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MARDİN DEPOLAMASI GAP projesi kapsamında 221 KM’lik ve 204 m3/sn’lik 

Mardin ana kanalının son aşamasında yer almaktadır. 1977 – 1978 yıllarında 

yapılan etüt çalışmaları ile Mardin ovamızda Kızıltepe – Derik- Nusaybin 

ilçelerimizin arazilerini kapsayacak şekilde planlama yapılarak MARDİN 

DEPOLAMASI’NIN yeri belirlenmiştir. 

Daha sonraki aşamalarda 1992 yılında DSİ Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığınca tekrar 

revize edilmiş ve belirlenen yerde yapılması uygun görülmüştür. 

MARDİN DEPOLAMASI’nda takriben 102.000 HA. Alanın sulanması planlanmıştır. 

Aşağı Mardin ana kanalı vasıtası ile isale edilen suların bir kısmı Mardin Cazibe 

Sulamasına, diğer kısmı ise 1. Pompaj ile MARDİN DEPOLAMA’sına basılacak ve 

aynı pompa istasyonu marifeti ile sulama devrelerinde pompaj ile üst kotaya 

çıkarılarak şebeke kanallarına verilerek sulama yapılacaktı. 

Anılan şebekelerin proje yapım ihaleleri yapılmıştır. Bu şebeke ile aşağıda 

belirtilen sulamalar planlanmıştır. 

1. MARDİN DEPOLAMASI ana kanalı cazibe sulaması 

2. MARDİN DEPOLAMASI 1.Sağ ve sol sahil pompaj sulaması 

3. MARDİN DEPOLAMASI 2.sağ ve sol sahil pompaj sulaması 

4. MARDİN DEPOLAMASI 3.sağ ve sol sahil pompaj sulaması 

 

Sözü edilen Kızıltepe – Derik – Nusaybin ilçelerimizin arazilerini kapsayan yaklaşık 

102.000. HA’lık alanın sulamasının yapılabilmesi için MARDİN DEPOLAMASI’nın bir 

an evvel yapılması gerekmektedir. 

 

MARDİN DEPOLAMA’sı 1970 yılından beri 3 kez revize edilerek yerin en uygun yer 

olduğu planlanmıştı. 

 

Bu nedenle GAP EYLEM PLANI kapsamında FIRAT suyunun Mardin - Ceylanpınar 

Ovasına götürecek olan 221 km’lik MARDİN KANALI’nın biten 86 km’lik kısmından 

geriye kalan bölümü 3’e bölünerek ihale edilmiş ve ANA KANAL İNŞAATI bitme 

aşamasına gelinmiştir. 

 

Proje yapım işi esnasında DEPOLAMA altında kalacak BOYAKLI, AMBARLI, 

KOVANLI VE 2 Mezra’larında kuyular açılmış, toprak numuneleri alınmıştır. 

MARDİN DEPOLAMA’sı proje yapım işi 2011 yılının Şubat ayında bitmiştir. 



 

Devlet Su İşleri (DSİ ) Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğünün 

son yaptıkları değerlendirmelerde, daha önce 3 kez revize edilerek yerine karar 

verilen ve büyük harcamalar yapılarak yapılan MARDİN DEPOLAMASI yapım işi için 

ihale aşamasına getirilerek hazırlanan projenin Maliyetinin Yüksek olduğunu 

belirterek vazgeçilmesi, yeni bir yerin bulunması, küçültülmesi veya birkaç 

parçaya bölünmesi gerektiğini belirterek belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. 

 

Bu durum karşısında MARDİN ANA KANALININ GAP EYLEM PLANI Kapsamında 

olduğu ancak MARDİN DEPOLAMASI bu kapsam içinde olmadığı için belirsiz ileri 

bir tarihe ertelenmiş görülmektedir. 

 

Bu durum karşısında bu erteleme MARDİN OVASININ SULAMA PROJESİNİN 

başlamasının en iyimser şartlarda 3-4 yıl ertelenmiş olacaktır. MARDİN 

DEPOLAMASININ ertelenmiş olması veya kapsama alınmaması durumunda yöre 

halkına ve ülkemize ekonomik yönden büyük sıkıntılara sebebiyet verecektir. 

 

Yine MARDİN DEPOLAMA projesi için belirlenen alandaki BOYAKLI –AMBARLI-

KOVANLI Köyleri ve 2 mezra halkı projenin etütlerine izin vermişlerdir. 

 

Mardin depolamasının gerçekleşmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bu 

konu ile ilgili taleplerimiz, Birliğimiz tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığına, 

talep ve beklentimiz intikal ettirilmiş, 09.02.2012 tarih ve 58423 sayılı DSİ Genel 

Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsiller Dairesi Başkanlığından alınan cevabi 

yazının dördüncü paragrafında; “ 2008 yılında açıklanan, “GAP Eylem Planı” ile 

GAP kapsamındaki projelere hız verilmiş olup, Mardin Depolaması bu kapsamda 

olmamamsına rağmen kati proje çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır. 

Sulama sistemi kati proje çalışmaları ise halen sürmektedir. Dolayısıyla projeden 

vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, bütçe imkânları çerçevesinde 

önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi düşünülmektedir.” denilmektedir.  

DSİ’nin beyanına göre, tabiri caizse kurum ipe un sermektedir.  

Mardin depolaması Devlet Su İşlerinin inisiyatifine bırakıldığı takdirde 

depolamanın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Bu depolamanın GAP Eylem 

Planı fonundan karşılanarak gerçekleştirilmesi ve MARDİN SULAMA KANALI ile 

SULAMA DEPOMUZUN geciktirilmeden suyun ve bereketin bir an evvel ovamıza 

intikali gerekmektedir. 


