
MELEN BARAJI'NIN İSTANBUL İÇME SUYU TEMİNİNE GETİRDİĞİ SORUNLAR:

İstanbul'a yılda yaklaşık 1.077 milyar m3 içme ve kullanma suyu temin etmek maksadıyla 1990 yılında yaşanan
ciddi susuzluk sonucunda o zamanın başbakanı Turgut ÖZAL'ın talimatları ile başlatılan Büyük Melen Projesi,
İstanbul da su sorununu kökten çözecek büyük bir projedir.

Projenin planlama ve proje safhası beklenilenden uzun sürmüş ve projenin 3 etapta tamamlanması görülmüştür.
Kredi temini ve kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması ile DSİ tarafından birinci etabın ihalelerine 2000
yılında başlanılmış, 7 adet inşaat, 3 adet imalat ve 1 adet enerji temini maksatlı 11 alt projeden oluşan bu etap
uzun gecikmeler sonucu 20.Ekim 2007 tarihinde hizmete alınmıştır.

8.5 m3/sn kapasiteli pompalarla yılda 268 milyon m3 suyun temin edilebileceği bu etapta yer alan 189 km
uzunluğundaki isale hattının 100 km.lik bölümü, İSKİ’nin ekonomik desteği ile tamamlanmıştır.

Teorik olarak belirlenen 268 milyon m3 lük kapasiteye bu güne kadar hiç ulaşılamamış, yılda temin edilebilen su
miktarı ortalama 200 milyon m3 civarında kalmıştır.

Tüm etapları içine alan ana su yapısı olan Melen Barajı inşaatı ise şu safhaları yaşamıştır.
• Baraj gövdesi zemin şartlarına en uygun tip olan '' kil çekirdekli kaya dolgu'' olarak projelendirilen yapı,

yeterince teknik inceleme yapılmadan ve yapılan ikaz ve itirazlar dikkate alınmadan değiştirilmiş ve bu zemin
yapısının taşıyamayacağı tip olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) gövde tipine dönüştürülmüştür.



• Bu dönüşümüm sorumlusu DSİ nin teknik görüşlerin hiçe sayan zamanın DSİ den sorumlu bakan başta olmak
üzere onun müsteşarı, ve DSİ den sorumlu müsteşar yardımcısından oluşan Bakanlık yöneticileri ile proje
değişimine karşı çıkmayan veya karşı çıkmasına rağmen yeterince direnemeyen o zamanın DSİ Genel Müdürü ,
ilgili DSİ Genel Müdür Yardımcısı, Barajlar ve HES Daire başkanı ve projeye imza atan mühendisleridirler.

• Baraj gövdesi ve diğer tesislerin inşaatına, değiştirilen bu proje ile Mart 2013 tarihinde başlanılmış ve barajın
12 Mayıs 2017 tarihinde bitirilmesi amaçlanmıştır.

• Baraj gövde inşaatı bir yıllık gecikme ile Haziran 2018 tarihinde tamamlanmış, ancak baraj gövdesindeki
derzlere konulan ölçüm aletlerinden derzlerde açılmalar olduğu ve bu hali ile barajda su tutulamayacağı tespit
olunmuştur.

Bu deformasyonlar, zeminin taşıma gücünün bu ağırlıktaki baraj gövdesini taşıyamamasından ileri gelmektedir.
Diğer bir deyişle baraj gövdesindeki proje değişikliği kesinlikle yanlıştır.

• Bugün yaşanan bu durumdan bu günkü DSİ yöneticilerinin bir kabahati yoktur.

• DSİ yönetimi bu durumu nasıl düzeltirim? arayışına girmiş ve yaklaşık bir yıl süren bir zaman diliminde dış
ülkelerden uzmanların görüşlerini de alarak bir ( destekleme ) projesi hazırlamıştır. Hazırlanan bu projenin
yapım maliyetinin 500 milyon TL civarında olduğu ve 2020 yılı başlarında yapılacak bir ihale ile söz konusu
çalışmalara başlanılacağı öğrenilmiştir.



• Melen Barajının tamamlanarak hizmete alınması DSİ yetkililerince en erken 2023 yılı olarak ifade olunmuştur.

• Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşlarından biri olan DSİ’nin yetkilerini yeterince kullanamayışının soncunda
İstanbul halkı, Melen Projesinden beklediği 1.077 milyar m3 suyu , en iyimser ifade ile 2023 yılından önce
alamayacaktır.

• Melen Projesinin inşa süresince DSİ’ye hakim olan siyasi anlayış Melen Projesi dışında İSKİ’nin geliştirmek
istediği Mutlu Dere'den su temini, deniz suyundan su temin etme gibi diğer su kaynaklarının yapımını da
engellemiş ve İstanbul halkını Melen Projesine adeta mahkum etmiştir.

• Melen Projesinin yapımı süresince dış göçlerle İstanbul'un nüfusu 2 katına çıkmış ve 16 milyon kişiye
ulaşmıştır. 2019 yılı içinde İstanbul'a servis edilen içme, kullanma suyu miktarı 3 milyon m3/gün seviyesini
bulmuştur.

• DSİ’nin projeyi gerçekleştirme hızından rahatsız olan İSKİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı inşaatına başlanılan
yıllarda ilave tedbir olarak 2. ve 3. isale hatları ile pompaj tesislerinin yapımına başlamıştır.

İkinci etabı teşkil eden ve İSKİ tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 3000 mm çapındaki 2. isale hattı ve
14m3/sn. kapasiteli ikinci pompa tesisi tamamlanmış ve İstanbul'a yılda temin edilebilecek su miktarı 400 milyon
m3 seviyesinin üzerine çıkarılmıştır.



Üçüncü etabı teşkil eden ve İSKİ tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 3000 mm çapındaki 3. isale hattı ile
üçüncü pompa tesisi inşaatı tamamlanmış ancak pompalar henüz monte edilmediğinden bu etap hizmete
alınmamıştır. Pompaların monte edilerek devreye alınması halinde şehre verilebilecek su miktarı işletmedeki
başarı ile 500 milyon m3 düzeyinin üzerine çıkarılabilecektir.

• Aralık 2019 tarihi itibariyle İstanbul'a su veren barajlarda doluluk oranı %35.68 dir. Bu oran 2010 yılından bu
yana en düşük orandır.

2019 Aralık ayı itibarı ile ilgili kurumların şu işlemleri yapmalarını öneririm.

İSKİ Genel Müdürlüğü:

Muhtemel bir kuraklık periyoduna girildiği bu yıllarda İstanbul'un susuzluk çekmemesi tamamen İSKİ' nin işletme 
becerisine kalmış, bütün yük İSKİ' nin omuzlarına yüklenmiştir. Bu nedenle İSKİ,  Melen pompa istasyonlarından 
azami suyu alacak bir uygulama içine girmelidir.

Şöyleki; mevcut regülatör 8.5 m3/sn su alma kapasitesine sahiptir. Feyezan nedeniyle regülatör eşiğinde kabarma 
oluşmakta bu nedenle feyezan sürecinde  pompalara max. 14 m3/sn su verilebilmektedir. Oysa pompa kapasitesi 
22.5 m3/sn’dir ve alınacak basit tedbirlerle bu debi alınabilir. 



Bunu sağlamak maksadıyla İSKİ, Melen regülatörü eşik yapısı, kademeli olarak önce 0.75 m daha sonra gerekirse
daha fazla yükseltilerek su kabartılmalı , böylece su alma yapısına suyun kolayca girişi sağlanarak yılda en az 400
milyon m3 su ve hatta daha fazlası İstanbul'a pompalanmalıdır.

Bu hedef gerçekleştirilebilecek bir hedeftir ve İSKİ 'nin bu hedefi gerçekleştirecek gücü vardır.

Regülatör eşiğinde yapılacak kabartma işleminin barajın memba ve mansabındaki etkileri incelenmeli ve
muhtemel herhangi bir zarar ve ziyana karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

Kuraklığın ilerideki yıllarda devam etmesi durumunda bu çalışma yeterli olmayabilir. Bu durumda baraj derivasyon
tünelleri kapaklarla kontrol edilebilir duruma getirilmeli ve feyezanlar sonrası memba batardosu arkasında
depolanacak sular feyezandan sonra 3.pompa istasyonu yardımı ile İstanbul'a pompalanmalıdır. Böylece su basma
kapasitesi yılda 500 milyon m3 düzeyinin üzerine çıkarılabilir.

En önemli konu: Bu çalışmalarda DSİ ile İSKİ’nin yakın koordinasyon yapması şarttır.

İSKİ, Melen projesinden başka Yıldız Dereleri ile Yeşil Çay sistemini de aynı hassasiyetle işleterek bu kaynaklardan
azami suyu İstanbul'a kazandırmalıdır. İstanbul kesinlikle susuz bırakılmamalıdır.



DSİ Genel Müdürlüğü;

DSİ, Melen Barajında 2018 yılında başlayan deformasyonlar nedeniyle baraj gövdesi için yukarıda açıklanan
destekleme projesine hemen başlamamalı, baraj gövdesini bir süre gözleme almalıdır.Baraj gövdesindeki
deformasyonların sebebi zeminin taşıma gücünün yeterli olmayışıdır. Bu nedenle barajın beton gövde yapısı,
deformasyonlar tamamlanıncaya kadar gözlenmeli, oturma sonucunda oluşan bu deformasyonlar
tamamlandıktan sonra destekleme çalışmalarına başlanılmalıdır. Çünkü;Oturmalar tamamlanmadan yapılacak
destekleme çalışmaları başarılı olmayabilir.

Bu gözlem bir kaç sene sürebilir. Bu süre içinde yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak ve gerekli
koordinasyon sağlanarak İstanbul'un ihtiyacı olan su miktarı temin olunmalıdır.

Baraj gövdesindeki oturmaların temel nedeni olan zayıf zemin güçlendirilmeden, yapılacak çalışmaların olumlu
sonuç vereceği kanaatinde değilim. Bu nedenle önce yapılabildiği kadar baraj gövdesinin ve yapılacak destek
dolgusunun temel zemini güçlendirilmeli, daha sonra destekleme dolgusu inşaatına başlanılmalıdır.

Melen Barajı'nda yaşananlar DSİ için bir tecrübe olmalıdır. Teknolojik kararları verenler mühendislik biliminin
gerçeklerine göre hareket etmeleri gerektiğini bu olay ile öğrendilerse, oldukça pahalı kazanılsa bile bu da önemli
bir kazançtır. Umarım DSİ de bundan sonra bu gibi olaylar yaşanmaz.



KANAL İSTANBUL'UN İSTANBUL İÇMESUYU SİSTEMİNE GETİRECEĞİ SORUNLAR

Yapılması uzun süredir düşünülen Kanal İstanbul' projesinin  Ülke ekonomisine ne kazandıracağı kesinlikle belli 
olmadığı gibi İstanbul'a ne gibi yükler getireceği kamu oyunda pek tartışılamamıştır. Kanal İstanbul'un İstanbul 
içme suyu sistemine etkileri aşağıda kısaca özetlenmiştir.



Mevcut su kaynaklarındaki muhtemel azalma: İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan nüfus toplam nüfusun
yaklaşık %60-65 i oranındadır. Bu bölgenin su kaynakları ise kıttır. Bu bölgenin su ihtiyacını karşılamak maksadıyla
Anadolu yakasından günde 1 milyon m3’den fazla su aktarılmaktadır. Avrupa yakasının mevcut su durumu böyle
iken Kanal İstanbul projesi, Avrupa yakasındaki mevcut su kaynaklarının azalmasına sebep olacaktır.

Bu proje ile Sazlıdere Barajı ortadan kalkmış olacak ve bu işlemin su kaybı brüt 88 milyon m3, net 55 milyon m3/yıl
olacaktır.

Kanal İstanbul projesi, Terkos ve Alibeyköy Barajlarının havzalarını yardığı için bu barajların su beslenme
kapasitelerini de daraltacaktır. Projenin kesin aplikasyonu ile kaybolabilecek su miktarı doğru olarak
hesaplanabilir. Elimizde proje olmadığı için muhtemel su kaybının 30-40 milyon m3/yıl boyutunda olabileceğini
düşünebiliriz.

Böylece esasen kıt kaynaklı bu bölgede net su kaybı, 85-95 milyon m3/yıl düzeyinde oluşacaktır. Bu kaybın bir
yerden karşılanması gerekir. Bu kaybı karşılayacak tek su kaynağı Melen Projesidir ve Melen barajındaki sorunlar
nedeniyle bu projeden 2023 yılına kadar ilave su temin etmek mümkün değildir.

1- Bu bilgiler şu sonucu ortaya koymaktadır.. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında su sıkıntısı yaşanmaması
için Kanal İstanbul projesine, Melen Projesi tamamlandıktan sonra yani en erken 2023 yılından sonra
başlanılmalıdır.



Terkos gölünü bekleyen tehlikeler: Sazlıdere Barajının bulunduğu bölge karstik bölgedir. Bu bölgedeki kaynak
suları, yeraltı suyunun boşalımlarıdır. Sazlı dere barajı bu boşalımları önlemekte idi.

Kanal İstanbul ile -25 m. kotuna kadar ( belki daha derin) kazı yapılacaktır. Bu kazı yapılırken karstik kaynaklar
daha belirgin olarak ortaya çıkacak ve ucu Trakya'ya ulaşabilecek bir yer altı su boşalımına neden olabilecektir.

Böyle bir durum Trakya yeraltı suyu dengesini altüst edebilir. Bu durum bu bölgede ayrıntılı yeraltı hidrojeoloji
çalışmasının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Böyle bir çalışma yapılmamışsa mutlaka yapılmalı ve muhtemel
yeraltı suyu boşalımını önleyecek tedbirler alınmalıdır.

Kanal İstanbul kazısı ile oluşabilecek yeraltı suyu boşalımı en çok İstanbul'un Avrupa yakasındaki en önemli su
kaynağı olan Terkos gölünü etkileyecek ve bu gölün geleceğini riske sokabilecektir.

Şöyle ki:

Terkos gölünün taban kotu -2m. max. su kotu +4.5 m dir. Gölün doğusundan ve yakınından geçecek kanalın taban
kotu en az -25 m. olacaktır. Terkos gölünün altındaki yeraltı suyunun boşalımı halinde Terkos gölü -29.5 m lik bir
ters basınca maruz kalabilecektir. Terkos gölünün tabanı kum ve silt malzemeden oluşmaktadır. Bu zemin yapısı
söz konu ters basınca dayanamaz. Bunun sonucu göl tabanından boşalmalar oluşabilir ve bu durum gölün
tamamen elden çıkmasına sebep olabilir. Alınacak tedbirlerle bu duruma kesinlikle meydan verilmemelidir.



Alınacak tedbirlere gelince: Kanal İstanbul'un batı kenarında Küçük Çekmece Gölünden başlayarak Karadeniz'e
kadar uzanacak bir geçirimsizlik perdesi inşa olunmalıdır. En az 30 m derinliğinde 1.5 m kalınlığında ve 40- 70 km
uzunluğunda inşa olunacak slurry- trençh geçirimsizlik perdesi, bu tehlikeyi bertaraf edebilir . Ancak bu perdenin
en az 500 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir maliyeti olacağı hesaplara dahil olunmalıdır.

Terkos gölünü bekleyen diğer bir tehlike gölün tuzlanma riskidir. Terkos gölünün deniz seviyesinin altında kalan
kısımlarını Karadeniz'in tuzlu sularından seddelerin altında yer alan enjeksiyon perdesi korumaktadır. Kuzeyde yer
alan bu seddelerin dışında enjeksiyon perdesi bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen geçirimsiz perde (slurry-
trench) yapılmaz ise Terkos gölünün enjeksiyon perdesi bulunmayan ve deniz seviyesi altında kalan doğu ve
güney bölgeleri, Kanal İstanbul'un su seviyesinden etkilenebilir. Bu durum gölün tuzlanmasına sebep olabilir. Bu
husus da araştırılmalı ve ilave enjeksiyon perdesi yada slury- trench perdesi ile bu risk ortadan kaldırılmalıdır.

Melen Barajı sularının İstanbul'un Avrupa yakasına aktarılması: Melen Barajından İstanbul'a getirilen suların bir
kısmı Anadolu yakasındaki barajlara doğrudan basılırken bir kısmı ise İstanbul Boğazını geçen, 4.00 m çapındaki
36 m3/sn debiyi geçirebilecek kapasiteye sahip ve 5551 m uzunluğundaki tünel ile Avrupa yakasına
ulaştırılmaktadır. Suların açılacak Kanal İstanbul'un batısında bulunan bölgelere ulaştırılabilmesi ve
Büyükçekmece besleme alanlarının takviyesi için, kanalın altından geçecek ikinci bir yer altı tüneline ihtiyaç
doğacaktır. Bu tünelin çapı ve uzunluğu ile nereden geçmesi gerektiği yapılacak proje ile belirlenecektir. Ancak bu
tünelin inşaatının , daha zor şartlarda yani su basıncı oluşmadan diğer bir ifade ile Kanal İstanbul kazısı
yapılmadan tamamlanması gerekir. Söz konusu tünelin maliyeti de proje maliyetine ilave olunmalıdır.



Terkos sularını Kağıthane ve İkitelli arıtma tesislerine aktaran isale hatlarının yenilenmesi: Terkos gölü suları ile
Yıldız projeleri suları çapı 2200 mm olan iki isale hattı ile Kağıthane ve İkitelli arıtma tesislerine pompalar ile
aktarılmaktadır. Kanal İstanbul, bu iki isale hattını kesecektir.

Bu durumda İSKİ yeni isale hatlarının  projelerini  geliştirerek Terkos sularını ya kanalın altından ya da kanal 
üzerinde yapılacak köprüler üzerinden arıtma tesislerine aktarmak zorunda kalacaktır.

Diğer bir alternatif ise  Terkos gölü sularını Büyükçekmece besleme bölgesine sevk etmek olabilir. Bu olasılıklar 
şimdiden incelenmeli,  projelendirilmeli, maliyeti belirlenmeli  finans kaynağı da belirlenerek  Kanal İstanbul  
projesi paketine dahil olunmalıdır.

Bu çalışmalar zamanında yapılmaz ise Kanal İstanbul kazısı yapılırken İstanbul'un Avrupa Yakası susuz kalabilir.

Kanal İstanbul projesinin İstanbul İçme ve Kullanma suyu tesislerine getireceği etkiler ve zararlar kısaca bu şekilde 
özetlenebilir. Adı geçen projenin İstanbul'un hayatına ne ölçüde etki edeceği ve Montrö sözleşmesini ne derece 
ihlal edeceği  bu bölümde ele alınmamıştır. 

Ancak burada çok önemli bir konuya, muhtemel İstanbul depremine değinmek istiyorum.



İstanbul, beklenen muhtemel depreme karşı gerekli hazırlıkları henüz yapamadı. Depremde ağır can kaybına 
neden olacak yapılar deprem güvenliğine kavuşturulamadı. Ülkenin geleceği için son derece büyük bu tehlikeyi 
önlemek için kaynaklarımızı öncelikle muhtemel İstanbul depreminin zararlarını azaltma çalışmalarına yöneltmeli  
ve İstanbul'u depreme güvenli duruma getirmeliyiz. Kaçınılmaz bu gerçeği göz ardı edemeyiz.

2- Bu nedenle büyük kaynak israfına sebep olacak  Kanal İstanbul Projesi bu gerçeğin önüne geçirilmemeli ve  
kaynaklar öncelikle deprem güvenliği için harcanmalıdır.

Kanal İstanbul Projesinin muhtemel İstanbul depremine ne ölçüde etki edeceği hususuna gelince Bilindiği gibi 
Marmara Denizi içinde bulunan Kuzey Anadolu fayının kırılması halinde İstanbul da 6.5 ile 7.5 büyüklüğünde 
deprem olacağı yapılan araştırmalar sonucunda kamu oyuna açıklanmıştır. Söz konusu muhtemel depremin en 
büyük tahribatı ,İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan  Avcılar- Fatih ilçeleri arasındaki bölgede yapacağı yine bu 
bilgiler arasında yer almaktadır.  Kanal İstanbul Projesi ise muhtemel depremden en fazla etkilenecek bu 
bölgede yer almaktadır.

Kanal İstanbul Projesinin  yakın bir gelecekte beklenen İstanbul depremini ve depremden  en fazla etkilenecek 
olan bu bölgeyi ne ölçüde etkileyeceği konusu son derece önemlidir ve bu konu ayrıntılı olarak mutlaka 
incelenmelidir.Yani Kanal İstanbul ile oluşacak yeni topoğrafik yapı ,hidrolojik yapı ve hidrojeolojik yapı;  bu 
bölgede muhtemel  deprem hasarlarını  artıracak mıdır? azaltacak mıdır? sorusu bilimsel olarak mutlaka 
cevaplandırılmalıdır.



Bu konuda Marmara Denizindeki fay hatlarını en yakından inceleyen Prof. Dr. Naci GÖRÜR'ün görüşlerine
dikkatinizi çekmek isterim. Naci Hoca Kanal İstanbul Projesinin muhtemel depremi olumsuz yönde etkileyeceğini
ileri sürmektedir. ( 01 Aralık 2019 tarihli Cumhuriyet Gazetesi)

3- Kanal İstanbul Projesi, deprem hasarlarını artıracak ise ki öyle görülüyor; ya bu projeden vazgeçilmeli ya da
yapım işi deprem sonrasına ertelenmelidir

Yararlı olacağı ümit ve dileklerimle.

Saygılarımla.

20 Aralık 2019



KANAL İSTANBUL’A ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

İstanbul Boğazının petrol ve doğalgaz tanker geçişlerinin oluşturduğu tehlikelerden korumak için şu alternatif
çözümler ele alınmalıdır.

Alternatif önerinin özü: Karadeniz ile Marmara Denizi veya Karadeniz ile Ege Denizi arasında petrol boru hatları ile
ulaşımın sağlanması.

Bu nedenle Karadeniz, Marmara, ve Ege Denizinde yapılacak iskeleler, pompa tesisleri, dolum ve depolama
tesisleri, birbirlerine boru hatlarıyla bağlandığında petrol ve doğalgaz taşınması güvenli bir şekilde yapılabilir.. Bu
maksatla:

1- Anadolu yakasında Şilede yapılacak tesisler ve boru hattı ile akaryakıt ve doğalgaz Derince Limanına
aktarılabilir.

2- Rumeli yakasında Kıyı köy de yapılacak tesisler ve boru hattı ile akaryakıt ve doğalgaz Tekirdağ Limanına
aktarılabilir.

3- Rumeli yakasında Kıyı köy de yapılacak tesisler ve boru hattı ile akaryakıt ve doğalgaz Meriç Nehri ağzında
yapılacak tesislere aktarılabilir.



Petrol ve doğalgaz taşınmasının boru hatlarına kaydırılması ile İstanbul Boğazı’nın güvenliği sağlanmış olur.

Önerilen alternatif projelerin Kanal İstanbul Projesinden daha ekonomik ve çevre açısından daha az sorunlu
olduğu gerçeği açıkça ortadadır. Bu gerçek ekonomik hesaplarla ortaya konulmalıdır.

Mühendislik kuralları uygulanırsa Kanal İstanbul Projesinin yukarıda belirtilen çözümlerin hiç birinden daha
ekonomik olmadığı görülecektir.

Mühendisliğin temel kanunu, ekonomik projelere öncelik verilmelidir

Selami OĞUZ

Emekli İSKİ Genel Müdür Yardımcısı (1994- 2000)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

