
ALTINKAYA BARAJI’NIN 

VEZİRKÖPRÜ’YE ETKİLERİ

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz
19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

cyilmaz@omu.edu.tr



Bilinenler;

-Altınkaya Barajı Aşağı Kızılırmak projesinde yer alır.

-Kaya dolgu tipinde yapılan barajının göl alanı 74.5 km²dir.

-Su toplama hacmi 5 milyar 673 milyon m³tür.

- Altınkaya Barajının suları herbiri 175 MW'lık (toplam 700 MW) dört üniteyi 

beslemektedir.

-Yılda 1 milyar 632 milyon KWh enerji üretilmektedir.

Ya unutulanlar?

Giriş;

Altınkaya 

Barajı’nın inşası 

ve barajın su 

tutmaya 

başlaması 

(1988)

http://www.yuksel.net/www.yuksel.net/tbaraj/1altinka.htm


A) Tarihi Vezirköprü-Bafra ırmak yolu

1- Kayıkla nakliyat

2- Tomruk taşımacılığı 

3- Bu yolun tarihteki önemi; Asarkale



1-Kayıkla 

nakliyat



Kayıkla 
nakliyat



2-Vezirköprü-Kunduz 
ormanlarından Bafra’ya 
ırmaktan tomruk nakli



3-Vezirköprü-Bafra arası 
Kızılırmak vadisi yolunun 
tarihteki önemi ?!!



 Alancık, Aşağınarlı, Çaltu, Çeltek, Düzce, 
Erduası, Güldere, İnkaya, Kabalı, Kaplancık, 
Karakaya, Karanar, Kıratbükü, Kuruçay, 
Örencik, Saraylı, Saraycık, Türkmen, Yeşiloba, 
Yolpınar, 

 Ve tercihler;

-Kamulaştırma bedeli alıp geri kalan toprağını 
işlemeye devam edenler,

-Kamulaştırma bedeli alıp serbest hareket 
edenler,

-Karşılığında şehirde ev alıp şehre yerleşenler,

-Toprağına karşı toprak isteyenler / alanlar.

B) Su altında kalan köyler



Göçlerin yönü;
1. Bafra’ya, Vezirköprü’ye, Durağan’a, Samsun il 

merkezine
-İstanbul, Bursa, Kocaeli’ne
-Hatay’a Amik Ovası’na

2. Amik Ovası’ndakilerin durumu; 
-Amik Ovası’ndan tekrar göç; Samsun’a ve Marmara 
Bölgesine
-Hatay-Samsun-İstanbul üçgeninde otobüs seferleri

C) Amik Ovası’na göç



Toprağına karşı toprak isteyenler

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Tayfur Sökmen Köyü’ne iskan edilenler









D) Yolu kesilen / karşı yakada kalan köyler

-Ulaşım güçlüğü, ilçe 
merkezi ile bağlantının 
kesilmesi, 
-Göç, geri kalmışlık, 
köyler geriledikçe 
Vezirköprü’ye katkıların 
azalması; 
-Ekonomik olarak geri 
kalınca Vezirköprü’den 
yaptığı alışveriş bitti, 
Vezirköprü’nün 
hinterlandı olan bu 
köylerin gelirin 
azalması Vezirköprü’yü 
geriletti. 





Etkiler;

-Okullar kapandı,  sağlık ocakları kapandı, 
bakkallar kapandı, ilçe merkezi ile 
bağlantıyı sağlayan köy minibüsleri 
seferleri azalttı ya da bıraktı.

-İlçe merkezi ile bağlantı azaldıkça gerileme 
arttı, bu durum geride kalan nüfusun da 
göçe katılmasına zemin hazırladı





E) Barajın diğer etkileri;

-Yeni bir turizm alanı ortaya çıktı

-Tatlısu balıkçılığı yapılmaya başlandı

-Yeni bir ova ortaya çıktı



 

Milyonlarca yıldır taşıdığı alüvyonlarla Bafra Ovası’nı 
oluşturan Kızılırmak, artık getirdiği malzemeyi Altınkaya 
baraj gölünün başlangıcına bırakarak Vezirköprü-Durağan 
arasında yeni bir ova oluşturmaktadır.



Sabrınız için teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz


