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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Dünyanın yarı kurak iklime sahip bölgelerinde olduğu gibi, Türkiye’nin özellikle iç 

bölgelerinde de yağışlar yetersiz olup (250-500 mm) yıldan yıla çok dengesizdir. 

Ayrıca yağışların yılın belirli döneminde gerçekleşmesi ve kurak dönemin uzun 

olması nedeniyle, bu bölgede suların yağışlı mevsimlerde depolanmasında ve kurak 

mevsimlerde veya yıllarda kullanıma sunulmasında sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle 

son yıllarda yaşanan kuraklık bu sorunu daha da büyütmektedir. (1) Yeraltı barajı 

inşası yoluyla su kaynaklarının geliştirilmesi konusu dünyada 30-40 yıldır üzerinde 

çalışılan bir konu olmasına rağmen, Türkiye’de henüz yeterince uygulamaya 

konmamıştır.(1) 

Yeraltı barajları, kurak, yarıkurak bölgelerde buharlaşma kayıplarının en aza 

düşürülmesi amacıyla genellikle alüvyon dolgusu kalın vadilerde süzülen suyu 

depolamaya olanak verecek şekilde sığ derinliklerde inşa edilen baraj veya bent 

türüdür. Apaydın’a gore ‘Orta Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin birçok 

bölgesinde yeraltı barajlarının yapımı su ihtiyacının karşılanmasında ve kuraklıkla 

mücadelede çözümlerden biri olabilir.’ denilmektedir (2). Bunun yanı sıra Taktak ve 

Ilı’ya göre ‘Türkiye coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline 

sahiptir. Günümüzde yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi oldukça yaygın 

olarak kullanılmaktadır.’(3)  

Projemiz bu iki sistemin bir araya getirilmesinden 

oluşmaktadır. Bu sistemler bir araya getirilerek verimlilik 

ve temiz enerji kullanımı sağlanacak, kuraklığa verimli bir 

çözüm sunulacaktır. Yeraltı barajı kurulan bölgenin üzerine 

güneş enerji santrali için güneş panelleri kurulacaktır.  

Güneş enerji panellerine yağmur suyu toplama sistemleri entegre edilerek, yer altı 

barajına aktarılacak ve kapasitesinin arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca güneş 

enerjisinden elde edilen elektrik ile kurulacak arıtma sistemi için temiz enerji 

sağlanmış olacaktır. Üretilen temiz su, içme suyu olarak yerleşim yerlerine, fabrikalara 

veya işletmelere pompalanacaktır. 

2. Yeraltı Baraj Sistemleri ve Güneş Enerji Santralleri 

2.1 Yeraltı Baraj Sistemleri  

‘Dünyada deniz, göl, akarsu gibi yerüstü su kütlelerinden buharlaşarak ve bitkilerin 

terlemesiyle atmosfere geçen su tekrar yağmur ve kar olarak yeryüzüne döner; 

Görsel 1. Projemizin Çizimi 
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akarsuları, gölleri, denizleri ve yeraltı sularını besler. Sürekli olarak tekrarlanan bu 

olaya hidrolojik çevrim denir. Hidrolojik çevrim; dünyadaki suların devamlı hareket 

ederek katı, sıvı ve gaz hallerinde çeşitli su kütlelerine dönüşmesi olayıdır. Yer altı 

suları bu çevrimin önemli bir parçası olup, yerkabuğu içindeki gözenekli ortamlarda 

çoğunlukla hareket halinde bulunur. Bir bölgede istenen miktar ve kalitede yeraltı 

suyu var ise ve doğal yollarla yeryüzüne çıkmıyor ise çeşitli yapay yöntemlerle 

yeryüzüne çıkarılarak faydalanmaya çalışılır.’ (2) 

Yer altı sularından faydalanabilmek için uygulanan sondaj, kuyu, drenaj yöntemleri 

gibi yöntemler geçici ya da küçük ölçeklidir. Yeraltı barajları ise yeraltı suyu akımına 

karşı bir perde oluşturularak yer altı suyunun akifer içinde depolandığı ve değişik 

yöntemlerle yeryüzüne çıkarılarak elde edildiği daha büyük ölçekli yapılardır. 

‘Yeraltı sularının beslenmesi; doğal yolla veya yapay yöntemlerle olabilmektedir. 

Çoğunlukla yağıştan ve yerüstü su kütlelerinden olan doğal beslenmenin (natural) 

arttırılması (enhanced), yönlendirilmesi (induced) veya bilinçli bir şekilde yapay 

(artificial) olarak gerçekleştirilmesi söz konusudur.’ (2)  

Yeraltı suyu yapay beslenimi, artan nüfusun ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde 

karşılamak için giderek daha gerekli hale gelmektedir. Apaydın’a göre, yapay 

beslemenin faydaları;  

1-Rezervuar yeraltındaki gözenekli ortam olduğu için yeryüzünde fazla bir arazi işgali 

söz konusu değildir. Ayrıca zamanda taşkınlarla yıkılma veya başka bir şekilde zarar 

görme riski çok azdır. 

2-Buharlaşma kayıpları ihmal edilecek kadar azdır.  

3-Zeminde süzülme nedeniyle su kalitesinde iyileşme olabilmektedir.  

4-Biyolojik arıtma çok yüksektir.  

5-Arazi işgali olmadığından insanların yer değiştirmesi veya tarım alanında bir kayıp 

söz konusu değildir.  

6-Su sıcaklığında fazla bir değişme olmaz  

7-Yöntem; çevre dostudur. Yazın toprak nemi korunmuş olur.  

8-Suyun depolandığı akifer ortam insan eliyle veya doğal afetlere karşı güvenlidir.  

Bu bağlamda projemizde, yer altı suyunun, yağmur sularının yönlendirilmesi ve 

bilinçli bir şekilde beslemenin arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun için gerekli olan 

diğer bir sistem, güneş enerjisi santralleridir. 

2.2 Güneş Enerji Santralleri 

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneşin ışığından gelen enerji parçacıklarını 
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elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. 

‘Doğaya ve insanlara zarar vermeyecek bir şekilde elektrik enerjisi ihtiyacının 

karşılanması, yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde mümkündür. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı ile bir taraftan elektrik ihtiyacı karşılanırken bir taraftan 

da küresel anlamda iklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olabilecektir. Bu 

anlamda güneş enerjisi; yüksek potansiyeli, kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması 

nedenleriyle kullanımı büyük önem arz etmektedir. Türkiye konumundan dolayı güneş 

enerjisi bakımından yüksek bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin güneşlenme süreleri 

sene içerisinde değişiklik gösterse de yıllık olarak yaklaşık 2 bin 738 saattir. ‘ (3) 

Güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için pek çok farklı teknolojik 

yöntem kullanılmaktadır. Fotovoltaik sistemlerle elektrik enerjisi üretimi, güneş pilleri 

ile elektrik enerjisi üretimi olarak da bilinmektedir. Fotovoltaik hücreler denen yarı-

iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler. Büyük boyutlu 

fotovoltaik paneller kullanılarak, Güneş Enerji Santralleri kurulmaktadır. Güneş tarlası 

da denen bu sistemlerin kapladıkları alan, yapılan santralin büyüklüğüne göre 

değişmektedir. 

3. Problem/Sorun: 

Dünyada iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Akdeniz 

havzasında yer alan Türkiye'de, kuraklık tehlikesi her geçen yıl daha fazla hissediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde alansal yağış 

miktarı 2009’dan bu yana yüzde 20 azalmış durumda. Aynı verilere göre, Aralık 

2017'de yağışlar ülke genelinde normal sayılan miktarın yüzde 29,2 gerisine düşerken, 

Aralık 2016 yağışlarına göre ise azalma yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.Dünya 

Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre, nüfus artışı dikkate alındığında Türkiye her 

geçen yıl su fakiri bir ülke olmaya daha da yaklaşıyor. Şu an yaklaşık bin 500 

metreküp olan kişi başına düşen su miktarının 2030’da bin 100 metreküplere düşeceği, 

2040’larda ise 700 metreküplere kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Uluslararası 

normlara göre, kişi başına 2 bin metreküpün altındaki ülkeler için "su azlığı", 

bin metreküpün altındaki ülkeler ise "su fakirliği" tanımı yapılıyor.(4) Bu nedenle 

ülkemizde yeraltı barajı inşaatına verilen önem artmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından 2023 sonuna kadar 100 yeraltı barajı inşa edileceği açıklanmıştır. (5)  

Dünyada ve Türkiye’de bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerji ihtiyacı gün 

geçtikçe artmaktadır. Ülke gereksinimlerini karşılamak için; enerji üretiminde 

alternatif arayışlar içinde olmak, teknik ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemek, 
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enerji alanındaki gelişmeleri sürdürebilmek ve yürütebilmek kaçınılmaz olmuştur. 

Petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların neden olduğu çevresel ve ekonomik 

etkiler neticesinde, enerji açığı yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu 

alternatif kaynaklardan biri de güneş enerjisidir.  

Güneş enerjisi; kullanımının son derece kolay, çevre dostu ve temiz enerji olması 

sebebi ile tercih edilmektedir. GES Üretim maliyetlerinin diğer enerji kaynaklarına 

oranla daha düşük olması ve bu anlamda ekonomik zorlukların üstesinden gelinmesi 

güneş enerjisini geleceğin enerji kaynağı haline getirmektedir. (6) 

4. Çözüm  

Ülkemizde eksikliği hissedilen alternatif su kaynaklarına yine alternatif bir kaynak 

olan güneş enerjisi desteği ile bir sistem tasarlanmalıdır.  Projemizin çıkış noktası bu 

iki sistemin birlikte kullanılmasıdır. Fizibilite çalışmaları ile uygun toprak yapısı, 

konumu, bakısı, ekonomikliği, verimliliği, enerji ve yeraltı suyu potansiyeli vb 

seçildikten sonra alana ilk olarak yeraltı barajı için gerekli olan, dolgulama, 

perdeleme, drenaj sistemleri çalışmaları tamamlanmalı ve su arıtma sistemi için alt 

yapı hazırlanmalıdır. Kurulan barajın üstüne Güneş Enerji Santrali kurulacaktır. Güneş 

Enerji Santrali kurulmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi elde edilen enerji ile 

depolanan baraj suyunun arıtılmasının sağlanması; ikinci olarak, yağmur suyu 

toplamada kullanılmasıdır. Bir GES’te metrekarelerce eğimli panel kullanılmakta ve 

bu paneller yağmur suyunu üzerinden kaydırarak toprağa göndermektedir. Bu yağmur 

suyunun, taşkın ve sellerle taşınıp, yer altı barajından kaçmasını önlemek amacıyla, 

yağmur suyu toplama sistemi, fotovoltaik panellere entegre edilecektir. Oluk 

biçiminde bu sistemler, güneş enerjisi toplama sürecine engel değildir. Birbirlerine 

borularla bağlı olan oluklar, belirli aralıklarla yer altı barajına besleme sağlayan bir 

şebekeye akacak, bu şekilde yağmur suyu kaybolmadan baraja aktarılacaktır. Güneş 

enerjisi ile kurulan arıtma sistemine enerji sağlanacak ve baraj suyu arıtılarak, içme 

suyu olarak yerleşim yerlerine pompalanabilecektir. 

4.1. Yeraltı barajı 

Yeraltı barajı, kurak ve yarı kurak bölgelerde suların, toprak yüzeyi altında 

depolayan baraj tipidir. Yeraltı suyunun akım doğrultusu yönünde bir baraj seti 

yapılarak, suyun akiferde biriktirildiği yapılardır. 

Yeraltında gözenekli alanlarda, hidrojeolojik ve jeolojik şartların uygun olduğu 

alanlarda uygulanır. Yeraltı sularını depolamak veya miktarını artırmak için yapılır. 

https://www.teknoraysolar.com.tr/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baraj
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akifer
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Dar vadilerde, sığ ve taneli akiferlerde uygulanır. Bazen doğal akiferlerde uygulanır, 

bazen de yapay akifer oluşturulur. Depolama alanının yeterli olduğu, beslenme 

koşulları uygun akiferlerde, geçirimsiz tabakaya kadar uzanan set yapılır, yeraltı 

suyunun akımı engellenip, birikmesi sağlanır. Biriken su kuyulardan pompa ile veya 

cazibe ile kullanım alanlarına ulaştırılır. Geçirimsiz set, beton, kil veya sentetik 

malzemeden yapılabilir. (7) yer altı barajında biriken sular su artıtma merkezinde 

arıtılarak yerleşim yerlerine aktarılacaktır.  

4.2. Güneş Enerji Santrali (GES) 

Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik 

enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat 

büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Güneş pilleri fotovoltaiktir. Üzerine gelen 

güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. (8) Güneş panelleri üzerine konulacak yağmur 

suyu toplama sistemleri ile yer altı barajı beslenecektir. 

5. Yöntem 

Tasarlanan bu projede sorunları çözerken, kullanılan sistemler teknolojik uygulamalar 

yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Proje, "Mühendislik Tasarım Döngüsü"ne göre 

hazırlanmıştır. Bu döngünün aşamaları;  

1. Analiz et 2. Tasarla 3. Geliştir 4. Test et 5. Teslim et şeklindedir. Yeraltı barajı, yağmur 

suyu toplama ve güneş enerjisi sistemlerinin bir araya gelerek oluşturacağı entegre bir sistem 

tasarlanmıştır. Bu sistemin kendisini yapmak mümkün olmadığı için maketten bir 

modellemesini yaptık.  

5.1.Analiz Et:Ön Hazırlık 

Projemizin başında tüm dünyada görülen kuraklık sorunu, çözüm yolları, güneş enerji 

sistemleri, yer altı suları ve barajları araştırılmıştır. Türkiye’yenin jeolojik ve coğrafi 

yapısı incelenmiş, uzmanlardan bilgi alınmış ve uygun yöntemler sıralanmıştır.  

 5.2. Tasarla: İki Sistemin Birleşimi 

 Projemiz ile gerçekleştirilebilecek olan yeni bir sistem 

tasarladık. Yer altı sularının önemi nedeniyle yer altı barajının 

yapısal özelliklerini geliştirmek istedik. 

5.3. Geliştir: Ges-Sarnıç 

Yeraltı barajı için, uygun toprak yapısı, konumu, bakısı, 

ekonomikliği, verimliliği, enerji ve yeraltı suyu potansiyeli vb 

seçildikten sonra alana ilk olarak yeraltı barajı için gerekli 

olan, dolgulama, perdeleme, drenaj sistemleri çalışmaları tamamlanır ve su arıtma sistemi için 

Görsel 2 Projemizin Modellemesi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kil
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alt yapı hazırlanır. Kurulan barajın üstüne Güneş Enerji Santrali kurulacaktır. Güneş Enerji 

Santrali kurulmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi elde edilen enerji ile depolanan baraj 

suyunun arıtılmasının sağlanması; ikinci olarak, yağmur suyu toplamada kullanılmasıdır. Bir 

GES’te metrekarelerce eğimli panel kullanılmakta ve bu paneller yağmur suyunu üzerinden 

kaydırarak toprağa göndermektedir. Bu yağmur suyunun, taşkın ve sellerle taşınıp, yer altı 

barajından kaçmasını önlemek amacıyla, yağmur suyu toplama sistemi, fotovoltaik panellere 

entegre edilecektir. Oluk biçiminde bu sistemler, güneş enerjisi toplama sürecine engel 

değildir. Birbirlerine borularla bağlı olan oluklar, belirli aralıklarla yer altı barajına besleme 

sağlayan bir şebekeye akacak, bu şekilde yağmur suyu kaybolmadan baraja aktarılacaktır. 

Güneş enerjisi ile kurulan arıtma sistemine enerji sağlanacak ve baraj suyu arıtılarak, içme 

suyu olarak yerleşim yerlerine pompalanabilecektir. 

6. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Tamamen yenilenebilir enerji ile temiz su kazanımı sağlanacak, doğaya zarar 

vermeden en az alan kullanılacak ve aynı zamanda verimlilik arttırılacaktır. 

Türkiye’de inşa edilmiş yer altı barajlarının dağılımına bakıldığında, yer altı barajların 

kurulduğu yerlerin akarsu havzalarıyla paralellik gösterdiği görülmektedir. GES’nin 

dağılımına bakıldığında ise genellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve 

Ege Bölgeleri olduğu görülmektedir. Bu iki sistemi, özellikle Akdeniz Bölgesinde 

kullanmak, hem toprağın geçirgenli yapısı hem de güneşlenme süresi fazlalığı 

nedeniyle çok verimli olacaktır. Projemiz, başta Akdeniz Bölgesinde, gelecek nesiller 

için temiz ve eşsiz bir sistem sunmaktadır. Iki sistemi bir araya getiren ilk proje olma 

özeliğine sahiptir 

6.1. GES-SARNIÇ 

 Sarnıç kültürümüzde çok eskilere dayanan İstanbul Yerebatan 

sarnıcı gibi tarihi yerlerin yanında evlerde bile kullanılabilen bir 

yağmur suyu toplama ve depolama sistemidir. Projemizin yerli ve 

yenilikçi yönünü ortaya çıkarabilmek için geliştirdiğimiz alternatif 

su kaynak sistemimize, Güneş Enerji Santrali’nin ilk harflerinden 

oluşan GES ile Sarnıç kelimesini bir araya getirerek GES-

SARNIÇ kelimesini verdik. 

7. Uygulanabilirlik 

Proje fikrimiz patenti alınıp ticari amaçla kullanılabilecek bir üründür. Depremle 

yaşamaya alışmak zorunda olan ülkemiz gibi tüm diğer ülkeler için de fayda sağlayan 

toplum yararını amaçlayan bir üründür. Sadece deprem değil, maden göçüğü, heyelan 

Görsel 3. GES-SARNIÇ 
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gibi enkaz altında  arama kurtarma faaliyetine ihtiyaç duyulan tüm afetlerde kurtarıcı 

olacaktır. Gerekli mali destek alınırsa prototipi üretilebilir. AFAD gibi kurumlar 

projemizi ar-ge çalışmalarına dahil edebilir. Teknik uygunluk ve prototip üretimi 

aşamasında teknik bilgi gerektireceği için, deprem ve radar mühendisliği alanlarından 

uzman desteği alınması gerekir.  

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

3 boyutlu modellemesi TINKERCAD programı ile yapılacak olan sistemin 3D yazıcı 

ile maketi üretilecektir. Mini solar güneş paneli ile mini DC dalgıç pompası, role 

modülü, ardunio kullanılarak modelin bir prototipi hazırlanacaktır.  

Projemiz için gerekli olan 3D Yazıcı ile projemizin bir modellemesi yapılacaktır. 

Bunun için gerekli olan sarf malzemelerin yanında, mini solar sistem ve mini su 

pompası ile gerçeğe yakın bir modelleme hazırlanacaktır.  

MALZEME LİSTESİ (3 BOYUTLU SİSTEM TASARIMI İÇİN) TEDARİK MALİYET 

3D YAZICI SARF MALZEMESİ 4-5 HAFTA 100 $ 

MİNİ SOLAR SİSTEM  4-5 HAFTA 300 $ 

MİNİ SU POMPASI 4-5 HAFTA 50 $ 

Tablo 1. MALZEME - MALİYET TABLOSU 

1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 6.AY 

Proje takımının 

kurulması, görev 
dağılımı 
yapılması. 

Proje 

fikrinin 
geliştirilmes
i, araştırma 
yapılması. 

Proje ön 

raporunun 
hazırlanması. 

Gerekli yazılım ve 

donanım 
maliyetinin 
hesaplanması. 

Proje detay 

raporunun 
hazırlanması 

Tinkercad ile çizim 

ve modelleme, 3D 
yazıcı ile maket 
oluşturulması 

 

 

Projemizde 5. AY aşamasındayız. Mali destek alırsak geliştirdiğimiz sistemimizin 

mini modellemesini üretmek istiyoruz.  

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Genel anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü; 

18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim 

yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin 

yapımı için yetkili kılınan Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, tüm araştırma kurumları, 

yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bu konuda çalışma yapan tüm şirket ve 

girişimcileri ve nihai hedef kitle olarak tüm ülkemiz vatandaşlarını ilgilendiren bir 

Tablo 2 PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ 
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projedir.  Yeraltı barajı için, havzalar ve güneş santrali için güneşlenme süresi uzun 

olan yerleşimler başta olmak üzere, bu iki özelliği içinde barındıran özellikle Akdeniz 

Bölgesi, sırasıyla Güney Doğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri ve nihai olarak 

tüm Türkiye için verimli ve faydalı olacak bir projedir. 

10. Riskler 

En önemli risk bu iki sistemin birbirine entegrasyonun zor olmasıdır. Teknik bilgi için 

jeoloji mühendisliğinden uzman görüşü alınacaktır.  

Zaman ve iş planlaması için öncelikle takım üyeleri arasında iş bölümü yapılmıştır. 

Her bir takım üyesi farklı bir başlıkta sorumluluğu üstlenmiştir. Tasarım aşamasında 

bir takım üyesi (Selen Deniz), modelleme aşamasında diğer takım üyesi (Reyyan) 

liderlik almıştır. Proje bütününde araştırma, maliyet ve etki analizi gibi süreçler ortak 

çalışma ile, teknik bilgiler için de takım danışmanından destek alınmıştır.  

Olasılık/Etki 1. Çok Hafif 2. Hafif 3. Orta 4. Ciddi 5. Çok Ciddi 

1. Çok Küçük      

2. Küçük 

 

Uygun arazi 

zeminin 

bulunamaması 

    

3. Orta    Maliyetin fazla olması   

4. Yüksek      

5. Çok Yüksek      

 Tablo 3. Olasılık-Etki Matrisi 

11. Kaynaklar  

(1) Apaydın, A., Aktaş, S.B., ve Kaya, S., 2008. “Orta Anadolu Bölgesinde Kuraklıkla 

Mücadelede Alternatif Öneri: Yeraltı Barajları”, Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı 

Bildiri Kitabı, 15-16 Mayıs, ss. 184-198. 

(2) Apaydın, A. (2014). Yer Seçiminden İşletmeye Yeraltı Barajları. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı. DSİ Genel Müdürlüğü Yayını. 

 

(3) Taktak, F , Ilı, M . (2018). Güneş Enerji Santrali (GES) Geliştirme: Uşak Örneği . 
Geomatik , 3 (1) , 1-21 . DOI: 10.29128/geomatik.329561 Bu bölümde raporda kullanılan 

kaynaklar yer almalıdır. 

 

(4) Türkiyede Kuraklık Tehlikesi Artıyor. https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-
kurakl%C4%B1k-tehlikesi-art%C4%B1yor/a-42371737 

 
(5) https://www.trthaber.com/haber/gundem/insasi-devam-eden-yer-alti-barajlari-susuzluga-care-

olacak-536240.html 

 

(6) https://www.teknoraysolar.com.tr/dunyada-ve-turkiyede-gunes-enerjisinin-onemi/ 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kurakl%C4%B1k-tehlikesi-art%C4%B1yor/a-42371737
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-kurakl%C4%B1k-tehlikesi-art%C4%B1yor/a-42371737
https://www.trthaber.com/haber/gundem/insasi-devam-eden-yer-alti-barajlari-susuzluga-care-olacak-536240.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/insasi-devam-eden-yer-alti-barajlari-susuzluga-care-olacak-536240.html
https://www.teknoraysolar.com.tr/dunyada-ve-turkiyede-gunes-enerjisinin-onemi/
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(7) https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_baraj%C4%B1#:~:text=6%20Aral%C4%B1k%2020

20%20tarihinde%20kontrol%20edilmi%C5%9F%20kararl%C4%B1%20s%C3%BCr%C3%BCm

%20g%C3%B6sterilmektedir.&text=Yeralt%C4%B1%20baraj%C4%B1%2C%20kurak%20ve%2

0yar%C4%B1,yap%C4%B1larak%2C%20suyun%20akiferde%20biriktirildi%C4%9Fi%20yap%C

4%B1lard%C4%B1r. 

 

(8) https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_enerjisi_santrali 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_baraj%C4%B1#:~:text=6%20Aral%C4%B1k%202020%20tarihinde%20kontrol%20edilmi%C5%9F%20kararl%C4%B1%20s%C3%BCr%C3%BCm%20g%C3%B6sterilmektedir.&text=Yeralt%C4%B1%20baraj%C4%B1%2C%20kurak%20ve%20yar%C4%B1,yap%C4%B1larak%2C%20suyun%20akiferde%20biriktirildi%C4%9Fi%20yap%C4%B
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_baraj%C4%B1#:~:text=6%20Aral%C4%B1k%202020%20tarihinde%20kontrol%20edilmi%C5%9F%20kararl%C4%B1%20s%C3%BCr%C3%BCm%20g%C3%B6sterilmektedir.&text=Yeralt%C4%B1%20baraj%C4%B1%2C%20kurak%20ve%20yar%C4%B1,yap%C4%B1larak%2C%20suyun%20akiferde%20biriktirildi%C4%9Fi%20yap%C4%B
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_baraj%C4%B1#:~:text=6%20Aral%C4%B1k%202020%20tarihinde%20kontrol%20edilmi%C5%9F%20kararl%C4%B1%20s%C3%BCr%C3%BCm%20g%C3%B6sterilmektedir.&text=Yeralt%C4%B1%20baraj%C4%B1%2C%20kurak%20ve%20yar%C4%B1,yap%C4%B1larak%2C%20suyun%20akiferde%20biriktirildi%C4%9Fi%20yap%C4%B
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_baraj%C4%B1#:~:text=6%20Aral%C4%B1k%202020%20tarihinde%20kontrol%20edilmi%C5%9F%20kararl%C4%B1%20s%C3%BCr%C3%BCm%20g%C3%B6sterilmektedir.&text=Yeralt%C4%B1%20baraj%C4%B1%2C%20kurak%20ve%20yar%C4%B1,yap%C4%B1larak%2C%20suyun%20akiferde%20biriktirildi%C4%9Fi%20yap%C4%B
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeralt%C4%B1_baraj%C4%B1#:~:text=6%20Aral%C4%B1k%202020%20tarihinde%20kontrol%20edilmi%C5%9F%20kararl%C4%B1%20s%C3%BCr%C3%BCm%20g%C3%B6sterilmektedir.&text=Yeralt%C4%B1%20baraj%C4%B1%2C%20kurak%20ve%20yar%C4%B1,yap%C4%B1larak%2C%20suyun%20akiferde%20biriktirildi%C4%9Fi%20yap%C4%B
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_enerjisi_santrali
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