DEĞERLI OKURLAR...

1993 yılında, dünyanın en büyük 5. hidroelektrik santrali Türkiye’de işletmeye alındı.
Fırat üzerinde inşa edilen ve halen Avrupa’nın en büyük barajı olan Atatürk Barajı ve
Hidroelektrik Santrali, işletmeye alındığı tarihte ürettiği elektrik enerjisi bakımından
dünya beşincisiydi. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında projelendirilen Atatürk
Barajı’nın Dicle Nehri üzerindeki komşusu Ilısu Barajı’nda ise yakın zamanda su
tutulması planlanıyor. O da Atatürk Barajı gibi dünyanın sayılı barajlarından biri oldu.
Dünyada, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar arasında Ilısu Barajı’ndan daha
büyüğü yok.
Ilısu Barajı, yalnızca devasa baraj tesislerinin inşaat süreciyle değil, çevre, tarihi ve
kültürel varlıkların korunması ve yeniden yerleşime yönelik geniş çaplı çalışmalar
ile de dünya gündeminde yer aldı. Ilısu Barajı, uzun ve zorlu bir sürecin ardından
tamamlanarak su tutma aşamasına getirildi. Dergimizin bu sayısında bu süreci tarihi,
ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla incelemeye çalıştık. Keyifle okumanız
dileğiyle.
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ILISU PROJESI’NDE
SONA GELDIK
GAP kapsamında inşa ettiğimiz güzide tesislerimize bir
yenisini daha ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Ülkemizde bölgesel
gelişim projelerinin
başlangıcını,
Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün
direktifleriyle
1936 yılında Fırat
Nehri üzerinde
yapılmaya başlanan
akım gözlemlerine
dayandırmak
mümkündür. Zira
buradan elde edilen
veriler, ülkemizin ilk
bölgesel gelişim projesi
olan Güneydoğu
Anadolu Projesi’nin
(GAP) temellerini
oluşturmuştur. GAP,
ilk bölgesel proje
olmasının yanında
ülkemizin en büyük
dünyanın da sayılı
kalkınma projelerinden
biri haline gelmiştir.
Dahası GAP,
kendisinden sonraki
bölgesel projelere
ilham kaynağı olmuş,
muhteviyatında
yer alan devasa
barajlar, nehir olarak
nitelenebilecek
sulama kanalları
ve tünelleriyle
dünya çapında bir
üne kavuşmuştur.
GAP kapsamında
projenin tamamlanan
ünitelerinden elde
edilen katma değer,
ülke ekonomisine
ve kalkınma
hamlelerimize her

geçen gün artan
oranlarda destek
olmaktadır.
Proje kapsamında;
Atatürk ve Karakaya
gibi dünyanın sayılı
barajları, 17 km’lik
uzunluğu ile dünyanın
en uzun 5. tüneli olan
Suruç Tüneli, adeta
birer nehir gibi akan
221 km uzunluğundaki
Mardin-Ceylanpınar
Ana Kanalı, 218 km
uzunluğundaki Kralkızı
Cazibe Anakanalı başta
olmak üzere dünyanın
sayılı tünel ve
sulama kanalları inşa
edilmiştir. DSİ Genel
Müdürlüğü olarak bu
güzide tesislerimize
çok yakın zamanda bir
yenisini daha ekleyecek
olmanın mutluluğunu
yaşamaktayız.
İnşaat çalışmalarına
2010 yılında
başladığımız Ilısu
Barajı ve Hidroelektrik
Santrali’nde 2018
yılında su tutma
aşamasına gelinmiştir.
Ancak Ilısu Barajı
göl alanında kalan
tarihi ve kültürel
varlıkların korunup
kurtarılmasına ilişkin
çalışmalar devam
ettiğinden barajımızda
su tutulmamıştır.
Hâlihazırda söz konusu

Mevlüt AYDIN
DSİ Genel Müdürü

çalışmalarda da sona
yaklaşılmış ve sınıfında
dünyanın en büyüğü
olan Ilısu Projesi’nde
sona gelinmiştir.
Aynı zamanda Dicle
Nehri üzerinde inşa
edilen en büyük baraj
olan Ilısu, üreteceği
elektrik enerjisi ile ülke
ekonomisine yıllık 412
milyon dolarlık katkı
yapacaktır.
Ilısu Projesi
kapsamında
gerçekleştirilen
ve Tarihi Zeynel
Bey Türbesi’nin
yeni yerinde
konumlandırılması
ile başlayan baraj
göl sahasında kalan
tarihi varlıkların
taşıma işlemleri tüm
dünyanın ilgisi çekmiş,
bu çalışmalarımız
küresel kamuoyunun
beğenisini kazanmıştır.
Ağırlıkları binlerce
tona ulaşan yüzlerce
yıllık tarihi yapılar titiz
çalışmalar neticesinde
hiçbir hasar
almadan tamamen
güvenli olarak
nihai konumlarına
nakledilmiş ve
muhteşem bir
kültür adası teşkil
edilmiştir. Ilısu
Projesi kapsamında
oluşturulan Arkeopark
hem bölge hem de ülke

turizmine ilerleyen
yıllarda önemli katkılar
sağlayacak, Ilısu
Barajı ve HES, elektrik
enerjisi üretiminin
yanında bu açıdan
da ülke ekonomisine
faydalı olacaktır.
Su Dünyası Dergimizin
bu sayısında
ayrıntılarıyla işlenen
ve Ilısu Projesi
kapsamında hayata
geçirilen yeniden
yerleşim ve çevreye
yönelik çalışmalar da
en az tarihi ve kültürel
varlıkların korunup
kurtarılmasına ilişkin
çalışmalar kadar
takdire şayandır.
Tüm bu çalışmalarda
destekleriyle bizlere
cesaret veren
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a, Tarım ve
Orman Bakanımız
Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’ye
DSİ Genel
Müdürlüğümüzün
kıymetli çalışanlarına
ve projenin hayata
geçmesinde emeği
olan tüm paydaşlara
şükranlarımı sunuyor,
Ilısu Projesi’nin
ülkemize ve
milletimize hayırlı
olmasını en kalbi
duygularımla temenni
ediyorum.
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“GÖVDE”
GÖSTERİSİ
HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN
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Bir baraj projesi olmanın ötesine geçerek binlerce tonluk
yüzlerce yıllık tarihi yapıların, kilometrelerce taşınıp baraj
göl alanından çıkarıldığı, dünya inşaat tarihinin gördüğü
en kapsamlı yeniden yerleşim çalışmalarının başarıyla
gerçekleştirildiği bir proje… Ilısu Projesi, devasa yeniden
yerleşim faaliyetleri ve kültürel varlıkların korunup
kurtarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında adeta bir
gövde gösterisine dönüştü. Ancak, Ilısu yalnızca bu yönleriyle
değil, sınıfında dünyanın en büyük “baraj gövdesi” olması
bakımından da ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu dosyada Ilısu’nun
devasa gövdesinin ortaya çıkışını da içeren öyküsünü
anlatmaya çalışacağız.

Haber

Ö
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yle devasa
bir gövde
ki yapım
aşamasında
baraj
inşaatının kuru ortamda yapılmasını sağlamak ve inşaatı olası
taşkınlardan korumak
maksadıyla inşa edilen
menba batardosu dahi
büyük barajlar sınıfında
değerlendiriliyor. 2330
metre uzunluğunda 130
metre
yüksekliğinde,
24 milyon metreküplük kaya ve betondan
oluşan devasa bir yapı…
Ilısu Barajı, ön yüzü
beton kaplı kaya dolgu barajlar sınıfında
dünyanın en büyüğü…
Ülkemizin 4. büyük
hidroelektrik
santrali… Yalnızca üreteceği
temiz ve yerli elektrik
enerjisinin ülke ekonomisine yıllık katkısı
412 milyon dolar olacak bu dev eser; uzun,
zorlu ve finansal çıkmazlar içeren bir süreç
sonunda vücut buldu.
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi
(Ilısu Projesi) 1954 yılında Dicle Nehri’nin
toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar
doğrultusunda,
DSİ
tarafından
geliştirildi. Ilısu Projesi, Güney
Doğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Dicle Nehri üzerindeki önemli bir
halkasını teşkil ediyor.
Cumhuriyet
tarihinin
en büyük yatırımlarından biri olan ve DSİ
tarafından
geliştirilen GAP kapsamında
7’si Fırat, 6’sı da Dic-

2330 METRE
UZUNLUĞUNDA,
130 METRE
YÜKSEKLIĞINDE,
24 MILYON
METREKÜPLÜK
KAYA VE
BETONDAN OLUŞAN
DEVASA BIR YAPI…
ILISU BARAJI VE
HIDROELEKTRIK
SANTRALI ÖN YÜZÜ
BETON KAPLI KAYA
DOLGU BARAJLAR
SINIFINDA
DÜNYANIN EN
BÜYÜĞÜ…

le Havzası’nda olmak
üzere toplam 13 adet
büyük proje demeti yer
alıyor. Bu projelerin çıkış noktasını ise barajlar oluşturuyor. Baraj
inşaatları uzun yıllar
alan ve önemli ölçüde
finansal kaynak gerektiren yatırımlar olduğu
için tesislerin yapımı
hususunda bir öncelik
sıralaması
yapılması
zarureti ortaya çıkıyor.
Bu sebeple ilk planda GAP’ın Fırat Nehri
üzerinde kurulu güçleri
açısından öncelik arz
eden Atatürk, Keban
ve Karakaya Baraj ve
HES Projelerine öncelik
verildi. En son olarak
1993 yılında Atatürk
Barajı’nın
işletmeye
alınmasının ardından
Türkiye’nin 4. büyük
hidroelektrik potansiyeline sahip olan Ilısu
Barajı ve HES Projesi ile
ilgili çalışmalar hız kazandı. Ancak ne yazık ki
finansman teminindeki
bir takım sıkıntılar sebebiyle baraj inşaatı bir
süre gecikti.
“153 Şart” Dayatması
Ilısu Projesi’nin hayata
geçirilmesi için gerekli
olan finansal kaynak,
ilk planda yurtdışından
temin edildi. Bu kapsamda, Ilısu Barajı ve
HES Projesi’nin kredisi,
1997 / 9532 sayı ve 20
Mart 1997 tarih ile 2004
/ 8033 sayı ve 25 Ekim
2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararları ile
yurtdışından sağlandı.
Bu doğrultuda İsviçre,
Avusturya ve Almanya

bankalarından
oluşan
İhracatçı Kredi Kuruluşları (İKK) ile DSİ
arasında bir toplantı
düzenlendi.
Toplantı
neticesinde 06.10.2006
tarihinde taraflarca Nihai Değerlendirme Toplantısı (Final Assesment
Meeting - FAM) Mutabakat Zaptı imzalandı.
FAM protokolü kapsamında;
• Yeniden Yerleşim
(68 adet)
• Kültürel Varlıklar
(14 adet)
• Çevre
• Mali Yapı

(66 adet)
(3 adet)

• Kıyıdaş Ülke (2 adet)
hususlarında yapılması gereken toplam 153
adet görev tanımı (ToR)
oluşturuldu.
FAM Protokolü uyarınca kredi sözleşmesi, Türkiye tarafından
proje kapsamında hayata geçirilecek bu 153
adet görev tanımı yerine getirildiği sürece
devam edecekti.
Kredi Sözleşmesi, Hazine Müsteşarlığı ile
İKK arasında 15.08.2007
tarihinde
imzalandı
ve Kredi Anlaşmaları 22.10.2007 tarihinde
Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.
FAM Protokolü kapsamında hayata geçirilecek görev tanımları
inşaat öncesi, inşaat
sırası ve inşaat sonrasını kapsıyordu. İnşaat
öncesi yapılması gere-
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ken görev tanımları ile
alakalı tüm çalışmalar
başarıyla tamamlandı.
Bu husus, görev tanımlarının gözlenmesi ve
denetlemesi faaliyetini
yerine getiren yerli ve
yabancı uzmanlardan
oluşan Uzmanlar Komitesi (UK) tarafından
da teyit edildi.
Ancak,
Türkiye’nin
kredi konusunda gerekli koşulları özveriyle yerine getirmesine
rağmen 06.10.2008 tarihinde İKK tarafından
Çevresel Uygunsuzluk
Bildirimi verilerek iki
aylık süreç başlatıldı.
23.12.2008 tarihinde ise
İKK tarafından bahsi
geçen süreç dahilinde
yapılması gereken görev tanımlarının yerine
getirilmediği gerekçesiyle Ilısu Projesi altı ay
süreliğine askıya alındı.
Altı aylık süre sonunda
ise 07.07.2009 tarihinde, İKK görev tanımları
ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediğini gerekçe göstererek
kredi sözleşmesini feshetti.
İKK’nın bu gerekçesi somut gerçeklere ve
objektif gözlemlere dayanmıyordu. Zira inşaat
öncesi yapılması gereken görev tanımları
eksiksiz olarak yerine
getirilmiş, inşaat ve
işletme aşamalarını da
kapsayan görev tanımları ise doğası gereği
kısmen tamamlanmıştı. Sahadaki gelişmelere paralel olmayan bu
karar neticesinde proje

için ihtiyaç duyulan finansal kaynağın temini
hususunda yurt içi imkanlar araştırılamaya
başlandı. Bu çerçevede
Ilısu Projesi’nin kredisi
yerli bankalarımızdan
sağlandı.
Proje Yerli Kaynaklarla
Yapılacak
İKK tarafından iptal
edilen ihracat kredisinin yerine Ilısu Projesi
konsorsiyumu tarafından Halkbank’tan temin edilen yeni kredi,
Hazine Müsteşarlığınca uygun bulundu ve
21.01.2010 tarih ve 2010
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
girdi. Ayrıca Ilısu Barajı finansmanının bir
bölümünü
oluşturan
ve Akbank ile Garanti Bankasından temin
edilen ticari krediye
ait tadilat anlaşmaları Hazine Müsteşarlığı
ile söz konusu bankalar

arasında imzalandı.
Proje
finansmanının
2010 yılı Ocak ayında
yeniden temin edilmesinin ardından Ilısu
Konsorsiyumu ve Mühendislik - Müşavirlik
Hizmetleri Konsorsiyumu tarafından çalışmalara tekrar başlandı.
Dicle’nin Yönü
Değişiyor
Baraj
inşaatlarında gövdenin yapımına başlanabilmesi için
ilk olarak derivasyon
tesisleri inşa ediliyor.
Derivasyon, baraj inşaatının kuru bir ortamda yapılmasına imkân
tanıyan ve iletim sistemleri (iletim kanalı
ya da tünel) ile suyun
inşaat sahasına girmesine mani olan seddeleri (batardoları) içeren
sistem olarak tanımlanıyor. Derivasyon işlemi ile Dicle Nehri’nin
yatağı
değiştirilerek

gövdenin inşa edileceği
alan kuru ortama dönüştürüldü. Bunun için
DT1, DT2 ve DT3 olarak isimlendirilen birer kilometrelik 3 adet
derivasyon tüneli inşa
edildi. 12 metre çapında
olan bu tüneller, saniyede toplam 10 bin 800
metreküp deşarj kapasitesine sahip. 2010
yılında başlanılan derivasyon çalışmaları 2012
yılında neticelendirildi.
Diğer taraftan barajda su tutma aşamasına gelindiğinde DT1 ve
DT3 tünelleri tıkaçlanacak, DT2 tüneli ise
gerekli hallerde baraj
haznesinde depolanan
suyun deşarj edilmesini sağlayacak tesis olan
dip savak ünitesine dönüştürülecek.
Bu iletim sisteminin
diğer bir yapısı olan
menba ve mansap batardoları da inşa edildi.
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Ilısu Barajı ve HES’in temel atma merasimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılmıştı.

Baraj İçinde Baraj
Batardo, derive edilen
suyun baraj inşaatına yönlenmesine mani
olan bir çeşit baraj olarak tanımlanıyor. Ilısu
Barajı kapsamında inşa
edilen menba batardosu yani suyun akış
yönüne göre daha yukarda olan batardonun
özelliği ise ülkemizdeki
birçok barajdan daha
büyük olması. 1 milyon

metreküpün üzerinde
dolguya sahip olan ve
merkezi kil çekirdekli
kaya dolgu tipinde inşa
edilen memba batardosu, 686 metre uzunluğa
ve 8 metre kret genişliğine sahip. Tesis inşaat
süresince gövde inşaatının kuru ortamda
yapılmasını
sağlayan
ve inşaatı membadan
gelebilecek olan taşkınlardan koruyan bir

yapı olarak işlev gördü.
Ayrıca mansap tarafında da derivasyon tünelinden gelebilecek taşkın riskinden gövdeyi
koruyacak olan mansap
batardosu yapıldı.
Dev Gövdenin Dolgu
Malzemesi Nereden
Temin Edildi?
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından
1982 yılında gerçekleş-

tirilen Kati Proje Çalışmaları kapsamında Ilısu Barajı’nın ana gövde
tipi Kil Çekirdekli Kaya
Dolgu olarak tasarlanmıştı. 2007 yılında DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Revize Kati Proje çalışmaları sürecinde ise baraj
gövde tipi; malzeme
imkânları, proje ekonomisi ve baraj mühendisliğindeki gelişmeler

FOTOĞRAFTA
DICLE NEHRI’NIN
YÖNÜNÜ
DEĞIŞTIREN
DERIVASYON
TÜNELLERI
GÖRÜLÜYOR.

Haber

esas alınarak Ön Yüzü
Beton Kaplı Kaya Dolgu
olarak revize edildi.
Dev gövdesiyle ön plana çıkan Ilısu, bu açıdan ülkemizde Atatürk
Barajı’ndan sonra en
büyük gövde hacmine
sahip. Baraj ön yüzü
beton kaplı kaya dolgu
barajlar kategorisinde
ise dünyanın en büyük
barajı unvanına sahip olacak. Ilısu Barajı
gövdesini oluşturmak
için yaklaşık 24 milyon metreküplük dolgu
malzemesi kullanıldı.
Peki, bu malzeme nereden temin edildi?
Gövde dolgusu için kullanılacak malzemenin
inşaatın yakın çevre-

sinden temin edilebilmesi ekonomik açıdan
avantaj sağlıyor. Dolgu malzemesi için bu
yönde 3 adet alternatif
belirlendi. İlk alternatif
baraj tesislerinin kazılarından (dolusavak,
santral, beton gövde)
çıkan marnlı kireçtaşıydı. İkinci alternatif
ise baraj inşaatının hemen aşağı kesiminden
ulaşılabilecek olan kireçtaşıydı. Son alternatifi ise bazalt oluşturuyordu. Bu üç alternatif
kullanılarak
deneme
dolguları yapıldı. Deneme dolgularında her
alternatif geçirimlilik,
gradasyon ve stabilite
gibi parametreler ekseninde test edildi. Netice

olarak

aynı

zamanda

Beton Gövde

en ekonomik alternatif

Ilısu Barajı, ön yüzü

olan

kireçtaşı

beton kaplı kaya dol-

dolgu malzemesi olarak

gu gövde dışında bir

belirlendi.

de üzerinde dolusava-

marnlı

Dolguya
önce

başlanmadan

sıyırma

kazıları

yapıldı. Sıyırma kazıları
ile gövdenin oturacağı
zemin

kuruya

alına-

rak ana kayaya ulaşıldı.
Alan büyük olduğu için
çok sayıda pompa kullanılmak suretiyle ze-

ğın da bulunduğu beton gövdeden oluşuyor.
Beton barajın inşa çalışmaları

gövde

dol-

gusu ile paralel olarak
yürütüldü. Beton gövde
ile baraj haznesinden
gelen yanal su yükünün temele aktarılması
sağlanıyor.

24.09.2013

mindeki suyun tahliyesi

tarihinde

başlanılan

sağlandı.

kayaya

beton baraj imalatları

ulaşılmasının ardından

22.11.2017 tarihi itiba-

gövde dolgusuna baş-

riyle tamamlandı. Be-

landı. Ön yüzün beton

ton baraj için dökülen

kaplama

imalatlarına

toplam beton mikta-

ise 2015 yılı Mayıs ayı

rı ise yaklaşık 245 bin

sonunda başlandı.

metreküpü buldu.

Ana

1 MILYON
METREKÜPÜN
ÜZERINDE
DOLGUYA SAHIP
OLAN MEMBA
BATARDOSU,
ÜLKEMIZDEKI
BIRÇOK BARAJDAN
DAHA BÜYÜK BIR
HACME SAHIP.
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den oluşan ve toplamda
1200 MW kurulu güce
sahip olan santrali ile
yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat elektrik
enerjisi üretecek. Bu
üretim miktarı ülkemizin 2018 yılı elektrik enerjisi tüketiminin
%1,3’üne, hidroelektrik
enerjisi üretiminin ise
%6,6’sına denk geliyor.
Ilısu Barajı ve HES’ten
elde edilecek elektrik
enerjisinin güncel piyasa değeri ise yaklaşık
412 milyon ABD dolarına karşılık geliyor.
Beton

baraj

üzerin-

de bulunan dolusavak
yapısının amacı baraja

12

gelen fazla suların, baraj gövdesine ve yerleşim birimlerine zarar
vermeden nehir yatağına deşarj edilmesini
sağlamak. 6 adet kapağı
bulunan

dolusavağın

deşarj kapasitesi ise saniyede 14 bin metreküpün üzerinde. 11.03.2013
tarihinde

başlanılan

dolusavak

imalatla-

rı 30.11.2017 tarihi itibariyle
Dolusavak
dökülen

tamamlandı.

24.09.2013
TARIHINDE
BAŞLANILAN
BETON BARAJ
IMALATLARI
22.11.2017 TARIHI
ITIBARIYLE
TAMAMLANDI.
BETON BARAJ IÇIN
DÖKÜLEN TOPLAM
BETON MIKTARI
ISE YAKLAŞIK 245
BIN METREKÜPÜ
BULDU.

masını sağlayacak suyu
depolayacak. Bu açıdan
Ilısu Barajı’nın tarıma
da katkısı bulunuyor.
Ancak Ilısu Barajı’nın
asıl işlevi hidroelektrik
enerji üretmek.
Ilısu Barajı inşaatında
alışılmışın dışına çıkılarak baraj inşaatı ile
santral inşaatı paralel
olarak yürütüldü. Böylelikle inşaat tamamlandığında tesis elektrik
enerjisi üretmeye hazır
olacak. Tesis 6 ünite-

yapılarında
toplam

be-

ton miktarı ise 320 bin
metreküpü buldu.
Müthiş Elektrik
Enerjisi Üretimi
Ilısu Barajı’nın tamamlanması,

mansabında

yani nehrin akış yönüne
göre aşağı kesimde projelendirilen Cizre Barajı’nın inşasına da zemin
hazırladı. Cizre Barajı
yaklaşık 130 bin hektarlık bir arazinin sulanIlısu Barajı’nın devasa dolusavağı

Elektrik Nasıl
Üretilecek?
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik
Santrali’nde
elektrik üretmek üzere
suyun yolculuğu beton
baraj üzerinde bulunan su alma yapısından
başlayacak. Su alma
yapısı suyun sirkülasyona uğramadan sabit
bir hızla ve dengeli bir
şekilde tünel içerisinden santral binasına
ulaşmasını
sağlıyor.
09.06.2014
tarihin-

Haber

üretiyor. Santral maksimum
kapasiteyle
çalıştığında nehir yatağına saniyede 1200
metreküp su verilecek.
Santral binası inşaatı

de başlanılan su alma
yapısı imalatları Mart
2018’de
tamamlandı.
Toplam dökülen beton
miktarı ise 52 bin 776
metreküp oldu.
Su
alma
yapısının
8 metreye 14 metre
ebatlarında ve 150 ton
ağırlığında olan kapaklarının açılmasıyla
su öncelikle ızgara yapısından geçerek Dicle
Nehri’nin getirebileceği
yabancı maddelerden
arınacak.
Su alma yapısından giren su, 3 adet 450 metrelik enerji tünelinden
geçecek. Bu üç tünelin
ilk 300 metresi beton,
Cebri boru olarak isimlendirilen son 150 metresi ise çelik kaplamadan meydana geliyor.
9 metre çapındaki bu
tüneller santral binasına geldiğinde pantolon
yapısı vasıtasıyla ikiye
ayrılarak toplam da 6
üniteye suyu iletiyor.
Pantolon yapısı vasıtasıyla ikiye ayrılan
tünellerin çapı 9 met-

Su alma yapısı

reden 5,1 metreye düşüyor. Su daha sonra
imalatı şantiye sahasında yapılan salyangoz

ILISU’NUN
ÜRETECEĞI ENERJI,
ÜLKEMIZIN 2018
YILI ELEKTRIK
ENERJISI
TÜKETIMININ
%1,3’ÜNE,
HIDROELEKTRIK
ENERJISI
ÜRETIMININ ISE
%6,6’SINA DENK
GELIYOR. ILISU
BARAJI VE HES’TEN
ELDE EDILECEK
ELEKTRIK
ENERJISININ
GÜNCEL PIYASA
DEĞERI ISE
YAKLAŞIK 412
MILYON ABD
DOLARINA
KARŞILIK GELIYOR.

adı verilen yapıya ulaşıyor. Salyangoz yapı,
5,1 metre çapla gelen
suyu 2,2 metre çapına

kadar

düşürüyor.

Salyangoz

yapısından

sonra en önemli türbin
ünitesini çark oluşturuyor. Çark, salyangoz
yapısından gelen suyun
etkisiyle dönmeye başlıyor ve suyun potansiyel

enerjisi

hareket

enerjisine dönüşüyor.
Çarkın dönmesi suretiyle elde edilen hareket enerjisi jeneratörün
rotorunu hareket ettiriyor. Rotor da statorla
beraber manyetik alan
oluşturarak

elektrik

Zorlu ve Uzun Bir Yol
Plan ve proje aşaması,
finansmanın
temini,
Dicle nehrinin derivasyonu, inşaat süreci derken dünyanın en büyük
gövde hacmine sahip ön
yüzü beton kaplı kaya
dolgu barajında, çalışmalar sona erdi. Uzun
ve zorlu bir sürecin ardından Ilısu Barajı su
tutmaya hazır hale getirildi. Dicle’nin sularının Ilısu’nun haznesini
doldurması için 2018
yılında düğmeye basılabilirdi, ancak kültürel
varlıklara ilişkin çalışmalar devam ettiğinden
bu sürecin sona ermesi
beklendi. Bu çalışmalarda da sona gelindi
ve Ilısu’da su tutulması
artık an meselesi.
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü daha önce
dünyanın en büyük barajlarından olan Atatürk
Barajı ve kapsamında
Deriner ve Yusufeli gibi
dünyanın en yüksek
barajları da bulunan
Çoruh Havzası Projesi’nde olduğu gibi inşaat çalışmalarının süratli
ve sağlıklı yürütülmesi
maksadıyla 2008 yı-
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Hidroelektrik Enerji Kalkınmayı Tetikliyor
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Ülkemizde ve dünyada elektriğin sigortası olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji potansiyelinin
devreye alınması konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor. Amerika’dan Kanada’ya Finlandiya’dan Japonya’ya kadar birçok kalkınmış ülke, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 80, 90 hatta yüzde
100’ünü geliştirerek devreye almış bulunuyor.
Türkiye de bu alandaki çalışmalara büyük önem veriyor. Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne
alındığında ülkemiz hem düşü hem de debi açısından şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor.
DSİ tarafından hizmete alınan ve birçoğu dünyanın en yüksek ve büyük barajları arasında yer alan Hidroelektrik Santraller, sanayinin enerji ihtiyacını karşılıyor ve aydınlatma hizmetlerini yerine getiriyor.
Ancak HES’lerin ekonomik kalkınmaya yönelik başka faydaları da var.
HES’ler elektrik azlığından kaynaklanan yetersiz sanayi gelişiminin olduğu bölgelerde, elektrik üretiminin vesile olduğu ekonomik fırsatlar sunuyor. Özellikle 2003 yılında yürürlüğe konulan Su Kullanım
Hakkı Anlaşması çerçevesinde özel sektörün enerji yatırımlarında önünün açılmasıyla birlikte ülkemizde çok sayıda HES inşa edildi. Doğu Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin hemen hemen
bütün şehirlerinde işletmeye alınan HES’ler sayesinde sanayi açısından enerji kısıtı bulunan bölgelere
katkı sağlandı.
Diğer taraftan hidroelektrik, günümüzde enerjinin en ucuz elde edildiği metot. Sanayinin ucuz enerji
kullanımıyla düşen maaliyetleri neticesinde ortaya çıkan gelir fazlası yeni yatırımlara aktarılabiliyor.
Yeni yatırımlar da yeni iş sahalarının oluşmasına vesile oluyor.
Ancak, HES’lerin ekonomiye en büyük katkısı enerji ithalatı sebebiyle yurt dışına çıkan kaynakların yurt
içinde yatırıma dönüşmesi noktasında meydana geliyor. Yerli enerji üretimiyle birlikte yurt içinde kalan
kaynakların adalet, eğitim, tarım, teknoloji, savunma ve altyapı yatırımlarına aktarılmasıyla hem yeni
iş alanları ortaya çıkıyor hem de vatandaşların hayat standardı yükseliyor.
Ülkemizde işletme halinde 646 adet HES bulunuyor. Toplamda 28 448 MW kurulu güce sahip olan bu
HES’ler ile yıllık 99 milyar 120 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretmek mümkün. Bu miktar ile ülkemizin 2018 yılı elektrik ihtiyacının üçte biri yerli ve yenilenebilir şekilde karşılanabilir.

Haber

GAP Tamamlanma Aşamasına Geldi
Bölgelerarası gelir ve refah
dengesini sağlamak maksadıyla tüm dünyada uygulanan Bölgesel Gelişim Projeleri, sürdürülebilir kalkınma adına büyük
önem taşıyor. Bölgesel Projeler
ortaya çıkardığı önemli ölçüdeki katma değerin yanında
işgücünün yerinde istihdamını
sağlayarak göçün önlenmesine
de katkı sağlıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde uygulanan GAP, ülkemizin
sürdürülebilir kalkınma bağlamında planlanmış çok sektörlü,
entegre ilk ve en büyük bölgesel kalkınma hamlesi olarak ön
plana çıkıyor. GAP sulama, hidrolik enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık
gibi pek çok farklı alanı kapsıyor.
GAP; ülkemiz nüfusunun ve yüzölçümünün % 10’unu teşkil eden bir alanda, hidroelektrik potansiyelimizin % 21’ini ve tarım potansiyelimizin % 20’sini kapsıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan ve DSİ tarafından geliştirilen GAP kapsamında 7’si Fırat, 6’sı da Dicle Havzası’nda
olmak üzere toplam 13 adet büyük proje demeti yer alıyor.
GAP kapsamında Atatürk, Karakaya ve Ilısu başta olmak üzere dünyanın en büyük barajları, 17 km’lik
Suruç Tüneli, 221 km uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı, 218 km uzunluğundaki Kralkızı
Cazibe Anakanalı başta olmak üzere dünyanın sayılı tünel ve sulama kanalları inşa edildi.
GAP enerji projelerinin bugüne kadar yaklaşık 200 milyar TL değerinde elektrik enerjisi ürettiği, tarımsal sulamadan kaynaklanan gelirin ise bunun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. GAP bölgesinde teknik
ve ekonomik olarak sulanabilir 1,058 milyon hektar arazinin bugün itibariyle 563.403 hektarında (%53)
şebeke inşaatı tamamlandı. GAP’ta ana damar niteliğindeki ana kanal ve tünellerin büyük bölümü tamamlanmış olup nispeten daha kısa sürede tamamlanacak kılcal damar niteliğindeki şebeke inşaatları
ise hızla devam ediyor. Hâlihazırda sulanabilir olan 563 bin hektar arazinin modern sulama yöntemleriyle sulanması durumunda yıllık 5,6 ila 8,5 milyar TL gelir elde edilmesi mümkün.
Bunun yanında balıkçılık, suyolu taşımacılığı ve ulaşım gibi yeni gelir getirici faaliyetler de eklendiğinde GAP’ın ülke ekonomisine ve sosyo-kültürel gelişimine katkısı daha da artıyor.
Ilısu Barajı inşaatının bitirilmesi ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) tamamlanma aşamasına geldi.
GAP’ın büyük barajları arasında yer alan ve halen yapım aşamasında olan Silvan Barajı’nda da %65’lik
fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.
Proje tüm üniteleriyle tamamlandığında elde edilecek yıllık gelirin; sulamada 2,2 milyar dolar, enerjide
4 milyar dolar, içme suyunda 505 milyon dolar olmak üzere toplam 6,705 milyar dolara yükseleceği
öngörülüyor. Ayrıca proje kapsamında istihdam edilen çalışan sayısı da 1 milyon 270 bine yükselecek.
GAP’ın bütün üniteleriyle 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.
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mak üzere Mardin’de

daşlarımıza daha modern yerleşim yerlerinde yaşama imkânının

16. Bölge Müdürlüğünü

sunulmasına,

teşkilatlandırdı. Böyle-

kültürel

likle inşaat çalışmaları

gelecek

yerinden takip edilerek

tarılmasına

kritik kararlar sürat-

çalışmalar

le alınabildi. Bu saye-

ulusal

lında Ilısu Projesi’nin
yapımıyla

sınırlı

ol-

zengin

mirasımızın
nesillere

ak-

yönelik

rajın inşaat faaliyetleri

Öte yandan Ilısu Barajı

tamamlandı.

inşaatına yönelik ola-

Ilısu Barajı ve HES İnşaatı işine 25.04.2008
tarihinde

teslimi

yapılarak başlandı. Bu

tarafından yapılan hain
saldırılar ve tehditler
yüzünden iş hiçbir zaman durdurulmadı ve

sürecinde

tarihten günümüze ka-

uluslarara-

dar farklı çevreler tara-

sı kamuoyu tarafından

fından çeşitli gerekçeler

yakından takip edilen

ile projenin iptal edil-

Sıra Dışı Projenin

Ilısu Projesi, zaman za-

mesi yönünde davalar

Olağanüstü Neticeleri

man farklı çevreler ta-

açıldı. Ancak söz konu-

Ilısu, yalnızca devasa

kanlık Genelgesi uya-

rafından

engellenmek

su davaların sonucunda

gövdeye sahip bir baraj

rınca birçok kurum ve

istendi. Ancak projenin

ilgili mahkemeler tara-

ve enerji projesi değil.

kuruluş ile koordinas-

yönetiminde yer alan

fından inşaat işlerinin

Çevre, yeniden yerle-

yon

tüm

ka-

durdurulmasına ilişkin

şim tarihi ve kültürel

çevrenin

rarlı, azimli ve özverili

herhangi bir karar ve-

varlıklara ilişkin çalış-

vatan-

çabaları sayesinde ba-

rilmedi.

malar, Ilısu’yu bir baraj

de çalışmalar kesintiye
uğramadan devam etti.
2012 / 10 sayılı Başba-

sağlanarak

çekleştirilen
korunmasına,

ger-

ve

paydaşların

Ilısu Barajı’nın 24 milyon metreküp dolgu hacmine sahip azametli gövdesi

16

yer

rak bölücü terör örgütü

bu sebeple çalışmalara
süre uzatımı verilmedi.

Haber
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projesi olmanın ötesine
taşıdı. Sıradan bir baraj projesinde çalışan
mühendis ve planlamacılara bu projede;
mimarlar, arkeologlar,
sanat tarihçileri, şehir
planlamacıları,
biyologlar, zoologlar, botanik bilimciler, sosyologlar, paleontologlar,
sosyal çalışmacılar ve
tarihçiler de katıldı.
Birçok disiplini içeren
çalışmalar
neticesinde ortaya çıkan sonuç,
yalnızca beton ve kayadan oluşan devasa
bir gövde olmadı. Modern bir şehir, benzersiz bir arkeopark, eşsiz
bir kültür adası, gelişmiş bir altyapı ve su
ürünleri
üretiminden
turizme kadar uzanan
yeni istihdam alanları
da bu çalışmaların ne-

ILISU, YALNIZCA
DEVASA GÖVDEYE
SAHIP BIR
BARAJ VE ENERJI
PROJESI DEĞIL.
ÇEVRE, YENIDEN
YERLEŞIM TARIHI
VE KÜLTÜREL
VARLIKLARA
ILIŞKIN
ÇALIŞMALAR,
ILISU’YU BIR BARAJ
PROJESI OLMANIN
ÖTESINE TAŞIDI.

ticesi olarak karşımıza
çıkmaya devam ediyor.
Bunların da ötesinde,
tarihi mirasın ve doğal yaşamın korunması yönündeki kararlılık
ile yeniden yerleşim ve
kamulaştırma
çalışmalarında ortaya konan hassasiyet, bundan
sonra benzer yatırımlarda yüksek bir bilinç
düzeyinin oluşmasına

bütün çalışmaların ma-

da vesile olacak.

hanesine yazılacak.

Ilısu işletmeye alındı-

Ilısu Projesi; tarihi ve

ğında; tarımsal sula-

kültürel varlıklara veri-

ma, turizm, su ürünleri

len değerin bir göster-

üretimi, su yolu taşı-

gesi, temiz ve yenile-

macılığı ve ulaşım gibi

nebilir enerji üretimi ile

gelir getirici faaliyetler

yaşanabilir bir çevre ve

bir kenara bırakılıp yal-

tüm zorluklara karşın

nızca yerli ve yenilene-

projenin tamamlanma-

bilir elektrik enerjisinin

sı yönündeki azim ve

yıllık

dikkate

kararlılığın bir simgesi

alındığında, dev tesis

olarak uzun yıllar ülke-

kapsamında

mize hizmet edecek.

getirisi

yapılan

liyetinin 5,5 yıl gibi kısa
bir sürede karşılanacağını görüyoruz.
Bu da demek oluyor
ki Ilısu’nun, üreteceği
temiz ve yerli elektrik
enerjisi ile baraj gölünden kaynaklanan diğer
faaliyetlerin

getirileri,

yaklaşık 95 yıl boyunca ülke bütçesinin gelir
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“TARİHİ”
KORUMA

OPERASYONLARI
18

Ilısu Baraj gölü, tarihin yazılmaya başlandığı topraklarda
309 kilometrekarelik bir alana yayılacak. Bu kadim alanın
ihtiva ettiği tarihi mirasın, baraj sularından etkilenmeden
gelecek nesillere aktarılması için DSİ Genel Müdürlüğü
öncülüğünde, son derece hassas bir mühendislikle taşıma ve
koruma projeleri hayata geçirildi. Aralarında ağırlığı 2000
tonun üzerinde olan yapıların da bulunduğu yüzlerce yıllık
tarihi eserler, tek kütle halinde kilometrelerce taşınarak ya
da parçalara ayrılıp nihai konumunda yeniden birleştirilerek
baraj göl alanından başarıyla çıkarıldı.
HAZIRLAYAN

ORÇUN TAŞKIN

Haber
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nsanoğlu
tarih
boyunca yerleşim
yerlerini,
su kaynaklarına
en kolay şekilde ulaşmalarına imkân
tanıyacak
noktalara
kurdular. Akarsu boyları, göl kenarları, kıyılar
yoğun olarak yerleşim
birimlerine ev sahipliği
yaptı. Teknik alandaki
gelişmelerle su kaynaklarına yakın kesimlerin yerleşim alanı olarak belirlenmesi
yönündeki zorunluluk
günümüzde bulunmasa
da halen büyük şehirler
suyla iç içe. Atalarımız
gibi bizler de bolluk ve
bereket getireceği düşüncesiyle yerleşimlerimizi suya yakın olarak
konumlandırdık.
Bu durumun yanı sıra
Anadolu’nun
tarihte
pek çok medeniyete ev
sahipliği yapmış olması, DSİ Genel Müdür-

lüğü tarafından geliştirilen birçok projenin,
tarihi uygarlıklara ait
kültürel varlıklar ile
kesişmesine
sebep
oldu. Birçok baraj projesi, tarihi ve kültürel
varlıkların gün ışığına çıkarılmasına vesile oldu. DSİ tarafından
geliştirilen
projeler,
1992 yılında Malta’da,
aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu ülkelerce imzalanan “Avrupa
Arkeolojik Kültür Mirasını Koruma Sözleşmesi”
hükümlerinde
yer alan “Bütünleşik
Koruma” yaklaşımına
göre değerlendiriliyor.
Ayrıca “Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması”na
dair Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu
tarafından alınan İlke
Kararları doğrultusunda, farklı dallardan konularında uzman bilim

insanlarının katılımı ile
bilim komisyonları kuruluyor ve söz konusu
komisyonların verdiği
kararlar doğrultusunda
çalışmalar DSİ tarafından yürütülüyor. Baraj
göl sahası içerisinde
kalan Tarihi ve Kültürel
varlıklar çok disiplinli
bir bakış acısıyla günün
teknik imkânları izin
verdiği ölçüde ya yerinde korunuyor ya da taşınarak müzelerde veya
arkeopark alanlarında
sergileniyor.
Dünyada Eşi Benzeri
Yok
Türkiye, Ilısu Barajı ve
HES Projesi kapsamında tarihi ve kültürel
varlıkların korunması konusunda dünyaya
örnek olacak nitelikte
çalışmalar gerçekleştirdi. Hasankeyf’te bulunan kültürel mirasın
gelecek nesillere aktarılması
maksadıyla

Ilısu Projesi kapsamında bütüncül olarak taşınan en ağır yapı olan Kızlar Camii yolda…

yoğun mesai harcandı.
DSİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
yürütülen
çalışmalar
çerçevesinde, ulusal ve
uluslararası bilim insanlarından oluşan komisyonların da görüşleri alınarak konusunda
uzman ilgili taraflarca
önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde Ilısu
Barajı göl alanından
etkilenmeyecek
olan
Hasankeyf Yukarı Şehir
yeniden düzenlenerek
adeta bir açık hava müzesi haline getirildi.
Baraj göl alanından
etkilenen
Hasankeyf
Aşağı Şehir’de yer alan
tarihi ve kültürel varlıklar ise bütüncül bir
yaklaşım çerçevesinde
son derece titiz metotlarla taşınarak baraj
göl alanından çıkarıldı
ve nihai yerlerinde konumlandırıldı.

Haber

Taşınması
planlanan
tarihi yapıların yüzeyine eşit aralıklarda delikler açılıyor. Bu deliklerin içerisine ve tarihi
yapı yüzeyine koruma
tabakaları
uygulandıktan sonra deliklere,
yapının durumuna göre
çelik profiller veya betonarme kirişler yerleştiriliyor. Bu işlemin
ardından delikler yüksek dayanımlı beton ile
dolduruluyor.

Bütüncül taşıma işlemleri SPMT adı verilen araçlarla yapıldı.

ILISU PROJESI
KAPSAMINDA
YAPILAN TAŞIMA
IŞLEMLERI;
TAŞINAN YAPILARIN
TARIHLENDIRILDIĞI
DÖNEM, TAŞIMA
MESAFESI, YAPILARIN
AĞIRLIĞI VE
IŞLEMLERIN
MALIYETI
HEP BIRLIKTE
DEĞERLENDIRILDIĞINDE

DÜNYANIN EN GENIŞ
KAPSAMLI ÇALIŞMASI
OLARAK ÖN PLANA
ÇIKIYOR.

Yalnızca Taşıma işlemleri için 300 milyon
TL’nin üzerinde harcama yapıldı. Ilısu Projesi kapsamında yapılan
taşıma işlemleri; taşınan yapıların tarihlendirildiği dönem, taşıma mesafesi, yapıların
ağırlığı ve işlemlerin
maliyeti hep birlikte
değerlendirildiğinde
dünyanın en geniş kapsamlı çalışması olarak
ön plana çıkıyor. Peki,
taşıma işlemleri nasıl
yapıldı?

beton dökülerek zemin
platformu oluşturuluyor. Bu platforma, tarihi yapıyı kaldıracak
olan hidrolik krikoların
monte edileceği, her
biri 22 cm çapında ve
3 metre uzunluğunda
olan kaldırma sütunları
sabitleniyor.

Daha sonra tarihi yapının kaldırılmasını ve
taşınmasını temin edecek olan 90 cm kalınlığındaki beton kaldırma
platformu oluşturuluyor. Kaldırma platformu (90 cm) ile zemin
platformu (30 cm) arasına 10 cm yüksekliğinde ayırma katmanı
seriliyor.

Bütüncül Taşıma Nasıl
Yapılıyor?
Taşıma işlemleri SPMT
(Self Propelled Modular
Transporter – Kendinden Tahrikli Modüler
Taşıyıcı) adı verilen
araçlar ile yapılıyor. Bu
taşıyıcı araçlar ile standart yol şartlarında %
4 eğime kadar istenilen
her ağırlıkta yapı taşınabiliyor.
Taşınması
planlanan
tarihi yapının zeminine 30 cm kalınlığında
Ilısu Projesi kapsamında bütüncül olarak taşınan ilk yapı
Zeynelbey Türbesi oldu.
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DSİ TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTIRILEN
TAŞIMA IŞLEMLERI,
HEM TARIHI
VE KÜLTÜREL
VARLIKLARA
VERILEN DEĞERIN
BIR GÖSTERGESI
HEM DE DÜNYA
ÇAPINDA BIR
MÜHENDISLIK
BAŞARISI OLARAK
KAYITLARA GEÇTI.

Hidrolik krikolar vasıtasıyla 1,5 metre yukarı kaldırılan taşıma platformu ve
Zeynel Bey Türbesi…
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Bu işlemlerin ardından
tarihi yapı içten kesilerek özgün temelinden
ayrılıyor. Tarihi yapı,
90 cm kalınlığındaki
kaldırma platformuna
yerleştirilmiş olan kaldırma sütunu ve her bir
sütuna monte edilmiş
50 ton kapasiteli hidrolik krikolar vasıtasıyla
1,5 metre yüksekliğe
kaldırılıyor ve SPMT’ler
yapının altına sürülüyor. SPMT’lerin üzerine
yüklenen tarihi yapılar,
taşıma işlemi için özel
olarak yapılan yolu kullanarak sergilenecekleri
nihai konumlarına götürülerek yerleştiriliyor.
Bütüncül taşıma yöntemi ile nakledilen tarihi
yapılar şunlar: Zeynel
Bey Türbesi, Artuklu
Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Süleyman
Han ve Er Rızk Camilerinin minare hariç ana
yapıları ile Kızlar (Eyyubi) Camii

TAŞIMALARDA SON DURUM
• Toplam taşınacak anıt eser sayısı

: 7 adet

• Sadece yerinde korunacak eser sayısı : 2 adet
• Taşınan eser sayısı

: 6 adet

• Yerinde korunan eser sayısı		 : 2 adet
• Bütüncül Taşınan Eserler: Zeynel Bey Türbesi,
Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi,
Kızlar Cami (Eyyübi Cami)
• Parça halinde Taşınan Eserler: Orta Kapı
(3 parça halinde)
• Bütüncül Olarak Taşınacak Eserler: Er-Rızk
Cami
• Kısmı Taşınacak ve Bir Örneği İnşa Edilecek
Yapılar: Süleyman Han ve Koç Cami
• Kısmen Sudan Etkilenen Yapıların Özgün
Yerinde Korunması: Yamaç Külliyesi
• Sudan etkilenmeyecek Yukarı Şehir’deki
Yapıların Korunması: Ulu Cami, Küçük
Saray, Büyük Saray, Yukarı Kapı, Su Deposu,
Hacı Yusuf Köşkü, Aslan Baba Türbesi, Şeyh
Muhittin Türbesi, Babı-Sır Kapısı, konut
dokusu

Taşınan İlk Tarihi Yapı
Yer Batman, tarih 12
Mayıs 2017, dünya;
1100 ton ağırlığındaki
540 yıllık tarihi Zeynel
Bey türbesinin 2 kilometrelik yolculuğunu
soluksuz takip etti ve
ilk kez bu kadar eski
bir yapının taşınmasına
şahit oldu.
12 Mayıs sabahı saat
07.45’de
SPMT’lerin
tekerleri dönmeye başladı. Türbe ağır ağır yol
alırken, aralarında DSİ
Genel Müdürünün de
bulunduğu üst düzey
yetkililer, taşıma işleminde görev alan personel, güvenlik görevlileri,
çok sayıda gazeteci ve
vatandaşlardan oluşan
yoğun bir kalabalık da
türbeye eşlik etti. Taşıma işlemi saat 11.45’te
başarıyla tamamlandı. 4
saat süren taşıma işlemi
boyunca hassas cihazlarla yapılan gözlemler
neticesinde, türbe her-

Haber

Zeynel Bey Türbesi yolda…

hangi bir hasar almadan
başarıyla yeni yerine
taşındı.
Bütün Dünya İzledi
Zeynel Bey Türbesi’nin
taşınması, gerek türbenin yaşı gerekse kullanılan yöntem bakımından tüm dünyada ilgiyle
izlendi. Taşıma işlemini yerinde takip etmek
üzere Batman’a gelen
yabancı gazeteciler ve
uluslararası haber ajansı AFP’nin muhabiri
tarafından geçilen ha-

berler, dünya basınında
geniş yer buldu.

NATIONAL
GEOGHRAPIC: “541
YAŞINDAKI, 1100
TONLUK TÜRBE
NASIL TAŞINIR?
DIKKATLI BIR
MÜHENDISLIK
VE FAZLASIYLA
SABIRLA…”

Zeynel Bey Türbesi Arkeoparktaki yeni konumunda…

Dünyaca ünlü belgesel
kanalı National Geoghrapic de web sitesinde
konuya ilişkin bir video paylaştı. Videoda
şu ifadelere yer verildi: “541 Yaşındaki, 1100
Tonluk Türbe Nasıl Taşınır? Dikkatli bir mühendislik ve fazlasıyla sabırla… 15. Yüzyıl eseri Zeynel
Bey Türbesi, Türkiye’de
Batman ilinde yer alan
antik yerleşim yeri Ha-

sankeyf’teki mevcut yerinden taşındı. Türbenin
1 milden fazla uzaklıktaki
kültür parka taşınması
yaklaşık 4 saat sürdü. Taşıma aracı 191 tekerlekten
ve 90 cm kalınlığındaki
beton platformdan oluşuyordu.
Türbe, yeni şehirde sismik
dalgaları emen, yapıya
tesir etmeden terk etmesini sağlayan depreme
dayanıklı tabakaya yerleştirildi.”
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1500 tonluk Artuklu Hamamı Zeynel Bey Türbesi’nin yeni konumunun yanından geçiyor…

Yüzlerce Yıllık Yapılar
Peş Peşe Yola Çıkıyor
Zeynel Bey Türbesi’nin
ardından taşınan ilk
tarihi yapı Artuklu Hamamı oldu. Taşıma tertibatı da dikkate alındığında yaklaşık 1 500 ton
ağırlığındaki
Artuklu
Hamamı 6 Ağustos
2018 tarihinde başarıyla yeni yerine taşındı.

hennemlik ve su deposu
da ortaya çıkarıldı.
Artuklu

Hamamı’nın

12. Yüzyılın ortalarında,
Artuklular Döneminde
inşa edildiği ve Osmanlı
İmparatorluğu

zama-

nında farklı tarihlerde yapının yıkılan bazı
bölümleri ve soğukluk
bölümünün

yeniden

yapıldığı biliniyor.
Batman’ın Hasankeyf
ilçesinde bulunan Artuklu Hamamı, Dicle’nin kuzey kıyısında,
tarihi köprünün yakınında bulunuyordu.
Hamamın yalnızca soğukluk bölümü ayaktaydı. Kazı çalışmaları
sonrasında,
yıkılmış
olan ılıklık ve sıcaklık
bölümleri altındaki ce-

Hamamın

soğukluk

bölümünün

bütüncül

taşınması, Sıcaklık bölümünün yerinde (su
altında)

korunması,

taşınacak soğukluk bölümü ile birlikte örneği
inşa edilecek sıcaklık
bölümünün ise yeni konumda bütüncül olarak
sergilenmesi planlandı.

1 200 ton ağrılığındaki
Artuklu
Hamamı’nın
taşıma tertibatı ile birlikte ağırlığı 1 500 ton
oldu. Artuklu Hamamı 2
950 metre mesafedeki
yeni konumuna maksimum eğimi %3,60 olan
yolda gerçekleştirilen
yaklaşık 7 saatlik yolculuğun ardından nakledildi. 6 Ağustos 2018
tarihinde sabah saat
05:00’da başlayan ve
saat 11:40’da başarıyla
tamamlanan yolculuk
neticesinde tarihi yapı,
70 metre üst kota taşınarak baraj göl sahasından çıkarılmış oldu.
Tarihi Hamamın taşıma
işlemi yerli ve yabancı
çok sayıda basın mensubu ve vatandaşlar tarafında da izlendi.

TAŞIMA TERTIBATI
DA DIKKATE
ALINDIĞINDA
YAKLAŞIK
1 500 TON
AĞIRLIĞINDAKI
ARTUKLU
HAMAMI 6
AĞUSTOS 2018
TARIHINDE
BAŞARIYLA YENI
YERINE TAŞINDI.

Haber

Zaviyenin 3 Yapısı Ayrı
Ayrı Taşındı
Batman
Hasankeyf’te
küçük bir tepelik üzerinde yer alan İmam Abdullah Zaviyesi’nin, Hz.
Muhammed’in soyundan geldiğine inanılan
ve yöre halkı tarafından
büyük saygı gösterilen
İmam Abdullah’a ithafen XII. Yüzyılda Artuklular tarafından inşa
edildiği biliniyor.
Zaviye; ortak bir avlu
içerisinde kuzeyde bulunan ve içerisinde sandukanın da bulunduğu
kare formlu bir türbe,
türbenin hemen doğusunda yer alan minare
(kule) ve bu yapılara
güney yönde eklemlenen eyvan ve giriş bölümlerinden oluşuyor.

Ilısu Barajı göl alanında

kalan

İmam

Ab-

dullah Zaviyesi’nin 3
parça (Türbe, Minare
ve

Müştemilat-Eyvan

bölümü) halinde taşınarak Hasankeyf Yeni

İMAM ABDULLAH
ZAVIYESI; TÜRBE,
MINARE VE
MÜŞTEMILAT/
EYVAN OLMAK
ÜZERE 3 PARÇA
HALINDE TAŞINDI.
3 PARÇANIN
TOPLAM
AĞIRLIĞI TAŞIMA
TERTIBATLARIYLA
BIRLIKTE 1550
TONU BULDU.

Üç parça halinde taşınan İmam Abdullah Zaviyesi’nin Türbe kısmı, yeni konumuna yol alıyor.

Yerleşkesinde yer alan
Arkeopark alanında bütüncül olarak sergilenmesi planlandı.
Sırasıyla 800, 400 ve
200 ton ağırlığa sahip
olan Türbe, Minare ve
Müştemilat
yapıları,
taşıma
tertibatlarıyla
birlikte sırasıyla 850,
450 ve 250 tona ulaştı.
İmam Abdullah Zaviyesi’nin üç ana kütle halinde taşındığı mesafe;
tarihi yapının mevcut
konumundaki başlangıç noktasından nihai
konumdaki bitiş noktasına kadar 2 bin 400
metreyi buldu. Taşıma
işlemi neticesinde Zaviye, maksimum eğimi
%3.60 olan güzergâhta
62 metre üst kota nakledildi.
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Ayrıca 825 metrekare
büyüklüğünde vinç kaldırma platformu, 192
metre uzunluğa ve 7
metre genişliğe sahip
betonarme taşıma yolu,
geçici stok sahası ve
vinç indirme platformu
da hazırlandı.

İmam Abdullah Zaviyesi’nin Minare/Kule bölümü yolda…
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Önce Türbe Taşındı
Tarihi Zaviye’nin ilk
olarak Türbe kısmı taşındı. 10 Eylül 2018
tarihinde 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.

rak isimlendirilen kale
kapısının, 1423 yılında
Eyyübiler döneminde,
Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı biliniyor.
Yaklaşık 600 yaşındaki
Orta kapı boyutları ve

taşıma güvenliği gözetilerek 3 parçaya bölünerek taşındı. 113, 101
ve 123 ton olmak üzere
toplam 337 ton ağırlığa sahip olan Orta Kapı’nın taşınması için 72
ton ağırlığında çelik taşıyıcı sistem imal edildi.

Türbenin ardından 12
Eylül 2018 tarihinde ise
Tarihi Zaviyenin minare/kule bölümünün
taşıma işlemi gerçekleştirildi. Sabah saat
08:05’te başlayan taşıma işlemi saat 10:20’de
başarıyla tamamlandı.
19 Ekim 2018 tarihinde
de Zaviyenin son kısmı
olan eyvan/müştemilat
bölümünün taşıma işlemi gerçekleştirildi.
Kale Kapısı 3’e
Bölünerek Taşındı
Hasankeyf Antik kenti girişinde, Hasankeyf kalesinin çıkış
rampası üzerinde yer
alan ve Orta Kapı olaTarihi Orta Kapı, vinç yardımıyla SPMT’lere yerleştiriliyor.

Uzunluğu 15,5 metre olan Orta Kapı’nın
parçaları
ilk
olarak
hazırlanan stok sahasına oradan da nihai
konumuna taşındı. Çelik konstrüksiyon dahil toplam ağırlığı 409
tona ulaşan tarihi yapı
maksimum eğimi yüzde 8 olan taşıma güzergahında 37,40 metre
üst kota taşınarak baraj
göl sahasından çıkarıldı. Tarihi yapı Yeni
Hasankeyf Yerleşkesindeki Arkeopark alanına
4174 metrelik mesafe
kat edilerek nakledildi. 15.10.2018 tarihinde
başlayan taşıma işlemi
bir hafta içerisinde tamamlanarak 22.10.2018
tarihi itibariyle Orta
Kapı, yeni yerinde konumlandırıldı.

Haber
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Süleyman Han ve Er Rızk Camilerinin minareleri taş taş söküldü ve yeni konumlarında tekrar birleştirildi.

Minareler Taş Taş
Nakledildi
Tarihi ve Kültürel Varlıkların korunması çerçevesinde 3 adet camii
de taşınarak baraj göl
sahasından
çıkarıldı.
Kızlar (Eyyubi) Camii,
Er Rızk Camii ve Süleyman Han Camii… Süleyman Han ve Er Rızk
Camilerinin ayakta kalabilen
minarelerinin
bütüncül olarak taşınmasının yapıların zarar
görmesine sebep olabileceği riskine karşılık
başka bir yol denendi.
Minareler, taşları tek
tek sökülerek ve yeni
yerinde aslına uygun
olarak kurulumu yapılmak suretiyle taşındı.
Sökülen taşlar tek tek
numaralandırılarak vinç
yardımıyla
indirildi.

Numaralandırılan taşlar
ise aslına uygun şekilde
birleştirilmek üzere Hasankeyf Kültürel Park
Alanı’ndaki Arkeopark’a
götürülerek kurulum işlemi tamamlandı.

SÜLEYMAN HAN
VE ER RIZK
CAMILERININ
AYAKTA KALABILEN
MINARELERI,
TAŞLARI TEK TEK
SÖKÜLMEK VE YENI
YERINDE ASLINA
UYGUN OLARAK
KURULUMU
YAPILMAK
SURETIYLE
TAŞINDI.

Eyyûbi Sultanı Süleyman Han tarafından
1407 yılında yaptırılan Süleyman Han
Camii’nin
minaresinin söküm işlemine
09.08.2018
tarihinde başlandı. 136 adet
kesme taş sırasından
oluşan ve 36 metre
yüksekliğe sahip olan
minarenin söküm işlemi 19.11.2018 tarihinde
tamamlandı. Minarenin kurulum işlemi ise
29.11.2018 –27.05.2019
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Böylece

toplam taşıma süreci 10
aylık bir zaman dilimine yayılmış oldu.
Er Rızk Camii’nin minaresinin söküm işlemine ise 30.10.2018
tarihinde başlandı. 168
adet kesme taş sırasından oluşan ve 42 metre
yüksekliğe sahip olan
minarenin söküm işlemi 24.04.2019 tarihinde tamamlandı. Minare
6 aylık bir çalışmanın
sonucunda arkeopark
alanındaki yeni konumunda yükseldi.
Minarelerin söküm ve
kurulum işlemleri, alanında tecrübeli bir ekip
tarafından son derece
titiz ve meşakkatli mesailer neticesinde gerçekleştirildi.

Haber

Süleyman Han Camii minaresinin yeniden kurulumu başarıyla tamamlanıyor.
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Taşınan En Ağır Yapı,
Tam 2300 Ton
Minareleri sökülmek ve
yeni konumunda tekrar kurulmak suretiyle
taşınan Süleyman Han
ve Er Rızk Camii’nin
ana yapıları ise bütüncül olarak taşındı. Yine
Kızlar (Eyyubi) Camii
de bütüncül olarak taşınan yapılar arasında
yer aldı.
Kızlar (Eyyubi) Camii,
Ilısu Projesi kapsamında gerçekleştirilen nakil
işlemleri içinde en ağır
tarihi yapı oldu. Batı ve
doğu bloğu ile kuzey ve
güney duvarları olmak
üzere 4 parça halinde
taşınan 13. yüzyıl eseri Kızlar (Eyyubi) Camii’nin toplam ağırlığı
4960 tonu buldu. Taşınan en ağır parça ise
2300 ton ağırlığındaki
doğu bloğu oldu.
Tarihi caminin taşınması için Dicle Nehri
üzerinde 12 menfezden oluşan 104 metre
uzunluğunda bir köprü
yapıldı.

Er Rızk Camii’nin Harim Duvarı ise 4 parçaya bölünmek suretiyle
yeni yerine nakledildi.
Toplam 720 ton ağırlığa sahip olan tarihi
yapı önce stok alanına
oradan da nihai konumuna taşındı. Er Rızk
Camii’nin Taç Kapı ve
giriş bölümünün oluşturduğu yapının ise
önümüzdeki günlerde
taşınması planlanıyor.
Süleyman Han Camii
Külliyesi ise minaresi
haricinde ana yapıları
olan Taç Kapı ve Çeşme bölümleri halinde

taşındı. 110 ton ağırlığındaki Çeşme yapısı
01.12.2018 tarihinde, 80
ton ağırlığındaki Taç
Kapı ise 02.12.2018 tarihinde yeni konumuna nakledildi. SPMT’ler
ile yapılan ve yaklaşık
8 saat süren taşımalar,
eserler en ufak bir hasar almadan başarıyla
tamamlandı. Süleyman
Han Camii’nin taşınamayacak durumda olan
ana yapısının, koruma
ve sağlamlaştırma çalışmalarının ardından
dolgu içine alınarak su
altında korunması sağlandı. Bu yapının bir

KIZLAR (EYYUBI)
CAMII, ILISU
PROJESI
KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN
NAKIL IŞLEMLERI
IÇINDE EN AĞIR
TARIHI YAPI
OLDU. BATI VE
DOĞU BLOĞU ILE
KUZEY VE GÜNEY
DUVARLARI OLMAK
ÜZERE 4 PARÇA
HALINDE TAŞINAN
13. YÜZYIL ESERI
KIZLAR (EYYUBI)
CAMII’NIN TOPLAM
AĞIRLIĞI 4960
TONU BULDU.
TAŞINAN EN
AĞIR PARÇA
ISE 2300 TON
AĞIRLIĞINDAKI
DOĞU BLOĞU OLDU.

Kızlar Camii, kendisi için Dicle Nehri üzerinde inşa edilen köprüden geçiyor.
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örneği, arkeopark alanındaki yeni konumunda aslına uygun olarak
inşa edilecek.
Diğer taraftan Süleyman
Han Camii’nin güneyinde yer alan ve 13. yüzyıl
başlarına
tarihlendiği düşünülen Artuklu
eseri Koç Camii’nin, su
altında
korunmasına
yönelik olarak yapılan sağlamlaştırma ve
koruma çalışmaları da
tamamlandı. Koç Camii’nin döneme özgü
alçı süsleme unsurları
Hasankeyf
Müzesine
nakledilecek.
Yapının
bir örneği Hasankeyf
Yeni Yerleşkesinde yer
alan Arkeopark alanındaki yeni konumunda
özgün malzeme ve yapı
tekniğine uygun olarak
inşa edilecek.
Dünyada Eşi Benzeri
Yok
Ilısu Barajı’nda su tutulduktan sonra ülkemizin en büyük 4.
hidroelektrik
santrali
elektrik üretmeye başlayacak. Ilısu üreteceği yerli ve temiz enerji
ile ülkemizin enerjide

BARAJDA SU
TUTULMASIYLA
BIRLIKTE TAŞINAN
VE BIR ÖRNEĞI
YAPILAN TARIHI
YAPILARIN
BULUNDUĞU
ALAN BIR ADA
HALINI ALACAK.
HASANKEYF
KÜLTÜREL PARK
ALANI’NDAKI
ARKEOPARK’A
TEKNELERLE
GELECEK
TURISTLERI ANTIK
LIMANDA DAHA
ÖNCE HASANKEYF
KALESI’NIN KAPISI
OLAN VE “ORTA
KAPI” ISMIYLE
ANILAN YAPI
KARŞILAYACAK.

dışa olan bağımlılığını
biraz daha azaltacak.
Bunun yanında Cizre
Barajı’nın yapımı da
gündeme gelecek ve
ülkemizin
sulanabilir
arazilerine yenileri eklenecek. Bu dev baraj
enerji ve tarım sektörlerindeki katkılarının yanında ülkemizin
turizm gelirlerinin de
artmasını sağlayacak.
Taşınan eserlerdeki işlemlerin tamamlanması ile gerek Arkeopark
Alanın
oluşturulması
gerekse Yukarı Hasankeyf Antik kentinin koruma altına alınması ile
Hasankeyf
ülkemizin
en önemli turizm merkezlerinden biri haline
gelecek. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri
başta Batman ili olmak

üzere çevre illerinin
gelişmesine ve sosyo
ekonomik kalkınmaya
katkı sunacak. Bunun
en önemli göstergelerinden birini taşıma
işlemleri gerçekleştirildikten sonra, başta
Zeynel Bey Türbesi olmak üzere taşınan tarihi eserlerin, ülkemizin farklı bölgelerinden
vatandaşlar tarafından,
yoğun olarak ziyaret
edilmeleri oluşturuyor.
Barajda su tutulmasıyla birlikte taşınan ve
bir örneği yapılan tarihi yapıların bulunduğu alan bir yarım ada
halini alacak. Hasankeyf Kültürel Park Alanı’ndaki
Arkeopark’a
teknelerle gelecek turistleri antik limanda
daha önce Hasankeyf
Kalesi’nin kapısı olan
ve “Orta Kapı” ismiyle
anılan yapı karşılayacak. Arkeoparka gelen
ziyaretçiler, Zeynel Bey
Türbesi’nin de aralarında yer aldığı taşınan
ve bir örneği inşa edilen
yapıları tarihi doku içerisinde gezerek görme
fırsatı bulacaklar.

Taşınan ve aslına uygun olarak örneği inşa edilen eserler, sağ ve sol sahilde ziyaretçilerini karşılayacak.
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Baraj Göl Alanından Çıkarılan Tarihi Yapılar
Sıra
No

Tarihi
Yapının Adı

Kim Tarafından
Yapıldı

Yüz yılı

Ağırlığı

1.

ZEYNELBEY TÜRBESİ

Akkoyunlular

15. yüzyıl

1150 ton

2.

ARTUKLU HAMAMI

Artuklular

12. yüzyıl

1500 ton

3.

İMAM ABDULLAH ZAVİYESİ

İlk yapım
Artuklular
Bugünkü hali
Akkoyunlar

İlk yapım
12. Yüzyıl
Bugünkü hali
15. Yüzyıl

Zaviye
850 ton
Minare
450 Ton
Eyvan
250 ton

4.

ORTA KAPI

Eyyubiler

13. yüzyıl

Üst Parça 113 ton
Orta Parça 101 ton
Alt Parça 123 ton

KIZLAR (EYYUBİ) CAMİİ
Doğu ve Batı bloğu

30

5.

Eyyubiler

13. yüzyıl

Batı Bloğu
2050 ton
Doğu bloğu
2300 ton

KIZLAR (EYYUBİ) CAMİİ
Kuzey ve Güney duvarı

Kuzey Duvarı 300 ton
Güney Duvarı 310 ton

SÜLEYMAN HAN CAMİİ
KÜLLİYESİ
Taç kapı ve Çeşme

Taç kapı
80 ton
Çeşme
110 ton
Eyyubiler

6.

15. Yüzyıl

SÜLEYMAN HAN CAMİİ
KÜLLİYESİ
Minaresi

Yüksekliği
36 m
Örgü Sırası
132 adet kesme taş
sırası
Yüksekliği
42 m
Örgü Sırası
168 adet kesme taş
sırası

ER RIZK CAMİİ
Minaresi

Eyyubiler

15. Yüzyıl

ER RIZK CAMİİ
Harim Duvarı

1. Parça 235 ton
2. Parça 195 ton
3.Parça 245 ton
4.parça 45 ton

ER RIZK CAMİİ
Taç kapı ve giriş bölümü

1050 ton

7.

Haber

Taşıma Tarihi
ya da aralığı

Taşıma
Mesafesi
(metre)

Taşıma
Yöntemi

Taşıma
Süresi

12.05.2017

1 935

BÜTÜNCÜL

4 saat

06.08.2018

2 950

BÜTÜNCÜL

5 saat

Zaviye
10.09.2018
Minare
13.10.2018
Eyvan
19.10.2018

2 400

BÜTÜNCÜL

4.5 saat

15.10.2018 - 22.10.2018

4174

3 PARÇA HALİNDE

7 saat

Batı Bloğu
14.12.2018
Doğu bloğu
21.12.2018

BÜTÜNCÜL
5001

8 Saat

26.11.2018 - 04.12.2018

Kuzey Duvarı
3 parça
Güney Duvarı
3 parça halide

Taç kapı
02.12.2018
Çeşme
01.12.2018

BÜTÜNCÜL

8 Saat

Minarenin taş taş
numaralandırılıp sökülerek
taşınması ve yeni yerinde
kurulması

10 ay

Sökümü
09.08.2018 - 19.11.2018
Kurulumu
29.11.2018 –27.05.2019

5001

Minarenin taş taş
numaralandırılıp sökülerek
taşınması ve yeni yerinde
kurulması

Sökümü
30.10.2018 - 24.04.2019

İlk 3 Parçanın stok
alanına alınması
5.01.2019 - 6.01.2019
4.Parçanın Taşınması
09.01.2019
Henüz Taşınmadı

6 ay

4680
4 PARÇA HALİNDE

BÜTÜNCÜL
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MODERN
HASANKEYF
Dünyanın en büyük bölgesel kalkınma projelerinden olan
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin en önemli iki ayağından birini
oluşturan Ilısu Projesi kapsamında gerçekleştirilen yeniden
yerleşim çalışmaları ile Dünya Bankası standartlarında
konutlar ve yaşam alanları inşa edilerek vatandaşlarımızın
hizmetine sunuldu.
HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN

Haber

Yeni Hasankeyf İlçesi Genel Görünüm
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I

lısu
Projesi;
dünyanın sayılı
entegre projelerinden biri olan
Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP)
en önemli iki ayağından birini oluşturuyor.
Devasa proje Ilısu Barajı ve Hidroelektrik
Santrali’nin tesis edilmesinin yanı sıra tarihi, sosyal ve kültürel
birçok çalışmayı da
içeriyor. Proje kapsamında Ilısu Barajı göl
sahası içinde kalacak
olan yerleşim yerleri ile tarihî ve kültürel
varlıkların yeniden konumlandırılmasına dair
çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Çarpık kentleşme
yerini modern ve
düzenli bir şehre
bırakacak
Yeniden yerleşim çalışmaları ile çarpık kent-

leşmenin hâkim olduğu

Ilısu Barajı göl sahası

Yeni Hasankeyf

eski yerleşim yerlerinin

içerisinde yer alan Ha-

Mevcut Hasankeyf’in

yerine modern altya-

sankeyf ilçesi için yöre

6 katı

halkının

katılımıyla

Mevcut Hasankeyf il-

yeni yerleşim yeri tespit

çesinin yerleşim alanı

edilmesinin

ardından,

50,82 hektar iken, ye-

yeniden yerleşim çalış-

niden yerleşim çalış-

yerleri kuruldu ve ku-

maları büyük ölçüde ta-

maları

rulmaya devam ediyor.

mamlandı.

tamamlanan Yeni Ha-

pıya sahip ve birçok
yönüyle
edecek

örnek
yeni

teşkil

yerleşim

büyük

ölçüde

Haber
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Yeni Hasankeyf’te inşa edilen konutlar

sankeyf’in
yerleşim
alanı ise 294,86 hektar
olarak planlandı. Diğer
bir deyişle Yeni Hasankeyf yerleşim alanı,
mevcut Hasankeyf’in
yerleşim alanının yaklaşık 6 katı büyüklüğünde.
Yeni Hasankeyf toplam
yerleşim alanı eskisine
nazaran 6 kat artarken,
kamu binaları ve sosyal donatıların yerle-

şim alanı ise tam 10 kat
arttı.
Yeni Hasankeyf yerleşiminde;
Hükümet
Konağı, Belediye Hizmet Binası, İlçe Emniyet Amirliği, PTT
Hizmet Binası, cami,
58 adet örnek konut,
24 derslikli ilköğretim
okulu, ticaret merkezi (11 dükkan), arıtma
tesisi (5000 kişilik),
24 derslikli yatılı böl-

ge okulu ve 200 kişi-

bağlantı köprüsü, 60

lik pansiyon, Turizm

adet konut (çok kat-

Otelcilik Yüksek Oku-

lı), Kültür Aksı Ticaret

lu ve Uygulama Oteli,

Merkezi (126 dükkan),

Kültür Park - Müze,

710 adet konut (3+1

24 derslikli ortaöğre-

160m2), Kaymakamlık

tim okulu, 25 yataklı

Resmi Konutu, mevcut

entegre hastane, İlçe

mezarların nakli ve 45

Jandarma Komutanlı-

adet dükkanın inşa ça-

ğı, kapalı spor salonu,

lışmaları tamamlandı.

ilçe kütüphanesi, Ta-

47 adet konut ve 1 adet

rım ve Orman İlçe Mü-

caminin (1000 kişilik)

dürlüğü hizmet bina-

inşaatları

sı, Kültürel Yarımada

ediyor.

ise

devam
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Yeniden yerleşim için
şimdiye kadar 510
milyon TL Ödenek
aktarıldı.
Ilısu

Barajı

Projesi

ve

HES

kapsamındaki

yeniden yerleşim çalışmaları için 15 Ocak
2008 tarihinde imzalanan üçlü protokol ve
25 Eylül 2008 tarihinde
imzalanan ek protokol
uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından; 2008 yılında 8 milyon TL, 2009
yılında 11 milyon TL,
2010 yılında 42 milyon 697 bin TL,

2011

yılında 45 milyon 173
bin TL, 2014 yılında 10
milyon TL, 2015 yılında 20 milyon TL, 2016
yılında 30 milyon TL,
2017 yılında 79 milyon
685 bin TL,

2018 yı-

lında 185 milyon 849
bin TL, 2019 yılında 78

milyon TL olmak üzere
toplamda 510 milyon
404 bin TL yeniden
yerleşim ödeneği Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) aktarıldı.
Yer seçimi ve
konutların özellikleri
hak sahiplerinin de
görüşleri dâhilinde
belirlendi.
Hasankeyf
İlçesi’nin
yerleşim çalışmaların-

da hak sahiplerinin görüş ve isteklerine sık sık
başvuruldu. Örnek konutlar sonrasında hak
sahiplerinin tekrar görüşleri alınıp revizyona
gidilerek toplamda 770
adet konut tamamlandı.

Yapılar yöresel
mimariye uygun
olarak inşa edildi.
Yeni Hasankeyf’te hem
konutlar hem de kamu
binaları bölgesel mimari esas alınarak inşa
edildi.

770 adet konut, 60 adet
çok katlı bina ve 160
metrekarelik 3+1 710
adet tek katlı binadan
oluşuyor.

Mezarlar da taşındı.
Hasankeyf’te
sadece
su altında kalacak olan
yerleşim yerleri değil,
vatandaşlarımızın ta-

Haber

lepleri

doğrultusunda

Modern Ilısu Köyü…

taşındı.

Proje kapsamında taşı-

ilçesinde

nan bir diğer yerleşim

550 adet mezarın yeni

yeri de 48 hak sahibinin

yerlerine taşıma işlemi

yer aldığı Ilısu Köyü…

yöre halkının da katı-

Her hak sahibine 1000

lımıyla dini vecibelere

metrekarelik alan üze-

uygun olarak gerçek-

rinde modern alt ya-

leştirildi.

pısıyla

mezarlar

da

Hasankeyf

Mezarların

birlikte,

hem

Midyat Taşı ile kaplan-

modern hem de yöresel

mış olması yöre halkı

mimarinin özellikleri-

tarafından

memnuni-

yetle karşılandı.
Hasankeyf
Üniversite’ye Kavuştu
Mevcut

Hasankeyf’te

herhangi

bir

yükse-

köğretim kurumu bulunmuyordu.

Batman

Üniversitesi ile yapılan
işbirliği

neticesinde

Yeni Hasankeyf’e Turizm Otelcilik Yüksek
Okulu

ve

Uygulama

Oteli inşa edildi. Eğitime başlayan yüksekokuldan mezun olan
öğrencilerin bölge turizmine

büyük

katkı

sağlaması bekleniyor.

ni taşıyan 148 metrekarelik Dünya Bankası
standartlarında 48 konut inşa edilerek örnek
teşkil edecek bir Ilısu
Köyü oluşturuldu.

relik kapalı alana sahip

Yeni Ilısu Köyü’ne 1 köy
konağı, 100 kişilik cami,
8 derslikli 7 bin 067
metrekarelik alan üzerine 2 bin 486 metreka-

rekare)

Okul, Sağlık Ocağı, altyapı ve çevre düzenleme
çalışmaları ve bin 440
metrekare alana sahip
toplu ahır (48 x 30 mettamamlanarak

örnek gösterilecek bir
yerleşim yeri Ilısu Köyü
sakinlerinin kullanımına sunulmuş oldu.

37

Haber

ILISU BARAJI’NIN
ÇEVRESEL ETKILERI

VE ALINAN ÖNLEMLER

38

Muhtelif maksatlarla inşa edilerek büyük faydalar sağlayan
barajların sürdürülebilirliğinin sağlanması için çevresel
etkilerinin değerlendirilmesi ve olası muhtemel etkilere
yönelik önlem alınması gerekiyor. Bu kapsamda Ülkemizin en
önemli su kaynaklarından biri olan Dicle Nehri üzerinde inşa
edilen Ilısu Barajı’nın olası çevresel etkilerinin belirlenmesi
ve asgariye indirgenmesi için örnek teşkil edecek çalışmalara
imza atıldı.

Haber
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B

araj
sistemlerinin
birtakım
çevresel
etkilerinin olduğu bilinen bir
gerçek. Bu sistemlerin
sürdürülebilir
olması için ekosistemler ve
diğer türler üzerindeki
etkileri ihmal edilmemelidir. Bu ilkeden yola
çıkarak; Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde barajın
su tutma aşamasında
doğal yaşam ortamları
değişecek flora ve faunanın
korunmasına
yönelik birçok çalışma yapıldı ve çalışmalar devam ediyor.
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Barajlar içme, kullanma
ve sanayi suyu, sulama
suyu sağlamak, hidroelektrik enerji elde etmek, nehirlerde suyun
kontrolünü
sağlamak
gibi birçok amaca hizmet eder. Bu nedenle
ülkelerin
ekonomik,
sanayi ve tarımsal kalkınmasında
büyük
önemi olan yapılardır.
Dünya nüfusunun hızla
artmasıyla tarım ürünlerine ve enerjiye olan
ihtiyaç gittikçe arttığından bu devasa yapılar ülkeler için daha da
fazla önem arz etmektedir.
Ancak bu sistemlerin
sürdürülebilir
olması için ekosistemler ve
diğer türler üzerindeki
etkileri ihmal edilmemelidir. Bu ilkeden yola
çıkarak; Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında

Dargeçit İlçesinin 15 km
doğusunda, ülkemizin
en önemli su kaynağı
olan Dicle nehri üzerinde inşa edilen Ilısu
Barajı’nın olası çevresel
etkilerinin en aza indirilmesi için örnek teşkil edecek çalışmalara
imza atıldı.
Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında imzalanan 6 Ekim 2006
tarihli Nihai Değerlendirme Toplantısı Mutabakat Zaptı (FAM Protokolü) gereği projenin,
Çevre, Yeniden Yerleşim
ve Kültürel Miras konularında meydana gelmesi muhtemel olumsuz etkilerini azaltmak
amacıyla Proje Uygulama Biriminin altında
çalışmak üzere komiteler kurulmuştur.

ÜLKEMIZIN
EN ÖNEMLI SU
KAYNAKLARINDAN
OLAN DICLE
NEHRI ÜZERINDE
INŞA EDILEN
ILISU BARAJI’NIN
OLASI ÇEVRESEL
ETKILERININ EN
AZA INDIRILMESI
IÇIN TÜM
ÜLKELERE ÖRNEK
TEŞKIL EDECEK
ÇALIŞMALARA
IMZA ATILDI.

Bu Komitelerden bir
tanesi de Çevre Alt Komitesi’dir. Komitenin
amacı Ilısu Barajının
muhtemel çevresel etkilerini tespit etmek ve
bu etkileri azaltıcı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamaktır.
Bu kapsamda belirlenen
görev tanımlarına göre,
projenin çevresel etkileri ve alınacak önlemler genel olarak aşağıdaki başlıklar altında
toplanmıştır:
1.

Havzanın
dolayısıyla da oluşacak
baraj gölünün su
kalitesini korumak
amacıyla, hali hazırda Dicle Nehri’ne
doğrudan ya da
kısmi arıtımla atık
su deşarj eden yerleşim birimlerinin
yeterli ve etkin çalışan atıksu tesislerine kavuşturulması,
bunun için yapılacak yatırım maliyetleri,
tesislerin
sağlaması gereken
deşarj standartlarına göre uygun proses seçimlerinin yapılması ve tesislerin
tekniğine
uygun
biçimde işletilmesinin sağlanması

2. Dicle nehri ve kollarında düzenli su
kalitesi
izlemesi
yapılarak özellikle
inşaat aşamasında
meydana gelebilecek su kalitesi bozulmalarının tespiti
ve bu durumlarda

alınması
gereken
önlemlerin
belirlenmesi
3. Proje alanındaki tarımsal faaliyetlerin
oluşacak baraj gölü
üzerinde yaratacağı
muhtemel etkiler ve
alınacak önlemler,
örneğin iyi tarım
uygulamaları
ile
gübre ve ilaç kullanımının azaltılması,
çiftçi eğitimleri verilerek doğru bitki
deseninin ve sulama yöntemlerinin
benimsenmesi.
4. Havza
genelinde
katı atıkların kontrolü, depolanması,
sızıntı sularının su
kaynaklarına erişiminin engellenmesi
gibi konularda alınacak
tedbirlerin
belirlenmesi
5. Projeden etkilenecek alanda yer alan
biyoçeşitliliğin korunması amacıyla
tehdit altındaki türlerin ve kilit türlerin
belirlenmesi
için
detaylı
envanter
çalışması yapılması, proje nedeniyle özellikle sucul
canlılar
üzerinde
olabilecek etkilerin
minimuma indirilmesi için alınacak
önlemlerinin belirlenmesi.
6. Sudan kaynaklanan
hastalıkların ya da
inşaat
çalışmaları sırasında şantiye
sahasındaki
çalışan yerleşimlerinde

Haber

görülebilecek olası
hastalıklara
karşı
öncelikle envanter
çalışması yapılması,
sonrasında da önlemler geliştirilmesi
7. Yukarıda belirtilen
konularda belirlenen önlemlerin uygulama aşamasının
izlenmesi ve raporlanması.
Bu
görev
tanımları
kapsamında başlatılan
çalışmalarda Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü
Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığınca özellikle biyoçeşitliliğin korunması
çalışmaları detaylı olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalarda barajlar gibi büyük alanlar
kaplayan faaliyetlerin
ekosistem
üzerinde
önemli etkileri olabileceğinden
hareketle
baraj inşaatından etkilenecek bitki ve hayvan
türleri için etkilenme
durumları ve yaşam
alanları detaylı olarak
değerlendirilmiştir.
Flora ve fauna çalışmaları
kapsamında,
proje alanında tür tespiti çalışması yapılarak türlerin envanteri
çıkarılmıştır. Bu çalışma 2009 yılı ortasında
tamamlanmıştır. Arazi
çalışmaları, 2008-2009
vejetasyon dönemlerini kapsamakta olup 3
ana başlık altında yürütülmüştür:
Floristik çalışmalar, Karasal
fauna çalışmaları ve
Sucul fauna çalışmaları. Çalışmanın amacı,

hem türleri belirlemek
hem de projenin biyolojik çevre üzerindeki
etkilerini
belirlemek,
bu etkileri azaltıcı önlemleri geliştirmektir.
Çalışma
sonucunda,
envanter tür listeleri
hazırlanmış, kilit türler
belirlenmiş ve ekolojik
açıdan önemli alanlar
ortaya
konulmuştur.
Tehdit altındaki ve kilit türlerin envanterine
ait sonuçlara dayanarak (relokasyon, yeni
habitatların
oluşturulması, yuvalama ve
yumurtlama
alanları
vs.) yeterli önlemlerin
belirlenmesi, taşınacak
bitki türlerinin taşıma
yöntemlerinin belirlenmesi, tohumlanma ve
tohumların toplanma
zamanlarının, yeniden
dikim
zamanlarının,
dikim şartlarının belirlenmesi, saklanacak tohumların nerede ve ne
şekilde saklanacağı ile
ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

lara yeniden dikimi ya-

kapsamda

pılmıştır. Ayrıca meme-

ruma ve Milli Parklar

li hayvanlar, balıklar,

Genel

yarasalar,

DSİ Genel Müdürlüğü

kuşlar

için

Doğa

Ko-

Müdürlüğü

ile

detaylı araştırma çalış-

arasında

yapılan

maları

protokol

çerçevesinde

yürütülmüştür.

bir

Bu projede 17/05/2012

“Ilısu Barajı Biyolojik

tarihi itibariyle işe baş-

Çeşitlilik Koruma Ted-

lanmış ve projenin Final

birlerinin Uygulanması

Raporu 23/12/2013 tari-

ve

hinde onaylanarak ça-

Sözleşmesi 26/03/2015

lışma tamamlanmıştır.

tarihinde

Mevcut durumda yürütülen biyolojik çeşitlilik
çalışmalarında

hedef,

koruma çalışmalarının

İzlenmesi”

işinin

imzalanmış

ve çalışmalar 2019 yılı
itibariyle tamamlanmış
ve nihai rapor aşamasına gelinmiştir.

devamlılığının sağlan-

Bu proje kapsamında

ması, alınan önlemlerin

önceki projede dikimi

izlenmesi ve su tutma

yapılan bitkiler kontrol

aşamasıyla

eşzaman-

edilerek çimlenme du-

lı olarak yürütülmesi

rumları tespit edilmiş

gereken diğer çalışma-

ve başarılı olduğu gö-

ların yapılmasıdır. Bu

rülmüştür.

Bundan sonra ise “Ilısu
Barajı Biyolojik çeşitlilik Koruma, Kullanma
ve Hizmetleri” işi için
ihale yapılmış ve sözleşme
imzalanmıştır.
Bu çalışma kapsamında
nadir ve endemik olduğu belirlenmiş olan
20 bitki türünün tohumları toplanarak bir
kısmı Tarım ve Orman
Bakanlığı bünyesindeki
Tohum Gen Bankası’na
teslim edilmiş ve bir
kısmının ise tohumların
toplandığı benzer alanAethionema froedinii Rech. fil. Çiçek ve tohum
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Campanula mardinensis Bornm. & Sint. Tohum bağlamış örneği

Ayrıca

su

tutmayla

birlikte su altında kalacak

olan

Hasankeyf

özellikle,
civarındaki

kuş yuvası oyukları ile
nehir

kıyısı

yumuşak

boyunca

toprak

du-

varlarda açılmış veya
yeni açılması olası yuva
alanları
Su

incelenmiştir.

tutulmasıyla

bir-

likte yumurta ve yavru
kayıplarının önlenmesi

Barajın derivasyon tüneli önünde membaa
göç etmek için toplanan
balıklar ile Yumuşak Kabuklu Fırat Kaplumbağasının göç hareketinin
devamlılığının sağlanması için arazi çalışmaları da ilgili uzmanlar
tarafından yapılmıştır.
Yapılan çalışmalardan
elde edilen ilk sonuç-

lara göre balıkçılık faaliyetlerinin, balıklar ve
Yumuşak Kabuklu Fırat
Kaplumbağası türüne
yönelik tehdit unsuru
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu mümkün olduğunca önleyebilmek üzere yöre
halkının ve balıkçıların
bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Baraj inşaatı nedeniyle mansaptan membaa
hareketleri engellenen
Yumuşak Kabuklu Fırat
Kaplumbağası türü için
yakalama-taşıma-serbest bırakma çalışması
sonucunda, Fırat Kaplumbağası türünün popülasyon büyüklüğünün kuvvetli olduğu ve
taşınması gerekmediği
belirlenmiştir.

için tedbirler belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
kültürel miras koruma
çalışmaları kapsamında
Hasankeyf

bölgesinin

güçlendirilmesi

çalış-

maları nedeniyle kapatılacak olan oyuklar
kontrol edilerek canlı
yaşamı için kapatılma
işleminin risk oluşturmayacağı tespit edildikten sonra kapatma
işinin yapılması sağlanmıştır.

Rafetus euphracticus’a (Fırat Kaplumbağası) dair genel bir görünüş

Haber

Balıklar için yapılan
yakalama-taşıma-serbest bırakma çalışması
sonucunda bu uygulamanın balıklar üzerinde strese neden olduğu
belirlenmiş ve yakalama-taşıma-serbest bırakma yerine endemik
ve nadir türler ile balıklandırma çalışmasının
türün neslinin devam
ettirilmesinde faydalı
olacağı konunun uzmanı tarafından bildirilmiştir.

Endemik olduğu belirlenen Leopar sazanının
korunması için uyarı
levhaları asılmıştır.
Projenin başlangıç aşamasında saha çalışmaları sırasında tespit
edilen bazı kuş türlerinin popülasyon durumları incelendiğinde
tür popülasyon sayısında azalma olduğu gözlemlenmiş, ancak bu
durumun proje sahasından uzak kesimlerde
olduğu ve baraj inşaat

Tepeli Toygar (Galerida cristata)

çalışmalarının bu azalışta etkisinin olmadığı
saptanmıştır. Özellikle
kimyasal ilaç kullanımı nedeniyle, dünya
genelinde kuş popülasyonlarının
önemli
yüzdelerde
azaldığı
bilinmektedir. Şu aşamada, söz konusu kuş
türlerindeki azalmanın
baraj inşaatı ya da rezervuar oluşumundan
kaynaklanmadığının
saptanması
oldukça
önemlidir.

BALIKLAR
IÇIN YAPILAN
YAKALAMATAŞIMA-SERBEST
BIRAKMA
ÇALIŞMASININ
BALIKLAR
ÜZERINDE STRESE
NEDEN OLDUĞU
BELIRLENMIŞ VE
BU UYGULAMA
YERINE ENDEMIK
VE NADIR
TÜRLER ILE
BALIKLANDIRMA
ÇALIŞMASI
YAPILMASI UYGUN
BULUNMUŞTUR.

Kızıl Sırtlı Örümcek Kuşu (Lanius collurio)

43

Haber

Yarasalarla ilgili olarak,
bu güne kadar yapılan
ilk habitat kontrolünde bölgede su altında
kalacak
kesimlerdeki
oyuklar ve mağaralarda kayda değer popülasyonlara rastlanmamıştır. Sürdürülen
çalışmalar neticesinde
kalabalık
kolonilerin
kışladığı herhangi bir
mağara ya da yapı tespit edilememiştir.
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- Seyhan Çayı üzerinde Kamuşlu Mağarasında IUCN’e göre
VU (soyu tükenme
tehlikesi büyük olan)
kategorisinde olan ve
ülkemizde nadir görülen Nalburunlu yarasa tespit edilmiştir.
- Garzan Çayı kenarındaki mağaraların
önemli bir yavrulama
habitatı olduğu tespit

KIMYASAL ILAÇ
KULLANIMI
NEDENIYLE, DÜNYA
GENELINDE KUŞ
POPÜLASYONLARININ
ÖNEMLI YÜZDELERDE
AZALDIĞI
BILINMEKTEDIR.
ŞU AŞAMADA,
SÖZ KONUSU KUŞ
TÜRLERINDEKI
AZALMANIN
BARAJ INŞAATI YA
DA REZERVUAR
OLUŞUMUNDAN

Proje kapsamında gerçekleştirilen yarasa tespit çalışmaları

Proje sahasında görülen bir serbest kuyruklu yarasa
(Tadarida teniotis)

edilmiş ve bu mağaralarda ilk kez Myotis
Mystacinus
türüne
ait yavrulu koloniye
rastlanmıştır.
- Çavuşbayırı
mevkiinde Garzan Çayı
sınırında kalan mağaralarda en az iki
türün yavruladığı, bu
bakımdan bu mağaraların önemli olduğu
kanısına varılmıştır.

Bu mağaralarda yaşayan türlerin özellikleri
göz önüne alınarak su
tutma işleminden zarar görmemeleri için ve
bütün canlı grupları ve
üreme dönemleri dikkate alınarak su tutma
işleminin ne zaman yapılması gerektiği belirlenmiştir.
Yürütülen
çalışmalar
sırasında barajda su tu-

KAYNAKLANMADIĞININ

SAPTANMASI
OLDUKÇA
ÖNEMLIDIR.
Proje sahasında görülen bir serbest kuyruklu yarasa
(Tadarida teniotis)

KAMUŞLU
MAĞARASI, GARZAN
ÇAYI ÜZERINDEKI
MAĞARALAR VE
ÇAVUŞBAYIRI
MEVKIINDEKI
MAĞARALARDA
YAŞAYAN TÜRLERIN
ÖZELLIKLERI GÖZ
ÖNÜNE ALINARAK
SU TUTMA
IŞLEMINDEN ZARAR
GÖRMEMELERI
IÇIN VE BÜTÜN
CANLI GRUPLARI VE
ÜREME DÖNEMLERI
DIKKATE ALINARAK
SU TUTMA
IŞLEMININ NE
ZAMAN YAPILMASI
GEREKTIĞI
BELIRLENMIŞTIR.
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Küçük Akbaba (Neophron Percnopterus)

BIYOLOJIK
ÇEŞITLILIĞIN
KORUNMASI
ÇALIŞMALARI
KAPSAMINDA 20
BITKI TÜRÜNÜN
TOHUMLARI
TOPLANARAK BIR
KISMI TOHUM
GEN BANKASI’NA
TESLIM EDILMIŞ,
BIR KISMI ISE
BENZER ALANLARA
EKILMIŞTIR.

tulduktan sonra beslenme alanlarının azalacağı tespit edilen Küçük
Akbaba (Neophron percnopterus) türü için de
yapay beslenme platformu inşa edilmiş olup
Doğa Koruma ve Milli
Parklar Bölge Müdürlüğü personeli tarafından
yerleşim
yerlerinden
toplanan ölü hayvan
leşleri ve sakatatların
transferi sağlanarak türün beslenmesine katkı
sağlanmaktadır.
Buna ilaveten yuva
alanlarının
azalacağı
belirlenen Küçük Kerkenez (Falco naumanni) için yapay yuva alanı inşa edilmiştir.
Ayrıca çalışmalar sırasında tüm canlı grupları

arasında belirlenen kilit
türler için Tür Eylem
Planları
hazırlanmış
olup bu planlara ilişkin olarak ilgili kurum/
kuruluşlar ile yöre halkının bilgilendirilmesi,
görüş ve önerilerin alınması için Mayıs (2017)
ayında Batman’da bir
toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sunulan görüş ve öneriler
doğrultusunda gerekli
düzenlemeler yapılarak son hali verildikten
sonra Eylem Planları,
Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve yürürlüğe
girmiştir. Baraj projesi
kapsamında
yapılan
detaylı
araştırmalar
sonucunda önemli ve

korunması
gerektiği
belirlenen kilit türler
“Tür Eylem Planı” çerçevesinde korunmaya
devam edecektir.
Ilısu Barajı üzerinde
balık geçidi bulunmamaktadır. Balık geçitleri
regülatörler
üzerinde bulunan yapılardır.
Baraj gibi yüksek yapılı
depolamalarda
balık
geçidi işlev görmemektedir.
Barajlarda
balık geçidi yerine balık asansörü yapılması
uygun olarak görülse de
dünyadaki örnekleri incelendiğinde aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
Balık asansörleri yıl
boyu okyanuslar ile tatlı
sularda devamlı hareket
halinde bulunan, tuzlu
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Küçük Kerkenez (Falco Naumanni)

balık, Sarı balık) türleridir. Bu balıklar bulundukları her yerde özellikle su içi habitatının
yoğun olduğu yerlerde
yumurta bırakmakta ve
üreyebilmektedir.

sularda yaşam sürdüren
ve tatlı sularda yumurta bırakmak için gelen
göçmen balık türleri
için inşa edilmiş bulunmaktadır. A.B.D. ve
Kanada’nın Büyük Okyanus ile bağlantılı olan
nehirleri üzerindeki baraj ve pompa istasyonlarında inşa edilmiştir.
İç kesimlerdeki barajlarda balık asansörü
bulunmamaktadır.
Ilısu Baraj aksı denizden yaklaşık 500 km
içeridedir ve tuzlu suda
yaşayan ve tatlı suda
yumurta bırakmak için
gelen göçmen balık
türleri baraj aksında
ve Dicle nehrinde bulunmamaktadır. Baraj
aksının akış yukarısı ve
akış aşağısında mevcut
bulunan balık türleri
genelde Sazan (Carpinus caprio) ve Barbus
(Turkish barbel, Bıyıklı

BARAJ PROJESI
KAPSAMINDA
YAPILAN DETAYLI
ARAŞTIRMALAR
SONUCUNDA
ÖNEMLI VE
KORUNMASI
GEREKTIĞI
BELIRLENEN KILIT
TÜRLER “TÜR
EYLEM PLANI”
ÇERÇEVESINDE
KORUNMAYA
DEVAM EDECEKTIR.

Irak Devleti tarafından
Dicle nehri üzerinde
daha önceki yıllarda
inşa edilmiş bulunan
Musul Barajı, Dicle
Nehri’nin Basra Körfezi
kanalıyla Hint Okyanusu ile olan irtibatını
kestiği için, tatlı sularda yumurta bırakmak
için gelen deniz balıklarının Ilısu Barajına
ulaşması olanağı ortadan kalkmıştır.
Yukarıda
açıklanan
nedenlerle Ilısu Barajında “balık geçidi”
veya “balık asansörü”
yapılmasına
ihtiyaç
bulunmamaktadır. Ay-

rıca dünyada son yıllarda balık geçidi ve
balık asansörü yerine
türlerin
hareketinin
ve neslinin devamının
sağlanmasında
“yakalama-taşıma-serbest bırakma” yöntemi
üzerine çalışmalar yapılmakta ve kabul görmektedir. Yukarıda da
bahsedildiği gibi Ilısu
Barajı membaa ve mansabında yakalama-taşıma-serbest bırakma
çalışmaları sürdürülmüş ve bu çalışmaların
neticesinde bu yöntemin Dicle Nehrinde
bulunan balık türleri
üzerinde strese neden
olduğu, dolayısıyla yakalama-taşıma-serbest
bırakma yerine doğal
olarak bulunan türler
ile balıklandırma yapılmasının daha uygun
olacağı belirlenmiştir.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
PROJESİ ILISU
BARAJI’NIN İNŞASI İLE
TAMAMLANMAYA BİR
ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

*
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Ilısu Barajı GAP dahilinde Dicle Nehri üzerinde son dönemde
inşa edilmekte olan en büyük barajdır. Barajın yapım öncesi
hikayesi, aşağı çığır ülkeleri ve dostlarının Türkiye’nin barajı
yapmasını engellemek için uluslararası alanda yürüttükleri
işbirliği açısından bir örnek olay niteliğindedir.
YAZAN

PROF. DR. ADIL İLTER TURAN

O

rta
Doğ u ’ n u n
diğer yörelerinde
çatışmalar

süregelirken,

Türkiye

genellikle kısaca GAP

konusuna ilgi duyanlar, ülkemizin Fırat ve
Dicle nehirlerinin sularından gerek sulama
gerek elektrik üretimi
amacıyla

yararlanmak

için bu iki nehir üzerin-

diye anılan Güneydo-

de toplam on üç barajın

ğu Anadolu Projesi’n-

inşasını öngören dev bir

de sessizce yol almaya

proje ürettiğini hatırla-

devam etmektedir. Or-

yacaklardır.

tadoğu’da su kullanımı

uygulamasına

Projenin
1960’lı

yıllarda Fırat üzerinde barajlar inşası ile
başlanmış, 1970’li yıllarda buna Dicle Nehri de eklenmiştir. GAP
Projesi 75 378 km2 ya
da Türkiye’nin yüzölçümünün takriben on
birde birini kapsamakta ve proje tamamlandığı zaman 1 800 000
hektar
sulanabilmesi
amaçlanmaktadır
ki,
bu rakam Türkiye’nin
sulanabilir topraklarının %20’sine tekabül
etmektedir.
Projenin
hitamında 27 milyar
KwH ya da ülkemizin
hidro-elektrik potansiyelinin %20’sini aşan
miktarda elektrik üretimi gerçekleştirilecek,

3 800 000 kişi için de
istihdam yaratılacaktır.
Böyle dev bir projenin muhtelif sebeplerle uluslararası alanda
yoğun bir ilgi uyandırmış olmasına şaşmamak gerektir. Örneğin,
proje geliştirilip uygulama safhasına doğru
yol almaya başlayınca
aşağı çığır ülkeleri Türkiye’nin bu nehirlerin
bütün suyunu kullanacağından ve kendileri
çok az su kalacağından
endişelenmişlerdir. Bu
ülkeler yanlarına bazı
müttefiklerini de katarak bir yandan azami
miktarda suyun kendilerine verilmesini talep
etmişler, diğer yandan

*Bu makale ilk olarak Washington, D.C.’de Ekim 2017’de gerçekleşen yıllık IMF toplantısında dağıtılmak üzere hazırlanan “The
Southeastern Anatolia Project Advances with the Construction of the Ilısu Dam,” başlığı ile İngilizce olarak Economic Dialogue:
Turkey ( Istanbul: Özgencil, October 2017) yıllığında yayınlanmıştır.
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Aşağı çığır ülkelerinin
bazen sulamayı doğal
akış ile gerçekleştirmeye çalıştıkları bilinmekteydi.

Ilısu Barajı ve HES – membadan görünüm

baraj projelerinin hayata geçirilmesini engellemek için ortak çabalara yönelmişlerdir.
Bu strateji Türkiye’nin
kendi olanaklarıyla barajları inşa edemeyeceği
varsayımı üzerinde bina
edilmişti. Her ne kadar maddi kaynakların
sınırlılığı gecikmelere
yol açmışsa da, Türkiye
baraj inşası projelerini
yine de devreye sokmuş, ve bu süreç içerisinde öngörülmemiş
olmakla birlikte dünyada dev barajlar yapma kabiliyetine sahip
az sayıda ülke arasına
katılmayı başarmıştır.
Bugün dünyanın en büyük barajlarını yapabilecek firmalar arasında
Türk firmaları da yerlerini almış bulunuyorlar. Türkiye’nin büyük
barajları kendi imkanlarıyla yapabileceği görüldükten sonra, başlangıçta GAP projesine
karşı çıkan bazı ileri ülkeler enerji üretimi için
gerek duyulan türbinleri, jeneratörleri ve diğer makine ve aksamın

satışı için kredi vermeyi
teklif etmişlerdir.
Barajların inşaatı ilerledikten sonra, aşağı
çığır ülkelerinin bazı
endişelerinde haklı olmadıkları da görülmeğe
başlanmıştır.
Aslında
başlangıçtan
itibaren
aşikar olması gereken
bir noktayı hatırlatmak
gerekirse, barajlardan
elektrik üretilmesinin
planlanması, bir miktar
suyun aşağıya bırakılmasını zaten zorunlu
kılıyordu. Buna ek olarak, suyun tutulması ve
akışının düzenlenmesi,
aşağı çığır ülkeleri dahil

herkesin suyun en az
bulunabildiği bazı aylarda bile makul miktarlarda su bulabilmesi
anlamına
geliyordu.
Yukarı çığırda, derin
vadilerin
bulunduğu
konumlarda inşa edilen
barajlarda buharlaşma
yoluyla su kaybı daha
düşük olduğundan, aslında insanların kullanabileceği su miktarı
da baraj öncesi döneme göre artmaktaydı. Ayrıca, Türkiye’nin
sulamada
kullandığı
teknolojiler, aşağı çığır
ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman su tasarrufuna daha riayetkardı.

Atatürk Barajı ve HES – Şanlıurfa

GAP projesine yönelen
direniş üç nedene dayanıyordu. İlkin, Türkiye’nin tarih boyunca
kullandığı kuru tarımdan ayrılarak Mezopotamya nehirlerinin potansiyelini sulu tarımda
değerlendirmeye karar
vermesi, tüm nehir
havzasında su kullanımının yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir ki, bu nehir sularının
geleneksel kullanıcısı
olan aşağı çığır ülkeleri
açısından bir belirsizlik
durumu ortaya çıkarıyordu. İkinci olarak,
aşağı çığır ülkeleri hali
hazırdaki su kullanım
örüntüsünün gelecekte de devam edeceğini
varsayıyor, dolayısıyla
nüfusları arttıkça, su
ihtiyaçlarının da aynı
oranda artacağını hesaplıyorlardı. Eğer suyun bir bölümünü Türkiye kullanacaksa, bu
gelecekte
kendilerine
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vazgeçilmemiş, sadece
bir miktar gecikme söz
konusu olmuştur. İnşaat maliyeti 1 milyar Euro
olan baraj ülkenin enerji
açışından dördüncü en
büyük üreticisi olacaktır. Barajın temel amacı
enerji üretimidir, 4.12
milyar KwH elektrik
üretilecek, sınırlı oranda sulama yapılacaktır.
Barajın ulusal ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkıda bulunacağı
öngörülmektedir.

50

daha az su kalacak demekti. Bu düşünce tarzı
su ihtiyaçlarını sadece
kantitatif düzeyde kavramsallaştırmalarına
yol açıyor, dolayısıyla
ortaya mevcut tüketim
düzeyleri
muvacehesinde haklı bulunamayacak derecede yüksek,
abartılı su talepleri çıkıyordu. Son olarak, sorunu salt kantitatif bir
soruna indirgemek, su
kullanımını sonucu sıfır
toplamlı bir oyuna dönüştürüyor ve tarafların havzada su kullanımına dönük işbirliğini
geliştirme projelerine
kuşku ile yaklaşmalarını teşvik ediyordu.
Yıllar ilerledikçe, Güneydoğu Anadolu Projesinin tamamlanacağı
fakat projenin aşağı çığır ülkelerinin korktuğu
türden çeşitli olumsuzluklara yol açmayacağı
görülmeye başlanmıştır. Bu tespit sorunlar

olmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak en
ağır sorun, beklenenin
aksine, kantitatif değil,
kalitatif bir sorun olan
kirlenmedir.
Nehirler
Güneye doğru akarken
şehirlerin, kasabaların
ve tarım arazilerinin
yanından geçmektedir.
Bu akış sırasında kanalizasyonlar ve kimyevi
gübrelemenin kirlettiği
sular nehre geri dönmektedir.
Türkiye’de
nehirlerin kıyısında bulunan kentlerin belediyeleri genellikle arıtma
tesisleri inşa etmişlerdir. Tarımda üretimin
arttırılması
amacıyla
kullanılmaya başlayan
daha sofistike sulama
teknolojileri gübrelemeden
kaynaklanan
kirlenmeyi azaltmaktadır. Yine de uluslararası kuruluşların da
maddi destek verdiği ve
Dicle-Fırat Havzasının
tümünde
kirlenme-

yi önlemeye dönük bir
projenin
uygulamaya
konması, kirlenmenin
önlenmesine
büyük
katkıda
bulunacaktır.
Maalesef, bu tür bölgesel işbirliğini öngören iyi niyetli projelerin
devreye sokulması için
bölgeye barış ve istikrarın geri dönmesini
beklemek gerekecektir.
Ilısu Barajı
Ilısu Barajı GAP dahilinde Dicle Nehri üzerinde son dönemde inşa
edilmekte olan en büyük
barajdır. Barajın yapım
öncesi hikayesi, aşağı
çığır ülkeleri ve dostlarının Türkiye’nin barajı
yapmasını engellemek
için uluslararası alanda yürüttükleri işbirliği
açısından bir örnek olay
niteliğindedir.
Ancak,
daha önce Fırat nehri
üzerindeki Atatürk Barajı örneğinde de görüldüğü gibi, projeden

Herhangi bir büyük barajın inşasında olduğu
gibi, Ilısu Barajı da salt
bir inşaat projesi değil,
aslında kapsamlı bir
sosyo-ekonomik
dönüşüm
tasavvurudur.
Projenin uygulanması
sonucunda 107 köy ve
bir ilçenin toprakları ve
binaları tamamen veya
kısmen su altında kalacağından bu mekanlarda kamulaştırma faaliyeti yürütülmüştür.
Şimdi yeniden yerleşim için alanlar hazırlanmakta, yeni binalar
yapılmakta,
çiftçilere
iktisadi değeri daha
yüksek ürünler yetiştirmeleri için eğitim
ve maddi destek verilmekte, baraj bölgesi
sakinlerinin
oluşacak
baraj gölünde balıkçılık ve diğer su ürünleri
potansiyelinden yararlanmaları için planlar
yapılmakta,
artması
beklenen iktisadi faaliyet için yol şebekeleri
iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir. Barajın 2017 sonu itibariyle
su tutmaya hazır hale
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gelmesi
beklendiğinden hazırlık çalışmaları hızlanmıştır. Ancak,
su tutmaya başlanmasından sonra bir süre
daha, özellikle suyun
daha geç ulaşacağı yerlerde çalışmalara devam edilmesi mümkün
olacaktır.
Ilısu Barajı’nın bu projeye diğerlerine nazaran ilgiyi arttıran özgün
bir yönü bulunuyor.
Proje bitiminde tarihi Hasankeyf kasabası
da sular altında kalacaktır. Bu olay yoğun
tartışmalar için zemin
oluşturmuştur.
Kasabanın sular altında
kalmaması gerektiğini
ileri sürenleri tatmin
etmek, bu durumda barajdan sağlanacak iktisadi faydanın yetersiz
düzeye düşeceği nedeniyle, mümkün olmamakla birlikte, onların
uyarıları kentin tarihi
değerlerinin korunması
için yürütülen kapsamlı
çabalar için ek bir itici
güç oluşturmuştur. Bir
örnek vermek gerekirse, Hasankeyf kalesinin
alt bölümlerine şu anda
kayalardan
kopmalar
dolayısıyla giriş yasaklanmıştır. Bu bölüm
baraj devreye girdikten
sonra su altında kalacaktır. Buna karşılık,
kaleye girişteki en güzel
eser olan Orta Kapı halen inşası devam eden
Kültür Parkı’na taşınacak ve orada kurulacaktır. Kalenin üst tarafı yumuşak, erime ve
kırılmaya elverişli yumuşak bir kaya zeminin

üzerine oturmaktadır.
Şu anda bu kayaların
güçlendirilerek, üst kalenin ziyaretçilere açılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu tür
çabalar arasında en çok
dikkate mazhar olması gereken başarı tarihi
Zeynel Bey Türbesi’nin
iki kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınarak
su altında kalmaktan
kurtarılmasıdır. Diğer
bir dizi tarihi binanın
da benzer biçimde uygun yerlere nakli için
çalışmalar devam etmektedir.
Hasankeyf’in tarihi niteliğinin
yaşatılması
için yoğun bir gayret
gösterilmektedir. Bölgedeki kazılardan elde
edilen
koleksiyonların da sergilendiği bir
arkeoloji müzesi yeni
Hasankeyf’te faaliyete
geçmiştir. Sergilenecek
parçalardan
bazıları
12000 yıllık olup, daha
önce herhangi bir yerde sergilenmemiştir. Bu

müze, bütün dünyadan
ziyaretçilerin
ilgisini
çekecek özgün bir kurum olacaktır. Bir dizi
tarihi eserin taşınarak
yerleştirileceği Kültür
Park ile birlikte düşünüldüğü zaman, tarihi
Hasankeyf’in
tarihinin bütünüyle suların
altında
kalmayacağı
aşikardır. Yeni Hasankeyf’te yapılan kamu
binaları ve meskenler
bölgenin mimari tarzını
yansıtmaktadır; örneğin, meskenler tek veya
iki katlı, düz damlı,
bölge inşaat geleneğine
uygun yapılardır.
Ilısu Barajı Projesi, Türk
devletinin tarihi olan ile
çağdaş olanı, geleneksel ile yeniyi mecz etme
çabalarının bir örneğidir.
Aynı zamanda
Ilısu, birbirini izleyen
Türk hükümetlerinin,
GAP projesinin hayata
geçirilmesini engellemeye dönük muhtelif
çabaları rağmen, projeyi tümüyle hayata

geçirme
kararlılığına
kanıt teşkil etmektedir.
GAP projesinin içinde
yer alan diğer barajlar
için de geçerli olduğu
gibi, Ilısu barajında da
Türkiye’nin enerji kaynaklarının çeşitliliğini
arttırmak, tarım potansiyelini güçlendirmek ve yeni istihdam
imkanları
yaratmak
hedefleri güdülmektedir. Şu ana kadar Türkiye’nin su kullanımına
ilişkin gelişmeler, ülkemizden kaynaklanan
sınıraşan suların kullanımında komşularına
büyük zararlar vereceği
veya uluslararası camia
için sorunlar yaratacağı
türünden
bekleyişlerin yerinde olmadığını
göstermiştir.
Türkiye
Fırat ve Dicle’ye kıyıdaş
ülkelerle üçlü işbirliğinin yürütülebileceği ve
her üç ülkenin bu nehirlerin nimetlerinden
müştereken yararlanabileceği günleri sabırsızlıkla beklemektedir.
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Yıllarca muhtelif maksatlarla hizmet etmiş
yapıların, kullanım ömrünün tamamlaması ya
da yerinde yeni projeler inşa edilecek olması
gibi nedenlerle yıkılmasına ihtiyaç duyuluyor.
Ancak bazı tarihî, kültürel ve mânen önem arz
eden yapıların yıkılması düşünülemeyeceğinden,
bu vazgeçilmez nitelikteki yapıların proje
sahasından nakli vasıtasıyla gelecek nesillere
aktarılması sağlanıyor.

HAZIRLAYAN

BURAK YALÇIN
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nsanoğlu yerleşik hayata geçişinden itibaren,
barınma,
korunma, hizmet
ve benzeri maksatlarla yapılar inşa etmeye
başladı. Zamanla ihtiyaçların artışı, farklılık göstermesi veya
yapıların eskimesi gibi
nedenlerle mevcut yapıları yıkıp yerine yenilerini inşa etti ya da
park, mesire alanları
gibi farklı maksatlarla değerlendirdi. Ancak
vazgeçilemeyecek derecede önemli kimi yapılar bu durumun istisnasını teşkil etti. Ancak
bazı tarihî, kültürel ve
manen önem arz eden
yapıların yıkılması düşünülemeyeceğinden,
bu vazgeçilmez nitelikteki yapıların proje
sahasından nakli vasıtasıyla gelecek nesillere
aktarılması sağlandı.”
Özellikle teknolojinin
de gelişmesiyle sayıları
bir hayli artan yapıların başka bir konuma
taşınması için tarihteki
bilinen ilk örnek, XVIII.

Bina 4 metre doğu istikametinde taşınarak,
çınar ağacı kesilmekten ve zarar görmekten
kurtulmuş oldu. Ülkemizde tarihi yapıların
taşınmasına dair en büyük çaplı taşıma projesi
ise Ilısu Barajı’nın su
tutmasıyla birlikte tarihi yapıların ve tarihi
eserlerin suyun altında
kalmasını
engellemek
ve gelecek nesillere aktarılmasını
sağlamak
amacıyla
gerçekleştirilen taşıma işlemleri.
Proje kapsamında gerçekleştirilen taşımalar
büyük ölçüde tamamlandı. Taşınan eserler
Kültürel Park’taki yeni
yerlerine konumlandırıldı. Kalan eserlerin de
Kültürel Park’a taşınmasıyla Ilısu Barajı göl
sahasından etkilenmesinin önüne geçilmesi
ve bu yolla tarihi mirasımızın gelecek nesillere
aktarılması planlanıyor.

yüzyılın
ortalarında Fransa’da Kral XV.
Louis’e ait bir yapının
200 metre taşınmasıyla
gerçekleşti.
Cumhuriyet
tarihimizdeki ilk
örnek Atatürk’ün
Yalova’daki köşkü
Cumhuriyet tarihindeki
ilk yapı taşıma örneği ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün
talimatı neticesinde taşınan
Atatürk’ün Yalova’daki
köşkü. Köşkünün yanındaki çınar ağacının
dallarının, köşkün pencerelerine zarar vermesi nedeniyle ağacın
kesileceğini
öğrenen
Atatürk, ağaca kesinlikle zarar verilmemesini ve köşkün ağaçtan
uzaklaştırılması yoluyla bu meselenin çözülmesi talimatını verdi.
Köşkün taşıma işlemi
için İstanbul Belediyesi
Fen İşleri Yollar - Köprüler Şubesi görevlendirildi. İlk iş olarak binanın temeli açıldı ve
altına raylar döşendi.

BAZI TARIHÎ,
KÜLTÜREL VE
MÂNEN ÖNEM ARZ
EDEN YAPILARIN
YIKILMASI
DÜŞÜNÜLEMEYECEĞI
IÇIN, BU
VAZGEÇILMEZ
NITELIKTEKI
YAPILARIN PROJE
SAHASINDAN
NAKLI VASITASIYLA
GELECEK NESILLERE
AKTARILMASI
SAĞLANIYOR.

Ülkemizde olduğu gibi,
dünyanın dört bir yanında da tarihi yapılar
çeşitli sebeplerden dolayı taşındı ve taşınmaya devam ediyor. 18
bin tonluk Guinness rekortmeni Hacinski Kardeşler Malikanesi’nden,
mali kaynak bulma süreci Mısır’ın işgali ile
sonuçlanan Yüksek Asvan Barajı’na, İspanya’dan ABD’ye taşınan
Aziz Bernard Manastırı’ndan, tarihî Shubert
Tiyatrosu’na
kadar,
işte hikayeleriyle beraber dünyadaki tarihî
varlıkların yeniden konumlandırılmasına dair
örnekler…
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YÜKSEK ASVAN
BARAJI
Asvan’da bir baraj inşa
edilmeden

önce

sır,

4

yıllık

Mı-

milyon

ton verimli toprağını
Nil Nehri taşkınlarıyla kaybediyordu. Mısır
uygarlığından daha öncesine dayanan bu durum, Asvan’daki ilk baraj 1889’da inşa edilene
kadar devam etti. Baraj
Nil’in suyunu kontrol
altında tutmak için yetersizdi. Bu yüzden 1912
ve 1933 yıllarında baraj
yükseltildi. 1946 yılında ise sel nedeniyle su
seviyesi barajın en üst
kotuna kadar ulaştığında çok büyük bir tehdit
teşkil etti.
Baraj için kaynak
üretme süreci işgalle
sonuçlandı.
1952 yılında Mısır Geçici

Devrim

Konseyi,

eski barajın yaklaşık 6

kilometre yukarısında
yüksek bir baraj inşa
etmeye karar verdi.
1954 yılında Mısır, barajın yapımı için Dünya Bankası’ndan kredi talebinde bulundu.

Başlangıçta ABD borç
vermeyi kabul etse de,
sonra bu kararından
geri döndü. 30 Temmuz
1956’da Mısır Yönetimi, barajın yapımı için
kaynak sağlamak ama-

cıyla işletmesi ve mülkiyeti Kanal Şirketi’nde
olan Süveyş Kanalı’nı
millileştirdi. Mısır’ın bu
kararının ardından, İngiltere, Fransa ve İsrail,
Mısır’ı işgal etti.
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Bunun üzerine Sovyetler Birliği Mısır’a
yardım teklif etti. Sonrasında ise Rusya’nın
Paris
ve
Londra’ya
atom bombası atma
tehdidine maruz kalan
ve ABD’nin desteğini
alamayan İngiltere ve
Fransa geri çekilmek
zorunda kaldı.
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90 bin Nubyan ve
“Büyük Firavun”un
tapınağı taşındı.
Bu siyasi ve ekonomik
krizlerin ardından nihayet 1960 yılında Yüksek Asvan Barajı’nın
yapımına
başlanabilecekti. Ancak bu sefer başka bir meseleyle
karşı karşıya kalındı;
yaklaşık 90 bin Nubyan’ın (Sudan’ın kuzeyi
ve Mısır’ın güneyinde
Nil Nehri kenarındaki
Nubya bölgesinde yaşayan halk) yeniden

yerleşimi ve Mısır tarihinin gelmiş geçmiş
en büyük firavunu olarak anılan II. Ramses ve
Kraliçe Nefertari tapınaklarının taşınması…
II. RAMSES ve
NEFERTARİ
TAPINAKLARI / Ebu
Simbel, MISIR
1959’da UNESCO, Mısır
ve Sudan hükümetlerinden, Ebu Simbel’deki

eşsiz tapınakların kurtarılmasına ilişkin resmi bir talep aldı. Yüksek
Asvan Barajı’nın inşası
ile iki antik tapınak sular altında kalacak ve
onarılamayacak şekilde hasar görecekti. Biri
daha büyük, diğeri ise
daha küçük olan bu ikiz
tapınaklar, II. Ramses
tarafından kendisi ve
karısı Kraliçe Nefertari
adına 3 bin 200 yıl önce

inşa edilmişti. M.Ö.
1263 – 1243 yılları arasında dağın içi oyularak
inşa edilen bu tapınaklar II. Ramses’in 60.
yaşında tamamlandı.
1960 yılında proje için
uluslararası bir fon
oluşturulmaya başlandı. Tapınakların nasıl
kurtarılabileceğine dair
problemin çözümü ise
İsveçli bir firmadan
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geldi. Tapınaklar, taştan ya da başka herhangi bir materyalden
inşa edilmek yerine
uçuruma oyularak yapılmıştı.
Tapınakları
taşıyabilmek için önce
tapınağın çatısını teşkil
eden taşların kaldırılması gerekiyordu. Çatılar, duvarlar ve tapınağın cepheleri 20 – 30
ton arasında değişen
bloklar halinde kesildi.
Tapınaklar
gözenekli kumtaşına oyulmuş
olduğundan, herhangi
bir patlayıcı kullanmak imkânsızdı. Bu
yüzden tapınağın çatısının üzerindeki taş
kütleler, yerine buldozerler
vasıtasıyla
nakledildi.
Kütleler,
İsveçli bir şirketin tek
kişilik pnömatik kırıcıları, kompresörleri ve
matkapları vasıtasıyla
daha kullanışlı hale getirildi. Duvarlar, çatılar
ve cephe ise yine başka
bir İsveçli şirketin dev
el testereleriyle bloklar

halinde kesildi, çünkü
güç testereleri gözenekli kumtaşını keserken çok fazla zayiata
neden olacaktı. Zira
yeni yerinde bir araya
getirildiğinde, tapınağın eski görünüşünden
uzaklaşmasından taviz
verilemezdi.

YILDA IKI KEZ
(21 EKIM VE 21
ŞUBAT) GÜNEŞ
TAPINAĞIN IÇ
SALONLARINDAKI
HEYKELLERI
AYDINLATIYORDU.
BU TARIHLER II.
RAMSES’IN DOĞUM
VE TAÇ GIYME
TARIHLERIYDI.
ANCAK KONUM
DEĞIŞIKLIĞINDEN
SONRA, SALONDAKI
HEYKELLERE
GÜNEŞ BIRER
GÜNLÜK
SAPMAYLA,
YANI 22 EKIM
VE 22 ŞUBAT’TA
VURMAYA BAŞLADI.

Tapınağın
taşınacağı yeni konumu, 200
metre daha içeride ve
65 metre daha yüksekteydi. Tapınaklar inşa
edilirken, yönleri ve
konumları özel olarak

belirlenmiş ve konumlandırılmıştı.
Taşıma
planlaması yapılırken
bu husus özellikle göz
önünde bulunduruldu.
Yılda iki kez (21 Ekim
ve 21 Şubat) güneş tapınağın iç salonlarındaki heykelleri aydınlatıyordu. Bu tarihler
II. Ramses’in doğum ve
taç giyme tarihleriydi.
Ancak konum değişikliğinden sonra, salondaki
heykellere güneş birer
günlük sapmayla, yani
22 Ekim ve 22 Şubat’ta
vurmaya başladı.
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taşlar ise tapınakların
çatısının üzerine inşa
edilen taş kubbelerle
beraber doğal bir tepe
görünümüne
kavuşturmak için kullanıldı.
Bir başka deyişle, yeni
konumdaki malzemeler
tamamlayıcı nitelikte
değerlendirildi.
Kubbelerin üzerine nihai
olarak yaklaşık 330 bin
metreküp taş yerleştirildi.
Ebu Simbel tapınaklarının yerini değiştirme
çalışmaları 22 Eylül
1968’de büyük bir açılış töreniyle nihayete
erdirildi. Tüm projenin
maliyeti 200 milyon İsveç Kronu civarındaydı. Günümüz fiyatları
ile bu maliyet 1 milyar
Türk Lirası’nın üzerinde. Ebu Simbel’deki
tapınakların
UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne
alınması ise 1979 yılında gerçekleşti.
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Bloklar, büyük bir hassasiyetle birer birer
yeni yerlerine yerleştirildi. İzin verilen sapma sadece artı veya
eksi 5 milimetreydi.
Yani blokları yerleştirenlerin azami yarım
santimetre hata yapma
şansları vardı. Kullanım

kolaylığı ve hafifliği
göz önüne alındığında, gözenekli kum taşı
ile çalışmak büyük bir
avantajdı. Bloklar, takviye çubukları ve delikler kullanılarak birbirine sabitlendi ve derzler
yapay bir malzeme ile
dolduruldu.

Tapınaklar, orijinal konumlarındaki taşlardan
çerçevelenemezdi. Kullanılacak taşların yapay
olarak imal edilmesi
gerekiyordu. Bu yüzden
öncelikle 30 bin metreküp taşın buradan
kaldırılması gerekiyordu. Buradan çıkartılan

30 TEMMUZ
1956’DA MISIR
YÖNETIMI, BARAJIN
YAPIMI IÇIN
KAYNAK SAĞLAMAK
AMACIYLA SÜVEYŞ
KANALI’NI
MILLILEŞTIRDI.
MISIR’IN BU
KARARININ
ARDINDAN,
İNGILTERE, FRANSA
VE İSRAIL, MISIR’I
IŞGAL ETTI.

Haber

yonu) verilerine göre,
Aswan Barajı, 169 milyar metreküp’lük depolama hacmi ile Kariba Barajı’ndan sonra
dünyanın

en

yüksek

rezervuar kapasitesine
sahip ikinci barajı. Sulama, taşkın koruma ve
elektrik üretimi amacıyla inşa edilen baraj, Atatürk Barajı’nın
(932 bin 500 hektar)
10.

sırada

yer

aldığı

ICOLD’un en fazla sulama

sahasına

sahip

barajlar lisetesinde 700
bin

hektarlık

sulama

sahası ile 14. sırada yer
sadece

mumyanın bir mantar

tapınağı değil, kendisi

büyümesi tehdidi altın-

de tapınağın taşınma-

da olduğunu ve çürü-

sından 6 yıl sonra ta-

meyi önlemek için acil

şınmak zorunda kaldı.

müdahaleye ihtiyaç du-

II.

Ramses’in

Zira Fransız bilim insanları, firavunun kalıntılarını

incelerken,

yulduğunu belirtmişti.
Fransız yasalarına göre,
ülkeye giren, ölü ya da
diri

herkes

3 bin 860 metre kret
uzunluğuna sahip baraj
yaklaşık 1 milyar dolara
mâl oldu.

Hem siyasi, hem teknik, hem de ekonomik
bakımdan çeşitli güçlükler

çekilerek

edilen

Yüksek

inşa
Asvan

(Uluslararası

Barajı Mısır’a muaz-

Büyük Barajlar Komis-

zam faydalar sağladı.

ICOLD

Baraj sayesinde, Mısır

pasapor-

tarihinde ilk defa Nil

ta sahip olmalıydı. Bu

Nehri taşkını kontrol

yüzden Mısır hükümeti

altına

firavuna bir pasaport

Yıllık 47 milyar met-

çıkardı ve onu “Kral
(merhum)” olarak ta-

FRANSIZ
YASALARINA GÖRE,
ÜLKEYE GIREN, ÖLÜ
YA DA DIRI HERKES
PASAPORTA SAHIP
OLMALIYDI. BU
YÜZDEN MISIR
HÜKÜMETI
FIRAVUNA BIR
PASAPORT ÇIKARDI.
TAHMIN EDILECEĞI
ÜZERE, TARIHTE
PASAPORTA SAHIP
TEK FIRAVUN ISE
YINE II. RAMSES.

alıyor.
111 metre yüksekliğe ve

nımladı. Tahmin edileceği

üzere,

tarihte

pasaporta sahip tek firavun ise yine II. Ramses.
Mutlu Sona 1970
yılında ulaşıldı.
1960 yılında yapımına
başlanan ve 1970 yılında yapımı tamamlanan
kaya dolgu gövdeye sahip Yüksek Asvan Barajı, 1971 yılının Ocak
ayında işletmeye alındı.

YÜKSEK ASVAN
BARAJI SAYESINDE,
MISIR TARIHINDE
ILK DEFA NIL
NEHRI TAŞKINI
KONTROL ALTINA
ALINMIŞ OLDU.
YILLIK 47 MILYAR
METREKÜPLÜK
BIR TAŞKINDAN
KORUMA SAĞLAYAN
BARAJ, TAŞKINDAN
KORUMA
MIKTARIYLA
DÜNYADA BEŞINCI
SIRADA YER
ALIYOR.

alınmış

oldu.

reküplük bir taşkından
koruma sağlayan baraj, taşkından koruma
miktarıyla

dünyada

beşinci sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra
Mısır ve Sudan’ın tarımsal

faaliyetlerini

gerçekleştirebilmek
için ihtiyaç duydukları
suyun büyük bir kısmı sağlanmış oldu. Nil
Nehri’nde

taşımacılık

ve gezintiye de imkân
sağlayan baraj, turizm
faaliyetlerine de katkıda bulundu.
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ICOLD
(ULUSLARARASI
BÜYÜK BARAJLAR
KOMISYONU)
VERILERINE GÖRE,
ASWAN BARAJI,
169 MILYAR
METREKÜP’LÜK
DEPOLAMA HACMI
ILE KARIBA
BARAJI’NDAN
SONRA DÜNYANIN
EN YÜKSEK
REZERVUAR
KAPASITESINE
SAHIP IKINCI
BARAJI.
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FU GANG BİNASI /
Guangxi, Çin
Çin’in Guangxi Eyaletindeki Fu Gang Binasının bir proje nedeniyle
yıkılması
gerekmiş,
ancak bölgesinde eşsiz
olan binanın yıkılmasına razı gelinmemiş. Bu
nedenle İngiliz mimar

George Wilson tarafın-

nedenle 1 saatte sadece

dan tasarlanan binanın

30 santimetre yol alı-

taşınmasına karar ve-

nabildi.

rilmişti.

10 Kasım 2004 tarihin-

Bina, her biri 200 ton

de taşınmaya başlanan

kapasiteli 28 kriko ile

15 bin 400 ton ağırlı-

kaldırılarak taşındı. Bina

ğındaki bina, 11 günlük

taşınırken azami has-

taşıma neticesinde 36

sasiyet

metre uzağa taşındı.

gösterildi,

bu

FU GANG
BINASININ
TAŞINMASI
GUINNESS
REKORLAR
KITABI’NA DA
ADINI YAZDIRMIŞ
DURUMDA. BINA
15 BIN 400 TON
AĞIRLIĞIYLA,
DÜNYANIN
YEKPARE OLARAK
TAŞINAN EN AĞIR
BINASI.

Fu Gang binası 15 bin 400 tonluk ağırlığıyla yekpare olarak taşınan dünyanın en ağır
binasıydı.

Taşındığında 85, bugün
ise 99 yaşında olan Fu
Gang binasının taşınması Guinness Rekorlar
Kitabı’na da adını yazdırmış durumda. Bina
15 bin 400 ton ağırlığıyla, dünyanın yekpare
olarak taşınan en ağır
binası.

Haber

OERLİKON MAKİNE
FABRİKASI / Zürih,
İsviçre
2012 yılında Zürih’teki
Oerlikon Makine Fabrikası yakındaki bir demiryolunun genişletme
çalışmaları
nedeniyle
60 metre batıya taşındı.
Fabrika binasının eni 12
metre, uzunluğu ise 80
metreydi.
1889 yılında inşa edilen
ve bugün 129 yaşında
olan 6 bin 200 tonluk
binanın taşınmaya hazırlanma süreci 2 yıl
sürdü. Binanın taşınması ise 6 ray hattı
üzerindeki 500 makara
ve 2 hidrolik presle gerçekleştirildi.
SCHUBERT
TİYATROSU,
Minneapolis, ABD
1910 yılında inşa edilen
Schubert Tiyatrosu’nun
temelinde, binaya bir
asırlık süreçte yapılan
eklemeler
nedeniyle

ciddi anlamda zayıflamalar meydana gelmişti. Bina için tehdit teşkil eden bu durumdan
dolayı, tarihi binanın
temelinde güçlendirme
yapmak ve daha sağlam
bir zemine yerleştirmek
için yaklaşık 400 metre
öteye taşınmasına karar verildi.

Binayı Artspace adında bir firma satın almış
ve taşıma işlemini de
firma yönetmişti. 1999
yılında gerçekleştirilen
2 bin 908 tonluk tarihi
binanın taşıma işleminde 5 buldozer, 100
hidrolik kaldıraç ve 70
tane de hareketli taşıma
platformu kullanıldı.

Artspace restore edilen Schubert Tiyatrosu’nu yeniden faaliyete
geçirmek için kaynak
arayışına girişti. Özel
sponsorlar

ve

eyalet

meclisinin katkılarıyla,
tarihi tiyatro 2008 yılında yeniden hizmete
girdi.
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Cape Hatteras Feneri’nin Eski Konumu
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CAPE HATTERAS
FENERİ, Kuzey
Carolina, ABD
Hatteras Deniz Feneri
1870 yılında inşa edildi.
Ancak yıllar içinde kıyı
şeridi 420 metre içeri
doğru aşındı. Bu durum
deniz kenarında yaklaşık bir buçuk asrı deviren tarihi fenerin, deniz
tarafından yutulma ihtimalini ortaya çıkardı.
Bu nedenle yapının taşınmasına karar verildi.
Taşıma işlemi için 12
milyon
dolar
bütçe
oluşturuldu. 1999 yılında taşıma işlemi gerçekleştirilmeye başlandığında ise izleyenlerde
bir endişe hâkimdi. Zira
yapı taşıma esnasında
içten desteklenmemişti.
Halk hem yüksek, hem
de içten desteklenmeyen tarihi yapının devrilebileceğinden endişeliydi.
Ancak korkulan olmadı ve 148 yıllık tarihi
fener, 400 tonluk çelik bir tabakaya monte edilerek 884 metre
taşındı. Taşıma işlemi
tam 23 gün sürdü. Ta-

CAPE HATTERAS
FENERI’NI
TAŞIYAN EKIP,
AMERIKAN İNŞAAT
MÜHENDISLERI
DERNEĞI ENDÜSTRI
SEKTÖRÜNÜN
OSCAR’I OLARAK
KABUL EDILEN
OPAL ÖDÜLÜ ILE
ÖDÜLLENDIRILDI.

Cape Hatteras Feneri’nin Yeni Konumu

şıma işleminden sonra,
Cape Hatteras Feneri’ni
taşıyan ekip, Amerikan
İnşaat
Mühendisleri
Derneği endüstri sektörünün Oscar’ı olarak
kabul edilen Opal Ödülü
ile ödüllendirildi.
İSABEY HACINSKİ’NİN
MALİKÂNESİ, Bakü,
Azerbaycan
Azerbaycan’ın
18611919 yılları arasında
yaşamış petrol milyonerlerinden olan ve
hayırseverliğiyle
de
bilinen İsabey Hacıns-

ki, kendisi için bir malikâne tasarlaması için
İtalya’dan bir mimar
davet etmiş, 1908 yılında bina tamamlandıktan sonra ise çok
beğendiği için mimara
vadettiğinden çok daha
fazla ücret ödemişti.
2013 yılında Bakü’nün
merkezinde; altında 3
bin 500 araçlık otopark,
içerisinde çok sayıda
havuz, fıskiye ve egzotik ağacın bulunacağı
bir parkın yapımı gündeme geldi. Bu nedenle

Haber

parkın yapılacağı alan
istimlak edildi. Ancak
Hacınski’nin malikânesinin özellikle manevi önemi nedeniyle
taşınmasına karar verildi. Taşıma işlemi için
daha önce 35 yapıyı taşımış olan Hollandalı
bir firma ile anlaşıldı.
Bu kapsamda Azerbaycan Mimarlar Birliği
ve Hollandalı Bresser
Eurasia BV Şirketi arasında bir mutabakat
anlaşması
imzalandı.
Belge, Birlik Başkanı Elbay Gasimzade
ve Bresser Eurasia BV
CEO’su Leon Sweegers
tarafından imzalandı.
Anlaşma ile tarihi binanın
taşınmasının
yanı sıra Azerbaycan
şehirlerindeki
inşaatın büyümesine destek,
yüksek nitelikli uzmanların eğitimi konusunda
yakın işbirliği, mühendislik ve inşaat konusunda tecrübe alışverişi
ve çeşitli ortak projelerin uygulanması da dâhil olmak üzere çeşitli
alanlarda işbirliği yapılmasını öngörülüyordu.
Hollandalı şirket tarafından taşınan bina, 20
metre yüksekliğe, 52
metre uzunluğa ve 32
metre genişliğe sahipti.
18 bin tonluk ağırlığıyla
taşınmasıyla ise “yekpare olarak taşınan en
ağır bina” unvanını
Çin’deki 15 bin 400 ton
ağırlığındaki Fu Gang
binasının elinden aldı.
5 günde tamamlanması planlanan binanın
eski yeri ile yeni yeri

arasında10,6 metrelik
taşıma işlemi 23 – 27
Nisan 2013 tarihleri
arasında 100’den fazla kişinin gayretleriyle
40 saatlik çalışmayla
4 günde; yeni temeli üzerine yerleştirilme
çalışmaları ise 2 haftalık bir çalışma sonunda
tamamlandı.
AZİZ BERNARD
MANASTIRI,
Sacramenia,
İspanya’dan Florida,
ABD’ye
İspanya’da şu an Segovia kenti sınırları içinde
yer alan tarihi Sacramenia’da 1133 – 1141
yılları arasında inşa
edilen ve hayatına ilk
olarak manastır olarak
başlayan Aziz Bernard
Manastırı 1830’lu yıllarda yaşanan sosyal
devrimden sonra, tahıl
ambarı ve ahır olarak
öngörülüyordu.

1925 yılında yapıyı William Randolph Hearst
satın aldı. Sonrasında
ise binayı yaklaşık 11
bin parçaya böldürüp
ahşap kutulara yerleştirerek ABD’ye nakledilmesini sağladı.

İSPANYA’DA ŞU AN
SEGOVIA KENTI
SINIRLARI IÇINDE
YER ALAN TARIHI
SACRAMENIA’DA
1133 – 1141 YILLARI
ARASINDA INŞA
EDILEN VE
HAYATINA ILK
OLARAK MANASTIR
OLARAK BAŞLAYAN
AZIZ BERNARD
MANASTIRI
1830’LU YILLARDA
YAŞANAN SOSYAL
DEVRIMDEN
SONRA, TAHIL
AMBARI VE
AHIR OLARAK
KULLANILDI.

Parçaları tekrar birleştirerek kiliseyi yeni
yerine
kavuşturmayı planlayan Hearst,
maddi
imkânsızlıklar
nedeniyle bu planını 26
yıl ertelemek zorunda
kaldı. Parçalar 26 yıl
boyunca Brooklyn’deki
bir depoda bekledi.
Nihayet iki girişimci
Hearst’ın ölümünden
sonra parçaları satın
aldı. 19 aylık çalışma
sonucunda
parçalar
tekrar bir araya getirilerek manastır meydana getirildi. Tarihi
manastır günümüzde
piskoposluk
kilisesi
olarak hizmet veriyor.
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SSzlere
rahat ve huzurlu
bbr ortam sunuyoruz.

G.M.K. Bulvarı No: 135 Maltepe / ANKARA
Tel: + 90 (312) 230 86 86
Fax: +90 (312) 229 23 24
E-Maal: nfo@@lccressdence.com

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

249
Metre

Avrupa’nın

Mühendislik
Harikası Ermenek
Barajı:

218

metre
ile kategorisinde dünyanın
en yüksek
6. barajı

Kategorisinde
Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATÜRK
Barajı ve HES

KKTC
SU TEMIN PROJESI

En Yüksek
Barajı

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

Çine Adnan Menderes
Barajı ve HES

4

Boğaziçi Tüneli

Dünyada
ilk kez

milyon

dekar alan sulanıyor

iki kıta su tüneliyle birbirine
bağlandı

3,76
Yıllık

milyar metreküp içme suyu
temin ediliyor

1,8
milyon

hektar alan taşkınlardan
korunuyor

50
Yıllık

milyar

kilovat.saat enerji üretim
kapasitesi

Kaynak: DSİ

