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Geride bıraktığımız 3 aylık zaman dilimi, DSİ Genel Müdürlüğü projeleri adına çok 
önemli 2 ilerlemeye sahne oldu. İlk olarak Ilısu Projesi kapsamında iki tarihi yapı daha 
taşınarak baraj göl sahasından çıkarıldı. Taşıma tertibatıyla birlikte toplam ağırlığı 
1200 tona ulaşan 12. yüzyıl eseri Artuklu Hamamı, başarılı bir operasyonla Hasankeyf 
Arkeopark’ındaki yeni konumuna taşındı. Taşıma işlemi gerçekleştirilen ikinci tarihi 
yapı ise İmam Abdullah Zaviyesi oldu. Zaviye; türbe, minare ve müştemilat olmak 
üzere 3 parça halinde nihai konumuna taşındı. Taşıma işlemleriyle alakalı ayrıntıları, 
konuya ilişkin hazırladığımız dosyamızda bulabilirsiniz.

İkinci önemli gelişme Yusufeli Barajı gövde betonunun dökülmeye başlanmasıydı. 
Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını kazanacak olan Yusufeli Barajı 
yükselmeye başladı. Günlük ortalama 7 bin metreküp betonun döküldüğü gövde 
inşaatının nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştığımız dosyamızın da ilginizi çekeceğini 
düşünüyoruz.

Su, doğa ve DSİ yatırımlarını içeren çok sayıda haberimizin yer aldığı yeni sayımızı 
keyifle okumanızı diliyoruz.      
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HEDEFIMIZ 2023’TE
135 MILYAR KWH’LIK 
ENERJI ÜRETIM 
KAPASITESI 
DSİ Genel Müdürlüğümüz hâlihazırda yürüttüğü Güneydoğu 
Anadolu Projesi (GAP) ve Çoruh Havzası Projesi kapsamında 
önemli enerji projelerini hayata geçirmektedir.
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Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü

DSİ Genel 
Müdürlüğümüzün 
faaliyet sahası 
içinde yer alan 
enerji sektörünün, 
gıda güvenliği ile 
birlikte gelecekte 
ortaya çıkabilecek 
muhtemelen sorunların 
merkezinde yer alacağı 
öngörülmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında DSİ 
Genel Müdürlüğümüze 
verilmiş olan 
ülkemizin hidroelektrik 
enerji potansiyelini 
geliştirme görevi 
büyük önem arz 
etmektedir. Zira 
yerli ve yenilenebilir 
bir kaynak olan 
hidroelektrik, enerjide 
önemli ölçüde dışa 
bağımlı olan ülkemizin 
kaynaklarının enerji 
ithalatı yoluyla yurt 
dışına çıkmasına mani 
olmaktadır. Bunun 
yanında hidroelektrik 
santraller temiz enerji 
üretimi vasıtasıyla hem 
yaşanabilir bir çevreye 
katkı sağlamakta hem 
de kirliliğin bertarafına 
yönelik ortaya çıkan 
maliyetlerin artmasına 
engel olmaktadır.

Bugüne kadar 
geliştirilen projeler 
ve işletmeye alınan 
hidroelektrik santraller 

ile ülkemizin 
hidroelektrik 
potansiyelinin 
yaklaşık %54’ü 
devreye alınmıştır. 
Özel sektör tarafından 
hayata geçirilen 
Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması Yönetmeliği 
çerçevesindeki projeler 
ile birlikte son 15 yılda 
önemli bir mesafe kat 
edilmiştir.

DSİ Genel 
Müdürlüğümüz 
hâlihazırda yürüttüğü 
Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP) ve 
Çoruh Havzası Projesi 
kapsamında önemli 
enerji projelerini 
hayata geçirmektedir. 
GAP kapsamında 
Dicle Nehri üzerinde 
inşa edilmekte 
olan Ilısu Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali 
işletmeye alındığında 
ülkemizin en büyük 4. 
hidroelektrik santrali 
olacaktır. 1200 MW 
kurulu gücündeki 
tesisimiz yıllık 
ortalama 4,12 milyar 
kilovatsaat elektrik 
enerjisi üretecektir. 
Ilısu Barajı ve HES 
yalnızca elektrik 
enerjisi üretimi ile 
ülke ekonomisine yıllık 
412 milyon dolar katkı 
sağlayacaktır. Proje 

kapsamında tarihi ve 
kültürel varlıklarımızın 
korunarak gelecek 
nesillere aktarılması 
yönünde de 
önemli çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. 
Bu çerçevede tarihi 
Zeynel Bey Türbesi’nin 
ardından Artuklu 
Hamamı ve İmam 
Abdullah Zaviyesi 
de Ilısu Barajı göl 
sahasından başarılı 
şekilde çıkarılmıştır. 

GAP kapsamında 
devam eden 
projelerimizden 
bir diğeri de Silvan 
Projesidir. Silvan 
Projesi’nin ana bileşeni 
ise Silvan Barajı ve 
HES’tir. Silvan Barajı 
ve HES enerji ve 
sulama maksadına 
yönelik olarak inşa 
edilmekte olup 160 
MW kurulu güç ile 
yıllık 681 milyon 
kilovatsaat elektrik 
enerjisi üretecek ve 
235 bin hektar arazinin 
sulanmasını temin 
edecektir. Barajımızın 
ülke ekonomisine 
katkısı yıllık 1,2 milyar 
TL mertebesinde 
olacaktır.

Çoruh Havzası Projesi 
kapsamında ise 
ülkemizin en yüksek 

barajının inşaatı devam 
etmektedir. Artvin’de 
inşa edilen Yusufeli 
Barajı ve HES 558 
MW kurulu gücüne 
ve yıllık 1 milyar 888 
milyon kilovatsaat 
elektrik enerjisi 
üretim kapasitesine 
sahiptir. Barajın gövde 
betonu dökülmeye 
başlanmıştır. Baraj 
gövde inşaatına 
günlük ortalama 
7 bin metreküp 
beton dökülmekte 
olup toplamda 4 
milyon metreküp 
betonun dökülmesi 
planlanmaktadır.

Bu üç büyük 
hidroelektrik santral 
ile birlikte ülkemizin 
dört bir yanında, 
hidroelektrik 
potansiyelimizin 
tamamından istifade 
etme maksadına 
yönelik olarak DSİ ve 
özel sektör tarafından 
birçok hidroelektrik 
santral projesi hayata 
geçirilmektedir. 
Hedefimiz 
Cumhuriyetimizin 
100. yılı olan 2023 
yılında yıllık 135 
milyar kilovatsaat 
hidroelektrik enerji 
üretim kapasitesine 
ulaşmaktır. 
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1954 yılında teşkilatlandırılarak ülkemizin su kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürüten Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi uyarınca bundan böyle Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerine devam edecek.

DSI, TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI’NA BAĞLANDI

10 Temmuz 2018 tari-
hinde resmi gazetede 
yayımlanarak yürür-
lüğe giren 1 Numara-
lı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi uyarınca 
Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ile Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakan-
lığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ismi altında 
birleştirildi. 

15 Temmuz 2018 tari-
hinde resmi gazete ya-
yımlanarak yürürlüğe 
giren 4 Numaralı Ba-
kanlıklara Bağlı, İlgili, 
İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum 
ve Kuruluşların Teşki-
latı Hakkında Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi 
ile de Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, Ta-
rım ve Orman Bakanlı-
ğı’na bağlandı. 

DSI Genel 
Müdürlüğü 
görevine Mevlüt 
Aydın Atandı
Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürlüğü’nde 
genel müdür yar-
dımcılığı görevini 
yürüten Mevlüt 
Aydın 19.08.2018 

tarih ve 3 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 2. ve 3. madde-
leri gereğince DSİ Genel 
Müdürlüğü görevine 
atandı.

1981 yılında DSİ Genel 
Müdürlüğü Proje İnşaat 
Dairesi Başkanlığı’nda 
göreve başlayan Mevlüt 
Aydın, teşkilatın birçok 
kademesinde başarıyla 
çalıştı. DSİ GAP 15. Böl-
ge Müdürlüğü ve DSİ 
21. (Aydın) Bölge Mü-
dürlüğü’nde mühendis 
olarak çalışan Aydın,  
1994 – 2005 yılları ara-
sında DSİ Aydın Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı 211. 
Şube Müdürlüğü’nde 
Başmühendislik göre-
vini yürüttü. 2008 yı-
lında Proje ve İnşaat 
Dairesi Başkan yardım-
cılığına atanan Aydın, 

Bölge Müdürlüğü’ne 
atandı. Aydın 26 Şu-
bat 2018 tarihinden bu 
yana DSİ Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini 
üstlenmişti.

bu görevi 3 yıl sürdür-
dü. 2011 yılında DSİ 
Kahramanmaraş Bölge 
Müdürlüğü görevine 
getirilen Aydın, 2016 
yılında ise DSİ Adana 
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Zeytin ve üzümün başkenti, Gördes’in suyu ile buluşuyor. 
Yaklaşık 148 bin dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak 
Akhisar – Gördes Sağ ve Sol Sahil Sulamalarına 2019 yılı 
sezonundan itibaren aşamalı olarak su verilmeye başlanacak. 

GÖRDES’TEN
BEREKET AKACAK 

Zeytin ve üzümüyle 
ünlü Manisa’nın Akhi-
sar ve Gölmarmara il-
çeleri, önümüzdeki yıl 
Gördes Barajı’nın suyu 
ile buluşacak. 50 bin 
400 dekar tarım ara-
zisini modern sulama 
ile tanıştıracak Akhi-
sar-Gördes Sol sahil 
sulamasının yüzde 90’ı 
bitirildi. Hedef yılsonu 
itibari ile tüm araziyi 
modern sulamaya hazır 
hale getirebilmek.

97 bin 660 dekar ara-
ziyi kapsayan Akhisar 
Gördes Sağ Sahil Sula-
masına ise 2019 sezo-
nundan itibaren aşa-
malı olarak su verilmesi 
planlanıyor.

Akhisar Gördes Sol Sa-
hil Sulamasında 154 

bin metrelik boru ima-
latının 132 bin metresi 
tamamlandı.1077 adet 
sanat yapısının ise 465 
adedi tamamlandı. Pro-
je kapsamında döşenen 
borular, yüksek yoğun-
luklu polietilen (HDPE) 
ile cam takviyeli plastik 
(CTP) borulardan olu-
şuyor.

Çiftçinin Yüzü Gülecek
50 bin 400 dekar ve-
rimli araziyi su ile bu-
luşturacak proje bölge 
ve ülke ekonomisine de 
büyük katkı sağlayacak. 
Proje tamamlandığında 
üreticinin cebine kişi 
başına 492 lira daha 
fazla para girecek. Pro-
jenin ülke ekonomisine 
katkısı ise her yıl 26 
milyon 845 lira olacak. 

dekar arazinin sulama-
ya açılabilecek aşamaya 
gelmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanan 
kısımlarına önümüzde-
ki yıldan itibaren aşa-
malı olarak su verilmesi 
planlanıyor. Akhisar 
Gördes Sağ Sahi sula-
ması tamamlandığında 
bölge çiftçisine yılda 
ortalama 45 milyon 560 
bin lira ek gelir sağla-
yacak.

Projelerin tamamlan-
ması ile birlikte böl-
gedeki ürün çeşitliği 
katlanacak; üretici tar-
lalarına yüksek kazanç-
lı ürünler ekebilecek. 
Artan refah düzeyi ile 
birlikte şehirlere göç 
azalacak. 

Akhisar Gördes Sol 
Sahil Sulaması Proje-
si Akhisar’ın yanı sıra 
Gölmarmara ve Saru-
hanlı ile 8 mahalleyi de 
kapsıyor

45 Milyon Lira Daha 
Fazla Kazandıracak
97 bin 660 dekar ara-
ziyi Gördes Barajı’nın 
suyu ile buluşturacak 
Akhisar-Gördes Sağ 
Sahil Sulama Proje-
si kapsamında ise 50 
km CTP boru; 200 km 
HDPE boru olmak üze-
re toplam 250 km boru 
döşenecek. 80 km de 
tahliye kanalı açılacak. 

Toplulaştırma çalışma-
ları ile birlikte yürüyen 
çalışma kapsamında 
yılsonuna kadar 19 bin 



YUSUFELI NASIL 
YÜKSELIYOR?
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu’nun güncel listesine 
göre sınıfında dünyanın en yüksek barajı olacak Yusufeli, 
yükselmeye başladı. Baraj gövdesinin inşası için günde 
ortalama 7 bin metreküp beton dökülüyor.

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN

Dosya
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Dünyanın en yüksek 
çift eğrilikli beton göv-
desi Artvin’de yük-
selmeye başladı. 2013 
yılında temeli atılan te-
siste baraj gövdesi be-
tonu döküm faaliyetle-
rine geçtiğimiz temmuz 
ayında start verildi. Ba-
raj gövdesi için günlük 
ortalama 7 bin metre-
küp beton dökülmesi 
hedefleniyor. Toplam-
da dökülecek beton ise 
yaklaşık 4 milyon met-
reküp olacak.

Müthiş Beton Üretimi 
Dünyanın en yüksek 
çift eğrilikli kemer göv-
desi için gereken beton, 
inşaat sahasında tesis 
edilen üç adet beton 
santralinde üretiliyor. 
Saatlik 195, 250 ve 360 
metreküplük üretim 
kapasitesine sahip olan 
bu üç santral, toplamda 
805 metreküp betonu 1 
saatte üretebiliyor. 

Beton santralleri ön 
soğutma tesisleri vası-
tasıyla yazın elverişsiz 

koşullarda 18-20 dere-
ce altında, kışın ise 10 
derece üzerinde beton 
üreterek inşaat çalış-
malarının kesintiye uğ-
ramadan devam etme-
sini sağlıyor.

Iş Makineleri Uçuyor
Santrallerde üretilen 
beton iki koldan kemer 
baraj inşaatına taşını-
yor. Bunlardan birin-
cisi vadinin iki yamacı 
arasındaki 552 metrelik 

SAATLİK 195, 
250 VE 360 
METREKÜPLÜK 
ÜRETİM 
KAPASİTESİNE 
SAHİP OLAN
3 BETON SANTRALİ, 
TOPLAMDA 
805 METREKÜP 
BETONU 1 SAATTE 
ÜRETEBİLİYOR.

mesafede tesis edilen 
kablolu vinç sistemi 
(KVS). Baraj gövdesin-
de ana taşıyıcı sistem 
olarak 3 adet kablo-
lu vinç bulunuyor. Her 
birinin kapasitesi 28 
ton olan kablolu vinç-
ler, senkronize çalıştı-
rıldıklarında 50 tonluk 
ağırlığı taşıyabiliyor. 

Baraj gövde kazısı ve 
destekleme çalışmaları 

Yusufeli Barajı kemer gövde inşaatı, üstten görünüm

Sol sahilde tesis edilen beton santrali
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esnasında iş makinele-
rinin havada taşınma-
sını sağlayarak sıradı-
şı görüntülere zemin 
hazırlayan KVS, gövde 
inşaatında da santral-
lerde üretilen betonun 
kemer baraj inşaatına 
nakledilmesini sağlıyor. 
Kablolu vinçler 9 met-
reküp kapasiteye sahip 
beton taşıma kovalarını 
birbiri ardına gövde in-
şaatına indiriyor. Dökü-
len betonun serilmesini 
sağlayacak iş makinele-
ri de yine KVS ile inşaat 
alanına taşınıyor. Zira 
bölgenin zorlu coğrafi 
yapısı ve 80 dereceye 
varan dik topoğrafyada 
iş makinelerinin gövde 
inşaatına KVS olmaksı-
zın ulaşması mümkün 
değil.

Beton santrallerinde 
üretilen betonun gövde 
inşaatına naklini sağ-
layan ikinci sistem ise 
konveyör (taşıyıcı) bant 
sistemi... Bu sistem ile 
baraj gövdesine saat-
te 250 metreküp beton 
dökülebiliyor.

Gövde Bloklar Halinde 
Yükseliyor
Yusufeli Barajı gövdesi 
tamamlandığında 275 
metre gövde yüksekli-
ğine ve 490 metre kret 
(baraj gövdesinin en üst 
kotu) uzunluğuna sahip 
olacak. Böylesine büyük 
bir beton gövdeyi oluş-
turmak için betonun 
bloklar halinde dökül-
mesi gerekiyor. Böyle-
likle meydana gelebile-
cek bir deformasyonun 
tüm yapıyı etkileme-
sinin önüne geçiliyor. 

Beton Santrallerinde saatlik 805 metreküp beton üretiliyor.

Gövde Nasıl Yükseliyor?

Üretilen betonun kablolu vinç sistami ile gövde inşaatına dökülmesi.

Betonun konveyör bant sistemi ile gövde inşaatına dökülmesi

Dökülen betonun iş makinesi ile serilmesi

Beton yüzeyi basınçlı su ile pünüzlendiriliyor.

Betonun vibratör ile sıkılaştırılması

Sonraki beton kademesinin dökümüne 
geçiliyor.

Sol sahilde tesis edilen beton santrali
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Yusufeli baraj gövdesi 
tamamlandığında 29 
adet bloktan oluştu-
rulan yekpare bir yapı 
ortaya çıkacak. Bu 29 
adet blok da kendi için-
de beton kısımlardan 
(ano) oluşacak. Baraj 
gövdesindeki ano sayısı 
ise 2000’i aşacak. 

Baraj gövdesi beton dö-
kümü yapılırken blok-

lardan biri lider blok 

olarak belirleniyor. Be-

ton dökümü, lider blok 

ve takip eden bloklar 

şeklinde bir sıra izliyor. 

Baraj gövdesini oluş-

turacak olan 29 adet 

bloğun betonu, 3 met-

relik kademeler (ano) 

halinde dökülüyor. Her 

3 metrelik beton ka-

demesi ise 50 cm’lik 6 

tabaka halinde serili-

yor. Betonun serilmesi 

işlemi, bu iş için özel 

dizayn edilen geniş pa-

letli dozer ile yapılıyor. 

Serilen beton yine ge-

niş paletli ve özel do-

nanımlı iş makinesine 

monte edilen 8 adet 

vibratörle sıkıştırılıyor. 

Bunun amacı beton içe-

risinde hava boşlukla-
rının kalmasının önüne 
geçmek. Her 3 metrelik 
kademe arasındaki in-
şaat derzlerinde ba-
sınçlı su ile yüzey ha-
zırlığı yapılıyor. Daha 
sonra yatay derzlere 
serilen harç ile bir son-
raki beton kademesinin 
dökümüne başlanıyor.

Ano Blok

Gövde beton dökümü Beton bloklardan oluşan yekpare gövde

Yusufeli Barajı gövde inşaatında blokların görünümü
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YUSUFELİ BARAJI 
TAMAMLANDIĞINDA 
275 METRE GÖVDE 
YÜKSEKLİĞİNE VE 
490 METRE KRET 
(BARAJ GÖVDESİNİN 
EN ÜST KOTU) 
UZUNLUĞUNA 
SAHİP OLACAK. 
BÖYLESİNE BÜYÜK
BİR BETON GÖVDEYİ 
OLUŞTURMAK 
İÇİN BETONUN 
BLOKLAR HALİNDE 
DÖKÜLMESİ 
GEREKİYOR.

Bloklar arasında büzül-
me derzleri bulunuyor. 
Beton yeterince soğu-
duktan sonra yani derz-
ler arasında genleşme 
sağlandıktan sonra derz 
enjeksiyonu ile bloklar 
arası enjeksiyon şerbe-
ti ile dolduruluyor. Bu 
sayede baraj gövdesinin 
yekpare bir yapı olarak 
yükselmesi sağlanıyor.

Gövdenin Kemer 
Geometrisi
Baraj gövdesinde beton 
bloklar içerisine yerleş-

tirilen soğutma boruları 
ve soğutma tesisleri ile 
bloklar arasındaki bü-
zülmenin maksimum 
açıklığa ulaşacağı se-
viyeye kadar beton so-
ğutulabiliyor ve termal 
çatlaklara karşı önlem 
alınıyor.

Diğer taraftan baraj 
gövdesine 4500 adet 
ölçüm cihazı yerleştiri-
lerek baraj gövdesindeki 
deformasyonlar, termal 
değişiklikler ve stresler 

ölçülecek. Yerleştirilen 
ölçüm aletleri sayesin-
de, su tutma öncesinde 
ve su tuttuktan sonra 
gövde performansı takip 
edilecek. Ayrıca oluştu-
rulacak jeodezik ölçüm 
ağı sayesinde otomatik 
ölçüm sağlanacak.

Su tutulduktan sonra 
baraj gölünden gelen 
yükler (su basıncı) ba-
raj gövdesinin kemer 
geometrisi sayesinde 
yamaçlara aktarılacak.

490 m

275 m

PLAN KESİT

Deriner Barajı da 
Yusufeli Barajı gibi çift 
eğrilikli kemer gövde 
tipinde inşa edildi… 
Gövde inşaatının son 
aşamalarında çekilmiş 
olan bu fotoğrafta bloklar 
ve gövdenin çift eğrilikli 
yapısı açıkça görünüyor.

Çift eğrilikli gövde
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Çoruh Nehri Havzası Projesi:
Çoruh Nehri Havzası, ülkemizin kuzeydoğusunda 
bulunuyor. Havza 19 bin 748 km2’lik yüzölçümü ile 
Türkiye yüzölçümünün % 2,53’ünü kaplıyor. Çoruh 
Nehri yağış alanı içinde; Artvin, Erzurum, Gümüş-
hane, Kars ve Erzincan illeri yer alıyor. Proje saha-
sının akarsularını Çoruh ve yan kolları oluşturuyor.

Toplam uzunluğu 431 km olan Çoruh Nehri ülke-
mizin en hızlı akan nehri. Türkiye sınırlarını terk 
etmeden önceki ortalama debisi 192 m3/sn ve yıllık 
ortalama 6,3 milyar m3 akış hacmine sahip. Enerji 
üretilebilecek toplam düşü ise bin 420 metre. 

Çoruh Nehri’nin 410 km’lik kısmı ülkemiz, 21 
km’lik kısmı ise Gürcistan sınırları içerisinde bulu-
nuyor. Bayburt ilindeki Mescit Dağları’ndan doğan 
ve Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen 
Çoruh Nehri, yılda 5,8 milyon m3 rusubat taşıyor.

4628 (6446) Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 
özel sektöre su kullanım hakkı anlaşmaları yolu 
açıldıktan sonra gelen proje teklifleri ile Çoruh 
Havzasında; 10 adedi ana kolda, 2 adedi Berta ko-
lunda, 2 adedi Oltu kolunda, 1 adedi Barhal kolun-
da 1 adedi de Bardız kolunda olmak üzere toplam 
16 adet baraj ve 127 adet Nehir tipi HES planlandı. 
Bu projelerin toplam kurulu gücü 5 229 MW, yıllık 
enerji üretimi ise 16,21 milyar kWh.

Dünyanın En Yüksek 
Barajı Olacak
Çoruh Nehri Havza-
sı Projesi kapsamın-
da inşa edilen Yusufeli 
Barajı ve Hidroelekt-
rik Santrali Doğu Ka-
radeniz Bölgesi’nde, 
Artvin’in 70 km güney 
batısında inşa ediliyor. 
Çoruh Havzası üzerin-
de inşa edilen en büyük 
baraj olacak Yusufeli 
Barajı ve HES, aynı za-
manda çift eğrilikli be-
ton kemer kategorisin-
de Uluslararası Büyük 
Barajlar Komisyonunun 
listesine göre dünyanın 
en yüksek barajı olacak. 
Yüksekliği talvegden 
225, temelden ise 275 
metre olan baraj, yak-
laşık 2.13 milyar metre-
küp su depolayabilecek. 
Kurulu gücü 558 mega-
vat olan santralle yıllık 
1 milyar 888 milyon ki-
lovat saat hidroelektrik 
enerji üretilecek. 

YUSUFELİ 
BARAJI’NDA 
DEPOLANACAK 
SU SAYESİNDE, 
DERİNER 
BARAJI’NDA 100 
MW, BORÇKA 
BARAJI’NDA 43 
MW VE MURATLI 
BARAJI’NDA 
17 MW OLMAK 
ÜZERE TOPLAM 
160 MW’LİK BİR 
KAPASİTE ARTIŞI 
SAĞLANACAK.

Yusufeli Barajı tamamlandığında böyle görünecek.
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Yusufeli Barajı mansa-
bında bulunan barajla-
rın (nehir akış yönüne 
göre kendisinden sonra 
gelen barajların) hidro-
elektrik enerji üretimini 
de arttıracak. Barajda 
depolanan su sayesin-
de, Deriner Barajı’nda 
100 MW, Borçka Bara-
jı’nda 43 MW ve Mu-
ratlı Barajı’nda 17 MW 
olmak üzere toplam 
160 MW’lik bir kapa-
site artışı sağlanacak. 
Eğer Yusufeli Barajı ya-
pılmıyor olsaydı man-
sapta işletme halinde 
bulunan üç barajda 160 
MW’Iik bir kapasite 
azalması ile 467 milyon 
kWh yıllık enerji kaybı 
meydana gelecekti.

Yusufeli Barajı ener-
ji üretiminin yanı sıra 
Çoruh Nehri’nin ge-
tirdiği rusubatı önemli 
ölçüde tutarak mansa-

bındaki barajların işlet-
me ömrünü de uzata-
cak. Baraj ayrıca Çoruh 
Nehri’nden kaynakla-
nan taşkın riskini de 
azaltacak.

2020’de 
Tamamlanması 
Planlanıyor
Yusufeli Barajı ve HES 
Projesi’nin yapım iha-
lesi, revize kati proje-
lerin hazırlanmasının 

akabinde 13.08.2012 ta-
rihinde yapıldı. Yapım 
sözleşmesi 22.11.2012 
tarihinde imzalanan 
projenin yer teslimi de 
21.12.2012 tarihinde ya-
pılarak inşaat çalışma-
larına başlandı. Temeli 
26 Şubat 2013 tarihin-
de Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atılan Yusu-
feli Barajı ve HES Proje-

si inşaatında 01.04.2014 
tarihinde nehir deri-
vasyonu gerçekleştiril-
di. Baraj gövdesi kazı 
ve destekleme çalışma-
larına ise 20 Haziran 
2014 tarihinde başlan-
dı. 10.07.2018 tarihinde 
başlanılan gövde beto-
nu döküm faaliyetleri-
nin 2020 yılının nisan 
ayında tamamlanması 
hedefleniyor. 

Deriner, Borçka ve Muratlı Barajlarının elektrik enerjisi üretimi, Yusufeli Barajı’nın devreye girmesi ile yükselecek.

Yusufeli Barajı inşaatı genel görünüm
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Yusufeli Barajı ve
HES Projesi tamamlandığında

275 metre
yüksekliği ile çift eğrilikli 

beton kemer kategorisinde 
dünyanın en yüksek barajı 

olacak.

Barajın üreteceği
enerji ile yaklaşık

650 bin
nüfuslu bir şehrin 

enerji ihtiyacı
karşılanabilir.

Barajın gövdesi

100 katlı
bir gökdelen yüksekliğinde 

olacak.

Yusufeli Barajı,
ürettiği elektrik enerjisi

ile ülke ekonomisine
yılda yaklaşık

1 milyar TL
katkıda bulunacak.

Yusufeli Barajı
HES’in kurulu gücü

558 MW
ve yıllık ortalama enerji üretimi

1 milyar 
888 milyon

kWh olacak.

Yusufeli Barajı’nın gövdesinde 
kullanılacak olan

4 milyon m3

beton ile Artvin’den Edirne’ye 
13 metre platform genişliğinde
20 cm kalınlığında beton yol 

yapılabilir.

SAYILARLA YUSUFELI 

Kaynak: https://www.icold-cigb.org/
article/GB/world_register/general_
synthesis/classification-by-type
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İnşaat sırasında ihtiyaç 
duyulacak personel sayısı 
ortalama olarak yaklaşık

1200 kişi.

Projenin yoğun dönemlerinde 
ise yaklaşık 1800 personel 

çalıştırılacak.

Projenin kamulaştırma, 
yeniden yerleşim ve
yol relokasyonları
dâhil olmak üzere

7 yılda
kendisini amorti

edeceği öngörülüyor.

Baraj rezervuarında yaklaşık 

2 milyar
130 milyon m3

 

su depolanacak ve yaklaşık

33 km2’lik bir gölalanı 
oluşacak. (Seyfe Gölü’nden 

2 kat daha büyük bir göl 
oluşacak.)

Baraj kapsamında günümüz 
karayolları standartlarına 

uygun olarak 51 km’lik kısmı 
tünel (44 adet), 3,5 km’lik 

kısmı köprü (19 adet) olmak 
üzere toplam

66 km’lik
yeni devlet yolu ile buna bağlı 

köy yolları yapılacak.

Yusufeli Barajı’nda
kullanılan beton ile

150 m2

büyüklüğünde

60 bin adet
konut yapmak mümkün.

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.



TARIHI
YÜRÜYÜŞ
“TARIHI” TAŞIMA OPERASYONLARI
DEVAM EDIYOR

540 yaşındaki Zeynel Bey Türbesi’nin ardından Ilısu Barajı Göl 
Alanında kalan Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi de 
taşınarak nihai yerlerinde konumlandırıldı.

HAZIRLAYAN
ORÇUN TAŞKIN

Kapak
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“TARİHİ” TAŞIMA 
İŞLEMLERİ ULUSAL 
VE ULUSLARARASI 
BİLİM 
İNSANLARINDAN 
OLUŞAN 
KOMİSYONLARIN 
GÖRÜŞLERİ 
ALINARAK SON 
DERECE TİTİZ 
ÇALIŞMALAR 
İLE HAYATA 
GEÇİRİLİYOR.

DSİ Genel Müdürlüğü 
Hasankeyf’te bulunan ve 
Ilısu Barajı göl alanından 
etkilenen kültürel mi-
rasın gelecek nesillere 
aktarılması maksadıyla 
yoğun mesai harcıyor. 
Ulusal ve uluslarara-
sı bilim insanlarından 
oluşan komisyonların 
da görüşleri alınarak 
konusunda uzman ilgili 
taraflarca önemli çalış-
malar gerçekleştiriliyor. 
Bu çalışmalar kapsa-
mında baraj sularından 
etkilenmeyecek olan 
Hasankeyf Yukarı Şehir, 
yeniden düzenlenerek 
bir açık hava müzesi ha-
line getiriliyor.

Baraj göl alanından et-
kilenen Aşağı Şehir’de 
yer alan tarihi ve kültü-
rel varlıklar ise bütün-
cül bir yaklaşım çerçe-
vesinde son derece titiz 
metotlarla ya yerinde 
korunuyor ya da baraj 
göl alanından taşına-
rak nihai yerlerinde 
konumlandırılıyor. Bu 
çerçevede ülkemizde bir 
ilk olan ve 540 yaşında 
olması itibariyle dünya 
ölçeğinde bütüncül ola-
rak taşınan en eski ta-
rihi yapı sayılan Zeynel 
Bey Türbesi’nin yeni 
yerine taşınması işlemi 
12 Mayıs 2017 tarihinde 

başarıyla gerçekleşti-
rilmişti. Tüm dünyanın 
ilgiyle izlediği taşıma 
işlemi neticesinde yak-
laşık 1150 tonluk tarihi 
yapı yeni yerinde ko-
numlandırılmıştı.

Zeynel Bey Türbesi’nin 
ardından geride bırak-
tığımız temmuz, ağus-
tos ve eylül  aylarında 
Tarihi Artuklu Hamamı 
ve İmam Abdullah Za-
viyesi başarıyla taşına-
rak Ilısu Projesi kap-
samında tesis edilen 
Arkeopark’taki yerleri-
ne yerleştirildi.

Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve taşınmakta olan İmam Abdullah Zaviyesi’nin türbe kısmı aynı karede…
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Taşıma Operasyonları 
Nasıl Yapılıyor?
Taşıma işlemleri SPMT 
(Self Propelled Modular 
Transporter – Kendin-
den Tahrikli Modüler 
Taşıyıcı) adı verilen 
araçlar ile yapılıyor. Bu 
taşıyıcı araçlar ile stan-
dart yol şartlarında % 
4 eğime kadar istenilen 
her ağırlıkta yapı taşı-
nabiliyor.

Taşınması planlanan 
tarihi yapının zemini-
ne 30 cm kalınlığında 
beton dökülerek zemin 
platformu oluşturulu-
yor. Bu platforma tarihi 
yapıyı kaldıracak olan 
krikoların monte edile-
ceği her biri 22 cm ça-
pında ve 3 metre uzun-
luğunda olan kaldırma 
sütunları sabitleniyor.

Taşınması planlanan 
tarihi yapıların yüzeyi-
ne eşit aralıklarda de-
likler açılıyor. Bu delik-
lerin içerisine ve tarihi 
yapı yüzeyine koruma 

tabakaları uygulandık-
tan sonra deliklere ya-
pının durumuna göre 
çelik profiller veya be-
tonarme kirişler yer-
leştiriliyor. Bu işlemin 
ardından delikler yük-
sek dayanımlı beton ile 
dolduruluyor.

Daha sonra tarihi ya-
pının kaldırılmasını ve 
taşınmasını temin ede-
cek olan 90 cm kalınlı-
ğındaki beton kaldırma 
platformu oluşturulu-
yor. Kaldırma platfor-
mu (90 cm) ile zemin 
platformu (30 cm) ara-
sına 10 cm yüksekli-
ğinde ayırma katmanı 
seriliyor. 

Bu işlemlerin ardından 
tarihi yapı içten kesi-
lerek özgün temelinden 
ayrılıyor. Tarihi yapı, 
90 cm kalınlığındaki 
kaldırma platformuna 
yerleştirilmiş olan kal-
dırma sütunu ve her bir 
sütuna monte edilmiş 
50 ton kapasiteli hidro-

TAŞIMA İŞLEMLERİ 
SPMT (SELF 
PROPELLED 
MODULAR 
TRANSPORTER 
– KENDİNDEN 
TAHRİKLİ 
MODÜLER TAŞIYICI) 
ADI VERİLEN 
ARAÇLAR İLE 
YAPILIYOR.

Tarihi yapıları taşıyan, kendinden tahrikli modüler taşıyıcı araçlar (SPMT)
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lik krikolar vasıtasıyla 
1,5 metre yüksekliğe 
kaldırılıyor ve SPMT’ler 
yapının altına sürülü-
yor. SPMT’lerin üzerine 
yüklenen tarihi yapılar, 
taşıma işlemi için özel 
olarak yapılan yolu kul-
lanarak sergilenecekleri 
yeni konumlarına götü-
rülerek yerleştiriliyor.

1200 Tonluk Hamam 
Yürüdü
Zeynel Bey Türbesi’nin 
ardından taşınan ilk 
tarihi yapı Artuklu Ha-
mamı oldu. Taşıma ter-
tibatı da dikkate alındı-
ğında yaklaşık 1 200 ton 
ağırlığındaki Artuklu 
Hamamı 6 Ağustos 
2018 tarihinde başarıy-
la yeni yerine taşındı. 

Batman’ın Hasankeyf 
ilçesinde bulunan Ar-
tuklu Hamamı, Dic-
le’nin kuzey kıyısın-
da, tarihi köprünün 
yakınında bulunuyor. 
Hamamın yalnızca so-
ğukluk bölümü ayakta 
kalabilmiş. Kazı ça-
lışmaları sonrasında, 

yıkılmış olan ılıklık ve 
sıcaklık bölümleri al-
tındaki cehennemlik ve 
su deposu da ortaya çı-
karıldı. 

Ilısu Barajı göl alanında 
kalan ve bütüncül ola-
rak taşınan Artuklu Ha-
mamı’nın 12. Yüzyılın 
ortalarında, Artuklular 
Döneminde inşa edil-
diği ve Osmanlı İmpa-
ratorluğu zamanında 
farklı tarihlerde yapının 
yıkılan bazı bölümleri 
ve soğukluk bölümü-
nün yeniden yapıldığı 
biliniyor. 

Hamamın soğukluk bö-
lümünün bütüncül ta-

şınması, Sıcaklık (hara-
be) bölümünün yerinde 
(su altında) korunması, 
taşınacak soğukluk bö-
lümü ile birlikte örneği 
inşa edilecek sıcaklık 
bölümünün ise yeni ko-
numda bütüncül olarak 
sergilenmesi planlandı.

Deneme Taşıması 
Yapıldı
Artuklu Hamamı’nın 
taşınacağı güzergâhın 
taşıma gücünün kont-
rol edilmesi amacıyla 1 
Ağustos 2018 tarihinde 
deneme taşıması yapıl-
dı. Deneme taşımasında 
24 akslı 4 adet SPMT 
kullanıldı. Deneme ta-

ARTUKLU 
HAMAMI’NIN 
12. YÜZYILIN 
ORTALARINDA, 
ARTUKLULAR 
DÖNEMİNDE 
İNŞA EDİLDİĞİ 
VE OSMANLI 
İMPARATORLUĞU 
ZAMANINDA FARKLI 
TARİHLERDE 
YAPININ YIKILAN 
BAZI BÖLÜMLERİ 
VE SOĞUKLUK 
BÖLÜMÜNÜN 
YENİDEN YAPILDIĞI 
BİLİNİYOR. 

Tarihi Zeynel Bey Türbesi’nin taşıma işleminden bir kare…

12. Yüzyıl yapısı Artuklu Hamamı, 2 bin 400 metrelik yolculuğun ilk metreleri…
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şıması yaklaşık 3,5 
saat sürdü ve başarı ile 
tamamlandı. Deneme 
taşıması Artuklu Ha-
mamı’ndan % 8,7 daha 
fazla yük yüklenerek 
gerçekleştirildi. De-
neme yükü olarak aks 
başına 25 ton verildi. 
Artuklu Hamamı taşı-
nırken ise aks başına 23 
ton yük bindi.

1 200 ton ağrılığındaki 
Artuklu Hamamı’nın 
taşıma tertibatı ile 
birlikte ağırlığı 1 500 
ton oldu. Artuklu Ha-
mamının mevcut ko-
numundaki başlangıç 
noktasından, yeni ko-
numundaki bitiş nok-
tasına kadarki mesafesi 
ise 2 950 metre. Ha-
mam maksimum eğimi 
%3,60 olan yolda 70 
metre üst kota taşındı.

Tarihi Artuklu Hama-
mı’nın taşıma işlemi 6 
Ağustos 2018 tarihin-
de sabah saat 05:00’da 
başladı. Taşıma işlemi 
hava şartlarının da mü-
sait olmasıyla birlikte 
saat 11:40’da başarıyla 
tamamlandı. Taşıma 
işlemi boyunca hassas 

cihazlarla yapılan göz-
lemler neticesinde Ar-
tuklu Hamamı herhangi 
bir hasar olmadan ta-
mamen güvenli olarak 
yeni yerine ulaştırıldı. 
Tarihi Hamamın taşıma 
işlemi yerli ve yabancı 
çok sayıda basın men-
subu ve vatandaşlar ta-
rafında da izlendi.

Zaviye 3 Parça Halinde 
Taşındı
Artuklu Hamamı’nın 
Ilısu Barajı göl alanın-
dan çıkarılmasının ar-
dından İmam Abdullah 
Zaviyesi’nin taşıma 
işlemine yönelik çalış-
malar yoğunlaştı.

Batman Hasankeyf’te 
küçük bir tepelik üze-

rinde yer alan İmam 
Abdullah Zaviyesi’nin, 
Hz. Muhammed’in so-
yundan geldiğine ina-
nılan ve yöre halkı ta-
rafından büyük saygı 
gösterilen İmam Ab-
dullah’a ithafen XII. 
Yüzyılda Artuklular ta-
rafından inşa edildiği 
biliniyor. 

Zaviye; ortak bir avlu 
içerisinde kuzeyde bu-
lunan ve içerisinde san-
dukanın da bulunduğu 
kare formlu bir türbe, 
türbenin hemen doğu-
sunda yer alan minare 
(kule) ve bu yapılara 
güney yönde eklemle-
nen eyvan ve giriş bö-
lümlerinden oluşuyor.

İMAM ABDULLAH 
ZAVİYESİ; TÜRBE, 
MİNARE VE 
MÜŞTEMİLAT/
EYVAN OLMAK 
ÜZERE 3 PARÇA 
HALİNDE TAŞINDI. 
3 PARÇANIN 
TOPLAM 
AĞIRLIĞI TAŞIMA 
TERTİBATLARIYLA 
BİRLİKTE 1550 
TONU BULDU. 

Artuklu Hamamı, Zeynel Bey Türbesi’ni selamlıyor…

İmam Abdullah Zaviyesi’nin türbe kısmının taşıma işlemi, günün ilk ışıklarıyla başladı.
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Ilısu Barajı göl alanın-
da kalan İmam Ab-
dullah Zaviyesi’nin 3 
parça (Türbe, Minare 
ve Müştemilat-Eyvan 
bölümü) halinde taşı-
narak Hasankeyf Yeni 
Yerleşkesinde yer alan 
Arkeopark alanında bü-
tüncül olarak sergilen-
mesi planlandı.

Türbe 800 ton, Mina-
re 400 ton, Müştemi-
lat Bölümü ise 200 ton 
ağırlığa sahip. Taşıma 
tertibatı dikkate alındı-
ğında taşınan yük; Tür-
bede 850 ton, Minarede 
450 Ton ve Müştemilat 
bölümünde ise 250 tonu 
buldu. İmam Abdul-
lah Zaviyesi’nin üç ana 
kütle halinde taşındığı 
mesafe; tarihi yapının 
mevcut konumundaki 
başlangıç noktasından 
nihai konumdaki bi-
tiş noktasına kadar 2 
bin 400 metre. Taşıma 
işlemi neticesinde Za-
viye, maksimum eğimi  
%3.60 olan güzergâhta 
62 metre üst kota nak-
ledildi. 

Önce Türbe Taşındı
3 parça halinde taşın-
ması planlanan Tarihi 
Zaviye’nin ilk olarak 
Türbe kısmı taşındı. 
10 Eylül 2018 tarihin-
de sabah saat 06.00’da 
başlayan taşıma işlemi 
saat 07:30’da başarıyla 
tamamlandı. Bir buçuk 
saat gibi kısa bir süre 
içerisinde 850 tonluk 
tarihi türbe 2 bin 400 
metre mesafedeki yeni 
yerine nakledilmiş oldu.

Türbenin ardından 12 
Eylül 2018 tarihinde ise 

Tarihi Zaviyenin mi-
nare/kule bölümünün 
taşıma işlemi gerçek-
leştirildi. Sabah saat 
08:05’te başlayan taşı-
ma işlemi saat 10:20’de 
başarıyla tamamlandı. 
19 Ekim 2018 tarihinde 
de Zaviyenin son kısmı 
olan eyvan/müştemilat 
bölümünün taşıma iş-
lemi gerçekleştirildi.

Taşınacak Diğer Tarihi 
Yapılar
İmam Abdullah Zavi-
yesi’nin 3 parça halinde 
taşınmasının ardından 
gözler taşınacak diğer 

tarihi yapılara çevrildi. 
Ilısu Barajı göl sahasın-
dan çıkarılarak Arkeo-
parkta sergilenecek di-
ğer tarihi yapılar şunlar:

Er - Rızk Camii
Er - Rızk Camii, Dicle 
Nehri’nin güneydoğu 
kıyısında, Hasankeyf 
Kalesi ile tarihi köp-
rü arasında yer alıyor. 
Kitabelerine göre 1409 
yılında Eyyubi Sultanı 
Süleyman bin Gazi ta-
rafından Hacı Muham-
med ve kardeşi Ömer’e 
yaptırıldı.

İmam Abdullah Zaviyesi’nin minare (kule) bölümü’nün, Artuklu Hamamı’nın yanından geçişi…

İmam Abdullah Zaviyesi yeni yerinde…



Kapak

25

Tarihi yapı 1953’te ya-
pılan eklemeler ve de-
ğişikliklerle onarılarak 
bugünkü durumuna 
getirildi. Cami yapısı 
ile ön ve arkasında yer 
alan avlular, uzun kena-
rı Dicle Nehri’ne para-
lel bir dikdörtgen alana 
oturuyor. Bugünkü yer-
leşiminde, caminin doğu 
cephesi avlu duvarı ile 
çevrelenmiş olup nehir 
cephesinde ise alçak bir 
avlu duvarı bulunuyor. 

Yapıya ait; harim duva-
rının ve taç kapı ile bir-
likte ana yapı kütlesinin 
bütüncül, minarenin ise 
taş taş sökülerek taşın-
ması planlanıyor. Mev-
cut olmayan bölümler 
ise restitüsyon projesin-
den yararlanılarak yeni-
den inşa edilecek.

Tarihi yapının, taşı-
nacak ve yeniden inşa 
edilecek bölümlerle 
birlikte yeni konumun-
da cami işleviyle kulla-
nılması planlanıyor.

Orta Kapı
Anıtsal kapının üze-
rinde bulunan kitabeye 
göre Orta Kapı, 1423 se-
nesinde Eyyubi Döne-
minde Sultan Süleyman 
tarafından inşa ettirildi. 

Yukarı şehirde, kaleye 
doğudan ulaşılan ram-
pa yolun üzerinde yer 
alan ve günümüzde 
“Orta Kapı” ismiyle ad-
landırılan anıt, Hasan-
keyf sit alanında ayak-
ta kalabilmiş Eyyubi 
Dönemi mimarlığının 
önemli örneğini teşkil 
ediyor.

Yapının özgün bölüm-
lerinin parçalı ola-
rak taşınması, Özgün 
çevresel ve topoğrafik 
dokunun benzeri inşa 
edilerek taşınacak ya-
pının benzer şekilde 
bütüncül sergilenmesi, 
yeni konumda da özgün 
işlevine benzer şekilde, 
Arkeopark alanının gi-
riş kapısı olarak kulla-
nılması planlanıyor.

Kızlar (Eyyubi) Camii
14. yüzyıl sonlarına, 
Eyyubi Dönemine ta-
rihlendirilen Kızlar Ca-
mii, kare planlı bir av-
lunun dört köşesindeki 
kare planlı türbelerden 
oluşuyor. 

Sonradan inşa edilmiş 
mekânsal eklentilerden 
arındırıldıktan sonra 
özgün yapının taşın-
ması, eksik mimari un-
surların çağdaş teknik 
ve malzeme ile tamam-
lanarak tarihi yapının 
arkeopark alanında bü-
tüncül olarak sergilen-
mesi düşünülüyor.

Koç Camii
14-15. yüzyıllara tarih-
lendirilmekte olan Koç 
Camii, mihrap duvarı 
önünde doğudan batıya 
doğru uzanan ince uzun 
dikdörtgen planlı bir 
ibadet yeri ile bu meka-

nın önünde bulunan bir 
avludan oluşuyor.

Yapıya ait alçı beze-
melerin müzeye ta-
şınması, Cami yapısı 
ve kalıntıların yerinde 
(su altında) korunma-
sı, Arkeoparkta mevcut 
yapının bir örneğinin 
inşası, Müzeye taşına-
cak dekoratif unsurla-
ra ait imitasyonların, 
inşa edilecek örnek yapı 
üzerinde sergilenmesi 
planlanıyor.

Süleyman Han Camii
Kitabesine göre, Ey-
yubilerden Şehabeddin 
Gazi Bin Muhammed 
1351 yılında camiyi, 
1409 yılında minareyi 
ve oğlu Süleyman da 
1416 yılında çeşmeyi 
yaptırdı.

Külliye görünümün-
de olan Süleyman Han 
Camisi; kare planlı bir 
avlu, süslemeli bir mi-
nare ile cami ve medre-
seden oluşuyor.

Yapıya ait tekil mimari 
bileşenlerin (taç kapı, 
çeşme) bütüncül, mi-
narenin taş taş sökü-
lerek taşınması, alçı 
bezemelerin müzeye 
taşınarak sergilenmesi, 
ana yapı ve kalıntıların 
yerinde (su altında) ko-
runması, Arkeopark’ta 
mevcut yapının bir ör-
neğinin inşası, taşına-
cak mimari unsurlar 
ile müzeye taşınacak 
dekoratif unsurların 
imitasyonlarının inşa 
edilecek örnek yapı 
üzerinde sergilenmesi 
planlanıyor.

ER- RIZK 
CAMİSİNİN 
MİNARESİ TAŞ 
TAŞ SÖKÜLEREK 
TAŞINACAK.

Er – Rızk Camii

Süleyman Han Camiiİmam Abdullah Zaviyesi yeni yerinde…
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Giriş
Derivasyon baraj inşa-
atlarında önemli görevi 
olan geçici bir tesistir. 
Görevi inşaat süresinde 
akarsu akımının mec-
raını değiştirerek baraj 
temelini kuruya almak 
ve böylece barajın inşa-
atını kolay ve emniyetli 
bir şekilde gerçekleştir-
mektir. Batı dillerinde 
tesisin “geçici” olduğu 
vurgulanır. İngilizce’de 
Temporary River Di-

version, Fransızca’da 
Derivation Provisoire, 
Almanca’da Tempo-
raere Bau Umleitung 
derler. Biz Türkçe’de 
geçici kelimesini ihmal 
edip, kısaca derivasyon 
diyoruz. Oysa “daimi 
derivasyon” da vardır. 
Bunun Türkiye’de en 
önemli örneği, Akde-
niz havzasından Konya 
Ovasına içme ve sula-
ma suyu nakleden Mavi 
Tüneldir.

Derivasyon Elemanları 
Ve Tipleri
Derivasyon tesisinin 
elemanları iki batardo 
ve iletim elemanın-
dan oluşur. Baraj şan-
tiyesinin menbaında 
yapılan batardonun 
görevi, akarsu yatağın-
daki akımları kabarta-
rak iletim elemanına 
çevirmektir. Mansaba 
yapılan batardo, akar-
su yatağına iade edilen 
akımların geri döne-
rek şantiyeyi su altında 

DERIVASYON 
FEYEZANI

bırakmaması içindir. 
İletim elemanının gö-
revi akarsu yatağındaki 
akımları baraj şanti-
yesinin menbaından 
mansabına emniyetli 
bir şekilde iletmektir. 
Bu eleman çeşitli tip-
lerde olabilir ve deri-
vasyon tipi buna göre 
adlandırılır: İletim ele-
manı tünelse, Tünelli 
Derivasyon; kondüvi ise 
Kondüvili Derivasyon; 
kanal ise Açık Kanallı 
Derivasyon denir.

Derivasyon 
Feyezanının Seçimi
Bir Derivasyon Siste-
minin dizaynında ve-
rilecek en önemli karar 
Derivasyon Feyezanı-
nın seçimidir. Seçile-
cek feyezan hem Baraj 
Şantiyesinin emniye-
tinde, hem derivasyon 
tesislerinin boyutların-
da, dolayısıyla maliye-
tinde önemli rol oynar. 
Ülkemizde derivasyon 
tesisleri için uzun yıl-
lardır kullanılagelen 
bir kriter var: “Baraj 
projelerinde derivasyon 
tesisleri için genel uy-
gulama onları 25 yıllık 
feyezan debisi ile (hava 
paylı) dizayn etmek ve 
50 yıllık feyezan debisi 
ile (hava paysız) kont-
rol etmektir.

Şekil 1 Tipik Bir Tünelli Derivasyon Sistemi

YAZAN
ÖZCAN DALKIR
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Kendi tecrübelerimize 
göre bu kriterin yeni-
den değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatinde-
yiz. Feyezan debisi se-
çimi ne olursa olsun, 
bu debi değeri projede 
hava paysız asla kulla-
nılmamalıdır. Özellikle 
derivasyon tesislerinde 
Menba Batardosunun 
üzerine hava payı mut-
laka konur, zira feyezan 
hesapları kesin değil-
dir, asla emin olamayız. 
Neticede geçmişe bakıp 
geleceği tahmin edi-
yoruz, bir nevi münec-
cimlik. DSi’nin eskileri 
bilir: Vaktiyle Etüd Plan 
Dairesi ve E.i.E. bir hayli 
baraj projeleri yapıyor-
lar, ya da yaptırıyorlar, 
lâkin bunlara ödenek 
bulunup inşaat safhası-
na geçmeleri çok zaman 
alıyordu. Nihayet Uygu-
lama Programına alınıp 
inşaatları başlayacağı 
zaman tabiatiyle hid-
rolojik hesaplar, arada 
geçen yılların rasatları 
eklenerek, güncelleni-
yor ve sonuçlar mutlaka 
farklı çıkıyordu. Tabiî 
öyle olması son derece 
normal.

Baraj tasarım seçim-
lerinde en önemli pa-
rametre olan debi de-
ğerlerinin tâyininde 
hidrolojik rasatların 
uzunluğu ve güvenirliği 
yeterli olmalıdır. Hid-
rolojik veri kayıtlarının 
az ve şüpheli olduğu 
yerlerde keskin tasarım 
debi kriterleri uygulan-
mamalıdır.

Burada şahsen şahit 
olduğumuz bir ola-
yı DSi’deki mühendis 
kardeşlerimizle paylaş-
mak isteriz. Kanada’nın 
Quebec Eyaletinde 
1970’li ve 80’li yıllarda 
“Yüzyılın Projesi” diye 
adlandırılan James Bay 
Hidroelektrik Proje-
si yapılmağa başlandı. 
Kısaca özetlersek Lab-
rador Yarımadasında 
doğudan batıya doğru 
akarak Hudson Kör-
fezinin güney ucunda 
James Körfezine dö-
külen La Grande, La 
Grande Baleine, Not-
taway, Broadback ve 
Rupert nehirlerinin 
hidroelektrik üretim 
amacıyla donatılmaları 
projesi idi. İlk safha-
sında en büyüğü olan 
La Grande nehri geliş-
tirildi. Üzerine LG-1, 
LG-2, LG-3 ve LG-4 
barajları yapıldı. Pro-
jenin sahibi D.S.İ.’nin 
Quebec’teki muadili 
olan Hydro-Quebec idi. 
Hydro-Quebec’in mü-
hendisleri sadece nehir 
vâdisinin nisbeten dar 
yerlerine birer baraj ya-
pıp, barajların etekleri-
ne birer santral yerleş-
tirmekle yetinmediler. 
Epeyce kafalarını yor-
dular. Bu 4 baraja ilâ-
veten güneyden kuze-
ye doğru akarak Kuzey 
Buz Denizine dökülen 
Caniapiscau nehrinin 
akımlarını 2 baraj ve 
40’tan fazla sedde yar-
dımıyla batıya doğru 
çevirip, 180 km’lik bir 
daimî derivasyon so-

nunda LG-4 Barajının 
Rezervuarına akıttı-
lar. Böylece 40 000 cfs 
(yaklaşık 1 132 m3/s)’lik 
bir debi La Grande üze-
rindeki 4 hidroelekt-
rik santralin debilerine 
eklenerek onların üre-
timlerini büyük ölçü-
de artırdı. Derivasyon 
güzergâhında da 3 ayrı 
HES yapıldı: Brisay, 
LA-2 ve LA-1. Ayrıca, 
doğudan batıya doğru 
akan, nisbeten küçük-
çe Eastmain ve Opina-
ca nehirlerinin önlerini 
kapatarak, akımlarını 
kuzeye çevirdiler ve 
LG-2 Barajının Re-
zervuarına getirdiler. 
Böylece LG-2 ve LG-1 
santrallerinin debile-
ri, dolayısıyla elektrik 
üretimleri bir kere daha 
artırılmış oldu. East-
main ve Opinaca Ba-
rajlarına da birer HES 
eklendi. Bu birinci saf-
hanın mâliyeti 15 mil-
yar Kanada doları oldu.

James Bay projesinin 
yapıldığı yer Kana-
da’da beyazların ya-
şadığı yerleşim yerle-
rinden yaklaşık 1 000 
km uzaklıkta. Oralar-
da yalnız Kızılderililer 
yaşıyor, 500 - 600 yıl 
önceleri gibi avcılık ve 
balıkçılık yaparak. Ne-
hirler üzerinde AGİ’ler 
bu projeye karar ver-
dikten sonra tesis edil-
diler. La Grande üzerin-
deki baraj projelerinin 
hidrolojik hesapları ya-
pılırken sadece 13 yıllık 
rasatlar vardı. Bu se-

beple, Hydro-Quebec 
emniyetli tarafta kal-
mak için, Derivasyon 
Tesislerinde Menba 
Batardosunun üzerine 
8 ft (2,44 m) yerine 10 
ft (3,05 m) hava payı 
eklemeğe karar ver-
di. (Amerika kıt’asında 
İngiliz Birimler Siste-
mini kullanan A.B.D.’de 
ve Kanada’da Menba 
Batardosunun üzerine 
genellikle 8 ft hava payı 
eklenir. -Aslında Ka-
nada şimdi SI Sistemi-
ni kullanıyor.- Metrik 
Sistemi kullanan ülke-
lerde bu genellikle 2,5 
m olur.) İnşaatına ilk 
başlanan, barajların en 
büyüğü LG-2 idi (Kret 
boyu 2 836 m, H=162 
m, ECRD, V=23,2 mil-
yon m3). İnşaat başla-
dıktan 1 yıl sonra, ilk 
feyezan mevsiminde 
çok büyük bir feyezan 
geldi. 3 m’lik hava pa-
yına rağmen Menba 
Batardosunun kretine 
kadar sular yükseldi. 
Şantiyeyi seller basa-
cak diye çok büyük kor-
ku yaşandı. Müteahhit 
yüzlerce işçiyi seferber 
etti. İşciler kum tor-
baları doldurarak ve 
kretin üzerine dizerek 
batardoyu yükseltmeğe 
çalıştılar zamana kar-
şı yarışarak. Sonunda 
felâket kıl payı önlendi.

Feyezan geçtikten son-
ra Batardonun kretini 
265 ft kotundan 283 ft 
kotuna çıkardılar. Böy-
lece kreti 18 ft, yani 
yaklaşık 5,5 m yükselt-
miş oldular.
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Menba Batardosunun üzerinde 3 m hava payı varken bu olay yaşandı. Biz bizzat 
şahit olduk. Kanatimizce üzerinde hava payı olmayan bir batardodan bahset-
mek abestir. 

Baraj tasarımlarında parametreler baraj gövdesinin tipine göre seçilmeli-
dir. Projeciler, dünyadaki tüm baraj tasarımcıları gibi, dolgu ve beton baraj 
kriterlerini ayırmalı ve baraj tasarım kriterlerini her bir barajın tipine göre 
ortaya koymalıdır. D.S.İ. vaktiyle dolu savak tasarım debisi seçimlerinde de 
baraj tiplerini dikkate almıyordu. Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Genel Mü-
dürlüğü zamanında Dolu Savak Genelgesini yayınlayarak bu büyük yanlışı 
düzeltti. Bu düzeltmenin derivasyon tesisleri tasarımı için de yapılması ge-
rekmektedir.

Kil Çekirdekli Dolgu Baraj (ECRD) veya Toprak Baraj inşaatında, Derivasyon 
Feyezanından daha büyük bir feyezan gelir de şantiyeyi seller basarsa, kısmen 
inşa edilmiş olan baraj tamamen tahrip olur, yıkılır gider. Ancak Beton Baraj 
inşaatında aynı şey olmaz. Kısmen inşa edilmiş olan Beton Baraj hiçbir zara-
ra uğramaz. Binaenaleyh, ECRD’lerde ve Toprak Barajlarda riski küçük tutmak 
zorundayız, lâkin Beton Barajlarda daha büyük riskler alabiliriz.

Yeri gelmişken burada yaşadığım başka bir tecrübeyi nakletmek isterim. 1980’li 
yılların başlarında Carhuaquero Barajı ve HES Projesi için Peru’daydım. Projeci 
İngiliz, müteahhit İsveç’li idi. Siyasi sebeplerden ötürü Proje Fizibilite safha-
sında ihale edilmiş, bir yandan Kesin Proje yapılıyor, bir yandan müteahhit 
çalışmağa başlamıştı. Benim mensubu olduğum Kanada’lı mühendislik fir-
masını Dünya Bankası mal sahibi Electro-Peru’ya yardım için angaje etmişti. 
(Electro-Peru, D.S.İ. + Türkiye Elektrik Kurumu gibiydi. Ancak orada 5 - 6 sene 
çalışan mühendisler ayrılıp, ya kendi firmalarını kuruyorlar, ya da Amerika’ya 
göçmen gidiyorlardı. Kurumda tecrübeli, bilgili mühendis hemen hemen hiç 
yoktu.) Biz Electro-Peru adına hem dizaynı, hem inşaatı yönetecektik. Benim 
pozisyonum “Manager of Engineering” idi, bütün teknik konular benden so-
ruluyordu.

Baraj Beton Ağırlık Barajı idi. İngiliz Projeci 50 yıllık derivasyon feyezanı alarak 
devasa bir Derivasyon Tüneli çıkardı. Ben kabul etmedim. “Bu Beton Baraj-
da büyük risk alabiliriz, Derivasyon için ortalama feyezan (Q2,33) alın; Menba 
Batardosunu da overtoppable (üzerinden su aştığında yıkılmayacak şekilde) 
yapın.” dedim. Ortalama feyezanı kabul ettiler ama “Menba Batardosunu over-
toppable yapamayız, bilmiyoruz.” dediler. Onu ben yaptım.

Şekil 2 Menba Batardosu Enkesiti - Carhuquero Barajı, Peru
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Güney Afrika’da geliştirilmiş ve orada yayınlanmış bir formül buldum. Formül-
de 3 değişken var:

- Feyezan zamanı batardonun üzerinden aşacak olan birim debi, q (m3/s/m);

- Batardonun mansap yüzünün eğimi, m;

- Batardonun mansap şevine konulacak olan kayaların çapı, D50 (m).

Bu üç değişkenden birini sabit tutarsanız, diğer ikisini birbirine bağlı olarak 
hesaplayabiliyorsunuz. Meselâ, birim debi sabitken batardonun mansap şevi 
dikleşirse, yerleştirilecek kayaların çapı büyüyor; şev yatıklaşırsa kayaların 
çapı küçülüyor. Benzer şekilde mansap şevi sabitken birim debi artarsa kaya 
çapı büyüyor; debi azalırsa kaya çapı küçülüyor. Bunlar gayet mantıkî. Mesele 
bu değişkenler arasındaki bağıntıyı bilebilmek.

Tarafımdan kullanılan formül aşağıdaki gibiydi:
D50 = 50.74*S0.43*q0.56

Eğer doğru hatırlıyorsam, batardo kretinin üzerinden aşması muhtemel feye-
zanı 50 yıl tekerrürlü feyezan olarak aldım, “peak” debisini batardo kretinin 
uzunluğuna bölerek birim debiyi “q” buldum ve onu sabit tuttum. Birkaç he-
saptan sonra, batardonun mansap şevini yukarda krete yakın bölgede 3,0:1,0, 
aşağıda tabana yakın bölgede 5,0:1,0 yaptım ve tekabül eden kaya çaplarını 
“D50” hesapladım. Sonra, 100 yıl tekerrürlü ve 25 yıl tekerrürlü feyezanlarla 
bir “sensibilite” hesabı da yaptım. En sonunda, emniyetli tarafta kalmak ama-
cıyla, batardonun mansap yüzüne betonarme demirlerinden yapılmış bir çelik 
kafes yerleştirdim. Kullanılan betonarme demirlerinin çapı 3/4 inch (metrik 
sistemde 19 mm) idi.

Şekil 3 Batardonun Mansap Eğimleri ve Çelik Kafes – Carhuaquero Barajı, Peru

Şekil 4 Çelik Kafes Detayı – Carhuaquero Barajı, Peru
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Peru’da And Dağları ile Pasifik Okyanusu arasında dar bir düzlük var. Bu ova 
aslında çöl. 

1 000 küsur sene önce oralarda yaşamış Kızılderili medeniyetlerden kalma su-
lama kanallarının yıkıntıları mevcut. Kuraklığın sebebi Güney Kutbundan gelen 
Alexandre von Humbolt soğuk su akıntısı. Bu akıntı Peru kıyılarını soğutuyor. 
Bu sebeple okyanustan karaya doğru esen rüzgârlar denizden nem alamıyorlar 
ve And Dağlarının Pasifik yamacına pek yağmur düşmüyor.

Ancak yaklaşık 7 senede bir Avustralya açıklarında El Niño (okunuşu Ninyo) 
atmosfer olayı meydana geliyor ve Güney Yarıkürede hava şartları altüst olu-
yor. Hatta Kuzey Amerika’nın en kuzeyindeki Kanada’ya kadar tesirleri gele-
biliyor. Bizim baraj inşaatının ikinci senesinde El Niño oldu ve And Dağlarının 
Pasifik yamacına Nuh Tufanı gibi yağmurlar indi. Feyezan Menba Batardosu-
nun üzerinden aştı, şantiyeyi seller aldı. Tabii olaylar tâkip ediliyordu. Feye-
zan gelmeden müteahhit makinelerini ve işçilerini şantiyeden çıkarttı. Felâket 
yaşanmadı. Kısmen inşa edilmiş olan Beton Baraj en ufak bir zarar görmedi. 
Yalnız şantiye kum ve çamurla doldu. Benim dizayn ettiğim Menba Batardosu 
da üzerinden geçen feyezan sularına dayandı, yıkılmadı. Müteahhit şantiyeyi 
temizledi ve kaldığı yerden devam etti. Bütün kayıp iş programında bir ay-
lık aksamadan ibaret oldu. Feyezandan sonra müteahhit daha hızlı çalışarak o 
kaybı bir müddet sonra telâfi etti. 

Dünyada özellikle su yapılarının tasarım debilerinin seçiminde risk faktörleri 
göz önüne alınmaktadır. Özellikle A.B.D.’de ve Kanada’da sigorta şirketleri Mal 
Sahibine “Derivasyon Tesisleri için kaç yıl tekerrürlü feyezan aldınız?” diye 
sormazlar; “Barajın kritik inşa süresinde aldığınız feyezandan daha büyük bir 
feyezan gelmesinin risk yüzdesi nedir?” diye sorarlar. Sigorta şirketleri bütün 
dünyada yaptıkları bütün işlerde risk faktörünü hesaba katarlar. Türkiye’de si-
gortacılar ve bankalar risk ihtimalini sormadan 25 yıllık feyezanı nasıl kabul 
ediyorlar, anlaşılır gibi değil. Demek ki baraj mühendisliği konusunda hiçbir 
şey bilmiyorlar, ezbere iş yapıyorlar.

Dünyanın her yerinde her barajın inşaatında bir “kritik inşa süresinden” geçi-
lir. Dünyanın her yerinde baraj mühendisleri bunu bilir ve kullanır. 

Kritik İnşa Süresi akarsudaki akımların Derivasyon Tüneline çevrildiği gün-
den kısmen inşa edilmiş olan Baraj Gövdesinin Menba Batardosundan daha 
yüksek olduğu güne kadar geçen zamandır. Büyükçe kil çekirdekli barajlarda 
bu iki yıl sürer. Brezilya ile Paraguay sınırında inşa edilen İtaipu Barajında 
3 yıl sürmüştür. Aslında barajın büyüklüğüne (Gövdenin Menba Batardosu 
yüksekliğine erişinceye kadar gereken dolgu hacmi) ve müteahhitin kapasi-
tesine göre hesaplanır. Seçilen Derivasyon Feyezanı ve inşa edilen Derivasyon 
Tesisleri bu sürede çok önemlidir. Baraj Gövdesi Menba Batardosundan daha 
yüksek olunca, Batardonun görevini Baraj devralmış olur ve Baraj Gövdesi 
yükseldikçe mevcut Derivasyon Tünelinin kapasitesi artar, risk azalır; proje-
nin başlangıcında seçilen Derivasyon Feyezanının herhangi bir kıymeti har-
biyesi kalmaz.

DÜNYANIN 
HER YERİNDE 
HER BARAJIN 
İNŞAATINDA BİR 
“KRİTİK İNŞA 
SÜRESİNDEN” 
GEÇİLİR. 
DÜNYANIN HER 
YERİNDE BARAJ 
MÜHENDİSLERİ 
BUNU BİLİR VE 
KULLANIR. 
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Xingo Barajı’nın (CFRD, 
1994, H = 143 m, Kurulu 
Güç = 5 000 MW) inşaat 
safhaları görülmekte-
dir. Derivasyon Tesis-
leri tamamlanmadan 
önce nehir yatağına her 
iki yakadan kaya dolgu 
dökmeğe başlamışlar. 
Bu dolgular sol sahil-
de 47.6 kotuna kadar 
(Menba Batardosunun 
kretine çok yakın); sağ 
sahilde 122 kotuna kadar 
(neredeyse baraj kreti-
ne yakın) yükselmişler. 
Derivasyon Tesisleri 
çapları 16 m olan modi-
fiye atnalı kesitli, granit 
içinde açılmış 4 tünel, 
yüksekliği 50 m olan 
bir Menba Batardosu ve 
yüksekliği 28 m olan bir 
Mansap Batardosu.

Seçilen Proje Feyezanı 
30 yıl tekerrürlü feye-
zan. Brezilya’da Önyü-
zü Beton Kaplı Dolgu 
Barajlar (CFRD) için 

Şekil 5 Brezilya’da Xingo Barajının İnşaat Safhaları

genellikle 10 yıl teker-
rürlü feyezanı seçiyor-
lar. Lâkin bu barajda 
“Menba Batardosunun 
üzerinden feyezan ta-
şarsa, Menba Batardosu 
yıkılırsa ve de kısmen 
inşa edilmiş olan baraj 
yıkılırsa ne olur?” diye 
muhtemel muhtelif 

haller için Dam Break
analizleri yapmışlar 
hem hesapla, hem hid-
rolik model tecrübe-
leriyle. Buldukları so-
nuçlara göre böyle bir 
felâket vuku bulursa, 
Baraj mansabında nehir 
kenarındaki yerleşim 
yerleri Pao de Açucar 

şehrine kadar su altında 

kalacaklar ve buralarda 

sel sularının yüksekliği 

18 ilâ 31 m arasında ola-

cak. Böylece mansapta 

yaşayan halkın can ve 

mal güvenliği açısından 

Derivasyon Feyezanını 

yüksekçe seçmişler.

Foto 1: Xingo Barajında Menba Batardosunun nehri kapatarak akımları Derivasyon 
Tünellerine çevirdiği an. 
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Foto 1’in üst kısmında 
Menba Batardosu, sağ 
orta ve altta Merkez ve 
Mansap batardoları, sol 
altta Derivasyon Tünel-
lerinin çıkış portalleri 
görülüyor. Fotoğrafın 
orta-sol kısmında nehir 
yatağına Derivasyon-
dan önce dökülen kaya 
dolgunun sağ yamaçta 
ne kadar yüksek kot-
lara ulaştığı görülüyor. 
Derivasyon Tesisleri 
tamamlandıktan sonra 
nehir yatağını keserek 
Derivasyonu Haziran 
1991’de gerçekleştir-
mişler. Derivasyon ger-
çekleştikten sonraki ilk 
inşaat mevsiminde Baraj 
Gövdesinin tamamını 47 
kotuna, mansap ucunda 
küçük bir bölümünü 50 
kotuna tamamlamışlar. 
(50 m Menba Batardo-
sunun kret kotu.) Ba-
rajın üzerinden büyük 
feyezan debileri geçtiği 
takdirde kısmen inşa 
edilmiş olan Barajın yı-
kılmaması için koruyucu 
bir tedbir olarak, man-
sap eteğine tabandan 50 
kotuna kadar RCC kap-
lama yapmışlar ve bu 
RCC kaplamayı Gövdeye 
ankre etmişler.

Xingo Barajı’nın ol-
duğu bölgede feyezan 
mevsimi Aralık’tan 
Mart’a kadar sürüyor 
ve en büyük akımlar 
genellikle Şubat ayında 
geliyor. O sene Deri-
vasyon Feyezanı ger-
çekten gelmiş, lâkin 
Batardonun üzerinden 
aşmamış. Feyezandan 
sonra Baraj Gövdesini 
menbada 70, mansap-
ta 118 kotlarına kadar 
yükseltmişler ve Önyüz 
Betonunu da 70 kotuna 
kadar dökmüşler. An-

Foto 2:  Mansap Eteğine RCC Kaplama Yapılması - Xingo Barajı/Brezilya

cak mansap eteğindeki 
RCC kaplama 50 kotu-
nun üzerinde devam 
etmemiştir. Böylece 
Menba Batardosundan 

daha yüksek olan Baraj 
Gövdesi onun görevini 
devralmış ve şantiyeyi 
500 yıl tekerrürlü feye-
zana karşı korumuştur. 

Müteakip feyezandan 
sonra Gövde, Önyüz 
Betonu ve Parapet Du-
varı Baraj kretine ka-
dar tamamlanmışlar-

Şekil 6 Brezilya’da 3 barajın inşaat safhaları
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dır. Yukarıdaki şekilde 
Brezilya’da 3 baraj için 
üretilmiş yaratıcı çö-
zümlere bir örnek gö-
rülüyor. Bunlar Foz do 
Areia-1980, H=l60 m; 
Ita-1982, H=125 m;-
Segredo-1992, H=145 
m. Bu barajların her 
birinde Derivasyon Te-
sisleri tamamlanmadan 
önce sahilden nehir ya-
tağına akan suyun içi-
ne kaya dolgu dökme-
ğe başlamışlar. Foz do 
Areia’da ve Segredo’da 
sağ sahilden, Ita’da 
her iki yakadan (Zone 
1A). Foz do Areia’da 
Derivasyon Tesisleri 
10 yıl tekerrürlü feye-
zanı emniyetle geçir-
mek amacıyla tasarım-
lanmış ve de öyle inşa 
edilmiştir. Derivasyon 
tamamlandıktan sonra 
Gövdenin 1B bölümü-
nü 1A seviyesine kadar 
tamamlamışlar. Böy-
lece kısmen inşa edil-
miş olan baraj Menba 
Batardosundan daha 
yüksek olarak onun 
görevini devralmış ve 
şantiyeyi 500 yıl te-
kerrürlü feyezana karşı 
korur duruma gelmiş-
tir. Derivasyonun ikinci 
safhasında Gövdenin 
mansap kısmını 1 “zo-
ne”unun kretine ka-
dar yükseltirken, ayni 
zamanda Önyüz Be-
tonunu da ayni sevi-
yeye kadar dökmüşler. 
Üçüncü safhada Gövde 
dolgusunu, Önyüz Be-
tonunu ve Parapet Du-
varını Kret seviyesine 
kadar tamamlamışlar. 
Segredo Barajında da 
çok benzer bir yöntem 
uygulamışlar. İta Ba-
rajının yeri çok ilginç: 
Baraj yerinde Urugu-
ay nehri mükemmel 

bir U-dönüşü yapıyor; 
böylece Derivasyon 
Tesislerini, Enerji Tü-
nellerini, Santral Bina-
sını ve ikinci Dolu Sa-
vağı “U”nun iki kanadı 
arasına yerleştirmek 
mümkün oluyor. Bu-
rada Derivasyon ger-
çekleşmeden önce iki 
yakadan nehir yatağına 
kaya dolgu döküyorlar, 
“Zone” 1A, 348 kotu-
na kadar. Derivasyon 
feyezanı olarak 10 yıl 
tekerrürlü feyezanı se-
çiyorlar. Derivasyon 
Tesisleri inşa edildikten 
sonra 1B Zonunu doldu-
rarak Gövdenin mansap 
kısmını aynı 348 kotu-
na kadar yükseltiyorlar. 
Böylece, kısmen inşa 
edilmiş olan Gövde, 
Menba Batardosundan 
daha yüksek bir kota 
çıkmış oluyor ve şanti-
yeyi 500 yıl tekerrürlü 
feyezana karşı koruyor. 
İlk feyezandan sonra 
Barajın menba kısmı 
da 348 kotuna kadar 
yükseltiliyor ve Önyüz 
Betonu ayni seviyeye 
kadar dökülüyor. İkinci 
feyezan mevsiminden 
sonra Gövde dolgusu, 
Önyüz Betonu ve Para-
pet Duvarı Kret kotuna 
kadar tamamlanıyor. 
Burada ilâve edilecek 
ilginç bir nokta: Deri-
vasyon gerçekleştik-
ten sonra ilk feyezan 
mevsiminde, Ekim or-
talarında, kabul edilen 
Derivasyon Feyezanı 
gelmiş, Menba Batar-
dosunun gövdesinden 
kaçaklar görülmüş, lâ-
kin feyezan akımları 
Batardonun üzerinden 
aşmamış. Gene de, fe-
yezan mevsiminden 
sonra Menba Batardo-
sunu 3 m yükseltmişler. 

(Bize Kritik İnşa Süresi 
1 yıl, 2 yıl demek kolay 
geliyor. Aslında doğru-
su Baraj şantiyesinin bu 
kritik süre zarfında kaç 
feyezan mevsimi yaşa-
yacağıdır. “Kritik İnşa 
Süresi 1 yıl” dediği-
mizde, aslında “şantiye 
bu sürede bir feyezan 
mevsimine mâruz ka-
lacak”; “2 yıl” dediği-
mizde “2 feyezan mev-
simine mâruz kalacak” 
demek istiyoruz. Kritik 
İnşa Süresi 1 yıl oldu-
ğunda, müteahhidin 
elinde 2 inşaat mevsimi 
vardır. Biz Derivasyonu 
feyezan mevsimi geç-
tikten sonra, mümkün 
mertebe etiyaj mevsi-
minde yapmağa çalışı-
rız, akarsuda akımların 
azaldığı bir zamanda. 
Derivasyon gerçekleş-
tikten sonra ilk feyezan 
mevsimine kadar 9 -10 
aylık bir inşaat mevsimi 
olur. O ilk feyezan mev-
siminden sonra ikinci 
feyezan mevsimine ka-
dar da müteahhide 10 – 
11 aylık ikinci bir inşaat 
mevsimi kalır. Benzer 
şekilde Kritik İnşa sü-
resi 2 yıl olduğu zaman 
3 inşaat mevsimi, 3 yıl 
olduğu zaman 4 inşa-
at mevsimi olur. Kritik 
inşaat süresini tahmin 
ederken bunu göz önü-
ne almak gerekir.)

25 yıl tekerrürlü feye-
zandan daha büyük bir 
feyezan gelme riski, 
eğer Kritik İnşa Süre-
si 1 yıl ise %4’tür. Kil 
Çekirdekli Kaya Dolgu 
Barajlar için kabul edi-
lebilir. Lâkin Kritik İnşa 
Süresi 2 yılsa, risk %8’e 
çıkar; 3 yılsa %12 olur. 
Kuzey Amerika’da si-
gorta şirketlerinin Kil 

Çekirdekli Dolgu Baraj-
lar için kabul ettikleri 
en büyük risk %5’tir. 
%8, %12 gibi değerle-
ri asla kabul etmezler. 
Türkiye’de bayıla bayı-
la kabul ediyorlar (tabiî 
kabul ettiklerinin far-
kında olmadan). Aslın-
da 25 yıl tekerrürlü bir 
feyezan Kil Çekirdekli 
Dolgu Barajlar (ECRD) 
için yetersizdir, em-
niyetli değildir. Eğer 
Kritik İnşa Süresi 2 yıl 
olacaksa, ideal olarak 50 
yıllık bir feyezan alın-
malı, (tabiî Menba Ba-
tardosunun üzerine 2,5 
m hava payı koyarak), 
ama hin-i hacette 40 
yıl tekerrürlü bir feye-
zan da kabul edilebilir. 
Kritik İnşa Süresi 3 yıl 
olacaksa, ideal olarak 75 
yıl tekerrürlü feyezan 
alınmalı, ancak hin-i 
hacette sigorta şirket-
leri 60 yıllık bir feyezanı 
da kabul edebilirler.

Beton Barajlarda her 
türlü risk kabul edile-
bilir, %100 risk dâhil. 
(Peru’da Carhuaquero 
Barajında benim teklif 
ettiğim Q2,33 iki yıl-
lık kritik inşa süresinde 
%86’lık bir riske teka-
bül ediyordu.)

Prof. Dr. Necati Ağırali-
oğlu Baraj Planlama ve 
Tasarımı kitabında, cilt 
III, sayfa 204, “Akarsu-
yun çevrilmesi kapasi-
tesi sistemin çalışması 
esnasında bazen 100 
yıllık taşkını veya muh-
temel maksimum taşkın 
değerini karşılayacak 
şekilde hesaplanma-
lıdır.” diyor. Bu yanlış 
kaynaktan aktarılmış 
yanlış bir bilgidir. İtibar 
edilmemelidir. Hele De-
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Şekil.6 Mansap Eteğinde RCC Kaplama -
Sogamoso Barajı, Kolombiya (CFRD, 2014, H = 190 m)

Şekil.7 Mansap Eteği RCC Kaplama Detayı – Sogamoso Barajı, Kolombiya

rivasyon Sistemi için Muhtemel Maksimum Feyezandan bahsetmek izahı gay-
rı-kabil bir hata olur. Eğer böyle bir şeye kalkışılırsa, Menba Batardosu en az 
Baraj kadar yüksek olur; sadece Derivasyon mâliyeti Barajın kendisinden fazla 
tutar ve de Derivasyon Sisteminin inşası çok, çok uzun zaman alır. Böyle bir şeyi 
akla getirmek bile abestir. Muhtemel Maksimum Feyezan (PMF), öteleme yap-
mak şartıyla, sadece ve sadece dolgu barajların Dolu Savaklarının boyutlandırıl-
masında kullanılır.

Önyüzü Beton Kaplı Barajlarda, özel tedbirler almadan, %20 risk kabul edilebilir. 
Bu risk iki yıllık kritik inşa süresi zarfında 10 yıl tekerrürlü feyezana, Q10, tekabül 
eder. Daha büyük bir feyezan gelir de kısmen inşa edilmiş gövdenin üzerinden 
aşarsa, belli bir yük seviyesine kadar, gövde yıkılmaz; ancak mansap yüzünde 
bazı kayalar yerlerinden oynayabilir, mansap şevi düzgün kalmayabilir. Eğer göv-
denin mansap eteğinde bazı özel tedbirler alınırsa Beton Barajlar gibi, CFRD’lerde 
de ortalama feyezan alınabilir. Alınacak özel tedbirlerden en çok kullanılan ikisi:

1- Mansap eteğine betonarme demirlerinden yapılmış ve gövdenin içine ankre 
edilmiş çelik kafes yerleştirmek, (Peru’da Carhuaquero Barajının Menba Ba-
tardosunda yapıldığı gibi);

2- Mansap eteğini silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) ile kaplamak. (Kolombi-
ya’da Sogamoso ve Brezilya’da Xingo Barajlarında yapıldığı gibi). Tabii bu 
RCC kaplama da gövdeye ankre edilir.
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Asphalt Çekirdekli Ba-
rajlar şantiyeyi sel bas-
ması hâlinde ECRD’ler 
ve Toprak Barajlar ka-
dar hassas (vulnerab-
le) değillerdir. Ancak 
CFRD’ler kadar daya-
nıklı oldukları da söyle-
nemez. Asfalt Çekirde-
ğin kendisi sel sularına 
dayanır, ama onun iki 
tarafındaki kum filtre 
ve filtrenin iki tarafın-
daki tranzisyon malze-
mesi sürüklenebilir. Bu 
barajlarda alınacak risk 
%10’u geçmese iyi olur. 
Eğer kritik inşa süresi 2 
yıl ise bu riskin tekabül 
ettiği tekerrür süresi 20 
yıl olur.

Sonuç
Derivasyon Feyezanı 
seçilirken:

1- Barajın tipi,

2- Kritik inşa süresi,

3- Baraj şantiyesinde 
ve şantiyenin man-
sabında muhtemel 
zarar-ziyan nazar-ı 
itibare alınır.

Dünyanın gelişmiş ül-
kelerinde muhtelif ba-
raj tipleri için kabul 
edilen riskler aşağıda 
özetlenmiştir:

a) Kil Çekirdekli Dolgu 
Barajlar (ECRD) için 
% 4,

b) Beton Barajlar için % 
100,

c) Önyüzü Beton Kap-
lı Dolgu Barajlar 
(CFRD) için

- Mansap eteğinde 
hiçbir tedbir alınmı-
yorsa % 20,

- Mansap eteğinde 

rak yanlarına alırlar. 
Devlet kurumlarında da 
böyle uzmanlar bulu-
nur. (O ülkelerde devlet 
kurumları mühendis-
lere özel sektör kadar 
yüksek ücret öderler. 
Hatta Kanada’da Que-
bec eyalet hükümeti 
için çalışan mühendis-
lerin ortalama ücreti 
özel sektörde çalışan-
lardan %3-%5 daha 
yüksektir; Quebec Mü-
hendis Odalarının ya-
yınladığı bilgilere göre.)

Bu makalede belirti-
len hususlar dikkate 
alınarak derivasyon 
sistemleri ile ilgili ta-
sarım kriterlerinin ye-
niden değerlendiril-
mesine ihtiyaç vardır. 
Ayrıca, kriterler doğru 
da olsa yanlış da, ora-
da sorumluluk sahibi 
mühendisler kriterleri 
körü körüne uygula-
maktan kaçınmalıdır-
lar. Proje firmalarından 
gelecek yaratıcı çözüm-
lere açık olmalıdırlar. 
Sonuçta her baraj pro-
jesi özeldir, dünyada 
birbirinin aynı olan iki 
baraj mevcut değildir. 
Proje firmalarının her 
baraj projesi için tek-
nik açıdan mükemmel, 
teknolojik gelişmelerin 
vardığı en son noktaya 
uygun, hem de pro-
je sahibi için en düşük 
mâliyetli şık projeler 
geliştirmek hem hakla-
rı, hem de görevleridir. 
DSİ’nin görevi de bu 
tür yaratıcı projelerin 
geliştirilmesine imkân 
sağlamak, yardımcı ol-
mak olmalıdır.

koruyucu tedbirler 
alınıyorsa % 100,

d) Asfalt Çekirdekli 
Dolgu Barajlar için 
% 10.

Dünyada baraj projele-
rinin tatbiki süresince 
kaynak aktarımı dü-
zenli bir şekilde yapıl-
maktadır. Parasal ne-
denlerden dolayı baraj 
temeli talveg altı kazı-
ları sırasında işin dur-
ması hâlinde kritik inşa 
süresi uzar. Bu nedenle 
projecilerin bu husus-
ları dikkate alması öne-
rilir.

Ödenek açısından sıkın-
tılı dönemlerde DSİ’nin 
kritik inşa süresindeki 
barajlarına öncelik ta-
nınabilir. Tahsis edi-
len sınırlı ödenekler, 
öncelikle kritik inşa 
süresindeki barajlara 
verilebilir. Müteahhit-
ler de bunun bilincin-
de olurlarsa kritik inşa 
süresindeki barajlarına 
verilen sınırlı ödeneği, 
gidip de, mesela, dolu-
savak betonuna harca-
mazlar, baraj gövdesini 
bir an önce yükseltmek 
için azami gayret gös-
terirler.

Sonsöz
“Baraj ve yardımcı ya-
pılarının tasarımları 
hem emniyet, hem de 
mâliyet yönünden bü-
yük öneme sahiptir. 
Tasarımcılar bu maka-
lenin konusu olan de-
rivasyon sistemlerinin 
seçiminde hidrolojik 
verilerin güvenilirliği, 
ödenek (kaynak) du-
rumlarının tespiti, kri-

tik inşa süresi ve baraj 
tipine göre alternatifler 
ortaya koymalıdırlar. 
Dolgu barajlarda daha 
rijit, beton barajlarda 
daha esnek feyezan de-
bileri seçilebilir. Özel-
likle dolgu barajlarda 
alüvyon kalınlığı ve 
kazı süresi kritik inşa 
süresini etkilediğinden, 
bu hususlar tasarımcı-
ları daha rijit veya daha 
esnek feyezan debisi 
seçimine yönlendire-
bilir.

Türkiye’de Baraj Mü-
hendisliğinde bazı 
kriterlerin katı bir şe-
kilde uygulanması pro-
jecilerin de, o projeleri 
onaylayanların da iş-
lerini kolaylaştırıyor. 
Oysa Amerika Kıt’asın-
da proje firmaları eski 
projeleri körü körüne 
kopya etmezler; tek-
nik açıdan kusursuz, en 
son teknolojiye uygun, 
hem de mal sahibi için 
en ekonomik, en dü-
şük mâliyetli çözüm-
leri üretmek için kafa 
patlatırlar. Projeleri 
onaylayan merciler de 
açık fikirli davranır-
lar; orijinal, alışılma-
mış çözümleri ellerinin 
tersiyle itmezler. Çok 
zaman proje firmala-
rıyla mal sahibi dev-
let kurumları arasında 
yüksek seviyeli bilimsel 
tartışmalar olur. Zira 
Kanada’da ve A.B.D.’de 
büyük proje firma-
larının kadrolarında 
dünyaca tanınmış uz-
manlar olur. Yoksa, 
proje firmaları dünyaca 
tanınmış uzmanları o 
projede danışman ola-
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Başka hiçbir yerde görülemeyecek, 8-10 metre yükseklikte 
heykelleri, 2000 metre yükseklikte yapılan bir piramidi, 
hala keşfedilmemiş Kral I. Antiochos’un mezarı, Dünyanın 
en eski ve dev boyutlu horoskopunu ya da yıldız falı 
sistemini, yarım kilometre uzunluğunda eski kitabeleri, 
eski Grek ve Pers sanatı stili karışımı yapıtları bünyesinde 
barındırması sebebiyle Dünyanın 8. Harikası… Ülkemiz bu 
eşsiz coğrafyadaki bütün güzelliklerin anavatanı… Hiç merak 
etmiyor musunuz bu topraklarda yaşayan krallıkları… Kim 
gezip görmek istemez ki bu diyarları… Öyleyse buyurun size 
Nemrut Dağı Milli Parkı…
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NEMRUT DAĞI 
MİLLİ PARKI 2150 
M YÜKSEKLİĞİ 
İLE DÜNYANIN EN 
YÜKSEK AÇIK HAVA 
MÜZESİDİR. 

D
oğa Ko-
r u m a 
ve Milli 
P a r k -
lar Genel 

Müdürlüğü bünyesin-
deki Nemrut Dağı Mil-
li Parkı, yakın çevresi 
için fiziksel ve sosyal 
anlamda bir eşik ni-
teliğinde. Bu sebeple 
milli parkın bulundu-
ğu bölge içinde hiçbir 
yerleşim birimi bulun-
muyor, sosyal hayat 
milli parkın yakın çev-
resinde devam ediyor. 

Nemrut Dağı 1987’de 
UNESCO tarafından 

Dünya mirası alanı ilan 
edilmiştir. 1988 yılın-
da ise milli park sahası 
ilan edilmiştir. Nemrut 
Dağı Milli Parkı 2150 m 
yüksekliği ile Dünya-
nın en yüksek açık hava 
müzesidir.

Güneydoğu Anadolu’da 
Güneydoğu Toroslar 
ile Fırat Nehri arasında 
kalan, batıdan Kilikya, 
kuzeyden Kapadokya 
ile sınırlı bir bölgede 
kurulan Kommagene 
Krallığı,  Asur ve Hitit 
egemenliklerinde ya-
şamıştır. Asur kaynak-

larında Krallığın adı, 
Geç Hitit Dönemi’n-
de “Kummuh” olarak 
geçmektedir. Büyük 
İskender’den sonra 
Selefkiler’in egemenli-
ğinde kalmıştır. MÖ 162 
yılında Mithridathes 
Kalinikos tarafından 
bağımsız bir devlet ola-
rak kurulmuştur. Mith-
ridathes, ataları olan 
Persleri, Makedonları 
ve bölgedeki diğer top-
lulukları bir araya geti-
rerek kurduğu bu güçlü 
devlete Grekçe “Genler 
Topluluğu” anlamına 
gelen Kommagene adı-
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KAHTA İLÇEMİZDE 
BULUNAN ESKİ 
ADI ‘CHABİNAS’ 
OLAN CENDERE 
KÖPRÜSÜ MS I. 
YY SONLARINDA 
SAMSAT’TA 
KARARGAH KURMUŞ 
OLAN 16. ROMA 
LEJYONU SEPTİMİUS 
SEVERUS 
TARAFINDAN İNŞA 
EDİLMİŞTİR. 

nı vermiştir. Krallığın 
ilk merkezi Arsameia 
olup, başkenti Samosa-
ta (Samsat)’tır.

Neler Yapılır?
Uluslararası öneme sa-
hip Cendere Köprüsü, 
Eski Kahta Kalesi, Ar-
samia, Karakuş Tümü-
lüsü tarihi ve görsel po-
tansiyeli açısından milli 
park içerisinde bulunan 
önemli alanlardır.

Cendere Köprüsü
Kahta ilçemizde bulu-
nan eski adı ‘Chabinas’ 
olan Cendere Köprü-
sü MS I. yy sonların-

da Samsat’ta karargah 
kurmuş olan 16. Roma 
Lejyonu Septimius Se-
verus tarafından inşa 
edilmiştir. Köprü kemeri 
92 adet taş blokun üst 
üste bindirilmesi ile hiç 
çimento kullanılmadan 
inşa edilmiştir. Deprem 
ve yer sarsıntılarına 
karşı köprü ve sütunla-
ra esneklik payı sağlan-
mıştır.

Eski Kahta Kalesi
Kahta’nın 20 km kuze-
yinde Eski Kahta Köyü 
(Kocahisar) yakınında-
dır. Hititlerden kalma 

bir kale olup MÖ IX. 
yüzyılda yapılmıştır. 
Eski Hitit metinlerinde 
bu kalenin ismi geç-
mektedir. Yavuz Sul-
tan Selim zamanında 
1516’da ele geçirilmiş, 
Sultan I. Mahmut tara-
fından da onarılmıştır.

Bugünkü kale meyda-
nında bu kaleden arta 
kalan bir cami kalıntısı, 
hamam, iki su sarnıcı, 
kral sarayı ve diğer bina 
kalıntıları bulunmak-
tadır. Kaleden Kahta 
Çayı’na inen 400 m 



Yaşam Tarzı

42

uzunluğunda kayalar 
oyularak yapılmış mer-
divenli bir yol vardır. 
Kalenin kuşatıldığı sı-
rada su gereksiniminin 
bu yolla sağlanması 
amacıyla bu yol yapıl-
mıştır.

Arsamia
Anadolu’daki yazı-
lı kayaların en büyü-
ğü kalenin güney ya-
macındadır. Buradaki 
Grekçe yazıtta Kom-
magene Devleti’nin 
başkenti Arsamia, Kral 
Antiochos’un aile se-
ceresi, siyasi maksat-
ları ve dinsel inanç-
ları yazılıdır. Ayrıca I. 
Antiochos’un babası 
Kommagene Kralı I. 
Mithridates’in burada 
gömülü olduğu ve onu-
runa her ay merasimler 

düzenlendiği bu yazıt-
tan öğrenilmektedir.

Karakuş Tümülüsü
Kahta’ya 10 km mesa-
fede ve Cendere - Eski 
Kahta - Arsamia ve 
Nemrut Dağı yol güzer-
gahı üzerinde bulunan 
Karakuş Tepesi aynı za-
manda Nemrut Dağı’nın 
milli park girişi sayılır. 
Kommageneler döne-
minde aile mezarı ola-
rak inşa edilmiştir. Tepe 
40 m yükseklikte olup 
çevreden toplanan taş-
larla meydana getiril-
miş yığma bir mezardır. 

Nemrut Dağı Milli Par-
kı’nda zengin tarihi 
değerlerin yanında kül-
türel yapı da oldukça 
zengin bir çeşitliliğe 
sahip ve bu miras gü-
nümüze kadar ulaşıyor. 



Haber

Köy evleri, kadınların 
günlük hayatlarında 
hala kullandıkları ge-
leneksel renkli giysiler, 
el sanatları ve yöreye 
has yemekler koru-
nan kültürel değerlerin 
önemli unsurları. Bazı 
bitki ve hayvan türleri 
yöre halkı kültürünün 
bir parçası olarak tıbbi, 
aromatik ve gastrono-
mik maksatlarla hala 
kullanılıyor.

Hoşgörü, dayanışma 
ve saygıya dayalı gele-
neksel hayat tarzı; yöre 
halkının uyum içinde 
yaşamasına imkan ta-
nıyor ve bu da ziyaret-
çilere misafirperverlik 
olarak yansıyor. Yöre 
halkı tarafından özel 
anlam atfedilen efsa-
neler, define öyküleri 
ve ziyaret edilen yatır, 
türbe ve ziyaretgâhlar 
da korunan yerel kül-

türel mirasın örnekleri 
arasında yer alıyor.

Milli parkta, günübirlik 
kamp alanları bulunu-
yor. Ayrıca milli park 
tabiat yürüyüşleri, ya-
ban hayatı gözlemi ve 
fotoğraf meraklıları 
için seyrine doyum ol-
mayan dünyaca meşhur 
güneşin doğuşunun en 
güzel seyredilebileceği 
manzarasıyla foto sa-
fari gibi faaliyetler için 

eşsiz güzellikleri gözler 
önüne seriyor.

Ne Yenir?
Yemek çeşitleri bakı-
mından yöre oldukça 
zengin. Yöreye has ye-
mekler hala yaşatılıyor. 
Yolunuz düştüğünde çiğ 
köfte, içli köfte, abuzer 
kebabı, yaprak sarma, 
hıtap, domates tava, etli 
bulgur pilavı ve patlıcan 
kebabının tadına bak-
madan dönmeyin.NEMRUT MİLLİ 

PARKI, MEŞHUR 
GÜNDOĞUMU 
DENEYİMİNİN 
YANINDA TABİAT 
YÜRÜYÜŞLERİ, 
YABAN HAYATI 
GÖZLEMİ VE 
FOTO SAFARİ GİBİ 
FAALİYETLER 
İÇİN DE EŞSİZ 
FIRSATLAR 
SUNUYOR. 
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Nerede Kalınır?
İl ve ilçede son dönem-
de lüks otellerin sayı-
sının artması sebebiyle 
konaklama problemi 
yaşanmayacaktır. Ay-
rıca Nemrut Dağı civa-
rındaki köylerde pan-
siyonlar mevcut olup 
ziyaretçilerin hizmeti-
ne sunulmuştur.

Turlar
Nemrut turları büyük, 
normal ve küçük tur 
olmak üzere üç ayrı şe-
kilde yapılmaktadır;

Büyük Tur: Güneşin 
doğuşunu seyretmek 
için Adıyaman’dan gece 
saat 02.00’da hareket 
edilir. Nemrut Dağı’nda 
güneşin doğuşu izle-
nerek, Arsameia, Yeni 
Kale, Cendere Köprüsü 
ve Karakuş Tümülüsü 

gezilerek dönülür. Bu 
tur yaklaşık 5-6 saat 
sürmektedir. Güneşin 
batışını izleyecek olan 
ziyaretçilerin, Adıya-
man’dan saat 14.00’da 
Kahta’dan ise saat 
14.30’da ayrılmaları 
tavsiye edilir.

Küçük Tur: Yalnızca 
Nemrut Dağı’nı kapsa-
yan turdur. Kommage-
ne Uygarlığı’nın diğer 
kalıntıları görülmediği 
için yaklaşık 4- 4,5 saat 
sürer.

Normal Tur: Güneşin 
doğuşunu ve batışını 
içine almayan turlar-
dır. Genellikle sabah 
çıkılmakla birlikte gü-
nün her saati uygundur. 
Arabaları tırmanışa uy-
gun olanlar, kendi araç-
larıyla da çıkabilirler.

Ulaşım
Nemrut Dağı Milli Par-
kı Adıyaman ili Kahta 
ilçesinin Karadut Köyü 
sınırları içerisinde olup, 
Kahta ilçesinin 54 km 
kuzeyinde yer almak-
tadır. Adıyaman-Kah-
ta karayolu ile ulaşım 
sağlanmakta olup, milli 
park alanı Kahta’ya 9 
km, Adıyaman’a 43 km 
uzaklıktadır. Nemrut’a 
ulaşmak için Adıya-
man’ın Kahta ilçesi-
ne kadar şehirlerarası 
otobüslerle gelinebile-
ceği gibi, Kahta’ya 15 
km mesafedeki Adıya-
man Havaalanı da kul-
lanılabilir.

Bozkırın Şenliği 
Gölbaşı Gölleri…
Adıyaman ili Gölbaşı 
ilçesi hudutları dâhi-
linde bulunan Gölbaşı, 

YERLİ VE GÖÇMEN 
ÇOK SAYIDA 
KUŞ TÜRÜ İÇİN 
YUMURTLAMA, 
YAVRU ÇIKARMA 
VE MEVSİMLİK 
YAŞAMA ALANI 
OLAN GÖLBAŞI 
GÖLLERİ, ÖTÜCÜ 
VE SU KUŞLARININ 
YANI SIRA BAŞTA 
BALIK TÜRLERİ 
OLMAK ÜZERE 
SUCUL CANLILARI 
DA BÜNYESİNDE 
BULUNDURUYOR.
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İnekli ve Azaplı Gölleri 
de içerisinde bulunan 
‘Gölbaşı Gölleri Tabiat 
Parkı’ olarak ilan edil-
miş sulak alan ekosis-
tem vasfındadır.

Yerli ve göçmen çok 
sayıda kuş türü için 
yumurtlama, yavru çı-
karma ve mevsimlik 
yaşama alanı olup bu 
göller ötücü ve su kuş-
larının yanı sıra baş-
ta balık türleri olmak 
üzere sucul canlıları da 
bünyesinde bulundur-
maktadır.

Gölün çevresi sazlık-
ların yanı sıra çeşitli 
otsu odunsu bitkilerle 
çevrilidir. Bu alanlarda 
kuşların yoğun olduğu 
mevsimlerde kuş göz-
lemlerinin yapılması 
için Bağlarbaşı Köyü’n-
de kuş gözlem kulesi, 
kuş gözlem evi, seyir 
terası ve sunum binası 
bulunmaktadır.

Gölbaşı Gölü yanında 
ziyaretçilerin göl man-
zarasını seyretmek ve 

spor yapmak için yü-
rüyüş yolları, oturma 
birimleri, çocuklar için 
çocuk oyun alanları 
mevcuttur.

Gölbaşı ilçesi sınırla-
rı içerisinde bulunan 
alan sulak alan ekosis-

tem vasfındadır. Göl, 

yağmur, kar ve küçük 

derelerin yanı sıra ta-

banında bulunan kay-

naktan beslenir. Gölleri 

birbirine bağlayan ka-

nal su sporları yapmaya 

elverişli konumdadır. 

Saha içerisinde 2 kuş 
gözlem kulesi, mescit, 
sosyal donatılar, oto-
park, yağmur barınağı, 
tanıtım merkezi, man-
zara seyir terası, 15 ka-
melya, yürüyüş yolları, 
büfe, 2 çeşme, 20 bar-
bekü, 2 kuş gözlem evi, 
5 ahşap köprü bulun-
maktadır.

Ulaşım
Gölbaşı, Adıyaman’ın 
63 km uzaklığında bu-
lunan bir ilçesidir. Doğu 
Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu’yu Doğu Ana-
dolu’ya bağlayan Ga-
ziantep-Malatya kara-
yolu ile Adana-Malatya 
demiryolu güzergâhın-
da yer alır.

A d ı y a m a n - G ö l b a -
şı karayolu ile ulaşım 
sağlanmakta ve tabi-
at parkı alanı Gölbaşı 
merkezdedir. Uçakla 
Ankara- İstanbul ol-
mak üzere düzenlenen 
seferlerle yolculuk 1-1,5 
saat kadar sürmekte ve 
çok kısalmaktadır.
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GÜNEŞIN
EN GÜZEL YÜZÜ; 

BEYŞEHIR GÖLÜ 
MILLI PARKI
Ülkemizin 2. Büyük milli parkını geçen yıl yaklaşık yarım 
milyon kişi ziyaret etti…
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T
arım ve 
O r m a n 
Bakanl ığ ı 
Doğa Ko-
ruma ve 

Milli Parklar (DKMP) 
Genel Müdürlüğü’nün 
koruması altında olan 
ve ülkemizin 2. büyük 
milli parkı olan Bey-
şehir Gölü Milli Parkı 
ziyaretçilerini bekliyor. 
Güneşin en güzel yüzü 
olan milli parkı geçen 
yıl yaklaşık yarım mil-
yon kişi ziyaret etti.

Yeşil ve mavinin buluş-
tuğu adeta bir açık hava 
müzesi olan Beyşehir 
Gölü Milli Parkı 868 
bin 550 dekarlık alanı 
ile ülkemizin en büyük 
ikinci milli parkıdır. 
Milli parkın ana kayna-
ğı olan Beyşehir Gölü, 
deniz seviyesinden or-
talama 1.121 m yüksek-
te olup Batı Toroslar 

sisteminde kuzeybatı 

güneydoğu doğrultulu 

Beyşehir ilçesinin ku-

zeyinde, Şarkîkaraağaç 

ilçesinin güneyinde 

Sultan dağları ile Ana-

mas dağları arasındaki 

tektonik bir çöküntü 

alanı içinde yer alır.

Milli Park sınırları için-
de 85 familya, 305 cins, 
545 tür, 140 alt tür ve 54 
varyete yer almaktadır. 
Milli Park alanı içinde 
bulunan 560 taksonun 
88’i endemiktir. Lüb-
nan sediri, adi ardıç, 
katran ardıcı, göknar, 
karaçam, kermes me-

şesi, dişbudak, ceviz, 

karadut, erkek eğrelti-

otu, dağ lalesi, haşhaş, 

boyacı kökü, adaçayı, 

kardelen, sıklamen ve 

sarıkokulu milli park-

ta ve yakın çevresinde 

yayılış gösteren bazı 

önemli bitki türleridir.

48
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BEYŞEHİR GÖLÜ, 
653 BİN DEKARLIK 
YÜZÖLÇÜMÜ İLE 
ÜLKEMİZİN EN 
BÜYÜK TATLI SU 
GÖLÜ OLMAKLA 
BİRLİKTE 3. BÜYÜK 
GÖLÜDÜR.

Üstün peyzaj özelliği, 
barındırdığı yaban ha-
yatı, doğal güzellikleri 
ve tarihi değerleri ile 
göllerimiz içerisinde 
özel bir yeri olan Bey-
şehir Gölü, 653 bin 
dekarlık yüzölçümü ile 
ülkemizin en büyük 
tatlı su gölü olmakla 
birlikte 3. büyük göldür.

Muhteşem bir gün ba-
tımının yaşandığı milli 
parkta, göl ile ormanın 
bütünleşmesi ise do-
yumsuz bir seyir sun-
maktadır. Beyşehir’de 
gün batımı genellikle 
şöyle tarif edilmekte-
dir; “Gün batarken gü-
neş soyunup mavi gölde 
yıkanır.” Eğer günba-
tımını Beyşehir’den 
izliyorsanız karşıda 
Anamas ormanların-
da yangın çıkmış, gölü 
tutuşturmuş da göl ya-
nıyor sanırsınız. Göl’ün 
suları kızılın yüzlerce 
ışıltısıyla rengârenk 
kesilmiştir.

Beyşehir Gölü’nün 
çevresi yaklaşık 170 
km olup alanın zirvesi 
(2890 m yüksekliğin-
deki Dippoyraz Tepesi) 
her mevsim karlı Ana-
mas Dağları, ziyaretçi-
lere bu coğrafyanın en 
güzel doğa manzarala-
rını sunmaktadır. Milli 
Park turizm için önemli 
bir alan olup olta ba-
lıkçılığı, yayla turizmi, 
tarihi yerleri ziyaret, su 
sporları, mağara gezisi 
ve kuş gözlemciliğinin 
yapılabileceği ender bir 
alandır.

Trekking (doğa yürü-
yüşü), hiking (kırda 

gezinti), biking (dağ bi-
sikletiyle gezi) ve piknik 
alanları, jeep safari gü-
zergâhları, plaj, çadır ve 
karavanla kamp yapa-
bilme olanakları bulun-
maktadır. Milli Park için 
en uygun rekreasyon ve 
gezi turları, Mayıs-E-
kim ayları arasında ya-
pılabilmektedir. 

Beyşehir Gölü’nün üze-
rinde çoğunlukla Bi-
zans manastırlarının 
yer aldığı yaklaşık 33 

ada bulunmaktadır. Bu 
özellik, adaları “İnanç 
Turizmi” açısından çe-
kici kılmaktadır. Özel-
likle manastır kalıntıla-
rının bulunduğu Mada 
Adası, Kızkalesi Adası, 
Manastır Adası, Hacı 
Akif Adası, Kızıl Ada, 
Akburun Adası, Kir-
se Adası ve Kuş Kondu 
Adası; yerli ve yabancı 
turistlerin tekne tur-
larıyla gezip-görmek 
istedikleri en ilgi çekici 
güzergâhlardır.



SEKOYA
AĞACI
Boyu 120 metreye kadar ulaşabilen ve ömrü 3000 yılı aşabilen 
Sekoya Ağacı, diğer bütün ağaçları yukarıdan seyreden, “başka 
bir devrin elçileri” gibi gökyüzüne yükseliyorlar.

Yaşam Tarzı

50

HAZIRLAYAN
ÖZGÜL AYOĞLU
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D
ü n y a n ı n 
en büyük 
ve en uzun 
y a ş a y a n 
canlısı, 40 

farklı Sekoya türü ara-
sında hayatta kalan 2 
türden biri olan Sahil 
Sekoyası (Latince tür 
ismi Sequoia Semper-
virens’tir). Çeşitli kay-
naklarda farklı rakamlar 
yer alsa da Sekoyalar 
2500-3000 yıl yaşaya-
biliyor, çapı 9, boyu 120 
metreye kadar ulaşa-
biliyor. Sanki bir masal 
kahramanı. Evrenin bize 
geçmişten bıraktığı bir 
fısıltı gibi… Kuzey Ame-
rika’yı yurt edinmiş, 
Kaliforniya’nın kuzey 
sahillerinde, yağmurun 
en yoğun olduğu bölge-
de binlerce yıldır gök-
yüzüne doğru yol al-
maya devam ediyorlar. 

Sekoya ismi Kızılderili 
bir savaşçının onuru-
na bu ağaca verilmiş. 
Kozalakları ortalama 1 
yılda 20-30 tane olu-
şuyor. Bunların da 5-6 
tanesi tohum üretebi-
liyor, tohum üretimine 
ise ancak 150-200 yıl 
sonra başlayabiliyor. Bu 
ağacın Dünya genelin-
de ormanlara yeniden 
dikilmesinin iklim de-
ğişikliğinin etkilerinin 
azaltılmasında önem-
li sonuçlar vereceği-
ni düşünen bazı bilim 
adamları, Michigan’da-
ki bir laboratuvarda 
Sekoyanın genetiği ko-
nusunda incelemeler 
yapıp klonlama çalış-
maları yürütüyorlar.

Dünyada yaşayan en 
büyük ağaçlardan biri 
kabul edilen “Başkan” 
yani “The President” 

bir grup National Ge-
ographic fotoğrafçısı 
tarafından 32 günlük 
bir çalışma sonucu 126 
farklı kare bir araya ge-
tirilerek şu şekilde gö-
rüntülenebilmiş.

Sekoyalar Uzun 
Ömürlerini Neye 
Borçlular
Fraktal yapıları saye-
sinde çıkardıkları her 
dal küçük ağaçlara dö-
nüşüp Sekoyanın kop-
yaları olurlar ve yukarı 
doğru genişleyen ko-
caman yüzey alanları 
oluştururlar. Bu şekil-
de sürekli yenilenirler. 
Yani gövdeden yeni 
gövdeler türer.

Sekoyaların, havada-
ki nem oranını içlerine 
çekip gövdelerine ak-
tardıkları keşfedilmiş; 
muhtemelen köklerin 

derinliklerine inecek 
kadar... Aynı zamanda 
bu ağaçların, gövdesi-
nin herhangi bir yerinde 
kök bırakma özelliği de 
var. Sekoyanın bir par-
çası çürümeye yüz tut-
tuğunda, Sekoya, kendi 
gövdesine kökler yollar 
ve dağılma aşamasın-
dayken, besleyici mad-
deleri bu kökler vasıta-
sıyla yaymaya başlar.

50 santimetre kalınlı-
ğındaki dış kabuk mazı 
tozu kaplıdır ve bu ne-
denle böcek istilası-
na uğramazlar. Yangın 
sırasında Sekoyanın 
oldukça kalın olan ka-
buğunda yanmaz bir 
tabaka oluşur, böylelik-
le ağaç yangınlara kar-
şı dayanıklı hale gelir. 
Binlerce yıl ayakta kala-
bilmek başka türlü nasıl 
mümkün olabilirdi?
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Sekoya ağaçlarına tır-
manış yapmış olan Ste-
ve Sillett’in bu muh-
teşem tecrübesi şöyle 
anlatılmış:  “ Oraday-
ken ifşa olmuş gibi his-
sediyorsunuz. Yerde de, 
ağacın dibinde ufacık 
görünen biri var. Aynı 
zamanda tahtadan bir 
duvara tırmanıyormuş 
gibi hissediyorsunuz. 
Ama hemen sonra, te-
pelerde bir yerde, Seko-
yanın örtüsünün içine 
dalıyorsunuz; tıpkı bu-
lut katmanlarının ara-
sından çıkmış gibi... Bir 
anda artık tabanı gö-
remediğinizi fark edi-
yorsunuz. Aynı şekilde 
gökyüzünü de... Hava-
da asılı üç boyutlu bir 
labirentin içindeymiş 
gibi, topraktan doğan 
ve gökyüzünde asılı bir 
eğreltiotu bahçesine, 
her türlü ufak canlının 
arasına giriyorsunuz.

Burada, ağaç tepelerin-
de yeşeren epifitler var. 
Bunlar da yaban mer-
sini çalılıkları. Burada, 
ağaçları saran bir sürü 
yosun türüne ve her 
türlü likene de rastla-
yabilirsiniz. Ağacın en 
tepesine yaklaştığınız-
da artık düşemeyece-
ğinizi hissediyorsunuz; 
hareket etmek olduk-
ça zorlaşıyor. Dalların 
arasından bir solucan 
gibi kendinize yol aç-
maya çalışıyorsunuz ve 
karada görmediğiniz 
canlıların arasında ge-
ziniyorsunuz. Bu, mer-
can resifine dalmak gibi 
bir şey. Tek farkı, aşağı 
değil, yukarı doğru iler-
lemeniz. Çok geçme-

den, ağaçların bir düz-
lük üzerinde gittikçe 
genişleyerek uzandığını 
görüyorsunuz. Seko-
yalar üstten çok yavaş 
büyürler. Bir özellik-
leri daha vardır; tepe-
lerinde yetişen yaban 
mersini çalılıklarına da 
ev sahipliği yaparlar. 
Bunlara “yaban mersini 
afrosu” da denir. Üzer-
lerine rahatlıkla otura-
bilir ve dinlenirken bir 
miktar yaban mersini 
atıştırabilirsiniz.”

John Steinbeck, “Köpe-
ğim Charley ile Amerika 
Yollarında” kitabında 
Mamut Ağacı olarak da 
bilinen Sekoya Ağacın-
dan şöyle bahsediyor: 
“Sekoyalar, bir kere 
görüldüğünde artık hep 
sizinle kalan bir iz bıra-
kıyor. Bu ağaçların ya-
rattığı his aktarılabilir 
bir şey değil. Dinginlik 
ve huşu yayıyorlar. Bu 
sadece inanılmaz en-
damlarından, gözle-
rinizin önünde dalga 

dalga farklılaşan renk-
lerinden, bildiğimiz 
hiçbir ağaca benze-
memelerinden ziyade 
başka bir devrin elçileri 
olmalarından kaynak-
lanıyor.”

Yazarlara ilham veren 
Sekoya ağaçlarını film 
endüstrisinin göz ardı 
etmesi beklenemez el-
bette. Kaliforniya’daki 
Sekoya ormanları “Yıl-
dız Savaşları” ve “Ju-
rassic Park” gibi pek 
çok filmde set olarak 
kullanılmış.

Sekoya Türkiye’de 
Yaşar Mı?
Kuzeydoğu Ege’de Mi-
dilli adasındaki “Fosil 
Orman” yaşadığımız 
bölgenin 20 milyon yıl 
önceki bitki örtüsüne 
ışık tutuyor. Bu orman-
da yer alan 7.2 metre 
boyundaki taşlaşmış 
Sekoya gövdesi Avru-
pa’nın en uzun boylu 
fosil ağacı unvanına sa-
hip ve geçmişte bu böl-
gede Sekoyaların yaşa-
dığının göstergesi. 

Sekoya ülkemizde her 
bölgede yaşayabilir. 
Ancak su ve nem ihti-
yacı düşünüldüğünde 
Doğu Karadeniz en uy-
gun bölgedir.

Türkiye’de bilinen en 
yaşlı Sekoya ağacı İs-
tanbul Beykoz’da Ab-
raham Paşa Korusu’nda 
ve 158 yaşındadır. 

Bu dünyadan göç etme-
den geride bir Sekoya 
ağacı bırakmak sizce de 
iyi fikir değil mi?



EKOTURIZMIN 
YENI MERKEZI 

YENICE 
ORMANLARI
Türkiye’nin en büyük blok ormanları olan Yenice ormanları; 
sabahları kuşandığı kalın sis perdesiyle, güneye bakan 
yamaçlarında sandal ve çam ağaçlarıyla, kuzey tarafında ise 
sarı-beyaz ıhlamur ağaçlarıyla gerçekten çok etkileyici. 
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KENDİNE HAS BİR 
MİKRO KLİMAYA 
SAHİP OLAN YENİCE 
ORMANLARI’NIN 
EN ÖNEMLİ 
BÖLÜMÜNÜ, 
ANIT AĞAÇLARIN 
BULUNDUĞU 
ARBORETUM ALANI 
OLUŞTURUYOR.

T
aze sür-
g ü n l e r i n 
boy verme-
ye başladığı 
mayıs gün-

lerinde bir başka güzel 
Yenice Ormanları… Bu 
bakir alandaki dalların 
arasından süzülen gün 
ışığı ise benzersiz gölge 
oyunları yaratıyor. Kısa 
ömürlü küçük dereler, 
köpüren sularıyla dans 
ediyor ağaçların arasın-
da. Orman yangınlarını 
önlemek maksadıyla 
yapılan göletler, gökyü-
zünü kıskandırırcasına 
mavi mavi  göz kırpıyor 
bizlere.

Kasvetli kış mevsimi-
ni geride bırakan kiraz, 
badem ve armut ağaçla-
rının renk renk açan çi-
çekleri, güzellikte  bir-
birleriyle yarışıyorlar. 

Her ağacın, her kayanın 
anlatacak bir hikâyesi 
var burada. Heyecanla 
yüzünüzü yalayan deli 
rüzgârlar eşliğinde, ye-
şil sessizliği keşfetmeye 
koyulabilirsiniz.

Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’nın koruma-
sında bulunan kendine 
has bir mikro klimaya 
sahip olan Yenice Or-
manları’nın en önemli 
bölümü, kuşkusuz anıt 
ağaçların bulunduğu 
Arboretum Alanı. Su-
yun ve nemin yarattığı 
zengin bitki çeşitlili-
ğinin ürünü olan anıt 
ağaçlar, bu tabiat hari-
kasının en değerli hazi-
neleri arasında. Türle-
rinin diğer örneklerine 
göre olağanüstü çap ve 
boya ulaşan bu nadir 
ağaçlar, ‘Tabiat Anıtı’ 

olarak tescil edilmiş ve 
koruma altına alınmış. 
Çevreleri iki ila yedi 
metre, boyları ise 18 ila 
30 metre arasında de-
ğişen Istıranca meşesi, 
Türk fındığı, porsuk, 
Kafkas ıhlamuru, dağ 
karaağacı ve akçaağaç-
larıyla Yenice Ormanla-
rı, bir açık hava müzesi 
konumunda.

Geride bırakılan her 
ayak izi ayrıntıla-
rı keşfetmenize biraz 
daha yardımcı olur-
ken, Kavaklı, Şimşirde-
re, Çitdere, Kızılkaya, 
Karakaya ve Göktepe 
bölgelerinde yürüyüş 
ve bisiklet parkurları-
nın ortaya çıkmasını 
sağladı. Orman yolları 
ve patikalar boyunca 
GPS koordinatları alın-
dı. Bütün bu çalışmalar 
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sonucu doğal kaynaklar 
ve ekolojik değerler gö-
zetilerek alternatif gü-
zergâhlarla birlikte 396 
kilometreye ulaşan, 
tam 21 yürüyüş rotası 
belirlendi. 

Kısa, günübirlik ve 
uzun rotalarıyla her 
seviyeden yürüyüşçüye 
hitap eden Yenice par-
kurları, doğa tutkun-
larına farklı seçenekler 
sunuyor. Özellikle Şeker 
Mesire Yeri ile Arbore-
tum sahası arasında-
ki altı günlük en uzun 
parkur, konuklarını bu 
etkileyici doğa parçası-
nın hemen hemen tüm 
güzelliklerinin sergi-
lendiği müthiş bir ma-
ceraya davet ediyor.

Tropik bölgeler dışında 
dünyanın ender coğ-
rafyalarında rastlanan 
anıtsal ağaçları, yem-
yeşil vadileri, yüksek-
likleri iki bin metrelere 
ulaşan dağları, derin 
kanyonları, her daim 
çağıltılı dereleri, sürp-
riz şelaleleri, yaban 
hayatı ve değişik bitki 
çeşitliliğiyle Yenice Or-
manları, farklı outdoor 
aktiviteleri için gerçek 
bir ekoturizm merke-
zi aynı zamanda. Gü-
nübirlik veya kamplı 
yürüyüş güzergâhları 
ile bisiklet rotaları dı-
şında; kanyoning, kaya 
tırmanışı, kuş gözle-
mi, foto safari, botanik 
yürüyüşleri, rafting ve 
yamaç paraşütü gibi et-
kinlikler de yapılabili-
yor bu bakir alanda. Or-
manın derinliklerindeki 
tesisler ve yol boyunca 

rastlayacağınız pınar-
lar, doğaseverlerin ma-
cera dolu aktivitelerini 
kolaylaştıran unsurlar 
aynı zamanda.

Kırmızı-beyaz çizgi-
lerle işaretlenmiş pati-
kalarda özgürce yürü-
mek, doğanın sizin için 
hazırladığı sürprizlere 
tanıklık etmek, eski 
çağlardan beri maden 
yıkamada kullanılan 
antik Küre havuzunda 
tarihin gizemli soluğu-
nu hissetmek, çağıltılı 
derelerde ve şelalelerde 
yüzmek, ağaç denizini 
andıran parıltılı gölet-
lerde piknik yapmak is-
tiyorsanız yürüyüş bot-
larını ayağınıza geçirin 
ve Yenice’yi keşfe çıkın. 
Uçsuz bucaksız bir ağaç 
müzesine benzeyen 
ormanda yaşadığını-
zı yeniden duyumsa-
yabilmek, yaprakların 
yeşilden sarıya, kahve-
den kızıla dönüşen renk 
cümbüşünü izleyebil-
mek için bundan güzel 
fırsat olur mu?
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YERLI
‘INSANSIZ

DENIZ
ARAÇLARI’

DERLEYEN
ATLAS ARSLAN YANAR
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YERLI
‘INSANSIZ

DENIZ
ARAÇLARI’

Son zamanlarda yerli üretim başta olmak üzere girişimcilerin 
üzerinde çalışıp ürettiği insansız deniz araçları başlıklarıyla 
sık sık karşılaşıyoruz. Bunlardan en ilgi çekeni hiç şüphesiz 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı (İDA) ‘nın 
görücüye çıkması oldu.

Ağır deniz koşullarında ve mürettebatlı gemilerin görev 
yapamadığı koşullarda İDA görev yapabilecek.
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İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARININ 
ARDINDAN TÜRK 
TEKNOLOJİSİ, 
DÜNYAYA DAMGA 
VURACAK BİR 
GELİŞMEYE İMZA 
ATARAK KENDİ 
İNSANSIZ DENİZ 
ARACINI ÜRETTİ.

Ilk Yerli ve Milli 
Insansız Deniz Aracı: 
IDA
İnsansız çalışabilen, 
üzerindeki oto pilot, 
otomatik rota konum-
landırma ve dinamik 
konumlandırma sis-
temleriyle görev bil-
gisayarına yüklenilen 
rota üzerinde gidebilen 
İDA, geliştirildi. Türk 
firmasının 4 yıl önce 
start alan İDA projesi 
TÜBİTAK’ın da deste-
ğiyle tamamlandı.

İnsansız hava araçla-
rının ardından Türk 
teknolojisi, dünyaya 
damga vuracak bir ge-
lişmeye imza atarak 
kendi insansız deniz 
aracını üretti. Projeyi 
insansız araçların ge-
liştirilmesi konusunda 
faaliyet gösteren firma, 
tamamen Türk mühen-
disleriyle İDA’yı üretti. 
Tasarımından yazılımı-
na kadar tamamen Türk 
teknolojisine sahip olan 
İDA, 3 milyon dolara 
mal oldu.

Hibrit bir araç kur-
gusuyla geliştirilen 
İDA’nın, üzerinde bu-
lunan ve hem otomatik 
hem de karadan kont-
rol edilerek çalışabilen 
sensörler sayesinde sı-
nır güvenliği ve düzen-
siz göç ile mücadele ile 
deniz sınırlarının gü-
venliği alanında kulla-
nılması planlanıyor.

Üzerinde herhangi bir 
mürettebat bulunma-
dığından ve otonom 
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“HERHANGİ 
BİR TEHLİKE 
DURUMUNDA BU 
ARAÇLAR HEM 
SİLAHLI OLARAK 
GÜVENLİK GÖREVİ 
GÖREBİLİR 
HEM DE SAHİL 
GÜVENLİĞE BİLGİ 
VEREREK ANINDA 
MÜDAHALE İÇİN 
ZEMİN HAZIRLAR.”

olarak çalışabilme 
özelliğinden dolayı, 
ağır deniz koşullarında 
ve mürettebatlı gemi-
lerin görev yapamadığı 
koşullarda İDA görev 
yapabilecek.

Firmanın yetkilisi, İDA 
hakkında bilgi vererek, 
“Bizim 5 yıldır üzerin-
de çalıştığımız, yazılı-
mından tutun da, üre-
timine kadar her şeyi 
kendimize ait bir ürün. 
Mersin’de üniversite, 

teknopark ve sanayi 
işbirliği ile hazırlandı. 
Prototipini geliştirdik. 
Bunun kullanım amacı 
düzensiz göçlerde, sahil 
güvenliğimizin sağlan-
masında kullanılmak 
amacıyla üretilmiş du-
rumda. Bunlar deniz-
lerin zor koşullarında 
bile hizmet verecek 
şekilde tasarlandı. Ör-
neğin bizim milli son-
daj gemimiz Fatih’in 
güvenliğini sağlamak 
için bir bekçi görevi gö-

rebilir. Radar ve uydu 
sistemleriyle kumanda 
edebiliyoruz. Herhangi 
bir tehlike durumunda 
bu araçlar hem silahlı 
olarak güvenlik görevi 
görebilir hem de Sahil 
Güvenliğe bilgi vererek 
anında müdahale için 
zemin hazırlar” diye 
konuştu.

TÜBİTAK’ın da bü-
yük destek verdiği İDA 
projesi, insan hayatını 
riske atmadan denizde 
güvenliği sağlayabile-
cek. Bu nedenle uydu 
sistemine bağlı olarak 
çok rahat çalışabilecek. 
Ancak önemli durum-
larda içerisinde 1 kişilik 
yere sahip. Dünyanın 
her tarafından yönlen-
dirilebilen bu insan-
sız deniz aracı, radar, 
su altı kamerası, hafif 
makinalı tüfek gibi do-
nanımlara sahip. Ayrıca 
4,5 metre uzunluğa sa-
hip olan İDA, 300 litre-
lik yakıtla 120 saat aktif 
olarak görev yapabile-
cek.

Genel Özellikleri:
4,5 m Uzunluğu, 1,24 m 
Genişliği, 30 knot Hız

300 kg Ağırlığı ve “Wa-
ter Jet” Adlı İtme Sis-
temi

Uydu Vasıtasıyla Dün-
yanın Her Tarafından 
Sevk Edilme

Radar, Sonar, Su Altı 
Kamerası, Robot Kolları 
vb. Monte Edilmesi

Her Türlü Data, Görün-
tü ve Analiz Sonuçları-
nın Elde Edilmesi
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BİR TÜRK FİRMASI 
TARAFINDAN 
GELİŞTİRİLEN 
SİLAHLI İNSANSIZ 
DENİZ ARACI 
“WATTOZZ 
PROJESİ” TÜM 
DÜNYADA YANKI 
UYANDIRDI.

Her Türlü Hava Koşul-
larında Deniz ve İç Su-
larda Kullanım

Özel Dizaynı Sayesinde 
Devrilmeden Yola De-
vam Edebilme

Uzaktan Kumanda ve 
Üzerindeki Anten Sis-
temiyle 50 km Mesafe-
den Kontrol 

Otomatik Pilotu ile 
Suya İlk Bırakıldığı Yere 
Dönebilme

300 lt Yakıtla 120 Saat 
Görev Süresi

Milli Projemiz: 
Wattozz
Diğer Türk firmasına 
ait ‘Silahlı İnsansız De-
niz Aracı ‘Wattozz Pro-
jesi’ tüm dünyada yankı 
uyandırdı. İstanbul’da 
lansmanı yapılan proje 
dünyanın birçok ülke-
sinde internet siteleri 
ve gazetelerde haber 
konusu oldu.

‘Wattozz’ için Çinliler 
“Şeytan Balık” tabirini 
kullanırken, “Uzaktan 
kumandalı vatoz şek-
lindeki mobil mayınlar 
her türlü zırhlı gemiyi 
batırabilir” ifadeleriyle 
haberi duyurdular.

Rus haber sitelerinde 
de geniş yer bulan pro-
je “Türkler kamuflajlı 
deniz mayını üretiyor” 
başlığı ile verilirken, 
ABD basını ise proje için 
“Bu uzaktan kumandalı 
deniz mayını savaş ge-
milerine yapışıp gemi-
leri patlatıyor” başlığı 
ile Türkiye’de yapılan 
çalışmayı manşetlere 
taşıdı.

Silahlı İnsansız Deniz 
Aracı ile ilgili Suudi 
Arabistan’daki haber 
siteleri ise ‘Wattozz’u, 
“Türklerin ölümcül de-
niz aracı” olarak oku-
yucularına duyurdu.

Çalışma Avrupa ül-
kelerinin de dikkatini 
çekerken, İspanyollar 
Türkiye’deki projeyi 
“Türkler vatoz balı-
ğı şeklinde kamuflajlı 
hareketli deniz mayı-
nı üretiyor”, Finliler 
“Uzaktan kumandalı 
deniz mayını gözlem ve 
saldırı için geliştirildi”, 
Çekyalılar “Robot deniz 
mayınları geliyor” ve 
Bulgaristan basını ise 
“Türkiye yakında mobil 

mayın yapacak” başlık-
ları ile haberi verdiler.

Kanadalılar projeyi 
“Türkiye, Vatoz şek-
linde deniz mayınları 
geliştiriyor” başlığı ile 
duyururken, Vietnam-
lılar “Türkler savaş ge-
milerine yapışan mayın 
üretiyor” diyerek çalış-
maya dikkat çektiler.

‘Wattozz Projesi’ ni 
gerçekleştiren firmanın 
yetkilisi şunları söyledi: 
“Silikon kaplı dış göv-
deleriyle canlı bir vatoz 
balığı ile hemen hemen 
aynı görünüm, boyut ve 
hareket yeteneğine sa-
hip olacak. Wattozz’ın 
uyku modunda deniz 
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zemininde hareket-
siz durabilme özelliği 
vardır. Ve sinyal emi-
ci boya ile kaplanmış 
iç kabukları sayesinde 
sonarlar tarafından ne 
deniz zemininde ne de 
hareket halindeyken 
tespit edilebilmesi ola-
naksızdır. Wattozz’lar 
kara sularımızda olası 
bir saldırı anında he-
defteki bir denizaltıyı 
ya da savaş gemisini 
batırmaya sebep olacak 
bir bombayı söz konu-
su hedefe ulaştırma ve 
patlatma özelliğine de 
sahip olacaklar. Uzun 
zamandır Türk bilim 
adamlarımızın önder-
liğinde gizlilikle yürüt-
tüğümüz projelerimiz-

den biri olan Wattozz 
insansız deniz aracımı-
zın ön tanıtımını ger-
çekleştirdik.”

Çeşitli Amaçlarda 
Kullanılabilecek Araç: 
Kaşif
Bir de İzmirli bir giri-
şimcinin “Kaşif” isimli 
insansız deniz aracını 
tanımıştık. Uzunluğu 
3,5 metre olan “Kaşif”, 
suya üç noktada temas 
etmesi dolayısıyla zorlu 
koşullarda batmayacak 
şekilde geliştirildi.

Bir şirkette çalışma-
lar yürüten girişimci 
Mehmet Salih Arıkök, 
TÜBİTAK destekli proje 
kapsamında tasarladığı 
aracı tanıttı.

Arıkök, araştırma ge-
milerinin derinliği az 
olan kıyılarda tarama 
çalışması yapamaması 
üzerine başladıkları ça-
lışma sonunda ekibiyle 
insansız deniz aracı ge-
liştirdiklerini söyledi.

Aracın otonom olarak 
planlanmış rota ve ça-
lışma alanlarında veri-
len görevi yapıp döne-
bildiğini, manuel olarak 
da uzaktan kumanda 
edilerek çalışabildiğini 
anlatan Arıkök, “Kaşif” 
ismi verilen aracın he-
deflenen amaca yönelik 
üzerine takılan sensör-
lerle bilgi topladığını, 1 
metre ile 100 metre de-
rinlik arasında tarama 
yapabildiğini ifade etti

Araca birçok türde sen-
sör takılabildiğini be-
lirten Arıkök, “Bunlar 
ses dalgaları ile çalışan 
sensörler olabileceği 
gibi optik ya da manye-
tik de olabilir. Bu yol-
larla denizden istenilen 
veriler elde ediliyor. 6 
kilometrelik menzile 
sahip, yani bu mesafe-
den veri aktarımı yapa-
biliyor. Sensör bilgileri 
bu mesafeden gerçek 
zamanlı aktarabiliyor” 
diye konuştu. Dünya-
daki deniz araştırmala-
rında ağırlıklı olarak bir 
ana gemi ve ona bağlı 
kabloyla veya çok kısa 
mesafede kablosuz veri 
aktaran insanız deniz 
araçları bulunduğunu, 
“Kaşif”in yerli olması-
nın yanı sıra 6 kilomet-
relik mesafeden veri 
aktarımıyla öne çıktığı-
nı kaydetti.

“Kaşif”in ayrıca baraj-
da, nehirde ya da mari-
nada kullanıma uygun 
olduğunu vurgulayan 
Arıkök, üzerine takı-
lacak farklı sensörlerle 
farklı amaçlar için kul-
lanılmasının mümkün 
olduğunu dile getirdi.

Arıkök, “Kaşif”in kul-
lanım amaçlarına iliş-
kin şunları söyledi:

“Arama kurtarma 
amaçlı, yani alanı sen-
sörle tarayıp, bir şey 
bulunduğunda koordi-
nat bilgisini sunuyor. 
Deprem araştırmaları 
amaçlı, yani sismik ci-
hazlar bu araca takıldı-
ğında istenilen alanda 
hareketli olarak veri 
toplayabilir. Böylece 
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“KÂŞİF AKADEMİK 
ÇALIŞMALARIN 
YANINDA 
EKLENECEK 
EKİPMANLARLA 
SİLAHLI İNSANSIZ 
DENİZ ARACINA DA 
DÖNÜŞEBİLİR” 

sabit sismik cihazların 
bulunmadığı yerlerde 
veri alınabilir. Gemile-
rin aksine kıyı tarama-
larını yapabildiği için 
genellikle kıyılarda bu-
lunan tarihi kalıntıların 
tespitinde kullanılabi-
lir. Deniz yaşamıyla il-
gili bilgiler toplanabilir. 
Deniz suyunun iletken-
liği, bulanıklığı, yo-
ğunluğu gibi akademik 
amaçlı çalışmalar yapı-
labilir. Denizin debin-
deki toprağın analizini 
yapabiliyoruz böylece 
petrol ve maden ya-
takları ile ilgili bilgiler 
toplanabilir.”

“Kaşif”in silahlı insan-
sız deniz aracına (SİDA) 
dönüşebileceğini vur-
gulayan Arıkök, “Kaşif, 
akademik anlamdaki 
çalışmaların yanında 

aynı zamanda silahlı 
insansız deniz aracına 
dönüşebilir. O zamanki 
adını da ‘Gözcü’ olarak 
planladık” dedi.

Mehmet Salih Arıkök, 
“Gözcü”ye mayın tara-
ma yapabilme yeteneği 
kazandırılabileceğini 
dile getirerek, “Aynı 
zamanda akustik sen-
sörlerle denizin altında 
gelebilecek sesleri, sin-
yalleri değerlendirebi-
lir. Üzerindeki kamera 
termal kameraya dö-
nüştürüldüğünde gece 
de rahatlıkla çalışabilir. 
4-5 araç vardiyalı ola-
rak çalıştırılırsa 24 saat 
bir gözlem ve güvenlik 
alanında kullanılabilir. 
Yerli roketler bu araca 
takılabilir” ifadelerini 
kullandı.

Hedeflerinin haberleş-
meyi uydu aracılığıyla 
yaparak mesafe sınırını 
ortadan kaldırmak ol-
duğunu belirten Arıkök, 
bu yöndeki çalışmaların 
devam ettiğini kaydetti.

Aracın maliyetinin dü-
şüklüğüne dikkati çe-
ken Arıkök, aracı yap-
maya başladıkları iki 
yıl önce bir araştırma 
gemisinin günlük mali-
yetinin 15 bin lira civa-
rında olduğunu aktardı.

Gemide en az 8 perso-
nel bulunduğunu ifade 
eden Arıkök, “Kaşif”in 
ise sadece şarj mali-
yeti ve bir de uzaktan 
kumandayı kullanacak 
operatör maliyeti oldu-
ğunu vurguladı.
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Yıllık

3,76
milyar metreküp içme suyu 

temin ediliyor

1,8
milyon 

hektar alan taşkınlardan 
korunuyor

Yıllık

50
milyar

kilovat.saat enerji üretim 
kapasitesi

Boğaziçi Tüneli

Dünyada 
ilk kez

iki kıta su tüneliyle birbirine 
bağlandı

4
milyon

dekar alan sulanıyor

Kategorisinde
Avrupa’nın  

En Yüksek 
Barajı 

Çine Adnan Menderes 
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI
Dünyada ilk kez uygulanan 

sistemle Akdeniz deniz 
yüzeyinin 250 metre altından 

askıda geçildi

Kategorisinde 
Dünyanın En Yüksek 

3. Barajı:

Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Mühendislik 
Harikası Ermenek 

Barajı:

218metre  
ile kategorisinde dünyanın  

en yüksek
6. barajı

Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK  

Barajı ve HES

Kaynak: DSİ




