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ÖZET  

 Bir ülkenin sosyo ekonomik  gelişmesi ve kalkınmasında büyük faydaları olan  barajlar aynı 

zamanda birer potansiyel tehlikedir. Milyonlarca m3 suyu biriktiren yapılar olan  barajlar için 

bu potansiyel tehlikelere karşı çok detaylı etüt ve  projelendirme çalışmaları yapılır ve bu 

özen  baraj inşaatı ve işletmesi süresince de devam eder.  

İTÜ’den hocam Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu Baraj Güvenliği konusunda 2011 yılında  

yazdığı çok değerli kitabında Baraj Güvenliği kavramını şöyle açıklıyor; “Barajların 

sınıflandırılmasından proje kriterlerine, baraj yetersizliklerinden, baraj yıkılmalarına, baraj 

muayenesinden, güvenlik programlarına, yıkılma modellemelerinden baraj izlenmesine, 

ölçme sistemlerinden ölçme âletlerine kadar çeşitli hususları kapsamaktadır”.  

Prof Ağıralioğlu devamla “Baraj güvenliği sadece mevcut barajları değil, yapılacak 

barajların plânlama, tasarım ve inşaat safhalarındaki standartlarına, proje kriterlerine 

şartnamelerine ve kılavuzlarına da etki etmektedir” diyor kitabında.  

Hocam devam ediyor ” Türkiye'de bu konuda bazı çalışmalar yapılmış ise de konunun 

bütününü içeren bir eser mevcut değildir. Hâlbuki Türkiye'de bu konuda  çeşitli çalışmaların 

yapılması ve dünyadaki gidişe uygun olarak mevcut düzenlemelerin yenilenmesi gelişen 

ekonomi ve teknolojiye göre lüzumludur.” 

DSİ’deki çalışma hayatımda” Baraj Güvenliği” konusunda kurumda yapılan  çalışmalara 

katkıda bulunmuş bir mühendis olarak hocamın  açıklamalarına tamamen katılıyorum. Ancak 

ülkemiz için çok önemli olan bu kavrama onun bıraktığı yerden, Baraj güvenliğinin teknolojik 

gelişmelerle ve su yönetimi ile  olan ilişkisini  geliştirerek katkıda bulunmaya çalışacağım. 

 

Anahtar sözcükler: Su Yönetimi, Baraj Güvenliği, Baraj Yıkılması  
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1. Giriş 

 

 Geçmişte ve günümüzde örnekleri yaşanan ve yaşanması muhtemel baraj kazaları, can ve 

mal emniyeti bakımından önemli bir tehdit unsurudur. Bir barajda meydana gelecek kazayı 

önleyebilmek veya bu mümkün olmuyorsa, kazanın verebileceği zararları en aza 

indirgeyebilmek için gerekli tedbirleri almak gerekir. Tedbir almak için ise tehlikeyi önceden 

kestirebilmek gerekir. Bu nedenle barajları gerek inşaat sırasında gerekse işletme ömrü 

boyunca emniyet açısından sürekli olarak denetlemek, muhtemel kazaları önceden tahmin 

edebilmek, mümkün ise önleyebilmek ve kazalardan etkilenmemek için hazırlıklı olmak 

gerekir.  

Türkiye  baraj yapımı konusunda 21. Yüzyılın başından bu yana  oldukça hızlı bir dönemi 

yaşamakta olup bu dönem yetkililer tarafından aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır; 

"1954-2002 yılları arasında 276 baraj inşa edildi, 2002-2017 yılları arasında ise 451 baraj 

tamamlandı. Planlama, proje ve inşaat aşamasında bulunan 727 baraj ise 2018-2023 yılları 

arasında tamamlanacak. Sulama, içme suyu, enerji ve taşkın koruma maksatlı olarak inşa 

edilen baraj sayımızı 2023 yılında bin 454'e yükselterek aziz milletimizin hizmetine 

sunacağız”  

Baraj yapımında devam edeceği açıklanan bu hızlı sürecin Baraj Güvenliği konusunda 

oldukça dikkatli olması gereği daha önce yaşanan deneyimlerle sabittir. Bu nedenle bu 

makalede yapılmakta olan barajlarda  hızlı olduğu kadar  baraj güvenliğinin de öne 

çıkartılmasının gerekleri üzerinde durulmuştur.  

2.Baraj Yapımında Bilimsel Bilgi, Deneyim ve Denetimin Önemi  

 

Barajlar 50-100 yıl gibi uzun süre faydalanılmak için yapılan yapılardır. İnsan hayatına 

önemli katkıları vardır. Çok dikkatli ve kapsamlı inceleme ve araştırmalardan sonra 

projelendirilip yapımına karar verilen barajların yapımı için de büyük yatırımlar gerekir.  

Barajlar güvenlik altında olması gereken ve denetimi zorunlu olan önemli mühendislik 

yapılarındandır. Barajlarda güvenlik ve denetim ile ilgili çalışmalar daha araştırma-inceleme 

ve tasarım aşamasında başlar. Yapım aşamasında ve işletme aşamasında da barajın ömrü 

boyunca devam eder.  

Dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen birçok baraj kazasından, (1911-1980 yılları 

arasındaki) sadece 25 ayrı baraj kazasında hayatlarını kaybeden insanların sayısı 15 000 den 

fazladır (Uzel, 1991). 11 Ağustos 1979’da Hindistan’da bir barajın yıkılması sonucu 35 bin kişi 

ölmüştür.(3). 5 Haziran 2002 tarihinde, Suriye’de, Asi Nehri üzerindeki bir barajın (Zeyzun 

barajı) yıkılması sonucunda yüzlerce ev sular altında kalmış, 20 kişi hayatını kaybetmiştir. 

Barajdan boşalan sular, Hatay İlimizde de sel tedirginliği yaşatmış, tarım arazilerinin sular altında 

kalmasına sebep olmuştur (3).  

 

Barajlarda yapılan denetimler sırasında elde edilen veriler ve baraj yapımı sırasında elde 

edilen deneyimler  daha sonra yapılacak benzer çalışmalar için de güvenli bir veri kaynağı ve 

en uygun çözümü bulma avantajı oluşturur. Bu nedenle bir barajda görülebilecek 
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olumsuzluğun sebepleri araştırılarak, elde edilen bulgular sonraki projelerde göz önüne 

tutulması  daha ekonomik, sağlam ve güvenli projeler üretilmesine yardımcı olur. 

Barajlarda yapılan kontrol ve denetimler belirli bir ölçü programı dahilinde yapılırlar. Buna göre 

barajlarda, barajın tipine ve özelliklerine göre, yatay ve düşey deformasyonlar, basınç ve 

gerilmeler, yapı elemanlarına etki eden yükler, sızıntı, drenaj sistemlerine ait veriler ile baraja etki 

eden çevresel faktörler (su seviyesi, sıcaklık değişimleri, yağış durumları, sismik hareketler) 

ölçülür .  

Bunlardan başka, barajın gövdesinde çeşitli sebeplerden dolayı birtakım bozulmalar meydana 

gelebilir. Bunlar borulanma, çeşitli yönlerde oluşan çatlaklar, lokal kaymalar, aşınmalar vb. 

şeklinde görülür. Bu tip bozunumlar uzman personel tarafından görsel gözlemlerle denetlenerek 

gerekli bakım ve onarımlar yapılır(8).  

 

Dolgu Barajlardaki  Denetim ve Gözlemler  

 

Bir dolgu barajın performansını belirleyen özellikleri, barajın gövdesinin ağırlığı ve 

rezervuardaki hidrostatik su yükünün neden olduğu deformasyon ve gerilme ile barajın su 

tutabilme özelliğinin göstergesi olan sızma miktarı olarak açıklanabilir (7). 

Dolgu barajlarda yapılan denetim ve gözlemlerde amaç;  

1- Baraj mekanizmasının genel stabilitesinin doğruluğunu kanıtlamak,  

2- Sızıntı nedeniyle gövdede bir borulanma ve içsel erozyon olmadığından emin olmaktır.  

 

3. Türkiye’ deki Barajlar   

 

Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD)’na göre dünyada 900,000 baraj yapılmıştır. 

Bunlardan 45.000 adedi Büyük Barajlar (yüksekliği 15 m den fazla olan veya yüksekliği 5-15 m 

arasında olan ve rezervuar hacmi 3 milyon m3 ten fazla) sınıfındadır (9). Büyük barajlardan 300 

adedi (yüksekliği 150’m den, gövde hacmi 15 milyon m3’den ve rezervuar kapasitesi 25 milyar 

m3’den fazla olan) Çok Büyük Barajlar kategorisindedir(11).  

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan ilk baraj Çubuk Barajı’dır. İkinci Dünya Savaşı 

sonuna kadar birkaç küçük sulama amaçlı barajların dışında bir faaliyet yapılmamıştır. Savaş 

sonrasında ülkemizde baraj yapımında hızlanma görülür(4).  

 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı faaliyet raporlarına göre; Büyük Su İşleri 

kapsamında 308 adet baraj, Küçük Su İşleri kapsamında da 652 adet alçak baraj (gölet) olmak 

üzere toplam 960 adet depolama tesisi inşa edilerek işletmeye alınmıştır. Siyasi otorite bu 

sayıların önümüzdeki yıllarda hızla artacağı açıklaması yapmaktadır. 

 

        3.1 Türkiye’de Baraj Güvenliği, Deneyim ve  Denetim  

Ülkemizde gerek yüksekliği, gerek gövde hacmi, gerekse rezervuarında depoladığı su miktarını 

yönünden dünya literatürüne girmiş barajlarımız mevcuttur. Bunlar ve diğer bütün barajlarımız 

ülkemizin kalkınmasında önemli rolleri vardır.  

Tüm dünyada olduğu gibi barajların güvenliği ülkemiz için de önemlidir. Ancak ne var ki 

ülkemizde barajların proje denetimi inşaat kontrolü ve işletmedeki denetim ve gözlemlenmesine 

ilişkin çalışmaların genel durumu istenilen seviyede olmamıştır.  
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1990 ‘larda Türkiye’deki  dolgu barajlar  üzerinde yapılan araştırmalar baraj ölçümleri 

konusunda eksiklikler olduğunu  ve düzenli ölçü alınması  çalışmalarının yeterli olmadığı 

ortaya koymuştur., Arşivlemedeki eksiklikler nedeniyle de alınan ölçüm sonuçlarının, tasarım 

öngörüleriyle, sağlıklı bir şekilde karşılaştırılması ve değerlendirilmesinin yapılmadığı tespit 

edilmiştir. (7).Son yıllarda Barajların yapımı aşamasında teknik ölçüm cihazlarının 

yerleştirilmesi konusuna önem verilmiştir. Barajların projelerinin yapımında bir proje yapım 

standardının sağlanması amacıyla baraj projelerinde uygulanacak esasları belirleyen “Baraj 

Projesi Yapım Teknik Şartnamesi” ve “Baraj Ölçüm Cihazları Teknik Şartnamesi” 

hazırlanmıştır(10).  

Büyük bölümü deprem kuşağı üzerinde olan Türkiye bugüne kadar birçok acı deprem felaketi  

yaşamış ancak buna rağmen Baraj ve HES’lerinde kayda değer hasarlar oluşmamıştır. Bu 

durum uzun zamandır işletmede olan barajlarımızın proje ve inşaat güvenliğini ortaya 

koymuştur. Ancak son dönemde Türkiye’de inşa edilen  su biriktirme yapılarının 

sayılarındaki hızlı artış, baraj inşaatlarında kullanılan yeni teknolojilerdeki deneyim 

eksikliği,su yönetiminin yasal ve kurumsal olarak bir geçiş dönemi yaşaması ve bu dönemde 

ortaya çıkan yetki karmaşasının sürmesi, AR-GE faaliyetlerinin aksaması,DSİ ve diğer ilgili 

kuruluşların kurumsal hafızalarında oluşan kayıplar, Su Yapıları alanındaki proje ve 

müşavirlik şirketlerinin yaşadıkları ekonomik zorluklar  gibi nedenlerle bazı barajların 

projelerinin  ve inşaatlarının  denetiminde ve güvenliğinde sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu 

şartlar altında  projelerin tamamlanması için belirtilen kısa süreler de bu güvenliği olumsuz 

yönde etkilemiştir.Bu gelişmeler ülkemizde özellikle büyük barajların gerek proje gerekse 

inşaat kontrolü sırasındaki kriterlerini ve uygulamalarını tekrar gözden geçirilmesi gereğini 

ortaya çıkartmıştır. 

 

Foto 1. ABD ‘nin Upper Stillwater RCC Barajında çatlak ve sızma  (12). 
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4. Sonuç  

 

Ülkelerin kalkınması, insanların refahı düzeyinin artırılması ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi amacıyla inşa edilen, devasa kütlelere sahip olan ve rezervuarında milyonlarca 

m3 su tutan barajlar gerek taşıdıkları önem bakımından gerekse can ve mal emniyeti açısından 

son derece titizlikle denetlenmesi gereken büyük mühendislik yapılardır(Foto 1). 

 Barajların inşaatından çok önce başlayan etüt ve plan çalışmaları çok dikkatli yapılmalı , 

baraj inşaatı aşamasında başlayan denetim ve gözlemler barajın ömrü boyunca ödün 

vermeden devam ettirilmelidir. Barajların oturacağı zemin emniyetinin sağlanması da inşaat 

öncesi çok deneyimli uzmanlar tarafından yapılması gereken en önemli çalışmalardan biridir. 

Denetimler, gözlemler ve ölçmeler deneyimli personeller tarafından yapılmalıdır. Bu 

çalışmalar hem periyodik olarak sürdürülmeli hem de olağan üstü durumlarda periyotlara 

bağlı kalmadan devam ettirilmelidir. Elde edilen veriler dikkatlice analiz edilmelidir. 

Verilerin analizi ve değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı 

tespit edilse bile denetim ve gözlemlere özenle devam edilmelidir. Toplanan veriler, yapılan 

değerlendirmeler, elde edilen sonuçlar çok iyi korunmalı ve özenli arşivler oluşturularak 

muhafaza edilmelidir. 

Ülkemizde 20.yüzyılın başı itibariyle hızla artan baraj inşaatları son 10 yıldır su yönetiminin 

yasal ,kurumsal olarak yeniden yapılandığı, kurumların görev yetki ve sorumluluklarının 

yeniden belirlendiği, deneyimli personelin kamu kurumlarından ayrıldığı, DSİ’den ayrılan 

deneyimli mühendislerin çalışma hayatı dışında kaldığı bir döneme denk düşmüştür. Bu 

dönemde su yapıları konusunda çok deneyimli olan proje müşavirlik firmaları da güç 

kaybetmiştir.Bu durum özellikle yeni teknolojiler kullanılarak yapılan baraj inşaatlarında daha 

dikkatli olunmasını,proje kontrol ve inşaat denetim sürekliliğinin sağlanmasını ve Türkiye’nin 

müşavirlik ve mühendislik birikiminin daha çok kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 

Su yönetiminin ilgili birimleri, aldıkları kararlar ,oluşturdukları proje ve kontrol geleneği, 

kabul ettikleri güvenlik kriterleri ve  yeni proje ve inşaat tercihleri nedenleriyle tüm su 

yapılarının ama özellikle daha büyük ve riskli olan Barajların güvenliği ile doğrudan ilişkili 

olurlar.   

Su yönetiminin yasal ve kurumsal olarak yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı son 10 yıllık 

dönemde artan baraj inşaatı sayısı ve bu inşaatların  hızla tamamlanmaya çalışılması ve 

yukarıda sözü edilen  diğer etkenler baraj  güvenliği risklerini arttırabilir. Bu risklerin hem 

ülkemizin su yönetimi planlaması  hem de baraj mühendisliğimiz için  olumsuz sonuçlar 

doğurmaması ve ekonomik kayıplar oluşturmamasını diliyorum.  
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