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T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'ndan
600 Milyon Dolarl›k Müjde!
Siirt Pervari Baraj› ve HES Projesi,
NTF - MPR - SU-YAPI Ortakl›¤›yla ve
1200 ‹stihdamla Hayata Geçiyor
‹stanbul, 16 Mart 2009 - Geçti¤imiz günlerde T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›) taraf›ndan ﬁubat ay› baﬂ›nda ön
duyurusu gerçekleﬂen ikinci büyük yat›r›m›n, Türk NTF ve SU-YAPI ile ABD'li ortaklar› MPR konsorsiyumu; Pervari A.ﬁ. taraf›ndan hayata geçirilecek olan, Siirt Pervari
Baraj› ve HES Projesi oldu¤u aç›kland›.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› ve Pervari A.ﬁ. ortaklar› NTF - MPR ve SU-YAPI, bugün yapt›klar› ortak aç›klamada, 600 milyon ABD dolar› tutar›nda bir yat›r›m ile
gerçekleﬂecek projenin, 1200 kiﬂiye istihdam sa¤layaca¤›n› duyurdu. ‹nﬂaat süresi 60 ay olarak planlanan Siirt Pervari Baraj› ve HES Projesi'nin geçmiﬂi, temeli 1998
y›l›nda at›lan Türk-ABD iﬂ birli¤i protokolüne dayan›yor. Projenin planlanmas› ise E‹E (Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi) taraf›ndan 1980'lerde yap›lm›ﬂt›.
Yap›lan ortak aç›klamada, projenin DS‹ taraf›ndan planlanan Pervari Baraj›'n›n üzerinde bulundu¤u Botan Çay›-Müküs Deresi'ndeki Pervari Regülâtörü'nün de önünü
açacak olmas› ve ülkemizin hidroelektrik kapasitesinin de¤erlendirilmesi aç›s›ndan son derece önem taﬂ›d›¤› kaydedildi.
Entegre olarak çal›ﬂacak bu iki projenin üretece¤i toplam enerjinin yaklaﬂ›k 1700 GWh (gigavatsaat) olaca¤›, bu oran›n Atatürk Baraj›'n›n üretti¤i enerjinin yaklaﬂ›k
% 20'sine tekabül etti¤i, kurulu güç olarak ise ülkemizdeki mevcut kurulu gücün %1,5'ine denk geldi¤i de gelen bilgiler aras›nda.
NTF Ortaklar Kurulu Baﬂkan› F›rat EREN, konsorsiyum ad›na yapt›¤› aç›klamada, projenin nihayet hayata geçirilmesinde Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'n›n son derece
önemli katk›lar› oldu¤una de¤inerek, “Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'na tüm aﬂamalarda bizlere verdi¤i destek için müteﬂekkiriz. Pervari Hidroelektrik
Santrali, konumu itibar›yla gerçekten çok özel bir projedir. Bulundu¤u yöreye yapaca¤› ekonomik katk›ya ek olarak, inﬂaat s›ras›nda yap›lacak ulaﬂ›m
yollar› ve altyap› yenileme çal›ﬂmalar› yöre halk›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamada önemli oranda katk›da bulunacakt›r.” dedi.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan KORKMAZ, “Gelece¤imizi ﬂekillendirecek en önemli unsurlardan biri “enerji”, di¤eri de “su”dur. Ülkemizin
refah›na ve kalk›nmas›na çok önemli katk›lar sa¤layacak olan bir projeye dâhil olmaktan ve dünyada var olan kriz gündemine ra¤men, böylesi katma
de¤erli bir yat›r›m›n gerçekleﬂmesinde rol alm›ﬂ olmaktan dolay› son derece mutluyuz. Enerji ve Çevre Bakanlar›m›za ve bakanl›klara ba¤l› olarak
bizlerle yol alan tüm çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›za desteklerinden dolay› teﬂekkürü borç bilirim.” ﬂeklinde konuﬂtu. Projenin ülkemizin gücüne güç kataca¤›n›
vurgulayan Korkmaz, “Proje Güneydo¤umuza sa¤layaca¤› 1200 istihdam aç›s›ndan da önem arz etmektedir. Yöre halk›m›za ve ülkemize hay›rl› ve
u¤urlu olmas›n› temenni ederim.” dedi.
Pervari Baraj›'n›n inﬂas› Türk "NTF ‹NﬁAAT T‹C. LTD. ﬁT‹."; tasar›m ve mühendislik çal›ﬂmalar› ABD'li "MPR Associates" ve Türk “SU-YAPI MÜHEND‹SL‹K ve MÜﬁAV‹RL‹K
A.ﬁ.” firmalar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek. Pervari Regülâtörü'nün ise inﬂaat çal›ﬂmalar› yine “NTF ‹NﬁAAT T‹C. LTD. ﬁT‹." taraf›ndan; tasar›m ve mühendislik
çal›ﬂmalar› da ‹sviçreli “COLENCO LTD." ve "SU-YAPI” firmalar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek.

