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İstanbul yağışı bol bir kenttir. 

Presenter
Presentation Notes
DSİ’ye göre yıllık yağış miktarı: 819 mm/yıl



İstanbul su zengini bir şehirdir.

Tarihi olarak 300’den fazla akarsunun 170 küsuru hayatta…
Terkos, Küçükçekmece ve Büyükçekmece vb. göller



Nüfus ve kentleşme
15.07 milyon

Kişi başına su tüketimi
189 lt/gün

Tatlısu varlıklarının
niceliği ve niteliği

İstanbul’un  su tüketimi artmaktadır.



Nüfus-su dengesi

Presenter
Presentation Notes
Su kaynaklarının dağılımıyla adeta ters orantılı  bir nüfus dağılımı var. 



İstanbul, iklim değişikliği ve onunla uyumsuz 
kentleşme uygulamaları yüzünden 
kırılgan bir kenttir. 



1990’larda İstanbul su krizi 

Presenter
Presentation Notes
1990 yılında İstanbul’un nüfusunun 7 milyonu aşmıştı. Bu kadar hızlı büyüyen bir nüfusun artan su talebini karşılamakta güçlük çekilmesi kaçınılmazdı. Su altyapıları artan nüfusun talep yükünden ve bakımsızlıktan çökme noktasına gelmiş, şebeke suyu kaybı yüzde 65 civarında seyretmekteydi. Bu durumun doğal bir sonucu olarak su kesintileri sıklaşmış, suyun kalitesi ishal gibi salgın hastalıklara neden olacak kadar düşmüştü. Bazı mahallelerde su kesintileri günlerce sürüyor, susuzluğa çözüm olarak İSKİ’nin Suser adlı su dağıtım şirketi mahallelere tankerlerle su taşıyordu. 1993 İSKİ Yolsuzluğu’nun da ortaya çıktığı bu dönemi iyi değerlendirerek 1994 Yerel Seçimleri’nde İstanbul Belediye Başkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin göreve geldiklerinde yaptıkları ilk işlerinden biri kimisi İstanbul dışında yer alan 7 yeni baraj inşa etmek oldu. İstanbul’un şebeke suyundaki kaybın göreve geldiklerinde yüzde 65 civarında olduğunu dönemin İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu pek çok beyanında dile getirmiştir.  



Su Kaynağı Yıllık verim
(milyon m3)

Azami biriktirme 
hacmi (milyon m3)

Hizmete Giriş 
Yılı

Ömerli Barajı 220 235.371 1972
Darlık Barajı 97 107.500 1989
Elmalı 1 ve 2 Barajları 15 9.600 1893-1950

Terkos Barajı 142 162.241 1883
Alibeyköy Barajı 36 34.143 1972
Büyükçekmece Barajı 100 148.943 1989

Sazlıdere Barajı 55 88.730 1998
Istrancalar 75 6.231 1995-1997

Kazandere Barajı 100 17.424 1997
Pabuçdere Barajı 60 58.500 2000
Yeşilçay Regülatörü 145 - 2004

Melen 1 ve 2 Regülatörleri 575 - 2007-2014

Yeşilvadi Regülatörü 10 - 1992
Şile Keson Kuyuları 30 - 1996

Toplam 1,660 milyar m3/Yıl 868.683

İstanbul’a akıtılan sular



İstanbul’a akıtılan sular

Presenter
Presentation Notes
1993’te Bakanlar kurulu kararıyla DSİ 14. Bölge Müdürlüğünün görev alanı, sadece Büyük İstanbul Su Temin Projesi ile ilgili çalışmaları kapsamak üzere Düzce, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli illerini de içine alarak genişlemiştir. Böylece DSİ 14. Bölge Müdürlüğü görev alanı; Batı’da Bulgaristan sınırından Doğu’da Melen Çayı’na, Kuzey’de Karadeniz’den Güney’de Marmara Denizi’ne kadar uzanan 37 974 km2 lik bir alanı ve İstanbul dahil 6 ili kapsar bir duruma gelmiştir.



Pabuçdere Barajı kurudu

Sapanca Gölü kuruyor

2014 kuraklığından manzaralar
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Presentation Notes
Daha da kötüsü iklim değişikliği küresel bir olgudur. Dolayısıyla kuraklık ve seller gibi aşırı iklim olaylarından sadece İstanbul etkilenmemektedir. İstanbul’a su veren civar kentler de aynı iklim olaylarından etkilenmektedir. Kurak dönemlerde bu kentlerin de su varlıklarında benzer oranlarda azalma olmaktadır. Bu da İstanbul’un kurak dönemlerde su güvencesini tehlikeye atıp, kentin kırılganlığını artırmaktadır. 2014 kurak döneminde yaşananlar buna en güncel örnektir. 



Nedir bu Kanal İstanbul?

Kanal güzergahı: Karadeniz kıyısından 
Yeniköy’den başlayıp Terkos Gölü’nün 
doğusundan inen ve Sazlıdere baraj 
gölünü de içine alarak Küçükçekmece 
Gölü’ne bağlanıp Marmara Denizi’nde son 
bulan bir su yolu

Kurulma nedeni: Boğaz’ın geçiş trafiğini 
hafifletmek ve Boğaz güvenliğini sağlamak

Uzunluk: 45 km
Genişlik: 150 m
Derinlik: 25 m

Presenter
Presentation Notes
Tarih boyunca çeşitli nedenlerle pek çok hükümdar Karadeniz ile Marmara’yı ikinci bir suyoluyla birbirine bağlama hayali kurmuş. Ancak modern anlamda bir kanal projesi ilk kez 1990 yılında dönemin Enerji Bakanlığı Müşaviri Yüksel Önem’in Bilim ve Teknik dergisi için yazdığı "İstanbul Kanalı'nı Düşünüyorum" başlıklı makalede dile getirilmişti. Proje daha sonra 1994’te Demokratik Sol Parti'nin seçim broşürlerinde kamuoyunun gündemine geldi. 27 Nisan 2011 tarihinde ise resmen ilan edildi bu proje. 



1) Terkos Gölü besleme havzasının %3'ünü (20 km2) ve  Sazlıdere
Barajı’nın tamamını devre dışı bırakacak. 

- Sazlıdere Barajı: Yıllık verimi 52 milyon m3 ve Terkos Gölü’nden alınan 
39 milyon m3 suyun ara deposu  

- Terkos Gölü: Yıllık verimi 142 milyon m3 ve İstanbul’a Istranca
Sistemi’nden toplam 235 milyon m3/yıl suyun aktarıldığı ara deposu

52 + 18 = 70 milyon m3 su doğrudan devre dışı

Kanal İstanbul’un kentin su 
varlıkları ve yapılarına etkileri

Presenter
Presentation Notes
Sazlıdere Barajı (1991-1996, DSİ) 2019 yılı fiyatları ile yaklaşık maliyeti kamulaştırma dahil 2.25 milyar TL olup, İSKİ tarafından içme ve kullanma suyu temini için işletilmektedir. Yani Avrupa yakasında bulunan yüzey sularının , mevcut yüzeysel içme suyu tesislerinden çekilebilecek (Asya yakasından aktarılan sular hariç) su miktarı 411 milyon m3/yıl olup, bu miktarın % 52’si (214 hm3/yıl: Istranca+Terkos) Terkos Gölü vasıtası ile, %13’ü ise (52-55 hm3/yıl) Sazlıdere Barajı’ndan sağlanmaktadır. 



Yani Avrupa yakasında bulunan yüzey sularının (Asya yakasından 
aktarılanlar hariç) %52’si (Istranca+Terkos) Terkos Gölü vasıtası ile, 

%13’ü ise Sazlıdere Barajı’ndan sağlanıyor. Böylece Avrupa 
yakasının sularının %65’i risk altında olacak (DSİ 2019). 

Kanal İstanbul’un kentin su 
varlıkları ve yapılarına etkileri

2) Kanal, Terkos- Kağıthane İçmesuyu İsale Hatlarını ve Terkos-
İkitelli İsale hatlarını kesip devre dışı bırakacak. 



3) Kanal güzergâhı boyunca stratejik rezervlerimiz akiferlere tuzlu 
suyla kirletecek. 

Proje alanının tamamı “İstanbul İli Avrupa Yakası Yeraltı Suyu İşletme Sahası” içerisinde 
kalıyor. Ayrıca kanal kazılarıyla, akifer boşalımlarının hızlanması ve yakın çevredeki su sondaj 
kuyularının etkilenme ihtimali var. Kanal güzergahının güneyindeki Marmara kesiminde 
tuzlusu girişimi kanalın tüm güzergahı boyunca ise akiferlerin kirlenme riski ve akifer
boşalımlarının hızlanması söz konusu. 

Kanal yan yüzleri ile tabanında geosentetik beton şilte, enjeksiyon ile geçirimsizlik 
duvarı/perdesi vb. teknolojiler uygulansa da  jeolojik yapı, dinamik yükler, topoğrafya ve 
yoğun kentleşmeye bağlı olarak geçirimsizlik perdesinde olumsuzluklar meydana gelebilir. 
Kanal güzergahı boyunca değişken jeolojik yapı ve gemilerin karaya oturması geçirimsizlik 
zonunu yırtıp işlevini kaybetmesine neden olabilir. 

Deprem, sel vb. doğal afetler…

Kanal İstanbul’un kentin su 
varlıkları ve yapılarına etkileri



Kanal İstanbul’un kentin su 
varlıkları ve yapılarına etkileri

4) Proje, ıslah uygulama projeleri onaylanmış 13 derenin  yataklarının 
havzalarını, topografyasını ve akış rejimini değiştirecek.

İklim değişikliğinin etkisiyle zaten değişmekte olan akış rejimine
bir de bu projenin yarattığı ek yükler binecek.  

Presenter
Presentation Notes
Azaklı, Tükköşe (domuz), Dutlukçayırı, Boyalık, Baklalı, Suyolu (kiriş), Kanlıağıl, Durusu, Ferbad, Ayvalı, Kanlıyazma (Yeniköy), Kilise ve Dursunköy dereleri



5) Kanal etrafında oluşacak yeni yerleşim yerleri, 3. köprü çevre 
yolu ve 3. havaalanı projeleriyle birlikte ek nüfus artışı olacak ve ek 
su kaynakları oluşturmak  gerekecek. 

Planlama çalışmaları tamamlanmış Hamzalı Barajı, Pirinççi Barajı ile planlaması 
devam eden Karamandere Barajı ve hatta Kırklareli’nde bulunan Rezve Deresi 
üzerinde bir baraj kurmak gerekebilir. Avrupa’ya Asya yakasından da su taşındığı 
için Osmangazi Barajı ve Sungurlu Barajı gibi projelerin de yapılması gerekecek.  

İstanbul’un öz su varlıkları üzerindeki baskılar artacak…

Kanal İstanbul’un kentin su 
varlıkları ve yapılarına etkileri

Presenter
Presentation Notes
DSİ buraların su toplama havzaları (en kısa zamanda) içmesuyu havzası ilan edilmesi için çağrıda bulunuyor.



6) İstanbul ada kent olacak, suda dışa bağımlılık artacak

İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi 
yükselirken iki yarım adadan oluşan 
kenti adaya çevirmek İstanbul’un 
kırılganlığını artırmaktan başka bir şey 
değildir.

Su kaynakları ve su çevrimi zarar gören 
bir kent daha da dışarıya bağımlı hale 
gelecektir.   

Kanal İstanbul’un kentin su 
varlıkları ve yapılarına etkileri



- Proje tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli;

- Kanal İstanbul projesi rotasının yapılaşmadan korunması için buralarda zaten var olan 
küçük ölçekli tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin teşvik edilmeli ve geliştirilmeli;

- Hiking etkinlikleri ve kentin doğası içinde yapılabilecek rekreasyonel faaliyetlerin 
geliştirilmeli ve desteklenmeli;

- Güzergahta yer alan 25’i tescilli tarihi yapılar kendi bulundukları yerde bütünlük içersinde 
korunmalı, bunların tanıtımı yapılmalı ve ziyaretçilere açılmalı;

- Buradaki su varlıklarının korunması için üzerindeki tüketim baskıları hafifletilmeli (su 
tasarrufunu ve verimliliğini hedefleyen grisuyun yeniden kullanımı, yağmur hasadı, kent 
üzerine gelen yağışı kentte tutacak yeşil alanların artırılması, vb. yöntemlerle) 

Peki, ne yapmalı?

















TEŞEKKÜRLER
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