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Değerli Okurlar...
Türkiye Cumhuriyeti ilk barajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleri
doğrultusunda Ankara’nın içme-kullanma ve sanayi suyu temini ile
taşkından korunması maksadıyla 1930-1936 yılları arasında inşa etti.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin Çubuk Barajı ile başlayan baraj mühendisliği
yolculuğu aralarında Keban, Karakaya, Altınkaya ve Hasan Uğurlu gibi
büyük barajların da yer aldığı baraj inşaatlarıyla olgunlaştı. Tamamıyla Türk
mühendis ve işçisinin eseri olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralinin
yapımıyla da olgunluğunun zirvesine ulaştı.
Türkiye, son dönemde inşa ettiği ve dünyanın en yüksek barajları arasına
giren Deriner, Ermenek ve Çine Adnan Menderes gibi barajlar ile bu
konudaki altın çağını yaşıyor. Yine yapımı devam etmekte olan Ilısu, Yusufeli
ve Silvan gibi barajlar da tamamlandıklarında dünyanın sayılı barajları
arasındaki haklı yerini alacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1930 yılında başlayan baraj serüvenini konu
edindiğimiz bu özel sayımızda, barajlarımızı tarihi dönüm noktaları ekseninde
teknik, ekonomik, sosyal ve çevresel yönleriyle incelemeye çalıştık.
Keyifle okumanız dileğiyle.
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Örnek Bir Baraj Projesi
Önce Yarasalara Ev, Sonra Baraj
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Baraj inşaatlarının ortaya çıkardığı ekonomik hareketlilik ve istihdam
imkânları bir yana, tarım ve enerji gibi kalkınmanın lokomotif sektörlerinde
yaratılan katma değer, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesinde
önemli bir rol oynamaktadır.
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Geleceğe Güvenle Bakmak İçin
Barajlar Vazgeçilmezdir
DSİ dört sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olsa
da vatandaşlarımız tarafından daha ziyade baraj
inşa eden kuruluş olarak bilinmektedir. Gerçekten
de baraj ve gölet gibi depolama tesislerimizde
biriktirilen sular faaliyetlerimizin çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Bu tesislerde depoladığımız
sulardan tarımsal sulama, enerji üretimi, içme,
kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla
faydalandığımız gibi feyezan akımlarının kontrolünü
sağlayarak taşkın zararlarından da korunmaktayız.
Barajlarımız ülkemizin kalkınması açısından
büyük öneme sahiptir. Baraj inşaatlarının ortaya
çıkardığı ekonomik hareketlilik ve istihdam
imkânları bir yana, tarım ve enerji gibi kalkınmanın
lokomotif sektörlerinde yaratılan katma değer,
vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesinde
önemli bir rol oynamaktadır.
Yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkemizde,
küresel ısınma ve iklim değişikliği de dikkate
alındığında depolama tesislerinin sayısının artırılması
büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı içme ve kullanma
suyu temin etmek ve tarımsal sulama yapabilmek
için baraj ve göletlerin inşa edilmesi bir zaruret
olarak ortaya çıkmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2003 yılına
kadar yüzlerce baraj ve gölet inşa edilerek işletmeye
alınmıştır. 2003 yılında uygulamaya konulan yeni
yatırım stratejileriyle baraj ve göletlerin sayısı hızla
yükselmiştir. Bu stratejilere göre DSİ bütçesinin
programdaki bütün projelere eşit olarak dağıtılması
yerine öncelikli olanlar belirlenerek belirli bir fiziki
gelişme sağlamış olan tesislere ağırlık verilmiştir.
Tamamlandığında milli ekonomiye katkısı nispeten
fazla olacak baraj ve göletlerin öncelendiği
bu stratejiler neticesinde tesisler kısa sürede
tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

Hâlihazırda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
tamamlanarak hizmete alınan 165 milyar metreküp
depolama kapasitesine sahip 1073 adet baraj
ve gölet işletmede bulunmaktadır. Bu baraj ve
göletler küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kurak
periyotların sıklığını arttırması olasılığına karşı
emniyet supabı görevi görmektedirler.
Gıda güvenliğinin yanında enerji arz güvenliğine de
katkıda bulunan baraj ve hidroelektrik santrallerimiz,
küresel ısınmayla mücadelede karbon emisyonuna
sebep olmayan yeşil enerji üretimiyle dünyamızın
geleceğini teminat altına almaktadır.
Son dönemde aralarında Deriner, Ermenek,
Akköprü, Çine Adnan Menderes, Obruk, Beydağ
gibi büyük barajların da bulunduğu birçok
barajı tamamlayan DSİ Genel Müdürlüğümüz,
önemli barajların inşaat çalışmalarına da devam
etmektedir. Bunların arasında tamamlandığında
gövde hacmi bakımından sınıfında dünyanın en
büyük barajı olacak Ilısu Barajı ve Hidroelektrik
Santrali ile ülkemizin en yüksek barajı unvanını elde
edecek Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali
de bulunmaktadır. Yusufeli Barajı aynı zamanda
sınıfında dünyanın en yüksek 2. barajı olacaktır.
Yine Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük sulama
alanına sahip Silvan Barajı’nda ve İstanbul’un uzun
vadeli içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını temin
edecek Melen Barajı’nda da inşaat çalışmalarımız
devam etmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın,
çiftçimizin ve sanayimizin su ve enerji ihtiyaçlarını
karşılayacak nispette, çevreyle uyumlu baraj
projelerimizi 2023 vizyonu doğrultusunda hayata
geçirmeye devam etmekteyiz.

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü
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Örnek Bir Baraj Projesi
Önce Yarasalara Ev,
Sonra Baraj
Deriner, Ermenek,
Yusufeli gibi son
derece önemli
mühendislik
başarılara imza atan
DSİ, ekosisteme verdiği
değeri de projelerine
yansıtıyor. 2009 yılında
Havran Barajı su
tutma işlemini 2 yıl
erteleyerek yarasalar
için yapay bir mağara
inşa eden DSİ, dünyada
eşine ender rastlanan
bir projeye imza attı.
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Havran barajındaki zeytinlikler

Hazırlayan

Orçun TAŞKIN

Bölge halkının
yoğun baraj arzusu
ile DSİ’nin toprak
ve su kaynaklarını
geliştirme yönündeki
çabalarının
kesişmesiyle Havran’da
bir baraj inşa edilmesi
gerekliliği ortaya
çıktı. 1995 yılında
Havran Projesi
kapsamında baraj
inşaatına başlandı.
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2008 yılında tamamlanma aşamasına
getirilen Havran Barajı’nda su tutulması
halinde Baraj göl alanı içerisinde
mağaraları bulunan yarasaların
yaşamlarının tehdit altına gireceği
anlaşıldı. Bunun üzerine DSİ, mevcut
mağaranın üst kotlarında yapay bir
mağara inşa etme kararı aldı. 2008-2009
yılları arasında inşa edilen mağaraya
doğal yollarla nakledilen yarasalar,
benimsedikleri mağaralarında o tarihten
bu yana huzur içinde yaşıyorlar.

tarımsal uygulamalar gündeme geldi.
Modern tarımsal uygulamaların hayata
geçirilebilmesi için ise su, olmazsa
olmazdı...

Talep Artışının Getirdiği Baraj
Arzusu

Barajın inşa edileceği Havranı çevreleyen
karstik alanda irili ufaklı pek çok mağara
bulunuyor. Baraj göl alanı içerisinde
kalan İnboğazı mağarası da bunlardan
biri... İnboğazı mağarası yaz kolonisi
olarak yaşamlarını sürdüren yarasaların
barınağı konumunda bulunuyor.
Türkiye’nin en büyük ikinci kolonisini
oluşturan bu yarasalar nisan mayıs
aylarında bölgeye gelen 15-20 bin üyeye
sahip kalabalık bir koloni.

Toplam arazisinin ancak %24’ü tarıma
elverişli olsa da Havran tipik bir tarım
ilçesi. Tarımsal faaliyetler büyük ölçüde
zeytinliklerde icra ediliyor. Zeytin, bölge
halkının en önemli geçim kaynağını
oluşturuyor. Havran’da üretilen zeytin,
dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Sofralık zeytin dışında zeytine bağlı
birçok ürün de ihraç edilenler arasında
yer alıyor. 1990’lı yılların başından
itibaren, bölgede gerçekleştirilen
kaliteli zeytin üretimi sayesinde
ortaya çıkan talebin karşılanması için
verimin arttırılmasına yönelik modern

Bölge halkının yoğun baraj arzusu
ile DSİ’nin toprak ve su kaynaklarını
geliştirme yönündeki çabalarının
kesişmesiyle Havran’da bir baraj inşa
edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. 1995
yılında Havran Projesi kapsamında baraj
inşaatına başlandı.

Ancak 1995 yılında baraj inşaatına
başlanıldığında bu koloni bilinmiyordu.
İlerleyen yıllarda zeytinlikleri haşerattan
koruyan bu koloniden haberdar

HABER

olundu. Bunu üzerine yarasaların
barajdan etkilenmesinin önüne geçmek
maksadıyla bilimsel bir ekip kurularak
alternatif çözüm yolları aranmaya
başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde
inboğazı mağarasını barınak olarak
kullanan yarasaların çevredeki diğer
mağaralarda yaşamalarının mümkün
görünmediği anlaşıldı. Bunun üzerine
dünyada ilk kez uygulanacak bir projeye
başlandı... DSİ, yarasalar için yapay bir
mağara oluşturacaktı.

Yapay mağaradan bir görünüm.

Yarasalar İçin Yeniden Yerleşim
Projesi
Baraj projelerinde, baraj göl alanı
içinde kalan yerleşimlerden etkilenen
insanlar için uygulanan kamulaştırma ve
yeniden yerleşim işlemleri Havran Barajı
Projesinde yarasalar için uygulanacaktı.
İlk iş olarak hem inşaat faaliyetlerini
hem de oluşturulacak yapay mağaranın
yarasalar için uygun bir yaşam alanı
teşkil edecek şekilde düzenlenmesi
çalışmalarını izleyecek bir komite
oluşturuldu. Bu komitede DSİ, Kırıkkale
Üniversitesi, Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım
Bakanlığı’ndan uzmanlar yer alıyordu.
Yarasaların yeni mağaraya geçişini ve
popülasyon hareketlerini de içeren
bütün çalışmalar İzleme Komitesinin
gözetiminde gerçekleştirildi.

Yapay Mağara

Çalışmaların ilk safhasında eski
mağaranın hemen üst kotunda ve su
seviyesinin üzerinde eski mağaraya
paralel uzanan yapay bir mağara
oluşturuldu. Oluşturulan yeni mağaraya
ekosistem bütünlüğü açısından önem
arz eden eski mağaradaki makro
omurgasızlar ve yarasa gübreleri taşındı.
Sıcaklık ve nem değerlerini eski mağara
ile uyumlu olacak şekilde ayarlamak
için koruyucu ve düzenleyici yapılar
marifetiyle benzer ekosistem yapay
mağarada da oluşturulmaya çalışıldı.

165

3-7

Giriş Kotu

Yükseklik

Metre

Eski Mağara

Edremit-Havran
Projesi kapsamında
doğa-insan-ekonomi
dengesi gözetilerek
inşa edilen Havran
Barajı’nda, yarasalar
zarar görmeden su
tutulabildi.

113
Metre

Metre

445
Metre

Uzunluk

3-15
Metre

345
Metre
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Havran Barajı
Havran Barajı inşaatına 1995 yılında
başlandı ve 23.11.2009 tarihi itibariyle
barajda su tutuldu. Baraj kil çekirdekli
kaya dolgu tipinde inşa edildi.
Yüksekliği ise temelden 80 metre.
Havran ovası sulaması inşaatına ise
08.05.2009 tarihinde başlandı. Proje
2012 yılında tamamlandı. Havran
Barajı’ndan temin edilen su ile
Havran ovasında 3 060 hektar alanın
sulanması sağlanıyor.

Proje ile

3060
hektar alan sulanıyor
Yıllık

7

milyon TL

gelir artışı sağlandı.
Yaklaşık 4 bin çiftçi ailesi

15000

kişi

bu projeden istifade ediyor.
Kaynak: DSİ

Balıkesir’in körfez bölgesi Edremit,
Burhaniye ve Havranın toprakları
bereketlendi.
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Her Ayrıntı Düşünüldü
Yapay mağaranın yarasaların yaşamına
uygun hale getirilmesi için iki mağarayı
birleştiren baca şeklinde büyük bir
tünel açıldı. Bu irtibat tüneli yarasaların
tercihlerini esas alan bir tahliyeye fırsat
vermesi için tasarlandı. Ayrıca bu tünelin
yapay mağaranın yarasaların yaşama
koşulları arasında önemli bir yer tutan
nemlilik koşulunu da sağlaması gibi
bir işlevi de bulunuyor. Zira yarasaların
kanatları çok ince derilere sahip
olduğundan bu zar görünümlü kanatların
kurumaması yarasaların uçması
bakımından son derece önemli.
Mağara tavanı ve duvarlarında oyuklar
açılarak eski mağaranın ekosistem
özelliklerinin yapay mağaraya
kazandırılması amacıyla eski mağaranın
taban materyali de bu mağaraya taşındı.
Böylelikle guana olarak isimlendirilen
yarasa dışkısı ile birlikte birçok

omurgasız canlının da nakli yapılmış
oldu.
Yapay mağara yarasaların yaşam
koşullarına elverişli hale getirildikten
sonra sıra nakil sürecine geldi.
Yarasaların yeni evlerine yönlendirilmesi
için akşam beslenmek için çıkışları izlendi
ve eski mağaraya dönmeleri mağara giriş
ağızının kapatılması suretiyle engellendi.
İçeride kalması olası yarasalar ise inşa
edilen tünel sayesinde yeni mağaraya
geçebileceklerdi. Yarasaların yapay
mağaraya geçmelerini temin etmek için
ışık ve ses gibi hiç bir tahrik edici unsur
kullanılmadı. Böylelikle doğal bir geçiş
süreci sağlanmaya çalışıldı.
Yeni Evlerini Benimsediler
Yarasaların yeni evlerini ne ölçüde
benimsediklerinin tespiti için düzenli
aralıklarla kontroller yapıldı. Bu
kontrollerde yarasaların sayıları, sağlık
durumları, yavruların gelişim süreçleri ve
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en önemlisi mağaranın işlerliği incelendi.
Eksikler tespit edilip raporlandı ve
giderildi.
2010 yılından itibaren yarasalar havaların
ısınmasıyla birlikte literatürde belirtildiği
ve beklenildiği üzere Mayıs ayı itibariyle
yazı geçirmek maksadıyla yeni evlerine
gelmeye başladılar. Mağarayı yazlık
olarak kullanan yarasaların sayısı 2010
yılından bu yana artıyor. Yarasalar
mağarayı o kadar benimsedi ki 100’e
yakın yarasa mağarayı kışlık olarak da
kullanıyor.
Yarasalar yeni mağarayı çiftleşme,
yavrulama, yavru bakımı ve beslenme
amaçlarıyla yoğun bir şekilde kullanıyor.
Yazı yeni evlerinde geçiren yarasalar kış
aylarının yaklaşmasıyla kasım ve aralık
aylarında civardaki ve Kaz Dağlarındaki
kışlaklarına yerleşiyorlar.
Bir mağarada ekosistemin çok uzun
yıllar içerisinde oluştuğu ve geliştiği
düşünüldüğünde, civarda var olan
ve baraj suyu altında kalmayan irili
ufaklı çok sayıda mağarada herhangi
bir popülasyon artışı olmamasına
rağmen açılan yeni mağaraya yoğun
bir yönelmenin olması yani yarasaların
yapay mağarayı tercih etmesi projenin
başarısının da bir göstergesi olarak
değerlendiriliyor.
Bir Gecede 150 Kilo Sinek
Tüketiyorlar
Havranda inşa edilen mağaranın
sahipleri gececi ve böcekçil yarasalar.
Gece aktif hale gelen pek çok böcek ve
tarım zararlısı sinekler temel besinlerini
oluşturuyor.
Mağaranın zeytinliklere çok yakın olan
konumu yarasaların yazlık olarak neden
bu bölgeyi seçtiklerine dair çok net bir

2010 yılından
itibaren yarasalar
havaların ısınmasıyla
birlikte literatürde
belirtildiği ve
beklenildiği üzere
Mayıs ayı itibariyle yazı
geçirmek maksadıyla
yeni evlerine gelmeye
başladılar.
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Amerika Teksas’Ta bir
yarasa mağarasında
yapılan araştırmanın
sonuçları dikkate
alındığında inboğazı
mağarasında
konaklayan 15 bin
civarındaki yazlıkçı
yarasanın bir gecede
tüketeceği böcek ve
tarım zararlısı miktarı
100-150 kg arasında
değişiyor.

ipucu veriyor. Zeytinliklerin sunduğu
beslenme imkânı inboğazı mağarasını ve
dolayısıyla yapay mağarayı onlar için bir
hayli cazip hale getiriyor.

tüketeceği böcek ve tarım zararlısı
miktarı yaklaşık 100-150 kg arasında
değişiyor.

Zeytinlere zarar veren haşerat (sinekler)
kaliteyi düşürüyor ve verimi azaltıyor.
Ancak bölgede yaşayan yarasalar bu
sineklerle beslenerek çiftçinin adeta
dostu oluyor. İlaçlama yapılarak da
haşerat ile mücadele etmek mümkün
ancak kimyasalların ürünlere zarar verme
ihtimali var. Ayrıca ilaçlamanın belli bir
maliyeti ve ürün kalitesini düşürme riski
de bulunuyor.

Ulusal ve Uluslararası bilim camiası,
Avrupa Birliği Komisyonu ve yerli sivil
toplum kuruluşlarınca sonuçları titizlikle
izlenen Edremit-Havran Projesinde
doğa-insan-ekonomi dengesi gözetilerek
inşa edilen Havran Barajı’nda, yarasalar
zarar görmeden su tutulabildi. Böylelikle
hem yarasalar için yeni bir habitat
oluşturuldu hem de yöre çiftçisi baraj
sayesinde taşkın zararlarından korundu
ve ihtiyaç duydukları mevsimde sulama
suyuna kavuştular. Bununla birlikte baraj
düşmekte olan yeraltı suyu seviyesi ve
rezervlerin korunmasına da büyük katkı
sağladı.

Amerika Teksas’da bir yarasa
mağarasında yapılan araştırmanın
sonuçları dikkate alındığında inboğazı
mağarasında konaklayan 15 bin
civarındaki yazlıkçı yarasanın bir gecede
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Kurtuluş
Savaşının zaferle
sonuçlanmasının
ardından aktif iş
gücünü büyük oranda
kaybetmiş ve üretim
imkânları son derece
kısıtlanmış olan
Türkiye, Cumhuriyetin
ilanından bu yana
geçen 93 yılda,
dünyanın en büyük
17. ekonomisi olmayı
başardı. Bu başarının
elde edilmesinde,
arkasında biriktirdiği
suyu bir çok sektörün
hizmetine sunan
barajların önemli bir
rolü var.
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“Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa
olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa
meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az
zamanda söner.”
M. Kemal Atatürk
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Hazırlayan

Orçun TAŞKIN

Kurtuluş Savaşının zaferle
sonuçlanmasının ardından aktif iş
gücünü büyük oranda kaybetmiş ve
üretim imkânları son derece kısıtlanmış
olan Türkiye, Cumhuriyetin ilanından
bu yana geçen 93 yılda, dünyanın en
büyük 17. ekonomisi olmayı başardı. Bu
başarının elde edilmesinde, arkasında
biriktirdiği suyu bir çok sektörün
hizmetine sunan barajların önemli bir
rolü var.
Ekonomik kalkınma, Atatürk’ün işaret
ettiği muasır medeniyetler seviyesine
ulaşmak için kilit öneme sahip. Özellikle
Türkiye gibi çetin bir coğrafyada yer
alan ülkeler için. Ortadoğu, Balkanlar
ve Kafkasya gibi siyasi istikrarı bir türlü
yakalayamayan konjonktürel olarak
çalkantılara sahne olan üç bölgenin
tam ortasında yer alan ülkemizin;
kırılganlıktan uzak istikrarlı bir ekonomiye
sahip olması, bu bölgelerde yaşanan
gelişmelerin menfi etkilerini bertaraf
etmesi bakımından önem taşıyor. Güçlü
bir ekonominin teşkil edilebilmesi de
yurt dışına olan bağımlılığın olabildiğince
azaltılmasından geçiyor. Özellikle yerli
kaynakların kullanılmasıyla enerji ve
tarımda kendine yetebilen; sanayisi
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gelişmiş ve çevreyle uyumlu bir üretim
yapısına sahip ekonomi ile yurt dışına
olan bağımlılığın asgariye indirilmesi
mümkün. Bu açıdan bakıldığında tarım,
enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde
hizmet veren barajlar ekonomik kalkınma
açısından son derece önemli tesisler
olarak ön plana çıkıyor.
Barajlar gelecekte yalnız ülkemiz
açısından değil küresel boyutta sorun
yaratabileceği öngörülen enerji arz
güvenliği ve gıda güvenliği hususlarında
önemli bir işleve sahip. Barajlar
hidroelektrik enerji üreterek sanayi
üretimine ve aydınlatma hizmetlerine
büyük katkı sağlıyor. Tarımsal üretimin
en önemli girdisi olan suyu toprakla
buluşturuyor ve vatandaşlarımıza
içme ve kullanma suyu temin ediyor.
Barajlar taşkın zararlarının önlenmesi
işlevini de yerine getiriyor. Bu ana
faydaların yanında yeni gelir getirici
faaliyetlere de zemin hazırlayan barajlar;
su yolu taşımacılığı, ulaşım, balıkçılık
ve su ürünleri üretimi, rekreasyon,
ağaçlandırma gibi yan faydaları da
temin ediyor. Bu yönleriyle Barajlarımız,
ekonomik ve sosyal yaşam açısından
hayati denebilecek fonksiyonlara sahip.

HABER

Çubuk Barajı, Atatürk’ün sağlığında sık
sık uğradığı, övgüyle söz ettiği, yabancı
konuklarını ağırladığı bir tesisti.

Cumhuriyetimizin İlk Barajı
“Bu Çubuk Bendi Türk Ulusunun İlk Cumhur Reisi Kemal Atatürk devrinde devlet
merkezi Ankara’nın su ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur 1930-1936”
Çubuk Barajı’nın giriş kapısında yer alan
bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Çubuk
Barajı Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
barajıdır.
Çubuk Barajı Atatürk’ün emriyle içmekullanma ve sanayi suyu temini ve taşkın
kontrolü amacıyla 1930 (28.05.1930)
yılında yapılmaya başlanmış ve
03.11.1936 tarihinde düzenlenen bir
törenle hizmete girmişti. Çubuk Barajı
Ankara’nın 11 km kuzeyinde Çubuk
çayı üzerinde inşa edildi. Baraj yıllarca
Ankara’ya içme suyu temin edilmesini
ve Ankara ovasının kısmen sulanmasını
sağladı. Baraj Ankara’nın önemli ve
güzel mesire yerlerinden biri de oldu.
Çubuk Barajı’nın hizmete girdiği 1936
yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün
direktifleri ile Fırat Nehri üzerinde

Türkiye ilk büyük
hidroelektrik
santralini 1956 yılında,
ilk büyük beton kemer
barajını ise 1972 yılında
hizmete sundu.

Çubuk Barajı’ndan
bir görünüm – 1950

araştırmalara başlandı. 1936 yılında Fırat
Nehri üzerinde Keban ve Kemaliye Akım
Gözlem İstasyonları (AGİ) ve 1945 yılında
Dicle Nehri üzerinde Diyarbakır AGİ
açıldı. Böylelikle ileriki yıllarda kullanılacak
olan veriler toplanmaya başlandı. Bu
çalışmalar ülkemizin en büyük projesi
olarak kabul edilen Güneydoğu Anadolu
Projesi’nin (GAP) başlangıcı sayılır.
1950 yılına gelindiğinde ülkemizin ilk
büyük hidroelektrik santral projesi sayılan
Sarıyar Barajı’nın inşaatına başlandı.
Ankara’da Sakarya Nehri üzerinde
1950-1956 yılları arasında inşa edilen
Sarıyar Barajı beton ağırlık gövde tipinde
inşa edildi. Barajın gövde hacmi 568 bin
m3 yüksekliği ise talvegten 80 metreydi.
160 MW kurulu güce ve 400 milyon
kilovat saat enerji üretim kapasitesine

sahip olan Sarıyar Barajı ve Hidroelektrik
santrali o döneminde ülkenin enerji
ihtiyacının karşılanmasında büyük rol
üstlenmişti.
1954 yılında Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nün (DSİ) teşkilatlanmasıyla
birlikte baraj inşaatları ivme kazandı.
Birbiri ardına çok sayıda baraj
tamamlanarak hizmete alındı. 19671972 yılları arasında inşa edilen
Türkiye’nin ilk büyük beton kemer barajı
Gökçekaya hidroelektrik enerji üretimi
maksadıyla Sakarya nehri üzerinde
Sarıyar Barajı’nın mansabında inşa
edildi. Baraj 278 MW kurulu güce ve 562
kilovat.saat enerji üretim kapasitesine
sahipti. Gökçekaya Barajı Türk mühendis
ve işçilerinin büyük baraj inşa etme
hususundaki özgüvenini arttırdı.
17
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Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali-Elazığ

İlk Dev Baraj Tecrübesi
Keban Barajı; Atatürk,
Karakaya, Ermenek,
Deriner gibi devasa
barajları inşa edecek
mühendislerimize
ilham kaynağı oldu
ve GAP gibi eşine az
rastlanır bir kalkınma
projesine başlama
cesareti verdi.

Ülkemizin ilk dev baraj tecrübesi Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi oldu.
İnşa edildiği dönemde dünyanın en yüksek 12. barajı unvanını kazanan Keban, baraj
göl hacmi bakımından 21. ve üreteceği enerji bakımından da 39’uncu sırada yer
alıyordu.
Keban Barajı; Atatürk, Karakaya, Ermenek, Deriner gibi devasa barajları inşa edecek
mühendislerimize ilham kaynağı oldu ve GAP gibi eşine az rastlanır bir projeye
başlama cesareti verdi.
Müthiş Enerji Üretimi
Keban Barajı’nın Türkiye için ne ifade ettiğini anlamak için barajın işletmeye alındığı
1975 yılına dönmek faydalı olacaktır. O dönemde ülkemizin nüfusu 40 milyon 350
bin idi. 1975 yılında ülkemizin elektrik enerjisi üretimi ise toplam 15 milyar 600 milyon
kilovat.saatti.
Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali bin 300 MW kurulu gücü ve yıllık ortalama
6 milyar kilovat.saatlik enerji üretimi ile ülkemizin en büyük hidroelektrik santrali
oldu. İşletmeye girmesinin ardından ertesi sene yani 1976 yılında 4,5 milyar kilovat.
saat enerji üretimiyle o yıl üretilen toplam enerjinin yaklaşık %25’ini tek başına
gerçekleştirdi. Bu oransal tabloyu bugüne taşıdığımızda yıllık enerji üretimimizin 4’te
birini tek başına karşılayacak bir santralin 62,5 milyar kilovat.saati tek başına üretmesi
gerekir ki bu miktar ülkemizin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı’nın
yıllık ortalama enerji üretiminin yaklaşık 7 katına tekabül ediyor. Yani 1976 yılında
Keban kapasitesindeki bir santrali bugün hizmete alıyor olsa idik 7 adet Atatürk Barajı
eşdeğerinde bir santrali ülkemize kazandırmış olurduk.
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1974 Yılında Keban Barajı Hidroelektrik
Santralinin ilk dört ünitesinin işletmeye alınması
vesilesiyle hazırlanan broşürden…
“Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı yıllardan beri bu
ülke insanları ve teknisyenlerinin, düşünerek hayal edip
görmek özlemini çektikleri fiziki bir yapı olarak ortaya
çıkmıştır.
Anadolu insanı yıllardır bu ülkenin en bereketli ve
imkânlar bakımından en büyük nehri olan Fırat’a gem
vurmak ve ondan yararlanmak özlemini çekmiştir.
Keban boğazında dünyanın en zor temel şartları içinde
211 metre yüksekliğinde bir baraj ve arkasında 125
kilometrelik bir gölün oluşturulmasında sağlanan mutlu
başarı bu büyük özlemin gerçekleştiğini gösteriyor.
Keban Barajı inşaatı fiziki yatırımlara başlama yılı
olan 1963’ten beri bu yöreye getirdiği hareket ve
ekonomik canlılık bakımından ayrı bir önem taşımıştır
Gerçekten bu proje o zamandan bu güne kadar 9,2
milyar TL’sini bulan toplam yatırım miktarı ile tarihimizde
bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük ve tek yatırım
olmuştur. Keban Barajı Ülkemizin enerji sorununa
çözüm yolu bulmakla en büyük kaynaklardan biri ve en
ekonomik şekilde realize edilebilecek bir proje olarak
ortaya çıktığı ve üzerinde en çok konuşulup tartışıldığı
1960-1970 yılları arasındaki 10 yıllık dönemin ilk
yarısında ülkemizin ilgili bütün kuruluşlarının desteğini
kazanmıştır.

Yapıldığı Tarih İtibariyle
Keban Barajı’nın Dünyanın
En Yüksek Barajlarıyla
Mukayesesi:
1- İnsuri (SSCB)
2- Nuret (SSCB)
3- Grand Dixence (İsviçre)
4- Vaiont (İtalya)
5- Mavvoisin (İsviçre)
6- Contra (İsviçre)
7- Ehakra (Hindistan)
8- Manicougan (Kanada)
9- Oroville (ABD)
10- Hoover (ABD)
11- Glen Canyon (ABD)
12- Keban (Türkiye)
13- Luzone (İsviçre)

301 m Beton baraj
300 m Dolgu baraj
284 m Beton baraj
262 m Beton Baraj
237 m Beton baraj
234 m Beton baraj
226 m Beton baraj
226 m Beton baraj
224 m Dolgu baraj
221 m Beton baraj
216 m Beton baraj
211 m Dolgu baraj
208 m Beton baraj

Keban Barajı bir mühendislik yapısı olarak beklenenden
büyük zorluklar ve temel sorunları ile karşılaşılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirilmenin bu açıdan
gerek ülkemiz ve gerekse dünyadaki diğer baraj
yapımları için çok yararlı dersler sağladığını söylemek
haklı ve yerinde olur.
Özellikle temel ve jeolojik koşullar bakımından sorunları
çok ve ağır olan ülkemizde benzer büyük baraj ve
santrallerin yapımı için gereken milli kadromuzun
kurulması ve müteahhitlik ve imalatçı müesseselerin
oluşturulmasının kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ve
şiddetle belirdiği böylece ortaya çıkmış bulunuyor.
Ülkemizin elektrik enerji üretimi uzun yıllar yeni hidrolik
santrallerin devreye girmemesi nedeniyle üretim
yüzdesi olarak yerli kaynaklar aleyhine bozulmuş
fuel-oil ile çalışan santrallar ülkemizde üretilen ve
% 70’i bulan termik enerjinin yarıdan fazlasını üretir
hale gelmişti geri kalan % 30, su ile çalışan santrallarla
üretilmekte idi. Keban ilk 4 ünitesiyle devreye girdiği
zaman yılda 5 milyar KW saat enerji üretecektir. Bu
büyüklükte üretimle halen ülkemizde üretilen toplam
enerjide hidrolik kaynakların payı % 45’e yükselecektir.
Diğer bir deyimle Keban Barajı yılda takriben 1,5
milyon ton fuel-oil ile üretilebilecek enerjiye denk
bir üretim sağlayacağından dolayı olarak bu miktar
akaryakıtın bedeli olan yabancı paranın yurtta kalmasını
sağlamıştır.
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Keban Barajı inşaatında hayatlarını
kaybeden işçilerimiz anısına dikilen anıt

Keban Barajı işletmeye
girmesinin ardından
ertesi sene yani 1976
yılında 4,5 milyar
kilovat.saat enerji
üretimiyle o yıl
üretilen toplam
enerjinin yaklaşık
%25’ini tek başına
gerçekleştirdi.
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Keban Barajı halen ülkemizin en büyük
2. Hidrolektrik santrali konumunda
bulunuyor. İşletmeye alındığı tarihten bu
yana ürettiği 245 milyar kilovat.saat ile
ülke kalkınmasına büyük katkıda bulunan
baraj, daha uzun yıllar Türkiye’ye hizmet
etmeye devam edecek.
İlham Kaynağı…
İnşa edildiği dönemde dünyanın en
yüksek 12. barajı unvanını kazanan
Keban, baraj göl hacmi bakımından
21. ve üreteceği enerji bakımından da
39’uncu sırada yer alıyordu. Böylesine
büyük bir barajı inşa etmek için yüzlerce
insan çalışmıştır. Keban Barajı inşaatının
seyri hızlanıp geliştikçe tüm çalışanların
sayısı 3000’in üzerine çıkmıştır. Bu
insanlar barajı bitirebilmek için hayatları
pahasına çalıştılar. Gerçekten de baraj
inşası esnasında 32 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması ve
yarınlarının güvence altına alınmasına
katkı sağlaması maksadıyla inşa edilen
bu eser uğruna hayatlarını kaybedenlerin
anısına, beton ağırlık barajının kretindeki
en geniş yer olan blok 19’un üstüne bir
anıt dikildi. Bu anıtın üzerinde ebediyete
uğurlananların isimleri ve ölüm tarihleri
yer almakta olup bu vesileyle barajla
birlikte yaşamaya devam etmektedirler.
1975 yılında Keban Barajı’nın işletmeye
alınmasının ardından, peş peşe ve
hızla dev barajlar inşa edildi. Aralarında
Karakaya, Oymapınar, Altınkaya, Hasan
Uğurlu gibi devasa eserlerin de yer
aldığı birçok baraj ülke ekonomisinin
hizmetine sunuldu. Bu barajlar arasında
Türk mühendis ve işçileri tarafından
inşa edilen öyle bir baraj vardı ki halen
dünyanın en büyükleri arasında yer
alıyor.

Barajların Efendisi: Atatürk Barajı

Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük barajı,
Atatürk Barajı-Şanlıurfa

İnşa ettiği en büyük baraja, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ismini vererek Büyük
Önderini özlemle anan ve minnetini
bu şekilde ifade etmeye çalışan DSİ,
Atatürk Barajı’nın inşaatına 1983 yılında
başladı. Böylesine büyük bir baraj için
kısa sayılacak bir sürede baraj inşaatının
tamamlanmasının ardından 1993 yılında
enerji üretimine başlandı.

Atatürk Barajı’nın tamamlanmasıyla
ülkemizde ilk defa çok büyük bir baraj
projesi, öngörülen kısa sürede, yüksek
standartlarda ve kaliteli olarak bitirilmiş
oldu. 1983 yılında inşaatına başlanılan
Atatürk Barajı’nda 1990 yılında su
tutuldu, 1993 yılında da elektrik
üretimine başlandı.

Yurdun her köşesinden gelen Türk
işçi ve mühendislerinin emek ve alın
teriyle gerçekleştirilen Atatürk Barajı
ve HES inşaatı, Türk mühendisliğinin
en büyük başarılarından biri olarak
değerlendiriliyor.

Atatürk Barajı, dolgu hacmi bakımından
dünyanın en büyük 5. barajı konumunda
bulunuyor. Rezervuar hacmi bakımından
da ilk sıralarda yer alan Atatürk Barajı
halen Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük
barajı.

İnşa ettiği en büyük
baraja, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün
ismini vererek Büyük
Önderini özlemle anan
ve minnetini bu şekilde
ifade etmeye çalışan
DSİ, Atatürk Barajı’nın
inşaatına 1983 yılında
başladı.
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Atatürk Barajı 2400 megavat kurulu
gücü ve yıllık 8,9 milyar kilovat.saat enerji
üretim kapasitesi ile ülkemizin enerji
ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı
sağlıyor.
Yaklaşık 932 bin hektar tarım arazisine
su temin etme kapasitesine sahip
olan baraj, ülkemizin gıda güvenliğinin
temini bakımından da büyük işleve
sahip. Atatürk Barajı sulama sahası ile
dünyadaki en büyük 10. sulama barajı
olarak da ön plana çıkıyor.
Atatürk Barajı ömür açısından da
dünyadaki en şanslı barajlardan biri
sayılıyor. Zira Fırat nehri üzerinde Atatürk
Barajı’nın menbaında inşa edilen Keban
ve Karakaya gibi devasa barajlar filtre
görevi görerek baraj rezervuarının
rusubatla dolmasını engelliyor. Bu
avantaj sayesinde Atatürk Barajı daha
22

“Atatürk Barajı’nın arazisini
ilk gördüğüm gün, Fırat’ın iki
yakasında mühendisler, elektronik
ölçüm aletleriyle ay yüzeyi gibi
bir alanda (Erciyes’in volkanik
serpintisinin örttüğü binyıllardır,
insan, su, tarım ve yapı görmemiş
topraklar) çalışıyorlardı. GAP’ın
bereket ve gelişme getireceği
umulan çevre yerleşmelerde,
yoksulluktan güç hayvanı bile
edinemeyen köylüler, karasabanı,
insan gücüyle çekiyordu… Arazide,
yere oturduk, bir söylence anlattılar.
Buralarda, Karababa diye bilinen
bilge kişi, eski günlerde, Fırat’a
tam burada gem vurulacağını
öngörmüş”
“Yöreye çalışmaya gelen bir
mühendis”

uzun yıllar ülke ekonomisine katkı
sağlamaya ve ülkemizde inşa edilen
en büyük mühendislik eseri olarak
Atatürk’ün ismini yaşatmaya devam
edecek.
Atatürk Barajı’nın Ekonomiye Etkisi
Bir barajın ekonomi üzerinde ne denli
etkili olabileceğini görmek açısından
yöre halkının baraj gölünü deniz olarak
isimlendirdiği Atatürk Barajı çok önemli
bir örnek teşkil ediyor. Atatürk Barajı
ve Hidroelektrik Santrali 1993 yılından
bu yana yıllık ortalama 1,5 milyar TL
tutarında elektrik üretiyor. Böylece bu
parasal değerin enerji ithalatı sebebiyle
yurt dışına çıkmasına mani oluyor.
Yani 23 yıl boyunca ülkemizde kalan
yaklaşık 35 milyar TL’nin yeni yatırımlara
aktarılması mümkün oldu. Diğer taraftan
üretilen ucuz enerji sanayinin ihtiyacını
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su iletilmesi durumunda bu sayı 1 milyon
750 bine kadar yükselecek.
Atatürk Barajı zaman zaman ziyarete
kapatılmasına rağmen her yıl yaklaşık
50 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Dünyanın en büyük barajlarından biri
olması sebebiyle turistlerin ilgisini çeken
barajın terör olaylarının tamamıyla
sonlandırılmasıyla turizme katkısının
artacağı tahmin ediliyor.

Avrupa’nın en büyük
barajı unvanına sahip
Atatürk Barajı farklı
sektörlerde üretim
yapan dev bir fabrika
gibi çalışıyor.

Atatürk Baraj Gölünde çeşitli türlerde
balık yetiştiriciliği ve avcılık yapılıyor.
Özellikle sazan türü balıklar yetiştirilerek
bölgenin gıda çeşitliliğine ve yeni iş
alanlarına kavuşmasına katkı sağlanıyor.
Bunun yanında baraj gölünün çeşitli
kesimlerinde tesis edilen iskeleler
vasıtasıyla hem yolcu hem de yük
taşımacılığı yapılıyor.
Atatürk Barajı inşaatı sırasında ortalama
2 bin kişi çalışıyordu. En yoğun çalışma
döneminde bu sayı 9 bine kadar
yükseldi. Bugün ise güvenlik görevlileri
dahil olmak üzere yaklaşık bin kişi
barajda istihdam ediliyor.
Tüm bu yönleriyle Avrupa’nın en büyük
barajı unvanına sahip Atatürk Barajı farklı
sektörlerde üretim yapan dev bir fabrika
gibi çalışıyor.
Atatürk Barajı ve devasa ölçülerdeki
gölünün bir kısmı

karşılayarak yeni yatırımların ortaya
çıkmasına dolaylı yoldan etki ediyor.
Atatürk Barajı enerji üretimine başladığı
1993 yılından bu yana 162 milyar 160
milyon kilovat.saat elektrik enerjisi üretti.
Atatürk Barajı Güneydoğu Anadolu’nun
verimli topraklarını suyla buluşturarak
tarımsal verimin artışına önemli ölçüde
katkı sağladı. Türkiye Ziraat Odaları
Birliği’nin tespitine göre Atatürk
Barajı’nın işletmeye alınmasından bu
yana belirlenmiş 34 adet tarım ürününde
üretim miktarı 6,7 milyon tondan 12,7
milyon tona yükseldi. Tarımsal üretimdeki
artış oransal olarak %83 seviyesine
sıçradı. Bunula birlikte barajda
depolanan suların tarımsal arazilerle
buluşturulması neticesinde yaklaşık 400
bin kişiye istihdam sağlandı. Atatürk
Barajı’nın sulama sahasının tamamına

Türkiye Barajlarla Büyümeye Devam
Ediyor
Türkiye, 2000’li yıllara kadar çok sayıda
büyük barajı tamamlayarak hizmete
aldı. Omurgasını baraj ve hidroelektrik
santrallerin oluşturduğu Güneydoğu
Anadolu Projesi (GAP) gibi devasa
bir projeye başladı. Barajlar, Genç
Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmekte
olan sanayisinin su ve enerji, verimli
topraklarının ise sulama suyu ihtiyacını
giderdi. İnşa edildikleri bölgelerin
çehresini değiştiren, sosyal ve ekonomik
canlılığa sebep olan barajlar, yeni gelir
getirici faaliyetlere zemin hazırlayarak
halkın refah seviyesini yükseltti.
Bölgelerarası gelir ve refah dengesinin
sağlanmasına da katkıları olan barajlar,
göçün önlenmesine de yardımcı oldu.
2000’li yıllara kadar aralarında Keban,
Atatürk, Karakaya gibi dev tesislerin de
bulunduğu barajlar ülke kalkınmasına
büyük destek verdi. Türkiye, 2000’li
yılların başından itibaren mazisinden
aldığı güvenle büyük bir baraj atılımına
başladı.

Barajların Efendisi
“Atatürk Barajı”

5
2400
Dolgu hacmi
bakımından
Dünyanın en
büyük

.Barajı

Kurulu gücü

megavat

Enerji üretim kapasitesi yıllık

8,9
932

milyar
kilovat.saat

bin hektar sulama sahası

Dünyadaki en geniş

10

. Sulama sahasına sahip baraj.
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Barajların Efendisi:

Atatürk Barajı
İnşa ettiği en büyük baraja, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini vererek Büyük Önderini
özlemle anan ve minnettarlığını bu şekilde ifade etmeye çalışan DSİ, Atatürk Barajı’nın
inşaatına 1983 yılında başladı. Böylesine büyük bir baraj için kısa sayılacak bir sürede
baraj inşaatının tamamlanmasının ardından Cumhuriyetimizin 70. yılında enerji üretimine
başlandı. Atatürk Baraj’ı büyüklüğü ile birçok yönden ön plana çıkıyor.

Gövde
hacmi bakımından

1. 5.

Atatürk Baraj Gölü
yapay bir göl olmasına karşın

817

Atatürk Barajı

48,7

milyar m3
Avrupa’nın
su depolama kapasitesine
km2
sahiptir. Bu yönüyle de Avrupa’nın
alanıyla Van ve Tuz Göllerinin
dünyanın
en büyük barajı olan
ardından
ülkemizin
en
büyük
büyük barajı
Atatürk Barajı ülkemizin yaklaşık
7 yıllık içme ve kullanma suyu
gölüdür.
ihtiyacını tek başına
karşılayabilir.
Depolama kapasitesi,
İşletmeye girdiği
gövde hacmi, göl alanı,
1993 yılında ülkemizin enerji
kurulu gücü ve sulama
ihtiyacının
sahası gibi birçok
bakımından ülkemizin
%
’ini
en büyük barajıdır.
tek başına karşılayacak
kapasiteye sahipti.
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İşletmeye alındığı 1993 yılından bu yana

162 160

milyar
milyon
kilovat saat elektrik enerjisi üretmiştir.
Sulama sahası

932.000

hektarın
üzerindedir. Bu alan Elazığ ilinin
yüzölçümünden fazladır.

Sulama sahasının
tamamına su iletilmesi durumunda
istihdam edilecek kişi sayısı

1 750

milyon
bine
kadar yükselecek.

Atatürk Barajı
kendisini

Baraj
her yıl ortalama

yıl
gibi kısa bir sürede
amorti etmiştir.

bin
turist tarafından ziyaret
edilmektedir.

7

50
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15

328

YILDA

Teşkilatlandığı 1954
yılından bu yana 1073
adet baraj inşa eden
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ) geride
bıraktığımız son 15
yıl içerisinde açılışını
yaptığı 328 adet baraj
ile bu alanda rekor
sayılabilecek bir atılım
gerçekleştirdi.
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Dünyanın En Yüksek ve Büyük
Barajları

2003 yılından itibaren
DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından yürürlüğe
konulan yeni yatırım
stratejileri diğer
bütün projelere
olduğu gibi baraj
inşaatlarına da ivme
kazandırdı.

28

Vatandaşlarımız tarafından daha
ziyade baraj inşa eden kuruluş olarak
tanınan DSİ; Atatürk, Keban, Karakaya,
Gökçekaya, Altınkaya gibi dünya
sıralamasında hatırı sayılır derecelere
yükselmiş barajlar inşa ederek Dünyada
da saygın bir yer edindi. DSİ, dünyanın
en yüksek ve en büyük barajlarını inşa
etmeye devam ediyor. Son yıllarda
hizmete alınan Ermenek, Deriner, Çine
Adnan Menderes barajları da kendi
sınıflarında tıpkı Atatürk Barajı ve diğerleri
gibi üst basamaklarda yer alıyor.
Yeni Yatırım Stratejileri Projeleri
Hızlandırdı
2003 yılından itibaren DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan
yeni yatırım stratejileri diğer bütün
projelerde olduğu gibi baraj inşaatlarına
da ivme kazandırdı. DSİ’nin yeni yatırım
stratejileri uzun yıllar sürüncemede
kalan ve fiziki gerçekleşmeleri
diğerlerine nazaran daha yüksek
oranda olan projelere öncelik verilmesini

öngörüyordu. Bu stratejilere göre DSİ
bütçesinin, programdaki bütün projelere
eşit olarak yayılması yerine öncelikli
olanlar belirlenerek belirli bir fiziki gelişme
sağlamış olan tesislere ağırlık verildi.
Bu uygulama neticesinde tesisler kısa
sürede tamamlanarak ülke ekonomisine
büyük bir katkı sağlandı.
Yeni yatırım stratejileri sayesinde
sulama, içme ve kullanma suyu ile çevre
yatırımları yanında baraj inşaatlarına
kazandırılan ivme neticesinde 15
yıllık süre zarfında 328 adet barajın
tamamlanması mümkün oldu. Bu
barajlar arasında yer alan bazıları
gerek yükseklik ve büyüklük gerekse
mühendislik becerisi ve yapım hikâyesi
bakımından ön plana çıkıyor.
Çift eğrilikli asimetrik ince kemer
beton tipinde inşa edilen Ermenek
Barajı tamamlandığında 218 metre
yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı
unvanını kazanmıştı. Ermenek, Deriner
Barajı’nın tamamlanmasının ardından
bu unvanını kaybetse de Mühendislik
Harikası olarak anılmaya devam ediyor.
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“Gövdenin yapılacağı yerdeki dar vadi, adeta buraya mutlaka
baraj yapılsın şeklinde seslenmektedir.”
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı (Dönemin DSİ Genel Müdürü)
27.07.2004

Dar Vadinin Yarattığı Mühendislik Harikası
Genişliği tepede 150 metreden az
olan, tabanda ise yer yer 5 metreye
kadar düşen, son derece dar ve
derin bir vadide inşa edilen Ermenek,
kablo vinç sistemi ile dahi kısıtlı olarak
sağlanabilen ulaşım imkanları ve karstik
yapının gerektirdiği özenli enjeksiyon ve
tahkimat çalışmaları nedeniyle teknik
olarak Türkiye’nin en karmaşık baraj
projelerinden biri oldu. Barajın inşa
edildiği dar vadi, dönemin Devlet Su
İşleri Genel Müdürü Orman ve Su İşleri
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından
yukarıdaki ifadeyle değerlendirilmişti.
Ermenek Barajı ve Hidroelektrik
Santrali İstanbul Haliç Kongre ve

Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu
merasimle, Dönemin Başbakanı,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından 27 Aralık 2009
tarihinde hizmete alındı.
Dar Vadinin Zorlu Çalışma Koşulları
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu’nun deyimiyle “Buraya
mutlaka baraj yapılsın” şeklinde
seslenen Ermenek vadisi, baraj
gövdesi için biçilmiş kaftandı fakat
inşaat çalışmaları için misafirperver
bir ev sahibi sayılmazdı. Tabanda 5
metre yamaçta ise 150 metreye ulaşan
genişlik iş makinalarının çalışmasını

Türkiye’nin en yüksek
2. barajı olan Ermenek
Barajı, enerji temin
maksadı ile inşa edildi.
Kurulu gücü 309 MW
olan baraj, yıllık 1
milyar 187 milyon
kilovat.saat enerji
üretim kapasitesine
sahip.

29

HABER

Ermenek Barajı’nın inşa edildiği dar vadinin
menbadan ve mansaptan görünümü.

30

imkânsız kılıyordu. Bu mesele kablolu
vinç sistemi devreye sokularak çözüldü.
Bir yamaçtan diğer yamaca gerilmek
suretiyle oluşturulan vinç sistemi
sayesinde iş makinalarının çalıştırılması
mümkün olmuştu. Her biri 25 ton
ağırlığa sahip olan taşıyıcılar vadinin iki
yamacı arasına gerilen kablolar üzerine
yerleştirildi. Taşıyıcılar vasıtasıyla iş
makinaları, çalışacakları platformları
oluşturmak üzere vadi tabanına doğru
indirilerek askıda oldukları halde
önce kazı çalışmalarını yapacakları
platformları oluşturuyorlardı. Platform
oluşturulduktan sonra platform üzerine
alınan iş makinaları yine tedbiren kablolu
vinç sistemine bağlı kalarak çalışmalarına
devam ediyordu. Tonlarca ağırlığa sahip

iş makinaları gövde kazılarını çok büyük
oranda bu düzende tamamladılar.
Baraj inşaatının çetin şartlarda
gerçekleştirilmesine sebep olan yalnızca
inşaata elverişsiz vadi şartları değildi.
Dar vadi aynı zamanda büyük taşkınların
yaşanmasına da sebep oluyordu. Taşkın
dönemlerinde çok sayıda iş makinası
zarar görmüş bazıları da kullanılamaz
hale gelmişti.
Tüm zorlu şartlara rağmen baraj
inşaatında çalışan 145’i mühendis
445 teknik personel ile bin 300 işçi,
özverili çalışmalar neticesinde can
kaybı yaşanmadan baraj inşaatını
tamamladılar.

5 Padişah… 59 Hükümet… 1 Baraj…

Kategorisinde (Silindirle Sıkıştırılmış
Beton Gövde) Avrupa’nın en yüksek
barajı unvanına sahip Çine Adnan
Menderes Barajı’nın yapılması ilk
olarak 1869 yılında Sultan Abdulaziz
döneminde gündeme gelmişti. Baraj
o tarihten tam 141 yıl sonra 10.10.2010
tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı.
Aydın’ın Çine ilçesine bağlı bir baraj
yapılması talebi aradan 5 padişah, 59
Hükümet geçtikten sonra ancak 2010
yılında karşılık bulabildi.
1869 yılında Aydın’da toplanan ve ilk
Aydın Meclisi olarak tarihteki yerini alan
Aydın Vilayeti Umum Meclisi, Aydın ve
Aydın vilayetine bağlı Muğla, Manisa,
İzmir ile birlikte dört bölgeyi içine
alıyordu. Vilayet Meclisi toplantılarında
bu dört ille alakalı meseleler görüşülerek
çözüm önerileri ile birlikte İstanbul
hükümetine gönderiliyordu. 1869
yılında gerçekleştirilen ilk toplantının

kararlarından biri de Çine Çayı’nın önüne
bir bent yapılarak, vilayetin Çine Çayı’nın
sebep olduğu taşkınlardan korunmasının
temin edilmesi ve burada toplanacak
suyun tarımsal sulamada kullanılmasıydı.
Kararda, Karaman Köyü ve çevresinin
sulanmasını sağlayacak bentten elde
edilecek gelirin halkın tarımsal üretimini
arttıracağı ve aynı zamanda hazineye de
katkı sağlayacağı ifade ediliyordu. Aydın
vilayeti kararları 12 Şubat 1869 yılında
alınmış ve padişaha iletilmişti. Ancak
söz konusu baraj Sultan Abdulaziz
döneminde inşa edilemedi. Padişah
Sultan Abdülaziz’in ardından kısa bir
süre tahta çıkan V. Murat’tan sonra
sırasıyla Abdülhamit, Sultan Reşat ve
Vahdettin dönemlerinde de baraj bir
türlü yapılamadı. Cumhuriyetin ilanının
ardından görev yapan 59 hükümet
döneminde de inşa edilemeyen baraj
ancak 2010 yılında tamamlanarak
vatandaşların hizmetine açıldı.

Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
Çine Adnan Menderes
Barajı’nın açılış
merasiminde “Çine
suyuna bu güzel
gerdanlığı takmak,
Adnan Menderes’in de
hayali olan bu barajı
bitirmek bize nasip
oldu. Bu sebeple bu
barajın adını Çine
Adnan Menderes
Barajı olarak
değiştiriyoruz.”
diyerek barajın yeni
ismini ilan etmişti.
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80 yılda dahi bitmezdi…

Çine Barajı
Yüksekliği

136
22.358
9.100
118
metre

Sulama Alanı

hektar

Taşkın Koruma Alanı

hektar

Enerji Üretimi

milyon kilovat.saat
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Çine Adnan Menderes Barajı’nın inşa
edilmesinde DSİ’nin yatırım stratejilerini
değiştirmesinin yanında arttırılan
ödeneklerin de büyük payı vardı. Bu
durumu Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu şöyle anlatıyor: “2004
yılında ben bizzat giderek inceledim.
Daha tam temeli atılmamış sadece yol
yapılmış. Bu yol DSİ tarafından yapılan
Çine – Muğla yolu. Ölüm yolu olarak
adlandırılan yolun yerine mükemmel bir
yol yapıldı. Yalnız baraj temel safhasında
bile değildi. Hatta ben o zamanki
toplantıda sunu söyledim: ‘Geçmişteki
ödeneklerle bu baraj 80 yılda dahi
bitmezdi’. Buna el atmalıydık. Projeye
el attık. Müteahhitle yeniden görüşme
yaptık. Pazarlık yaptık ve neticede hızla
bu barajın yapılması için gayret ettik.”

141 yıl inşa edilmeyi bekleyen Çine
Adnan Menderes Barajı, daha fazla
zaman kaybedilmemesi için hem
malzemeden hem de zamandan ve
dolayısıyla maliyetten tasarrufa imkân
sağlayan silindirle sıkıştırılmış beton
gövde tipinde inşa edildi. Baraj bu
özelliğiyle Avrupa’nın en yüksek barajı
unvanını kazandı.
Baraj Avrupa’nın en yüksek barajı
olmasının yanında hem sulama
hem enerji hem de taşkın koruma
özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Çine
Adnan Menderes Barajı ve HES üç
ayrı sektörde ülkemize hizmet ediyor.
136 metre yüksekliği bulunan baraj; 22
bin 358 hektar alanı suluyor, 9 bin 100
hektar araziyi taşkınlardan koruyor ve
yıllık 118 milyon kilovat.saat enerji üretimi
gerçekleştirme kapasitesine sahip.

Dünyanın En Yüksek 3. Barajı Deriner

Sahip olduğu 249 metre gövde
yüksekliği ile Çift Eğrilikli Beton Kemer
Barajlar arasında Türkiye’nin en yüksek,
Dünya’nın 3. yüksek barajı olan
Deriner Barajı ve HES, Doğu Karadeniz
Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa
edildi.
Çoruh Havzası Projesi kapsamında inşa
edilen Deriner Barajı, ülkemizde üretilen
hidroelektrik enerjinin % 6’sını tek başına
karşılıyor. 2012 yılı içinde enerji üretimine
başlayan Deriner 1 milyar 400 milyon
Amerikan Dolarına mal oldu. Barajda 1
milyar 970 milyon m3 su depolanabiliyor.
Deriner Barajı ve HES, 03.10.2013 tarihi
itibariyle bütün üniteleriyle işletilmek
üzere Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)’ne devredildi.
Her biri 167 MW kurulu güce sahip
dört üniteden oluşan ve yıllık 2 milyar
118 milyon kilovat.saat hidroelektrik
enerji üretim kapasitesine sahip olan
santral 1 milyon konutun 1 yıllık elektrik

ihtiyacını karşılayacak bir üretim
gerçekleştirebiliyor.
Üretilecek enerji Türkiye’de üretilen
enerjinin yaklaşık %1’ine ve Çoruh
Havzası’ndaki projelerde üretilecek
toplam enerjinin ise %14’üne tekabül
ediyor. Deriner ürettiği enerjinin
karşılığında milli bütçeye tek başına yıllık
550 milyon TL katkıda bulunabiliyor.
Ayrıca mansabında bulunan Borçka
ve Muratlı Barajlarına regüle edilmiş su
sağlayarak bu barajların yıllık üretimine
25 milyon TL’lik ilave katkıda bulunuyor.
Böylece Deriner Barajı’nın toplamda yıllık
faydası 575 milyon TL’ye ulaşıyor.
Barajın inşaatında, muhtemel bir
depreme karşı barajı çevreleyen tepelerin
sağlamlaştırılması için her biri 200 tonluk
çivilerle zemin birbirine bağlandı. Deriner
Barajı, her birimiyle yeryüzündeki en
sağlam yapılardan birini teşkil ediyor.
Şimdiye dek inşa edilmiş en büyük yeraltı
elektrik santrallerinden birine sahip olan
baraj kendisini 7 senede amorti edecek.

Deriner Barajı’nın
Ekonomiye Katkısı
Yıllık

2 118
1.000.000
milyar

milyon

kilovat.saat hidroelektrik enerji üretimi

konutun 1 yıllık elektirik ihtiyacı
Yıllık

575

milyon TL

ekonomiye katkı
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Alın Terinden Bir deniz
“Deriner Barajının
inşasında çalışan
kahraman işçilerimize,
mühendislerimize ve örnek
devlet adamı Artvin Valisi
Cengiz Aydoğdu’ ya”

Deriner’de erler derin
Yedi kat altında yerin
Bilmem ki ne arıyorlar
Başıboş akmasın diye
Bendini yıkmasın diye
Çoruh’a gem vuruyorlar
Murat, Hasan, Mehmet, Ali
Bunlar Çoruh’tan da deli
Sele karşı duruyorlar
Alın terinden bir deniz
Şaşarsınız bir görseniz
Nam alıp can veriyorlar
Dağlar devriliyor kat kat
Kimi Mansur, kimi Ferhat
Kayaları kırıyorlar
Altında yağmurun karın
Apaydınlık yarınların
Rüyasını görüyorlar

Deriner Barajı, Türkiye’nin
en çok sediment taşıyan
nehirlerinden biri olan
Çoruh Nehri üzerinde
bulunan Borçka ve
Muratlı barajlarının
ekonomik ömrünü
uzatıyor.
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Onların meskeni dağlar
Sılada hastalar sağlar
Sefasını sürüyorlar
İşleri çetin mi çetin
Yaralı bir memleketin
Yarasını sarıyorlar
Ali AKBAŞ

Yüzyılın Projesinin Depolama Tesisleri:
Alaköprü ve Geçitköy

DSİ, Yüzyılın Projesi olarak anılan ve 4,5
yıl gibi kısa bir süre sonunda 17.10.2015
tarihinde tamamlanan KKTC Su Temin
Projesi kapsamında Anamur Dragon
Çayı’nın sularını Akdeniz’in 250 metre
altından geçirerek Yavru Vatan’a taşıdı.
Deniz yüzeyinden 250 metre derinden
geçen ve 80 km uzunluğa sahip olan
boru hattı, KKTC’nin içme, kullanma,
sanayi ve sulama suyu ihtiyacını
karşılayacak olan suyu taşıyor.
Proje ile KKTC’nin uzun vadeli su
ihtiyacının karşılanması için, Anamur
Dragon Çayı üzerinde tesis edilen

Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75
milyon m3 suyun, Akdenize döşenen
boru hattı vasıtasıyla KKTC tarafında
Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy
Barajı’na aktarılarak adaya iletilmesi
sağlandı.
KKTC Su Temin Projesi’nin inşa
aşaması 7 Mart 2011 tarihinde dönemin
Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın Alaköprü Barajı’nın
temelini atmasıyla başladı. O zaman
barajın tamamlanmasına dair ilan edilen
tarihe doğru ilerleyen elektronik bir sayaç
baraj şantiyesine yerleştirildi. Aynı şekilde
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KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy
Barajı şantiyesine de geri sayım için bir
sayaç yerleştirildi. Bu uygulama, DSİ’nin
projeyi öngörülen tarihte tamamlama
yönündeki kararlılığının bir göstergesi
oldu.
Tüm zorlu şartlara rağmen yaklaşık 4,5
yıl süren inşaat çalışmaları neticesinde
proje öngörülen zamanda tamamlandı.
Böylelikle kısıtlı su kaynakları sebebiyle
onlarca yıldır sıkıntı içerisinde olan
KKTC’nin su meselesi, uzun vadeli
olarak çözüme kavuşturuldu. Gerek
içme suyu gerekse zirai sulama suyu
36

maksatlı 75 milyon m3 su, ada halkının
hizmetine sunuldu.
Asrın Projesi olarak değerlendirilen KKTC
Su Temini Projesi’nin ana ünitelerinden
biri olan Alaköprü Barajı, KKTC’ye temin
edeceği su yanında Anamur’un verimli
tarım arazilerini de suyla buluşturarak
yöre tarımına ve ekonomisine de büyük
katkı sağlayacak. Mersin Anamur
Dragon Çayı üzerine inşa edilen Mersin
Anamur Alaköprü Barajı rezervuarında
toplanacak su ile toplam 83 bin 600
dekar tarım alanı sulanacak.

Ege’nin GAP’ı Akköprü

Kadir İnanır ve Serpil Çakmaklı’nın
başrollerini paylaştığı “Tomruk”
filmini izleyenlerin çoşkun sularıyla
hatırlayacakları Dalaman çayı üzerinde
inşa edilen Akköprü Barajı, sulanmasını
sağlayacağı yaklaşık 142 bin dekar arazi
vesilesiyle Ege’nin GAP’ı olarak anılıyor.
27.05.2011 tarihinde Orman ve Su
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
tarafından açılışı yapılan Dalaman
Akköprü Barajı’nda 31.03.2011
tarihinde su tutuldu. Muğla iline bağlı
Köyceğiz ilçesinin 24 km doğusunda
Dalaman çayı üzerinde bulunan barajda

depolanacak 384 milyon m3 su ile 141
bin 920 dekar arazinin sulanması ve
118,6 MW kurulu gücündeki santral
ile yıllık 343 milyon kilovat saat enerji
üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca baraj
rezervuarında tutulacak 34.71 milyon
m3 taşkın hacmi ile Dalaman Ovası,
Köyceğiz ve Ortaca ilçe merkezleri
ve köyleri ile turistik tesisler taşkın
zararından korunuyor.
Akköprü Barajı’nda birinci türbin
14 Şubat 2012 itibarıyla ikinci ünite
ise 29 Mart 2013 tarihi itibariyle
tamamlanarak elektrik üretimine
başlandı.
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KOP’un Kilit Tesisi Bağbaşı Barajı
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DSİ tarafından projelendirilen Konya
Ovası Projesi (KOP) Ülkemizin ilk sulama
projesi ve GAP’tan sonra en büyük
sulama yatırımı unvanına sahip. Bu proje
kapsamındaki en önemli adım olan
Mavi Tünel 23 Aralık 2011 tarihi itibariyle
tamamlandı.

önemli yapılarından birini teşkil ediyor.
Bağbaşı Barajı ise Mavi Tünelin su
kaynağı konumunda bulunuyor. Baraj
Göksu Nehrinin sularını Mavi Tünele
derive eden regülatör ve depolama
amaçlı kilit ünite olarak ön plana
çıkıyor.

Konya Ovası Projesi’nin en önemli ayağı
olan Konya – Çumra III. Merhale Projesi
kapsamında yer alan Mavi Tünel, Göksu
Nehri’nden Akdeniz’e dökülen suların
baraj ve tünellerle Konya Ovası’na
aktarılmasını sağlayacak projenin en

205 milyon m3 rezervuar hacmi olan
Bağbaşı Barajı’nda Temmuz 2012’de
su tutulmaya başlandı. Tesisin açılışı
ise 16.12.2012 tarihinde düzenlenen
merasim ile gerçekleştirildi.
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metre

Deriner Barajı ülkemizin

en hızlı akışlı nehri olan
Çoruh üzerinde yer alıyor.
Sınıfında dünyanın en yüksek

3. barajı
249 metre yüksekliğiyle sınıfında
Avrupa’nın en yüksek barajı

Ülkemizin en

yüksek barajı
Deriner Barajı gövdesinde kullanılan beton

Deriner Barajı’nda depolanan su

ile Edirne’den Ardahan’a 12 metre
genişliğinde beton yol yapılabilir.

(yaklaşık 2

milyar m3) İstanbul’un
2,5 yıllık içme ve kullanma suyu
ihtiyacını karşılayabilir.

Deriner Barajı ve HES

750 bin kişinin yıllık elektrik
ihtiyacını karşılayabiliyor.
Deriner Barajı inşaatı kapsamında

145 km yeni yol yapıldı.
Deriner Barajı’nda

Türkiye’de ilk kez
Deriner Barajı’nın ekonomiye katkısı yıllık

575 milyon TL civarında olacak.
Deriner Barajı işletmeye alındığı tarihden bu
yana 4

MİLYAR 872 MİLYON kilovat.
saat enerji üretti.

DERİNER BARAJI
40

8 adet çarpışmalı orifis dolusavak
modeli uygulandı.

V
E
İD

İK

E
L
KU
218
metre

Göksu Nehri üzerinde yer almaktadır.
Deriner’in ardından

en yüksek 2. Barajımız
Sınıfında dünyanın en yüksek

5. Barajı
Proje 2,6

milyar TL’ye
mal oldu.
Ermenek Barajı ve HES tek başına

470 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilir.
Ermenek Barajı’nda depolanan su ile

93
metre

İstanbul’un 5,5 yıllık içme ve
kullanma suyu ihtiyacı karşılanabilir.
Ermenek Barajı kendisini
Ermenek Barajı inşaatında
toplam 85

7 yılda amorti edecek.

km yol yapıldı.

Ermenek Barajı işletmeye alındığı
tarihden bu yana

Türkiye’de ilk kez çarpışmalı dolusavak modeli
Ermenek Barajı’nda uygulandı.

3 MİLYAR 652 MİLYON
kilovat.saat enerji üretti.

ERMENEK BARAJI
41

DETAY

42

DETAY

DSİ inşa etmekte
olduğu barajlarla
da dikkat çekiyor.
Hâlihazırda 67
adet barajda
inşaat çalışmaları
devam ediyor. Bu
barajlardan bir
kısmı Türkiye’nin ve
dünyanın en büyük
ve yüksek barajları
sıralamalarını
değiştirecek
nitelikte…
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DSİ son yıllarda işletmeye aldığı barajların
yanında inşasına devam ettiği devasa
barajlarla da dikkat çekiyor. Ekonomik
kalkınma ve sosyal gelişmişlik açısından
son derece önemli barajları vatandaşların
hizmetine sunan DSİ, bunlara yenilerini
eklemek maksadıyla harıl harıl çalışıyor.
Öyle barajlar inşa ediliyor ki bu barajlar
tamamlandıklarında dünyanın en
yüksek ve büyük barajları sıralamalarını
değiştircek.

“Dünyanın birçok yerinde yeniden
yerleşim projelerinde çalıştım. Bu
projelerin çok azında böylesine bir
imkân, projeden etkilenen ve yeri
değiştirilen dar gelirli vatandaşlara
sunulmakta.”
Dr. William PARTRIDGE
Ilısu Barajı ve HES Projesi Harici
İzleme Komitesi Başkanı
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İnşa halindeki barajlar tamamlandığında
yaratacakları yerli enerji ve sulama
imkanlarıyla geleceğin en önemli
meseleleri olarak öngörülen enerji arz
güvenliği ve gıda güvenliği hususlarında
büyük katkılar sağlayacak.
Dünyanın En Hacimli Gövdesi: Ilısu
Barajı ve HES
Tamamlandığında dolgu hacmi
bakımından dünyada sınıfının en
büyük barajı olacak Ilısu Barajı ve HES
üreteceği enerji miktarı ve yaratacağı
sulama imkanlarının yanında inşası

Ilısu Barajı sadece
elektrik enerjisi
üretimiyle milli
ekonomiye yıllık
1,3 milyar TL katkı
sağlayacak.
esnasında tarihin gün ışığına çıkarılması
ve korunarak gelecek nesillere
aktarılması hususunda da adından söz
ettiriyor.
Kurulu gücü 1.200 MW olan Ilısu Barajı
ve HES’in yıllık ortalama enerji üretim
kapasitesi 4,12 milyar kilovat saat
olacak. Baraj sadece elektrik enerjisi
üretiminden milli ekonomiye yıllık 1,3
milyar TL katkı sağlayacak.
Modern Bir Hasankeyf İçin
1,8 Milyar TL
Hasankeyf’teki mevcut evlerin modern
hayatın gerekliliklerini karşılamadığı
baraj çalışmaları çerçevesinde tespit
edildi. DSİ Genel Müdürlüğü yeniden
yerleşim çalışmalarına 1,8 Milyar TL

kaynak aktararak bu alanda daha önce
görülmemiş bir harcama gerçekleştirdi.
Yeni Hasankeyf’te modern teknolojiden
yararlanılarak yeni teknik altyapı hizmeti
sunulacak. Modern katı atık bertaraf
sistemi, atık su mekanik ve biyolojik
arıtma ile yağmur suyu şebekeleri,
içme suyu arıtma tesisi ve yer altı
elektrik ve telekomünikasyon şebekeleri
oluşturularak modern bir kentsel altyapı
hizmeti verilecek.
Bölge mimarisine uygun olarak inşa
edilen Tarihi Kültürel Yarım Ada Bağlantı
Köprüsü, Lise Binası, Hastane Binası,
İlçe Jandarma Komutanlığı, Kapalı Spor
Salonu, İlçe Tarım Hizmet Binası ve Halk
Kütüphanesi, belediye, kaymakamlık,
emniyet müdürlüğü, Halk Eğitim
Merkezi, Kütüphane, Müftülük, PTT
Binası, Tarım Müdürlüğü, Sağlık Ocağı,
Doğumevi, Jandarma Komutanlığı ve
Okul binaları tamamlandı.
Ayrıca; 60 adet ilave konut (36 adet 3+1
ve 24 adet 2+1) % 89, Turizm Otelcilik
Yüksekokulu ve Uygulama Otelinin de
geçici kabulü yapıldı.

Bölgede halkının refahını arttırmaya yönelik
çalışmalar da yapılıyor. Ilısu Baraj gölünde
yapılacak etüt neticelerine göre ekonomik
değeri yüksek olan türlerle balıklandırma
çalışmaları yapılabilecek. Sulama ile
beraber ürün çeşidi ve çiftçi gelirinin en az
4-5 kat civarında artması bekleniyor.
Arkeolojik Park ve Açık Hava Müzesi
Ilısu baraj gölü altında kalacak olan
bütün kültürel varlıklar ve yerleri, resmi
makamlar tarafından onaylanmış
olan ‘yeniden yerleşim eylem planı’
çerçevesinde belirlendi. Bütün bu
kültürel varlıklar inşaat süresince kazılarla
çıkarılıp korunuyor. Ayrıca Hasankeyf
Yukarı Şehir Alanı’nda yer alan kültürel
varlıkların % 80’inden fazlası Ilısu
Projesi’nin maksimum su kotundan
etkilenmeyecek dolayısıyla sular altında
kalmayacak.

Ilısu Barajı Adından Söz Ettiriyor
Yıllık

4,2
1,3

milyar

kilovat.saat enerji üretim kapasitesi

milyar TL

milli ekonomiye katkı

Ilısu Projesi’nin maksimum su kotundan
etkilenmeyen Yukarı Şehir, bu alanın
yeniden düzenlenmesi ile birlikte içindeki
kültürel varlıkların sergileneceği bir
“Arkeolojik Park ve Açık Hava Müzesi”
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olarak hizmete sunacak. İlçedeki
kültürel varlıklar ve buluntuların önemli
bir kısmı bu parkta sergilenecek.
Alan, özgünlüğüne herhangi bir zarar
verilmeden, bir açık hava müzesi olarak
tasarlanıyor.
Baraj sularından etkilenecek olan
Aşağı Şehir’de ise kültür eserlerinin
ortaya çıkarılmasına yönelik kazılar
yapılıyor. Türkiye ve dünyada alanında
uzmanlaşmış bir ekip yönetiminde
bu eserler Hasankeyf Yeni Kültürel
Park Alanı’na taşınarak yerleştiriliyor.
Bu çalışmalar kapsamında Zeynel
Bey Türbesi de ülkemizde ilk defa
uygulanacak projeyle yeni yerine
taşınacak.
Tarihi Türbe Yeni Yerinde Hayat
Bulacak
Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması ile
ilgili olarak literatürdeki tüm kaynaklar
araştırıldı ve tüm metotlar incelendi. Yapı
üzerindeki tüm hasarların tespiti yapıldı.
Ayrıca daha önceki dönemlerde yapılan
restorasyon çalışmaları esnasında yapıya
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Ilısu Barajı İnşaatı
kapsamında Tarihi ve
Kültürel Varlıklar
için titiz çalışmalar
yürütülüyor. Tarihi
Zeynel Bey Türbesi
Türkiye’de ilk defa
uygulanacak proje ile
2 km mesafedeki yeni
yerine taşınacak.
uygulanan tüm müdahaleler ayrı ayrı ele
alınarak taşıma esnasında en güvenli
yolun ne olduğunun tespiti de yapıldı.
Bu bilgiler ışığında ilk olarak yapının
restorasyon ilkeleri doğrultusunda
güçlendirme çalışmaları tamamlanacak,
daha sonra kaldırma ve taşıma işlemine
geçilecek.
Taşıma işlemi için SPMT (Self Propelled
Moduler Transporter – Kendinden
Tahrikli Modüler Taşıyıcı) kullanılacak.
Bu cihazlar ile standart yol şartlarında
% 4 eğime kadar istenen her ağırlıkta

yapı taşınabiliyor. Yeterli genişlikte bir
yol kullanılarak ve gerekli sayıda SPMT
birleştirilerek 200 bin ton ağırlığında bir
yapının bile sorunsuzca taşınabilmesi
mümkün oluyor. Zeynel Bey Türbesi
ve taşıma esnasında kurulacak ek
düzeneğin maksimum ağırlığı toplam
1 150 ton. Bu ağırlığın 5 adet SPMT
ile rahatça taşınabileceği düşünülse
de en küçük risk bile göze alınmak
istenilmediğinden 6 adet SPMT
kullanılmasına karar verildi.
Taşıma esnasında yapı üzerine,
SPMT’lerin hareketini kontrol eden 61
adet ivme ölçer ve birim deformasyon
ölçer yerleştirilecek. Tüm bu sensörler
ve sistemler, taşıma işini yapacak olan
SPMT’lerin kumanda modülü ile birlikte
sadece bu yapı için hazırlanan özel bir
bilgisayar programı ile entegre edilecek
ve birlikte çalışacak. Bu şekilde yapı
herhangi bir hasar olmadan tamamen
güvenli olarak yeni yerine taşınacak.
Zeynel Bey Türbesi’nin 2016 yılı sonuna
kadar taşınması planlanıyor.

En Büyük 2. Sulama Barajı: Silvan
GAP kapsamında Atatürk Barajı’ndan
sonra en büyük sulama barajı
olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı
tamamlandığında üreteceği enerji ile
de bölgeye ve ülkemize büyük fayda
sağlayacak.
Silvan Barajı, ilk planda enerji üretimine
ağırlık verecek. Silvan ovalarının gelişimi
paralelinde enerji üretimi aşamalı olarak
düzenlenecek olan baraj, 4. aşama
sonunda nihai enerji üretim kapasitesine
ve sulama randımanına ulaşacak. Baraj,
hiçbir sulama tesisi bulunmayan Silvan
ovasının suyla buluşmasına vesile
olacak.
Silvan Barajı, Silvan Projesinin en önemli
ünitesi konumunda bulunuyor. Barajın
tamamlanması ile birlikte GAP’ta çok
önemli bir eşik aşılmış olacak.

Silvan Barajı
tamamlandığında 7
Milyar m3’lük bir göl
hacmi oluşacak ve
gölalanı 177,44 km2 ile
Burdur Gölü kadar
olacak.
Önce Enerji, Sonra Sulama
Silvan Barajı işletmeye alındığında
sulama ve enerji üretimini kapsayan 4
ayrı aşamada işletilecek. 1. Aşamada
Silvan Barajı ve HES sadece enerji
üretimi için çalıştırılacak ve 681 milyon
kilovat.saat enerji üretecek. 2. Aşamada
Silvan Depolamalarından olan Başlar,
Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajları
ile cazibe ana kanalının 71,6 km’sinin
devreye girmesiyle 85 654 hektar arazi
sulanacak ve Silvan HES’te toplam 465
milyon kilovat.saat enerji üretilebilecek.
3. Aşamada bütün ova depolamalarının;
Ambar, Kuruçay, Pamukçay, Başlar,
Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Barajları
ile cazibe kanalının devreye girmesiyle
214 bin 350 hektar arazi sulanacak
ve Silvan HES’te 153 milyon kilovat.
saat enerji üretilebilecek. 4. Aşamada
ise 5 numaralı pompaj ana kanalı
dâhil tüm sulama developmanının
devreye girmesiyle 235 bin 372 hektar
arazi sulanacak ve Silvan HES’te 88
milyon kilovat.saat enerji üretilebilecek.

Silvan ve Ilısu Barajlarının
tamamlanmasıyla
birlikte dünyanın en
geniş kapsamlı entegre
projelerinden olan GAP
tamamlanma safhasına
girecek.
Barajdan elde edilecek enerji üretiminin
de yöre halkına ve ülke ekonomisine
büyük katkıları olacak.
GAP Tamamlanma Aşamasına
Girecek
Projenin tamamlanmasıyla bölgede
yaşanan işsizlik probleminin çözümü,
bölgelerarası farklılıkların giderilmesi
ve köyden kente göçün azaltılması
konusunda büyük mesafe kat edilecek.
Başka şehirlere tarım işçisi olarak giden
bölge insanının kendi topraklarında
çalışması sağlanacak. Baraj 318 bin
kişinin iş imkânına kavuşmasına vesile
olacak.
Silvan Barajı’nda depolanacak suların
tarım arazileriyle buluşturulması
neticesinde yılda (Dekar başına 389
TL) 915 milyon TL gelir elde edilecek.
Hidroelektrik santralde üretilecek
enerjinin yıllık getirisi ise 135 milyon TL
olacak. Proje ile ülke ekonomisine 1
milyar 50 milyon TL katkı sağlanacak.
GAP Silvan Barajı ile tamamlanma
evresine girmiş olacak. Yıllardır
devam eden bu dev projeden şu an
yapımı devam eden Ilısu Barajı ve
Silvan Barajı’nın tamamlanması proje
kapsamındaki tüm depolama tesislerinin
de tamamlanması anlamına gelecek.

Sulamaya
Verilen Su
hm3

0

Enerjiye
Verilen Su
hm3

1. AŞAMA

2055,99

2. AŞAMA

653,66

1409,86

3. AŞAMA

1597,04

4. AŞAMA

1791,24

450,29
254,03

Silvan’da Ekonomiye Dev Katkı
Sulamadan

915
135
1 50

milyon TL gelir

Enerjiden

milyon TL gelir

Ülke Ekonomisine Toplam

milyar

milyon TL katkı
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Yusufeli tamamlandığında böyle görünecek.

Dünyanın En Yüksek 2. Barajı: Yusufeli
Ülkemizin en hızlı nehrinde inşa edilecek
ve tamamlandığında dünyanın en yüksek
barajları arasına 2. sıradan girecek
olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik
Santralinin inşaatına 21.12.2012
tarihinde başlandı.
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in
70 Km güney batısında Çoruh Nehri
üzerinde inşa ediliyor. Çoruh Havzası
üzerinde inşa edilecek en büyük baraj
olacak Yusufeli Barajı ve HES aynı
zamanda çift eğrilikli beton kemer
kategorisinde Dünya’nın 2. yüksek
barajı olacak. Yüksekliği talvegden 220,
temelden 270 metre olan barajın toplam
depolama hacmi ise yaklaşık 2.2 milyar
m3. Baraj gövdesinde yaklaşık 2.9 milyon
m3 beton kullanılacak. Kurulu gücü
558 MW olan santralle yıllık 1 milyar
888 milyon kilovat.saat hidroelektrik
enerji üretilecek. Bu enerji üretimi 750
bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını
karşılayacak seviyede bulunuyor.
Yusufeli Barajı’nın inşaatında kullanılacak
malzeme ile 150 m2 büyüklüğünde
45 000 konutun inşası mümkün. 5
senede kendini amorti edecek baraj
projesi çerçevesinde 86 km de yol inşa
edilecek.
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Yusufeli Barajı
inşaatı olağanüstü
görüntülere
sahne oluyor.
Tonlarca ağırlığa
sahip iş makinaları,
baraj gövdesinin
yükseleceği vadinin
yamaçları arasına
yerleştirilen vinç
sistemi sayesinde
çalışma yapacakları
kesimlere havadan
taşınıyor.

Yusufeli’nin Demir Kuşları
Yusufeli Barajı gerek hatırı sayılır
yüksekliği gerekse sıra dışı inşaat
çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bir yanda
kablolu vinç sistemi vasıtasıyla tonlarca
ağırlığa sahip iş makinaları metrelerce
yükseklikte taşınırken bir yanda da vadi
yamaçlarında profesyonel dağcı ekipleri
inşaat güvenliğini sağlıyorlar.
Yusufeli Barajı Artvin’in Yusufeli ilçesinde
Çoruh Nehri üzerinde inşa ediliyor.
Doğu Karadeniz bölgemizin zorlu
coğrafi şartlarının had safhaya ulaştığı
bu mevki, inşaat çalışmalarını çetin bir
süreç haline getiriyor. Baraj inşaatında
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çalışacak iş makinaları, son derece
kısıtlı ulaşım imkânları sebebiyle
tıpkı Ermenek Barajı inşaatında
olduğu gibi iki yamaç arasına
gerilmek suretiyle tesis edilen vinç
sistemiyle görev yerlerine taşınıyor.
Kablolu Vinç Sistemi (KVS) vadinin
iki yamacı arasındaki 552 metrelik
bir mesafede tesis edildi. KVS iki
hattan oluşuyor. Tek hat ile 28
ton ağırlık taşıyabilen sistemin
kapasitesi, çift hat devreye
sokulduğunda 48 tona çıkıyor.
KVS ile görev yerlerine taşınan iş
makinaları baraj gövde betonunun
dökülmesi çalışmalarını yürütüyor.
Barajın inşa edildiği zorlu coğrafik yapı
yalnızca ulaşım imkânlarını kısıtlamıyor.
Bölge, heyelan riskinin yüksek olması
sebebiyle ekstra zorluklar da sunuyor.
Bu sebeple inşaat güvenliğini temin
etmek maksadıyla baraj sahasında
kazı şevleri dışında kalan
alanlarda, şev
stabilitesini
sağlamak
ve serbest
malzemeleri
kontrol altına
almak gerekiyor.
Ancak bu işlemlerin
iş makinaları ya
da sıradan işçiler
tarafından yapılması
mümkün değil. Zira yamaçlar çok dik.
Burada devreye dağcılar giriyor…
Sayıları 15’i bulan endüstriyel uzman
dağcı ekipleri tarafından çelik grid (tel
ağ) uygulaması yapılarak yamaçlardan
düşebilecek kaya parçalarının önüne
geçiliyor.
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İstanbul’un Teminatı Melen Barajı
1960’lı yıllarda başlayan ve giderek
artan oranlarda devam eden iç göç
sebebiyle İstanbul’un nüfusu sürekli
arttı. 1990’lı yıllara gelindiğinde İstanbul
nüfusunun birçok ülke nüfusunu geride
bırakması kentin su arz/talep dengesini
bozdu. Bu bozulmadan kaynaklanan
su eksikliğini gidermek için Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü “Melen Sistemi
Projesi”ni geliştirdi. Boğaziçi Tüneli gibi
dünyada ilk defa uygulanan yöntemleri
içinde barındıran Melen Projesi’nin kilit
tesislerinden birini de Melen Barajı teşkil
ediyor.
Melen Barajı Batı Karadeniz Bölgesinde
İstanbul Boğazı’nın 170 km doğusunda,
Düzce ve Sakarya illerini birbirinden
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ayıran Büyük Melen Çayı üzerinde
inşa ediliyor. Düzce ili, Akçakoca ilçesi,
Uğurlu köyüne 2,5 km, Sakarya ili,
Kocaali ilçesi, Ortaköy beldesine 5
km mesafede yükselecek olan baraj
Büyük Melen Çayı’nın denize döküldüğü
Karadeniz kıyısından yaklaşık 7 km
güneyde yer alacak.
Melen Barajı Büyük Melen Çayı su
potansiyelinden yararlanarak İstanbul
metropolitan alanı dâhilinde 2071 yılına
kadar olan içme, kullanma, endüstri suyu
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak.
Baraj ayrıca hidroelektrik enerji de
üretecek. Melen Barajı tamamlandığında
İstanbul iline yıllık 1 milyar 77 bin m3
su temin edilmiş olacak. Ayrıca ihale

muhtevasında bulunmayan ancak ileriki
zamanlarda yapılması planlanan 45
MW Kurulu gücündeki HES ile de enerji
üretilecek.
İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma
suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla
planlanan Büyük İstanbul İçmesuyu
Melen Sistemi III. Merhale projesi olan
Melen Barajı inşaatının tamamlanması
ile Melen Regülatöründen alınan ve tek
isale hattı ile İstanbul’a iletilen yıllık 268
milyon m3 suya ilaveten tamamlanacak
diğer iki isale hattı için gereken suyun
regüle edilmesi imkânı oluşacak ve
artan nüfus da dikkate alınarak proje
tamamlandığında İstanbul’a yıllık 1 milyar
77 milyon m3 su temin edilmiş olacak.
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Ilısu Barajı ve HES

Silvan Barajı ve HES

Yusufeli Barajı ve HES

Melen Barajı

İnşaata Başlama Tarihi

İnşaata Başlama Tarihi

İnşaata Başlama Tarihi

İnşaata Başlama Tarihi

05.08.2006

26.07.2011

21.12.2012

28.12.2012

Rezervuar Hacmi

Rezervuar Hacmi

Rezervuar Hacmi

Rezervuar Hacmi

11 Milyar m

7,3 Milyar m

2,2 Milyar m

694 Milyon m3

Yükseklik

Yükseklik

Yükseklik

Yükseklik

135 m

175,50 m

270 m

124 m

3

3

Gövde Hacmi

3

Gövde Hacmi

Gövde Hacmi

Gövde Hacmi

23,5 Milyon m

8,5 Milyon m

2,9 Milyon m

2 Milyon 80 Bin m3

3

3

3

Kurulu Güç

Kurulu Güç

Kurulu Güç

Kurulu Güç

1.200 MW

160 MW

558 MW

45 MW

Sulama Sahası

Sulama Sahası

Sulama Sahası

Sulama Sahası

-

2.351.230 Dekar

-

-

İçme Suyu

İçme Suyu

İçme Suyu

İçme Suyu

-

-

-

1 Milyar 77 Milyon m3

Fiziki Gerçekleşme Oranı

Fiziki Gerçekleşme Oranı

Fiziki Gerçekleşme Oranı

Fiziki Gerçekleşme Oranı

%87

%63

%58

%87
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Sayılarla Ilısu
ve HES
Dolgu hacmi bakımında
sınıfında dünyanın

en büyük barajı olacak.

Ilısu barajı gövde hacmi
bakımından Atatürk
Barajı’ndan sonra

2. Büyük barajı
olacak.

Barajı

2289m

Ilısu Barajı gövde uzunluğu bakımından da
dünyanın 1. barajıdır.
Barajın kret uzunluğu 2289 metredir.

Ilısu Barajı ile birlikte
Silvan Barajı’nın da
tamamlanmasıyla

GAP tamamlanma
safhasına geçecek.

1,8

miylar TL

Ilısu Barajı inşaatı kapsamında yeniden yerleşim
çalışmalarına

1,8 Milyar TL
kaynak aktarıldı.
Ilısu Barajı 1200 MW kurulu
gücü ile ülkemizin

en büyük 4.
Hidroelektrik santrali olacak.

Ilısu’nun yalnızca elektrik üretimi
sayesinde milli ekonomiye yıllık katkısı

1,3 milyar TL olacak.

Cizre Barajı’nın yapımına imkân sağlayacak ve burada
depolanan su ile 890 bin dekar arazinin
sulanmasına vesile olacak.
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Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez uygulanacak
sistemle 1100 kilogram ağırlığındaki Tarihi

Zeynel Bey Türbesi
2 km mesafedeki yeni yerine taşınacak.

4000

kişi

Baraj inşaatında 4 bin kişi istihdam
ediliyor. İnşaat tamamlandığında işletme,
bakım-onarım ve enerji üretim faaliyetleri için
400 kişiye devamlı istihdam sağlanacak.

Sayılarla

Yusufeli Barajı
ve HES

Yusufeli Barajı Başkent Ankara’daki Atakule’den 145
metre, ülkemizin en yüksek gökdeleni İstanbul’daki
Sapphir’den 9

850

metre yüksek olacak.
Tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde
Çin’de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan’da yer alan
Inguri (272 m) barajlarından sonra

milyon
ABD doları

dünyanın en yüksek 3. barajı
olacak.

Proje ile

850 milyon ABD Doları
tutarında bir yatırım gerçekleşecek
ve bölge halkı için iş imkânlarının
dışında sosyal ve ekonomik kalkınma
imkânları da ortaya çıkmış olacak.

İnşaat sırasında ihtiyaç
duyulacak personel sayısı
ortalama olarak yaklaşık

1200 kişi. Projenin
yoğun dönemlerinde
ise yaklaşık 1800

personel
çalıştırılacak.

Baraj kendini 7 yıl
gibi kısa bir sürede
amorti edecek.

Yusufeli Barajı, ürettiği elektrik
enerjisi ile ülke ekonomisine
yılda 450 milyon TL
katkıda bulunacak.

650

bin

Barajın üreteceği enerji ile yaklaşık

650 bin nüfuslu bir şehrin enerji

Barajın inşasıyla yaklaşık 33 km2’lik bir gölalanı
yani yaklaşık 15 km2’lik göl alanına sahip Seyfe
Gölü’nden 2 kat daha
bir göl oluşacak.

büyük

ihtiyacı karşılanabilir.
Yusufeli Barajı gövdesinde yaklaşık 2,35

milyon
3
m beton kullanılacak. Bu malzeme ile 150 m2
büyüklüğünde 35 bin adet konut yapmak mümkün.

Baraj rezervuarında yaklaşık

2 milyar 130 milyon m3
su depolanacak. Rezervuardaki bu su ile
ülkemizdeki 78 milyon kişinin her birine 27
litre su sağlanabilir.
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BİR ÇİFT
BARAJ…
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Elim bir trafik
kazasıyla 1969 yılında
ebediyete intikal eden
Hasan ve Suat Uğurlu
çifti, yeşilırmaK’ın
berrak sularında
birbiri ardına inşa
edilen bir çift barajda
isimleriyle yaşamaya
devam ediyorlar.
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Hazırlayan

Orçun TAŞKIN

Hasan Bey ve Suat
Hanım, 1960 yılında
evlendiler, uzun yıllar
hayatı paylaştılar,
1969 yılında elim bir
tarfik kazasıyla
aramızdan ayrıldılar,
şimdilerde tıpkı hayatı
paylaştıkları gibi
yeşil ırmağın berrak
sularında sonsuzluğu
paylaşıyorlar
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Elim bir trafik kazasıyla 1969 yılında ebediyete
intikal eden Hasan ve Suat Uğurlu çifti,
yeşilırmaK’ın berrak sularında birbiri ardına
inşa edilen bir çift barajda isimleriyle yaşamaya
devam ediyorlar.
Hasan Uğurlu, 1945 yılında başladığı meslek yaşamının tamamını DSİ’ye adayan,
birçok kademesinde görevlendirildiği Kurumuna, güçlü bir aidiyetle bağlanan ve
çalışma arkadaşları tarafından vefatının ardından şiirlerle uğurlanacak kadar sevilen,
müstesna bir mühendisti. 1969 yılının 13 Ekiminde eşi Suat Uğurlu ile Adana’dan
Ankara’ya dönerlerken geçirdikleri talihsiz kaza neticesinde ebediyete intikal eden
çiftin isimleri, DSİ’nin vefakâr tavrıyla Yeşilırmak üzerinde 18 km arayla inşa edilen 2
baraja verildi. Uğurlu çifti, şimdilerde isimlerini taşıyan barajlar sayesinde, yeşil ırmağın
koynunda sonsuzluğu paylaşıyorlar.
Kaza Şok Etkisi Yaratıyor
Uğurlu çifti 1969 yılının 13 Ekiminde talihsiz bir trafik kazası neticesinde dünyadan
ayrıldı. Elim kazanın getirdiği ani ölüm, DSİ camiasında şok etkisi yarattı. Camia Bölge
Müdürünü ve onun kıymetli eşini kaybetmeyi derin ve sarsıcı bir üzüntü ile karşıladı.
Yurdun dört bir yanından telgraflar ve taziye mesajları yağdı. Mesai arkadaşları büyük
değer verdikleri Bölge Müdürlerini kaybetmenin üzüntüsünü bir nebze azaltmak
(hafifletmek) ve Bölge Müdürlerini layıkıyla uğurlamak maksadıyla o dönemlerde
aylık olarak yayımlanmakta olan “DSİ Bülteni”nin 150. Sayısını (Ekim 1969) ansızın
kaybettikleri mesai arkadaşlarına ayırdılar. Bu özel sayıda çiftin uğradığı kaza ve DSİ
camiasında yarattığı sarsıcı etki aşağıdaki şekilde anlatılıyor.

Hasan Uğurlu’nun Ölümü, Uyandırdığı Büyük Teessür ve
Cenaze Törenleri
Adana’dan özel otomobilleriyle Ankara’ya dönerlerken, arabanın
ön tekerleklerinden birisinin ani fırlamasıyla uğranılan feci kaza
sonucunda, eşi hemen o anda, Hasan Uğurlu ise hastaneye
kaldırıldıktan sonra aramızdan ebediyen ayrılmışlardır.
Müessif kaza haberi, DSİ camiasında bir bomba tesiri yapmış,
meslektaş ve arkadaşları için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur.
Genel Müdürlüğümüz, kaybettiği aziz mensubu ve eşi için hemen
harekete geçerek, cenazelerini, Samsun’a gönderilmek üzere 13 Ekim
1969 günü Ankara’ya getirmiş ve okuldan mezun olmasından itibaren
çalışma hayatının tamamını DSİ’ye adayan değerli arkadaşlarının ve
eşinin cenazesi huzurunda son saygı görevlerini ifa etmişlerdir.
DSİ’nin Gülhane’deki yeni binası (DSİ Etlik Tesislerinden bahsediliyor)
önünde tertiplenen uğurlama töreninde kalabalık bir arkadaş ve
meslektaş topluluğu ile resmi ve gayrı resmi kuruluş temsilcileri ve onu
tanıyan, tanımayan DSİ mensupları hazır bulunmuştur. Tabutlarının
başında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın
Arif Onat, sınıf arkadaşı ve ağabeyi olarak andığı Hasan Uğurlu’nun
kaybından duyduğu üzüntüyü veciz bir şekilde dile getirmiş, DSİ
Camiasının sevilen, sayılan, çalışkan, ve vefakar evladına ve eşine
Tanrı’dan rahmet dilemiştir.
Daha sonra kendisini sevenlerin omuzlarında ambülansa yerleştirilen
cenazeler toprağa verilmek üzere Samsun’a uğurlanmışlardır.
Samsun’da da DSİ teşkilatı, arkadaş ve dostlarının omuzlarında 15
Ekim Çarşamba günü son istirahatgahlarına tevdi edilmişlerdir.

Uğurlu çiftinin acı kaybı üzerine hazırlanan bültende Hasan Uğurlu’nun yakın çevresi
ile okul ve mesai arkadaşlarının anıları, şiirleri ve taziye mesajları yayımlanmış.
Bültende arkadaşları Hasan Uğurlu’yu şöyle anlatıyor:
“Hasan Uğurlu’nun bariz vasıfları, son derece samimi olması, cevval bir zekâya sahip
bulunması, ölçüsüz bir medeni cesaretle her şeyi, her türlü şartlar içinde, en açık dille
ifade edebilmesi, buna rağmen kimsede bir kırgınlık yaratmaması, en sıkıcı şartlar
içinde dahi bol esprilerle havayı değiştirebilmesi, neş’e ve kahkalar yaratabilmesidir.
Bu sebeple Hasan Uğurlu, topluluklarda her zaman aranan bir kişiliğe sahipti. Bilhassa
bu vasfı ile arkadaşları tarafından daima hatırlanacak, anılacak ve aranacaktır.”
Amirlerini Şiirlerle Uğurladılar
İnsan sevgilisine, annesine, vatanına şiir yazabilir ancak bir çalışanın amirine
şiir yazması çok da rastlanılan bir durum değildir. Elim kazanın şokunu atlatan
DSİ personeli, çok sevgili amirlerine, sanki ondan aldıkları son bir vazifeyi yerine
getirircesine şiirlerle veda ediyorlar... Aşağıda kaleme alınan onlarca şiirden biri
bulunuyor.
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Hasan Uğurlu Barajı
Hasan Uğurlu’ya
Nasıl söndü o, alev saçan gözlerin;
Başka bir şey denemez, oyunu bu kaderin.
Ovalar ortak oldu, büyük üzüntümüze,
Kanallar yas tutuyor, bakmıyor yüzümüze.
Kimseye boyun eğmezdin, kadere boyun eğdin;
Sen DSİ’nin kalbi, DSİ’nin sesiydin.
Seni herkes mertliğin, cesaretinle tanır;
Tahsilde son merhale, seninle tamamlanır.
Ey kalbi temiz insan, yüzü melekten nurlu;
Şad olsun aziz ruhun, yüce Hasan Uğurlu.

Suat Uğurlu Barajı
Hasan Uğurlu’yu tanımayanlara onun şahsiyeti ile alakalı ipucu verecek bir anıyı da
eski bir DSİ mensubu olan Enerji eski Bakanı M. Recai Kutan anlatıyor. Kutan, DSİ
Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 15 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen
bir söyleşi de dinleyenler ile aşağıdaki anekdotu paylaşmıştı. 1960’lı yılların başında
dönemin Köyişleri Bakanı Lebit Yurdoğlu Samsun ziyareti esnasında DSİ bölge
Müdürlüğü’ne de uğrar…
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“Bir Türkiye Bakanlığı kuralım
Türkiye’nin bütün meseleleri
hallolsun”
Recai Kutan’ın anlatımıyla:
Bu (Lebit Yurtoğlu) Samsun’a gidiyor.
Samsunda da bölge müdürü abimiz
meşhur Hasan Uğurlu… Çok kimse
bilmez Hasan Uğurlu’yu biraz tombalak,
çıplak kafalı ve dışarıdan safça
görünen bir abimiz. Fakat zehir gibi
zeki ve espri dolu birisi… İşte bütün
müdürleri toplamış bakan anlatıyor:
“Biz Köyişleri Bakanlığı’nı kurduk bütün
köy meselelerini halledeceğiz.” Bakmış
ki ön sırada böyle çıplak kafalı birisi
o konuştukça başını yukarı sallıyor.
“Ne oldu efendim, söylediklerimi
uygun bulmuyorsun sanırım” demiş.
“Bulmuyorum sayın bakanım” demiş
Hasan Uğurlu ve devam etmiş:

“Efendim bu iş bu kadar kolay mı? Bir
Köyişleri Bakanlığı kurdunuz köyün
bütün meselelerini hallettiniz. O zaman
gelin, hep beraber bir Türkiye Bakanlığı
kuralım, Türkiye’nin bütün meseleleri
hallolsun!” Tabii adam iyice bozulmuş…
Sonra çıkmışlar salondan DSİ’nin
bölgelerinde bahçeler çiçeklidir. Hasan
Uğurlu’ya ne diyecek? “Bu ne israf yahu!
Her taraf çiçek…” Hasan Uğurlu demiş
ki “Bakın sayın bakanım bir adam bile
gecekonduda oturur, onun hanımı bir
vita tenekesinin içine sardunyasını diker
pencerenin önüne koyar. Kimse ona
diyemez ‘ulan sen fukaranın tekisin bu
sardunyanın senin pencerende ne işi
var.’” Tabii adam başka bir şey diyemez.
Allah rahmet eylesin Hasan Uğurlu
hakikaten çok müstesna bir abimizdi.

Hasan UĞURLU

Suat UĞURLU

Uğurlu Barajları Açılıyor
DSİ camiasında gerek nüktedan
kişiliği gerek parlak ve pratik zekâsıyla
tanınan Hasan Uğurlu, engin bilgi ve
tecrübesini birçok projede çalışarak
elde etmişti. Gönül vererek çalıştığı
projeler arasında, eşinin ve kendisinin
ismini taşıyan Hasan ve Suat Uğurlu
Barajları da yer alıyordu. Aşağı Yeşilırmak
Projesinin iki ana tesisi konumundaki bu
barajlar, genç Türkiye Cumhuriyetinin
enerji ihtiyacını karşılamak ve ekonomik
kalkınmanın olabildiğince dışa bağımsız
olarak gerçekleştirilmesini temin etmek
maksadını taşıyordu.
Özellikle Hasan Uğurlu barajı 500
MW kurulu gücü, 1 milyar 217 milyon
kilovat.saat enerji üretim kapasitesiyle
işletmeye alındığı tarihte Keban Barajı
ve Hidroelektrik Santralinden sonra 2.
büyük hidroelektrik santraldi. Baraj 175
metre yüksekliğiyle halen ülkemizin en
yüksek 9. barajı konumunda bulunan
ve “dev baraj” olarak nitelenebilecek bir
özelliğe sahip.
Yine Suat Uğurlu barajı da yıllık 345
milyon kilovat.saat enerji üretim
kapasitesinin yanında 83 bin hektar gibi
çok geniş bir arazinin sulanmasından
mesul önemli bir baraj olarak ülkemize
hizmet ediyor.

Eğer, yolunuz bir gün
Yeşilırmak kıyısına
düşerse, iki sevgilinin
kucaklaştığı barajlar
mevkiinde, Hasan Bey
ve Suat Hanımı yâd
etmeyi unutmayın.

tamamlanması beklenerek, Uğurlu
çiftinin isimlerini taşıyan barajlar, çiftin
ebedi birlikteliklerine yakışır şekilde aynı
merasimle açıldı.
Açılış merasiminde dönemin Başbakanı
Bülend Ulusu yaptığı konuşmada Uğurlu
Çifti’ni anmadan geçmedi:
“Açılışını yapacağımız bu barajlara bu
bölgede hizmet veren ancak elim bir
trafik kazasında hayatlarını kaybeden
Samsun DSİ Bölge Müdürlerinden
merhum Hasan Uğurlu Bey’in ve eşi
merhume Suat Uğurlu hanımefendinin
isimlerinin verilmesini bir kadirşinaslık
örneği ve isabetli bir davranış olarak
kaydediyorum.”

Bir Çifte Bir Çift Baraj

Milli ekonomi ve ülke kalkınması
açısından son derece önemli bu barajlar
DSİ’nin vefakar tavrı ve kıymet bilir
jestiyle Hasan Bey ve değerli eşi Suat
Hanımın isimleriyle anılıyorlar.

Uğurlu Barajları, uğurlu çiftinin vefatından
14 yıl sonra, 1 Nisan 1983 yılında
hizmete alındı. Hasan Uğurlu Barajı
1981 yılında tamamlanmış olmasına
rağmen, Suat Uğurlu Barajı’nın da

Eğer, yolunuz bir gün Yeşilırmak kıyısına
düşerse, iki sevgilinin kucaklaştığı
barajlar mevkiinde, Hasan Bey ve Suat
Hanımı yâd etmeyi unutmayın.
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BARAJLARIMIZIN

“EN”LERİ
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AKTÜEL

Türkiye’nin En Büyük
2. Hidroelektrik Santrali:

KARAKAYA
Karakaya Barajı, Diyarbakır ili Çüngüş
ilçesi sınırları içinde, Fırat Nehri üzerinde,
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bir
parçası olarak elektrik enerjisi üretimi
amacıyla 1976-1987 yılları arasında inşa
edildi.
Beton kemer gövde ağırlık tipi olan
barajın gövde hacmi 2 milyon m3, akarsu
yatağından yüksekliği ise 173 metre.
Normal su kotunda göl hacmi 9 bin 580
hm3 olan barajın göl alanı ise 268 km2.
Karakaya Barajı ve Hidroelektrik
santrali, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
Atatürk Barajı ve HES’ten sonra en
büyük inşaatıdır. Fırat nehri üzerinde
Keban Barajı ve HES’in 166 km
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mansabında, Atatürk Barajı ve HES’in
180 km menbaında yer almaktadır.
Karakaya Projesi tamamen enerji üretim
maksatlıdır. 6 Adet 300 MW’lik üniteden
oluşan santral, bin 800 MW’lik kurulu
gücü ile yıllık ortalama 7,5 milyar kilovat.
saat enerji üretim kapasitesine sahiptir.
Karakaya Barajı ülkemizin en büyük 2.
hidroelektrik santrali olmasının yanında;
en yüksek 10., en çok su depolama
kapasitesine sahip 3. ve en geniş göl
alanına sahip yine 3. barajıdır.
Diyarbakır’a 150 km uzaklıkta bulunan
baraj, adını yakınında bulunan Karakaya
Köyünden almıştır.

DETAY
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Kategorisinde
Dünyanın En Yüksek
3. Barajı:
Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
Atatürk
Barajı ve HES

KKTC
Su Temin Projesi

En Yüksek
Barajı

Dünyada ilk kez uygulanan
sistemle Akdeniz deniz
yüzeyinin 250 metre altından
askıda geçildi

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi

Kaynak: DSİ
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