Yusufeli Barajı’nın inşaatında
kullanılacak malzeme ile 150 m2
büyüklüğünde 45.000 konutun inşası
mümkün. Beş senede kendini amorti
edecek baraj projesi çerçevesinde 86
km de yol inşa edilecek.
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Çoruh’un İlk Göz Ağrısı

Aşağı Çoruh Havzasının ikinci barajı
olan Borçka Barajı ise Artvin ili, Borçka
ilçesinin 2,5 km membasında bulunuyor.
Gövdesi merkezi kil çekirdekli zonlu dolgu
olan barajın, temelden yüksekliği 146
metre. Kurulu gücü 300 MW olan Borçka
yıllık toplam 1 milyar 39 milyon kilovatsaat
enerji üretim kapasitesine sahip. 2006
yılında su tutulmaya başlanılan baraj,
08.04.2007 tarihinde dönemin Başbakanı
olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen
açılış merasimi ile hizmete alındı. Baraj
işletmeye girdiği tarihten bu yana 8,28
milyar kilovatsaat enerji üreterek milli
ekonomiye 1 milyar 904 milyon TL katkı
sağladı.

DSİ tarafından geliştirilen Çoruh Havzası
Projesi kapsamında işletmeye alınan ilk
baraj Muratlı 85. Yıl Milli egemenlik Barajı
ve HES’tir. (Muratlı Barajı ve HES)
Aşağı Çoruh Havzasının üçüncü ve
son barajı olan Muratlı Barajı Gürcistan
sınırına 100 metre mesafede yer alıyor.
Gövdesi ön yüzü asfalt kaplama kaya
dolgu olan barajın, temelden yüksekliği
49 metre. Geçirimsizliğin baraj gövdesi
ön yüzünün asfalt kaplanması ile
sağlandığı bu baraj, günümüz itibariyle
bu uygulamanın ülkemizdeki ilk ve
tek uygulaması olarak dikkat çekiyor.
Kurulu gücü 115 MW olan Muratlı
Barajı’nda, 37 metre brüt düşü ile yıllık
üretilecek toplam enerji miktarı 444.12
milyon kilovatsaat. Muratlı Barajı’nda
14.03.2005 tarihinde su tutuldu ve
28.03.2005 tarihinde ilk enerji üretimi
gerçekleştirildi. Tesisin resmi açılışı ise
29.06.2005 tarihinde yapıldı. Tesis
işletmeye alınmasından bu yana 4,77
milyar kilovatsaat enerji üreterek milli
ekonomiye 1 milyar 98 milyon TL katkı
sağladı.

6446 (4628) Sayılı Kanun

ŞIMDIYE DEK INŞA
EDILMIŞ EN BÜYÜK
YERALTI ELEKTRIK
SANTRALLERINDEN BIRINE
SAHIP DERINER BARAJI
KENDISINI 7 SENEDE
AMORTI EDECEK.

Kapsamındaki HES’ler
1980’li yılların başında hazırlanan Master
Plan çerçevesinde Çoruh Havza’sında
geliştirilen ancak daha sonra 2001
yılında çıkarılan 4628 Sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu kapsamında özel
sektöre açılan toplam 12 adet barajlı
HES projesi bulunuyor.
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DSİ tarafından hizmete alınan 3
adet HES dışında 6446 sayılı kanun
kapsamındaki 12 adet Barajlı HES’ten 4
adedi işletmeye alındı.
Artvin Barajı ve HES: Kemer beton
ağırlık olarak dizayn edilen Artvin
Barajı’nın inşaatına 2010 yılında başlandı
ve 2015 yılında baraj tamamlandı. 332
MW kurulu güce sahip olan barajın yıllık
1 milyar kilovatsaatin üzerinde enerji
üretebiliyor.
Arkun Barajı ve HES: Ülkemizin 18.
Erzurum’un ise en büyük hidroelektrik
santrali olan Arkun Barajı ve HES 2014
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yılında hizmete alındı. Kurulu gücü 237
MW olan HES’in yıllık üretim kapasitesi
ise 854 milyon kilovatsaat.
Ayvalı Barajı ve HES: 2011 yılında
inşa edilmeye başlanan Ayvalı Barajı ve
HES 2015 yılında tamamlanarak ülke
ekonomisine kazandırıldı. Erzurum’un
Oltu ilçesinde bulunan tesisin yıllık enerji
üretim kapasitesi 310 milyon kilovatsaat.
Güllübağ Barajı ve HES: Erzurum’un
İspir ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde
bulunan Güllübağ Barajı ve HES, yıllık
ortalama 214 milyon kilovatsaat enerji
üretim kapasitesine sahip.
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2

Nehirlerin
Şehirleri

SUYUN HAYATI
VE KÜLTÜRLERI
YÖNLENDIREN ETKISI ILE
KURULAN ŞEHIRLER…
HER ÇAĞIN KÜLTÜR
VE MEDENIYETINE
EV SAHIPLIĞI YAPAN,
DÜNYANIN GÖZBEBEĞI
CAZIBE MERKEZI
ŞEHIRLERI TANIMAYA
DEVAM EDIYORUZ…
AĞUSTOS SAYIMIZDA
BAŞLADIĞIMIZ
“NEHIRLERIN ŞEHIRLERI”
YAZI DIZIMIZDE BU AY
GRAZ, PARIS, RIGA,
VILNIUS, VARŞOVA VE
VIYANA VAR.
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Riga

Letonya- Daugava Nehri
Riga, Letonya’nın başkentidir. Şehrin ortasından geçen Daugava Nehri Baltık
Denizi’ne dökülür. Riga, Baltık devletleri içinde en büyük şehirdir. Bununla birlikte
önemli bir kültür, politika, eğitim, finans, ticaret ve endüstri merkezidir. Şehrin
kurulduğu yer olan “Vecrīga” UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alıyor. 12.
yüzyıl itibariyle Riga’ya uğramaya başlayan Alman ticaret gemileri bölgedeki
nüfusu artırmıştır. Old Town adı verilen eski şehir merkezindeki “Melngalvju
nams” (Karakafalıların Evi), Televizyon Kulesi, Aziz Peter Katedrali, Riga Kalesi ve
“Dannenšterna nams” (Dannestern Malikânesi) görülmesi gereken yerler arasında
sayılabilir.
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Graz
Avusturya-Mora Nehri

Graz, Mora Nehri etrafında yer alan bir Avusturya şehridir. 15. yüzyılda Macarların 16. yüzyılda
Osmanlının akınlarına maruz kalan Graz, kendine has tarzıyla gezi rotalarının ilgi çeken
mekânlarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan şehirde; 5 üniversite, 22 müze ve bir
büyük opera salonu bulunuyor. Graz’ın başkent Viyana’ya olan uzaklığı sadece 2 saatlik mesafe.
Park, kafe, restoran, farklı eğlence mekânları ile yaşınız kaç olursa olsun kendinize uygun, hoş
vakit geçirebileceğiniz bir yer mutlaka bulabilirsiniz. Graz’da yaşayacağınız en ilginç deneyim ise
Schlossberg Şatosu’nda olacaktır. Bu şatoya dağın içine inşa edilmiş yüksek hızlı bir asansör ile
çıkılıyor. 30 saniyede dağın yamacından tepesindeki şatoya çıktığınızda göreceğiniz manzara güzel
bir akşam yemeği ile daha da güzelleşecektir.
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Paris

Fransa-Sen Nehri

Fransa’nın başkenti Paris, Sen Nehri’nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada
anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınan Paris, aynı zamanda dünya
tarihinde de önemli bir şehirdir. Ekonomik ve politik alanlardaki başlıca
merkezlerin yer aldığı bu su şehri, moda ve lüksün de dünyadaki başkentidir.
Bir diğer adı da “Işık Şehir”dir. Sen Nehri kıyılarında yapılan çalışmalarda bulunan
oymataş el aletleri Paris’in yaklaşık 40 bin yıldır insanlar tarafından yerleşim alanı
olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Église
de la Madeleine Kilisesi, Champs-Élysées (Şanzelize), Eyfel Kulesi görülmesi
gereken en önemli yerleridir.
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Varşova
Polonya-Vistül Nehri

Polonya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Varşova, Vistül Nehri üzerinde
yer alıyor. Yaklaşık iki milyonluk nüfusa sahip olan şehir 516.9 kilometrekare
yüzölçümüne sahiptir. Avrupa Birliği ülkeleri arasında Varşova, nüfusu
açısından en büyük 9. şehirdir. İkinci Dünya Savaşı’nda maruz kaldığı
durumla yüzde 80’i yıkılan bu şehir daha sonra yeniden inşa edilmiştir.
Şehir ismini; Varşova Konfederasyonu, Varşova Paktı, Varşova Düklüğü,
Varşova Konvansiyonu, Varşova Anlaşması ve Varşova Ayaklanması gibi ünlü
oluşumlara veya olaylara vermiştir.
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Vilnius
Litvanya-Neris Nehri

Vilnius, Litvanya’nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir.
Kaynağı Belarus’tan olan Neris Nehri, şehri ikiye ayırmıştır. Farklı
yüzyıllardan kalma 1500 tarihi eserin yer aldığı şehrin eski şehir
olarak bilinen bölümü UNESCO Dünya Mirası listesinde yer
alıyor. Belli sürelerde Polonya’nın egemenliğinde de kalmış olan
şehrin bugünkü nüfusu yaklaşık 600 bindir. Farklı ırkların yer aldığı
şehirde nüfusun % 57.8’i Litvan, % 18.7’si Leh, % 13.9’u Rus,
% 4’ü Beyaz Rus’tur. Vilnius 2009 yılında Avrupa Kültür Başkenti
seçilmişti.
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Kategorisinde
Dünyanın En Yüksek
3. Barajı:
Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI

En Yüksek
Barajı

Dünyada ilk kez uygulanan
sistemle Akdeniz deniz
yüzeyinin 250 metre altından
askıda geçildi

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi

Kaynak: DSİ

