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ÖNSÖZ 
 
 
 
 
 
Yeraltısularını yapay yöntemlerle besleyerek miktarını ve kalitesini 

arttırmak amacıyla değişik teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de yeraltı 
barajlarıdır. Yeraltı barajları çoğunlukla vadi alüvyonlarında inşa edilmekte, 
ancak son yıllarda sahil bölgelerinde kaya akiferlerinde de inşa edilmeye 
başlandığı görülmektedir. Vadi alüvyonlarında bulunan küçük boyutlu yeraltı 
barajları çoğunlukla kırsal bölgelerdeki küçük yerleşimlerin içme-kullanma suyu 
ihtiyacını; son yıllarda inşa edilen büyük boyutlu olanlar ise daha büyük 
yerleşimlerin ve daha geniş arazilerin ihtiyacını karşılamada kullanılmaktadır. 
Genellikle küçük boyutlu olan eski yeraltı barajları kil, beton, taş örme, plastik 
veya çelik levha gibi değişik malzemelerden yapılmıştır. Zamanla barajların 
boyutları büyüdükçe enjeksiyon perdesi (grouting), bitişik kazık (bored pile), 
plastik beton (slurry wall-slurry trench) gibi yöntemler de uygulanmaya 
başlamıştır.  

Yapılışı ve kullanılışı çok eskilere dayanmasına rağmen dünyada yeraltı 
barajları 20. yüzyılın sonlarında popüler olmaya başlamıştır. Ancak eski yeraltı 
barajları bugünkü anlamda mühendislik araştırması yapılmadan hızlı ve pratik 
bir şekilde inşa edilen küçük ölçekli yapılardır. Bu yapılar hakkında literatürde 
çoğunlukla yeterli bilgi bulunmamaktadır. Afrika kıtasının kurak-yarıkurak 
ülkelerinde (Kenya, Tanzanya, Somali, Burkina Faso gibi), Hindistan’da, Çin’de, 
Kore’de küçük ölçekli yerleşimlerin içme-kullanma suyu ve kısmen de sulama 
suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yeraltı barajları inşa edilmiştir. Ayrıca, 
Brezilya’nın yarı kurak iklim koşullarına sahip olan kuzey bölgesinde 1990’lı 
yıllarda 500 adet küçük ölçekli yeraltı barajı inşa edilmiştir. Bu barajlar içme ve 
sulama amaçlıdır. Son yıllarda Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde 
enjeksiyon perdesi, bitişik kazık, plastik beton gibi yeni tekniklerle inşa edilen 
yeraltı barajarı hakkında yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Bunların haricinde, 
yeraltı barajları yurt içi ve yurt dışındaki bazı üniversitelerde tez olarak 
çalışılmıştır.  

Ülkemizde Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü (TOPRAK-SU) ve 
daha sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen küçük ölçekli 
yeraltı barajlarının bulunduğu bilinmektedir. Çoğunlukla beton veya kil 
kullanılan bu yapılar hakkında ne yazık ki basılı yayına erişilememiştir.  

Türkiye’de son 10 yılda yeraltı barajı inşaatında bir hareketlenme 
yaşanmaktadır. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri Kırıkkale İl Müdürlüğü 
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tarafından 2003 yılında içmesuyu amaçlı inşa edilen Yahşihan yeraltı barajı; 
2004 yılında Ankara-Kalecik ilçesi sınırları içinde DSİ tarafından sulama amaçlı 
inşa edilen Malıboğazı yeraltı barajı bunlardan ilk ikisidir. Daha sonra Kırıkkale İl 
Özel İdaresi tarafından Bahşılı ilçesi ve Keskin’e bağlı Aşağı Olunlu köyü sınırları 
içinde içmesuyu amaçlı iki yeraltı barajı daha inşa edilmiştir. 2010 yılında 
Çorum’a bağlı İskilip ilçesinde DSİ tarafından inşa edilen yeraltı barajı içmesuyu 
amaçlıdır. Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından Seyitgazi ilçesine bağlı Sancar 
köyünde 2007 yılında ve Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Baskil ilçesinde 2011 
yılında sulama amacıyla inşa edilen yeraltı barajları diğer örneklerdir. 

 DSİ tarafından inşa edilen yeraltı barajları hakkında değişik yayınlar ve 
kurum arşivlerinde bilgiler bulunmakta, ancak TOPRAK-SU, Köy Hizmetleri ve 
Özel İdareler tarafından inşa edilen projeler hakkında arşivlerdeki proje bilgileri 
haricinde herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Türkiye’de yeraltı barajlarının 
yapılabilirliği konusunda ve 2003-2010 yılları arasında inşa edilen yeraltı 
barajları ile ilgili yayınlar, çeşitli bilimsel etkinliklerdeki sunumlar ile yazılı ve 
görsel yayın organlarındaki haberler, sınırlı da olsa yeraltı barajlarına dikkatleri 
çekmeyi başarmıştır. Ancak yeraltı barajları DSİ başta olmak üzere ilgili kurum 
ve kuruluşlarca henüz yaygın bir şekilde uygulanır hale gelmemiştir.  

Bu kitabın hazırlanmasındaki amaç; su kaynakları konusunda faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlar ile araştırmacılar arasında şimdilik sınırlı bir 
kesimin ilgi gösterdiği yeraltı barajlarını yer seçimi, planlama, proje, inşaat ve 
işletme yönüyle tanıtmaktır. Kitap dokuz bölümdür. Birinci ve ikinci bölümde; 
hidrolojik çevrimin önemli bir parçası olan yeraltısularının geliştirilmesi ve yapay 
yöntemlerle beslenmesi işlenmektedir. Yeraltı barajlarının etüt, planlama, proje, 
inşaat ve işletme yönüyle tanıtımı yapılan üçüncü, dördüncü ve beşinci bölüm 
son yıllarda Türkiye’de uygulanan projelerden elde edilen bilgiler ve görüntülerle 
desteklenmiştir.  Kitabın altıncı ve yedinci bölümünde, yurtdışında ve yurt içinde 
değişik zamanlarda inşa edilen ve yeterli veriye sahip yeraltı baraj örneklerine 
yer verilmektedir. Bu projelerin yer seçiminden işletmesine kadar olan süreçte 
yaşanan gelişmelere özellikle yer verilmektedir. Ayrıca bazı yurt dışı projelerinde 
bununla da yetinilmeyerek yerel ve bölgesel ölçekte çevresel faktörlere de 
değinilmektedir.  Bu iki bölümde projeler ve çevresel faktörlere ait şekil, grafik 
ve fotoğraf gibi görsel unsurlardan bol miktarda faydalanılmıştır.  Kitabın 
sekizinci bölümü Türkiye’nin yeraltı barajı yapımı için uygunluğu konusunu 
işlemektedir. Konu; iklimsel özelliklerden, jeolojik-hidrojeolojik ve morfolojik 
şartları, su ihtiyaçları ve su kalitesinden sosyo-ekonomik ve inşaat teknikleri gibi 
hususları dikkate alacak şekilde irdelenmektedir. Bu bölümde ayrıca değişik 
şartlar için uygulanabilecek proje seçenekleri konusunda öneriler de 
sunulmaktadır. Kitabın son bölümü olan dokuzuncu bölümde ise yeraltı 
barajlarının çevresel ve hukuksal boyutu işlenmektedir.  
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Ülkemizde yeraltı barajları konusunda henüz bir kitabın bulunmaması 
da dikkate alınarak, bu konudaki bilgi açığını kapatmaya katkı yapacağını 
umuyor, kitabın araştırıcılara, uygulayıcılara, öğretim üyelerine, öğrencilere, 
kısacası okuyan herkese faydalı olmasını diliyorum. 

Kitabın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen DSİ Genel Müdürü 
Akif ÖZKALDI’ya, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Ali Faruk 
ÖZTAN’a, DSİ 5. Bölge Müdürü Hacı HAKSAL’a, Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut 
YÜZER’e, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Şube Müdürlüğündeki mesai 
arkadaşlarıma, Jeoloji Yük. Müh. Ercan ZENGİN’e (ASKİ), Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde inşa edilen yeraltı barajları hakkında bilgi edinmemde katkıları olan 
Şube Müdürü Kasım ATASOY ve Mehmet CEBECİ’ye (Kırıkkale İl Özel İdaresi), 
Jeoloji Mühendisi Turgay ESER’e (DSİ 17. Bölge Müdürlüğü-Eskişehir), Şube 
Müdürü Rıfat AKSOY’a (Eskişehir İl Özel İdaresi), Ziraat Mühendisi İlkay AKCAN’a 
(Elazığ İl Özel İdaresi), kitabın ilk taslağını okuyup düzeltme ve önerilerle katkı 
yapan öğretim üyesi Prof Dr. Hasan YAZICIGİL’e (ODTÜ), Jeoloji Yüksek 
Mühendisi Ayşe PEKSEZER SAYİT’e (ODTÜ), Jeoloji Mühendisi Hasan 
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BÖLÜM 1 
 

GİRİŞ 
 

 Yeraltısularının miktarını arttırmak veya akifer içinde belirli bir bölgede 

depolamak amacıyla yapay teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerden biri de 

yeraltı barajlarıdır. Yeraltı barajlarının Roma döneminden beri inşa edildiğine 

dair kayıtlar bulunmaktadır, ancak günümüzde yaygınlaşmış, boyutları büyümüş 

ve yapım tekniklerinde gelişme ve çeşitlenme kaydedilmiştir. 

 Yeraltı barajları çoğunlukla vadi alüvyonlarında inşa edilmektedir, ancak 

son yıllarda kaya ortamlarında ve sahil akiferlerinde de inşa edilmeye başlandığı 

görülmektedir. Vadi alüvyonlarındaki küçük boyutlu yeraltı barajları çoğunlukla 

kırsal bölgelerdeki küçük yerleşimlerin içme-kullanma suyu ihtiyacını; son 

yıllarda inşa edilen büyük boyutlu olanlar ise daha kalabalık yerleşimlerin ve 

daha geniş arazilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamada kullanılmaktadır. 

Genellikle küçük boyutlu olan eski yeraltı barajları kil dolgu, beton, taş örme, 

plastik veya çelik levha gibi değişik malzemeler kullanılarak yapılıyordu.  

Zamanla barajların boyutları büyüdükçe enjeksiyon perdesi (grouting), bitişik 

kazık (bored pile), plastik beton perde veya plastik beton (slury wall-slurry 

trench) gibi yöntemler de uygulanmaya başlamıştır. 

Yeraltı barajlarından su cazibeyle veya pompajla elde edilebilmektedir. 

Dünyada bugüne kadar inşa edilenlerin çoğundan pompajla yararlanıldığı 

bilinmektedir. Bununla birlikte yeraltı barajlarının jeolojik ve topoğrafik 

koşulların uygun olması halinde hem cazibe hem de pompaj ile 

yararlanılabilecek şekilde inşa edilebilmesi mümkündür.  

Baraj yapımında en önemli husus, depolanacak ve elde edilebilecek su 

miktarının tespitidir. Yerüstü barajlarında eksen yerinde akarsu debilerinin 

doğrudan ölçümü ve rezervuar alanının haritalanması suretiyle depolama 

hacminin hesaplanması nispeten kolaydır. Ancak yeraltı barajlarında bu iş 

oldukça zordur. Suyun depolanacağı ortam olan akiferin boyutları, depolama ve 

hidrolik özellikleri ve sınır koşulları tespit edilmeden projelendirme yapılamaz. 

Bu konular hidrojeoloji bilim dalının uygulama alanına girmekte olup, yeraltı 
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barajlarının yer seçiminden projelendirme ve inşaatına kadar olan çalışmalar bu 

konuda uzman kişiler tarafından yapılabilir.   

Genel olarak en ucuz yeraltı barajları gövde malzemesi yakın bölgeden 

elde edilen dolgu barajlardır. Ancak, dünyada çatlaklı kaya akiferlerinde 

enjeksiyon perdesi, plastik beton perde (slurry wall) veya bitişik kazık (bored 

pile) ile inşa edilen barajlar yapılmaya başlamıştır. Özellikle sahil akiferlerinde 

tuzlu deniz suyu girişimini önleyerek tatlı yeraltısuyunu tuzlanmadan akiferde 

depolayan yeraltı barajları teknik ve ekonomik analizler sonucunda uygun 

görülmesi halinde inşa edilebilmektedir.   

Orta Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde yeraltı 

barajlarının yapımı su ihtiyacının karşılanmasında ve kuraklıkla mücadelede 

çözümlerden biri olabilir. Ayrıca sahil akiferlerini tuzlu su girişiminden korumak 

amacıyla yeraltı barajı inşa edilebilir. Ancak; uygun olmayan yer seçimi, 

potansiyele yönelik hesaplamaların ve değerlendirmelerin yapılmaması, eksik 

veya yanlış yapılması, su kalitesi ile ilgili örnekleme, analiz ve 

değerlendirmelerdeki hatalar, gövdenin geçirimsiz zemine oturtulmaması veya 

gövdenin istenen standartlarda inşa edilememesi gibi nedenlerle yeraltı 

barajlarından olumsuz sonuç elde edilebilmektedir.  

 

 

1.1. SUNUŞ 

Atmosfer ile yüzey su kütleleri ve gözenekli yer kabuğu arasında sürekli 

bir döngü halinde hareket eden sudan canlılar değişik şekillerde 

yararlanmaktadırlar. Yağışların dünyanın birçok yerinde düzensiz, dengesiz ve 

yetersiz oluşu nedeniyle insanlar eskiden beri su kaynaklarını biriktirerek veya 

depolayarak yıl boyunca ihtiyaçlarını giderme arayışına girmiştir. Nüfus artışına 

paralel olarak evsel içme-kullanma suyu ihtiyacı ile gıda ihtiyacının artması, 

sanayideki gelişme, nüfus hareketleri gibi olaylar; su kaynaklarının geçmişe göre 

daha büyük ölçekte projeler gerçekleştirerek depolanmasını gerektirmiştir. Gün 

geçtikçe projeler yerel ve bölgesel ihtiyaçlar ve imkanlara göre çeşitlilik 

arzetmiştir. İhtiyaç arttıkça daha fazla suyun, daha uzaktan ve daha derinden 

elde edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.  

20. ve 21. yüzyılda yerüstü depolamaları, yani barajlar dünyanın birçok 

yerinde en yaygın su biriktirme yöntemi olmuştur. Yerüstü barajlarına göre 

daha küçük olan ve daha az sayıda inşa edilen yeraltı barajları ise çoğunlukla 
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küçük ölçekli yerel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılagelmiştir. Son yıllarda 

daha büyük ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede daha büyük yeraltı 

barajları da inşa edilmeye başlanmıştır. Su depolama ve elde etme amacı 

haricinde sahil akiferlerinde tuzlu su girişimini önlemek amacıyla da yeraltı 

barajları inşa edilmektedir. Ayrıca, akarsu vadilerinde taşkın kontrolüne 

yardımcı olmak amacıyla inşa edilen sediman tutucu yapılar (tersip bendi) su 

depolamak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu tür yapıların arkasında akifer 

oluşturarak gözenekli ortam içinde su depolandığından, bu yöntem yapay 

yeraltısuyu beslenmesine örnek olarak kabul edilebilir. Su depolama ve elde 

etme yöntemlerinden biri olan yeraltı barajları aynı zamanda yeraltısularını 

yapay besleme ve geliştirme yöntemidir. 

Ülkemizde ve Asya ile Afrika başta olmak üzere dünyanın özellikle 

kurak-yarı kurak bölgelerinde yerüstü depolama tesislerinin yapımı devam 

etmektedir. Ancak, kurak-yarı kurak iklim koşullarına sahip olan bazı bölgelerde 

zaten yetersiz olan yerüstü sularının yağışlı mevsimde depolanmasında ve su 

ihtiyacının en fazla olduğu kurak mevsimlerde kullanıma sunulmasında sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu bölgelerde yüzey sularının yetersiz olması nedeniyle 

yeraltısuyu kullanımı daha yaygındır. Ancak, yeraltısuyu seviyesinin mevsimsel 

olarak dengesizliği ve son yıllarda birçok bölgede aşırı çekimlere ve yağışların 

yetersizliğine bağlı olarak düşmesi, suyun elde edilmesini teknik ve ekonomik 

açıdan zorlaştırmaktadır. Bu nedenle birçok ülkede yeraltısularının yeraltı 

barajları inşa edilerek depolanması son yıllarda başvurulan bir çözüm haline 

gelmiştir. Özellikle uluslararası kuruluşların da desteğiyle Hindistan, Namibya, 

Tanzanya, Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede yeraltı barajları inşa 

edilmiştir. Bunların çoğunda başarılı sonuçlar alınmıştır (Nilsson 1988). Son 20 

yıldır Hindistan, Çin, Afrika ve Japon adalarında yeni yeraltı barajları inşa 

edilmektedir (Nagata vd. 1993, 1994). Özellikle Japon adalarında inşa edilenler 

amacı ve boyutları yönüyle dikkat çekicidir.  

Ülkemizde Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü (TOPRAK-SU) 

teşkilatı ve daha sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 

küçük ölçekli yeraltı barajlarının olduğu bilinmektedir. Bu yapılar depolamadan 

ziyade, gövde gerisine gelen yeraltısuyu akışını toplayıp cazibe ile isale hattına 

çeviren bent şeklindeki yapılardır. Bu yapılarda geçirimsizliği sağlamak amacıyla 

çoğunlukla beton veya kil perde kullanılmıştır. Bu projelerin çoğunluğunda 

geçirimsizliği sağlayan gövde geçirimsiz ana kayaya kadar oturtulmuş veya 
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alüvyon içinde askıda bırakılmıştır. Bu yapılar köylerin içme veya küçük ölçekli 

sulama suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir. 

Son 10 yıl içinde ülkemizde yeraltı barajları konusunda az da olsa bir 

hareketlenme başlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 

yapılan etütler sonucunda Ankara, Kırıkkale ve Çorum’da inşa edilen yeraltı 

barajlarından olumlu sonuçlar elde edilmesi ve değişik platformlarda bu konuda 

sözlü sunumlar, yayınlar ve haberlere yer verilmesi; su kaynaklarının 

geliştirilmesinde yerüstü barajları ile birlikte yeraltında depolama seçeneğinin 

de dikkate alınmasını gündeme getirmiştir. 

Bu kitabın hazırlanmasındaki amaç; su kaynakları konusunda faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluşlar ile araştırmacılar arasında şimdilik sınırlı bir 

kesimin ilgi gösterdiği yeraltı barajlarını etüt, planlama, proje, inşaat ve işletme 

yönüyle tanıtmaktır. Kitapta öncelikle yeraltısularının geliştirilmesi amacıyla 

uygulanan yöntemler ve bunlardan yeraltı barajlarının değişik yönleri ile 

tanıtımı yapılmakta, daha sonra ülkemiz ve dünyanın bazı bölgelerindeki 

uygulamalardan örnekler sunulmaktadır.  

 

1.2. YERALTI BARAJLARI KONUSUNDA YAZILI KAYNAKLAR 

Yapılışı ve kullanılışı çok eskilere dayanmasına rağmen dünyada yeraltı 

barajları 20. yüzyılın sonlarında popüler ve yaygın olmaya başlamıştır.  Ancak 

son yıllarda yapılanlar hariç, eski yeraltı barajları araştırma ve proje çalışmaları 

yapılmadan inşa edilen küçük ölçekli yapılardır. Bu yapılar hakkında literatürde 

çoğunlukla yeterli bilgi bulunmamaktadır.  

Yeraltı barajları konusunda en önemli eser İsveç’li bilim adamı ve 

uygulamacı hidrojeolog Ake Nilsson’ın kaleme aldığı “Küçük ölçekli su temini 

için yeraltı barajları” (Groundwater dams for small-scale water supply) adlı 

kitaptır. Kitap 1988 yılında basılmış olup, halen telif hakkını elinde bulunduran 

yayınevi tarafından satılmaktadır.  Nilsson’un kitabı dünyada o güne kadar inşa 

edilen irili ufaklı yeraltı barajlarını örnekleyerek yeraltı barajı yapım teknikleri ile 

gövde tipleri konusunda bilgiler içermektedir. Ancak kitapta örneklenen 

barajların çoğunda yeterli proje bilgileri bulunmamaktadır. Yine Hanson ve 

Nilsson  (1986) tarafından kaleme alınan ve yeraltısuları konusunda dünyada 

önemli dergilerden biri olan “Ground Water” dergisinde yayımlanan 

“Gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesime su sağlamada yeraltısuyu barajları” 

(Groundwater dams for rural-water supplies in developing countries) adlı 
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makale bu konudaki önemli bir kilometre taşıdır.  Ake Nilsson’ın kitabından 

önce yayımlanan bu makalede yeraltı barajı için yer seçiminden inşaata kadar 

olan süreçte yapılan çalışmalar hakkında dünyadan örneklerle bilgi 

verilmektedir. 

Son yıllarda Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde enjeksiyon 

perdesi (grouting), bitişik kazık (bored pile), plastik beton perde (slurry wall) gibi 

yeni tekniklerle inşa edilen yeraltı barajarı hakkında yayınlar yapılmaya 

başlanmıştır (Nagata vd. 1993, 1994; Ishida vd. 2011). Ayrıca, dünyanın değişik 

bölgelerinde uygulanan toplu projeler veya münferit yeraltı barajı inşaatları 

hakkında yayınlar yapılmaya başlanmıştır (Foster vd. 2002; Raju vd. 2006; Hut 

vd. 2007). Bunların haricinde, yeraltı barajları yurtiçi ve yurtdışındaki bazı 

üniversitelerde tez olarak çalışılmıştır. Bunlardan ilki Manitoba Üniversitesi 

(Kanada) İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümünde Basri (2001) tarafından 

yapılan doktora tezidir.  Başlığı “Deniz suyu girişimini kontrol etmek amacıyla 

inşa edilecek yeraltı bariyeri için yeni iki yöntem” (Two new methods for 

optimal design of subsurface barrier to control seawater intrusion) olan bu 

tezde, iki tür simulasyon-optimizasyon yöntemi ele alınarak bunların 

uygulanabilirliği tartışılmaktadır. 

Yeraltı barajları konusunda güncel ve önemli bir eser Japonya Çevre 

Bakanlığına bağlı “Japonya Yeşil Kaynaklar Ajansı” (Japan Green Resources 

Agency) tarafından hazırlanan “Yeraltısularının etkin olarak geliştirilmesi için 

teknik referans” (Technical reference for effective groundwater development) 

adlı yayındır. Bir rehber kitap niteliğinde olan bu yayın; söz konusu kuruluşa ait 

“http://www.green.go.jp/green/gyoumu/kaigai/manual/groundwater/english/

vol00.pdf” web sayfasından ücretsiz indirilebilir. 2004 yılında yayınlanan ve 7 

bölümden ibaret olan kitap (JGRA 2004); yayıncı kuruluşun yeraltı barajları 

konusunda okyanus aşırı ülkelerde yaptığı çalışmalardan edinilen deneyimlerle 

hazırlanmıştır.    

Yılmaz (2003) tarafından hazırlanan “Yeraltısularının yeraltı barajları ile 

kontrolü” (control of groundwater by underground dam) başlıklı master tezi 

büyük bir ihtimalle Türkiye’de bu konuda yapılan ilk akademik çalışmadır. Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde gerçekleştirilen bu 

çalışmada, Ake Nilsson’un çalışmalarından faydalanılarak örnek lokasyonlarda 

yeraltı barajı yapımı MODFLOW (nümerik) yeraltısuyu model programı ile test 

edilmektedir.  Söz konusu tez çalışması ile daha sonra Yılmaz & Önder (2005) 

tarafından kaleme alınan “Yeraltı barajları: Yeraltısuyu rezervlerinin 

http://www.green.go.jp/green/gyoumu/kaigai_e/manual/groundwater/index.html
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sürdürülebilir geliştirilmesi ve yönetiminde bir araç” (Underground dams, a 

tools of sustainable development and management of groundwater resources) 

adlı yayın Türkiye’de yeraltı barajları konusunda bilinen ilk basılı yayındır. Yine 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde Peksezer (2010) 

tarafından gerçekleştirilen “Küçük Menderes havzasında yeraltısularının yapay 

beslenmesi” (Artifical recharge of groundwater in the Küçük Menderes river 

basin, Turkey) başlıklı master tezi bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biridir. 

Yazar bu çalışmada, söz konusu havzadaki yeraltısularını yapay yolla besleme 

yöntemlerinden biri olarak yeraltı barajı yapımını da seçenekler arasında çalışıp, 

sonuçlarını diğer yöntemlerle karşılaştırarak yorumlamıştır (Peksezer vd. 2012).  

Yeraltı barajları konusunda dünyada yapılan diğer bir tez çalışması; 

Borst ve Haas (2006) tarafından ortak hazırlanan “Tersip bentlerinin hidrolojisi: 

Kiindu Havzasında Örnek Çalışma, Kitui-Kenya” (Hydrology of sand storage 

dams. A case study in the Kiindu catchment, Kitui District, Kenya) adlı master 

tezidir. Hollanda’daki Vrije Üniversitesinde çalışılan bu tezde, Kenya’nın doğu 

bölgesinde yarı kurak kırsal bölge olan Kitui’da Kiindu havzasında kırsal nüfusa 

içmesuyu ve küçük ölçekli arazilere sulama suyu sağlamak amacıyla tersip 

bentleri yapımı yer seçimi, proje ve inşaat yönüyle ele alınmaktadır.  

Ülkemizde Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü (TOPRAK-SU) ve 

daha sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen küçük ölçekli 

yeraltı barajlarının bulunduğu bilinmektedir. Çoğunlukla beton veya kil perde 

kullanılan bu projeler hakkında ne yazık ki basılı yayına erişilememiştir. 

1960-1980 yılları arasında DSİ tarafından yeraltı barajı ile ilgili bazı 

girişimler olmuştur, ancak bunlarla ilgili proje bilgisine veya basılı bir yayına 

erişilememiştir. 1990’lı yıllarda ve sonrasında ise İzmir ve Sivas’ta iki ayrı 

çalışma yapılmıştır. Bunlardan ilki DSİ 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir) tarafından 

etüt ve fizibilite çalışmaları 1998 yılında tamamlanan Çeşme yeraltı barajıdır. Bu 

proje Türkiye’de bilinen ilk projeli büyük yeraltı barajı uygulamasıdır. Bu proje 

ile Ildır kaynaklarının bulunduğu bölgedeki yeraltısuyuna denizden tuzlu su 

girişimini önlemek ve kaliteyi içmesuyu kalitesine yükseltmek amacıyla DSİ 2. 

Bölge Müdürlüğü (İzmir) tarafından Ildır sahilinde 65 m derinliğinde, 566 m 

uzunluğunda geçirimsizlik perdesi inşa edilmesi planlanmıştır (Bilgisu vd. 1998). 

Çeşme yeraltı barajının finansmanının Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bankası 

tarafından sağlanması planlanmıştır. Barajın inşaatı bazı nedenlerle 

tamamlanamadığından, ancak kısmen başarılı olmuş bir proje olarak kalmıştır.  
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Türkiye’de yeraltı barajları konusunda diğer bir çalışma, DSİ 19. Bölge 

Müdürlüğü (Sivas) tarafından Sivas’a içmesuyu sağlamak amacıyla kentin 5 km 

kuzeybatısında Tavra deresindeki etüt ve fizibilite çalışmasıdır. Bu çalışma 

Söylem (2000) tarafından rapor haline getirilmiştir. 2000 yılında tamamlanan bu 

çalışma ile Tavra deresinde inşa edilmesi planlanan yeraltı barajının 

yapılabilirliği araştırılarak sonuca bağlanmıştır. Bu kapsamda alüvyonda açılan 6 

adet sondaj kuyusunda yapılan testlerden elde edilen veriler miktar ve kalite 

yönüyle değerlendirilmiştir. Buna göre 85 km2 yağış havzasına sahip olan eksen 

yerinde 6-10 m kalınlığındaki çakıllı, kumlu, siltli ve killi alüvyonun tabanındaki 

ana kayaya kadar oturtulacak bir yeraltı baraj gövdesi arkasında akiferin 

tamamen doygun hale getirilebileceği ve Sivas kenti içmesuyuna kayda değer 

bir katkı sağlanacağı sonucuna varılmıştır. Planlanan baraj gövdesinin yüksekliği 

6-10 m, kret uzunluğu ise 200 m’dir. Buna göre gövdede tahminen 20 bin m3 

geçirimsiz malzeme kullanılacaktır (Söylem 2000). Ancak sonraki yıllarda yapılan 

değerlendirmeler sonucunda, akiferin hidrolik iletkenlik ve depolama 

özelliklerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle bu yeraltı barajının yapımından 

vazgeçilmiştir (Yılmaz Özcan, sözlü görüşme). 

Türkiye’de son 10 yıldır yeraltı baraj inşaatında bir hareket başlamıştır. 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara) ile Köy Hizmetler Kırıkkale İl Müdürlüğü 

tarafından 2003 yılında içmesuyu amaçlı inşa edilen Yahşihan yeraltı barajı ve  

2004 yılında Ankara-Kalecik ilçesi sınırları içinde DSİ tarafından sulama amaçlı 

olarak inşa edilen Malıboğazı yeraltı barajı bunlardan ilk ikisidir. Daha sonra 

Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından Keskin’e bağlı Olunlu köyü sınırları içinde ve 

Bahşılı Belediyesi tarafından Bahşılı’da içmesuyu amaçlı iki yeraltı barajı daha 

inşa edilmiştir. Malıboğazı yeraltı barajı ile ilgili olarak Apaydın vd. (2005, 2008, 

2009) ve Apaydın (2009) yayınlarına erişim mümkündür. Ancak TOPRAK-SU, Köy 

Hizmetleri, Özel İdareler veya Belediyeler tarafından inşa edilen projeler 

hakkında herhangi bir yayına rastlanmamıştır.  

2010 yılında Çorum’a bağlı İskilip ilçesinde içmesuyu amaçlı olarak DSİ 

tarafından inşa edilen yeraltı barajı ise İskilip ilçesine yılda ortalama 1 milyon m3 

su sağlamaktadır. Bu baraj; yerüstü baraj projeleri gibi ön inceleme 

aşamasından proje aşamasına kadar etüt, sondaj, haritalama, projelendirme 

çalışmalarının bir plan dahilinde bilimsel-teknik normlar dahilinde çalışılan ve 

DSİ’de raporu hazırlanarak onaylanan ilk projedir.  

Türkiye’de yeraltı barajlarının yapılabilirliği ve 2003-2010 yılları arasında 

inşa edilen yeraltı barajları ile ilgili yayınlar Yılmaz (2003), Önder ve Yılmaz 
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(2005), Apaydın vd. (2005, 2008, 2009), Apaydın (2009)  ile yazılı ve görsel yayın 

organlarındaki haberler ülkemizde yeraltı barajları konusuna dikkatleri çekmeyi 

kısmen de olsa başarmıştır.  Öyle ki, son yıllarda DSİ’nin uygulamaya koyduğu 

projelerin yanında Özel İdarelerin ve Belediyelerin çalışmaları da 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Elazığ İl Özel İdaresinin Baskil’de 2011 

yılında inşa ettiği yeraltı barajı ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)’nin 

Elmadağ’da 2012 yılında inşa ettiği Kargalı yeraltı barajıdır. Ancak bütün bunlara 

rağmen, genel olarak değerlendirildiğinde, yeraltı barajları DSİ başta olmak 

üzere araştırmacı ve uygulayıcı kuruluşlar ile üniversitelerde henüz yeteri kadar 

işlenmemiş ve yaygınlaşmamıştır. Aslında, sadece yeraltı barajları değil, 

yeraltısularının yapay yöntemlerle beslenmesi ve geliştirilmesi konusunda da 

araştırmalar, fizibilite çalışmaları ve uygulamalar sınırlıdır. Yeraltı barajları başta 

olmak üzere yeraltısularının yapay besleme yöntemleri ile çoğaltılması ve 

geliştirilmesi özel ihtisas gerektiren, teknik, idari ve yasal boyutu ile çok yönlü 

düşünülmesi gereken bir konu olmakla birlikte, odak noktası uygulamalı 

jeolojinin hidrojeoloji ana bilim dalıdır. Üniversitelerde uygulamalı jeoloji 

konusunda çalışan akademisyen ve araştırıcılar ile DSİ başta olmak üzere 

uygulamacı kuruluşların ilgili bölümleri tarafından yapılacak çalışmalar 

sayesinde ulusal ve uluslararası yayın çeşitliliğinde zenginleşme 

kaydedilebilecektir.  
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BÖLÜM 2 
 

YERALTISULARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ELDE EDİLMESİ 
 

Dünyada deniz, göl, akarsu gibi yerüstü su kütlelerinden buharlaşarak 

ve bitkilerin terlemesiyle atmosfere geçen su tekrar yağmur ve kar olarak 

yeryüzüne döner; akarsuları, gölleri, denizleri ve yeraltısularını 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. Yeraltısuları bu çevrimin önemli bir parçası olup, 

yerkabuğu içindeki gözenekli ortamlarda çoğunlukla hareket halinde bulunur. 

Bir bölgede istenen miktar ve kalitede yeraltısuyu var ise ve doğal yollarla 

yeryüzüne çıkmıyor ise çeşitli yapay yöntemlerle yeryüzüne çıkarılarak 

faydalanmaya çalışılır.  

Yeraltısuları üzerinde insan kaynaklı doğrudan olumsuz etkiler; aşırı 

çekim, beslenimin azaltılması, arazi kullanımındaki ve arazi örtüsündeki 

değişimler, tarım ve orman faaliyetleri, kentleşme, sanayileşme ve madencilik ile 

her türlü katı, sıvı ve gaz atıklardır. Kalite yönünden en büyük tehdit ise sahil 

akiferlerinde deniz veya acı göllerden ya da derin akiferlerden tuzlu su girişimi 

ve kirlenmiş sulama suyunun veya atıksuların süzülerek yeraltısularına 

karışmasıdır. Bir akiferin yapay yolla beslenmesi söz konusu ise, yeraltısuyunun 

geliştirme öncesi mevcut kalitesi, yeraltısuyunu etkileyebilecek insan kaynaklı 

faaliyetler ve gözenekli ortam içinde kaliteyi etkileyebilecek süreçleri gözönüne 

almak gerekir (UNESCO 2005). Yapay beslemede sadece yeraltısuyu miktarının 

arttırılması veya su tablası yükseltilerek pompaj maliyetinin azaltılması değil, 

aynı zamanda kalitesinin de korunması veya arttırılması söz konusudur. 

Yeraltısuyu yapay beslenimi basit bir işlem olmayıp; yeraltı ve yerüstü suyu 

etkileşimi ile çevresel faktörleri de kapsayan bir geliştirme ve yönetim sürecidir. 

Dolayısıyla yeraltısularının geliştirilmesi; hem yeryüzüne çıkarılarak 

faydalanılmasını, hem de yapay yöntemlerle miktarının arttırılmasını kapsayan 

bir terimdir.  Bu nedenle yeraltısuyu beslenimi jeoloji biliminin hidrojeoloji 

dalının sınırlarını aşan ve başka bilim ve uygulama alanları ile ilişkili olan bir 

kavramdır. Yeraltı barajları ise inceleme, planlama ve projelendirme yönü ile 

daha çok hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi uygulama alanına girmektedir. 



 10 

2.1. YERALTISULARININ ELDE EDİLMESİ VE KULLANIMI 

Yeraltısularından yararlanmanın insanlığın doğuşu ile başladığı 

bilinmektedir. Mezopotamyalıların, Mısırlıların, Yunanlıların ve Romalıların 

Milattan once yeraltısularından yararlandıklarını gösteren belgeler 

bulunmaktadır. Bunlardan anlaşıldığına göre önceleri kaynak sularından 

yararlanılmış, daha sonra ilkel yollarla kuyu ve galeriler inşa edilerek 

yeraltısularından her türlü ihtiyacın karşılanmasına çalışılmıştır. Tarih öncesi 

devirlerden beri yeraltısularından faydalanma kazı tekniğindeki gelişmeye bağlı 

olarak artmıştır. 

 

2.1.1. Kaynaklardan Yararlanma 

Yeraltısularının yeryüzüne çıkarak aktığı noktaya kaynak denir. 

Kaynaklar jeolojik özelliklerine, debilerine, sıcaklıklarına, kimyasal özelliklerine 

göre sınıflandırılırlar. Kaynaklar jeolojik özelliklerine göre; dokanak kaynağı, 

tabaka kaynağı, alüvyon kaynağı, çatlak kaynağı, fay kaynağı, karstik kaynak gibi 

isimler alır. Her kaynak türünün kendine özgü dinamiği, yani beslenim ve 

boşalım mekanizması ve yeryüzüne çıkış şekli vardır. Buna göre her kaynağın 

geliştirilmesi ve kaptajı farklı olabilir. Kaynakların geliştirilmesi ve kaptajı; suyun 

debisini arttırmak, kaynağa düzenli akış sağlamak, birden çok noktadan çıkan 

kaynakları birleştirmek, kirlenmesini önlemek ve iletim sistemine dahil etmek 

amacıyla yapılır. 

Kaynakların geliştirilmesine ve kaptajına başlamadan önce mutlaka 

yukarıdaki özelliklerin araştırılması gerekir. Özellikle de kaynağın debi değişimi 

en az bir hidrolojik yıl izlenmelidir. Kaynaklar üzerinde yapılacak kaptaj şekli ve 

boyutu kaynağın tipine ve özelliklerine göre değişmektedir. Kaptajın ve varsa 

galeri ve drenlerin yerlerine, boyutlarına bölgede yapılan ayrıntılı hidrojeolojik 

etüdün sonucunda karar verilir.  Genel olarak bir kaptajda toplama galerileri 

veya drenleri, toplama odası, çökeltme havuzu ve iletim boruları 

bulunmaktadır. Kazı sınırı, kaynağın bütün gözlerini içine alacak ve tabanı 

geçirimsiz bir zemine oturacak şekilde geniş tutulmalıdır. Özellikle karstik ve 

çatlak kaynaklarının geliştirilmesi sırasında yapılacak kazılarda patlayıcı madde 

kullanılmasından kaçınılmalıdır.  Aksi halde, patlatma ile oluşan yeni çatlak 

sistemleri nedeniyle kaynağın doğal dengesi bozularak suların başka yönlere 

kaçmasına neden olunabilir.  
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Foto 2.1. Kireçtaşlarından 

boşalan kaynaktan 

yerleşim birimine 

içmesuyu sağlayan 

pompa binası ve sulama 

amaçlı kanal (Çorum 

Elvançelebi köyü) 

 

Foto 2.2. Hayvan sulama 

ve tarımsal sulamada 

kullanılan bir tarihi çeşme 

(Ankara-Polatlı-
Hisarlıkaya köyü) 

Foto 2.3. 1970’li yıllarda 

Devlet tarafından yapılmış 

köy çeşmesi (Çankırı-

Paşaköy) 
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Şekil 2.1. Sağlık koşulları gözönünde tutularak yapılmış bir kaynak kaptajı (TODD 

1959)  
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2.1.2. Drenaj ve Galeri Açma 

Yeryüzünde birçok noktaya yayılmış küçük debili kaynaklardan ve su 

tablası sığ olan yeraltısularından yararlanmak için galeri ve drenler yardımı ile 

kaptaj yoluna gidilir. Dağınık bir şekilde sızıntı halinde akan kaynak suları, genel 

olarak içine insan girebilecek boyutta (0.6X1.2 m) açılan galerilerle bir toplama 

odasında biriktirilir. Fazla su alabilmek için galeriler tabaka ve çatlak 

doğrultularına dik yönde açılmalıdır. Yeryüzünde sızıntı halinde belirti gösteren 

ya da yeraltısuyu seviyesi azami 5-6 m olan düşük verimli yeraltısularının kaptajı 

için drenlerden yararlanılabilir.  Günümüzde drenaj kazıları makine ile yapılarak 

içine delikli borular döşenip, etrafına taneli malzemeden (çakıl, kum) filtre 

konularak yapılmaktadır. Eskiden kazılar elle yapılmakta ve taş, tuğla veya delikli 

beton büzler kullanılırdı. Drenler; galeriler gibi yeraltısuyu akım yönüne dik 

olarak açıldıklarında daha etkili olmaktadır. Kazılar çoğunlukla birden fazla yan 

kolun akım yönüne ve dolayısıyla topoğrafik eğime paralel olan ana kola “Y” 

şeklinde bağlanması şeklinde olmaktadır. 

 

 
Şekil 2.2. Yeraltısularının drenlerde toplanması (Erguvanlı & Yüzer 1984) 

 

2.1.3. Adi veya Keson Kuyu İnşası 

Yeraltısularından en yaygın faydalanma kuyular vasıtası ile olmaktadır.  

Bir su kuyusu; yeraltındaki suları yeryüzüne çıkarmak amacıyla genellikle düşey 

doğrultuda, değişik şekil ve boyutta açılan delik veya çukur olarak 
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tanımlanabilir. Kuyular basit kazı aletlerinden başlayıp ileri sondaj tekniği 

uygulamalarına kadar çeşitli şekil ve derinliklerde açılmaktadır. Adi kuyular; 

basit el aletleri (kazma, kürek, balyoz vb.) ile açılır. Çapları 0,5-6 m arasında 

değişir. Geniş çaplı kuyular daha fazla suyun depolanmasını ve elde edilmesini 

sağlar. Bitkisel toprak, alüvyon gibi gevşek ve kendini tutamayan 

formasyonlarda açılan kuyular taş, tuğla gibi malzeme ile örülür veya betonla 

kaplanır. Çapları 1 m civarında olan adi kuyular en fazla 30 m, ender olarak 50 

m’den derin olabilir. Adi kuyular yanlarda bırakılan delikler (derzler) veya 

tabandan beslenir. Bu kuyulardan su eskiden elle, serenle veya hayvan gücü ile 

alınırdı. Günümüzde ise basit pompalar kullanılmaktadır. 

Keson; dipsiz sandık anlamına gelmektedir. Eskiden yeralltısuyu seviyesi 

derin olmayan çakıllı-kumlu formasyonlardan su alınan bölgelerde çok sayıda 

dar çaplı sondaj kuyusu açmak yerine keson kuyular inşa edilmekteydi. 

 

 

Foto 2.4. Çankırı’nın Kurşunlu ilçesine bağlı Dağören köyünde en az 100 yıldır 

kullanılan taş örme adi kuyular 
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Günümüzde birçok bölgede su seviyesinin düşmesi ve keson kuyu 

maliyetinin artması nedeniyle sondaj kuyuları daha çok tercih edilmektedir. 

Ancak yine de, makineli kazı ile çukur açılarak, delikli hazır beton büzler 

kulanılarak keson kuyu inşa edilmektedir. Eski klasik yöntem olan çarıkla (keson 

çarığı adı verilen çelikten yapılmış sivri uçlu kesici silindirik kısım) açma yöntemi 

günümüzde pek kullanılmamaktadır. Bu yöntemde, kuyu açmaya başlarken 

silindirik ilk parçanın altına keson çarığı eklenir ve kazı elle bu silindirin içinden 

yapılır. Kazı derinleştikçe silindir aşağı iner ve üzerine dışarıda hazırlanan 

silindirik parçalar eklenerek kazıya devam edilir ve kuyu gittikçe derinleştirilir. 

Keson kuyularda kuyu içine yeraltısuyu girişini sağlamak için beton büzlerde 

delikler (barbakanlar) bırakılır. Keson kuyuların derinlikleri genellikle 5-20 m 

arasındadır. Ender olarak 30 m’yi geçebilir. Ankara Beypazarı’nda 30 m 

derinliğinde keson kuyu inşa edildiği bilinmektedir.  

 

 

Foto 2.5. Çatlaklı kaya içinde makine ile yapılan kazı çukurunda inşa edilen 

keson kuyu içine pompa yerleştirerek su elde edilmesi (Ankara-Elmadağ) 

 

2.1.4. Çakma veya Burgu ile Kuyu Açma 

Çakma kuyu; su tablasının sığ olduğu gevşek zeminlerde (kum-çakıl) 

yerel ihtiyaçların karşılanmasında boruların zemin içine çakılması yöntemidir.  

Bu kuyular, alt ucunda sivri bir çarığı bulunan boruların, üzerlerine balyoz veya 

tokmakla vurulması suretiyle zemine çakılması ile açılır. Kumlu, çakıllı gevşek 

zeminlerde ilerleme hızı yüksektir. En altta borunun etrafında yeraltısuyunun 
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kuyu içine girişini sağlayan dairesel delikler veya uzun yarıklar bulunur. İnce 

taneli akiferlerde malzemenin kuyu içine girmemesi için boru etrafına ince kafes 

tel sarılır. 3-10 cm çaplı boruların 20-25 m derinliğe kadar çakılması 

mümkündür. Basınçlı akiferlere ulaşıldığında su aniden boru içinde yükselerek 

fışkırır, serbest akiferlerde ise pompalarla su çekilir (Erguvanlı & Yüzer 1984). 

 Çakma kuyular gibi burgu kuyular da gevşek zeminlerde el burguları 

veya motorlu burgularla açılır. Derinlikleri genellikle 30 m’yi geçmez. Çapları en 

fazla 30 cm olabilir. Elle veya motorla döndürülen burgunun ucunda kesici bir 

konik uç bulunur. Burgulu kuyular içinde iri blok bulunmayan gevşek 

formasyonlarda çok kısa zamanda ucuz bir şekilde açılır. Verimleri çakma 

kuyular gibi az olduğundan ancak küçük ölçekli yerel ihtiyaçların 

karşılanmasında faydalanılır (Erguvanlı & Yüzer 1984). Türkiye’de başta 

Marmara ve Ege Bölgesi ile Düzce-Adapazarı ovası olmak üzere birçok yörede 

burgu ile veya çakma yöntemi ile çok sayıda kuyu açılmıştır.  

 

 

Şekil 2.3. Bir adi kuyunun şematik görünüşü (TODD 1959) 
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Şekil 2.4. Çakma yöntemi ile kuyu açılması ve bir çakma kuyu (Erguvanlı & Yüzer 

1984) 

 

2.1.5. Sondaj Kuyusu Açılması 

Günümüzde yeraltısularından daha fazla yararlanmak için sondaj 

kuyuları yaygınlaşmıştır. Özellikle ihtiyacın artması ve su seviyesinin çeşitli 

nedenlerle derinleşmesi nedeniyle derin akiferlerden su elde edilmesi makine 

gücünü gerektirmiştir. Su sondaj makinelerinin gelişmesi ve çeşitlenmesi ile 

artık 1000 m derinliğe kadar inilebilmektedir. Özellikle sıcak suların veya soğuk 

derin akiferlerin araştırılması ve yeraltısuyunun yüzeye çıkarılması çok güçlü ve 

donanımlı makinelerle mümkün olabilmektedir. Donanım ve delme şekline göre 

darbeli, rotari (dönerli) ve bileşik (kombine) olmak üzere üçe ayrılan sondaj 

makineleri ülkemizde de üretilmektedir. Türkiye’de içme-kullanma, hayvan 

sulama, zirai sulama, sanayi, turizm vb. ihtiyaçların karşılanmasında yerüstü 
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suları ile birlikte sondaj kuyusu açılması suretiyle yeraltısularından da 

faydalanılmaktadır. 200-300 m’lere varan derin sondaj kuyuları ile geniş araziler 

sulanmakta, birçok kentin ve organize sanayi sitelerinin su ihtiyacı 

karşılanmaktadır. 

 

   

Foto 2.6a,b. TAMROCK tip sondaj makinesi ile rotari (dönerli) sistemle kuyu 
açılırken 
 

 

Foto 2.7. Havalı-

köpüklü yöntemle 

kuyu açılırken 
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2.1.6. Yeraltı Barajı İnşa Edilmesi  

Bu kitabın konusu olan yeraltı barajları yeraltısuyu akımına karşı bir 

perde oluşturmak suretiyle suyun akifer içinde depolandığı ve değişik 

yöntemlerle (cazibe veya pompaj ile)  yeryüzüne çıkarılarak elde edildiği 

yapılardır. Yeraltı barajı doğal akifer içinde inşa edilebildiği gibi, yapay akifer 

oluşturularak da inşa edilebilmektedir. Eski yeraltı barajları çoğunlukla kumlu 

çakıllı sığ akiferlerde, vadilerin daraldığı yerlerde akarsu yataklarında inşa 

edilmiştir; ancak günümüzde kaya akiferlerinde de inşa edilmeye başlanmıştır.  

Yeraltı barajları bütün yönleriyle bu kitabın değişik bölümlerinde işlenecektir. 

 

 

Şekil 2.5. Afrika’da akarsu yataklarında inşa edilen yeraltı barajının 

basitleştirilmiş modeli (a: Üstten, b: Karşıdan, c: Yandan görünüş) 

Foto 2.8. Güçlü ve 
donanımlı sondaj 
makinesi ile sert 
formasyonda 
(kireçtaşı) açılmış 
bir kuyudan suyun 
pompaj ile alınması 
(Çorum-Mecitözü-
Terken köyü) 

 



 20 

2.2. YERALTISULARININ YAPAY YÖNTEMLERLE BESLENMESİ 

Kurak zamanlarda su sıkıntısı çekmemek amacıyla yağışların bol olduğu 

mevsimlerde suların barajlarda depolanması milattan önce düşünülmüş ve 

günümüze kadar uygulanagelmiştir. Yağış ve akarsuların yeraltına verilerek 

gözenekli jeolojik ortamlarda depolanması ise 19. Yüzyıl sonlarında İsveç, 

Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere’de uygulanmaya başlamıştır (Erguvanlı & 

Yüzer 1984). 

Yeraltısularının 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. 

Ayrıca, tesadüfi (incidental) olarak meydana gelen beslenme de mümkün 

olabilmektedir. 

Yeraltısularının yapay yöntemlerle beslenmesi veya doğal besleniminin 

arttırılması uzun yıllardır üzerinde durulan konulardan biridir.  Yeraltısuyu yapay 

beslenimi; yüzey sularını havza, baraj, hendek, kanal, oluk, kuyu vb. mühendislik 

yapı sistemleriyle toplayarak ve bu suyun topraktan yerin derinliklerine 

süzülmesini sağlayarak gerçekleştirilmektir (Bouwer 2002; SEWRPC 2007; 

Topper 2004). Yeraltısuyuna olan tuzlu su girişimini azaltmak, zemin 

oturmalarını önlemek, yeraltında su depolamak veya depolanan suyu arttırmak, 

suyun toprak ve akiferde süzülmesiyle yeraltısuyu kalitesini düzeltmek, akiferi 

taşıyıcı sistem olarak kullanmak ve yeraltısuyunun içmesuyu amaçlı kullanılması 

için yüzey sularından yararlanmak amacıyla yeraltısuyu yapay beslenimi 

uygulanmaktadır (Bouwer 2002). Bunların dışında aşağıdaki nedenlerle de 

yapay besleme yapılabilmektedir (Erguvanlı & Yüzer 1984). 

 
1-Yağış ve taşkın sularını düzenlemek, 

2-Yeraltısuyu seviyesinin düşmesini önlemek,  

3-Pompaj ve boru masrafını azaltmak, 

4-Sıcak suları yeraltına vererek soğutmak, 

5-Suları filtrasyon ile doğal olarak arıtmak, 

6-Maden işletmelerinde istenmeyen suları işletme sahasından kolayca 

uzaklaştırmak, 

7-İkincil olarak petrol elde etmek. 
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Yukarıdaki uygulamalar arasında en yaygın ve en eski olanı 

yeraltısularını çoğaltmak, taşkınları önleyip bu suları yavaş yavaş yeraltına 

iletmektir. Ancak, özellikle son yıllarda hızlanan kentleşme ve sanayileşme 

nedeniyle yüzey suları kirlenmiştir. Hemen hemen bütün ülkeler suların 

temizlendikten sonra yeraltına verilmesini zorunlu tutmaya başlamıştır.  

 Mevzuatımızda yeraltısularının yapay yöntemlerle beslenmesi hususuna 

çok az değinilmektedir. 167 sayılı Yeraltısuları Kanununda, Yeraltısuları Tüzüğü 

ve DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinde yapay besleme ile igili bir husus yer 

almamaktadır. 31.12.2004 tarih, 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 22. Maddesi (p) bendinde “Yeraltısuyuna 

arıtılmış dahi olsa doğrudan atık su deşarjı yapılamaz. Yeraltısuyuna yapay 

besleme, yeraltısularına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır” ibaresi yer 

almaktadır. 7.4.2012 tarih, 28357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliği”nde 

yeraltına doğrudan veya dolaylı olarak bilinçli veya kaza sonucu atıksu veya 

yağmur suyu deşarjı ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Ancak yapay besleme 

konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Türkiye’de yeraltısularının korunması 

ve yönetilmesi amacıyla izlenmesi ve kontrolü DSİ’nin yetki ve sorumluluğunda 

olduğundan, yapay besleme yöntemlerinin uygulanması da ilgili kurumun 

yetkisinde olduğu anlaşılmaktadır. Su kaynakları ile ilgilenen bazı kurum ve 

kuruluşların (Özel İdareler, İller Bankası, Belediyeler, Türkiye Kömür İşletmeleri 

ve Özel sektör şirketleri) yeraltısularını etkileyebilecek her türlü çekim, dışarıya 

deşarj ve yapay besleme faaliyetleri için DSİ’yi bilgilendirmek ve onayını almak 

durumundadır.  

Yeraltısularına yapay besleme doğrudan veya dolaylı olarak 

yapılmaktadır. Uygulanan yöntem ve yerüstü suyunun yeraltına veriliş şekline 

göre mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur. Yeraltı barajları yöntemi ile 

yapılan yapay beslemede normal şartlarda akifere doğrudan deşarj söz konusu 

değildir.  

 Yeraltısularının yapay beslenmesinde uygulanacak yöntem; beslemeyi 

gerektiren nedene, hidrolojik-hidrojeolojik şartlara, su ihtiyacına ve kullanılacak 

yerin özelliklerine göre değişir. Besleme yöntemine karar vermeden önce; 

1-Bölgenin jeomorfolojisi, 

2-Bitki örtüsü, 

3-İklimi, 

4-Besleyecek suyun türü, miktarı, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri, 
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5-Beslenecek akiferin, toprak örtü ve vadoz zonun özellikleri, 

6-Akiferdeki doğal yeraltısuyunun miktarı, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 

özellikleri, 

7-Gerekli yatırım ile ilgili fayda-masraf analizleri ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. 

 
Yeraltısuyu yapay beslenimi, artan nüfusun ihtiyaçlarını sürdürülebilir 

bir şekilde karşılamak için giderek daha gerekli hale gelmektedir. 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.  

9-Beslenim ve boşalım alanları arasında doğal bir dağıtım sistemine sahiptir. 

Bunun için özel çaba gösterilmesine ihtiyaç duyulmaz 

10-Yapay besleme ile su seviyesi yükseldiğinden suyun yeryüzüne çıkarılması 

daha kolay ve daha ucuz olur. 

 
Başarılı bir uygulama için aşağıdaki adımları gerçekleştirmek gerekir. 

1-Yapay besleme yapılacak akiferin ve besleyecek su kaynağının tanımlanması 

2-Yapay besleme yönteminin planlanması  

3-Tesisin inşası 

4-İzleme ve çevresel etkilerin analizi  

5-Ekonomik analiz   

Yeraltısularının yapay beslenimi; doygun olmayan bölgedeki (vadoz zon) 

toprağın yapısı, akiferin derinliği, projenin amacı vb. nedenlere bağlı olarak 

birçok yöntemle gerçekleştirilmektedir. Yeraltısuyu yapay beslenimi yüzey ve 

yüzeyaltı yöntemleriyle yapılmaktadır.  
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2.2.1.  Yüzeyden Süzdürme Yöntemleri 

Yeraltısuyu yapay besleniminde kolaylık, düşük tesis maliyeti, düşük 

işletme ve bakım giderleri nedeniyle genelde yüzey yöntemleri tercih 

edilmektedir. Yüzey yöntemlerinin uygulanabilir olması için uygulama alanında 

geçirimli toprağın olması, su tablasının yeterli derinlikte olması, topoğrafyanın 

uygun olması, süzülmenin engellenmemesi için akiferin yeterli hidrolik 

iletkenliğe ve yatay uzanıma sahip olması vb. gibi şartların sağlanması 

gerekmektedir. Yaygın olarak uygulanan yüzeyden süzülme yöntemleri; süzülme 

havuzları, yayma havzaları, süzülme hendekleri, akarsu kanalları (yatakları), 

kapalı çöküntüler ve bazı arazi uygulamalarını içermektedir (Doğdu 2008; 

Topper vd. 2004). 

 

Süzülme havuzları/yayma havzaları: Suyu bünyesine alarak tabanından 

süzülmeyle akiferi beslemek amacıyla oluşturulan yapay yapılardır. Kum-çakıl 

ocakları gibi önceden yapılmış olan kazı çukurları genellikle besleme havzası 

olarak kullanılır. Küçük yapılar süzülme havuzları, büyük yapılar ise yayma 

havzaları olarak adlandırılır. 

 

Süzülme hendekleri: Kanal veya hendek gibi çizgisel yapılardır ve tabanlarında 

gerçekleşen süzülme ile akiferi beslemektedirler. Süzülme hendekleri, 

topoğrafyanın veya yüzeyin süzülme havuzlarının uygulanmasına elverişli 

olmadığı engebeli bölgelerde de kullanılabilmektedir. Ancak gerek süzülme 

havuzları veya hendekleri ve gerekse süzülme hendeklerinden akifere kayda 

değer süzülmenin gerçekleşebilmesi için tabandaki zeminin hidrolik 

iletkenliğinin yüksek olması gerekir. 

 

Akarsu ve göl kenarlarından süzülme: Akarsu yakınında bulunan kuyulardan 

çekim yapılması halinde çoğu yerde akifer ile akarsu hızlı bir bağlantı kurarak 

yüzeysuyu kütlesinden akifere akış sağlanır. Buna göre özellikle akarsular 

yeraltısuyu seviyesinin yükseltilmesi amacıyla süzülme kanallarıymış gibi 

kullanılabilmektedir. Kapalı çöküntüler ve göllerden de yeraltısuyu 

beslenmesinde benzer şekilde faydalanılabilmektedir. Bu uygulamalarda başarı 

elde edebilmek için yerüstü su kütlesi ile kuyu arasındaki akiferin yüksek düşey 

hidrolik iletkenliğe sahip olması gerekir. Akifere süzülmenin buharlaşma 

miktarından fazla olduğu koşullarda akifer beslenimi gerçekleşmektedir. 
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Foto 2.9. Bir yeraltı barajı gövde arkasında yağışlı mevsimde akarsuyun 
yayılarak yeraltısuyunu beslemesi (Çorum-İskilip) 
 

 

 

Foto 2.10-11. Kum-çakıl 
işletmeleri tarafından 
oluşturulan geniş kazı 
çukurları yüzey sularının 
yeraltına süzülerek 
yeraltısularını beslemesine 
elverişli ortamlardır.  
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Şekil 2.8. Akarsu kenarındaki bir kuyuya akarsudan beslenme (UNESCO 2005) 

 
2.2.2.  Yeraltı Süzülme Yöntemleri  

Yüzeyde ve sığ derinliklerde olan toprağa yüzeyden süzdürmenin uygun 

olmaması veya yeteri kadar alan olmaması halinde yeraltı süzülme yöntemleri 

uygulanmaktadır. Yüzeye yakın geçirimsiz toprakları, doygun olmayan bölgedeki 

asılı geçirimsiz birimleri veya akifer üzerindeki basınçlı ve geçirimsiz tabakayı 

ortadan kaldırmak ve suya ulaşmak için yüzeyaltı süzülme yöntemlerinde 

hendek, çukur veya diğer tip kazı yöntemleri kullanmaktadır. Yeraltı yöntemleri 

ile olan süzülme vadoz zonda, su tablasının hemen üzerinde gerçekleşmektedir. 

Bunun yanısıra yüzeyaltı yöntemleri doğrudan akifere yapılan su enjeksiyon 

yöntemlerini de kapsamaktadır. 

 
Süzülme hendek ve galerileri: Delikli borularla ve geçirimli malzemelerle 

donatılmış galeri ve hendekler kullanılmaktadır. Hendekler, süzülmenin tam 

olabilmesi için genellikle sığ geçirimsiz toprak veya diğer geçirimsiz tabakaları da 

kaplayacak şekilde kazıma ile inşa edilir. Hendek sistemlerinin üzeri park yeri 

oluşturma, spor sahası açma vb. aktiviteler için kapatılır. Süzülme galerileri 

birden çok hendekten oluşmaktadır.  

 

 
 

Şekil 2.9. Süzülme tankı ve hendeğinden yapay besleme (UNESCO 2005) 
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Kuru kuyular: Vadoz zonda, su tablası yakınına kadar açılırlar. Hendek 

sistemlerinin uygulanamadığı derinliklerde tercih edilen bir yöntemdir. 

 
Süzülme şaftları: Kuyulara göre daha geniş kazılırlar ve kuyularda olduğu gibi su 

tablasına kadar uzanırlar.  

 
Süzülme çukurları: Süzülme şaftlarına benzerler ancak çapları şaftlara göre 

daha büyüktür ve dairesel şekilde olmayabilirler. 

 
Doğrudan enjeksiyon yöntemi: Dikey, radyal ve yatay enjeksiyon kuyularıyla 

beraber akiferde depolama ve çekim kuyularını kapsamaktadır. Enjeksiyon 

kuyusu su tablasına kadar uzanmaktadır ve böylece akiferin doğrudan 

beslenmesi mümkün olabilmektedir. Enjeksiyon kuyuları; beslenim suyunun 

akifere ulaşım zamanını en aza indirmesinin yanı sıra, yüzeyden beslenim 

yöntemlerinin tersine, vadoz zonda gerçekleşebilecek istenmeyen kimyasal 

reaksiyonları en aza indirmektedir. Enjeksiyon kuyuları dikey, radyal (yatay 

toplayıcı kollar kullanarak) veya değişik sondaj teknikleri ile yatay olarak 

açılmaktadır. Yatay kuyular doğrudan enjeksiyon için kullanılmaktadır. Yatay 

kuyular uzun zamandır kullanılmaktadır. Son yıllara kadar birçok filtreli, geniş 

çaplı ve radyal şekilli yatay kuyu bulunmaktaydı. Bu kuyular genellikle yatay 

toplayıcı (kolektör) kuyular olarak adlandırılmaktadır. Toplayıcı kuyular, filtre 

alanını arttırdıkları için ince akiferlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun 

yanı sıra, toplayıcı kuyular, kazılması ve bakımı pahalı olduğu için yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. 

 

 

Şekil 2.11. Kuyulardan beslenim (a: Besleme kuyusu aynı zamanda çekim 
kuyusu, b: Besleme kuyusu ile çekim kuyusu farklı) (UNESCO 2005) 
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Akiferde Depolama ve Çekim Yöntemi: Enjeksiyon kuyuları kullanılarak akiferde 

su depolamak için uygulanmaktadır. Kullanılan su genelde işlem görmüş 

içmesuyudur. Su; aynı kuyu kullanılarak, hem akiferde depo edilir, hem de 

akiferden çekilir. Bu yöntem genellikle basınçlı akiferlerde uygulanır. 

 

 

Şekil 2.12. Çatılardan akan yağış sularının tanklarda biriktirilmesi ve 
yeraltısuyuna süzdürülerek gerçekleştirilien yapay beslenim (UNESCO 2005) 
 

 
 
Foto 2. 12. Çatıdan toplanan suların yerde inşa edilen bir depoda toplanması 

(Freitas  vd. 2011) 
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2.3. TÜRKİYE’DE YERALTISUYU YAPAY BESLEME ÇALIŞMALARI  

 Ülkemizde özellikle son 30 yıldır yeraltısularının aşırı kullanımı 

nedeniyle bazı bölgelerde yeraltısuyu seviyesi anormal derecede düşmüş, bazı 

kaynakların debileri azalmış veya tamamen kurumuş, kıyı akiferlerinde ise aşırı 

çekim nedeniyle deniz suyu girişimi sonucu tatlı yeraltısuları kirlenmiştir. 

Yeraltısularındaki bu olumsuzluğa karşı akiferlerin yapay yöntemlerle 

beslenmesi amacıyla projeler geliştirilmiş, bunların bir kısmı uygulanmıştır. İlk 

denemelerden bazıları (Erguvanlı & Yüzer 1984) şunlardır:  
 

1-İzmir-Bornova’da kum-çakıl akiferine kış sularının verilmesi 

2-Bursa’da Kaplıkaya mağarasına yağış suları akıtılarak kuzeydeki birikinti 

konisinde yeraltısularının toplanması  

3-Antalya Gazipaşa ovasında yayma yöntemi ile yapay besleme.  
 

 Bunların haricinde yeraltısuyu yapay beslenmesi konusunda az da olsa 

araştırma projeleri ve tezler geliştirilmiş, ancak uygulanamamıştır. 

Yeraltısularının yapay yöntemlerle beslenmesi ile ilgili ABD, Hindistan, Japonya 

gibi birçok ülkede deneysel pilot çalışmalar ve gerçek uygulamalar 

bulunmaktadır. Bazı ülkeler yapay besleme konusunda rehberler de 

yayınlamışlar, belirli aralıklarla bunları güncellemişlerdir (Central Ground Water 

Board 1994, 2000, 2007; Bauer 2002; Danish Hydraulic Institute and UNEP 

1998). Ancak ülkemizde yapay yeraltısuyu beslenmesi, hem araştırma hem de 

uygulama yönüyle yeterince el atılmamış bir konudur.  

Yeraltısuyu yapay beslenmesi konusunda son yıllarda geliştirilen önemli 

bir proje, İzmir’in Çeşme ilçesinde deniz suyu girişimini önleyerek Çeşme’ye 

temiz içmesuyu sağlamak amacıyla enjeksiyon yöntemi ile yapılması planlanan 

yeraltı barajıdır. 1998 yılında projesi tamamlanan baraj, finansman sıkıntısı 

nedeniyle başarıyla tamamlanamamıştır. 2003 yılından sonra ülkemizde irili 

ufaklı yeraltı barajları inşa edilmiştir. Bölüm (7)’de ayrıntılı olarak anlatılacak 

olan önemli projeler DSİ, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve Özel 

İdareler tarafından inşa edilmiştir. ASKİ tarafından Ankara-Elmadağ’da inşa 

edilen yeraltı barajının gövdesi doğal talveg kotundan 11 m yükseltilmiştir. 

Böylece hem yeraltı, hem de yerüstü suları baraj gövdesi arkasında depolanmış, 

yeraltısularının yerüstü rezervuarından yapay beslenmesi sağlanmıştır.   

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Karatepe köyü sınırları içinde Cudi 

deresinde yeraltısularını yapay yolla beslemek amacıyla bir depolama tesisi 
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projelendirilmiş ve 2013 yılında tesisin yapımı özel sektöre ihale edilmiştir.  İnşa 

edilecek tesiste yerüstü suları depolanarak Oligo-Miyosen yaşlı kireçtaşı 

akiferinin yapay beslenmesi öngörülmektedir.  

DSİ tarafından uygulamaya konan diğer iki proje, Manisa-Kırkağaç 

sınırları içinde Bakırçay’dan ve İzmir-Tire’de Eğridere’den yeraltısularını yapay 

besleme projesidir.  2009-2010 yılında inşa edilen projelerle söz konusu akarsu 

yataklarında tersip bentleri inşa ederek yatak eğiminin ve akım hızının 

düşürülmesi ve böylece akifere olan beslenmenin artırılması hedeflenmiştir. 

Ancak, yapılan uygulamanın başarısı konusunda bir veri bulunmamaktadır.  
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BÖLÜM 3 
 

YERALTI BARAJI NEDİR? 

 

Baraj; eski zamanlardan beri insanlığın su ihtiyacını karşılamak 

amacıyla inşa edilen su depolama yapısıdır. İçme-kullanma, sanayi, sulama, 

enerji, taşkın koruma, rekreasyon, yangın kontrolü vb. değişik amaçları vardır. 

Baraj sözcüğü, Fransızca’dan dilimize geçmis olup “engel” anlamına 

gelmektedir. Dünyada ilk yerüstü barajının milattan önce 4000 yıllarında Nil 

nehri üzerinde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Uzunluğu 110 m ve yüksekliği 

12 m olan bu baraj sulama ve içme su ihtiyacı için kullanılmıştır. Yine Nil nehri 

üzerinde Sadd-el-Kafara barajının milattan önce 2650 yıllarında yapıldığı ifade 

edilmektedir (Mays 2008). 

Yerüstü barajları çoğunlukla akarsu vadilerinde öncelikle hidrolojik, 

topoğrafik ve jeolojik koşulların uygun olması halinde inşa edilir. Bir bölgede 

baraj yapımına uygun olabilecek yerler ön inceleme çalışmalarıyla belirlenir. 

Daha sonra baraj yeri seçenekleri ayrıntılı olarak incelenir, tespit edilen yerlerin 

üstün ve sakıncalı yönleri karşılaştırılarak en uygun baraj yerine karar verilir. 

Yeraltı barajları ise yeraltında, gözenekli jeolojik ortamlarda su depolamak veya 

depolanan su miktarını arttırmak amacıyla inşa edilir. Yeraltı barajlarının etüt, 

araştırma ve inşa yöntemi ile işletme özellikleri göz önüne alındığında ve ayrıca 

bu konuda önemli ülkelerden Brezilya ve Japonya ile diğer bazı ülkelerdeki 

uygulamalara bakıldığında, yerbilimleri uygulaması yönüyle konunun 

hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi uygulamalarının bir bileşiminden ibaret 

olduğu görülmektedir. Baraj yapımında en önemli unsur depolanacak su 

miktarının tespitidir. Yerüstü barajlarında eksen yerinde akarsu debilerinin 

doğrudan ölçümü ve rezervuar alanının haritalanması suretiyle depolama 

hacminin hesaplanması nispeten kolaydır. Ancak yeraltı barajlarında bu iş 

oldukça zordur. Çünkü depolanacak ortam olan akiferin boyutları, depolama ve 

hidrolik özellikleri ve sınır koşulları tespit edilmeden projelendirme yapılamaz. 

Bu konular hidrojeoloji bilim dalının uygulama alanına girmekte olup, yeraltı 

barajlarının yer seçiminden projelendirme ve inşaatına kadar olan çalışmalar bu 

konuda uzman kişiler tarafından yapılabilir.   
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3.1. TANIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

Yeraltı barajı, yeraltısuyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak 

suretiyle suyun geçirimsiz formasyon üzerinde bulunan akifer içinde 

depolandığı yeraltı mühendislik yapısıdır. Doğal akifer içinde inşa edilebildiği 

gibi, yapay akifer oluşturularak da inşa edilebilmektedir. Özellikle taneli sığ 

akiferlerde, vadilerin daraldığı yerlerde inşa edilmektedir. Yöntem; yeterli 

rezervuar hacmine ve uygun beslenim koşullarına sahip olan akiferin 

mansabına, genellikle geçirimsiz tabaka üzerine oturtulan bir perde inşa 

edilerek yeraltısuyu akımının engellenmesi ve bu perde gerisinde suyun 

depolanması veya baraj yapılmadan önce akifer içinde bulunan suyun 

çoğaltılması şeklindedir. İngilizce literatürde Groundwater Dam veya 

Underground Dam olarak geçmektedir.  

Yeraltı barajları yararlanma amacına, gövdenin tamamen gömülü 

olmasına veya zemin üzerine yükselmesine, gövde inşaatında kullanılan 

malzemenin çeşidine göre değişik adlar alabilmektedir. Yeraltına inşa edilen 

depolama yapıları yeraltı barajı (subsurface dam) ve tersip bentleri (sand 

storage dam) olarak ikiye ayrılabilir (Nilsson 1988). Rusubat depolama barajları 

olan tersip bentleri bazen su depolamak amacıyla da kullanılabilmektedir. 

Geçirimsiz perdenin (dam wall, cut-off wall) yeraltında tamamen gömülü olduğu 

barajlara batık baraj anlamına gelen “submerged dam”, perdenin yeraltı 

depolaması ile birlikte yüzey depolaması olacak şekilde zeminden yukarıya 

yükseltildiği barajlara gömülebilir, batabilir baraj anlamına gelen “submersible 

dam” adı verilmektedir (Santos & Frangipani 1978).  Yeraltı barajlarını yerüstü 

barajlarındaki gibi geçirimsizliği sağlayan perdenin hangi malzemeden 

yapıldığına göre de isimlendirmek (beton baraj, dolgu baraj vb.) mümkündür.  

Yeraltı barajlarında depolanan yeraltısuyu topoğrafik, jeolojik, teknik ve 

ekonomik koşullara bağlı olarak cazibeyle veya çoğu kez kuyulardan pompajla 

kullanıma sunulmaktadır. Genel olarak, cazibeli barajların inşaat maliyeti, 

pompajlı barajların ise işletme maliyeti daha yüksek olmaktadır.  

Yeraltı barajlarında en önemli husus, suyun depolanabileceği akiferin 

sınırlarının ve hidrolik özelliklerinin tespitidir. Yerüstü barajlarında eksen 

yerinde akarsu debilerinin doğrudan ölçümü ve rezervuar alanının haritalanması 

suretiyle depolama hacminin hesaplanması yeraltı barajlarına göre daha 

kolaydır. Çünkü her şey yeryüzünde ve görünebilir durumdadır. Ancak yeraltı 

barajlarında durum farklıdır ve oldukça zordur.  Yeraltı barajlarında yapılan 
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çalışmalar hidrojeoloji bilim dalının uygulama alanına girmekte olup, özel ihtisas 

gerektirir. Yeraltı barajlarının inşa edilebilmesi için, yeterli kalınlık ve yayılıma 

sahip, alttan ve yanlardan geçirimsiz formasyonlarla sınırlı, depolama (S) ve 

hidrolik iletkenlik katsayısı  (K) yüksek akifer,  tercihen akiferin kesit alanının 

küçüldüğü dar bir boğaz bulunmalıdır. Geçirimsiz perde kil, beton, betonarme 

veya sentetik malzemeler kullanılarak inşa edilebilmektedir. Geçirimsizliği 

sağlayacak olan perdenin inşaatında değişik türde doğal veya yapay malzemeler 

kullanılabilmektedir. En çok kullanılanlar kil, beton, plastik, blok kaya veya 

bunların bileşimidir. Malzemenin seçiminde, yerüstü barajlarında olduğu gibi, 

doğal koşullar ile piyasa koşulları etkili olmaktadır.  

 

 

Şekil 3.1a. Zemin üzerine yükselen baraj, b. Gömülü baraj (Submersible dam, 

Santos & Frangipani 1978)  

 

 

 

Şekil 3.2. Rüsubat tutucu baraj (Tersip bendi; Sand-storage dam, Nilsson, 

1988’dan sadeleştirilmiştir) 
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3.2. YERALTI BARAJLARININ YERÜSTÜ BARAJLARINA GÖRE AVANTAJLARI 

 Yerüstü rezervuarları içinde kalan araziler başka amaçla kullanılamayack 

olduğundan arazi kaybı söz konusudur. Dolayısıyla hem toprak kaybı söz 

konusudur, hem de özel mülkiyete ait araziler için kamulaştırma bedeli 

ödenmektedir. Kamulaştırma maliyetinin yüksek olması nedeniyle 

projelerin ekonomik yönden yapılabilir olmadığı durumlar yeraltı 

barajları için söz konusu değildir. Ayrıca, yerüstü projelerinde göl 

altında kalacak arazilerin sahipleri çoğu zaman rıza göstermemekte ve 

bu nedenle projenin uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır.  Bazen 

de rezervuar alanında olan yerleşim birimlerinin başka yere taşınması 

gerekir. Yeraltı barajlarında rezervuar yeraltında bulunduğundan 

yerleşim alanları ve araziler su altında kalmamakta, dolayısıyla da arazi 

kaybı veya kamulaştırma sorunu bulunmamaktadır. 

 

 Deprem ve taşkın gibi olaylarda baraj gövdesinin yıkılma veya baraj 

kapakları açılarak mansapta taşkınlara neden olma riski 

bulunmamaktadır. Ayrıca, yerüstü barajlarında olduğu gibi gövdede 

yırtılma veya çatlaklar oluşmaz, yerüstü barajlarına göre daha 

duraylıdır. Bu yönden yeraltı barajları yerüstündekilere göre daha 

güvenlidir. 

 

 Yeraltı barajlarının inşaat süresi yerüstü barajlarına göre daha kısadır. 

İnşaatı daha pratik ve çoğunlukla da daha ucuzdur.  

 

 Geçirimsiz perde kalınlığı (kil veya beton) daha az tutularak maliyet 

düşürülebilmektedir. Yapılan bir araştırmaya  (Nilsson 1988) göre, aynı 

miktarda kazı ile inşa edilen bir yeraltı barajının maliyeti yerüstü 

barajına göre % 75 daha düşük olmaktadır.  

 

 Yerüstü barajlarında akarsuların taşıdığı sediman malzeme ile dolarak 

depolama hacminin zamanla küçülmesi sözkonudur. Özellikle yukarı 

havzada erozyon önleyici tedbirler ve akarsu yataklarında baraj 

rezervuarına malzeme taşınmasını önleyecek tesisler inşa edilmemişse 

barajlar hızla sedimanla dolarak ömrünü tamamlama riski ile karşı 

karşıya kalmaktadır.  Yeraltı barajlarında ise yerüstü barajlarındaki gibi 

sedimantasyonla dolarak ömrünü tamamlama söz konusu değildir.  
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 Kurak-yarı kurak bölgelerde inşa edilen yerüstü barajlarında rezervuar 

atmosfere açık olduğundan buharlaşma kayıpları oldukça fazladır. 

Yeraltı barajlarında ise depolama yeraltında gözenekli jeolojik 

formasyon içinde olduğundan buharlaşma kaybı hemen hemen hiç 

yoktur. Buharlaşma kaybı, ancak su tablası yüzeye çok yakınsa veya 

yüzeye çıkıyorsa söz konusudur.  

 

 Su içindeki bitkilerin etkisiyle oluşan ötrofikasyon olayı (göl ve yapay 

rezervuarların, canlı yaşamını sağlayacak azot ve fosfor gibi 

elementlerle zenginleşerek su kalitesinin bozulması) yeraltı barajlarında 

söz konusu değildir. 

Foto 3.1a,b.  

Yerüstü barajlarında 

çoğunlukla verimli 

araziler veya yerleşim 

birimleri göl altında 

kalarak kullanılamaz 

hale gelmektedir 

(Çorum-Obruk barajı 

rezervuarı) 
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 Yeraltı barajlarında yerüstü barajlarına göre kirlenme riski daha azdır. 

Yerüstü baraj gölleri atmosferden veya yeryüzünden kaynaklanan 

kirleticilere açıktır. Yeraltı barajlarında depolanan su ise en azından 

toprak örtü ve ayrıca çoğu yerde belirli bir kalınlıkta vadoz zon 

bulunduğundan koruyucu bir örtüye sahiptir. Depalanan su, yer altına 

süzülmeden önce yerüstü kirleticileri tarafından kirletilmemişse 

kirlenmesi yerüstü sularına göre daha zordur. Ayrıca, toprak örtü ve 

altındaki vadoz zon; yeraltı barajına süzülen sular için doğal arıtma işlevi 

görür. 

 

 

 
 

Foto 3.2a,b. 

Rüsubatla dolarak 

işlevini kaybetmiş bir 

gölet (Karaahmet 

göleti, Polatlı-Ankara, 

Haziran 2013) 
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 Yeraltı barajlarında gözenekli jeolojik ortamdan ibaret olan rezervuarda 

yeraltısuyu seviyesinin yükselmesi ile yeraltısuyu geçirimsiz perde 

üzerinden taşarak mansaba doğru akar. Bunun için yerüstü 

barajlarındaki gibi, dolusavak inşa edilmesine gerek yoktur. Geçirimsiz 

perde yeryüzüne kadar çıkmıyorsa (çoğunlukla öyledir) gövde üzerine 

filtre işlevi görecek yıkanmış kum-çakıl malzeme yerleştirilerek gövde 

üzerinden taşacak suyun mansap tarafına kolayca akması sağlanır.  

 

 Yağışlı mevsimlerde akışa geçen akarsu yerüstü barajlarındaki gibi 

gövde gerisinde depolanmadığından, başka bir ifade ile doğal haliyle 

baraj mansabına akışına devam ettiğinden, mansap bölgesindeki 

yüzeysel akışın olumsuz etkilenmesi söz konusu değildir. Hatta akiferin 

yeraltı barajının mansabında akarsudan beslenmesi söz konusu ise 

mansap bölgesindeki yeraltısuyu seviyesinde düşüm çok aşırı olmaz. 

Yeraltı barajları bu yönüyle de çevre dostu olarak değelendirilir. 

 

3.3. YERALTI BARAJLARININ YERÜSTÜ BARAJLARINA GÖRE DEZAVANTAJLARI  

Yeraltı barajlarının yer seçiminden projelendirmeye kadar olan 

çalışmalar yerüstü barajlarına göre daha karmaşıktır. Örneğin; yerüstü 

barajlarında rezervuarda depolanabilecek su miktarının tespiti, haritalama ve 

akarsuda yapılacak debi ölçümleri ile (örneğin muline ile) kolayca mümkündür. 

Yeraltı barajı inşa etmek amacıyla yapılan çalışmalarda gözenekli jeolojik 

formasyon içindeki rezervuarda depolanabilecek yeraltısuyu miktarının ve 

akiferin beslenme koşullarının belirlenmesi ise oldukça zordur. Bunun için 

ayrıntılı hidrojeolojik çalışmaların (jeolojk ve hidrojeolojik haritalama, jeofizik 

çalışmalar, kuyuların açılması, arazi testleri, laboratuvar testleri, değişik 

yöntemlerle hesaplamalar vb.) yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar ayrı bir 

uzmanlık, maliyet ve zaman gerektirmektedir. Bunun haricinde yeraltı 

barajlarının dezavantajları şunlardır: 

 

 Yeraltı barajlarının depolama hacimleri genellikle daha azdır. Dolayısıyla 

yerüstü barajlarına göre daha küçük ihtiyaçları karşılayabilecek 

kapasitededirler. 

 

 Yerüstü barajlarından su cazibeyle elde edilmektedir. Ancak yeraltı 

barajlarından çoğunlukla pompajla yararlanılmaktadır. Bunun için gövde 
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menbasındaki akiferde işletme kuyuları açılır. Modern yöntemlerle 

açılan ve işletilen kuyularda elektrik enerjisine ihtiyaç vardır ve elektrik 

şebekesi döşenmesi ayrı bir maliyettir. İşletme sırasında sürekli olarak 

enerji harcanması da dikkate alındığında, pompajlı olan yeraltı 

barajlarında işletme maliyetinin yerüstü barajlarına göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

 Geçirimsiz perdenin kalite kontrolü, yani işlevini yerine tam olarak 

getirip getirmediği zeminin altında gömülü olması nedeniyle pek 

mümkün olamamaktadır. Herhangi bir kaçak olduğunda kaçağın 

nedeninin inşaat hatası mı (örneğin, kilin yeterince sıkıştırılmaması, 

yamaçlarda sıyırmanın tam yapılmaması, baraj gövdesi ile jeolojik 

formasyonun sınır bölgesinde sıkıştırmanın hassas yapılmaması) yoksa 

inşaat öncesinde öngörülemeyen doğal hidrojeolojik koşullardan mı 

meydana geldiğini belirlemek zor olmaktadır. 

 

 Yeraltı barajlarında gövdenin gömülü olması nedeniyle, işletmeye 

geçildikten sonra su alma yapısı (cazibeli ise) veya gövdede herhangi bir 

sorun olduğunda müdahale etmek daha maliyetli olmaktadır.  

 

 Yeraltı barajından suyun cazibe ile alınması istendiğinde, akiferde su 

alma kotu üzerinde depolanarak yararlanılabilecek suyun fazla olması 

için su alma kotunun mümkün olduğu kadar derinde olması 

gerekmektedir. Ancak bu durum hem kazı güçlüğü açısından, hem de 

maliyet açısından sorun yaratmaktadır. Özellikle de eğimi az olan 

arazilerde, suyun cazibe ile yeryüzüne çıkarılması için iletim hattı 

kazısının derin ve uzun olması zorunlu olmakta,  bu durum kazı 

maliyetini arttırmaktadır.   

 

 Yeraltı barajı inşa edilen akiferin depolama hacmi küçük veya 

beslenmesi az ise, akiferi yapay olarak besleyecek ek çalışmalar 

yapılması gündeme gelebilmektedir. Özel bir ihtisas gerektiren bu 

çalışmaların planlanması, etütlerin yapılması ve inşaatların 

tamamlanması ayrı bir zaman gerektirmekte ve maliyeti arttırmaktadır. 
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 Yeraltı barajlarında depolama yeraltında olmakla birlikte su seviyesi 

yüksek ise bataklık oluşumu ve aşırı buharlaşma sonucu tuzlanma söz 

konusu olabilmektedir. Bu nedenle barajın projelendirilmesinde bu 

hususlar dikkate alınmalıdır.  

 

 Yeraltı barajı; akifer içinde geçirimsiz bir perde inşa edilerek 

yealtısuyunun bu perde aşağısına (mansap bölgesine) geçmesine engel 

olan bir yapıdır. Bu nedenle yeraltı barajları mansap bölgesindeki 

yeraltısuyu seviyesinin düşmesine ve eğer barajın inşa edileceği akifer 

bir kaynak veya göl-bataklık gibi herhangi bir yüzey suyu kütlesine 

boşalıyorsa bu su kütlelerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Bu 

durum dikkate alınarak, planlama çalışmalarında mansap bölgesindeki 

yeraltısuyu/yerüstü suyu sisteminin etkilenme durumu da 

araştırılmalıdır.  Eğer bir vadi boyunca birbiri ardına birden fazla baraj 

inşaatı söz konusu ise, barajların birbirini etkileme durumu önceden 

ortaya konarak yer seçimi buna uygun olarak yapılmalıdır.  

 

3.4. YERALTI BARAJLARINDAN SUYUN ELDE EDİLMESİ 

 Yeraltı barajlarından su cazibeyle veya pompajla elde edilebilmektedir. 

Dünyada bugüne kadar inşa edilenlerin çoğundan pompajla yararlanıldığı 

bilinmektedir. Bununla birlikte yeraltı barajlarının jeolojik ve topoğrafik 

koşulların uygun olması halinde cazibe ile yararlanılabilecek şekilde inşa 

edilebilmesi mümkündür. Doğal olarak,  özellikle kazı maliyeti dikkate 

alındığında, cazibeli yeraltı barajlarının inşaat maliyeti, pompajlı yeraltı barajına 

oranla daha yüksek olmaktadır. Ancak cazibe ile su elde edilen yeraltı 

barajlarında tesisin işletme ömrü boyunca enerji harcanmayacağından işletme 

maliyeti düşük olmaktadır. Bu nedenle, yeraltı barajlarının projelendirme 

aşamasında su elde etme seçeneklerinin hem fiziksel arazi koşulları, hem de 

maliyet açısından dikkate alınarak iyi bir fizibilite çalışmasının yapılması ve 

projelendirmenin bu fizibilite verilerine göre en iyi seçenekte karar kılınması 

suretiyle yapılması son derece önemlidir.  

 Topoğrafik eğiminin fazla olduğu veya akifer kalınlığının az olduğu vadi 

alüvyonlarında yeraltı barajlarının cazibe ile su elde edilebilecek şekilde inşa 

edilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak akiferin kalın ve eğimin az olduğu 

durumlarda kazı maliyeti ve teknik güçlükler nedeniyle suyun kuyulardan 
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pompajla elde edilmesi zorunlu olabilmektedir. Genellikle sahil akiferlerinde 

enjeksiyonla veya bitişik kazık benzeri yöntemlerle inşa edilenlerden ancak 

pompajla yararlanılmaktadır. Gevşek taneli malzemeden oluşan (çoğunlukla 

kumlu ve çakıllı vadi alüvyonları) akiferlerde inşa edilen yeraltı barajlarında 

açılan kuyular, yeraltısuyu seviyesinin derinliğine, akiferin hidrolik iletkenliğine, 

su ihtiyacına ve teknik imkânlara göre sondaj veya geniş çaplı keson kuyu 

olabilmektedir. Kaya akiferlerinde ise sondaj kuyuları açılır. 

Taşkın kontrolü ve su elde etme amacıyla inşa edilen tersip bentlerinde 

ise yapım aşamasında gövde içinden rezervuara doğru uzanan boru şeklinde su 

alma yapısının inşa edilmesi halinde cazibe ile su elde edilmesi mümkündür. 

Tersip bentlerinde (sand storage dam) en ilkel su elde etme yöntemi; insanların 

kaplarını gövde gerisinde göllenen sudan doldurması şeklindendir. Özellikle bazı 

Afrika ülkelerinde yerel imkânlarla yapılan tersip bentleri bu şekildedir. Bu 

göllerden hayvanlar da faydalanmaktadır. Bazı tersip bentlerinde ise gövde 

arkasında kuyu açılmıştır. Bu kuyulardan ya el tulumbası ile ya da pompa ile su 

çekilmektedir. Su seviyesi yüzeye yakın olduğundan çoğunlukla el tulumbası 

yeterli olmaktadır. Bu tip yerlerde gövdenin fonksiyonu yeraltısuyu seviyesini 

yükselterek kuyudan el tulumbası ile su çekilmesini temin etmektir. Ancak daha 

büyük ihtiyaçlar için elektrikli pompalarla da su çekilmekte ve ihtiyaç olan 

yerlere boru ile götürülmektedir.  

 

 

Şekil 3.3. Yeraltı barajlarından su elde etme seçenekleri; 1: Cazibeli,  2: Keson 

  kuyulardan pompaj,  3: Sondaj kuyularından pompaj (Apaydın vd. 2008) 
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Şekil 3.4. Tersip bentlerinden su elde etme seçenekleri (Hanson & Nilsson 1986) 
 

Tersip bentlerinden bazılarında barbakanlar içine borular yerleştirilerek 

gövde arkasında depolanan suyun gövdenin mansabına cazibe ile akıtılması 

sağlanır. Bunun için gövde arkasında kum-çakıl boyutlu gözenekli sediman 

depolanması ve bu ortam içinde su seviyenin beslenme ile yükselmesi gerekir.    

Tersip bentleri derin kazı yapılmadan yüzeyde inşa edilen yapılar 

olmasına rağmen sediman taşınımı etütleri kapsamında havza, akarsu ve yatak 

karakteristikleri ve özelliklerinin ortaya konması ayrıca projeye yönelik jeolojik-

hidrojeolojik etüt çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

 

   

Foto 3.3a,b. Sadece rüsubat tutucu olarak inşa edilmiş bir tersip bendi (Bayat 

çayı-Çorum)  
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3.5. TUZLU SU GİRİŞİMİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA YERALTI BARAJI YAPIMI 

Sahil bölgelerinde yeraltısularının kuyularla aşırı tüketimi; tuzlu deniz 

suyunun karaya doğru ilerlemesine, böylece sahil akiferlerinde tatlı su ile tuzlu 

su arasında bulunan doğal ve hassas dengenin bozulmasına neden olmaktadır. 

Bu olumsuzluğa Türkiye’den ve yurt dışından birçok örnek göstermek 

mümkündür. Dünya nüfusunun % 50’sinin deniz kıyısı ile denizden 60 km 

mesafede bulunan sahada yaşaması (Narayan vd. 2003)  ve sahil bölgelere göç 

ile bu oranın daha da artacak olması tuzlu su girişimi olayının önemini 

arttırmaktadır. Sahil akiferlerinde doğal koşulların etkili olduğu ve tatlı suyun 

basıncının tuzlu suyun basıncından büyük olduğu durumlarda tatlı su - tuzlu su 

bir ara yüzey boyunca dengede bulunmakta ve tatlı su karadan denize doğru 

hareket etmektedir. Yoğunlukları farklı olan tatlı akifer suyu ve tuzlu deniz 

suyunun karışımı bu yüzey boyunca yalnızca moleküler difüzyon ile 

gerçekleşmektedir (Kim vd. 2003). Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki tuzlu su 

ile tatlı su arasındaki sınır keskin bir yüzey şeklinde olmayıp, moleküler difüzyon 

ile meydana gelen bir geçiş zonu bulunmaktadır. 

Aşırı yeraltısuyu çekimi yapılan sahil akiferlerinde tuzlu ve tatlı suyun 

karışım bölgesi zamanla kara içine doğru hareket eder. Böylece, başlangıçta 

tuzlu bölgenin dışında açılmış olan kuyular, bir süre sonra tuzlu bölgenin 

içerisinde kalır. Deniz seviyesine yakın olan düz topoğrafyaya sahip olan veya 

yeraltısuyu seviyesi düşük olan akiferlerde yeraltısuyunun aşırı kullanılması 

tuzlanmaya en elverişli durumlardan biridir (Arslan vd. 2011). Tatlı su akiferinin 

beslenme şartları ve bunun sonucu olarak denize doğru boşalım miktarı, 

yeraltısuyu tablasının konumu ve denize doğru eğimi ile tuzlu suyun ve tatlı 

suyun yoğunluğu sahil akiferlerinin tuzlanmasında belirleyici parametrelerdir. 

Başka bir ifade ile tuzlu deniz suyunun sahil akiferleri içine ilerlemesinde tatlı su 

akiferinden çekim ile akiferin hidrojeolojik-topoğrafik özellikleri ve beslenme 

koşulları belirleyicidir. Bu nedenle, deniz ile temas halinde bulunan bir kıyı 

akiferinde hiç çekim olmasa bile tuzlu su ile tatlısu arayüzeyinin konumu sabit 

olmayıp, akiferin yağış ve yüzeysel akıştan beslenme miktarının değişimine ve 

gel-git olayı ile deniz seviyesinin alçalıp yükselmesine bağlı olarak 

değişmektedir.  

Tuzlu deniz suyunun yoğunluğu yeraltısuyunun yoğunluğundan fazla 

olduğundan yeraltısuyu belirli bir kesitten denize doğru akarken tuzlusu da 

yeraltısuyuna, yani akifere doğru ilerlemektedir. Bu durum Ghyben-Herzberg 
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tarafından incelenmiş ve yeraltısuyu ile deniz suyu arasındaki girişim yüzeyi ve 

kama uzunluğu ile ilgili eşitlik ortaya konmuştur. Bu eşitlik,  tatlı yeraltısuyu ile 

tuzlu su arasında bir yüzey boyunca yoğunluk farkından ileri gelen hidrostatik 

dengenin varlığına dayanır (Freeze & Cherry 1979). Buna göre; 

 

ρf= Tatlı suyun yoğunluğu 

ρs = Tuzlu Suyun yoğunluğu 

hf = Tatlısuyunun deniz seviyesinden yüksekliği 

hs= Tuzlu- tatlı su ara yüzeyi derinliği 

Tuzlusuyun Yoğunluğu ρs= 1025 kg/m³  

Tatlısuyun Yoğunluğu ρf= 1000 kg/m³ olmak üzere  

 

Hs =   ρf*hf/(ρs-ρf) eşitliği önerilmşitir.   

Değerler yerine konduğunda; hs= 40 hf olur. Tatlısuyun denizden 1 m yüksekte 

olması halinde tatlı su-tuzlu su ara yüzeyinin deniz yüzeyinden derinliği 40 m 

olmaktadır. Ancak örneğin, Akdeniz’de bu miktar 38 m’dir. Deniz suyu ile temas 

halindeki basınçlı akiferlerde durum serbest akiferlerden farklıdır.  

 Hubbert (1940); tatlı su ile tuzlu su arasında bir akımın bulunduğunu 

göz önüne alarak statik denge hali yerine dinamik denge halinin geçerli 

olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre tatlı su ile tuzlu suyun girişim yüzeyinin 

akım hızlarına ve ortamların hidrolik iletkenliklerine bağlı olarak gelişeceğine 

dikkat çekmiştir. Hubbert’in dinamik modeline göre Ghyben-Herzberg 

tarafından önerilen eşitliğe göre hesaplanan tuzlu su derinliğinin gerçek 

derinlikten daha az olacağını belirtmiştir. Arazi ve laboratuvarda yapılan 

çalışmalar, tatlı su ile tuzlu su arasında keskin bir sınırın bulunmadığını ve 

kalınlığı birkaç cm’den 50-60 m’ye varan bir geçiş zonunun varlığını göstermiştir.  

Geçiş zonu beslenmeye, ortamın hidrolik iletkenliğine, gel-git veya dalga 

etkisiyle deniz seviyesinin değişimine bağlı olarak daralıp genişler.  

Tuzlu su girişimi ile kirlenen akiferlere önceleri gelişmiş ve nüfusu 

kalabalık olan ABD, Belçika, Hollanda, Almanya, Japonya, Okyanus Adaları gibi 

ülkelerde rastlanırken, günümüzde sahil akiferi olan hemen her ülkede 

rastlanmaktadır. Örneğin Tunus’taki 45 km uzunluğunda bir kıyı şeridine sahip 

Cote-Orientale kıyı akiferinde 50 yılda deniz suyu sahilden karaya doğru 250 m 

ilerlemiştir (Kilit & Doğan 2011). 
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Şekil 3.5. Gyben-Herzberg modeline göre Su tablası derinliği ile tuzlusu ara 

yüzeyi arasındaki ilişki (Arslan vd. 2011’den revize). 

 

Türkiye’de ise geçmişte 1970’li yıllarda Bakırköy-Çekmece arası ve  

Bostancı-İzmit arasındaki kıyı akiferleri tuzlanmıştır (Erguvanlı & Yüzer 1984). 

Yakın geçmişte de Mersin-Tarsus kıyı akiferi (Hatipoğlu & Bayarı 2005), 

Balıkesir-Altunova kıyı akiferi (İrtem 2007) ve daha birçok kıyı akiferinde tuzlu su 

girişimi nedeniyle tuzlanma başlamıştır. 

Deniz suyu girişimi ile tuzlanmış bir kıyı akiferini eskiye döndürmek için 

uzun bir zaman ve büyük miktarlarda maliyet gerekmektedir. Tuzlu su girişimini 

önlemek amacıyla uygulanan bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları 

şöyledir:  

 1-Akiferi yapay yolla besleyerek beslenmeyi arttırmak bir çözümdür.  

 2-Talep yönetimi: Akiferdeki pompaj baskısını azaltmak için çekimi 

sınırlamak, daha tasarruflu ve verimli su kullanımını sağlamak da dolaylı bir 

çözümdür. 

 3-Enjeksiyon bariyerleri: Tatlı su eğiminin denize doğru olduğu akiferde 

dar bir zon oluşturmak için enjekte edilmiş sularla bir hidrolik bariyer 

yaratılabilir. Bu akiferin etkilenmemiş bölgelerine deniz suyu girişimini önler.  

 4-Kuyuların iptal edilerek başka yerlere yerleştirilmesi: Sahile yakın olan 

kuyular iptal edilerek, tuzlanmadan daha az etkilenen yerlere yerleştirilebilir. 

Böylece pompaj yoğunluğunu azaltarak tuzlu su girişimi hafifletilebilir. 

 5-Fiziksel bariyerler: Yeraltı barajları inşa ederek tuzlu deniz suyunun 

akifere ilerlemesi durdurulabilir. 
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Sahil akiferlerinde tuzlusu girişimini önlemek amacıyla uygulanan 

yöntemlerden biri de yeraltı barajlarıdır. Geçmişte pahalı olması nedeniyle bir 

bariyer inşa ederek tuzlu su girişimini önlemek pek önerilmemekte idi. 

(Rogoshewski vd. 1983; Hanson & Nilsson, 1986; US EPA, 1987; Todd, 1980). 

Ayrıca o zamanlar teknoloji pek de iyi bilinmiyordu (Rogoshewski vd. 1983). 

Ancak günümüzde sınırlı da olsa uygulanmaya başlanmıştır. 

 Sahil akiferlerinde yeraltı barajları; akifer ile tuzlu su arasına inşa edilen 

ve akiferde tatlı suyu hapseden ve böylece su tablasını yükselterek depolamayı 

arttıracak şekilde inşa edilen yapılardır. Tuzlu su girişimini önlemek amacıyla 

yapılan yeraltı bariyeri tatlı su kütlesinin deniz tarafına açık veya kapalı olmasına 

göre iki çeşittir. Yeraltı barajı (subsurface dam); ana kaya üzerinde bulunan ve 

içinde depolanan suyun mansaba doğru akmasını sağlayacak şekilde kreti açık 

olan yapıdır. Yeraltı akım bariyeri (subsurface flow barrier) ise suyu akiferde 

depolamayıp, akım alanını şekillendirecek biçimde akıma dik yönde inşa edilen 

yapılardır. Akım bariyerleri akiferi kısmi olarak kapatırlar ve akiferin alt 

bölümünde açık pencere bulunur. Bu yapılar akiferde su seviyesini yükselterek 

tuzlu su girişimini kontrol ederler (Luyun 2010).  

 

 

Şekil 3.6. Tuzlu su girişimini önlemek amacıyla inşa edilen yeraltı barajı modeli 

(Luyun 2010) 
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Şekil 3.7. Sahil akiferlerinde tuzlu su girişimini kontrol etmek amacıyla inşa 

edilen askıda bariyer modeli yeraltı barajı (Luyun 2010) 

 

3.6. YERALTI BARAJLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

Dünyada ilk yerüstü barajının M.Ö. 4000 yıllarında Nil nehri üzerinde 

inşa edildiği tahmin edilmektedir. Uzunluğu 110 m ve yüksekliği 12 m olan bu 

baraj sulama ve içmesuyu elde etmek amacıyla kullanılmıştır. Yine Nil nehri 

üzerinde Sadd-el-Kafara barajının M.Ö. 2950-2750 yılları arasında yapıldığı 

bilinmektedir. Hititler döneminde M.Ö. 1240 yıllarında Anadolu’da küçük ölçekli 

barajlar inşa edildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Hatta bu barajlardan biri 

olan Çorum-Alacahöyük’te bulunan Hitit barajı sağlam ve kullanılabilir 

durumdadır (DSİ 2009). 

Suyun yeraltında depolanması yeni bir yöntem değildir. Romalılar 

zamanında Sardinia Adası ve Tunus’da yeraltı barajı inşa edilmiş olması (Ertsen 

& Hut 2009), Kuzey Afrika’da bu işin çok eskilerden beri yapıldığını 

göstermektedir. Yakın zamanlarda ise özellikle güney ve doğu Afrika ve 

Hindistan başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde değişik tekniklerle irili 

ufaklı yeraltı barajları inşa edilmeye başlanmıştır (Hanson & Nilsson 1986). 
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18. yüzyılda Arizona’da (ABD) yapay kum-depolama (sand-storage dam) 

barajı konusunda bir rapor bulunmaktadır (Nilsson 1988). Yakın tarihlerde ise 

dünyanın birçok bölgesinde, özellikle de Japonya, Hindistan, Güney ve Doğu 

Afrika ve Brezilya’da yeni teknikler geliştirildiği ve uygulandığı görülmektedir. 

UNESCO, Afrika’da birkaç barajın yapımını desteklemiştir. Yeraltı barajı 20. 

yüzyılın sonlarında popüler ve yaygın olmaya başlamıştır. Avrupa ülkelerinden 

Almanya, Fransa ve İtalya’da yeraltısuyunu depolamak amacıyla yeraltı barajları 

inşa edilmiştir. Ayrıca, yeraltısuyu geliştirmek amacıyla Avusturya ve 

Yunanistan’da, deniz suyu girişimini engellemek amacıyla Yugoslavya’da yeraltı 

barajları inşa edilmiştir (Norman 1971). Uygun yerler seçildiğinde ve tekniğine 

uygun bir şekilde inşa edildiğinde yeraltı barajlarının başarılı sonuçlar verdiği 

görülmüştür.   

Dünyanın en eski yeraltı barajlarından biri İran’ın İsfehan kenti 

yakınlarında Meymeh’te inşa edilmiştir. Yüksekliği 9 m olan bu baraj sulama 

mevsimi boyunca 270 bin m3 depolama kapasitesine sahiptir. İran’da son 

yıllarda birkaç yeraltı barajı inşa edilmiştir. Bunlardan biri Yazd vilayetinin 

Ardakan kentindeki Kharanegh yeraltı barajıdır.  İran’da yakın tarihlerde ve 

günümüzde de yeraltı barajı yapımına devam edildiğine dair kayıtlar 

bulunmaktadır (Zarkesh vd. 2012). 

Afrika kıtasındaki ilk yeraltı barajının 1905 yılında Tanzanya’da 

yapıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır (Nissen-Petersen 1982). Kayıtlara göre 

Almanlar 1905-1912 yılları arasında Dar es Salaam’dan Kigoma’ya kadar olan 

1252 km uzunluğunda bir demiryolu şebekesi inşa etmişlerdir. Buharlı 

lokomotifin ve insanların su ihtiyacı akarsu yataklarında bir seri yeraltı barajı 

inşa edilmek suretiyle karşılanmıştır. Bu barajlar hem yerel halkın ihtiyacını, 

hem de dizel motorlar devreye girene kadar 75 yıl boyunca buharlı 

lokomotiflerin ihtiyacını karşılamıştır. 1970’lerde dizel motorların devreye 

girmesi ile raylı sistemin yeraltı barajlarından su temini sona ermiştir.  

Afrika kıtasının özellikle orta ve doğu bölgesindeki kurak-yarı kurak 

ülkelerinde (Kenya, Tanzanya, Somali gibi) küçük ölçekli yerleşimlerin içme-

kullanma suyu ve kısmen de sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 

yeraltı barajları inşa edilmektedir. Bunların çoğu tersip bendi şeklindedir. Ulusal 

ve uluslararası kuruluşların yardımı ile Kenya ve Etiyopya’da inşa edilen tersip 

bentlerinin her biri ortalama 1000 kişinin içme-kullanma suyu ihtiyacını 

karşılamaktadır.  
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Foto 3.4. Alacahöyük’te M.Ö. 1240 yıllarında Hititler tarafından inşa edilen ve 

2000’li yıllarda makineli ve arkeolojik kazılarla kullanılabilir hale getirilen 

barajdan görüntüler (A: Sol taraftan, B: Sağ taraftan, C: Menbadan, D: 

Mansaptan) 

 

Açıklama: Çorum ilinin 45 km güneyindeki Alaca höyük antik kentinde Tanrıça Hepat'a 

ithaf edilen baraj M.Ö. 1240'lara tarihlendirilmektedir. Tarım arazilerini sulamak ve 

içmesuyu sağlamak amacıyla kullanılan baraj, yaklaşık 150 m uzunluğunda bir gövdeye 

sahiptir. Barajın Hitit Kralı Tuthalia tarafından, Anadolu'da yaşanan büyük kuraklığın 

ardından yaptırıldığı bilinmektedir. Derinliği farklı noktalarda 5 m’ye kadar ulaşan baraj, 

aynı döneme tarihlenen diğer örneklerinden farklı olarak yeraltısuyu ile beslenmekte ve 

su kaynağı baraj gölünün kenarında bulunmaktadır. 1935 yılından bu yana varlığı bilinen 

Hitit barajının taş dolgu setinin yüzeyden yüksekliği yaklaşık 2 m‘dir. Gövdenin alt 

kısmındaki taşlar daha büyüktür ve killi toprakla takviye edilmiştir. Taş setin her iki 

yanında savaklar mevcuttur. Bu savaklardan bir tanesi günümüzde de işlevini 

korumaktadır. Diğeri ise, köylüler tarafından tahrip edilmiştir. Uzunluğu yaklaşık 130 m 

olan taş setin ortasında bir dinlendirme ya da depolama havuzu vardır. Taş dolgu setin 

ortasında bulunan bu havuzun genişliği 8 m’dir. Havuzun tabanı kille kaplanmıştır. 
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 Dünyada yeraltı barajlarının en fazla inşa edildiği ve bu konuda en fazla 

deneyimin yaşandığı ülkelerden biri Brezilya’dır. Ülkenin yarı kurak iklim 

koşullarına sahip olan kuzey bölgesindeki jeolojik koşulların uygun olmasıyla çok 

sayıda yerüstü barajı inşa edilmiştir. Ancak buharlaşmanın çok yüksek olması 

nedeniyle bu barajlardan su kaybı fazla olmaktadır. Bu nedenle, kayıpları aza 

indirmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda sadece Pernambuco eyaletinde 

1990’lı yıllarda 500 adet küçük ölçekli yeraltı barajı inşa edilmiştir (Foster vd. 

2002). Bu barajlar içme ve sulama suyu sağlamada kullanılmaktadır.  

Yeraltı barajlarının geçmişten beri Hindistan’da da inşa edildiği 

bilinmektedir (Nilsson 1988; Hanson ve Nilsson 1986). Ancak eski projeler 

hakkında literatürde herhangi bir yayına erişilememiştir. 2000-2001 yıllarında 

inşa edilen birkaç adet yeraltı barajına ait bilgiler bulunmaktadır (Raju vd. 

2006). İçme ve sulama amacıyla inşa edilen bu barajların gövde uzunlukları 193-

340 m, yükseklikleri 4-7,3 m arasında değişmektedir.  

Asya ülkelerinden Kore’de de 20. yüzyılda yeraltı barajları inşa 

edilmiştir.  Ülkenin değişik yerlerinde inşa edilen 6 adet yeraltı barajından 

günde toplam 150 bin m3 su elde edilmektedir (Trust Builder 2007). 

Yeraltı barajları vadilerin daraldığı yerlerde genellikle taneli akiferlerde 

(alüvyon) inşa edilse de,  kayaç akiferlerde de önerilmektedir. Bu tür ortamlarda 

geçirimsiz perde enjeksiyonla inşa edilebilmektedir. Bu yöntemlerle daha büyük 

barajların yapımı mümkün olsa da, çok geçirimli ortamlarda ve kalın akiferlerde 

başarı oranı düşüktür. Ancak, örneğin Japonya’nın batısında 10-25 m derinlikte 

basınçlı bir akiferde enjeksiyon perdesi oluşturularak başarı ile inşa edilmiş bir 

barajdan söz edilmektedir (Matsuo 1975). Ayrıca, yine Japonya’da karstik 

kireçtaşlarında yaklaşık 65 m derinliğinde perde inşa edilerek yapılan yeraltı 

barajında başarılı sonuçlar alınmıştır. Japonya’da Miyakojima adasında 1993 

yılında tamamlanan ve dünyanın en büyük yeraltı barajı olan iki baraj 

(Sunagawa ve Fukuzato) 20 milyon m3 depolama hacmine sahip olup, modern 

sulama yöntemleri ile geniş alanların sulanmasında kullanılmaktadır. Özellikle 

slury-trench veya slury wall olarak literatüre giren plastik beton duvar 

yönteminin geliştirilmesi ile geçmiştekilere göre daha büyük yeraltı barajlarının 

yapımı mümkündür. Bu yöntemle Japonya’da 1990’lardan sonra inşa edilen 

yeraltı barajları bulunmaktadır (Ishida vd. 2011). 

Ülkemizde TOPRAK-SU teşkilatı ve daha sonra Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından inşa edilen küçük ölçekli yeraltı barajlarının bulunduğu 

bilinmektedir. Vadi alüvyonlarında inşa edilen bu yapılar depolamadan ziyade, 



 52 

gövde gerisine gelen yeraltısuyu akışını toplayıp cazibe ile isale hattına çeviren 

bent şeklindeki yapılardır. Bunlarda çoğunlukla beton veya kil perde 

kullanılmıştır. Bu projelerin çoğunluğunda geçirimsiz perde ana kayaya kadar 

oturtulmuş, bir kısmında da alüvyon içinde askıda bırakılmıştır. Bu yapılar 

köylerin içmesuyu veya küçük ölçekli sulama suyu ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla inşa edilmiştir. 

Türkiye’de son 10 yıldır yeraltı baraj inşaatında bir hareket başlamıştır. 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara) ile Köy Hizmetler Kırıkkale İl Müdürlüğü 

tarafından 2003 yılında Yahşihan yeraltı barajı; 2004 yılında Ankara-Kalecik ilçesi 

sınırları içinde DSİ tarafından sulama amaçlı olarak inşa edilen Malıboğazı yeraltı 

barajı bunlardan ilk ikisidir. Bu barajlardan yılda ortalama birer milyon m3 su 

elde edilmektedir. Daha sonra Kırıkkale İl Özel İdaresi ve Bahşılı Belediyesi 

tarafından Keskin’e bağlı Aşağı Olunlu köyü ve Bahşılı ilçesi sınırları içinde 

içmesuyu amaçlı iki yeraltı barajı daha inşa edilmiştir. 2010 yılında Çorum’a 

bağlı İskilip ilçesinde içmesuyu amaçlı olarak DSİ tarafından inşa edilen yeraltı 

barajı ise İskilip ilçesine yılda ortalama 1 milyon m3 su sağlamaktadır.  

2003-2010 yılları arasında Türkiye’de inşa edilen yeraltı barajları ve bu 

konudaki yayınlar ile yazılı ve görsel yayın organlarındaki haberler ülkemizde 

yeraltı barajına dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Öyle ki, yeraltı barajı inşa ederek 

su elde etme düşüncesi DSİ ile birlikte Özel İdareler ve belediyelerin gündemine 

de girmiştir. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Ankara’nın 

Elmadağ ilçesinde Türkiye’nin ilk yeraltı ve yerüstü depolaması olan barajı inşa 

edilmiştir.  2011 yılında başlayıp 2012 yılında tamamlanan barajdan Elmadağ 

ilçesine yılda 2,5 milyon m3 su verilmesi hedeflenmiştir. ASKİ yetkililerinden 

alınan bilgilere göre 2013 yılı yaz aylarında dahi Elmadağ içmesuyu şebekesine 

100 l/s su pompalanabilmektedir (yılda yaklaşık 3 milyon m3 ). Bu arada 2011 

yılında Elazığ’a bağlı Baskil İlçesinde Özel İdare tarafından sulama amaçlı inşa 

edilen barajdan ise 30 ha arazi sulanmaktadır.  

Yukarıda sözü edilen projelere ilave olarak DSİ tarafından Çankırı ve 

Çorum illerinde sulama amacıyla yeni yeraltı barajları etüt çalışmaları 

yapılmaktadır. Alüvyon vadilerinde akiferi kazılarla kaldırmadan bulamaç duvarı 

veya plastik beton perde yöntemi ile inşa edilmesi de söz konusu olduğundan, 

geçmiştekilere göre daha kalın ve daha geniş akiferlerde daha büyük kapasiteli 

barajların inşaatı da planlanmaktadır.  
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BÖLÜM 4 
 

YERALTI BARAJLARINDA YER SEÇİMİ VE PROJELENDİRME 
 

Yeraltı barajları, yeraltındaki gözenekli jeolojik ortamlarda su 

depolamak veya depolanan suyun miktarını arttırmak amacıyla inşa edilir. Son 

yıllarda boyutlarındaki büyüme ve yapım tekniklerindeki gelişmeler nedeniyle 

yeraltı barajları yer seçimi, projelendirme, yapım teknikleri ve işletme yönüyle 

özel ihtisas gerektirir. Yer seçimi, planlama ve projelendirme yönü ile daha çok 

hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi uygulama alanına girmektedir. Yerüstü 

barajlarında olduğu gibi, ön inceleme ve planlama, projelendirme, inşaat ve 

işletme olmak üzere aşamaları vardır. Yeraltı barajlarının ön inceleme 

aşamasından işletmeye kadar olan aşamalarda yapılacak işlerle ilgili iş akış 

şeması (Apaydın 2009) tarafından önerilmiştir. Bu şema genel bir kılavuz olup, 

her projenin özelliklerine ve yerel koşullara göre farklılıklar olabilmektedir. 

Her mühendislik projesinde olduğu gibi, işlem yer seçimi ile başlar. 

Yeraltı barajlarında yer seçiminde su ihtiyacının tespitinin ardından genel bir 

hidrojelojik ön inceleme ile baraj için uygun olabilecek seçenekler belirlenir. 

Daha sonra ayrıntılı hidrojeolojik araştırma, sondaj ve gerekirse jeofizik 

yöntemleri ile en uygun yere karar verilir. Yer seçimiminde sadece hidrojeolojik 

koşullar değil, ihtiyaç durumu, ekonomik ve çevresel analizler de belirleyicidir.  

Planlama; ayrıntılı hidrojeolojik araştırmaların ve daha sonra malzeme 

araştırmalarının yapıldığı aşamadır. Bu kapsamda ayrıntılı topoğrafik ve 

hidrojeolojik haritalama, depolama yapılacak akiferin sınır koşulları ile beslenim 

ve boşalımının belirlenmesi, sondaj kuyularında akifer testleriyle hidrolik 

özelliklerin belirlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilir. Ayrıca yeraltısuyu seviye 

değişiminin belirlenmesi ve izlenmesi de önemlidir. Yeraltısuyu ve onu besleyen 

yüzey sularından örnekleme ve kaliteye yönelik analizler yapılarak projeye esas 

olmak üzere bütün bilgiler ışığında bir fizibilite çalışma yapılarak kuramsal 

model oluşturulur. Gövde için malzeme durumu, gövdenin yerleşeceği akifer 

boyutları, yeraltısuyu akımı ve akiferin hidrolik parametrelerine göre 

projelendirme yapılır. İnşaat tamamlandıktan sonra en uygun işletme için 

izlemeye önem verilmesi gerekir. 
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Şekil 4.1. Yeraltı barajlarında işlem aşamaları (Apaydın 2009) 
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4.1. YER SEÇİMİNE YÖNELİK HİDROJEOLOJİK ÇALIŞMALAR  

Yerüstü barajlarının yer seçiminde öncelikle suyun depolanabileceği bir 

rezervuar olması için toğrafyanın ve jeolojik özelliklerin uygunluğu ve belirlenen 

rezervuara istenen suyun gelip gelmeyeceği en önemli hususlardır. Eğer havza 

yeterince geniş ve yağış koşulları uygun ise seçilen eksen yerinde belirli bir süre 

akım ölçümleri yapılır. Debi, rezervuar hacmi ve gövde için malzeme imkanları 

dikkate alınarak projelendirme çalışmalarına başlanır. Yeraltı barajlarında yer 

seçiminde öncelikle akiferin geometrisi, hidrolik özellikleri, beslenme koşulları 

ve su kalitesi en önemli hususlardır. Yer seçimi ve projelendirme yapılmadan 

önce, havza hidrolojisi ve hidrojeolojisi kapsamında yağış, yüzeysel akış, 

yeraltısuyu beslenimi konularının araştırılması gerekmektedir. Bunun için 

öncelikle hidrojeolojik haritalama ile akifer sınırlarının belirlenmesi, daha sonra 

gerekirse jeofizik etütlerle ayrıntılandırılması yapılır. Yeraltı barajı yapımı için 

uygun olabilecek yerler jeofizik çalışmalarla (daha çok elektrik rezistivite 

yöntemi kullanılır) daha da netleştirilir ve sondaj çalışmaları ile en uygun yere 

karar verilir. Sondajlar hem akifer boyutlarının hem de hidrolik parametrelerin 

araştırılması amacıyla yapılır.  

İnşa edilecek gövdenin arkasında yeterli hacimde gözenekli ortam olsa 

bile, akiferin depolama alanında ve depolama alanı gerisinde beslenim 

koşullarının istenen nitelikte olması son derece önemlidir. Bunun için akiferin 

yayılımının geniş, süzülmenin fazla olması açısından akiferin ve üzerindeki 

toprak örtünün kaba taneli olması avantajdır. Ayrıca,  akiferin boyutlarının 

yanında, depolama özellikleri (pompalama testleri ve laboratuvar deneyleri ile 

belirlenebilir), akiferi kuşaklayan formasyonların geçirimliliği, yeraltısuyu 

seviyesi ve değişimi, depolanacak suyun nasıl elde edilebileceği (cazibeyle veya 

kuyulardan pompajla), cazibeli olarak yararlanılması mümkünse su alma 

yapısının kotu ve boru çapı,  gövdenin inşası için geçirimsiz malzeme olanakları 

vb. konuların ayrıntılı olarak araştırılması ve projelendirmenin bu çalışmalardan 

elde edilen verilere göre yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yeraltısuyu kalitesinin 

(kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik açıdan) kullanma amacına uygunluğunun 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için temsil edici noktalardan standartlara 

uygun bir şekilde su örnekleri alınarak akredite laboratuvarlarda amaca uygun 

analizler yaptırılır. Yer seçiminde sadece miktar değil, kalite de belirleyici 

olduğundan bu çalışmalara gerekli özen gösterilmelidir. 
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Bir yerde yeraltı barajı yapılabilmesi için aşağıdaki şartların uygun olması istenir.  

 Kalınlığı genellikle 15-20 m’yi geçmeyen alüvyon ortamlar tercih 

edilmektedir.  Ancak kazı güçlüğü ortadan kaldırıldığında veya plastik beton 

perde veya bitişik kazık yönteminin uygulanması halinde daha kalın 

alüvyonlarda da yeraltı barajı yapılabilmektedir. Topoğrafyanın uygun 

olması halinde, kalınlık arttıkça depolama hacmi ve dolayısıyla da 

yararlanılabilecek su miktarı artmaktadır.  

 

 Kaya akiferlerinde de inşa edilen yeraltı barajları mevcuttur. Örneğin, 

Japonya’da karstik kireçtaşlarında enjeksiyon yöntemi ile inşa edilen yeraltı 

barajının yüksekliği 65 m’dir. 

 

 Akifer kaba taneli veya kırıklı-çatlaklı-erime boşluklu, depolama 

katsayısı (S) ve hidrolik iletkenliği (K) yüksek olmalıdır.  

 

 Alüvyonun veya kaya akiferinin altında kazılabilecek veya etkili enjeksiyon 

yapılabilecek derinlikte geçirimsiz ortam bulunmalıdır.  

 

 Akiferin alanı ve beslendiği havza geniş olmalı ya da yağışlı aylarda yüzeysel 

akıştan veya yan formasyonlardan yeterli beslenim olmalıdır. 

 

 Kazıda ve dolguda maliyet ve teknik güçlükler yönünden akifer 

formasyonun daraldığı ve kalınlığının azaldığı bir boğaz olmalıdır.  

 

 Gövde inşa edildiğinde, gövde gerisinde suyun depolanabileceği yeterli 

büyüklükte yeraltı rezervuarı oluşabilmelidir. Bu, topoğrafik eğimin az 

olması, perde gerisinde akiferin kalınlaşması ve yayılımının artması halinde 

mümkündür. Ancak bu koşul her durumda zorunlu değildir. Eğimin 

fazlalığından dolayı kret kotu altında kalan depolama hacmi az olsa dahi, 

akifer havza gerisine doğru geniş alanlara uzanıyorsa ve yeterli miktarda 

besleniyorsa, yeraltı barajı inşa edilmesi mümkündür.  
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Şekil 4.2. Sahil akiferlerinde denize boşalan yeraltısyunun yeraltı barajında 

depolanması ve bu şekilde tuzlu su girişiminin önlenmesi (A: Yeraltı barajı inşa 

edilmeden önceki durum, B: Yeraltı barajı inşa edildikten sonraki durum) 

 

4.2. TOPOĞRAFİK HARİTALAMA ÇALIŞMALARI 

Yeraltı barajlarında topoğrafik haritalar önemli bir altlıktır. Çoğunlukla 

1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalar kullanılır. Genel ilke; gövdenin ve diğer 

tesislerin yerleşeceği bölgenin 1/1000 ölçekli; rezervuar alanının ve iletim hattı 

güzergahının 1/5000 ölçekli topoğrafik haritalarının hazırlanması şeklindedir. 

Ancak proje alanının fazla geniş olmaması halinde sadece 1/1000 ölçekli 

haritalar hazırlanarak proje çalışmaları bu haritalar üzerinde yapılabilmektedir. 

Çalışılacak bölgenin daha önce hazırlanmış haritası yoksa bizzat arazide gerekli 
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ölçüm alet ve cihazları ile haritalama yapılır. Haritalanacak alanın sınırları ve 

istenen ölçek harita ekibine verilir. Çalışmada sadece arazi kotu değil, her türlü 

doğal ve yapay unsur aynı ölçekte haritalanır. Çalışılacak alanda 

haritalandırlılması veya kotlandırılması gereken özel bir yapı (kuyu ağız kotu vb.) 

varsa istendiği şekilde gerekli bilgileri ile birlikte haritaya işlenir.   

 

4.3. MALZEME ETÜTLERİ, FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI VE PROJELENDİRME  

Yeraltı barajlarında geçirimsizliği sağlayacak olan perdenin inşaatında 

değişik türde doğal veya yapay malzemeler kullanılabilmektedir. En çok 

kullanılanlar kil, beton, plastik, blok kaya veya bunların bileşimidir. Malzemenin 

seçiminde, yerüstü barajlarında olduğu gibi, doğal koşullar ile piyasa koşulları 

etkili olmaktadır (Nilsson 1988). Maliyet yönünden, yerüstü barajlarında olduğu 

gibi en ucuz malzeme kullanılmalıdır. Bunun için, mümkün olduğu kadar baraj 

yerinden veya yakın çevresinden kazılan malzemenin kullanılması en ekonomik 

çözümdür. Farklı gövde tipindeki barajların tasarım standartları baraj tipine 

göre değişmektedir. Genel olarak en ucuz yeraltı barajları gövdede kullanılacak 

malzeme yakın yöreden sağlanabilen toprak dolgu barajlardır. Ancak, dünyada 

çatlaklı kaya akiferlerinde enjeksiyon perdesi, plastik beton perde (slurry wall) 

veya bitişik kazık (bored pile) ile inşa edilen barajlar yapılmaya başlamıştır. 

Özellikle sahil akiferlerinde tuzlu deniz suyu girişimini önleyerek tatlı 

yeraltısuyunu tuzlanmadan akiferde depolayan yeraltı barajları teknik ve 

ekonomik analizler sonucunda uygun görülmesi halinde inşa edilebilmektedir.   

Yeraltı barajlarında fizibilite analizi yerüstü depolama tesislerine 

benzerdir. Projenin giderleri ve gelirleri hesaplanarak birbirine oranlanır ve 

rantabilite hesabı yapılır. Öncelikle tesis maliyeti hesaplanır. Bunun için yapılan 

her türlü kazı ve dolgu, sanat yapısı ve iletim hattı inşaatları gibi bütün kalemler 

için maliyet hesabı yapılır. Ayrıca tesisin işletme süresince yapılacak masraflar 

(varsa enerji giderleri, işçilik, yenileme ve amortisman vb. giderler) tek tek 

belirlenir. Tesis maliyeti ve işletme maliyeti toplanarak toplam giderler 

hesaplanır. Projenin amacına göre sulama geliri, içmesuyu geliri veya taşkın 

koruma geliri hesaplanır. Elde edilen yıllık toplam gelirin yıllık toplam gidere 

oranı (rantabilite=verimlilik) 1’den büyük ise proje uygulanabilir demektir.   
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Şekil 4.3. Gövde tiplerine göre yeraltı barajı örnekleri (Nilsson 1988). 

 
4.3.1. Proje Giderlerinin Hesabı 

Tesis maliyeti: Yeraltı barajının etüt ve projelendirilmesinden inşaatın 

tamamlanmasına kadar yapılan harcamaların tamamıdır. Proje aşamasına kadar 

yapılan harcamalar ile baraj inşaatının keşfi toplanarak hesaplama yapılır. İnşaat 

maliyetinde gövde tipinin etkisi büyüktür. Malzemenin yakın mesafeden temini 

maliyeti düşürürerek rantabilitede önemli rol oynar.  Ayrıca, su kuyularından 

pompaj ile elde edilecekse kuyuların inşası, enerji tesisi, pompalar, barakalar, 

iletim hatları, varsa sulama şebekeleri vb. için ilave maliyet söz konusudur. 

 

İşletme, bakım ve yenileme giderleri: Projeye ait birimlerin tesis bedelinin 

işletme-bakım çarpanı ile çarpılmasıyla bulunur. Yenileme giderleri de aynı 

şekilde yenilenecek tesis bedelinin yenileme gideri çarpanı ile çarpılmasıyla 

hesaplanır. Yeraltı barajı cazibeli değilse, yani su kuyulardan pompaj ile elde 

ediliyorsa enerji gideri, trafoların, pompaların ve kuyuların bakım-onarım ve 

yenileme giderleri maliyeti yükseltir. Buna karşın su cazibe ile elde ediliyorsa 

işletme bakım giderleri düşüktür. Projenin yatırım bedelinin amortisman 

(sermayeyi geri ödeme) gideri çarpanı ile çarpılması ile hesaplanan amortisman 

gideri ise maliyeti arttıran diğer bir kalemdir.  
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4.3.2. Proje Gelirlerinin Hesabı 

Sulama geliri hesabı: Planlama çalışmaları sırasında nerelerin sulanabileceği 

ortaya çıkmış olur. Hazırlanan haritaya göre sulama alanında bulunan yerleşim 

birimleri gezilerek bir anket çalışması yapılır. Bu çalışmalardan elde edilen 

bilgiler değerlendirilerek sulama projesinin gerçekleşmesi durumunda 1 hektar 

veya 1 dekar tarım arazisinde ne kadar üretim artışı olabileceğini hesaplarlar. 

Sonra bu üretim artışı miktarının parasal karşılığını bularak "Net Gelir Artışı" 

denen değer bulunur. Burada 1 hektar veya 1 dekar olarak belirtilen tarım alanı, 

net alandır. Sonuçta bu "Net Gelir Artışı" değeri net sulama alanı ile çarpılarak 

projenin toplam sulama geliri hesaplanır.  

 
İçmesuyu gelir hesabı: İçmesuyu amaçlı projelerin gelir hesabında çeşitli 

kurumlarca uygulanan değişik yöntemler vardır; ancak en uygun yöntem, piyasa 

koşulları göz önüne alınarak yapılan değerlendirmedir. Bu amaçla, yerleşim 

birimlerinin içmesuyu ihtiyacını karşılayan belediyelerin görüşü alınmalı ve 

içmesuyu projesinin geliri (1 m3 içmesuyunun bedeli) buna göre belirlenmelidir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, proje ile sağlanan içmesuyunun ne kadar 

mesafedeki hangi noktaya götürüleceğidir.  

İçmesuyu amaçlı bir projenin gelirinin hesabında, proje ile sağlanacak 

yıllık toplam içmesuyu miktarı (m3 olarak) ile içmesuyunun 1 m3'ü için belirlenen 

fiyat çarpılır. İçme suyunun insan yaşamındaki öneminden hareketle içmesuyu 

sağlama projeleri, öncelik sıralamasında her zaman birinci sıradadır. Bu 

nedenle, içmesuyu sağlama projeleri için gelir-gider analizi yapılması uygun 

görülmeyebilir. İçmesuyu projelerinde projenin giderleri, aynı zamanda gelirleri 

olarak kabul edilip, verimlilikleri de 1 alınabilir. Ayrıca, içmesuyu sağlama amaçlı 

birden fazla proje seçeneği veya birden fazla kaynaktan içmesuyu sağlanabilme 

durumu varsa bu kez projeler arasında öncelik belirlemesi yapılır.  

 
Taşkın koruma geliri: Özelliği nedeniyle, taşkın koruma projeleri için de 

(örneğin tersip bentleri) projenin giderinin, geliri olarak alınması uygun 

görülmektedir. Ancak, bir gelir hesaplaması da yapılabilir. Taşkın koruma 

projelerinin geliri, projenin gerçekleşmesinden önce olan taşkının veya 

taşkınların oluşturduğu maddi zararlar belirlenerek hesaplanır. Eğer, taşkın 

sonucu can kaybı olmuşsa ve bundan sonraki taşkınlarda da can kaybı olma 

olasılığı yüksek ise bu kez taşkın projeleri için gelir hesaplaması yapılmaz. 
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Sürekli olarak bir akarsuyun taşkının tehdidi altında olan bir tarım 

arazisinde, taşkının önlenmesi sonucu 1 ha veya 1 da araziden elde edilecek 

gelir artışı, taşkın koruma geliri olarak kabul edilir. Eğer, taşkın tehlikesi bir 

yerleşim birimi veya bir tesis (yol, köprü, bina, fabrika vs.) için varsa, taşkından 

oluşan veya oluşacak zararların giderilmesi veya bu tesislerin yerlerinin 

değiştirilmesi için yapılan harcamalar, taşkın koruma geliri olarak kabul edilirler. 

Yukarıda ana hatları ile ifade edilen gider ve gelir kalemlerine göre bir 

projenin verimliliği (rantabilitesi) yıllık gelirinin, yıllık giderine oranı ile bulunur. 
 

                           Verimlilik = Yıllık Gelir / Yıllık Gider 
 

Eğer verimlilik 1'den büyük çıkarsa, projenin geliri giderinden fazla, yani 

iyi proje olarak kabul edilir. Verimlilik 1'den küçük çıkarsa, projenin geliri 

giderini karşılamıyor demektir. Yani, bu proje gerçekleştirilmesi uygun olmayan 

proje kabul edilir.  Ancak yukarıda belirtildiği gibi, içmesuyu temini ve taşkın 

koruma amaçlı projelerde bu kuralın uygulanması uygun görülmeyebilir.  

Dünyada ve Türkiye’de inşa edilen birçok yeraltı barajının rantabil 

çıktığına dair kayıtlar bulunmaktadır (Nilsson 1986). Yarı kurak ve kurak 

bölgelerde içmesuyu sağlamada cazibeli tek seçenek veya en iyi seçenek 

olduğundan uygulanabilir çıkmaması için hiçbir neden yoktur. Kuyulardan 

pompajlı tesislerde ise varsa uzaktaki bir cazibeli kaynaktan su getirmenin 

maliyeti ile pompajlı tesisin inşaat ve işeletme maliyetleri karşılaştırılarak 

projenin uygulanmasına karar verilebilir. Ancak proje ve kaynak seçimi için 

yapılan fizibilite analizlerinde doğrudan hesaplamaya girmeyen su kalitesi ve 

sosyal şartlar da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmalıdır.  

Sulama ve sanayi amaçlı yeraltı barajlarında cazibeli olanlar daima 

rantabildir. Yeraltı barajlarında özellikle arazi işgali söz konusu olmaması 

nedeniyle kamulaştırma gideri olmadığından yerüstü projelerine göre maliyet 

düşüktür. Son yılarda inşa edilen İskilip yeraltı barajının tesis maliyeti 2010 

fiyatları ile yaklaşık 750 bin TL ‘dir. Cazibeli tesisin işletme maliyeti neredeyse 

sıfırdır. En az 50 yıl ömrü olan tesisin iletim hattında bu süre içinde 1 defa 

yenileme olacağı dikkate alınarak toplam gider 850 bin TL hesaplanmıştır.  

Ortalama 30 l/s su elde edilen ve yeni bir şebeke inşa etmeden mevcut şebeke 

ile dağıtım yapılan tesisten yaklaşık 13000 kişinin içmesuyu ihtiyacı 

karşılanmaktadır. Suyun m
3’ünün en düşük fiyatla 0,5 TL olması halinde bile 

yıllık gelir yaklaşık 470 bin TL olmakta ve yeraltı barajı kendini iki yılda amorti 
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etmektedir. Yeraltı barajı inşa edilmeden önce ilçenin su ihtiyacının büyük bir 

kısmı kuyulardan pompajla karşılanmaktaydı. Belediye yetkililerinden alınan 

bilgiye göre yıllık enerji gideri yine 2010 fiyatları ile 1 milyon TL’yi aşmaktadır.  

Yeraltı barajının yapımı ile Belediye ciddi bir pompaj maliyetinden kurtulmuştur.  

Ankara-Elmadağ belediyesi kentin içmesuyu ihtiyacını 17 km uzaktaki 

bir bölgeden (Balaban vadisi) elde ediyordu. Kuyulardan dağıtım deposuna iki 

kademeli ve toplamda 525 m terfi bulunmaktaydı. Bu tesis için yılda 3 milyon TL 

elektrik gideri bulunmakta idi.  2012 yılında ilçe merkezine 5 km mesafede inşa 

edilen Kargalı yeraltı barajından (yerüstü depolaması da vardır) sadece 50 m 

terfi ile ortalama 75 l/s (yılda 2,5 milyon) içmesuyu sağlanmıştır.  

Ankara sınırları içinde Kalecik-Kızılırmak Vadi Sulamaları projesi 

kapsamında, ırmaktan pompajla yapılan Gökçeören sulamasında enerji 

maliyetinin son yıllarda artış göstermesi nedeniyle tesis işletilemez hale 

gelmiştir. Bu durumda pompaj sulaması kapsamında olan Gökçeören, Alibeyli 

ve Tilkiköy’e ait arazilere cazibe ile takviye su sağlamak amacıyla yeraltı barajı 

inşa edilmesi planlanmıştır.  Ana kanaldan 2 km menbada inşa edilen 

Malıboğazı yeraltı barajından ana kanala Nisan-Ekim ayları arasında cazibe ile 

ortalama 30 l/s (yılda yaklaşık 0,5 milyon m
3
) sulama suyu takviyesi 

yapılmaktadır. İnşa edilen yeraltı barajı sayesinde özellikle su ihtiyacının az 

olduğu sulama mevsimi başı ve sonunda ırmak kenarında kurulu pompalar 

çalıştırılmayarak enerjiden büyük tasarruf sağlanmaktadır.  

 Elazığ’a bağlı Baskil ilçesinde 2011 yılında Özel İdare tarafından kayısı 

bahçelerini sulamak amacıyla bir yeraltı barajı inşa edilmiştir. Barajın maliyeti 

2011 fiyatları ile yaklaşık 700 bin TL’dir.  Cazibeli su elde edilen yeraltı barajı 

projesinin gerçekleştirilmesinden sonra Gemici köyünde 40 adet sondajın 

kullanımı iptal edilmiş ve böylece yıllık 400 bin TL enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Proje kendini 2 senede geri ödemiştir. Ayrıca, projenin devamında Gemici ve 

Deliktaş Köylerine toplu yağmurlama ve damlama sulama sistemi 

gerçekleştirildiğinde sulama randımanı artacak ve maliyet daha da düşecektir.  

 

4.4. YERALTI BARAJI GÖVDE TİPLERİ 

 Yeraltı barajlarında gövde tipi doğal malzeme imkanları, akifer kalınlığı 

ve genişiği ile akifer formasyonun yapısına bağlı olarak değişebilmektedir. 

Alüvyon vadilerinde akiferin kalın ve geniş olması açık kazı yönteminin 

maliyetini artırdığından plastik beton perde vb. tekniklerin uygulanması tercih 
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edilmektedir. Ayrıca kaya ortamlarında enjeksiyon, plastik beton perde, bitişik 

kazı gibi yöntemler uygulanabilmektedir.  

 

4.4.1. Açık Kazı (Open Cut) İle Dolgu Yöntemi  

Akifer sığ ise, başka bir ifade ile geçirimsiz formasyon fazla derin değilse 

akifer malzeme kaldırılarak klasik dolgu tipi yeraltı barajı inşa edilir. Bu 

yöntemle eskiden beri Kuzey Amerika, Hindistan gibi birçok ülkede küçük ölçekli 

yeraltı barajları inşa edilmiştir.  Dünyada eskiden inşa edilen dolgu yeraltı 

barajlarında gövde yüksekliği 10 m’nin altında iken, son yıllarda inşa edilenler 

daha yüksektir. Ancak doğal olarak yükseklik arttıkça kazı derinliği artmakta, bu 

da maliyeti arttırmaktadır. Dolgu tip yeraltı barajlarında maliyetin yanında diğer 

bir sorun; yeraltısuyu seviyesinin altında çalışma güçlüğüdür. Kazı alanına gelen 

suyun tahliyesi için önceden gerekli önlemler alınmalıdır (kuyu, pompa vb). Su 

tablasının altında yamaç duraylılığı konusunda daha fazla sıkıntı yaşanacağı da 

dikkate alınmalıdır.  Dünyadaki dolgu yeraltı barajları toprak, beton, tuğla, 

briket, taş, plastik vb. değişik malzemelerden yapılmıştır. Bunların içinde, eksen 

yeri yakınındaki doğal geçirimsiz malzeme çoğunlukla en ucuz malzemedir.  

 
4.4.2. Enjeksiyon Yöntemi 

Enjeksiyon yöntemi, çoğunlukla bir hat boyunca açılan kuyular içinden 

formasyonun gözeneklerini doldurarak geçirimsiz bir perde oluşturmak 

amacıyla zemine basınçla çimento ve benzeri malzemenin basılmasıdır.  

Enjeksiyon için dolgu barajlarında olduğu gibi devasa kazı makinelerine, 

kamyonlara vb. araçlara gerek yoktur. Yöntemin uygulanması nispeten ucuzdur. 

Bu yöntemde zeminin permabilitesi çoğunlukla 10-5 cm/s’nin altına 

düşürülemez ve permeabilitede çok iyi bir gelişme kaydedilemeyeceği baştan 

kabul edilir. Derin perdelerde kuyunun eğrilmesi ve bu nedenle enjeksiyonun 

etkinliğinde sorun yaşanması mümkündür. İmalat tamamlandıktan sonra 

kontrol kuyularından karotlar alınarak ve yerinde basınçlı su testleri yapılarak 

enjeksiyon perdesinin etkinliği test edilir. Gerekirse kuyular sıklaştırılarak ara 

enjeksiyonlar yapılır.  Japonya’daki Sunagawa ve Fukusato yeraltı barajında 

gövdenin kanat bölümleri enjeksiyonla inşa edilmiştir (Bu barajların 

gövdelerinin büyük bir kısmı ise deep mixing adı verilen yerinde derin karışım 

yöntemiyle inşa edilmiştir). 
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4.4.3. Jet Kolon (Jet Grouting) Yöntemi  

Bu yöntem zemine geniş çaplı kuyu içinden çok yüksek basınçla çimento 

ve diğer malzemelerin enjekte edilmesidir. Matkap ile hızla delinen kuyu içine 

basılan malzeme ile bir kolon oluşturulur, kolonlar birleşerek zemin içinde 

geçirimsiz-zayıf geçirimli bir perde oluşturur. Jet kolon yöntemi ile Çin’in 

Liaoning vilayetinde Longhe yeraltı barajı, Shangdong vilayetinde ise Longkou 

yeraltı barajları inşa edilmiştir. Longhe yeraltı barajında 1,4 m aralıklarla açılan 

kuyulara çimento şerbeti enjekte edilmiş ve 0,4 m kalınlığında, hidrolik 

iletkenliği 10-7 cm/s olan bir geçirimsiz perde imal edilmiştir. Bu metot daha çok, 

çakıl-blok boyutlu malzeme içermeyen gevşek zeminlerde etkin bir şekilde 

uygulanabilmektedir. Bloklu zeminlerde kimyasal enjeksiyon vb. başka 

yöntemlerle birlikte uygulama yapılmaktadır. 

 

4.4.4. Plastik Beton Geçirimsizlik Perdesi (Slurry Wall/Slurry Trench)  

Bu yöntem, kepçe benzeri kazıcısı olan özel makinelerle açılan bir 

çukura çimento malzemenin dökülmesi suretiyle zemini sıkılaştırma ve 

geçirimsizliği sağlama işlemidir. Genellikle gevşek zeminlerde ve yumuşak kaya 

ortamlarında etkin olarak uygulanabilmektedir. Bu yöntemle imal edilen 

geçirimsiz perdenin permeabilitesi 10-6 cm/s’nin altına düşürülür.  

 

4.4.5. Yerinde Karışım Yöntemi (Deep Mixing, Mix in Place vb.) 

Geçirimsizliği sağlamak için diyafram duvar inşa edilir, özel makinelere 

ihtiyaç vardır ve klasik enjeksyon yöntemine göre daha maliyetlidir. Birçok farklı 

uygulaması vardır, ancak en revaçta olanı deep mixing olarak bilinen yerinde 

karışım yöntemidir.  Bu yöntemde; büyük auger makinelerle zeminde kuyu 

şeklinde açılan çukurlara çimento ile yerindeki doğal malzemenin karıştırılması 

ile oluşturulan malzemenin doldurulması ile sütunlar oluşturulur. Sütunların 

birleştirilmesi ile geçirimsiz perde inşa edilir.  Bu yöntemde organik maddece 

zengin olan veya tuzlu-dispersif nitelikli malzemenin kullanılmaması gerekir.  

 

4.4.6. Diğer Yöntemler 

Geniş çaplı kazık yöntemi, yatay çok eksenli kazı yöntemi veya H-tipi 

çelik kazık yöntemi deneysel olarak uygulanan yöntemlerdir. Bütün bu 

yöntemler tekniğine ve standardına uygun bir işçilikle uygulandığında perdede 

istenen nitelikte geçirimsizlik sağlanabilmektedir.  
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BÖLÜM 5 
 

YERALTI BARAJLARININ İNŞAATI VE İŞLETİLMESİ 

 

 
Yeraltı barajlarının etütleri bazen bir-iki yıl gibi uzun zaman alsa da 

inşaatları genellikle bir inşaat sezonunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle yerüstü 

barajlarında olduğu gibi, ülkemizde inşa edilecek yeraltı barajlarında proje 

çalışmalarının kış döneminde tamamlanması ve inşaatına havaların uygun 

olduğu bahar aylarında veya en geç yaz başında başlanacak şekilde hazırlık 

yapılmalıdır.  

Baraj yerinde kazı çalışmalarına başlanmadan önce bütün hazırlıklar 

tamamlanmış olmalıdır. Bu kapsamda bütün ulaşım yolları yapılmış, şantiye 

alanında yerleşim planı hazırlanmış ve buna göre yerleşilmiş, gerekiyorsa drenaj 

kuyuları önceden açılmış,  enerji ve su temin edilmiş,  kazı makineleri ve taşıyıcı 

araçlar ve gerekli diğer araç-gereçler hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca, vadilerde 

yapılan inşaatlarda taşkına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.   

Yeraltı barajlarının inşasında en önemli husus; yerüstü barajlarında 

olduğu gibi gövdenin mutlaka akiferin altındaki ana kayaya veya geçirimsiz 

zemine oturtulmasıdır. Bunun için sıyırma kazıları yapılırken akiferin altındaki 

geçirimsiz zeminin üstten bir kısmı de kazılarak baraj gövdesi oluşturulan bu cut-

off çukuruna yerleştirilir. Eğer gövde plastik beton perde veya bitişik kazık vb. 

yöntemle oluşturulacak ise geçirimsizliği sağlayacak perde akiferin altındaki 

zemine birkaç metre soketlenerek gövde altından olabilecek sızmalar 

engellenmiş olur.  

Yeraltı barajlarınının işletilmesi yerüstü barajlarındakine benzerdir. 

Yerüstü barajlarında, baraj gölündeki su seviye değişimini gözlemek amacıyla 

kurulan eşel sistemine benzer şekilde, yeraltı barajının inşa edildiği akiferde 

yeraltısuyu seviye değişimini periyodik olarak izlemek amacıyla gözlem kuyuları 

açılır. Barajdan elde edilen su miktarının işletme süresince izlenebilmesi için 

uygun yerlerde ölçüm yerleri inşa edilmeldir.  Çekilen veya cazibe ile alınan 

debiye karşılık akiferde su seviyesindeki düşüm veya beslenme dönemindeki 

yükselimler kaydedildiğinde, akiferin davranışı izlenerek işletmede yaşanacak 

belirsizlikler ve güçlükler ortadan kaldırılmış olur.   
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5.1. KAZI ÇALIŞMALARI VE GÖVDENİN İNŞAATI 

Dolgu barajlarda gövde geçirimsiz zemine oturtulduğundan, üstteki 

akifer formasyonun kalınlığı arttıkça, başka bir deyişle gövdenin oturtulacağı 

geçirimsiz formasyonun tavanı derinleştikçe kazı miktarı ve kazı güçlüğü o 

ölçüde artmaktadır. Başka özel bir durum yok ise, sığ ve yayvan bir gövde kazısı 

dar ve derin bir kazıya çoğu zaman tercih edilir. Sıyırma kazılarında en önemli 

sorun şev stabilitesi ve su seviyesinin altına inildiğinde drenaj sorunudur. 

Drenaj, ya açılacak kuyulardan ya da kazı çukurundan pompajla yapılabilir. 

Kazıdan çıkan ve kazılan yere tekrar konacak olan malzemenin geçici olarak 

depolanması da ayrı bir konudur. Baraj inşaatının bir an önce bitirilebilmesi için, 

kazı çalışmalarına başlanmadan önce bütün hazırlıklar tamamlanmış, şantiye 

alanında yerleşim planı hazırlanmış, drenaj kuyuları açılmış,  enerji,  kazı 

makineleri ve taşıyıcı araçlar ve gerekli diğer araç-gereçler hazırlanmış olur. 

Perde derinliği, makinelerin maksimum kazı derinliği olan 5-6 m’den 

fazla ise kazı, ikinci, hatta üçüncü palye oluşturularak ve uygun şev eğimi 

verilerek güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Kazıda dikkat edilecek diğer bir husus, 

kazılan malzemenin geçici olarak depolanabileceği alanların belirlenmesidir. 

Kazılan malzemenin tamamına yakını tekrar geri doldurulacağından, ulaşım, 

makinelerin manevra alanı, şantiye yerleşimi ve diğer hususlar göz önüne 

alınarak kazı alanına mümkün olan en yakın yerlere boşaltılır.  

İnşaat sırasında taşkın tehlikesi dikkate alınması gereken önemli bir 

husustur. Özellikle de akiferin kazılarak gövdenin ana kayaya oturtulduğu 

projelerde (open-cut) taşkın riski daha da önemlidir. En ufak bir taşkın, yapılan 

imalata hasar vereceği gibi, kazı alanının su ile dolmasına neden olacaktır. Bu 

duruma en ilginç örneklerinden biri Ankara-Elmadağ’da ASKİ tarafından inşa 

edilen yeraltı barajıdır.  Bu barajda 2011 yılı Kasım ayında başlayan kazı 

çalışmaları sonrasında 2012 yılı Ocak ayında dolgu inşaatına kış şartlarında ara 

verilmiştir. İnşaat esnasında kazı alanına akarsudan ve alüvyondan su gelişini 

engellemek için kazı alanı gerisine batardo inşa edilmemiştir. Ayrıca kazı ve 

dolgu çalışmalarına yaz sonunda başlandığından kar yağışları nedeniyle Kargalı 

deresinden beklenenden fazla miktarda su gelişi olmuş, bu nedenle pompalar 

yetersiz kalmıştır. Kısa zamanda kazı alanı su ile dolmuştur. 2012 yılı Nisan ayına 

gelindiğinde gövde dolgusu ve diğer tesis inşaatlarına başlanması için öncelikle 

yüksek kapasiteli pompalar getirilerek göl boşaltılmış, sıyırma kazı yüzeyleri 

tekrar düzenlenerek, inşaat çalışmalarına yeniden başlanmıştır. Bütün bu 
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olumsuzlukların yaşanmaması için kazı ve dolgu çalışmalarının yaz aylarında 

yapılması gerekir. Ayrıca, kazı alanında muhtemel su gelişi ve taşkınlara karşı 

gereken önlemler alınmalıdır.  

Geçirimsiz perdenin yapımında kullanılan kil, standardına uygun su 

muhtevasında ve kuru birim hacim ağırlığında sıkıştırılmalıdır. Dolgudaki 

standartlar yerüstü barajlarındakinin aynıdır, ancak geçirimsiz perdenin kalınlığı 

konusunda farklılık olabilmektedir. Literatürde, yeraltı barajlarında kil perdenin 

yerüstü barajlarına göre daha ince inşa edilmesinin mümkün olduğu 

belirtilmekte, ancak bununla ilgili bir oran veya belirli bir kalınlık 

verilmemektedir. 

Vadilerde akiferin geniş ve derin olmadığı durumlarda, yerinde ucuz ve 

yeterli dolgu malzemesinin bulunması halinde inşa edilecek dolgu tipindeki 

gövde için, akiferin altındaki geçirimsiz formasyona kadar kazı yapılarak 

gövdenin bu geçirimsiz zemine oturtulması esastır. Ancak akiferin geniş ve derin 

olması halinde kazı ve dolgu maliyeti ve kazı güçlüğü artmaktadır. Bu durumda 

dünyada ve ülkemizde yerüstü barajlarında son on yıldır çokça uygulanmaya 

başlayan bulamaç hendeği veya plastik beton perde (slury trench veya slury 

wall) yöntemi uygulanabilir. Bu yöntem sayesinde büyük boyutlu yeraltı 

barajları inşa edilerek, geçmişte inşa edilenlere göre daha fazla su elde edilmesi 

ve daha büyük ihtiyaçların karşılanması mümkündür. Bu yöntem; özel 

makinelerle akiferin tabanına, hatta bir miktar da geçirimsiz zemine kadar açılan 

kazı çukuruna çeşitli malzeme karışımlarından oluşan plastik beton duvarın 

parça parça anolar halinde yeraltısuyu akımına dik doğrultuda inşa edilmesi 

şeklinde uygulanmaktadır.  Dünyada ise uygulanan başka bir yöntem; bitişik 

kazık (bored pile) yöntemidir. Bu yöntem plastik beton perde yöntemine 

benzemektedir, ancak açılan çukurlar dikdörtgen kesit değil, dairesel kuyu 

şeklindedir.  

Barajda geçirimsizlik perdesi plastik beton, bitişik kazık (diyafram duvar) 

gibi yöntemlerle yapılacaksa, oluşturulacak duvar mutlaka akifer altındaki 

geçirimsiz ana kayaya soketlenmelidir. Bunun için anakaya-akifer sınırı (üstteki 

geçirimli-alttaki zayıf geçirimli/geçirimsiz zon) planlama ve proje aşamasında 

doğru ve hassas bir şekilde belirlenerek gövde ona göre projelendirilmelidir. 

Ayrıca, duvar şeklindeki gövdenin sağ ve sol yamaçta geçirimsiz formasyon ile 

arasında boşluk kalmamalıdır. Sağ ve sol tarafta ana kaya sınırında gerekirse 

klasik enjeksiyon perdesi ile baraj gövdesi birleştirilerek sızdırmazlık 

sağlanmalıdır. Plastik beton perde (slurry trench veya slurry wall) ve bitişik kazık 
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(bored pile) yöntemi Japonya’da ve Çin’de inşa edilen yeraltı barajlarında 

uygulanmıştır.  

Slurry trench veya slurry wall olarak bilinen ve dilimize bulamaç hendeği 

veya bulamaç duvarı olarak çevrilen “plastik beton geçirimsizlik perdesi” inşası 

için kazı yapan makineler iki çeşittir. Birinci tip makineler grab adı verilen kovalı 

bir sistemin ana taşıyıcı vinç üzerine oturtulmasından oluşur. Grabler çenenin 

açılıp kapatılarak gevşek zeminin doldurulup boşaltılması ilkesi ile kazı yaparlar. 

İkinci çeşit kazıcı makineler hidrofreze (trench cutter) adı verilen makinelerdir. 

Bunlar biribirine ters yönde dönen iki çark ile kaya dahil her türlü zemini 

öğüterek ilerleyen ve öğütülen zemini güçlü bir pompa ile emerek dolaşım 

sistemine veren sistemlerdir. Hidrofrezeli kazılar fore kazı uygulamasının 

mümkün olmadığı veya zor olduğu sert zeminlerde zaman tasarrufu ve kolaylık 

sağlayan alternatif yöntemdir.  

Plastik beton geçirimsizlik perdesi ilk defa 1952 yılında Kennewick 

Seddesinde (ABD) uygulanmıştır (Karaoğullarından vd. 1977). Ülkemizdeki ilk 

uygulama ise Aslantaş Barajında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Tahtalı, 

Akköprü, Çokal, Derince, Aydınca, Çay, Süreyya Bey, Karkamış, Dicle ve Peçenek 

Barajlarında uygulanmıştır. Yakın zamanda ise Çankırı Koyunbaba, Kırıkkale 

Sulakyurt ve Ankara Kalecik barajlarında uygulanmıştır. 

Bulamaç hendeği açılarak inşa edilen plastik beton geçirimsizlik 

perdesinin yerüstü barajlarındaki uygulaması; kalın geçirimli alüvyon sıyırma 

kazısı ile kaldırılmayıp gövdenin veya batardonun altında bir duvar oluşturarak 

geçirimsizliğin sağlanması ve daha sonra bu yapının üzerine gövdenin inşa 

edilmesi şeklindedir. Yeraltı barajlarında ise akiferin altındaki geçirimsiz zemine 

soketlenen duvarın yeryüzüne veya projesine göre zemin seviyesi altında 

istenen kota kadar çıkartılması ve bu perde gerisinde depolanan suyun uygun 

bir su alma yapısı ile iletim hattına (boru veya kanal) aktarılması şeklindendir.  

Ülkemizde bitişik kazık veya kesişen kazık olarak bilinen yöntemle inşa 

edilen bir yeraltı barajı bulunmamaktadır. Ancak, DSİ tarafından Çankırı ve 

Çorum’da plastik beton geçirimsizlik perdesinin uygulanabileceği yerlerde etüt 

çalışmaları devam etmektedir. 
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Foto 5.1a,b,c. Ankara-

Şereflikoçhisar-Peçenek 
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altında geçirimsizliği 
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edilmesi,  

(Üst: İnşaat alanının sağ 

yamaçtan görünümü,  

Orta: Grab tipi makine 

ile kazı yapılması ve 

alüvyonun çıkarılması,  

Alt: Plastik beton 

perdeyi oluşturacak 

bulamaç halindeki 

malzemenin çukura 

boşaltılması 
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Yeraltı barajlarında geçirimsizliği sağlamak amacıyla inşa edilen gövde 

hangi yöntemle ne tür malzemeden yapılırsa yapılsın, perdenin alttan ve 

yanlardan geçirimsiz zemine kadar ulaşmaması halinde projenin tam olarak 

başarı şansı yoktur. Dolgu gövdelerde akiferin altındaki ana kayanın ayrışmış üst 

kısımlarının kazılarak geçirimsiz dolgu imalatının cut-off çukurundan başlayarak 

yükseltilmesi ve yanlarda gövde ile ana kaya arasında boşluk bırakılmayarak 

sızdırmazlığın sağlanması önemlidir. Bitişik kazık veya plastik beton perde 

şeklinde gerçekleştirilen gövde inşaatında temel ilke; perdenin alttan ve 

yanlardan geçirimsiz formasyona bir miktar soketlenmesidir. Bunun 

sağlanmaması halinde, çoğunlukla kayda değer miktarda suyun gövde altından 

ve yanlardan rezervuar dışına sızması kaçınılmazdır.  

Yeraltı barajlarında inşaat yönünden ikinci önemli husus ise gövdenin 

hatasız inşa edilerek sızdırmazlığın tam olarak sağlanmasıdır.  Bunun için dolgu 

tip gövdelerde standartlara uygun malzeme kullanılarak sıkıştırmanın yeterli 

yapılması, bulamaç hendeği yöntemi uygulanıyorsa imal edilen duvarda açıklık 

veya hatalı imalat olmaması, enjeksiyon perdesi imalatında ise kuyu aralıklarının 

yeterli sıklıkta olması ve enjeksiyonda tam başarı sağlanmasıdır. Hatalı proje 

veya hatalı inşaat nedeniyle dünyada başarısızlıkla sonuçlanan veya kısmen 

başarı sağlanan birçok baraj bulunmaktadır. En fazla hata ise gövdenin 

geçirimsiz zemine ulaşmayarak askıda kalması nedeniyledir.  Yeraltı barajlarında 

bu tür hataların tespiti ve onarımı oldukça zor ve bazen mümkün olmadığından 

inşaatların kalifiye personel tarafından yapılması ve kontrol ekibinin iyi organize 

edilmiş olması gerekir. 

Gövde imalatanın şu dört parametre yönünden test edilmesi gerekir: 

1-Derinlik 

2-Yanal devamlılık 

3-Kalınlık 

4-Hidrolik iletkenlik 

Gövdenin yukarıdaki özellikler yönüyle uygun kalitede ve boyutlarda inşa edilip 

edilmediğini kontrol etmek amacıyla birkaç yönteme başvurulmaktadır. Bunlar; 

1-Geçirimsiz perde içinde kuyular açılması ve karot örnekleri alınması, 

2-Geçirimsiz perde içinde açılan kuyularda permeabilite deneyi 

yapılması, 

3-Hidrojeolojik pompalama deneylerinin yapılması, gövdenin menba ve 

mansabında açılan gözlem kuyularında su seviye değişimlerinin 

değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır.  
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Geçirimsiz perdenin derinlik, kalınlık ve yanal devamlılığı imalat 

süresince değişik yöntemlerle kontrol edilir. Ayrıca, imalat tamamlandıktan 

sonra perde içinde kuyu açılarak da son kontroller yapılır.  Perde duvar 

imalatından alınan karot örnekleri elle ve gözle kontrol edildikten sonra karotlar 

laboratuvarda basınç dayanımı ve permeabilite testlerinden geçirilir. Perde 

duvar içinde açılan kuyularda yapılan permeabilite testleri ise perde duvarın 

istenen geçirimsizliği sağlayıp sağlamadığını gösteren diğer bir yöntemdir. 

Laboratuvar ve arazi deneylerinden elde edilen veriler birlikte yorumlanarak 

sonuca ulaşılır.  

Perde duvarın geçirimsizliğinin test edilmesinde başvurulan son yöntem 

hidrojeolojik pompalama deneyleri ve gözlem kuyularında su seviye 

değişimlerinin değerlendirilmesidir. Bunun için geçirimsiz perdenin menba ve 

mansabına kuyular açılır. En çok tercih edileni, gözlem kuyularının önceden 

açılarak inşaat süresince yeraltısuyu seviye değişimlerinin kaydedilmesidir. 

İmalat tamamlandıktan sonra menbada açılacak pompaj kuyularından çekim 

yapılırken özellikle mansaptaki gözlem kuyularında düşüm olup olmadığının 

araştırıldığı pompalama deneyi ise güvenilir bir yöntemdir. Perdenin etkinliği 

konusunda,  bütün veriler birlikte değerlendirilerek sonuca varılması en doğru 

yoldur.   

 

5.2. SU ALMA YAPISI, İLETİM HATTI VE KUYULARIN İNŞAATI  

Su, cazibe ile elde edilecekse, su alma yapısı dolgunun inşaatı sırasında 

projesinde belirtilen kotta inşa edilir. Bunun için genellikle gövde arkasına etrafı 

kaba taneli çakıl malzeme (çakıl zarfı) ile kuşaklanan bir keson kuyu veya kare 

şekilli su alma yapısı inşa edilerek isale hattının ucu gövde içinden su alma 

yapısına bağlanmaktadır. Su alma yapısının kotu, topoğrafik yapıya bağlı olarak 

isale hattı için yapılacak kazı miktarına ve suyun götürüleceği sulama alanının 

veya havuz/depo gibi depolama yapılarının kotuna bağlıdır. Cazibeli barajlarda 

su alma yapısından iletim hattına su verme kotu ne kadar düşükse, cazibe ile 

alınabilecek su o kadar fazla olacaktır. Ancak, su alma kotu derine indikçe iletim 

hattı için kazı maliyeti ve kazı güçlüğü de artmaktadır. Barajdan kuyular açılarak 

pompajla yararlanılması planlanmışsa, kuyu yerlerinin seçimi için ayrıntılı 

çalışmalar (jeofizik çalışmalar sonucunda araştırma kuyuları ve pompalama 

testleri)  yapılmalı, bu çalışmalardan elde edilen verilere göre en uygun işletme 

koşulları belirlenmelidir.  
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Eğer baraj eğimli bir arazide inşa edilmişse veya gövde yüksekliği fazla 

ise cazibe ile su alınması daha kolaydır. Ancak akifer ince taneli malzemeden 

oluşuyorsa (hidrolik iletkenliği düşükse) cazibe ile su elde edilecek şekilde su 

alma yapısı inşa edilmiş olsa da, istenen miktarda su elde edilemeyebilecektir. 

Bu durumda, geniş çaplı kuyulardan da pompajla çekim yapılması tercih edilir. 

Foto 5.2a,b.  

Yeraltı barajı 

inşaatı sırasında 

kazı çukurundan 

pompajla 

yeraltısuyunun 

inşaat alanı dışına 

(mansaba) 

tahliyesi  

(Malıboğazı yeraltı 

barajı,  Ekim 2004) 
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Esasen, yeraltı barajlarının mümkünse her iki su elde etme yöntemine göre inşa 

edilmesinde yarar görülmektedir.  

Özellikle hidrolik iletkenliği düşük olan akiferlerde inşa edilen yeraltı 

barajlarında kuyuya veya cazibeli ise su alma yapısına su akışını hızlandırmak 

amacıyla perfore borular (drenfleksler) döşenir. Başka bir yöntem ise su alma 

yapısı etrafına çakıl ve blok malzeme yerleştirilerek geniş bir filtre zon 

oluşturmaktır. Bazen gövde eksenine paralel bir ana kollektör drene dik çok 

sayıda dren monte edilerek gözenekli akifer içine yerleştirilir. Drenlerin etrafı 

yıkanmış kaba malzeme ile (çakıl-blok) bohçalanır.  

Eğer su, kuyulardan pompaj ile elde edilecekse akiferin hidrolik 

iletkenliğine göre sondaj kuyusu veya geniş çaplı keson kuyuya karar verilir. 

Hidrolik iletkenlik düşük ise keson kuyu açılması daha uygundur.  

 

 

 

Foto 5.3a,b. Cazibe ile 

rezervuar tabanından 

su elde edilen yeraltı 

barajlarında genellikle 

derin ve uzun iletim 

hattı kazısı ve boru 

döşenmesi zorunludur 

(Malıboğazı yeraltı 

barajı, Aralık 2004) 
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5.3. İŞLETME SÜRESİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR  

Yeraltı barajlarında inşaat sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve 

ölçümler yerüstü barajlarına benzerdir. Yerüstü baraj gölüne kurulan eşel 

sistemine benzer şekilde, akiferde yeraltısuyu seviye değişimini periyodik olarak 

ölçerek kaydetmek amacıyla gözlem kuyuları açılır. Gözlem kuyularının yerleri 

ve sayısı, akiferin boyutlarına, heterojenliğine, yeraltı barajının kullanma şekline 

(kuyularla veya cazibe ile) göre belirlenmelidir. Çekilen veya cazibe ile alınan 

debiye karşılık akiferde su seviyesindeki düşüm veya beslenme dönemindeki 

yükselimler kaydedildiğinde, yeraltısuyunun davranışı net bir şekilde ortaya 

konacak, aynı zamanda da işletmede yaşanacak belirsizlikler ve güçlükler 

ortadan kaldırılmış olacaktır.  Özellikle yağışların düzensiz ve yetersiz olduğu 

bölgelerde ölçümlerin sık aralıklarla yapılması son derece önemlidir. Cazibe ile 

su elde edilen yeraltı barajlarında debi değişimi ile birlikte akiferdeki su seviye 

değişimi de periyodik olarak kaydedilmelidir.  

 

 

 

Foto 5.4a,b. İskilip 

yeraltı baraj yerinde 

pompaj ve inşaat 

esnasında tahliye 

amacıyla açılan 

işletme kuyusu 

(üstte)  ve gözlem 

kuyuları (altta) 

 



 75 

BÖLÜM 6 
 

DÜNYADA YERALTI BARAJLARI 
 

 

Son 30 yıl içinde sayıları artan ve yapım tekniklerinde gelişme görülen 

yeraltı barajlarının en yaygın olduğu ülkeler Brezilya, Japonya, Çin, Kenya ve 

Hindistan’dır. Bunların haricinde Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 

değişik ülkelerde yeraltı barajları inşa edilmektedir. Bunlar küçük ölçekli ve yerel 

içmesuyu ihtiyaçlarının karşılanmasından geniş arazilerin sulanmasına yetecek 

kadar değişik boyutlarda olabilmekte;  gövde tipi değişik malzemeden ve değişik 

yöntemlerle inşa edilmektedir. Genel eğilim; boyutların büyümesi ve inşaat 

yöntemlerinin gelişmesi yönündedir.  

Yeryüzünün yaklaşık %40’ında, başka bir ifade ile 110 ülkede kurak-yarı 

kurak iklim hakimdir. Bu ülkelerin çoğunda insanların yeterli ve sağlıklı suya 

erişmesi çok zor şartlarda gerçekleşmekte veya hiç mümkün olamamaktadır. 

Dünyanın fakir kırsal bölgelerinde temiz ve yeterli suya erişimin mümkün 

olmaması; sağlık, beslenme, eğitim ve refahı olumsuz etkilemektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyanın su sıkıntısı ve kıtlığı yaşayan 

bölgelerinde günümüzde her gün 4100 çocuk 5 yaşına gelmeden hayatını 

kaybetmektedir. Birçok bölgede yeterli suyun bulunmaması ve erişimin zor 

olması; kadın ve çocukların ömürlerinin su taşımakla harcanmasına neden 

olmakta, daha da önemlisi su yetersizliği tarım alanlarını sınırlamakta ve bunun 

sonucunda gıda sıkıntısı yaşanmaktadır. 

Bazı Afrika ülkelerinde su noktaları yerleşim birimlerinden çok uzakta 

olup, suyun kaynaktan eve getirilmesi ilkel yöntemlerle, büyük zahmetlerle ve 

çok uzun zaman sarfederek gerçekleşmektedir. Yeraltı barajları özellikle Afrika 

başta olmak üzere birçok ülkede bu sorunu ortadan kaldıran veya hafifleten 

çözümlerden biri olarak görülmektedir. Yapımı kolay ve ucuz olan ve küçük 

ölçekli yerleşimlerin içmesuyu ihtiyacını karşılamaya yeten tersip bentlerinin 

(sand storage dam) her biri Kenya başta olmak üzere birçok ülkede ortalama 

1000 nüfusun ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.  

Bu bölümde son 30 yıl içinde dünyanın değişik bölgelerinde inşa edilen,  

gerek araştırma yöntemleri ve proje özellikleri, gerekse inşaat yöntemleri 

konusunda yeterli kayıt bulunan yeraltı barajları hakkında bilgi verilmektedir. 
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Şekil 6.1. Dünyada kişi başına temiz su elde edebilme imkanlarının dağılımı 

(WRI, World Resources Institute, 2007)  

 

6.1. BREZİLYA’DA YERALTI BARAJLARI 

Dünyada yeraltı barajlarının en fazla inşa edildiği ve bu konuda en fazla 

deneyimin yaşandığı ülkelerden biri Brezilya’dır. Ülkenin yarı kurak iklim 

koşullarına sahip olan kuzey bölgesindeki jeolojik koşulların uygun olmasıyla çok 

sayıda yerüstü barajı inşa edilmiştir. Ancak buharlaşmanın çok yüksek olması 

nedeniyle bu barajlarda su kaybı fazla olmaktadır. Bu nedenle, kayıpları aza 

indirmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda sadece Pernambuco eyaletinde 

1990’lı yıllarda 500 adet küçük ölçekli yeraltı barajı inşa edilmiştir (Foster vd. 

2002). Bu barajlar içme ve sulama suyu sağlamada kullanılmaktadır.  

Pernambuco eyaleti Brezilya’nın doğusunda Atlas Okyanusuna sınırı 

olan bir eyalettir. Yıllık ortalama yağışı 600 mm olan bu bölgede potansiyel 

buharlaşma çok yüksektir (2000 mm). Ağustos-Aralık arasındaki yaklaşık 5 aylık 

dönem kurak olup, yeraltısuyu beslenimi ağırlıklı olarak Mart-Mayıs 

dönemindeki yağışlarla olmaktadır. Barajların inşa edildiği bölge 88 bin km2 

olup, Türkiye’de yaklaşık Ege Bölgesi kadardır. Bölgede temel kaya olan 

granitler üzerinde küçük vadilerde alüvyonlar uzanmaktadır. Yeraltı barajları 

çoğunlukla vadi alüvyonlarında inşa edilmiştir. 

 



 77 

 

 Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde 1990’larda inşa edilen barajlar üç 

sınıfta incelenebilir: 

 
1) Kuraklıkla acil mücadele kapsamında inşa edilen 3 m derinliğindeki 

küçük yapılar. Bunlar projesiz olarak basit bir şekilde elle kazılmışlardır. 

Geçirimsizliği sağlamak amacıyla plastik membran kullanılmıştır. Su; 

geniş çaplı keson kuyularla elde edilmektedir. 
 

2) Hemen hemen aynı boyutlarda yerel kurumların kontrolünde sadece 

sıkıştırılmış kil kullanılarak yapılanlardır. Bunlarda su cazibeyle elde 

edilmektedir.  
 

3) Daha kalın (10 m civarında) alüvyonlarda inşa edilen yapılar: Bunlar 

teknik-bilimsel çalışmalarla yer seçimi yapılan,  sulama amacına yönelik, 

mekanik araçlarla kazılan ve inşa edilen, plastik membran kullanılan, 

geniş çaplı keson kuyulardan pompajla su alınan ve teknik olarak 

gözlem altında tutulan büyük yapılardır. 

 

Şekil 6.2. Brezilya 

ve Pernambuco 

eyaletinin konumu 
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Şekil 6.3. Brezilya’da Pernambuco eyaletinde kuraklıkla mücadele çalışmaları 

kapsamında devlet tarafından yapılan küçük ölçekli yeraltı barajı (üst) ve tersip 

bendi (alt) tip projesi (Foster & Tuinhof 2004) 

 

 Ortalama 4 m derinlik, 50 m genişlik ve 500 m uzunluk ve 0,1 depolama 

katsayısı dikkate alındığında kapasitenin 10000 m3 civarında olduğu 

görülmektedir. Bu barajların yapımında aşağıdaki problemlerle karşılaşılmıştır. 
 

1-Yer seçiminin yanlış olması nedeniyle yeterli depolama kapasitesinin elde 

edilememesi (depolama katsayısının düşük olması), 

2-Geçirimsiz granitler üzerinde yeterli kalınlıkta akifere rastlanmaması, 

3-Plastik membranın serilmesi sırasında yırtılması, 

4-Akifer üzerindeki toprak örtününü ince taneli olması nedeniyle yeterli 

süzülmenin gerçekleşmemesi, 

5-Barajlardan bazılarının yeraltısularının tuzlu olduğu yerlerde inşa edilmesi, 

6-Kuyu inşasında kötü işçilikten kaynaklanan verim düşüklüğü, 

7-Arazi sahiplerinin inşaata izin vermemesi. 

 İnşa edilen barajlardan büyük olanlar, örneğin Mutaca bölgesindekiler 

sulamada kullanılmaktadır. Bu bölge yılda üç ürünün alındığı bir bölge olup, 

yeraltı barajları üreticinin tarımdan elde ettiği geliri doğrudan arttırmıştır.   
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Tablo 6.1. Brezilya’nın Mutaca bölgesindeki bazı yeraltı barajlarının fayda-

masraf analizi (değerler ABD Doları cinsindendir; Foster & Tuinhof 2004) 
 

PARAMETRE 
YATIRIM 

TUTARI 

YILLIK FAYDA ANALİZİ TOPLAM 

YILLIK 

FAYDA 

Ekonomik 

Ömür 

Hayvan 

Üretimi 

Tarımsal 

Üretim 

19 adet yeraltı barajı 3413 70 702 3216 3987 
 

Yıl boyunca aktif olan 

13 adet yeraltı barajı 
4410 102 1025 4701 5828 

 

Sulamada kullanılan 8 

adet yeraltı barajı 
5034 83 877 877 8598 

 

 

6.2. KORE’DE VE HİNDİSTAN’DA YERALTI BARAJLARI 

21. yüzyıl başı itibariyle Kore’de 6 adet yeraltı barajı bulunmaktadır. 

Kayıtlara göre bu barajların tamamından günde 150 bin m3 temin edilmektedir. 

2002 yılında İnşaat ve Taşımacılık Bakanlığı (MOCT) tarafından yapılan 

incelemelere göre 21 adet yeraltı baraj yeri tespit etmiştir. Bakanlık orta ve 

uzun vadeli planında yeraltı barajlarının geliştirilmesi ve yagınlaştırılmasını 

hedeflemektedir (Trust Builder 2007). 

 Hindistan’ın güneyinde, Kerala bölgesinde 1960 ve 70’li yıllarda iki adet 

yeraltı barajı inşa edilmiştir (Hanson & Nilsson 1986). Barajın yapıldığı bölgenin 

denizden yüksekliği 50 m ve yıllık ortalama yağışı 2400 mm civarındadır. 

Bölgede o yıllarda yoğun tarım faaliyeti vardır ve yılda iki ürün 

yetiştirilebilmektedir. Tarım alanlarını genişletmek ve üçüncü ürünü 

yetiştirebilmek için ilave suya ihtiyaç vardır.  

 Bölgedeki yeraltı barajlarından biri özel şahıs tarafından, diğeri de resmi 

kurum olan Merkezi Yeraltısuları Teşkilatı (Central Groundwater Board) 

tarafından inşa edilmiştir. Özel şahsa ait baraj 1962-1964 yıllarında inşa 

edilmiştir. Baraj inşa edilmeden önce mevcut kuyulardan yeterli verim 

alınamıyordu. Baraj, vadiyi kesecek şekilde 130 m uzunluğunda (kret uzunluğu) 

ve ana kayaya oturtulacak şekilde inşa edilmiştir. Ana kaya derinliği en fazla 9 

m’dir. Akifer kumlu alüvyondur. Baraj gövdesi 4 inç genişliğinde sıvalı tuğladan 

inşa edilmiştir. Barajdan su gövde gerisinde açılan kuyulardan pompajla elde 

edilmiştir. Elde edilen su ile 1,5 ha çeltik, 1 ha Hindistan cevizi sulanmıştır.  
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 Merkezi Yeraltısuları Teşkilatı tarafından inşa edilen yeraltı barajı 1979 

yılında tamamlanmıştır. Bu baraj bölgede tarım alanları için ilave su sağlamakla 

birlikte, aynı zamanda ondan sonra inşa edilecek yeraltı barajları için öncü rol 

üstlenmiştir. Bu barajda hidrojeolojik araştırma ve inşaat tekniğinde bilimsel 

yöntemler kullanılmıştır. Barajda ana vadinin her iki yamacında yüzeylenen kaya 

gnays ve granittir.  Vadi boyunca uzanan akifer ise ince taneli kumdan ibarettir. 

Özgül verim 0,075 hesaplanmıştır. Baraj gövdesinin uzunluğu 150 m’dir. Kret 

talvegden 1 m derindedir. Böylece rezervuarda suyun yeryüzüne çıkarak 

bataklık oluşturulması önlenmiştir. Gövdenin büyük bir kısmı sıvalı tuğla ile bir 

kısmı ise katranlı keçe ve plastik levhadan inşa edilmiştir. Gövde arkasında 

birbirine bağlı iki kuyu inşa edilmiştir. İnşaatı 3 ay süren baraj 57000 ABD 

dolarına malolmuştur. Buna pompa ve ekipmanları da dahildir. Barajın 

rezervuar hacmi 15000 m3’dür. 6 ha arazi sulayan yeraltı barajında rantabilite 

1,06 hesaplanmıştır (Hanson & Nilsson 1986).  

Hindistan’da resmi kurumlar ve özel sektör kuruluşları kurak bölgelerde 

su temini konusunda 20. yüzyılın sonundan beri yoğun çalışmalar yürütmektedir 

(Raju vd. 2006). Özellikle kısa süren Muson yağmurları haricinde yağış 

düşmeyen bölgelerde yağmur suyunu depolama projeleri çok önemlidir. Ayrıca, 

yeraltısularını geliştirmek amacıyla da birçok değişik projeler uygulanmaktadır. 

Yeraltı barajları bu yöntemlerden biridir. Yeraltı barajlarının uygulandığı 

bölgelerden biri de yarı kurak bir bölgede bulunan Swarnamukhi nehridir. 

Bölgede ortalama yıllık yağış 1000 mm’dir. Granit ve gnays türü kayaçlar geniş 

alanlar kaplamaktadır. Üstteki 3-7,5 m kalınlığındaki alüvyonların altında 9-16 m 

arasında altere granit bulunmaktadır. İçmesuyu ve sulama suyu temin edilen 

Swarnamukhi nehri ender olarak kurumaktadır. Azaldığı veya kuruduğu 

zamanlarda baz akımı arttırmak amacıyla yeraltısularını geliştirmeye yönelik 

ilave çalışmaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Bu çalışmalardan biri yeraltı 

barajı inşa edilmesidir. Bölgede yeraltı barajları inşa edilmesinin gerekçeleri 

şöyledir: 
 

1-Akarsu boyunca faaliyet gösteren kum-çakıl ocaklarındaki kazılar akifer 

kalınlığını azaltmaktadır.  

2-Çekimlerin beslenimden fazla olması halinde yeraltısuyu seviyesi ve kuyu 

verimleri sürekli düşmektedir.  

3-Muson yağmurları düzensizdir. 

4-Menbadaki Kalyani barajı Swarnamukri nehrinin debisini düşürmektedir.  
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Topoğrafik ve jeolojik etütlerle yeraltı barajı yapımına uygun yerler 

seçilmiş, akifer altındaki ana kayanın derinliği rezistivite yöntemi ile belirlenmiş, 

elde edilen verileri kontrol etmek için auger kuyular açılmıştır. Araştırmalar 

sonucunda dört adet yeraltı barajının yapılmasına karar verilmiştir. İnşa edilen 

barajların gövdeleri talvegden 1 m aşağıda bırakılarak, rezervuardaki fazla suyun 

gövde üzerinden mansaba rahatça taşarak rezervuarda suyun tuzlanmaması ve 

mansapta su kullanıcılarının olumsuz etkilenmemesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Gövde ana kayaya yarım metre giren kil çekirdek gövde optimum su içeriğinde 

sıkıştırılmıştır. İnşaatları 2001 yılı Eylül ayında tamamlanan barajlarda gövdenin 

geçirimsizliği menba ve mansapta açılan kuyulardaki su seviyesinin ölçümü ile 

test edilmiştir. Gövdenin menba ve mansabındaki gözlem kuyularındaki su 

seviyeleri inşaat öncesi (Ocak-Eylül 2001) ve sonrasında (Ekim 2001-Aralık 2002) 

bir süre ölçülerek hidrografları çizilmiştir (Munirathnam 2003). 

 
Tablo 6.2. Hindistan’da Swarnamukri havzasında inşa edilen yeraltı barajlarına 

ait bilgiler (Raju vd. 2006) 

     Adı L (m) D (m) Eğim H (m) 
İnşaat maliyeti 

(Rupi-ABD Doları) 

1 Tandlam 300 5,00 1/500 6,00 1800 000 (36000) 

2 Jeepalem 340 6,30 1/360 7,30 3700000 (74000) 

3 Munagalapalem 210 3,00 1/450 4,00 900000 (18000) 

4 Bandarupalli 193 3,00 1/900 4,00 1500000 (30000) 

L: Uzunluk, D: Derinlik, H: Altere kayacın yüzeyden derinliği 

 

 

Şekil 6.4. 

Swarnamukri 

havzasındaki yeraltı 

barajlarının modeli 

(Raju vd. 2006) 
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Şekil 6.5. Swarnamukri havzasındaki yeraltı barajlarının yerleri (Raju vd. 2006) 

 

Tandlam yeraltı barajının inşasından sonra yeraltısuyu seviyesindeki 

dalgalanma 1,5 m civarında seyretmiştir. Jeepalem barajında ise 382 adet 

kuyudan yoğun çekim nedeniyle baraj inşaatından sonra gövde gerisindeki 

gözlem kuyusunda dalgalanma 7 m‘dir.  Ayrıca, akifer (alüvyon) kalınlığı fazla 

değildir. İnşaat sonrası gözlem kuyularında yeraltısuyu seviyesindeki 

dalgalanmanın en az olduğu (1,25 m) baraj Munagalapalem yeraltı barajıdır.  

Bunun nedeni; diğer yeraltı barajlarına göre daha kalın olan alüvyon akifere 

Nakklavanka ve Seethakalva adlı akarsulardan beslenmenin gerçekleşmesidir. 

Bu barajın arkasında 640 adet kuyu bulunmaktadır. Bu kuyulardan bazılarından 

baraj inşaatından önce yaz aylarında (Mayıs-Temmuz arası) hiç verim 

alınamıyordu. Baraj inşaatı ile bu sorun ortadan kalkmış ve 520 dekar arazide 

sulama yapılmaya başlanmıştır. Bandarupalli yeraltı barajında ise baraj 

inşaatından sonra yeraltısuyu seviyesindeki dalgalanma 2,5 m civarında 

gerçekleşmiştir. Baraj menbaında akifer çok ince ve kuyu sayısı diğerlerinden 

azdır (105 adet). Swarnamukhi havzasında inşa edilen barajlarla yeraltısularının 

yapay olarak beslenmesi sonucunda tarım daha geniş alanda, daha sürekli ve 

daha verimli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 
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Şekil 6.6. Hindistan’ın Swarnamukri havzasında inşa edilen yeraltı barajlarına ait 

yeraltısuyu seviye hidrografları (Raju vd. 2006) 
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6.3. AFRİKA VE ORTA DOĞU BÖLGESİNDE YERALTI BARAJLARI  

 Afrika kıtasındaki ilk yeraltı barajının 1905 yılında Tanzanya’da 

yapıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır (Nissen-Petersen 1982). Kayıtlara göre 

Almanlar 1905-1912 yılları arasında Dar es Salaam’dan Kigoma’ya kadar olan 

1252 km uzunluğunda bir demiryolu şebekesi inşa etmişlerdir. Demiryolunun 

geçtiği güzergah yarı kurak iklime sahip bir bölgedir ve yerüstü suları yetersizdir. 

En büyük problem buharlı lokomotifin ve insanların su ihtiyacının 

karşılanmasıdır. Görünen tek su kaynağı; Dodoma platosundaki akarsu 

vadilerinde açılabilecek drenajlar veya yılda iki kez yaşanan yağışlı dönemde 

sadece birkaç gün akışa geçen akarsulardır.  Su sorunu akarsu yataklarında bir 

seri yeraltı barajı inşa edilmek suretiyle aşılmıştır. Bu barajlar hem yerel halkın 

ihtiyacını, hem de dizel motorlar devreye girene kadar 75 yıl boyunca buharlı 

lokomotiflerin ihtiyacını karşılamıştır. 1970’lerde dizel motorların devreye 

girmesi ile raylı sistemin yeraltı barajlarından su temini sona ermiştir.  

 Afrika kıtasının özellikle orta ve doğu bölgesindeki kurak-yarı kurak 

ülkelerinde (Kenya, Tanzanya, Somali gibi) küçük ölçekli yerleşimlerin içme-

kullanma suyu ve kısmen de sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 

yeraltı barajları inşa edilmektedir. Bunların çoğu tersip bendi şeklindedir. Ulusal 

ve uluslar arası kuruluşların yardımı ile Kenya ve Etiyopya’da inşa edilen tersip 

bentlerinin her biri ortalam 1000 kişinin içme-kullanma suyu ihtiyacını 

karşılamaktadır. Akarsu yataklarında inşa edilen bu yapıların arkasında 

depolanan kum-çakıl malzeme içine akarsuyun aktığı kısa süre içinde süzülme 

olmakta ve bu yolla depolanan su yıl boyunca ihtiyaçları karşılamaya 

yetmektedir. Bu tür küçük ölçekli yapılardan suyun elde edilmesi, gövde 

arkasında açılan kuyuların elle çalıştırılması iledir. Bu nedenle yeraltı barajları 

özellikle elektriğin olmadığı gelişmemiş kırsal bölgelerde suya erişimi 

kolaylaştırmakta ve evlere su taşımada harcanan zamandan büyük ölçüde 

tasarruf sağlamaktadır.  

Afrika’daki tersip bentleri akarsu vadilerinde çoğunlukla ana kayaya 

veya geçirimsiz tabakaya oturtulan kısmi yeraltı barajlarıdır. Akarsu yatağını 

dikine kesecek şekilde inşa edilerek yüzeyaltı suyu akışını gövde arkasında 

depolanan kum-çakıl malzeme içinde bloke ederek depolamak amacıyla inşa 

edilirler.  Bu amaçla inşa edilen tersip bentlerinin diğer amaçları ise taşkın 

koruma ve yeraltısuyu yapay beslenimidir. Gövde malzemesine göre dört 

çeşittir (Negassi vd. 2002). 
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1-Taş örme baraj: Taş ve beton bloklardan yapılır. Bu tip barajlar kolay inşa 

edilir. Gerekli malzemenin yakın civardan temin edilmesi halinde oldukça ucuza 

mal edilir.  

 
2-Betonarme baraj: İnce betonarme duvar şeklindeki barajlar kısmen pahalıdır, 

ancak istenen yükseklikte inşa edilebilir.  

 
3-Toprak dolgu baraj: Geçirimsizliği sağlamak için killi ince malzemeye ihtiyaç 

vardır ve diğer yöntemlere göre inşaatında özel teknikler kullanılır (uygun nem 

içeriğinde standardına uygun sıkıştırma vb).  Dolgu tipi yeraltı barajları ender 

olarak inşa edilmişlerdir. 

 
4-Jeomembran baraj: İnşaat yönünden diğer yöntemlere göre ucuzdur ve 

yapımı daha kolaydır, ancak malzemesi (Afrika’da) pahalıdır.  

 

 

Şekil 6.7. Dodoma (Tanzanya) yakınlarında 1967 yılında inşe edilen yeraltı 

barajının yerini gösteren harita (Nilsson 1988). Bu baraj üzüm bağları, yem 

bitkileri ve hayvancılık için su temin ederek o bölgede bir vaha oluşturmuştur.  

 

6.3.1. Kenya 

 Kenya, Afrika’nın doğusunda Hint Okyanusuna sınırı olan bir ülkedir. 

582 bin km2 yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin nüfusu 2006 verilerine göre 35 

milyondur.  Batıdaki Viktorya gölü sahillerinde tropikal iklim, iç kısımlar ve doğu 
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bölgelerinde kurak-yarı kurak iklim hakimdir. Kenya topraklarının doğu ve batısı 

birbirinden çok farklıdır. Kıyı şeridinden kuzey sınırına kadar uzanan iç bölge 

ülkenin yarısından fazlasını kaplayan kurak ovalardan meydana gelir. Ülkenin en 

büyük akarsuyu Tana ve Athi’dir. Ovaların çoğunluğunun deniz seviyesinden 

yüksekliği 360 m’yi geçmez. Kenya ve Elgon dağları ülkenin en yüksek kısımlarını 

meydana getirir. Kenya Dağının yüksekliği 5200 m, Elgon Dağının yüksekliği ise 

4321 m’dir. Ülkede sıcaklık, denizden yükseklik durumuna göre değişir. Kıyı 

şeridinde ortalama sıcaklık 27°C’yi bulurken, dağlık bölgelerde 16°C’ye düşer. 

Yağışın en fazla olduğu bölge Viktorya gölüne yakın batı kısımlarıdır. Yıllık yağış 

ortalaması 1270 mm’yi bulur. Ülkenin bitki örtüsü tropikal ormanlar, hindistan 

cevizi ağaçlarıyla savanlardan meydana gelir.  

 Afrika Tersip Bendi Kurumu (African Sand Dam Foundation, ASDF) 

Kenya’da kırsal bölgelerdeki halkın refahını geliştirmek amacıyla çalışmalar 

yapmaktadır. Bunlardan en önemlisi gıda üretimi için temiz ve güvenli su 

teminidir. Bu proje ile nihai hedef; insanların sağlık şartlarında gelişme ve 

gelirlerinde artış kaydetmektir. Başka bir kuruluş olan Mükemmel Gelişme 

(Excellent Development), 2002 yılından beri yüzlerce tersip bendi inşa 

edilmesine katkı yapmıştır. 2009 yılında kurulmuş olan ASDF; su temini, ev 

yapımı ve ileri tarım tesisleri kurma konusunda desteklemektedir.   

Kitui bölgesi Kenya’nın doğusunda 20400 km2 alan kaplamaktadır. 

Türkiye’de büyük bir vilayet kadar olan bu bölgede nüfus yoğunluğu 25 kişidir. 

Ekim-Kasım-Aralık ve Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşen yıllık yağış 250 

mm ile 750 mm arasında değişmektedir. Yıllık potansiyel buharlaşma ise 2000 

mm’nin üzerindedir. Bölgede temel kayaçlar metamorfik ve magmatiklerdir.  

Güney bölümde Permiyen yaşlı formasyonlar, batı bölümde ise volkanikler yer 

almaktadır. Bölge su potansiyeli yönünden fakirdir. Akarsular sadece yağışlı 

mevsimlerde akmaktadır.  

Kitui bölgesinde akarsu vadilerinde çeşitli boyutlarda 400 adet yeraltı 

barajı inşa edilmiştir. Ana kayaya kadar kazı yapılarak inşa edilen barajların 

yüksekliği genellikle 2-4 m, uzunluğu 500 m civarındadır. Ancak 7 m 

yüksekliğinde ve 2000 m uzunluğunda inşa edilenler de vardır. İnşaatlarda 

biriket veya tuğladan yapılan duvar veya bu tür malzemelerin bulunmadığı 

yerlerde plastik, galvenize sac veya kil olmak üzere iki gövde tipi uygulanmıştır. 

Bazı bölgelerde baraj gövdesinin menbaına kuyular açılmıştır. Bu kuyular içme-

kullanma ve sulama amacıyla kullanılmaktadır.  
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Şekil 6.8. Kenya ve Kitui eyaletinin konumu 

 

2000’li yılların başında SASOL (Sahelian Solutions) adlı kuruluş Kitui 

bölgesinde 35 yıldır bilinen yeraltı barajlarının kullanım durumu ve sosyo-

ekonomik faydaları konusunda bir araştırma yapmıştır.  Yapılan analizlere göre 

minimum depolama kapasitesi 2000 m3, gövde hacmi 60 m3 ve minimum ömrü 

50 yıl olan bir yeraltı barajının maliyeti 7500 ABD dolarıdır. Maliyetin % 40’ı halk 

tarafından karşılanmıştır. SASOL Kitui bölgesinde değişik vadilerde 0,5 ile 1 km 

aralıklarla birbirini takip eden yeraltı barajları inşa etmiştir. Bu tesisler 20000 

haneye hizmet etmekte olup, su getirmek amacıyla günde 5 saat harcayan 

insanların (çoğunluğu kadın) bu amaçla kaybettikleri zamanı 1 saate indirmiştir.  

Halk; kazandığı bu zamanı tarımsal faaliyet, ağaç dikimi ve tuğla yapımı gibi 

faydalı aktivitelere ayırmaya başlamıştır. Artan tarım ürünleri ile yeterli ve daha 

kaliteli su sayesinde temizlik ve beslenme şartlarında iyileşme gerçekleşmiştir.  

 
Açıklama: SASOL (Sahelian Solutions); Kenya hükümeti tarafından tescilli sivil 

toplum kuruluşudur. Vizyonu; Afrika'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan öncü 

kuruluş olmak, hedefi; toplulukların refahını arttırmak için doğal kaynakları etkin ve 

verimli kullanmak adına yapılan çabaları ve fikirleri desteklemektir. Gıda güvenliği 

için daha iyi üretim gerçekleştirmek amacıyla genç girişimcilerin pazarlama ve 

benzeri faaliyetlerini destekleyen bir kuruluştur. 
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Foto 6.1 . Kenya’nın Kitui bölgesinde mevsimlik akarsu yatağında yerel ihtiyacı 

karşılamak üzere yeraltı barajı inşaatı (Ertsen & Hut 2009) 

 

 

Foto 6.2 . Kenya’nın Kitui bölgesinde aynı zamanda su elde edilen tersip bendi 

(Ertsen & Hut 2009) 
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Foto 6.3. Kitui bölgesinde ana kaya üzerine inşa edilen bir tersip bendi 

(Hoogmoed 2007)  

 
Kitui bölgesinde akarsu vadilerinde yaklaşık 500 adet tersip bendi de 

(sand storage dam) inşa edilmiştir. Bu yapılar içme-kullanma, hayvan sulama ve 

küçük ölçekli sulama amaçlıdır. Bentlerin talvegden yüksekliği 1 m ile 4 m 

arasında değişmektedir. Mevsimlik akışlı akarsu vadilerinde inşa edilen Kitui 

bölgesi bentlerinin tamamında gövde taş örmedir. Bu tesislerin inşaatı 6 ay gibi 

kısa süre içinde tamamlanmıştır. Bir tesisin maliyeti 2008 yılı fiyatları ile işçilik 

hariç 5000 ABD Dolarıdır. 2000’li yıllarda Kitui bölgesi 10 yıl içinde bu bentler 

sayesinde bağ-bahçe tarımı, tuğla imalatı ve arıcılık alanında büyük gelişme 

kaydetmiştir. Kitui‘de su elde edilen tersip bentlerinden başarı elde edilmesi 

Afrika’nın diğer bölgelerinde bu konuya ilginin oluşmasını sağlamıştır (Aerts vd. 

2007; Lasage vd. 2008).  Aynı vadide belirli aralıklarla bir biri ardına bentler de 

inşa edilmiştir. Bu bentler, arkalarında belirli bir bölgede yeraltısuyu seviyesinin 

yükselmesini sağlamıştır. Ancak çok yakın olanlar birbirini olumsuz etkilemiştir.  
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Şekil 6.9. Kiindu havzasında (Kitui bölgesi)  akarsular üzerinde su elde etmek 

amacıyla birbiri ardına inşa edilmesi planlanan ve birçoğu inşa edilen tersip 

bentlerinin yerleri (Borst & Hass 2006) 
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Şekil 6.10. Kenya’da aynı akarsu yatağında birbiri ardına inşa edilen tersip 

bentlerinin birbirine etkisi (Borst & Hass 2006) 

 

 

 

6.3.2. Etiyopya  

 Bir doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’nın yaklaşık % 89’u kırsal bölgelerde 

yaşamaktadır. Bu nüfusun da %88’i sağlıklı ve yeterli sudan yoksundur. Etiyopya 

da Kenya’nın bazı bölgeleri gibi kurak iklim şartlarına sahiptir. Son yıllarda 

Etiyopya’da bazı kuruluşlar tarafından yeraltı barajları inşa edilmeye 

başlanmıştır. Bunların çoğu betonarme veya taş örme tersip bentleridir. Ancak 

yapılan araştırmalarda değişik malzemelerle inşa edilmesi de gündemini 

korumaktadır (ERHA 2009).  Etiyopya Yağmur Suyu Hasat Kurumu (Ethiopian 

Rainwater Harvesting Association, ERHA) ve merkezi Hollanda’da bulunan 

Yağmur Kurumu (RAIN foundation)  Etiyopya’da tersip bentleri yapımı için bir 

kılavuz rapor hazırlamıştır (ERHA 2009).  Bu raporda tersip bendi için tip proje 

önerilmiş ve Etiyopya’da inşa edilen veya edilecek yeraltı barajlarının işletmesi 

Foto 6.4. Kitui 

bölgesinde tersip 

bendi arkasında 

inşa edilen ve el 

gücü ile çalışan 

kapalı bir kuyu 
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için değişik komitelerin kurulması planlanmıştır. Bu komiteler ve görevleri 

şöyledir: 

1-Hijyen komitesi: Barajın su kalitesini 3 ayda bir izleyecek, baraj 

suyunun hayvan ve insan etkileri ile kirlenmesini önleyecektir. 

2-Doğal kaynak komitesi: Suyun dağıtımından sorumludur. Su 

tüketimini kayıt için bir defter tutacak, barajın çevresel etkilerini izleyecektir. 

3-Proje Yönetim komitesi: Proje yönetiminden sorumludur.  

 

 

Şekil 6.11. Etiyopya’da (ERHA 2009) tarafından önerilen tersip bendi tip projesi 

 

 

Foto 6.5. Somaliland’da inşa edilen bir yeraltı baraj yeri (Nissen-Petersen 1982) 
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6.3.3. Burkina Faso  

Burkina Faso bir batı Afrika ülkesi olup, sahile sınırı yoktur. Literatürde, 

bu ülkeye ait sadece bir projeye erişilebilmiştir. Başkent Ouagadougo’nun 

kuzeydoğusundaki Nare köyünde olan yeraltı barajı 2004 yılında Japonya Çevre 

Bakanlığı tarafından finanse edilerek inşa edilmiştir.  

 

 

Şekil 6.12. Nare köyü ve yeraltı barajının bulduru haritası 

 

Nare Yeraltı Barajı 

Japonya Çevre Bakanlığı Burkina Faso’da 1995-2002 bütçe yıllarını 

kapsayacak şekilde “Çölleşme ile mücadelede model proje” adıyla bir proje 

başlatmıştır.  Proje; söz konusu bakanlığa bağlı “Denizaşırı Çevre İşbirliği 

Merkezi“ (Overseas Environmental Cooperation Center, OECC) tarafından 

yürütülmüştür. Proje uygulandıktan sonra bir rapor (OECC 2004) hazırlanmıştır.  
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Burkina Faso büyük ölçüde Batı Sahra çölünün etkisindedir. Proje, 

uygun bir yerde sulama amaçlı bir yeraltı barajı inşa etmekten ibarettir. Yer 

seçimi çalışmaları sonucunda Tougouri vilayetine bağlı Nare köyünde 1997-

1998 yıllarında bir yeraltı barajı inşa edilmiştir. Ayrıca, barajın ve sulama 

sisteminin işletme ve yönetimi, çevresel ve sosyal faydaları vb. hususlar da 

projenin kapsamındadır. Proje 1995 yılında başlayıp, 2003 yılı Mart ayında 

tamamlanmıştır.  

Öncelikle uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından Burkina Faso’nun 

orta ve kuzey bölgelerinde çölleşmenin hüküm sürdüğü 35 lokasyon seçilmiş, 

jeofizik elektrik rezistivite ölçümleri, araştırma ve test sondajları, yeraltısuyu 

seviye gözlemleri ve sosyo-ekonomik fayda etütleri ile Nare köyünde karar 

kılınmıştır. İnşaat çalışmaları Kasım-1997 ile Haziran-1998 arasındaki kurak 

mevsimde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 1998 Ekim ayından itibaren su alma 

yapısı, pompa istasyonu, su dağıtım şebekesi ve gözlem kuyuları inşa edilmiştir. 

Tesisin asıl amacı örnek bir çiftlik arazisinin sulanmasıdır. 

 

Bölgesel özellikler ve baraj karakteristikleri 

 Nare köyünde dolgu tipinde inşa edilen yeraltı barajı; 210 m kret 

uzunluğuna sahip olup, maksimum 11 m yüksekliğindedir. Gövde tamamen 

yeraltındadır. Yeraltı barajının menbasına, yeraltısuyunu beslemek amacıyla 

maksimum rezervuar derinliği 1,2 m olan bir yerüstü göleti inşa edilmiştir. 

Ayrıca, inşaat öncesi yeraltısuyu seviye değişimini izlemek amacıyla 5 adet 

gözlem kuyusu açılmış ve bir süre otomatik kaydedicilerle ölçülmüştür.   

Proje kapsamında inşa edilen yeraltı barajı fosil vadi sedimanları 

içindedir. Yapılan hesaplamalara göre rezervuar genişliği en az 150 m, rezervuar 

uzanluğu 13,4 km, talveg seviyesinden itibaren maksimum yeraltısuyu seviyesi 3 

m’dir. %20 etkin gözenekliliğe göre depolama kapasitesi 1 milyon 800 bin m3 

olmaktadır. 2002 yılı sonuna kadar yeraltısuyu seviyesi kurak mevsimde 7 m ile 

yağışlı mevsimde 4,2 m arasında değişmiş, ancak maksimum seviyeye 

ulaşmamıştır. Bu verilere göre 2002 yılı sonunda rezervuar alanı menbaya doğru 

5-6 km uzanmış olup, tahmin edilen rezerv miktarı 400 bin m3 civarındadır. 

Yapılan su bilanço analizlerine göre, ortalama yağışın gerçekleşmesi halinde 

yıllık yeraltısuyu besleniminin 1 milyon 100 bin m3 olacağı tahmin edilmiştir. 

Diğer yandan, yeraltı barajının menbasında inşa edilen gölet rezervuarından 

yeraltına süzülecek 1 milyon m3/yıl suyun yeraltı barajı rezervuarına katkısının 

100 bin m3 olacağı hesaplanmıştır. Akiferin altındaki yarı geçirimli ana kayaya 
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sızma da dikkate alınarak, rezervuarda maksimum depolama 1 milyon 800 bin 

m3, minimum depolama ise 800 bin m3 olarak hesaplanmıştır. Rezervuarda 

depolanan su 3 adet kuyudan güneş enerjisi ile pompalanmaktadır.  

Burkina Faso’da belirgin iki mevsim vardır. Bunlar Ekim ayından Mayıs 

ayına kadar süren 8 aylık kurak mevsim ve Haziran’dan Eylül’e kadar olan 4 aylık 

yağışlı mevsimdir.  En sıcak dönem Mart’tan Mayıs’a kadar olup, bu dönemde 

maksimum sıcaklık 40 
o
C, minimum sıcaklık 25 ile 29 

o
C aralığında seyreder. 

İkinci sıcak dönem ise Ekim’den Kasım’a kadar olup maksimum sıcaklık 36 ile 39 
o
C arasında seyreder. Minimum sıcaklık ise 22 ile 23 

o
C arasındadır. Ülkede iki 

soğuk dönem vardır.  En önemlisi olan Aralık’tan Ocak ayına kadarki dönemde 

maksimum sıcaklık 30 ile 34 oC arasında olup, minimum sıcaklık 14 ile 16 oC 

arasındadır. Ülkenin kuzeyine doğru yağış azalmaktadır. Ouagadougou Burkina 

Faso’nnun başkenti olmakla birlikte ülkenin tam merkezinde bulunmaktadır. 

Ouagadougou ortalama olarak yıllık 733 mm yağış almaktadır. 

 

Tablo 6.3. Nare yeraltı barajına ait gene bilgiler (OECC 2004) 

Yapılış amacı İçme-kullanma, ziarai sulama, hayvan sulama 

Yapılış yılı 2004 

Yeri Nare köyü (Tougour-Burkina Faso) 

Akifer, ana kaya Alüvyon (çakıl, kum, silt, kil), granit 

Akifer boyutları Uzunluk 14 km, genişlik 180 m, kalınlık 8,5 m 

Rezervuar kapasitesi  800 000 m
3
 

Gövde tipi Toprak dolgu  

Gövde kalınlığı Tabanda 8 m, krette 3 m 

Kret kotu ile talveg kotu arası  3 m 

Kret uzunluğu 207 m (tabanda 110 m) 

Yüksekliği  3-11 m 

Kazı miktarı  Toprak 51213 m
3
, Kaya 4277 m

3
 

Dolgu hacmi 
Çekirdek 7144 m

3
, Yarı geçirimli (mansap 

bölümü) 2662 m
3
,  Az geçirimli 21814 m

3
 

İşletme kuyusu 3 adet, 20’şer m derinlikte 

Pompaj Güneş enerjisi ile  

Arazi  0,25 ha 

Ürün Hububat ve sebze 

Sulama yöntemi Damlama 
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Burkina Faso topraklarının % 80’nini Prekambriyen yaşlı formasyonlar 

oluşturmaktadır. Ülkede geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Toprakların % 

11’inde tarım yapılmaktadır. En fazla pirinç ve darı yetiştirilmektedir. 

 

Barajın inşaatı 

 Barajın kazı çalışmaları kurak sezonda yapılmıştır. Toplam kazı miktarı 

gövde hacminin 7,8 katıdır. Gövdede kullanılan geçirimsiz malzeme eksen 

yerinden 300 m uzaktaki bölgeden temin edilmiştir. Dolgu esnasında gerekli 

testler yapılmıştır. Optimum nem içeriğindeki 30 cm kalınlığında serilen 

malzemenin 25 cm’ye sıkışması sağlanacak şekilde her sergide silindir ile 6 pas 

sıkıştırma yapılmıştır. Sıkışan malzemenin permeabilitesi 10-5 cm/s’dir. Kil 

çekirdeğin menba ve mansap kenarına eksen yerinde kazılan ve bir yerde 

depolalanan akifer malzeme sıkıştırılarak yeniden doldurulmuştur. Bu zonlarda 

her sergide silindirle üçer pas sıkıştırma yapılmıştır. Geri doldurma işlemi 

gövdenin kret kotuna kadar yapılmış, gövde üzerinden taşacak yeraltısuyunun 

rahatça mansaba akması için kret kotu ile talveg arasında 1 m yüksekliğinde 

homojen tane boylu çakıl serilmiştir. Bu zonda her sergide silindirle üçer pas 

sıkıştırma yapılmıştır.   

 Dolgu inşaatı tamamlandıktan sonra yatak düzenleme ve rekreasyon 

çalışması yapılmıştır. Ancak inşaat alanında doğal bitki örtüsünün canlanması iki 

yıl almıştır. 

 Baraj yapılmadan önce 5 adet gözlem kuyusu açılmıştır. Otomatik 

kaydediciler yerleştirilen bu kuyularda yeraltısuyu seviyesi bir süre izlenmiş, 

ancak kuyular gövde kazısı nedeniyle iptal olmuştur. Ancak inşaat sonrası 9 adet 

yeni gözlem kuyusu açılmıştır. Bu kuyulardan beşine otomatik kaydedici cihaz 

monte edilmiştir.  

 Baraj rezervuarında ve mansapta 1,8 m iç çapında geniş çaplı gözlem 

kuyuları açılmıştır. Bu kuyular taşkından korumak için talvegden 2 m 

yükseltilmiş ve etrafı betonlanmıştır.  İşletme kuyuları ile pompa istasyonundaki 

pompalar güneş enerjisi ile çalışmaktadır.  

Nare yeraltı barajının etkinliğini test etmek amacıyla kurak mevsim 

başlangıcı olan 2 Ekim 1998’de ve kurak sezon ortası olan 19-24 Şubat 1999’da 

analizler yapılmıştır. Bu iki periyoda rezervuardaki yeraltısuyu seviyesi gövdenin 

mansabına göre 4,5-6,5 m daha yüksektir.  Bu miktar baraj yapılmadan önceki 

yılda aynı tarihlerdeki yeraltısuyu seviyesinden 2,5 m ile 5 m daha yüksektir, 

Bütün bu göstergeler barajın etkin bir şekilde görevini yaptığını göstermektedir.  
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Foto 6.6a,b,c. 

Nare yeraltı barajı 

kazı ve dolgu 

inşaatından 

görüntüler  

(OECC 2004) 
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Şekil 6.13. Nare yeraltı barajında açılan gözlem kuyularının dağılımı 

 

Rezervuarda yeraltısuyu seviye değişimi ve depolamanın analizi 

 Nare yeraltı barajında yağışlı mevsimde yeraltısuyu seviyesi yükselse de 

kurak aylarda düşme eğilimine girmektedir. Ancak barajın menbası ve 

mansabındaki su seviyelerindeki bariz fark, gövdenin işlevini yeterince yerine 

getirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla, kurak mevsime geçilmesi ile gerçekleşen 

bu düşüşün nedeni ancak akifer tabanından ana kayaya sızma olarak 

açıklanabilmektedir. Diğer taraftan kazılar sırasında bölgesel yeraltısuyu tablası 

üzerinde tünek suya da rastlanmıştır. Tünek suyun etkisi nedeniyle, kuyularda 

ölçülen her seviye değerinin ana yeraltısuyu sistemine ait seviyeyi temsil 

etmediği şeklinde yorumlanmıştır. Bunu ayırt etmek amacıyla farklı sevideki 

tünek akiferleri temsil edecek şekilde 4 noktada piyezometre kuyuları açılmıştır. 
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Bunlardan üçü rezervuar alanında (PA, PB, PC), biri gövdenin 50 m 

mansabındadır (PD). Gözlem sonuçları, rezervuarda en az iki tünek akiferin 

varlığını göstermiştir. Bu iki tünek akiferde kurak mevsim sonu ile yağışlı 

mevsim başlangıcı arasındaki dönemde tünek su seviyesi gözlenmiştir. Ayrıca, 

Kolongo nehri akarken ve vadi yatağında su varken de tünek su tekrar ortaya 

çıkmıştır. Akarsuda suyun kesilmesi ile birlikte tünek su seviyesi düşmekte ve 

kurak mevsim ortasında tamamen kaybolmaktadır. Ana akiferi temsil eden su 

seviyesi tünek suyun görülmeye başlandığı andan belirli bir zaman ötelenmesi 

sonrasında yükselmeye başlamaktadır. Seviyenin yükselme hızı tünek 

akiferinkinden daha yavaş gerçekleşmiştir. Ana akifer seviyesinde yıl içinde 

gerçekleşen maksimum seviye tünek akiferler ile ana akiferi birlikte kateden 

kuyularda ölçülenden daha düşük çıkmıştır. Bu durum, ilk açılan bu özellikteki 

kuyularda ölçülen değerlerden elde edilen seviye dalgalanmasının abartılı 

olduğu sonucunu vermektedir.  Sonuç olarak, ölçülen su seviyelerinin ana 

akiferi temsil edip etmediğinden emin olunması ve gözenekli ortamda 

depolama hesaplamalarının buna göre doğru bir şekilde yapılması gerekir. 

 

 

Şekil 6.14. P-4 gözlem kuyusuna ait yeraltısuyu seviye hidrografı 
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Şekil 6.15. NP-1 gözlem kuyusuna ait yeraltısuyu seviye hidrografı 

 

2000 ve 2001 yıllarında akarsuda yapılan akım ölçümlerine göre, akarsu 

debisi ile akifere beslenim arasında Temmuz ile Ekim ayı arasındaki dönem için; 

Akifere beslenim = Nare köyündeki akım*0,15 veya *0,10 olarak hesaplanmıştır. 

Rezervuar alanında su tablasının eğimi 0,65/1000’dir. Açılan kuyulardan, 

barajda fosil vadi sedimanlarının kalınlığının çok fazla değişmediği gözlenmiştir. 

Buna göre, akifer taban topoğrafyasının yerüstü topoğrafyası ile aynı olduğu 

kabul edilmiştir. 150 m genişlik, 13,4 km uzunluk ve yeraltısuyu seviyesinin 

yüzeyden 3 m derinde olduğu göz önüne alındığında, etkin gözenekliliğin %20 

olduğu kabulüyle maksimum depolama kapasitesi 1 milyon 800 bin m3 

hesaplanmıştır.  Ortalama yağışın gerçekleşmesi halinde yıllık yeraltısuyu 

besleniminin 1 milyon 100 bin m3 olacağı tahmin edilmiştir. Diğer yandan, 

yeraltı barajının menbasında inşa edilen gölet rezervuarından yeraltına 

süzülecek 1 milyon m3/yıl suyun yeraltı barajı rezervuara katkısının 100 bin 

m3/yıl olacağı hesaplanmıştır. Akiferin altındaki yarı geçirimli ana kayaya sızma 

da dikkate alınarak, rezervuarda maksimum depolama 1 milyon 800 bin m3, 

2006 yılı kurak mevsim sonu itibariyle minimum depolama ise 800 bin m3 olarak 

hesaplanmıştır. 2006 yılı yağışlı mevsiminde gerçekleşen 1 milyon 100 bin m3 

beslenme ile rezervuardaki maksimum su miktarı 1 milyon 800 bin m3’e 

yükselmektedir. Ayrıca, 100 bin m3 fazla su gövde üzerinden mansaba 

akmaktadır (OECC 2004).  
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Foto 6.7. Nare 

yeraltı barajı 

pompaj 

tesislerini 

çalıştıran güneş 

panelleri  

(OECC 2004) 

Foto 6.8. Nare 

yeraltı baraj 

rezervuarında 

etrafı taşkına karşı 

betonla korumaya 

alınmış bir işletme 

kuyusu  

(OECC 2004) 

 

Foto 6.9.  
Nare yeraltı 

barajndan 

pompalanan su ile 

sulama (OECC 2004) 
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6.3.4. İran 

Dünyanın en eski yeraltı barajlarından biri İran’ın İsfehan kenti 

yakınlarında Meymeh’te inşa edilmiştir. Yüksekliği 9 m olan bu baraj sulama 

mevsimi boyunca 270 bin m3 depolama kapasitesine sahiptir.  Bu baraj, Vazvan 

kentindeki su kemerinde su kayıplarını önlemek için ve Sistan ile Baluchestan 

vilayetlerinde su temin etme amacıyla kullanılmaktadır. Topoğrafik ve iklim 

özellikleri gereği İran yeraltı barajı yapımı için uygundur (Hartung vd. 1987). 

Bununla birlikte İran’da yeraltı barajları konusunda henüz ciddi çalışmalar 

yoktur. Son yıllarda birkaç yeraltı barajı inşa edilmiştir. Bunlardan biri Yazd 

vilayetinin Ardakan kentindedir. Öte yandan, birkaç yeraltı barajı inşaatı devam 

etmektedir. Bunlardan biri Kerman ilinin sarp ve dağlık bölgesinde inşa 

edilmeye başlanan Kahnuj yeraltı barajıdır.  9,5 m yüksekliğinde ve 17 m 

genişliğindeki barajın inşa edildiği yer, 207 mm gibi oldukça düşük yağışa sahip 

kurak bir bölgedir.  Diğer barajlara ait bilgiler şöyledir: 

 
Kuhraz Damghan:  

Gövde iki tür malzemedendir. Yerden 4 m yüksekliğe kadar olan alt 

bölümü Çin tuğlasındandır. İkinci bölümü kilden inşa edilmiştir.  

 
Tuyeh Davare Yazd:  

Taş ve betondandır. Alttan 5 m’sinde taş ve çimento kullanılmıştır. 

Üstteki kısmı betondur. Katran tabakasını ve rezervuardaki çakıl malzemeyi 

korumak için 20 cm duvar inşa edilmiştir.  
 

İran’daki diğer yeraltı barajları Kuhraz Damghan, Sefid Dashte 

Shahrekord, Chalkrud (Ramsar), Maku (West Azarbaijan), Kharanegh Yazd and 

Chndab (Garmsar), Sabzevar ve Meymeh yeraltı barajlarıdır (Hartung vd. 1987).   

 

İran’da baraj altında yeraltısuyu drenaj projeleri 

 İran’da bilinen şekliyle yeraltı barajı inşaatlarına ilave olarak yerüstü 

barajlarının rezervuarı altında bulunan akiferlerde drenajla su elde ederek 

gövde altından boru ile mansaba taşınması şeklinde inşa edilen projeler de 

bulunmaktadır. Horasan eyaletinde bulunan bu tip iki adet projenin inşaatı 

2000’li yılların başında tamamlanmıştır. Yerüstünde inşa edilen barajda yerüstü 

suyu depolanırken aynı zamanda baraj gölü altında bulunan gözenekli akifer 

içinde drenajla elde edilen yeraltısuyu boru ile gövde mansabına iletilmektedir. 
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Yeraltısuyu elde etmek amacıyla yapılan drenaj kazıları, su alma yapıları ve 

iletim hattı inşaatları baraj inşaatına başlanmadan önce tamamlanmaktadır. 

Daha sonra baraj inşaatı tamamlanmaktadır. 

 Bu tip projelerde vadi içindeki alüvyon akifer içinde geniş bir drenaj 

kazısı yapılmakta, drenfleks borularla yeraltısuyu bir kollektör vasıtası ile akifer 

içinde inşa edilen bir su alma yapısına (toplama odası şeklinde) aktarılmaktadır. 

Drenflekslerin yerine bazen kaba taneli ve yuvarlak çakıl ve blok malzemeden 

oluşan filtre malzemesi kullanılmaktadır. Elde edilen su baraj gövdesi altından 

mansaba bir boru ile iletilmektedir. Gövdenin mansabında iletim borusunun 

yüzeye çıktığı veya yaklaştığı uygun bir yerde vana monte edilerek akifer 

içindeki su kontrol edilebilmektedir. İstendiğinde vana kapatılarak suyun akifer 

içinde ve daha sonra baraj rezervuarında depolanması sağlanmaktadır. Baraj 

rezervuarında yerüstünde depolanan su ise başka bir su alma yapısı ile alınarak 

mansapta her iki su birleştirilebilmekte ve ihtiyacı karşılamaya sunulmaktadır.  

Tek taraflı yeraltı drenajı (unilateral underground drainage, U.U.D) olarak 

tanımlanan  (Asl vd. 2009) bu sistem ile baraj rezervuarında depolanan suya ek 

olarak ilave bir su elde etmenin yanıda, baraj siltasyon ile ömrünü 

tamamladıktan sonra da yeraltısuyundan faydalanmaya devam 

edilebilmektedir.   

Bu tip projelerde yeraltı drenaj tesisleri;  

1-Uzun ömürlüdür. 

2-Barajın maliyetinin %2 veya %3’ünü geçmeyecek kadar ucuzdur.  

3-Projelendirmesi ve inşaatı kolaydır. 

4-Barajın verdiği çevresel olumsuzluklara ayrıca bir katkısı yoktur.  

5-Filtre, dolgu, beton malzemenin çoğu projenin bulunduğu vadide mevcuttur.  

Başka bir ifade ile boru, çimento gibi fabrikasyon ürünü malzeme haricindeki 

malzeme olduğu yerden temin edilebilmektedir.  
 

6-Elde edilen su vana sistemi ile kontrol edilebilmektedir. 

7-Baraj güvenliğine ve geçirimsiz perdeye olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 
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Şekil 6.17.  Pabaz U.U.D. Projesi (Horasan, İran) harita görüntüsü (Asl vd. 2009) 
 

 

Foto.6.10. Pabaz barajında inşaat öncesi yeraltı drenajı (Asl vd. 2009) 
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Foto 6.11. Borun U.U.D. projesi (Horasan, İran) (Asl vd. 2009) 

 

6.4. ÇİN’DE YERALTI BARAJLARI 

1995 yılı itibariyle Çin’in karstik bölgelerinde 52 adet yeraltı barajı inşa 

edilmiştir. Bu barajların toplam kapasitesi 40 milyon m3’tür. Bunlardan sonra 

vadilerde enjeksiyon ve kil çekirdek gövdeli en az 5 adet yeraltı barajı daha inşa 

edilmiştir (Ishida vd. 2011). Ancak literatürde bu barajlara ait kayda değer 

veriye ulaşılamamıştır. Sadece tuzlu su girişimini önlemek amacıyla planlanan ve 

2001 yılında inşaatı devam eden bir yeraltı barajından söz edilmektedir (JGRC 

2001). Adı “San Jian Bu” olan barajın gövde uzunluğu 1200 m, maksimum gövde 

yüksekliği 23 m ve rezervuar hacmi 6 milyon 140 bin m3’tür. Planlama 

çalışmalarına göre, akifer üzerindeki geçirimsiz tabaka kaldırılacak, akarsu ve 

yağış suları akiferi yapay beslemede kullanılacaktır. Bunun için yapay kanal ve 

kuyular kullanılacaktır. Yerüstü sularını tutmak ve yeraltına vermek amacıyla 4 

giriş yapısı planlanmış, bunlardan biri dalga etkisini kırmak amacıyla 

kullanılacaktır. Yeraltısuyunu besleme kanalları ana akarsu yatağı boyunca 

düşey olarak 1-20 m aralıklarla yerleştirilmiştir. Toplam 300 adet olan kanalların 

uzunluğu 50-100 m, genişliği 2 m, derinliği ise 1,5-2 m’dir. Tıkanmayı önlemek 
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amacıyla içine çakıl filtre malzeme serilmiştir. Akarsuyun kolları için yerleştirilen 

20 adet kanalın uzunluğu 20 m, genişliği 2 m, derinliği 2-3,5 m’dir. Kanalların 

etrafına dereceli tane boylu çakıl döşenmiştir. Yapay besleme kuyuları yatak 

boyunca kanallara paralel şekilde 10 m aralıklarla açılacaktır. Kuyuların çapı 1 m, 

derinliği 2-3,5 m’dir.  

Yapay besleme kanalları ana akarsu yatağında 1 ile 20 m aralıklarla 

düşey olarak inşa edilmiştir. Toplam kanal sayısı 300 adet, uzunlukları 50-100 m, 

genişlik 2 m ve derinlik 1,5-2 m arasında değişmektedir. Ana akarsuyun kolları 

olacak şekilde yanlara doğru 20 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde 2-3,5 m 

derinliğinde 20 adet tali kanal inşa edilmiştir. Ana ve tali kanallar kaba taneli 

filtre malzemesi ile doldurulmuştur.  

Yapay besleme kuyuları 10 m aralıklarla tali kanallar boyunca toplamda 

2000 adettir. Kuyu çapları 1 m, derinlikleri 2-3,5 m’dir. İçleri dereceli tane boylu 

çakıl malzeme ile doldurulmuştur.  

 

Tablo 6.4. “SanJian Bu”yeraltı barajının genel özellikleri 

Tesis Ölçüler Açıklama 

Yeraltı baraj 
gövdesi 

Genişlik: 1200 m 

Derinlik: 2,5-23 m 

Akifer içinde enjeksiyon 

yöntemi ile inşa edilmiştir 

Yerüstündeki 
koruma duvarları 

Tuzlu su girişini önleme duvarı 
Uzunluk: 400 m, Yükseklik: 2 m 

 
Taşkın koruma duvarı 

Uzunluk: 75 m, Yükseklik: 1,2 m 

Yeraltı baraj gövdesi 
üzerinde inşa edilmiştir 
 
Rezervuarın menbaındadır 
 

Akifer besleme 
tesisi 

Havuz boyutları: 50*100 m 

 
Besleme kuyuları 
1 m çapında 2000 adet 

Taşkın koruma ve akiferi 
besleme amaçlı iki tesis 
 

Su toplama tesisi 1 m çapında 400 m uzunluğunda 

drenler 

Yapay besleme alanı 
menbaına doğru 
uzanmaktadır 

Tuzlu su drenaj 
tesisi 

4 adet kuyu, 10-15 m aralıklarla 
ve 5 m çapında  
 

Baraj gövdesinin 
menbaındadır 

İzleme ve yönetim 
tesisleri 

15 adet gözlem kuyusu ve 1 adet 

kontrol binası 

Su seviye-kalite değişimini 
izlemek ve tesislerin 
tamamını yönetmek 
amacıyla inşa edilmiştir. 
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Şekil 6.18. “San Jian Bu” yeraltı barajı modeli (Ishida vd. 2011) 

 

6.5. JAPONYA’DA YERALTI BARAJLARI 

Japonya’da inşa edilen ilk yeraltı barajlarından biri (1973)  Kabashima 

yeraltı barajıdır (İshida vd. 2011). Depolama kapasitesi 20000 m3 olan bu 

barajdan günde 300 m3 su elde edilmekte idi. Daha sonra Tarım, Orman ve 

Balıkçılık Bakanlığı tarafından deneysel bir pilot çalışma ile 700 bin m3 kapasiteli 

Minafuku barajı inşa edilmiştir. Bu barajdan sonra Bakanlık başka daha büyük  

kapasiteli yeraltı barajlarının yapımını gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları 

1982 yılında bulamaç hendeği yöntemi ile inşa edilen Tsunekami yeraltı barajı, 

1991-1992 yılında kalıp beton yöntemi ile inşa edilen Nakajima yeraltı barajı, 

1993-2003 yılları arasında yerinde karışım (mix-in-place) yöntemi ile inşa edilen 

Komesu ve 2008 yılında çelik levha şeklinde inşa edilen Izena yeraltı barajıdır 

(Ishida vd. 2011). 

Japonya, özellikle kaya akiferlerinde enjeksiyonla büyük boyutlu yeraltı 

barajlarının inşa edildiği bir ülkedir. 1990 yılından sonra, Japonya Tarım 

Arazilerini Geliştirme Ajansı (JALDA), Miyako Adalarında, dünyanın en büyükleri 

olan iki adet yeraltı barajı inşa etmiştir.  
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Şekil 6.19. Japon adalarındaki yeraltı barajlarının dağılımı (JGRC 2001) 
 

6.5.1. Kabashima Yeraltı Barajı 

 Kabashima adası Japonya’nın güneybatısında, Japonya’yı oluşturan 

büyük adalara yakın bir konumdadır. Yeraltı barajı inşaatı JGRC (2001)’e göre 

1974; Ishida (2011)’e göre 1973 yılında tamamlanmıştır. Gövde yüksekliği 24,8 

m, gövde uzunluğu 58,5 m, toplam rezervuar hacmi 20000 m3 olan baraj klasik 

enjeksiyon yöntemi ile inşa edilmiştir. Çakıllı sahil alüvyonlarında tuzlu su 
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girişimini önleyerek kentsel su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır.  

Alüvyonun altında ise metamorfikler bulunmaktadır. Ortalama 3 m 

genişliğindeki enjeksiyon perdesi metamorfiklere soketlenmiştir. Perdenin alt 

ucu deniz seviyesinden 22 m aşağıya kadar indirilmiştir. Söz konusu barajın 

suyundan 7 adet kuyudan pompaj ile faydalanılmaktadır. Çapları 200 mm olan 

işletme kuyularının derinlikleri 8,5-20 m arasındadır (JGRC 2001).   

 Kabashima yeraltı barajında ayrıca yapay besleme tesisleri de inşa 

edilmiştir. Bu kapsamda 69 adet kum sütunu, 5x50x1 m boyutlarında besleme 

havuzu ve 20 m uzunluğunda yeraltı drenaj çukuru inşa edilmiştir (JGRC 2001).    

 

6.5.2. Tsunegami Yeraltı Barajı 

Tsunegami yeraltı barajı Japonya’yı oluşturan en büyük ada üzerindedir. 

Barajın inşaatı JGRC (2001)’e göre 1983; Ishida (2011)’e göre 1984 yılında 

tamamlanmıştır. Gövde yüksekliği 21,5 m, gövde uzunluğu 202 m, toplam 

rezervuar hacmi 73000 m3 olan baraj plastik beton perde yöntemi ile inşa 

edilmiştir. Yeraltı barajı; çakıllı sahil alüvyonlarında tuzlu su girişimini önleyerek 

kentsel su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır.  Alüvyonun altında 

ise metamorfikler bulunmaktadır. Geçirimsizliği sağlamak amacıyla 0,5 m 

genişliğinde inşa edilen plastik beton perde metamorfiklere soketlenmiştir. 

Perdenin alt ucu deniz seviyesinden 22 m aşağıya kadar indirilmiştir. Söz konusu 

baraj rezervuarında açılan 5 adet işletme kuyusundan pompaj ile 

faydalanılmaktadır. Çapları 30 cm olan işletme kuyularının derinlikleri 30 m 

civarındadır (JGRC 2001).   

Tsunegami yeraltı barajında ayrıca yapay besleme amacıyla 300 mm 

çapında, ortalama 14 m derinliğinde 8 adet kuyu ve toplam 1420 m2 alana sahip 

2 adet süzülme havuzu inşa edilmiştir.  

 

6.5.3. Sunagawa ve Fukuzato Yeraltı Barajları 

Afrika, Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın yarı kurak 

bölgelerinde eski klasik dolgu yöntemiyle (open cut) inşa edilen yeraltı 

barajlarında 1000-10000 m3 yeraltısuyu depolanabildiği görülmektedir (Hanson 

& Nilsson 1986). Ancak daha kalın ve geniş akiferlerde slury-wall (plastik beton 

perde) veya yerinde karışım diyafram duvar (mix-in-place) yöntemi ile en az 1 

milyon m3 su depolayan yeraltı barajlarının yapılması mümkün hale gelmiştir. 

Örneğin Japonya’nın Ryukyu ve Amami adalarındaki (güneybatı Japonya) 
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Kuvaterner yaşlı Ryukyu kireçtaşları bu tür yeraltı barajları için uygun olarak 

değerlendirilmiştir (Nagata vd. 1993). Japon hükümeti 1988-1993 yılları 

arasında Miyako adasında Sunagawa yeraltı barajını inşa etmiştir. Baraj 

rezervuarında açılan 100 adet kuyudan pompalanan su ile çok geniş tarım 

alanları sulanmaya başlamıştır (Ishida vd. 2006).  

Miyako adasını da içeren Ryukyu adaları Japonya’yı oluşturan büyük 

boyutlu adaların güney ucundan sonra kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda bir 

yay şeklindedir. Adanın doğusunda bulunan en az 7000 m derinliğindeki Ryukyu 

çukurluğu bir dalma-batma zonudur. Burada Filipin denizi plakası Avrasya 

plakası altına dalmaktadır. Bu mekanizma nedeniyle Ryukyu adaları yükselmiş 

olup, birkaç denizel teras çökelleri ile karakterizedir.  Bir resifal fasiyes çökeli 

olan Kuvaterner yaşlı Ryukyu kireçtaşları bütün Ryukyu adalarını kapsamaktadır 

(Hori & Kayane 2000). 

 

 

Şekil 6.20. Miyako adasının harita ve uydu görüntüsü 



 112 

 

Şekil 6.21. Miyako adasında (Japonya) yeraltı barajı yapılmadan önceki ve 

     sonraki durumun sembolik gösterimi (Apaydın vd. 2005) 

 

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 1900 km güneybatısındaki Miyako 

adasının alanı 159 km2’dir. Ada, sub-tropikal iklime sahip olup, yıllık ortalama 

sıcaklık ve nem yüksektir (23 oC ve % 79). Yıllık yağış miktarı (2200 mm) epeyce 

yüksek olmasına rağmen yıl içindeki dağılımı çok düzensizdir. Ada, geçirimliliği 

yüksek olan kireçtaşları ile kaplı bir plato düzlüğü şeklinde olduğundan, yüzeysel 

akış oluşmamaktadır. Adanın en yüksek noktasının denizden yüksekliği 113 

m’dir. Adanın %14’ü ormanlarla kaplıdır. Miyako adasının % 82’sini oluşturan 

tarım alanlarında tütün ve şeker kamışı en önemli tarımsal üründür (JGRC 

2001). Baraj yapılmadan önce hem yağışlarla doğal sulama, hem de kuyularla 
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sulama yapılmakta, ancak Muson yağmurları haricinde sık sık kuraklık 

yaşanmakta idi. 

Miyako adası Kuvaterner yaşlı yüksek hidrolik iletkenliğe sahip 

kireçtaşları ile kaplıdır. Kireçtaşları üzerinde 0,5-1 m kalınlığında lateritik killi bir 

toprak örtü bulunmaktadır. Kireçtaşlarının efektif porozitesi % 10’dur.  Yapılan 

hesaplamalara göre yağışın %40’ı kireçtaşı akiferine süzülmektedir. 

Kireçtaşlarının altındaki ana kaya Tersiyer yaşlı çamurtaşlarıdır. Akiferin 

altındaki Shimajiri grubuna ait çamurtaşları en az 2000 m kalınlığında olup, 

hidrolik iletkenliği 10-7 m/s’nin altındadır (JGRC 2001). Ryukyu kireçtaşı 

akiferinin ortalama hidrolik iletkenliği 3,54×10−3 m/s ve özgül verim %10’dur 

Kireçtaşları iyi bir akiferdir, ancak formasyonun eklem sistemlerinden oluşan 

gözeneklerinin kil dolgulu olduğu yerlerde hidrolik iletkenlik düşmektedir 

(Ishida vd. 2003). Yeraltı barajlarının beslendiği havzalarda Lyukyu 

kireçtaşlarının kalınlığı 20-50 m arasındadır. Ada birçok fay ile sınırlanan 23 adet 

alt havzaya ayrılmıştır. Bu faylar kuzeybatı-güneydoğu uzantılı olup bütün adayı 

kaplamaktadır (Okinawa General Bureau 1982). Bu fayların etrafında eklem 

sistemleri gelişmediğinden faylar geçirimsizdir. Faylar arasındaki alanların taban 

topoğrafyası yeraltı vadisi şeklinde olup, bu yapılar yeraltı barajı yapımı için 

uygundur (Ishida vd. 2003). Sonuç olarak,  yapılan çalışmalarla adanın jeolojik-

hidrojeolojik yapısı ve yeraltısuyu dinamiği yeraltı barajı yapımı için uygun 

bulunmuştur (Ishida vd. 2003). Japon hükümeti iki yeraltı barajının (Sunagawa 

ve Fukuzato) yapımı ile birlikte bir sulama projesi uygulamaya koymuştur. 

1988 yılında Ulusal Sulama Projesi kapsamında inşa edilen barajların 

toplam kapasitesi 20 milyon m3’tür.  Baraj gövdelerinin yanlarındaki düşük kota 

sahip boyunlardan yeraltısuyu sızmasını önlemek amacıyla yedek gövdeler 

(kapama seddeleri) de inşa edilmiştir. Sunagawa yeraltı barajının inşaatı 1988 

yılında başlayıp 1993 yılında tamamlanmıştır. Baraj rezervuarı 1995 yılında 

tamamen dolmuştur. Fukuzato yeraltı barajının inşaatı 1994 yılında başlamış, 

1996 yılında tamamlanmıştır. İki yıl sonra (1988) rezervuar tamamen dolmuştur. 

Her iki barajın gövdesi yerinde karışım (mix-in-place) bitişik kazık yöntemiyle 

inşa edilmiştir (Ishida vd. 2003). Sunagawa yeraltı barajında perde alt kotu deniz 

seviyesinden 19 m aşağıda, Fukuzato barajında ise 19 m yüksektedir.  Barajların 

rezervuarındaki yeraltısuyu 147 adet işletme kuyusu ile havuzlara 

pompalanmaktadır. Havuzlardaki su, adanın tamamına kapalı boru sisitemi ile 

pompajla yayılmaktadır. 2001 yılında sulama projesinin tamamlanması ile 

Sunagawa barajından 2001 yılında 2,7 milyon m3, 2002 yılında 4,8 milyon m3, 
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2003 yılında 5 milyon m3 yeraltısuyu pompalanmıştır. Bu dönemde yeraltısuyu 

seviyesi maksimum seviyede kalmıştır (deniz seviyesinden 31 m yüksekte). 

Sunagawa barajının yapılması ile rezervuarın en derin olduğu yerde vadoz zon 

kalınlığı 38 m’den 13 m’ye düşmüştür. Başka bir ifade ile doygun kalınlığı 25 m 

arttırarak, yeraltısuyu seviyesini yükseltmiştir.  Böylece hidrolik eğim 0,0067 

m/m’den 0,00012 m/m’ye düşmüştür. Fukuzato yeraltı barajında vadoz zon 26 

m’den 5 m’ye düşmüştür. Bu düşüş ile akifer kalınlığı baraj yapımı ile 21 m 

artmıştır.  

Sunagawa yeraltı barajı etüt çalışmalarında yeraltı jeolojisinin ve 

topoğrafyasının araştırılması amacıyla sondaj kuyuları açılmıştır. Havza; menba 

tarafında doğal su bölüm hattı ve diğer taraflarda fay ile yükselmiş olan sırtlar 

ile sınırlanmıştır. Yeraltısuyu akımı sırttan güneydoğuya, Pasifik okyanusuna 

doğrudur. Özetle, Miyakojima (Japonya) adasındaki iki yeraltı barajının yıllık 

toplam depolama kapasitesi 20 milyon m3 olup, günde 50000 m3 su 

çekilmektedir. Bu proje dünyanın bilinen en büyük yeraltı barajı projesidir.  

 

Tablo 6.5. Miyako adası (Japonya) yeraltı barajlarına ait bilgiler 

 Yapılış amacı Sulama 

 Yapılış yılı 1990 

 Yeri Miyako adası 

 Akifer  Kireçtaşı 

 Özgül verim (0,1-0,15) 

 Temel kaya Çamurtaşı (K=2x10
-4 

cm/s) 

 Gövde tipi Yerinde karışım (mix-in place) diyafram duvar 

 Sunagawa Barajı   Fukuzato Barajı 

 Kret uzunluğu 1677 m   1790 m 

 Yüksekliği (perde derinliği) 50 m   27 m 

 Havza alanı 7,2 km
2
   12,4 km

2 

 Gövde genişliği (ortalama) 0,5 m    0,5 m 

 Rezervuar hacmi 9,5 milyon m
3
   10,5 milyon m

3 

 İşletme sondaj kuyusu 147 adet 
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Foto 6.13. Fukuzato yeraltı barajı 

 

Sunagawa ve Fukuzato barajlarından sonra Japonya’nın batısındaki 

Ryukyu ve Amami adalarında da yeraltı barajlarının yapımı planlanmıştır 

(Nagata vd. 1993).  Ayrıca, Waite, Tengakuma, Tunegami, Kabasima, Minafuku 

ve Kaki adalarında yeraltı barajları inşa edilmiştir (Nagata vd. 1994). Bunların 

haricinde, Nakajima adasında bitişik kazık yöntemi ile bir baraj daha inşa 

Foto 6.12. 

Miyako adasında 

yeraltı barajları 

ile şeker kamışı 

da sulanmaktadır. 
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edilmiştir.  Bu baraj ile Miyako adasındaki barajlar inşaat tekniği ve boyut 

bakımından ülkemiz için örnek alınabilecek projelerdir. 

Japonya’da o zamana kadar dünyanın bilinen en büyük yeraltı barajları 

olan Nakajima ve Miyakojima yeraltı barajlarının inşaatının tamamlanmasından 

(1988-1993) sonra, 8 adet baraj daha inşa edilmiştir. Bu barajlardan bazılarında 

plastik beton perde ve bitişik kazık yöntemi uygulanmıştır. 

 

6.5.4. Nakajima Yeraltı Barajı 

Nakajima; Japonya’yı oluşturan büyük adalardan biridir. Adada tuzlu su 

girişimini önleyerek sulama yapmak amacıyla deniz sahilinden 200 m içeride, 

denize uzanan alüvyon vadisini kesecek şekilde 1993 yılında bir yeraltı barajı 

inşa edilmiştir. Gövde yüksekliği 24,84 m, kret uzunluğu 87,7 m, toplam 

rezervuar hacmi 277 000 m3 olan baraj bitişik kazık yöntemi ile inşa edilmiştir. 

Barajın inşa edildiği alüvyonun altında andezit-riyolit bulunmaktadır. Perde 

genişliği 0,55 m olan bu baraj Japonya’nın büyük yeraltı barajlarından biridir.  

 

Tablo 6.6. Nakajima (Japonya) yeraltı barajına ait bilgiler 

Yapılış amacı Sulama-tuzlu deniz suyu girişimini önleme 

Konumu Sahilden 200 m içeride vadi düzlüğünde 

Akifer Vadi alüvyonu 

Kret uzunluğu 87,7 m 

Yüksekliği 24,84 m 

Geçirimsiz perde genişliği (Kazık çapı) 0,55 m 

Rezervuar hacmi 277 000 m
3
 

Özgül verim 0,10 

Aktif depolama  27 000 m
3
 

Temel kaya Andezit-riyolit 

 

6.5.5. Komesu Yeraltı Barajı 

Komesu yeraltı barajı Japonya’yı oluşturan büyük adaların 

güneybatısındadır. Baraj; Japonya’nın ana adalarından biri olan Okinowa adası 

Itoman şehrinde sahil boyunca inşa edilmiştir. Barajın inşaatı 1993-2003 yılları 

arasında tamamlanmıştır (Ishida vd. 2011). Maksimum gövde yüksekliği 69,4 m 

(gövde -69,4 kotuna inmektedir), gövde uzunluğu 2320 m, toplam rezervuar 

hacmi 3,5 milyon m3 olan baraj “yerinde karışım diyafram duvar” yöntemi ile 
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inşa edilmiştir. Perde genişliği minimum 0,5 m’dir. Baraj; deniz sahilinde 

bulunan kireçtaşı akiferinde tuzlu su girişimini önleyerek sulama suyu ihtiyacını 

karşılamak amacıyla kullanılmaktadır.  Kireçtaşlarının altında ise Tersiyer yaşlı 

kumtaşı ve çamurtaşları bulunmaktadır (JGRC 2001).  Gövde inşaatı, tuzlu suyun 

okyanusa boşaltılması için orta kısımdan başlayarak her iki yana doğru 

ilerletilmiştir. Ancak baraj tamamlandığında yine de doğu ve batı uç bölgesinde 

bir tuzlu su kütlesi kalmıştır (Nawa & Miyazaki, 2009).  

Tesis, yeraltı barajı ile birlikte baraj rezervuarında 18 adet işletme 

sondaj kuyusu, 6 pompa istasyonu ve 42 km uzunluğunda sulama şebekesinden 

ibarettir. Kuyulardan her birinin günlük su kapasitesi 2000 m3’dür.  

 

 

Şekil 6.23. Japonya’daki Komesu yeraltı barajı rezervuarında kalan tuzlu su 

kütlesinin konumu (Nawa & Miyazaki, 2009) 

 

6.5.6. Yokatsu Yeraltı Barajı 

Yokatsu Yeraltı Barajının inşaatı 1999-2008 yılları arasında 

tamamlanmıştır (Ishida 2011). Gövde yüksekliği 67,6 m, gövde uzunluğu 705 m, 

toplam rezervuar hacmi 3,9 milyon m3 olan baraj yerinde karışım diyafram 

duvar yöntemi ile inşa edilmiştir. Perde genişliği 0,5 m’dir. Deniz sahilinde 

bulunan kireçtaşı akiferinde tuzlu su girişimini önleyerek sulama suyu ihtiyacını 

karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Kireçtaşlarının altında ise Tersiyer yaşlı 

kumtaşları bulunmaktadır (JGRC 2001).  Perde -42 m kotuna kadar inmektedir. 
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BÖLÜM 7 
 

TÜRKİYE’DE YERALTI BARAJLARI 

 
Ülkemizde yeraltı barajı denebilecek tesislerin yapımı 1980’li yılların 

başına kadar faaliyet gösteren Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü 

(TOPRAK-SU) teşkilatı ile başlamıştır. Bu kurumun kapatılmasından sonra 1984 

yılında kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen küçük 

ölçekli yeraltı barajlarının bulunduğu bilinmektedir. Boyutları ve depolama 

hacimleri küçük olan bu yapılara ait literatürde yeterli veri bulunmamaktadır.  

Türkiye’de son 10 yıldır yeraltı baraj inşaatında bir hareketlenme 

başlamıştır. 2003 ile 2012 yılları arasında Ankara, Çorum ve Kırıkkale illerinde 

içmesuyu veya sulama amaçlı 6 adet yeraltı barajı inşa edilmiştir. Ayrıca, sulama 

amacıyla Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından Seyitgazi ilçesinde inşa edilen yeraltı 

barajı 2007 yılından beri, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Baskil ilçesinde inşa 

edilen yeraltı barajı 2011 yılından beri işletmededir.  

Bu bölümde, yukarıda kısaca değinilen ve literature veya arşivlerde 

bilgisi bulunan yurt içi projeler iklim, hidroloji, havza özellikleri, jeoloji-

hidrojeoloji, proje, inşaat, işletme vb. yönleriyle ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır.  

  

7.1. TÜRKİYE’DE YERALTI BARAJI UYGULAMALARI  

Türkiye’de Toprak Koruma ve Sulama Genel Müdürlüğü (TOPRAK-SU) 

teşkilatı ve daha sonra Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 

küçük ölçekli yeraltı barajlarının bulunduğu bilinmektedir. Vadi alüvyonlarında 

inşa edilen bu yapılar depolamadan ziyade, gövde gerisine gelen yeraltısuyu 

akışını toplayıp cazibe ile isale hattına çeviren bent şeklindeki yapılardır. 

Bunlarda çoğunlukla beton veya kil perde kullanılmıştır. Bu projelerin 

çoğunluğunda geçirimsiz perde ana kayaya oturtulmuş, bir kısmında da alüvyon 

içinde askıda bırakılmıştır. Bu yapılar köylerin içmesuyu veya küçük ölçekli 

sulama suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.  

Ülkemizde ilk büyük ölçekli yeraltı barajının İzmir Çeşme’de inşa 

edilmesi planlanmıştır. Söz konusu baraj, DSİ tarafından enjeksiyon perdesi ile 

deniz suyu girişimini önleyerek yeraltısuyunu kıyı akiferi içinde depolamak 
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amacıyla projelendirilmiştir. Projenin finansmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından yapılmıştır. Ancak bu projenin inşaatı tamamlanamadığından tam 

olarak başarı sağlanamamıştır.  

Ülkemizde inşa edilen yeraltı barajlarına ikinci örnek, DSİ 5. Bölge 

Müdürlüğü (Ankara) ile Köy Hizmetleri Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından 

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Yahşihan’a cazibe ile içmesuyu sağlamak 

amacıyla 2003 yılında inşa edilen yeraltı barajıdır. Geçirimsiz granitler 

üzerindeki alüvyonda inşa edilen yeraltı barajında geçirimsiz gövde, beton 

üzerinde kil çekirdekli zonlu toprak dolgudur. 2003-2012 yılları arasında 

Türkiye’de inşa edilen diğer yeraltı barajları Malıboğazı (Ankara, 2004), Aşağı 

Olunlu (Kırıkkale, 2006), Sancar (Eskişehir, 2007), Bahşılı (Kırıkkale, 2010),  İskilip 

(Çorum, 2011), Baskil (Elazığ, 2011), Elmadağ (Ankara, 2012) yeraltı barajıdır.  

 

  

 

Şekil 7.1. 

TOPRAK-SU ve 

Köy Hizmetleri 

tarafından 

yapılan beton 

gövdeli yeraltı 

bentlerini 

temsil eden 

harita ve kesit 

(Apaydın vd. 

2005)    
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7.1.1. Çeşme Yeraltı Barajı (İzmir)  

İzmir’in Çeşme ilçesinde deniz suyu girişimini önleyerek Çeşme’ye temiz 

içmesuyu sağlamak amacıyla Ildırı’da DSİ tarafından enjeksiyon yöntemi ile 

yapılması planlanan barajın etüt ve fizibilite çalışmaları 1998 yılında 

tamamlanmıştır. Finansmanının Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bankası 

tarafından sağlanması planlanan proje; Türkiye’de enjeksiyon yöntemi ile sahil 

akiferlerinde inşa edilen ilk baraj özelliği taşımaktadır. Projesinde, kireçtaşları 

içinde enjeksiyon perdesi inşa edilerek, perdenin kireçtaşlarının altındaki ana 

kayaya soketlenmesi öngörülmüştür. DSİ tarafından yapılan çalışmalara göre 

söz konusu bölgedeki yeraltısuyu potansiyeli, kış aylarında 25 bin nüfuslu 

Çeşme’nin ihtiyacının % 50’sini karşılayacak kapasiteye sahiptir.  

Proje alanı İzmir’in 80 km batısında, Ildır kaynakları bölgesindedir. Ildır 

kaynakları; Triyas yaşlı Gerence ve Camiboğazı formasyonlarının dokanak 

bölgesinden Camiboğazı fayının kontrolünde 4 ayrı noktadan boşalmaktadır. 

Kaynakların çıkış kotu 0,30 m ile 6,55 m arasındadır. Yıllık toplam potansiyeli 

yaklaşık 12 milyon m3 olan kaynaklara %9 oranında deniz suyu karışımı söz 

konusudur. Kaynakların bulunduğu bölgedeki yeraltısuyuna tuzlu su girişimini 

önlemek ve kaliteyi içmesuyu kalitesine yükseltmek amacıyla DSİ 2. Bölge 

Müdürlüğü (İzmir) tarafından Ildır sahilinde 65 m derinliğinde, 566 m 

uzunluğunda geçirimsizlik perdesi inşa edilmesi planlanmıştır. Böylece yılda 

yaklaşık 14 milyon m3 yeraltısuyunun Çeşme’nin içmesuyuna katkı olarak 

kullanılabileceği tahmin edilmiştir (Bilgisu vd. 1988).  

Deneme enjeksiyon sondajlarına göre 566 m uzunluğundaki güzergah 

boyunca ortalama -65 kotuna kadar yüksek geçirimli karbonatlı zonlar 

bulunmaktadır. Yapılan basınçlı su testlerinde bu zonun altındaki değerlerde ani 

düşüm olduğu gözlenmiştir. Yapılan sondajlarda karbonatlı akifer birimlerin 

genç andezitler tarafından kesildiği tespit edilmiştir. Zayıf geçirimli andezitler, 

akifer birimleri sahilin güney ve kuzeyinde kuşaklar durumdadır.  

Andezitlere ulaşıncaya kadar 400 enjeksiyon ve 128 ara enjeksiyon 

olmak üzere toplam 528 sondaj kuyusu açarak, 4 bin 414 ton çimento ve 190 

ton kum yüksek basınçla enjekte edilmiştir. Yapılan imalatı kontrol etmek 

amacıyla bölgede 25 kontrol kuyusu açılmıştır.  Projede öngörülen 566 m 

uzunluğundaki enjeksiyon perdesi imalatının tamamı finansman sorunları 

nedeniyle yapılamadığından yeraltısuyu kalitesinde beklendiği kadar bir 

iyileşme gerçekleşmediği ifade edilmiştir.  
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7.1.2. Yahşihan Yeraltı Barajı (Kırıkkale) 

Projenin Yeri ve Amacı 

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara) ve Köy Hizmetleri Kırıkkale İl 

Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde inşa 

edilmiştir. Yahşihan’a cazibe ile içmesuyu sağlamak amacıyla planlanan barajın 

yapımı 2003 yılında tamamlanmıştır.  

Barajın bulunduğu yerde önceden yine Kırıkkale Köy Hizmetleri İl 

Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve bir süre içmesuyu temin edilen drenaj 

tesisinde kuraklığın da etkisiyle debi azalmış, daha sonra da su alma yapısından 

hiç su alınamaz duruma gelinmiştir. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve Kırıkkale Köy 

Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından tesiste yapılan incelemede, yeraltısuyu 

seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesi sonucu su alma yapısının askıda kaldığı 

sonucuna varılmıştır. Bu nedenle alüvyonun tabanına kadar kazı yapılarak suyun 

tabandan alınması ve su alma yapısının önüne bir gövde inşa ederek 

yeraltısuyunun bu gövdenin arkasında depolanması düşünülmüştür.  Bunun için 

vadi boyunca uzanan alüvyon akiferin eksen yerindeki kalınlığını araştırmak ve 

ana kayaya (granitler) kadar alüvyonda ne kadar kazı yapılması gerektiğini tespit 

etmek amacıyla DSİ tarafından elektrik rezistivite ölçümleri yapılmıştır. Yapılan 

ölçümlere göre alüvyon kalınlığının 34 m olduğu sonucuna varılmıştır. Buna 

göre proje ile ilgili hesaplar yapılarak kazılara başlanmıştır. Kazı ve dolgu 

inşaatında DSİ ve Köy Hizmetlerinin makineleri çalışmış, barajın projesi ve buna 

göre uygulama Köy Hizmetleri tarafından yapılmıştır.  

 

Genel Hidrojeolojik Durum 

Barajın bulunduğu havza yarı kurak bir bölge olan Kırıkklale ili sınırları 

içindedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 372 mm; ortalama potansiyel buharlaşma 

1500 mm, ortalama sıcaklık ise 12,3 0C’dir. Baraj; eğimli bir vadide granitik 

kayaçlar üzerindeki alüvyon akiferden faydalanmak üzere planlanmıştır. Barajın 

havzası 13 km2’dir. Barajın bulunduğu vadide ancak aşırı yağışların ve kar 

erimelerinin olduğu aylarda akış gerçekleştiği bilinmektedir. Vadi boyunca 

uzanan alüvyon granitler ve menbaya doğru diyabazlar üzerinde bulunmaktadır.  

Bölgesel bilgilere göre alttaki kayaçların geçirimsiz özellikte olduğu 

bilinmektedir. Vadi boyunca yapılan jeolojik inceleme ve eksen yerinde yapılan 

kazılardan alüvyonun genel olarak kil-silt-kum-çakıl karışımı olduğu anlaşılmıştır. 

Alüvyon kalınlığı menbaya doğru 10-15 m’ye kadar azalmaktadır. Havza genel 

olarak rusubi karakter taşımaktadır.  
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Proje Özellikleri 

Geçirimsiz granitler üzerindeki alüvyonda inşa edilen yeraltı barajında 

gövde; 2 m kalınlığındaki beton temel üzerinde kil çekirdekli toprak dolgudur. 

Gövde “V” şeklindeki dar ve derin bir vadide, en kalın olduğu yerde 34 m olan 

alüvyonun kaldırılması suretiyle ana kayaya oturtulmuştur. Barajda gövde 

yüksekliği 14 m’dir. Projenin tasarımcısı ve uygulayıcısı olan Kırıkkale Köy 

Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından gövdenin talveg seviyesine kadar 

yükseltilmesine gerek görülmemiş, kret talveg kotunun yaklaşık 20 m altında 

oluşturulmuştur. “V” şeklindeki vadinin tabana yakın kısmı oldukça dar ve dik 

şevli olduğundan, kil dolgunun serilmesi, sıkıştırılması ve yamaçlardaki ana kaya 

ile dokanağının sızdırmazlığı sağlayacak şekilde sağlamlaştırılmasındaki güçlük 

nedeniyle vadi tabanında gövdenin alt kısmı betondan inşa edilmiştir. 2 m 

yüksekliğindeki betonun üzerinde geçirimsiz malzeme serilip sıkıştırılarak gövde 

inşaatı tamamlanmıştır.  

 Baraj inşa edildikten sonra gövde arkasında gözlem kuyusu inşa 

edilmediğinden yeraltısuyu seviyesi izlenmemiştir. Düzenli debi ölçümü 

yapılmayan Yahşihan yeraltı barajından 20-30 l/s arasında verim elde edilmiştir. 

2010-2011 yıllarında yağışların fazla olması nedeniyle beslenimin artması 

sonucunda 2012 yılında gövde üzerinden bir süre taşma olmuştur.  

 

 

Şekil 7.3. Yahşihan yeraltı barajının bulduru haritası 
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Tablo 7.1. Yahşihan (Kırıkkale) yeraltı barajına ait bilgiler 

Yeri Kırıkkale-Yahşihan ilçesi Karadere vadisi 

Paftası Kırıkkale İ30 b2 

UTM Koordinatları (ED 50, 6 derece) 541800-4416050 

Yıllık ortalama yağış (mm) 372 

Yıllık ortalama sıcaklık (
o
C) 12.3 

Yıllık potansiyel buharlaşma (mm) 1500 

Tipi  Kil çekirdekli zonlu toprak 

Kazı derinliği (talvegden)  Maks. 34 m 

Gövde yüksekliği  Temelden 14 m  (beton tabya dahil)  

Su alma yapısı yeri  Temelden 12 m yüksekte, sol yamaç tarafı 

Kret uzunluğu   20 m 

Akifer  Alüvyon 

Ana kaya  Granit  

Debi (ortalama)  20-30 l/s  

Havza alanı (km
2
)  13 

Akifer kalınlığı (m)  En fazla 34 m  

Yapım yılı   2003 

 

 

Foto 7.1-2. Yahşihan yeraltı 
barajında kazı ve gövde dolgusu 
çalışmaları 
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7.1.3. Malıboğazı Yeraltı Barajı (Kalecik-Ankara) 

Projenin Yeri ve Amacı 

Proje yeri, Ankara-Kalecik ilçesinin yaklaşık 20 km kuzeydoğusunda, 

Malıboğazı mevkiindedir. DSİ’nin Kalecik-Kızılırmak Vadi Sulamaları projesi 

kapsamında,  ırmaktan pompajla yapılan Gökçeören sulamasında enerji 

maliyetinin son yıllarda artış göstermesi nedeniyle, mevcut proje sahasında 

Gökçeören, Alibeyli ve Tilkiköy’e ait arazilere cazibe ile takviye su sağlamak 

amacıyla yeraltı barajı inşa edilmesi planlanmıştır.   

 

Baraj Havzasının Coğrafik, Topoğrafik, Hidrografik ve İklimsel Özellikleri  

Orta Kızılırmak havzasında yer alan Malıboğazı yeraltı barajının yağış 

havzası 80 km2’dir. 750-1499 m kotları arasında kalan havzanın ortalama kotu 

875 m’dir. Engebeli bir topoğrafyaya sahip olan havzada hakim yükseltiler saat 

ibresi yönünde Orçan T. (1015 m), Çaltepe (1038 m), Fincankaya T. (1499 m), 

Hacıgediği T. (1411 m), Doğu T. (1284 m) ve Sülüklügöl T. (1117 m) dir. Havzanın 

ortalama eğimi % 7-8 civarındadır.  

 

 

Şekil 7.6. Malıboğazı yeraltı barajının yeri 
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Şekil 7.7. Malıboğazı yeraltı barajı ve isale hattının konumu 

 

Havzayı drene eden ana akarsu olan Malıboğazı deresi, sadece kışın 

yağan karların erimesiyle ve yağışlı mevsimlerde akışa geçmektedir. 2005 yılı kış 

aylarında az kar yağması nedeniyle hiç akış gözlenmeyen derede, Nisan-Haziran 

ayları içinde düşen kısa süreli aşırı yağışlarda yine kısa süreli (1-2 günlük) 

akımlar gözlenmiştir. Ancak baraj eksen yerinde bu akımın tahmini olarak 15-20 

l/s’yi geçmediği görülmüştür.  

Havzanın genel bitki örtüsü ekili araziler ve bunun dışındaki arazilerde 

yabani otsu bitkiler ve çalılıklar şeklindedir. Ormanlık alanlar çok sınırlıdır. Vadi 

içlerinde yer yer söğüt ve kavak ağaçları bulunmaktadır.  

Havza, İç Anadolu Bölgesi’ndedir. İklim karasal olup, kışlar soğuk, yazlar 

sıcak ve oldukça kurak geçmektedir. Havza içindeki yegane istasyon olan Çandır 

(DMİ) istasyonunda 1965-1995 yılları arasında kaydedilen verilere göre yıllık 

ortalama yağış 398,1 mm’dir.  Yağışların en fazla olduğu aylar Aralık-Ocak ve 

Nisan-Mayıs aylarıdır. Yıllık yağışın yaklaşık yarısı (% 47) bu aylarda 

gerçekleşmektedir. Yağışın en az olduğu ay ise Eylül ayıdır (yıllık yağışın % 3’ü).  
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Havzanın ortalama yağışını hesaplamak amacıyla yapılan çalışmada 

Kalecik, Çandır, Tüney, Irmak, Sulakyurt ve Şabanözü istasyonlarına ait 1965-

1995 yılları arasındaki 31 yıllık verilere göre Yağış = 0.366*Kot+86.99 eşitliği 

elde edilmiştir (R2 = 0,85). Buna göre, havzada 100 m kot artışında yıllık yağış 

miktarı 36 mm artmaktadır.  Yapılan analizlerden, havzaya düşen alan ağırlıklı 

ortalama yağış 407 mm hesaplanmıştır. Kalecik meteoroloji istasyonu verilerine 

göre yıllık ortalama sıcaklık 12,5 oC’dir. En sıcak ay, Temmuz ve Ağustos (23,9 
oC), en soğuk ay ise Ocak ayıdır (1,16 oC). Havzaya buharlaşma ölçülen en yakın 

istasyon olan Kırıkkale DMİ istasyonunda 1986-1995 yılları arasındaki kayıtlara 

göre ortalama potansiyel buharlaşma 1500 mm/yıl civarındadır.  

 

 

Şekil 7.8. Malıboğazı yeraltı barajı yağış havzasındaki yükseltiler ve drenaj ağı 
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Baraj Yeri Jeolojisi, Geçirimliliği ve Akiferin Hidrolik Özellikleri 

 Baraj yerinde vadi alüvyonun altında menba tarafında aglomeralar, 

mansap tarafında ise Malboğazı formasyonuna ait kireçtaşları bulunmaktadır. 

Alüvyon kalınlığı eksen yerinde 30 m civarındadır. Alüvyonun kaba taneli akifer 

olan kısmının kalınlığı 57972-R gözlem kuyusunda 24 m, 57972 pompaj 

kuyusunda 19 m tespit edilmiştir.  Bu seviyelerin altında ise alüvyonun killi-siltli 

zayıf geçirimli malzemeden oluştuğu gözlenmiştir. Kireçtaşları tabana doğru 

kırık-çatlakları azalan ve giderek masifleşen bir yapıdadır. En fazla 160 m 

genişliğinde, kuzeydoğuya ve güneybatıya doğru incelerek kamalanan bir blok 

halindedir.  Menba tarafında Karadağ formasyonuna ait geçirimsiz özellikteki 

andezitler ve sıkı çimentolu aglomeralar, mansap tarafında ise yine geçirimsiz 

özellikteki Dizilitaşlar formasyonu ile kuşaklanan kireçtaşlarında geçirimlilik 

yönünden bir sorun çıkmayacağı öngörülmüştür.  

 Alüvyonun eksen yerinde genel olarak yüzeyden itibaren ilk 10 m’si 

çakıl, kum, silt, kil karışımı, 10-20 m arası çakıl, 20-22 m arası kil, 22-26 m arası 

ise yer ince kum bantlı kil-silt boyutlu malzemeden oluşmuştur.  Geçirimli akifer 

malzeme, zeminden itibaren ilk 19-20 m’lik kısımdır.  

 Kazı öncesinde yapılan pompalama testlerinin değerlendirilmesi ile 

hidrolik iletkenlik katsayısı (K) 34,3 m/gün,  depolama katsayısı 0,15, test 

tarihindeki koşullara göre 20 m derinliğinde açılacak bir kazı çukuruna 

gelebilecek su miktarı yaklaşık 50 l/s hesaplanmıştır.  

 

Yeraltısuyu Kalitesi 

 Malıboğazı yeraltı barajında 2003 yılında 57972 no.lu pompaj 

kuyusundan alınan su örneği ve baraj inşaatı tamamlandığında isale hattı 

ucundan alınan su örneklerinin analizinde sulama suyu sınıfı C3S1 elde edilmiştir. 

Artık Sodyum Karbonat (RSC) ve bor yönünden bir sorun bulunmamaktadır. 

 
Tablo 7.2. Malıboğazı yeraltı barajında yeraltısuyu kimyasal analiz sonuçları 

Yılı pH EC Na K Ca+Mg CO3 HCO3 Cl SO4 SAR RSC 

2003 7,90 922 4,78 0 6,49 0 7,17 0,88 3,22 2,65 0,68 

2005 7,70 978 3,56 0,02 6,94 0 7,39 1,04 2,09 1,91 0,45 

 

Sınıf Toplam tuz Bor 

C3S2 590 0,26 

C3S1 626 0,27 

*Anyon ve katyonlar mek/l, elektriksel 
iletkenlik (EC) mikromhos/cm, toplam tuz ve 
bor ppm cinsindendir. 
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Şekil 7.10. Malıboğazı yeraltı baraj yerinin hidrojeolojik modeli (Apaydın 2009) 

 

 
 

Şekil 7.11. Malıboğazı yeraltı barajında yağış-yeraltısuyu ilişkisi  (Apaydın 2009) 

 

Proje Özellikleri 

 Malıboğazı yeraltı barajı kil çekirdekli toprak dolgu barajdır. Kret 

uzunluğu 50 m, gövde yüksekliği 20,6 m olan barajın kil perde üst kotunun (kret 

kotu) talvegden derinliği 4,90 m’dir. Geçirimsiz kil gövde inşa edilirken gövdenin 

arkasına 1,5 m çapında barbakanlı büzlerden keson kuyu şeklinde bir su alma 

yapısı inşa edilmiş; cazibeli olarak su iletecek olan 400 mm çapındaki boru, 

gövde içinden geçerek keson kuyunun içine girecek şekilde yerleştirilmiştir.  

Büzlerin etrafına iri çakıl ve blok boyutundaki malzemeden filtre malzemesi 

dökülerek çakıl zarfı oluşturulmuştur. 
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 Gövde gerisinde keson kuyu şeklindeki su alma yapısı içinden suyu alan 

çelik boru, yaklaşık 2 km aşağıda Gökçeören sulama kanalına ulaşmaktadır.  

Çelik boruya barajdan 500 m aşağıda (menba vanası) ve iletim hattının ana 

kanala ulaştığı yerde (mansap vanası) iki vana sistemi monte edilmiştir. Bu 

vanalar açılıp kapanmak suretiyle baraj kontrol altında tutulabilmektedir.  

 

Tablo 7.3. Malıboğazı yeraltı barajına ait bilgiler 

 Yeri Ankara-Kalecik ilçesi 

 UTM Koordinatları (ED 50, 6 derece) H30 c2,  542100-4452100 

 Yıllık ortalama yağış (mm) 407 

 Yıllık ortalama sıcaklık (
o
C) 12,5 

 Yıllık potansiyel buharlaşma (mm) 1500 

 Gövde tipi  Kil çekirdekli zonlu toprak dolgu 

 Maksimum kazı derinliği   26 m 

 Kret uzunluğu  50 m 

 Gövde yüksekliği   20,60 m 

 Gövde taban kotu  750,0 m 

 Kret kotu  770,60 m 

 Su alma kotu (cazibeli)   762,44 m 

 İsale hattı  2 km, 400 mm çaplı çelik boru  

 Yağış alanı  80 km
2
 

 Minimum debi (tahmini)  25-30 l/s 

 Maksimum debi (tahmini)  50-60 l/s 

 Rezervuar uzunluğu  500 m 

 Rezervuar ort. genişliği  60-70 m 

 Rezervuar yüksekliği (aktif)  10 m 

 Depolama katsayısı=Özgül verim  0,15 

 Aktif depolama (tahmini)  50 000 m
3 

 Toplam depolama (tahmini)  100 000 m
3
 

 Baraj inşaatı başlangıcı  Ağustos, 2004 

 Baraj inşaatı bitişi  Aralık, 2004 

 İletim hattı inşaatının tamamlanması  Ağustos, 2005 
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Kazı Çalışmaları  

 Malıboğazı yeraltı barajında kazı çalışmalarına 17 Ağustos 2004 

tarihinde başlanmıştır. Kazıya başlanmadan önce, 5-6 km mesafedeki geçirimsiz 

malzeme sahasının yolu kontrol edilerek gerekli düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, 

eksen yerinden geçen köy yolu güney tarafa, inşaat alanı dışına ötelenerek 

ulaşımın kesilmesi engellenmiştir. Baraj yerinde geçici şantiye kurulmuştur. 

Yapılan kazılarda beklendiği gibi Eylül ayı sonlarında yaklaşık 8 m derinliğindeki 

yeraltısuyu seviyesine ulaşılmıştır.  Bent yerinde derine indikçe genişleyen kazı 

alanından çıkan ve daha sonra büyük bir çoğunluğu tekrar yerine konacak olan 

doğal akifer malzemenin geçici olarak depolanacağı yerler daha önce 

belirlenmiştir. Bu malzemenin büyük bir çoğunluğu bent yerinin mansabında 

sağ ve sol sahilde depolanmıştır. Özellikle sağ sahilde bir platform oluşturularak 

geçici depolama amaçlı olarak kullanılmıştır.  

 

Tablo 7.4. Malıboğazı yeraltı barajında yapılan kazılara ait genel bilgiler 

  Maksimum kazı derinliği   26 m  (talvegden) 

  Toplam kazı miktarı   80634 m
3
 

  Dipsavak ve isale hattı kazısı    67415 m
3
 

  Geçirimli tuvenan dolgu   55000 m
3
 

  Çakıl-blok (filtre malzemesi)    16 000 m
3
 

 

  

Foto 7.3. 

Malıboğazı yeraltı 

barajında kazıdan 

çıkacak doğal 

malzemenin 

geçici olarak 

depolanacağı 

bölgede tesfiye 

çalışmaları  
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 Malıboğazı yeraltı barajının menba tarafında doğal zemin seviyesinden 

7-8 m derinde, makinelerin rahat ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için ikinci 

bir palye oluşturulmuştur. Yeraltısuyu seviyesi altındaki kazılar bu palyeden 

yapılmıştır.  Ancak kazı çukuru derinleşip makinelerin menba tarafından 

ulaşamayacağı derinliğe inildiğinde, mansap tarafında sağ sahile yakın kısımda 

vadi boyunca kazı çukuruna doğru olan ve ulaşımı sağlayan platformun kotu 

düşürülmüş, makinelerin çalışması sadece mansap tarafından sağlanabilmiştir.  

Kazı maliyetini arttırmamak için, menba tarafındaki oldukça dik şevde üçüncü 

bir palye oluşturulmamıştır.  Dolayısıyla da, kazının belli bir aşamasından sonra, 

menba tarafından kazı çukuruna makine ile müdahale imkanı kalmamıştır. 

Foto 7.4a,b.  
Malıboğazı yeraltı 

barajında kazı 

çalışmalarının 

başlangıcından  

(üst) ve yeraltısuyu 

seviyesine ulaşıldığı 

andan (alt)  bir 

görünüm  
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Ancak dik ve yüksek olmasına rağmen menba şevlerinde kazı ve inşaat süresince 

duraylılık yönünden bir sorun yaşanmamıştır. 

Malıboğazı yeraltı barajında kazı çalışmalarına başlanmasından 1 ay 

sonra talveg kotundan yaklaşık 8 m derinliğindeki yeraltısuyu tablasına 

ulaşılmıştır. Yeraltısuyuna ulaşılmasından bir süre sonra kazı alanına artarak 

gelen su, pompalarla tahliye edilmeye başlanmıştır. Su tablasına ulaşılmasından 

itibaren talveg kotundan 18-19 m derine kadar kazı çukuruna gelen su miktarı 

artmıştır. Kazıda 19. m’den sonra alüvyon içinde killi bir zona girilmiş, bu zonda 

ilerlerken kazı çukuru derinleşmesine rağmen akiferdeki su seviyesi 

düşmemiştir.  Menbadan gelen yeraltısuyu 19. m’den kazı çukuruna 3-5 

noktadan şelale şeklinde akmıştır. Yaklaşık iki ay boyunca pompajla tahliye 

edilen su debisi ortalama 50-60 l/s’dir. Kazı çukuruna mansap taraftan da su 

gelişi olmuştur. 

 

 

Şekil 7.13. Malıboğazı yeraltı barajında kazı yapılırken üstteki kaba taneli zon ile 

tabandaki kil-silt zonu dokanağından yeraltısuyunun şelale şeklinde akışını 

gösteren kesit 
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Gövdenin, Su Alma Yapısının ve İsale Hattının İnşaatı  

               Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra 2004 yılı Ekim ayı başında dolgu 

inşaatına başlanmıştır. Gövde tipi kil çekirdekli zonlu toprak dolgudur. 

Geçirimsiz malzeme 5-6 km mesafedeki malzeme sahasından temin edilmşitir. 

Gövde dolgusu başlamadan önce, gövde arkasında keson kuyu şeklindeki su 

alma yapısı inşa edilmiştir. Bunun için hazır büzler kullanılmıştır. Büzler içine 

barbakan delikleri açılarak su alma yapısı içine her taraftan su girişi sağlanmıştır. 

Foto 7.5-6. Kazı 
çalışmalarınada 
su seviyesine 

ulaşıldıktan sonra 

kazı alanının 

görünümü 



 142 

  

 

 
Su alma yapısının etrafına filtre görevi yaparak yeraltısuyu akımını 

hızlandırmak ve kuyu içine ince malzeme girişini engellemek amacıyla yuvarlak 

çakıl ve blok boyutlu malzeme dökülmüştür. Böylece drenfleks boru 

döşenmeden su alma yapısı etrafında hidrolik iletkenliği yüksek yapay bir akifer 

oluşturulmuştur. Gövde, alüvyonun alt seviyelerindeki sıkı, kil-silt boyutlu 

malzeme üzerine oturtulmuştur. Dolgu belirli bir seviyeye geldiğinde (tabandan 

12 m) su alma yapısı içinden itibaren mansaba doğru uzatılacak şekilde iletim 

borusu inşa edilerek gövde içinden geçirilmiştir.  Projesinde, çelik iletim 

borusunun, yaklaşık 2 km aşağıda Gökçeören sulama kanalına ulaşması 

planlanmıştır.  Gövde dolgusunun Kasım ayı sonunda tamamlanması ile birlikte 

iletim borusunun mansaba doğru döşenmesine başlanmıştır. 300 mm çaplı çelik 

Foto 7.7. 

Makinelerin 

yoğun yeraltısuyu 

içinde zor 

koşullarda 

çalışması ve 

suyun pompalarla 

tahliye edilmesi 

 

Foto 7.8 

Malıboğazı yeraltı 

barajında kazı 

çukuruna 

yeraltısuyu akışı 

(Apaydın 2009) 
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iletim borusuna barajdan 500 m aşağıda (menba vanası) ve isale hattının ana 

kanala ulaştığı yerde (mansap vanaları) iki vana sistemi monte edilmiştir.  

Gövde talveg seviyesine kadar yükseltilmeyerek doğal talveg kotundan 

yaklaşık 5 m aşağıda bırakılmıştır. Böylece gövdenin temelden yüksekliği 20,6 m 

olmuştur. Buna göre Malıboğazı yeraltı barajı, o güne kadar Türkiye’de vadi 

alüvyonlarında inşa edilen en yüksek yeraltı barajıdır. Gövde üzerinden 

taşabilecek yeraltısuyunun ve yağışlı mevsimlerde akarsudan gerçekleşebilecek 

yüzeyaltı akışının serbestçe mansaba geçmesi için gövde üzerine yuvarlak kaba 

taneli malzeme (çakıl-blok) yerleştirilmiştir. En sonunda ise akarsu akışını 

sağlamak üzere yan yana iki adet büz yerleştirilerek eskiden var olan köy ulaşım 

yolu bu büzler üzerinden geçirilmiştir. Böylece, 4 aylık bir inşaat süresi boyunca 

servis yolundan sağlanan köylerin ulaşımı tekrar eski yola yönlendirilmiştir.  

 

   

 

Foto 7.9-10.   

Malıboğazı yeraltı 

barajında gövde inşaatı 

sürerken (üst)  ve 

gövde tamamlandıktan 

sonra dereye akışı 

sağlayacak olan büzler, 

su alma yapısı ve 

etrafındaki filtre 

malzemesinin  

görünümü (alt) 
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 Gövde ve su alma yapısı inşa edilip, iletim borusunun ilk 500 m’lik kısmı 

döşendikten sonra olumsuz kış şartları nedeniyle inşaata ara verilmiştir. Ancak 

inşaat sahası terk edilmeden önce vadide gerekli yatak düzenlemesi yapılmış,  

inşaat sahası mümkün olduğunca eski doğal haline getirilmiştir.   

Gövde arkasında depolanan yeraltısuyundan kurak zamanlarda da 

faydalanabilmek amacıyla mümkün olduğu kadar derinden su alınması 

planlanmıştır.  Kazı güçlüğü ve maliyeti de dikkate alınarak iletim borusunun 

daha derine indirilmesi mümkün olmamış, su iletim borusu gövde içinden talveg 

seviyesinden yaklaşık 15 m aşağıdan geçirilmiştir. Bu nedenle gövdenin hemen 

mansabında 14-15 m kazı yapılarak döşenen boru vadi boyunca mansaba doğru 

Foto 7.11-12. 

 Keson kuyu şeklinde 

inşa edilen su alma 

yapısının inşaatında 

kullanılan büzlerin 

delinmeden önceki 

hali (üst) ve gövdenin 

arkasında inşa edilen 

su alma yapısının 

üstten görünümü  
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derin kazılarla döşenmek zorunda kalmıştır. Boru ancak 1 km sonra yüzeye 

çıkmış, buradan sonra sığ kazılarla Gökçeören sulama kanalına ulaşmıştır.  

2004 yılı Aralık ayında ilk 500 m’si döşenen borunun ucuna küresel vana 

monte edilmiş, vana kapatılarak 2005 yılı inşaat mevsimine kadar rezervuardaki 

su seviyesi eski gözlem kuyusu ve su alma yapısı içine boru şeklinde monte 

edilen bir boru şeklindeki ikinci bir gözlem kuyusundan ölçülerek kaydedilmiştir. 

2005 yılı Nisan ayında iletim borusunun kalan 1500 m’sinin inşaatına 

başlanmıştır. 2 ay içinde iletim borusunun döşenmesi tamamlanmış ve suyun 

Gökçeören sulama kanalına döküldüğü yerde vana sistemli bir su aktarma odası 

inşa edilmiştir. Böylece, barajın suyunu menba ve mansapta monte edilen iki 

adet küresel vana ile kontrol edilebilir hale getirilmiştir. 

 

İnşaat Sonrasında Yapılan Ölçümler ve Elde Edilen Su Miktarı 

Malıboğazı yeraltı barajında kazı çalışmalarına 17 Ağustos 2004 

tarihinde başlanmış olup, Eylül ayı sonlarında yaklaşık 8 m derinliğindeki 

yeraltısuyu seviyesine ulaşılmıştır. Bu tarihten sonra kazı alanına gelen su 

pompalarla tahliye edilmeye başlanmıştır. Maksimum kazı derinliğine 

ulaşıldığında pompajla tahliye edilen su miktarı ortalama 50-60 l/s dir.  Baraj 

tamamlandıktan sonra, eksen yerinden yaklaşık 500 m mansapta isale hattına 

vana monte edilmiştir. Küresel tipteki vananın 50 m mansabında kanal içinde 

açık bırakılan boruda Ocak ve Şubat 2005 aylarında debi ölçümü ve akiferde su 

seviye ölçümleri yapılmıştır.  Başlangıçta (11 Ocak 2005) 30 l/s ölçülen debi 

azalarak 14 Nisan tarihinde 13 l/s’ye düşmüştür. Bu süre içinde 57972-R no.lu 

gözlem kuyusunda yapılan ölçümlerde yeraltısuyu seviyesinin sürekli alçaldığı 

gözlenmiştir. Debideki azalmanın nedeni 2004 ve 2005 yılı kış aylarının kurak 

geçmesi sonucunda yeraltısuyu besleniminin az olması ve kazı süresince akiferin 

yüksek debi ile boşaltılması olarak yorumlanmıştır.  Özellikle 2004 yılı yaz ve 

sonbaharı çok kurak geçmiş; Kasım, Ocak, Şubat ve kısmen de Mart ayında 

yağan az miktardaki yağışların havzadaki yüzeysel akışa ve yeraltısuyuna katkısı 

olmamıştır. Havzada Nisan ayı sonlarına kadar hiç yüzeysel akış gözlenmemiştir.  

Ankara-Kırıkkale bölgesinde bulunan DSİ gözlem kuyularında 2005 

bahar aylarında yeraltısuyu yükseliminin az olması da kış yağışlarının 

yeraltısuyuna katkısının az olduğunu göstermektedir.  Baraj inşaatı öncesinde 

alüvyondan içten süzülen yeraltısuyu miktarını tahmin etmek amacıyla 57972 

pompaj ve 57972-R no.lu gözlem kuyularında 2003 yılında yapılan ölçümlerde 

yeraltısuyu seviyesi 8 m civarında tespit edilmişti.  11 Ocak-14 Nisan 2005 
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arasındaki iki aylık dönemde yeraltısuyu seviyesi zeminden 12 m ile 13 m 

arasında oluşmuştur. Yani, yeraltısuyu tablasında hesaplama yapılan 2003 yılına 

göre ortalama 4,5 m bir düşüm gerçekleşmiştir. Su seviyesinin bu kadar düşmüş 

olması, beklenenden daha az su elde edilmesi sonucunu doğurmuştur.  

14 Nisan 2005 günü akiferi daha fazla boşaltmamak amacıyla vana 

kapatılarak akiferdeki su yükselimi ölçülmeye başlanmıştır.  57972-R no.lu 

gözlem kuyusunda vana kapatılmadan az önce 12,74 m’de olan su seviyesi hızla 

yükselmeye başlamış, bu hızlı yükselim 15 Mayıs’a kadar devam etmiştir. Bu 

tarihten sonra yükselim doğrusunun eğimi azalmış ancak yükselme devam 

etmiştir. Vananın kapatılmasından yaklaşık 2,5 ay sonra 22 Haziran 2005 

tarihinde maksimum seviyeye (9,29 m) yükselen yeraltısuyu seviyesi bu tarihten 

itibaren sabitlenmeye başlamıştır.  Bu süre içinde, isale hattının kalan kısmının 

yapımına devam edilmiştir.  

16 Ağustos.2005 günü vana açılmadan önce 57972-R kuyusunda ölçülen 

su seviyesi 9,93 m’dir. Aynı gün vana açılmış ancak boru çıkışında debi ölçümü 

ancak 26 Ağustos 2005 günü yapılabilmiştir. Ölçülen debi 20 l/s’dir.   

Malıboğazı yeraltı barajında gözlem kuyularında yeraltısuyu seviye 

ölçümü periyodik olarak yapılmaya devam edilmiştir. Barajdan 2 km 

uzunluğundaki boru ile mansaptaki sulama kanalına dökülen suyun debisi 

zaman zaman ölçülmüştür. 2006-2010 yılları arasında bölgede yaşanan kuraklık 

nedeniyle ölçülen debiler 15-30 l/s arasında kalmış; 2011-2012 yılındaki 

yağışlarla debi 2012 Temmuz ayında 60 l/s ölçülmüştür.  

 

 

Foto 7.13a,b. Malıboğazı yeraltı barajı tamamlandıktan sonra eksen yeri  (a) ve 

mansap bölgesinde (b) yatak düzenlemesi yapılmış hali
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Foto 7.16a,b. Malıboğazı yeraltı barajından suyun Gökçeören sulaması ana 

kanalına ulaştığı yerde vana odası ve su aktarma yapısının inşaatı 

Foto 7.14-15. İsale 

hattının döşenmesi 

sırasında yapılan 

ölçümlerden (üstte) 

ve isale hattı inşa 

edilirken emniyet 

vanası mansabında 

borudan akan sudan 

(altta) görünüm 
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Foto  7.17-18. 57072-R gözlem (solda) ve su alma yapısı gözlem kuyusunda  

(sağda) yeraltısuyu seviye ölçümü 
 

 
 

Şekil 7.14. Malıboğazı yeraltı barajında inşaat tamamlandıktan sonra 

yeraltısuyu seviyesinin vanalar açık ve kapalı konumda iken değişimi
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Foto 7.19-20-21. 

Malıboğazı yeraltı 

barajından elde edilen 

suyun yaklaşık 2 km 

uzunluğundaki iletim 

hattı ile Gökçeören 

sulama kanalına 

akıtılması  

(Üst foto: Kasım 2005,  

Orta foto: Haziran 

2011,  

Alt foto: Temmuz 2012)  
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7.1.4. İskilip Yeraltı Barajı (Çorum) 

Projenin Amacı 

Çorum’a bağlı İskilip ilçe belediyesi içmesuyu ihtiyacını eski kaynaklar ile 

ilçenin kuzeyinde ve kuzeybatısındaki iki ayrı vadi alüvyonunda açılan sondaj 

kuyularından ve kuzeybatıdaki Meydan çayında inşa edilen drenaj tesislerinden 

elde etmektedir. Ancak, kurak aylarda kaynak ve kuyuların verimleri azalmakta 

ve drenajlar yeraltısuyu seviyesinin düşmesi sonucunda doygun zonun üzerinde 

kalarak kurumaktadır. Belediye Başkanlığının ilave su talebi üzerine ilçenin 

cazibeli içmesuyu miktarını arttırmak ve fazla su elde edilmesi halinde 

merkezdeki çiftçilerin sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Meydan çayı 

vadisinde, drenajların bulunduğu yerde bir yeraltı barajı inşa edilmesi 

öngörülmüştür. Ön inceleme çalışması; genel jeolojik-jeoteknik, jeofizik ve 

hidrojeolojik inceleme ve ölçümler ile eksen yerinde açılan bir adet 

hidrojeolojik amaçlı araştırma sondaj kuyusundaki pompalama testlerini 

kapsamaktadır. Planlama çalışmalarında ise eksen yerinde daha ayrıntılı 

jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik çalışmalar ile doğal yapı gereci araştırmaları 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Yeri, Ulaşım Durumu ve İklim Özellikleri 

İskilip yeraltı baraj yeri ilçe merkezinin 7 km kuzeybatısında, Meydan çayı 

vadisindedir. Kızılırmak havzasında bulunan Meydan çayı İskilip’te diğer kolların 

birleşmesiyle İskilip çayı adını alarak güneyde Kızılırmak’a ulaşır. Proje yeri, 15-

43 no’lu İskilip-Bayat hidrojeolojik alt havzası içindedir. Eksen yeri G32 b3 

topoğrafik paftada olup, İskilip-Tosya karayolunun kenarındadır. Bu yolun 

İskilip’ten inceleme alanına kadar olan bölümü her mevsim ulaşıma açıktır. 

Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru akan Meydan çayı alüvyonu üzerinde 

bulunan eksen yerine göre yağış alanı 48 km2’dir. Karadeniz Bölgesi ile İç 

Anadolu Bölgesi’ni sınırında bulunan çalışma alanında İç Anadolu’ya özgü 

karasal iklime daha yakın olan “Karadeniz Arkası İklimi” hüküm sürmektedir. 

Buna göre yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. İskilip meteoroloji 

istasyonunda 1950-1995 yılları arasında kaydedilen verilere göre yıllık ortalama 

yağış 513 mm,  1985-1995 yılları arasındaki verilere göre yıllık ortalama sıcaklık 

12,3 oC’dir (istasyon 1995 yılında kapatılmıştır). En fazla yağış sırasıyla Ocak, 

Mayıs ve Aralık aylarında, en az yağış ise Ağustos ve Eylül aylarında 

gerçekleşmektedir. Havzada bitki örtüsü genellikle ormandır. 
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Şekil 7.15. İskilip yeraltı barajının bulduru haritası 

 

 Haritalar ve Çalışma Yöntemi 

İskilip yeraltı baraj yerinde 2007 yılında başlayan ön inceleme çalışmaları 

2008 yılı sonunda tamamlanmıştır. Ön inceleme çalışması; genel jeolojik-

jeoteknik, jeofizik ve hidrojeolojik inceleme ve ölçümler ile eksen yerinde açılan 

hidrojeolojik amaçlı araştırma sondaj kuyusundaki pompalama testlerini 

kapsamaktadır. Planlama çalışmalarında ise daha ayrıntılı jeolojik-jeoteknik ve 

hidrojeolojik çalışmalar ile doğal yapı gereci araştırmaları gerçekleştirilmiştir. 

2009 yılında yapılan planlama çalışmalarında, ön inceleme çalışmalarında 

öngörülen eksen yeri 175 m menbaya kaydırılmıştır. Yeni eksen yerinde açılan 

pompaj ve gözlem kuyularıyla alüvyonun eksen yerindeki geometrisi ile yeraltı 

barajından elde edilebilecek su miktarına yönelik testler yapılmıştır. Son olarak, 

projeden elde edilebilecek su miktarının ve kazı alanına gelebilecek suyun 

hesabında analitik yöntemler kullanılmıştır. Planlama çalışmalarında proje alanı 

ve yakın civarının 1/1000 ölçekli topoğrafik haritası hazırlanmıştır.  Barajın projesi 

hazırlanarak bütün tesisler bu harita üzerine yerleştirilmiştir.  
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Tablo 7.5. İskilip yeraltı barajı çalışma programına ait bilgiler 

TARİH 
ÇALIŞMA  
AŞAMASI 

İŞ AÇIKLAMA 

2007 
İlk 

 İnceleme 

 
Genel jeolojik-
hidrojeolojik 

inceleme  

Hidrojeolojik haritalama yapıldı 

Aralık 2007 

Ön 
İnceleme 

Jeofizik rezistivite 
etüdü 

Alüvyon kalınlığı 10-15 m arasında ve 
kaba taneli olduğu tespit edildi. 

Şubat 2008 

 
Drenajlardan su 

örnekleri alınması 
ve  

laboratuvarda 
analizi 

Su örnekleri alınarak analizi yaptırıldı. 
Sonuçların içme ve sulama suyuna uygun 
olduğu görüldü. 

Mayıs 2008 

 
Araştırma kuyusu 

açılması 
 

İlk eksen yerinde hidrojeolojik amaçlı bir 
adet araştırma sondaj kuyusu açıldı ve 
pompalama deneyi yapılarak su 
örneklerinde kimyasal analiz yaptırıldı. 

Ağustos 
2008 

Su seviyesi 
ölçümleri 

Araştırma kuyusunda aylık su seviye 
ölçümleri yapılmaya başlandı 

Haziran 
2009 

Planlama 

Ayrıntılı jeolojik-
jeoteknik inceleme 

Yapılan ayrıntılı çalışma sonucunda sol 
sahildeki heyelan ve karayolu 
inşaatından çıkan malzemenin sol sahil 
yamacına dökülmüş olması nedeniyle 
eksen yeri 175 m menbaya ötelendi. 

Araştırma sondaj 
kuyusu talebi ve 

rapor 

Ön inceleme çalışmaları sonucunda bir 
değerlendirme raporu hazırlanarak 
planlama çalışmaları için biri pompaj, 
diğerleri gözlem kuyusu olmak üzere 4 
adet araştırma kuyusu planlandı. 

Ağustos 
2009 

Araştırma sondaj 
kuyularının 

tamamlanması, 
pompalama 

deneyleri ve örnek 
alımı 

Pompalama deneyleri ve gözlem 
kuyularında su seviyesi ölçümleri 
yapılarak elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi yapıldı ve mevcut 
durumda alüvyondan içten akan su 
miktarı ve baraj yapıldığında elde 
edilecek su miktarına yönelik 
hesaplamalar yapıldı.  

Ekim 2009 
Drenajdan yeniden 

örnek alınması  
Analiz sonuçlarının içme ve sulama 
suyuna uygun olduğu görüldü 
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Tablo 7.5. (Devam) 

TARİH 
ÇALIŞMA  
AŞAMASI 

İŞ AÇIKLAMA 

Ekim-Kasım 
2009 

Planlama 
1/1000 ölçekli 

topoğrafik 
haritalama  

Proje alanını kapsayan 1/1000 ölçekli 
topoğrafik haritalama çalışması yapıldı. 

Kasım 2009   
Doğal yapı 
gereçleri 

araştırması 

Geçirimsiz malzemeye yönelik rezerv 
tespiti, örnekleme ve lab. analizi yapıldı 

Şubat-Mart  
2010 

 
Değerlendirme ve 

Planlama 
Raporunun yazımı 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
sonucu rapor hazırlandı 

2010 
(Nisan-
Mayıs) 

Proje 
 

Proje hazırlama  
Baraj gövdesi, su alma yapısı ve iletim 

hattının projesi hazırlandı 

21.6.2010 
İnşaat 

İnşaata başlama 
Alüvyon kalınlığı 10-15 m arasında ve 
kaba taneli olduğu tespit edildi. 

28.10.2010 
İnşaatın 

tamamlanması 
Baraj gövdesi, su alma yapısı ve 750 m 
iletim hattı inşaatı tamamlandı. 

 

Projenin Genel Özellikleri 

Yeraltı barajları çalışma aşamaları ve yöntemleri açısından yerüstü 

depolama tesislerine benzese de projenin tasarımında jeolojik-hidrojeolojik 

veriler belirleyicidir. Yerüstü depolama projelerinin planlama aşamasındaki 

çalışmalarının bir parçası olan hidrolojik çalışmaların yerini yeraltı barajlarında 

hidrojeolojik çalışmalar almaktadır. Yerüstü depolama tesisleri için yer 

seçiminden inşaat aşamasına kadar gerçekleştirilen jeoteknik çalışmaların bir 

bölümü yeraltı barajları için de geçerlidir. Yerüstü barajlarında projeye ait genel 

bilgiler jeoloji mühendisine verilmekte (eksen yeri, malzeme ihtiyacı vb.), jeoloji 

mühendisi çalışmasını bu bilgilere göre yapmaktadır. Yeraltı barajlarında ise 

durum oldukça farklıdır. Yerüstü barajlarının tersine yeraltı barajının gövde, su 

alma şekli ve kotu ile gövde gerisindeki tesislerin özellikleri jeolojik-

hidrojeolojik- çalışmalarla belirlenmekte ve bu bilgiler planlamacı ve projecilere 

verilmektedir. Başka bir ifade ile yeraltı barajlarında yer seçimi ve projede 

belirleyici olan hidrojeolojik yapıdır. 

İskilip yeraltı barajında eksen yeri ve havzanın tamamında yapılan genel 

hidrojeolojik etütler sonucunda ve daha sonra yapılan ayrıntılı çalışma 

sonucunda en uygun eksen yerine karar verilmiştir. Eksen yerinde açılan 

araştırma kuyularından elde edilen bilgilerden akifer geometrisi, hidrolik 
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iletkenlik ve depolama özellikleri ile elde edilecek su miktarına yönelik bilgiler 

hidrojeolojik çalışmalarla elde edilmiştir.  

İskilip yeraltı barajının projesi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü personeli 

tarafından yapılmıştır. Projesine göre barajda gövde yüksekliği 13 m; gövde tipi 

kil çekirdekli yarı geçirimli toprak dolgudur.  Gövde; alüvyon kaldırılarak 

anakayaya oturtulacak şekilde projelendirilmiştir. Projesine göre; gövde 

gerisinde inşa edilecek 1,40 m iç çaplı 18 m yüksekliğindeki keson kuyu 

şeklindeki su alma yapısına gövde altından geçen iletim borusu bağlanarak elde 

edilecek suyun 750 m mansapta İskilip Belediyesi tarafından inşa edilecek 

dağıtım istasyonuna aktarılması öngörülmüştür. Kazı sırasında yeraltısuyunun 

farklı alanlardan gelmesi halinde drenfleksler yerleştirilerek su alma yapısının 

barbakanlarına bağlanması planlanmıştır.  

 

Baraj Yerinin Jeolojisi 

İskilip yeraltı barajının bulunduğu bölgede temelde ofiyolitler, onun 

üzerinde Eosen yaşlı Yoncalı formasyonu ve en üstte Meydan çayı vadisi 

boyunca uzanan alüvyon yer almaktadır.  Eksen yerinde alüvyonun altında 

ofiyolitler bulunmaktadır.  

Bölgede Yerleşme yaşı Üste Kretase olarak bilinen (Norman 1973; 

Akyürek vd. 1979, 1980, 1982, 1984; Çapan & Buket 1983) ofiyolitli melanj, 

mostrada göründüğü kadarıyla serpantinit, radyolarit, volkanitler, diyorit-gabro 

gibi yeşil kayaçlardan ibarettir. Eksen yerinde ise serpantinit ve radyolarit 

şeklindedir. Ofiyolitli karmaşığın üzerine gelen Yoncalı formasyonu;  filiş 

özellikleri gösteren kumtaşı, silttaşı, şeyl ve yer yer kireçtaşı ve marnlardan 

oluşmuştur. Çok ince-orta tabakalı olan formasyon, genelde kirli sarı ve 

kahverengi renklidir. Bol kıvrımlı yapıdaki bu formasyon eksen yeri ile bir ilişkisi 

bulunmamakta olup, üst kotlarda yüzeylenmekte ancak, barajın inşa edileceği 

alüvyon akifer ile dokanak halindedir. 

Meydan çayı vadisi boyunca en fazla 100 m genişliğinde bir şerit halinde 

uzanan Kuvaterner yaşlı alüvyon genellikle kaba taneli olup, kum, çakıl ve blok 

boyutundaki malzemeden ibarettir. Kalınlığı eksen yerinde yapılan jeofizik 

rezistivite etüdüne göre 10-15 m arasında değişmektedir. Açılan araştırma 

sondaj kuyularında alüvyon kalınlığının 10-13 m arasında olduğu tespit 

edilmiştir.  Alüvyon genellikle yuvarlak ultramafikler, radyolarit ve kireçtaşı 

tanelerinden oluşmuştur. Açılan sondajlardan elde edilen verilere göre 
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alüvyonun üst zonları daha kaba taneli (çakıllı ve bloklu) alt zonları nispeten 

ince tanelidir (kili-siltli kum ve çakıllar).  

İskilip yeraltı baraj yerinde temel kaya durumunda olan ve havzada 

yaygın olan ofiyolitler çoğunlukla birbiriyle tektonik dokanaklı irili ufaklı bloklar 

halindedir. Bloklar ezik, makaslamaya uğramış, çoğu yerde eklem zonları 

killeşmiştir. Özellikle yamaç eğiminin fazla olduğu bölgelerde heyelanlar 

oluşmuştur. İlk incelemelerde öngörülen eksen yeri heyelan nedeniyle menbaya 

ötelenmiştir. Meydan çayı alüvyonu kumlu, çakıllı blokludur. Menbadaki yeni 

eksen yerinde projeyi olumsuz etkileyebilecek yapısal bir özellik bulunmamıştır.  

 

Tablo 7.6. İskilip yeraltı baraj yerine ait genel bilgiler 

İli Çorum 

İlçesi İskilip 

Yeri 
Meydan çayı vadisi, İskilip’in 7 km 

kuzeybatısı 

Pafta adı Çankırı G32 b3 

Deprem durumu 1. Derece deprem bölgesinde 

Eksen ortasının UTM koordinatları 618425-4514650 (ED 50, 6 derece) 

İklim Karasal, yarı kurak 

Yağış 513 mm 

Sıcaklık 12,3 
o
C 

Amacı İçme suyu 

Talveg kotu 935 m 

Temel kotu 922 m 

Su elde edilme şekli Cazibeli 

Yağış alanı 48 km
2
 

Akifer  Az kumlu, çakıllı, bloklu alüvyon 

Anakaya Ofiyolit (serpantinit ve radyolarit) 

Eksen genişliği 55 m 

Akifer kalınlığı 10-13 m  

Akifer alanı 0,53 km
2
 

Akiferin beslenmesi Yağış ve yüzeysel akış  

Akiferin depolama katsayısı (özgül 

verimi) 
0,20 (tahmini) 

Zeminden yeraltısuyu seviyesi 0,5-2 m 
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Şekil 7.16. İskilip yeraltı barajı jeoloji haritası ve jeolojik kesiti 
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Genel Hidrojeolojik Özellikler 

Yeraltı barajının inşa edileceği akifer olan alüvyon Meydan çayı vadisi 

boyunca uzanmaktadır. Jeolojik gözlemler, jeofizik rezistivite etüdü ve açılan 

araştırma sondaj kuyularından elde edilen bilgilere göre kaba taneli (kumlu, 

çakıllı, bloklu) olup, bu özelliğiyle depolama kapasitesi ve hidrolik iletkenliği 

yüksek bir akiferdir. Serbest akifer niteliğinde olan akiferin literatür verilerine 

göre depolama katsayısı 0,20 civarındadır. Hidrolik iletkenliği ise yapılan 

pompalama testlerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda 

2x10-3 m/s hesaplanmıştır. Akifer kalınlığı araştırma sondaj kuyularına göre 10-

13 m arasındadır. Eksen yerinde 55 m genişliğinde olan alüvyon mansapta bazı 

yerlerde 100 m genişliğe ulaşmaktadır. Menbada ise genişliği 60 m’ye ulaştıktan 

havza yukarısına doğru azalmaktadır. Alüvyonun altında ise serpantinit ve 

radyolaritlerden oluşan ofiyolitler bulunmakta olup, pratikte geçirimsizdirler.  

Yayılım alanı ve kalınlığı çok fazla olmasa da alüvyonun kaba taneli 

olması, yüzey alanına düşen yağışla birlikte akarsudan da beslenmesi nedeniyle 

İskilip gibi orta ölçekli bir ilçe merkezinin su ihtiyacına önemli oranda katkı 

yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Alüvyonun tamamı için bir bilanço 

çalışması yapılmamakla birlikte, planlama aşamasında açılan pompaj ve gözlem 

kuyularında yapılan pompalama testi sırasında elde dilen verilere göre, 

alüvyondan eksen yerinde içten süzülen su miktarı hesaplanmıştır.  

Alüvyondaki su seviyesi ön inceleme aşamasında açılan 60084 no’lu 

araştırma kuyusunda 2008 yılı Aralık ayından itibaren, planlama aşamasında 

açılan sondaj kuyularında ise 2009 yılı Ağustos ayından itibaren aylık su seviye 

ölçümleri yapılmaya başlanmıştır. Elde edilen verilere göre akiferde su seviyesi 

zeminden 0,20 cm ile 2,5 m arasında değişmektedir. Ancak son iki yıl nispeten 

yağışlı bir yıl olduğundan kurak yıllarda su seviyesin bir miktar düşük olacağı 

tahmin edilmektedir. Nitekim ilk incelemenin yapıldığı 2007 yılı yaz aylarında 

Meydan çayında su olmadığı gibi, 1,5-2 m derinliğindeki drenajlar yeraltısuyu 

seviyesinin düşmesiyle askıda kalmıştı.  

Eksen yerinde ve 100 m menbasında olmak üzere İskilip Belediyesine ait 

iki adet drenaj tesisi bulunmakta olup, Belediye yetkililerinden alınan bilgilere 

göre drenajlardan ancak bahar aylarında su elde edilebilmektedir. 2007 Aralık 

ayında gerçekleşen yağışlar sonucunda 15 Aralıkta yeraltısuyu seviyesinin 

yükselmesiyle akışa geçmeye başlayan drenajların toplam debisi 5-6 l/s tahmin 

edilmiştir. 2009 yılı Kasım ayında eksen yerinin 100 m menbaındaki drenaja ait 

kaptajda yapılan ölçümde debi 5 l/s ölçülmüştür.  Projeye göre yeraltı barajı kazı 
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alanında olan drenajın biri iptal olacaktır. Ancak barajın inşasından sonra, baraj 

su alma yapısından elde edilecek suya ilave olarak, gövde gerisinde yeraltısuyu 

seviyesinin yükseltilmesi suretiyle menbadaki drenajdan yıl boyunca 

faydalanılması hedeflenmiştir.   

Proje yerinde yeraltısuyu kalitesi fiziksel ve kimyasal yönden içmeye 

uygundur. Eksen yerinin 500 m mansabında İskilip Belediyesine ait sondaj 

kuyusundan yıllardır içmesuyu elde edilmekte olup, kalitesinin bakteriyolojik 

yönden de uygun olduğu ifade edilmektedir. Yeraltı barajı ön inceleme ve 

planlama çalışmalarında drenajlardan ve DSİ’ce açılan sondaj kuyularından elde 

edilen sularda DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Kimya Laboratuvarı ile Etüt ve Plan 

Dairesi Başkanlığı Su ve Toprak Laboratuvarında çeşitli parametreleri içeren 

analizler yaptırılmıştır. Sular Ca-HCO3 tip olup, bor içeriği 1 ppm’in altındadır.  

Sonuçlara göre, su kalitesi analizi yapılan parametreler yönünden içmeye 

uygundur. Sular TS 266 (2005)’e göre Sınıf 1 grubuna girmektedir. 

 

Elektrik Rezistivite Etüdü 

Planlanan eksen yeri ve rezervuar alanındaki yeraltısuyu taşıyan 

alüvyonun kalınlığını ve açılacak sondaj kuyularının yerlerinin tespitine yönelik, 

2007 yılı Aralık ayında elektrik rezistivite etüdü yapılmıştır. Schlumberger 

yöntemiyle alınan ölçü değerleri jeolojik yapı dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Ölçümler ABEM SAS 300 C tipi derin rezistivite aleti ile 

alınmış olup, elektrot olarak paslanmaz çelik çubuklar kullanılmıştır. Ölçü 

noktaları ilk öngörülen eksen yeri, planlama çalışmalarının yapıldığı yeni eksen 

yeri ve onun yaklaşık 150 m menbasında olmak üzere 3 noktada yapılmıştır. 

Ölçümlerde 70 m derinliğe inilmesi yeterli görülmüştür. Ölçülerin 

değerlendirilmesi sonucunda alüvyonun kaba taneli (çakıllı, kumlu ve bloklu) 

olduğu ve kalınlığının 9-15 m arasında değiştiği tespit edilmiştir.  

 
Tablo 7.7. İskilip yeraltı barajı rezistivite ölçülerine ait bilgiler 

Ölçü 
No 

Yeri Koordinatlar 
Ölçü 

Derinliği(m) 
Alüvyon 

Kalınlığı (m) 

1 İlk eksen yeri 618375-4512450 70 9 

2 Yeni eksen yeri 618425-4512625 70 15 

3 
Yeni Eksen yeri 

menbası 
618425-4512850 70 14 
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Şekil 7.17. Jeofizik ölçüm noktalarının ve araştırma sondaj kuyularının yerleri 

 

Araştırma Sondaj Kuyuları  

Ön inceleme aşamasında, öngörülen ilk eksen yerinin 100 m menbaında 

alüvyon kalınlığını ve hidrolik özelliklerini tespit etmek amacıyla 20 m 

derinliğinde bir sondaj kuyusu açılmıştır. 60084 numaralı kuyuda her metrede 

alınan kırıntı numuneler ile kuyuda alınan rezistivite, gamma ışını ve SP logları 

yorumlanarak formasyon tanımlaması yapılmış ve kuyu teçhiz şeması 

oluşturulmuştur.  Açılan kuyuda çakıllı, kumlu olan alüvyonun kalınlığının 13 m 

olduğu tespit edilmiştir. Kuyuda yapılan geliştirme işleminden sonra 24 saat 

süreli pompalama deneyi yapılmıştır. Daha sonra planlama aşamasında eksen 

yeri 200 m menbaya kaydırılmıştır. Yeni eksen yerinde ve menbaında üçü 

gözlem (60737, 60739, 60740 nolu kuyular) ve biri pompaj (60738 nolu kuyu) 

olmak üzere 4 adet yeni araştırma kuyu açılmıştır. Açılan kuyulardan elde edilen 

kırıntı numuneler ve jeofizik kuyu loglarının yorumlanmasına göre alüvyon 

genel olarak kumlu, çakıllı olup, kalınlığı 10-13 m arasında değişmektedir.  
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Tablo 7.8. İskilip yeraltı barajı araştırma sondaj kuyularına ait bilgiler 

Kuyu 
No 

Koordinatlar 
Der. 
(m) 

Sta.  
sev. (m) 

Dina. 
sev. (m) 

Verim 
(l/s) 

Alüv. kal. 
(m) 

60084 618352-4514443 20 0,80 5,28 8 13 

60737 618409-4514642 16 0,54 0,85 
Gözlem 
kuyusu 

13 

60738 618410-4514718 20 1,53 7,35 7 11 

60739 618409-4514739 16 1,49 2,47 
Gözlem 
kuyusu 

10 

60740 618408-4514775 20 2,48 2,76 
Gözlem 
kuyusu 

10 

 

  

 

Foto 7.22-23. İskilip 

yeraltı baraj yerinde 

araştırma kuyuları 

açılırken (Üst: mansaptaki 

ilk eksen yeri, Alt: 200 m 

menbada barajın yapıldığı 

eksen yeri)  
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Yeraltı Barajından Elde Edilebilecek Su Miktarı 

İskilip yeraltı barajından elde edilecek su miktarını hesaplamak amacıyla 

eksen yeri menbasında açılan pompalama kuyusunda 24 saat süreli deney 

yapılarak hem bu kuyuda, hem de üç adet gözlem kuyusunda su seviye 

değişimleri pompalama testi standartlarına uygun olarak kaydedilmiştir. Elde 

edilen veriler değerlendirilerek alüvyon akiferden içten süzülen su miktarı 

tahmin edilmiştir. Yeraltı barajı inşa edildiğinde suyun akiferin tabanından 

alınacağı planlanarak bu durumda elde edilebilecek su miktarına bir yaklaşımda 

bulunulmuştur.  

Foto 7.24-25. İskilip 

yeraltı baraj yerinin 

2010 yılı kış 

aylarında mansap 

sol yamaçtan 

görünümü (üst foto) 

ve araştırma 

kuyularının 

menbadan 

görünümü (alt foto)  
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Tablo 7.9. Pompalama deneyine ait veriler 

No 
Mesafe 

(m) İşlevi 
Statik 

sev.(m) 
Dina. 

sev.(m) 
Düşüm 

(m) 
Debi 
(l/s) 

Doygun 
kalınlık 

(m) 

60740 
36,2 

Gözlem  2,00 2,28 0,28 - 8,00 

60739 Gözlem 1,49 2,47 0,98 - 8,51 
20,5 

60738 Pompaj 1,53 7,35 5,82 7 9,47 
76,1 

60737 Gözlem  0,54 0,85 0,31 - 12,46 
216,2 

60084 Gözlem  2,8 2,8 0 - 11,20 

 

Baraj Yerinin Mühendislik Jeolojisi 

İskilip yeraltı barajı eksen yerinde ve civarında alüvyonu kuşaklayan 

formasyon serpantinit ve radyolaritlerden oluşan ofiyolitlerdir. Bilindiği gibi 

alüvyonu kuşaklayan bu kayaçlar yerüstü depolama tesisleri için bile geçirimlilik 

yönünden genellikle bir sorun oluşturmamaktadır. Bölgede yapılan 

incelemelerde, bu formasyonlardan küçük debili de olsa kaynak boşalımlarının 

bulunmadığı gözlenmiştir. Ayrıca, açılan hidrojeolojik amaçlı sondaj kuyularında,  

alüvyonun altındaki serpantinit ve radyolaritlerin masif veya killeşmiş bir 

özellikte olduğu, bu yönüyle de geçirimlilik yönüyle bir sorun teşkil etmeyeceği 

anlaşılmıştır. Kaldı ki, oldukça eğimli sayılabilecek bir vadide, 10-13 m 

kalınlığındaki alüvyonda yeraltısuyu tablasının neredeyse yüzeye kadar (0,5 - 2 

m) yükselmesi, başka bir ifade ile alüvyon hacminin büyük oranda her mevsim 

doygun olması ana kayaya sızmaların ihmal edilebilecek düzeyde olduğuna 

işaret etmektedir. Dünyadaki yeraltı barajı uygulamalarında vadi alüvyonlarında 

inşa edilen bu tür küçük ölçekli yeraltı barajları, pratikte geçirimsiz sayılan 

formasyonlar üzerine inşa edilmekte ve çoğu zaman ayrıntılı temel 

araştırmalarına ve geçirimsizlik yönünden zemin iyileştirmelerine gerek 

görülmemektedir (Nilsson 1986).   

İskilip yeraltı barajında eksen yeri ve rezervuar alanında geçirimlilik 

yönünden bir sorun görülmemiştir. Baraj eksen yeri ve rezervuar alanında doğal 

haliyle duraylılık yönünden de bir sorun bulunmamaktadır. Yapılan işlem, 

çoğunlukla bir inşaat mevsimi boyunca sınırlı olan bir aç-kapa şeklinde kazı ve 

hızlı bir şekilde gövde ve su alma yapılarının inşası şeklindedir. Çünkü gövde ve 

su alma yapısı ile isale hattı tamamen akifer içinde kalmakta, çoğunlukla 
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yerüstünde bir yapı bulunmamaktadır.  Ancak, kazı şevlerinin duraylılığı 

önemlidir. İskilip yeraltı barajında eksen yerinin mansabında sol sahilde bulunan 

heyelanın kazı sırasındaki potansiyel olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için 

eksen yeri menbaya ötelenmiştir.  

Yeraltı barajlarında çoğunlukla bütün tesisler yeraltında inşa edilmekte, 

yerüstü barajlarındaki gibi büyük bir gövde inşası söz konusu olmadığından 

taşıma gücü yönünden de bir sorun yaşanmamaktadır. Rezervuar tamamen 

doğal akiferden ibaret olduğundan, depolama alanına duraylılığı etkileyecek 

herhangi bir müdahale söz konusu değildir.  

 

Doğal Malzeme Araştırmaları 

İskilip yeraltı barajı kil çekirdekli toprak dolgu tipindedir. Söz konusu 

yeraltı barajında kullanılacak geçirimsiz malzemenin temini amacıyla yapılan 

incelemede, baraj yerine 300 ve 500 m mesafede iki ayrı yerde uygun malzeme 

tespit edilmiştir. A ve B Geçirimsiz gereç alanı olarak tanımlanan bu sahalardaki 

malzemelerde yapılan analizlere göre bütün değerler limitler dahilinde 

çıkmıştır. Baraj gövdesi için filtre malzeme ise barajın 1 km mansabındaki kum 

ocağından temin edilmiştir. Gövde inşaatında kaya malzeme kullanılmamıştır. 

Geçirimsiz kil çekirdek ve filtre zonunun menba ve mansabını oluşturan kum-

çakıl dolgu gövde ve iletim hattı kazılarından çıkan malzeme ile inşa edilmiştir. 

Menba tarafta kazıdan kalan boşluk su alma yapısına yeraltısuyu akımını 

hızlandırmak amacıyla kaba taneli malzeme ile doldurulmuştur.  

 

Su Elde Etme Şekli ve Önerilen Tesisler 

İskilip yeraltı barajının yaklaşık % 3 eğimli bir vadide, 12-13 m 

kalınlığındaki bir alüvyon akiferde inşa edilmesi planlanmıştır. Baraj, öncelikle 

İskilip Belediyesinin içme-kullanma suyu ihtiyacını takviye etmek amacıyla inşa 

edilmiştir ve barajın su alma kotu, mevcut içmesuyu şebekesi dağıtım ağındaki 

depolara göre yüksek kottadır. İskilip Belediyesi, 2009 yılı adrese dayalı nüfus 

sayımına göre nüfusu 20 bin olan ilçe merkezinin içmesuyu ihtiyacını baraj 

yapılmadan önce kaynak ve drenajlar ile kuyulardan karşılamaktadır. Yaz 

aylarında kaynakların debileri azaldığından kuyulara ağırlık verilmektedir. Yeraltı 

baraj ekseninin hemen arkasında olan iki adet drenaj tesisi kurak geçen yaz 

aylarında yeraltısuyu seviyesinin düşmesi sonucu askıda kalarak kurumaktadır.   
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Şekil 7.18. İskilip yeraltı barajı malzeme sahalarını gösteren harita 

 

Drenajlardan yeterli su alınamayan yaz aylarında kuyular devreye 

sokularak su açığı giderilmeye çalışılmaktadır. Pompaj maliyetinden kurtulmak 

için yeraltı barajının cazibeli olması ve su alma kotunun alüvyon akiferin 

tabanında inşa edilmesi önerilmiştir. Elde edilebilecek su miktarına yönelik 

hesaplamalar bu duruma göre yapılmıştır. 

Meydan Çayı vadisi boyunca uzanan alüvyon, kaba taneli (kumlu, çakıllı, 

bloklu) olduğundan iyi bir akifer özelliğindedir. Eksen yeri bölgesinde açılan 

sondaj kuyularından elde dilen verilere göre alüvyon kalınlığı en fazla 13 m’dir. 

Alüvyonun altında pratikte geçirimsiz olan serpantinit ve radyolaritler 
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bulunmaktadır. Alüvyonun genişliği dikkate alındığında eksen genişliği 50 m’dir. 

Gövde, akifer olan alüvyonun tamamı kazılarak geçirimsiz ana kayaya 

oturtulacağına göre maksimum kazı derinliği 13-14 m civarındadır. Vadi 

eğiminin fazla olması ve eksen yeri gerisinde depolama alanında yeraltısuyu 

seviyesinin yükselmesinden olumsuz etkilenecek ekili arazi, yerleşim birimi 

bulunmadığından, maksimum depolama sağlayabilmek için baraj gövdesinin 

hemen hemen talveg kotuna kadar yükseltilmesi planlanmıştır. Ayrıca gövde 

gerisinde keson kuyu şeklinde bir su alma yapısından başlayan iletim borusunun 

gövdeyi gövde alt kotuna yakın bir yerde keserek uygun eğimle mansaba doğru 

uzanması önerilmiştir. Gövdenin yakın mansabında bir kontrol vanası ve 

debimetre monte edilerek akımın kontrol altına alınması ve debinin sürekli 

kaydedilmesi önerilmiştir.    

 

Tablo 7.10. İskilip yeraltı barajına ait projeye esas bilgiler 

Amacı   İçme suyu 

Talveg kotu   935 m 

Temel kotu   922 m 

Gövde yüksekliği    13 m 

Gövde tipi    Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu 

Depolama hacmi   - 

Su elde edilme şekli   Cazibeli 

Su alma kotu    923 m (önerilen) 

Su alma yapısı ve iletim hattı   Keson kuyu ve borulu 

Elde edilecek su (hesapla)   20-50 (l/s) 

Akifer    Az kumlu, çakıllı, bloklu alüvyon 

Anakaya   Ofiyolit (serpantinit ve radyolarit) 

Eksen genişliği   55 m 

Alüvyon kalınlığı   10-13 m   

Akifer kalınlığı (doygun kalınlık)   11-12,5 m (max) 
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İskilip Yeraltı Barajının İnşaatı  

Etüt ve planlama çalışmaları üç yıla yakın bir süre alan barajın etüt, 

planlama, proje ve inşaat çalışmalarının tamamına yakını DSİ 5. Bölge 

Müdürlüğü (Ankara) personeli ve ekipmanı ile yapılmıştır.  Sadece iletim hattı ve 

bazı beton imalatları hizmet alımı ile özel sektöre yaptırılmıştır. Barajın inşaatı 

2010 yılı inşaat sezonunda başlayıp bitirilmiştir. Baraj; 2010 yılı yatırım 

programına alınarak 21 Haziran 2010 tarihinde gövde kazılarına başlanmıştır. 1 

ay gibi kısa bir sürede kazılar tamamlanarak gövde altındaki alüvyon tamamen 

kaldırılmıştır. 

  

 

 

Foto 7.26-27.  İskilip 

yeraltı barajında 

sıyırma kazılarının 

başlangıcından 

görüntüler 
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Barajda öncelikle gövde gerisinde su alma yapısı ana kayaya oturtularak 

inşa edilmiş, PE 100 300 mm çaplı polietilen boru su alma yapısına bağlanarak 

beton gömlek içine alınmıştır. Planlandığı sürede inşaatı tamamlanan barajda 

gövde talveg seviyesinin 50 cm altına kadar yükseltilmiştir. Gövdenin üzerine 

drenajı iyi sağlaması açısından kaba malzeme serilerek, yatak tanzimi 

yapılmıştır. Su alma bacası, tanzim edilen talveg seviyesinden 2 m yükseğe 

çıkacak şekilde inşa edilerek herhangi bir taşkın halinde içine malzeme girerek 

zarar vermesi önlenmeye çalışılmıştır.   

 

 

 

Foto 7.28-29.  İskilip 

yeraltı barajı su 

alma yapısının 

inşaatından 

görüntüler (Fotolar: 

Şerafettin Canaz) 
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Foto 7.30-31-32.  

İskilip yeraltı barajında 

gövde dolgusu 

inşaatından görüntüler 

(Fotolar: Şerafettin 

Canaz) 
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Tablo 7.11. İskilip yeraltı barajı inşaatına ait genel bilgiler 

Gövde tipi   Kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu 

Temelden yükseklik   13 m 

Toplam dolgu hacmi   50 000 m
3 

Su alma yapısı    Ø 1500, h: 18 m 

İletim hattı kazısı    250 000 m
3
 

İletim hattı boru çapı   PE 100 Ø 300  (Beton Gömlekli) 

Su elde etme şekli   Cazibeli 

İletim hattı uzunluğu   750 m (İlk depoya kadar) 

Su alma kotu    923 m 

İşin başlama-bitiş tarihi   21.6.2010 – 28.10.2013 

 

 

 

Foto 7.33-34.   
İskilip yeraltı barajında 
gövde dolgusu 
inşaatından 
görüntüler  
(Üst: Geçirimsiz 
çekirdek ve her iki 
yanında filtre zonunun 
inşaatı devam ediyor.  
Alt:  Gövdeden 
taşabilecek suların 
mansaba kolayca 
akması için gövde 
üzerine kaba taneli 
malzeme 
yerleştiriliyor) 
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Foto 7.35-36-37. 

İskilip yeraltı barajı 

inşaatı tamamlanıp, 

yatak düzenlemesi 

yapıldıktan sonraki 

durum (üst-orta) ve 

baraj inşaatı yeni 

tamamlandığında 

elde edilen su (alt)  
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İskilip yeraltı barajının inşaatı 28 Ekim 2010 tarihinde tamamlanmıştır. 

Barajdan elde edilen su yaklaşık 750 m mansapta inşa edilecek depo yerine 

kadar DSİ tarafından kapalı boru ile ulaştırılmıştır. Ancak İskilip Belediyesi 

tarafından inşa edilen su aktarma deposunun yapımı ve mevcut suyun şehir 

içmesuyu şebekesine bağlanması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.  İnşaat 

sonrasında menbada ve mansap bölgesinde DSİ tarafından yatak tanzimi ve 

yamaç düzenlemesi yapılmıştır. Daha sonra rezervuar alanının bir kısmı İskilip 

Belediyesi tarafından ağaçlandırılmıştır. 

Barajdan elde edilen su miktarı 2010 yılı sonunda 20 l/s, 2012 yılı 

Haziran ayında 25 l/s ölçülmüştür.  İskilip Belediyesi yetkililerinden alınan 

bilgilere göre 2012-2013 yılında zaman zaman yapılan ölçümlere göre barajdan 

elde edilen su miktarı 20 l/s ile 35 l/s arasında değişmektedir. Bu miktar 

Belediyenin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Yüksek kotlardaki eski 

mevcut kaynak suları ile birlikte İskilip Belediyesinin toplam cazibeli su miktarı 

(ortalama 50 l/s civarında) ilçenin bugünkü ihtiyacını karşılamaktadır. Belediye 

yetkilileri, 2012 ve 2013 yılında kuyuların çalıştırılmasına gerek duyulmadığını 

ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, yeraltı barajının inşa edilmesi ile İskilip 

Belediyesi kuyulardan pompajla su elde etme ihtiyacı duymayarak, tamamen 

cazibeli kaynaklarla ihtiyacı karşılar duruma gelmiştir. Söz konusu baraj; hem 

pompaj maliyetine son verme yönünden hem de sürdürülebilir bir işletme 

yönünden İskilip Belediyesi ve halkı için önem taşımaktadır.  

 

 

Foto 7.38. 

İskilip yeraltı 

baraj yerinin 

inşaattan 3 yıl 

sonraki 

görünümü 

(Temmuz 2013) 
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7.1.5. Elmadağ-Kargalı Yeraltı Barajı (Ankara) 

Projenin Amacı 

Ankara’ya bağlı Elmadağ ilçe belediyesi kentin içmesuyu ihtiyacını Balaban 

vadisi alüvyonunda açılan kuyulardan elde ediyordu. İlçeye 17 km uzakta olan 

kuyulardan dağıtım deposuna 525 m terfi bulunmaktadır. İşletme maliyeti 

oldukça fazla olan sistem için yılda 3 milyon TL elektrik gideri bulunmakta ve su 

kalitesi standartlar dahilinde olsa da sertlik konusunda sorunlu idi. Elmadağ 

Belediye Başkanlığının ilave su talebi üzerine ilçenin cazibeli içmesuyu miktarını 

arttırmak amacıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Kargalı 

vadisinde bir yeraltı barajı inşa edilmesi öngörülmüştür. Yer seçimi ve etütleri DSİ 

5. Bölge Müdürlüğü’nün katkıları ile yapılmış; projesi DSİ tarafından daha önce 

yapılan yeraltı barajı projelerinden destek alınarak ASKİ tarafından çizilmiştir.  

İnşaatı ASKi tarafından gerçekleştirilen baraj yeraltı ve yerüstünde depolama 

özelliğine sahiptir.  Başka bir ifade ile baraj gövdesi yeraltında kalmayıp,  talveg 

seviyesi üzerine yükseltilip hem yeraltında akifer içinde, hem de yeryüzünde su 

depolayacak şekilde projelendirilmiştir. Yılda 2,5 milyon m3 su edilmesi 

planlanan Elmadağ yeraltı barajının inşaatına 2011 yılı Kasım ayında başlanmış, 

2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. Barajdan elde edilen su tam olarak cazibeli 

değil, 20 m terfili olmak suretiyle Elmadağ içmesuyu sistemine bağlanmıştır. 

 

Yeri, Ulaşım Durumu ve İklim Özellikleri 

Elmadağ yeraltı baraj yeri ilçe merkezinin 5 km güneybatısında, Kargalı 

deresi vadisindedir. Kızılırmak havzasında bulunan Kargalı deresi; Ankara-

Kırıkkale karayolu altından ve Elmadağ şehir içinden geçerek başka yan derelerle 

birleşip 25 km sonra Balaban çayına uşalır. Eksen yeri İ30 a2 topoğrafik paftada 

olup, Ankara-Kırıkkale karayoluna kuş uçuşu 4,5 km mesafededir. Elmadağ-

Karakaya yayla yolu ile her mevsim ulaşım mümkündür. Barajın yağış alanı 26 

km2’dir. İç Anadolu Bölgesinde bulunan proje alanında Orta Anadolu’ya özgü 

karasal iklim hüküm sürmektedir. Buna göre yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve 

yağışlıdır. Yağışlar yağmur ve kış aylarında kar şeklindedir.  

Elmadağ meteoroloji istasyonunda 1953-2002 yılları arasında kaydedilen 

verilere göre yıllık ortalama yağış 438 mm, 1987-2002 yılları arasındaki verilere 

göre yıllık ortalama sıcaklık 10 oC’dir. En fazla yağış sırasıyla Aralık, Mayıs ve 

Nisan aylarında, en az yağış ise Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşmektedir. 

Havzada bitki örtüsü genellikle ormandır. 
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Şekil 7.22. Elmadağ yeraltı barajının bulduru haritası 

 

Çalışma Yöntemi ve Takvimi 

Elmadağ yeraltı baraj yerinde 2011 Eylül ayında başlayan ön inceleme, 

planlama ve proje çalışmaları 3 ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlanmıştır.  Ön 

inceleme-planlama çalışması; genel jeolojik inceleme,  jeofizik etüt,  sondaj 

kuyularının açılması ve malzeme etütlerini kapsamaktadır.  DSİ ve ASKİ yetkilileri 

ile yer seçimi amacıyla yapılan inceleme sonucunda karar verilen eksen yerinde 

DSİ’nin önerisi ile jeofizik rezistivite ölçümü yapılarak hızlı bir şekilde 

yorumlanmış, acilen sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Sondaj çalışmaları daha 

çok alüvyon kalınlığına yönelik olmuştur. Açılan sondajların değerlendirilmesi 

sonucu, ASKİ’nin kararıyla ayrıntılı hidrojeolojik çalışmalar yapılmadan proje 

çalışmalarına geçilmiştir. Barajın projesi; anakayaya oturtulacak gövde alüvyon 

içinde 14 m ve yerüstünde 10 m yükselecek şekilde tasarlanmıştır. Başka bir 

ifadeyle; baraj hem yeraltısuyunu hem de yerüstü suyunu depolayacak şekilde 

projelendirilmiştir. Ancak akarsu debisi ile ilgili uzun süreli akım ölçümleri ve 

yeraltısuyu potansiyeline yönelik kapsamlı pompalama deneyleri yapılmamıştır. 

Su potansiyeline yönelik değerlendirmeler kısa süreli ölçümler ve ampirik 

hesaplarla yapılmıştır. 
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Tablo 7.12. Elmadağ yeraltı barajı çalışma takvimi 

TARİH 
ÇALIŞMA  
AŞAMASI 

İŞ AÇIKLAMA 

Eylül 2011 
İlk 

 İnceleme 
 
 

ASKİ ve DSİ tarafından yer seçimi 

Eylül 2011 

Planlama 
ve Proje 

Jeofizik 
rezistivite etüdü 

Alüvyon kalınlığı 10-18 m arasında ve 
nispeten kaba taneli olduğu tespit 
edildi. 

Ekim-Kasım 
2011 

 
Araştırma 

kuyusu açılması 
 

Eksen yerinde alüvyon kalınlığını 
belirlemek amacıyla 6 adet araştırma 
sondaj kuyusu açıldı  

Ekim-Kasım 
2011 

Proje yapımı 
Baraj gövdesi, su alma yapıları, 
drenfleksler vb. tesislerin ayrıntılı 
projesi yapıldı 

Kasım 2011  
Baraj yeri 

sıyırma kazıları 
Kazıya başlandı 

Ocak 2012 İnşaat  
Kazı çalışmaları tamamlandı bir 
miktar dolgu yapıldı. 

Nisan 2012  
Dolgu ve tesis 

inşaatı 
Dolgu devam ederken su alma 
yapılarının inşaatına devam edildi. 

Aralık 2012   Baraj inşaatı tamamlandı 

 

 

Foto 7.39. Elmadağ yeraltı baraj yerinin menba taraftan baraj yapılmadan 

önceki görünümü (Ekim, 2011) 
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Baraj Yerinin Jeolojisi 

Elmadağ yeraltı barajının bulunduğu bölgede temelde Ankara Melanjının 

Elmadağ formasyonuna ait şist ve metagrovaklar, bunların üzerinde Kargalı 

vadisi boyunca uzanan alüvyon yer almaktadır.  

Elmadağ Formasyonu alttan üste doğru metamorfizması gittikçe azalan 

ve ilksel halini kısmen korumuş metaçakıltaşı, metakumtaşı, metamiltaşı, 

metaçamurtaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, kireçtaşı ile volkarenit, aglomera, 

metavolkanit ve metatüften oluşur.  Elmadağ formasyonu içinde değişik 

boyutlarda Karbonifer ve Permiyen yaşlı kireçtaşı ve kırıntılı bloklarına sıkça 

rastlanır. Birim sarı, boz, kahverengi ve gri renkte ince-orta tabakalanmalı ve sık 

kıvrımlıdır. Formasyon genel olarak kumtaşı ve şeyl ardalanması şeklinde 

çökelen kaya türlerinden ve bunların içinde gelişmiş çakıltaşlı kanal 

çökellerinden oluşur. Formasyon çökelimine devam ederken gelişen 

volkanizmanın ürünleri (Ortaköy formasyonu), değişik evrelerde oluşan istif 

içine girmiş ve bunun yanı sıra Karbonifer ve Permiyen yaşlı kırıntılı ve 

kireçtaşları değişik boyutlarda bloklar halinde çökelme ortamına gelmiş ve 

çökelime katılmışlardır. Elmadağ formasyonu Triyas yaşlıdır (Akyürek vd. 1984).   

Kargalı deresi vadisi boyunca en fazla 150 m genişliğinde bir şerit halinde 

uzanan Kuvaterner yaşlı alüvyon genellikle kum, çakıl boyutundaki malzemeden 

ibarettir. Yer yer kil-silt boyutlu ince malzeme ve iri bloklarda gözlenmektedir. 

Eksen yerinden menbaya doğru gidildiğinde blok noyutundaki malzemede artış 

gözlenmektedir. Alüvyonun kalınlığı eksen yerinde ASKi tarafından yaptırılan 

jeofizik rezistivite etüdüne göre 10-15 m arasında tahmin edilmiştir. Açılan 

kuyularda kalınlık en fazla 18 m tespit edilmiştir.  
 

 

Foto 7.40a,b. Elmadağ yeraltı baraj yerinde şist ve metagrovakların yakından 

görünümü 
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Eksen yerinde açılan 6 adet temel, 2 adet hidrojeolojik amaçlı geniş çaplı 

pompaj kuyularından karot ve kırıntı örnekler alınmıştır. Temel sondaj 

kuyularından elde edilen örneklerden ve vadinin her iki yamacında yapılan 

incelemelerden, eksen yerinde ana kaya olarak genellikle şistlerin hakim olduğu 

görülmektedir.  Şistler ve yer yer meta grovaklar vadi boyunca uzanan 

alüvyonun her iki yamacında menbaya ve mansaba doğru geniş alanlara 

yayılmaktadır. Şistler koyu gri renkli, şistozite yapısı belirgin, ancak sert ve 

sağlam ve pratikte geçirimsiz olarak tanımlanabilecek özelliktedir. Bu nedenle 

gövdenin bu formasyon üzerine oturtulması planlanmıştır. Eksen yerinde ve göl 

alanında durayılık yönünden ve ana kayada geçirimlilik yönünden bir sorun 

gözlenmemiştir.  

 
Tablo 7.13. Elmadağ yeraltı baraj yerine ait genel bilgiler 

İli Ankara 

İlçesi Elmadağ 

Yeri 
Kargalı dere vadisi, Elmadağ’ın 5 km 

güneybatısı 

Pafta adı Ankara İ30 a2 

Eksen ortasının UTM koordinatları 515300-4415300 (ED 50, 6 derece) 

İklim Karasal, yarı kurak 

Yağış 438 mm 

Sıcaklık 10 
o
C 

Barajın amacı İçme  

Deprem durumu 3. derece deprem bölgesinde  

Yağış alanı 26 km
2
 

Akifer  Az killi, kumlu, çakıllı alüvyon 

Anakaya Şist, Metagrovak 

Eksen genişliği 120 m 

Akifer kalınlığı 10-14 m  

Akifer alanı 1,2 km
2
 

Akiferin beslenmesi Yağış ve yüzeysel akış  

Akiferin depolama katsayısı (özgül 

verimi) 
0,15-0,20 (tahmini) 
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Foto 7.42.  
Elmadağ yeraltı 

barajında kazılar 

sonucu alüvyonun 

görünümü: Alt 

kısım siltli-killi 

kumlu; üst kısım  

çakıllı, kumlu 

Foto 7.41a,b. 

Elmadağ yeraltı 

barajını besleyen 

alüvyonun 

görünümü (akış 

yukarı bakış) 



183 

 

Eksen Yerinde Açılan Sondaj Kuyuları ve Elde Edilen Veriler 

Eksen yerinde ASKi tarafından 6 adet temel sondaj kuyusu ve 2 adet 

pompaj kuyusu olmak üzere toplam 8 kuyu açılmıştır. Pompaj kuyularının biri 

menbada biri mansaptadır.  Temel sondaj kuyularından beş tanesi eksen 

üzerinde yaklaşık eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Kuyuların derinlikleri 15 m ile 

25 m arasında değişmektedir. Karot ve kırıntı örneklerinde yapılan incelemelere 

göre alüvyon kalınlığı 13,5 m ile 18 m arasında (sağ yamaçtaki yamaç molozu ile 

birlikte) değişmektedir. Alüvyonun altında şistler yer almaktadır.  

Temel sondajlarından alınan örnekler incelendiğinde alüvyonda genel 

olarak kum ve çakıl boyutlu malzemenin yoğun olduğu, yer yer blok boyutlu 

kaba malzeme ve siltli-killi ince malzemenin de yer aldığı görülmektedir. Çakıllar 

genellikle şist ve grovaklardan; kısmen de kireçtaşlarından türemiştir. Vadinin 

her iki kenarına doğru gidildikçe alüvyonun özellikle üst seviyelerinde köşeli ve 

iri taşkın malzemesinin bulunduğu görülmektedir. Alüvyonun altında bulunan 

şistler gri-siyah renkli, yer yer kırıklı ve çatlaklı, yer yer de ayrışmış durumdadır.  

 

 

Şekil 7.25. Elmadağ yeraltı baraj yerinde açılan kuyuların yerleri 
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Tablo 7. 14. Elmadağ yeraltı barajı sondaj kuyularına ait bilgiler 

Kuyu No Yer 
Derinlik 

(m) 
Alüvyon 

Kalınlığı (m) 

SK-1 Eksen 24 18 

SK-2 Eksen 18 16,5 

SK-3 Eksen 18 15,4 

SK-4 Eksen 19,5 14 

SK-5 Eksen 18 13,5 

SK-6 
Mansap sol 

taraf 
18 14 

P-1 Mansap orta 15 14 

 

Genel Hidrojeolojik Durum 

Yeraltı barajının inşa edileceği akifer olan alüvyon Kargalı deresi vadisi 

boyunca uzanmaktadır. Alüvyonun genişliği en fazla 150 m olup, menbaya 

doğru gidildikçe daralmaktadır. Eksen yerinde akifer genişliği 120 m 

civarındadır. Alüvyon akiferin kalınlığı açılan sondaj kuyularına göre 13,5-18 m 

arasında değişmektedir. Jeolojik gözlemler, jeofizik rezistivite etüdü ve açılan 

araştırma sondaj kuyularından elde edilen bilgilere göre alüvyon genellikle kum 

ve çakıl boyutlu malzemeden ibaret olup, bu özelliğiyle depolama kapasitesi ve 

hidrolik iletkenliği orta-yüksek bir akiferdir. Serbest akifer niteliğinde olan 

akiferin literatür verilerine göre depolama katsayısının 0,10-0,20 arasında 

olduğu tahmin edilmektedir. Alüvyonun altında bulunan şistler, pratikte 

geçirimsizdirler.  

Yayılım alanı ve kalınlığı çok fazla olmasa da alüvyonun kaba taneli 

olması, yüzey alanına düşen yağışla birlikte akarsudan da beslenmesi nedeniyle 

Elmadağ gibi büyük bir ilçe merkezinin (nüfusu 43 bin) ihtiyacına önemli oranda 

katkı yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak barajın proje ve inşaatını 

üstlenen ASKİ Genel Müdürlüğünün 2011 yılı sonunda kış mevsimi başlamadan 

inşaata başlama kararı alması nedeniyle elde edilebilecek su miktarının 

hesabına yönelik testler yapılamamıştır. Proje sahasındaki yeraltı ve yerüstü 

sularından alınan örneklerin laboratuvar analizlerine göre su kalitesinin içmeye 

uygun olduğu ASKİ yetkilileri tarafından ifade edilmiştir.  
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Elmadağ Yeraltı Barajnın Uygulama Projesi ve İnşaatı  

Barajın etüt, planlama, proje ve inşaat çalışmalarının tamamı ASKİ 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.  Ancak etüt ve proje çalışmalarında DSİ 

5. Bölge Müdürlüğü’nden teknik destek alınmıştır. Barajın ve ilgili tesislerin 

inşaatı 2011 yılı Kasım ayı sonunda başlayıp 2012 yılı sonunda bitirilmiştir. 2011 

Kasım ve Aralık aylarında sıyırma kazıları yapılmış, dolguya kış mevsiminde 

başlansa da 2012 yılı Ocak ayında kar yağışları ve aşırı soğukların başlaması ile 

çalışmalara ara verilmiştir. İnşaat esnasında kazı alanına akarsudan ve 

alüvyondan su gelişini engellemek için kazı alanı gerisine batardo inşa 

edilmemiş, makine ile çukur açılarak Kargalı deresi bu çukura çevrilerek derenin 

suyu pompalarla kazı alanının mansabına pompalanmaya çalışılmıştır.  Sıyırma 

kazıları ve dolgu inşaatı boyunca kazı alanına çalışmaları engelleyecek kadar su 

gelişi olmamıştır. Ancak, 2012 yılı Ocak ayında hava muhalefeti nedeniyle 

çalışmalara ara verilmesinden sonra kar yağışları nedeniyle Kargalı deresinden 

beklenenden fazla miktarda su gelişi olmuş, bu nedenle pompalar yetersiz 

kalmıştır. Kısa zamanda gövde ve rezervuarda açılan devasa çukur su ile 

dolmuştur. 2012 yılı Nisan ayına gelindiğinde gövde dolgusu ve diğer tesis 

inşaatlarına başlanması için öncelikle rezervuarı işgal eden suyun pompajla 

boşaltılması gerekmiştir. Bunun için yüksek kapasiteli pompalar getirilerek göl 

boşaltılmış, sıyırma kazı yüzeyleri tekrar düzenlenerek inşaat çalışmalarına 

yeniden başlanmıştır.  

  

 

Foto 7.43. Elmadağ yeraltı barajında 2011 Kasım ayında başlayan kazılardan bir 

görünüm 
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Foto 7.44. Elmadağ yeraltı barajında kazılara 2012 Ocak ayında kış şartları 

nedeniyle ara verilmesi sonrasında kazı alanının su ile dolması  

 

Elmadağ yeraltı barajı yeraltı ve yerüstü depolamalı olarak 

projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bu özelliği nedeniyle proje Türkiye’de bir 

ilktir. Maksimum 14 m kalınlığındaki alüvyonun tabanına kadar sıyırma kazısı 

yapılarak gövde şistler üzerine oturtulmuştur. Akifer olan alüvyonda yeraltısuyu 

akımını hızlandırmak amacıyla tabanda birbirine paralel olacak şekilde 10 adet 

50 m uzunluğunda PVC drenfleks boru döşenmiştir. 225 mm çaplı filtreli PVC 

sondaj boruları kullanılarak inşa edilen sistem bir kollektör boruya bağlanarak 

kollektör boruya gelen suyun gövdenin menbaında inşa edilen su alma yapısına 

aktarılması sağlanmıştır. Su alma yapısından bir boru ile gövde altından 

mansaptaki pompa istasyonuna cazibe ile akıtılan su, buradan pompajla 50 m 

yüksekteki depoya terfi edilmektedir.  

 
Tablo 7.15. Elmadağ yeraltı barajına ait bilgiler 

Amacı   İçme (Elmadağ ilçesine) 

Yapım yılı   2011-2012 

Temel ve talveg kotu (ort.)   1168 m -1182 m 

Kret kotu   1192 m 

Kret uzunluğu    213 m 

Gövde yüksekliği (maksimum)   26 m (15 m yeraltında, 11 m yerüstünde) 

Gövde tipi    Kil çekirdekli kaya dolgu 

Depolama hacmi   2,5 hm
3
 

Su elde edilme şekli   Pompajlı (50 m terfi) 

Elde edilen su miktarı (min)   75 l/s  

Akifer    Kumlu, çakıllı alüvyon 

Anakaya   Şist-grovak 
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Foto 7.45-46-47. 

Elmadağ yeraltı 

barajında gövde 

dolgusuna başlanırken 

su alma yapısı ve 

pompa istasyonunun 

inşaatı (45: Sağ 

yamaçtan, 46: 

Mansaptan bakış, 47: 

Rezervuar alanı,  

Mayıs 2012)  
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Foto 7.48-49. Elmadağ 

yeraltı barajında gövde 

dolgusu doğal zemin 

seviyesinin altında iken  

(Temmuz 2012;  

48: Sağ yamaçtan,  
49: Sol yamaçtan bakış) 

Foto 7.50. Elmadağ 

yeraltı barajında 

riprap kaplama 

devam ederken  
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Foto 7.51-52. Elmadağ yeraltı barajı işletmeye geçildikten sonra gövdenin sağ 

ve sol yamaçtan görünümü 

 

 

Foto 7.53-54. Elmadağ yeraltı barajından elde edilen su yaklaşık 50 m terfi ile 

depoya pompalanmakta, oradan da Elmadağ şehir şebekesine verilmektedir. 
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Foto 7.55-56-57. 

Elmadağ yeraltı baraj 

gölü, arkasında inşa 

edilen rüsubat tutucu 

yapı ve baraj havzasından 

görünüm (Ocak 2014)  
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7.1.6. Aşağı Olunlu Yeraltı Barajı (Kırıkkale-Keskin) 

Aşağı Olunlu Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı bir köydür. Kırıkkale İl 

Özel İdaresi 2005 yılında Çamurabatmaz, Takazlı, Göçbeyli ve Büyükceceli 

köylerinin içmesuyu ihtiyacını cazibeli olarak karşılamak amacıyla Aşağı Olunlu 

köyü güneyinde bir yeraltı barajı inşa etmiştir. Büyükuzay deresinde bulunan 

baraj; Pliyosen yaşlı kızıl renkli kiltaşları üzerinde vadi alüvyonunda inşa 

edilmiştir. Alüvyon ince taneli malzemeden (kil, silt, yer yer az kum ve çakıl) 

oluşmuştur. Barajın yağış alanı 10 km2’dir.  

Aşağı Olunlu yeraltı barajı beton gövdelidir. Beton gövde talveg 

seviyesinin altında bırakılmış, yüzeye kadar yükseltilmemiştir. Barajın gövde 

yüksekliği maksimum 13 m, kret uzunluğu 69 m’dir (Kasım Atasoy; sözlü 

görüşme). Minimum 5 l/s su elde edilen tesisten kaliteli ve cazibeli içmesuyu 

sıkıntısı yaşayan 5 köye içmesuyu sağlanmıştır. Aşağı Olunlu yeraltı barajında, 

gövde arkasından kaba çakıl boyutlu filtre malzeme içinden boru ile elde edilen 

su, gövdenin mansabına inşa edilen vana odasına gelmekte, oradan 140 mm 

çaplı boru ile 685 m mesafede suyun köylere ayrıldığı ayrım deposuna, buradan 

da ayrı hatlarla köy depolarına iletilmektedir. 2006 yılında inşa edilen barajda 

2009 yılının yağışlı geçmesi nedeniyle yeraltısuyu beslenimi fazla olmuş ve 

gövde üzerinden bir miktar su taşmıştır.  

 

Tablo 7.16. Aşağı Olunlu yeraltı barajına ait bilgiler 

Yeri   Kırıkkale-Keskin 

Yapım yılı   2006 

Koordinatları   I31 c1, (568350-4497650, ED 50)  

Amacı   İçme 

Yağış alanı   10 km
2
 

Temel kotu   947 m 

Kret kotu   960 m 

Gövde yüksekliği    8-13 m 

Gövde tipi    Betonarme 

Su elde edilme şekli   Cazibeli (Gövde alt kotundan) 

Su alma kotu    948 m 

Elde edilen su    Min. 5 l/s 

Akifer    Kumlu, çakıllı alüvyon 

Anakaya   Pliyosen kiltaşı 

Kret uzunluğu   69 m 
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Foto 7.58-59-60-61-62. Aşağı Olunlu 

yeraltı barajı kazı ve gövde 

inşaatından görüntüler (Fotolar: 

Mehmet CEBECİ) 
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7.1.7. Bahşılı Yeraltı Barajı (Kırıkkale) 

Kırıkkale’ye 5 km mesafedeki Bahşılı Belediyesi 2010 yılında ilçenin 5 km 

güneybatısnda içmesuyu amaçlı bir yeraltı barajı inşa etmiştir. Mevsimlik akışı 

olan Kışla deresi ile Şadi deresinin birleşim yerindeki baraj kil çekirdekli toprak 

dolgudur. 110 m kret uzunluğuna sahip baraj; Pliyosen yaşlı kızıl renkli kiltaşları 

üzerinde vadi alüvyonunda inşa edilmiştir. Alüvyon ince taneli malzemeden (kil, 

silt, yer yer az kum ve çakıl) oluşmuştur. Barajın yağış alanı 8,5 km2’dir.  

Bahşılı yeraltı barajı kil dolgudur. Gövde talveg seviyesine kadar 

yükseltilmiştir. Barajın gövde yüksekliği 8-15 m’dir (Kasım Atasoy; sözlü 

görüşme). Minimum 12 l/s su elde edilen tesisten kaliteli ve cazibeli içmesuyu 

sıkıntısı yaşayan ilçe merkezinin ihtiyacının en az yarısı karşılanmıştır. Yeraltı 

barajında, gövde arkasına temelden itibaren inşa edilen su alma yapısı ile 

cazibeli su elde edilmektedir.   

Foto 7.63-64. Aşağı 

Olunlu yeraltı barajında 

inşaat tamamlanıp yatak 

düzenlemesi yapıldıktan 

sonra (2006) ve 3 yıl 

sonra işletme halindeki 

görünüm (Fotolar: 

Mehmet CEBECİ) 
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Tablo 7.17. Bahşılı yeraltı barajına ait bilgiler 

Yeri  Kırıkkale-Bahşılı (Kışla deresi) 

Koordinatları  İ31 a2, (535750-4405652, ED 50) 

 Amacı    İçme (Bahşılı ilçesi) 

 Yağış alanı    8,52 km
2 

 Temel kotu    837 m 

 Kret kotu    852 m 

 Gövde yüksekliği     15 m 

Kret uzunluğu  110 m 

Gövde tipi   Kil çekirdekli toprak 

Dolgu hacmi (çekirdek)  38 800 m
3
 

Su elde edilme şekli  Cazibeli  

Su alma kotu   847 m 

Elde edilen su   Ort. 12  l/s 

Akifer   Killi, kumlu, çakıllı alüvyon 

Anakaya  Miyosen kiltaşı 

 

 

 

Foto 7.65-66. Bahşılı 

yeraltı baraj yerinin inşaat 

tamamlandıktan hemen 

sonraki (2010) görünümü 
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7.1.8. Sancar Yeraltı Barajı (Eskişehir) 

Projenin Amacı 

Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından 2007 yılında inşa edilen yeraltı barajı; 

Seyitgazi ilçesine bağlı Sancar köyündedir. Sancar köyü arazilerinin sulanması 

amacıyla Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 1981-1982 yıllarında Menekşe 

deresi üzerinde 1009 m kotunda tirol tipi bent ve kanaldan ibaret bir sulama 

tesisi inşa edilmiştir. Aradan geçen yıllar içinde akarsu debisindeki azalmalar ve 

taşkınlarla gelen rüsubat nedeniyle tesis işlevini verimli bir şekilde 

gerçekleştiremez hale gelmiştir. Bu nedenle, mevcut tesisin menbaında 1014 m 

kotunda bir yeraltı bendi inşa edilerek vadi boyunca uzanan alüvyondaki 

yeraltısuyunun yüzeye çıkarılarak sulamada kullanılması düşünülmüştür.  

 

Yeri, Ulaşım Durumu ve İklim Özellikleri 

Barajın bulunduğu Sancar köyü Eskişehir’in 43 km güneyinde bulunan 

Seyitgazi ilçesinin 10 km güneybatısındadır.  Yeraltı barajı köyün 1 km 

doğusunda Menekşe dere vadisindedir.  Eksen yerine ulaşım Sancar köyünden 

asfalt yolla sağlanmaktadır.  

Eskişehir, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz iklimlerinin etki alanı 

içinde olması nedeniyle, kendine özgü bir iklime sahiptir. Düşük yağış miktarı 

(400 mm), gece gündüz ve yaz-kış sıcaklık farkının fazlalığı ile yarı-kurak karasal 

iklim hüküm sürmektedir. Bir yıl içinde yağışlı gün sayısı 90-100 olan 

Eskişehir’de yıllık ortalama yağış 373,6 mm’dir. Bölgenin en az yağış aldığı aylar 

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 10,9°’dir.  

 

Projenin Genel Özellikleri ve Çalışma Yöntemi 

Sancar yeraltı barajının inşa edildiği Menekşe dere havzası 52 km2 yağış 

alanına sahiptir. Havza genel olarak meşe türü seyrek ormanlarla kaplıdır. Baraj 

yerinde Menekşe dere boyunca ince bir şerit halinde uzanan alüvyonun altında 

ve vadinin her iki yamacında Miyosen yaşlı tüf-tüfit ve yer yer silisli bazaltlar 

bulunmaktadır. Baraj gövdesinin tüf-tüfit birimine oturtulması planlanmıştır. 

Havzada çoğunlukla tüf-tüfit ve silis katkılı bazaltlar hakimdir. Eksen yerinde 

açılan sondajlardan elde edilen verilere göre kalınlığı 6-6,5 m, genişliği 45 m 

civarında olan alüvyon ise jeolojik gözlemlere göre havzanın yukarı 

bölümlerinde kalınlık ve genişlik olarak incelmekte, barajın mansabına doğru 

genişleyerek kalınlaşmaktadır. 
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Havzayı drene eden Menekşe dere kurak yıllarda yaz aylarında 

kurumaktadır. 2013 yılının 24 Ekim günü yapılan incelemede dere yatağındaki 

debi tahminen 40-50 l/s civarındadır.  

Baraj yerinde Eskişehir Özel İdaresi tarafından yapılan ilk jeolojik ve zirai 

çalışmalardan sonra eksen yerinde alüvyon kalınlığını tespit etmek amacıyla 

araştırma sondajları açılmıştır.  Eksen boyunca 3 noktada yapılan temel 

araştırma sondajlarında kazı derinliği SK-1 no.lu sondajda 6,5 m, SK-2 no’lu 

sondajda 6 m, SK-3 no’lu sondajda 5,5 m olarak belirlenmiştir.  Proje bu sınırlara 

göre hazırlanmıştır.  

 

 

Şekil 7.33. Sancar yeraltı barajının bulduru haritası 
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Özel İdare uzmanları tarafından hazırlanan projeye göre;  

1-Mevcut tirol tipi bendin yaklaşık 300 m menbaında 1014 m talveg 

kotunda 45 m kret uzunluğunda inşa edilecek toprak dolgu yeraltı bendinin kazı 

çukuru taban genişliği 4 m, kazı şevleri menba ve mansapta 1/1’dir. 

2-Bendin menbaında gövdeye paralel iki sıra 200 mm çaplı drenfleks 

drenaj boruları döşenecektir. Drenfleks boruların etrafında 1 m çapında kaba 

taneli çakıllardan oluşan filtre zonu oluşturulacaktır.   

3-Drenflekslerden alınarak toplanan su, gövde tabanından (ana kaya 

üzerine oturtularak) mansaba doğru uzanacak olan 300 mm çaplı PVC boruya 

alınacaktır. Bu boru gövde altında beton gömlek içine alınacaktır.  

4-Dipsavak şeklindeki su alma borusu dahil olmak üzere toplam 514 m 

uzunluğundaki ana boru hattı, eski tirol tipi bentten 220 m aşağıda sağ sahil 

trapez kanalına ulaşacaktır. Elde edilecek suyun bir kısmı ana boru hattının 415. 

m’sinde inşa edilecek bir vana odasından mevcut sol sahil sulama kanalına 168 

m uzunluğunda 300 mm çaplı boru hattı ile sol sahildeki arazileri sulamak üzere, 

bir kısmı ise 300 mm çaplı vana vasıtasıyla sağ sahil kanalına aktarılacaktır.   

 

Tablo 7.18. Sancar yeraltı barajına ait bilgiler 

Yeri Eskişehir-Seyitgazi 

Koordinatları J25 a2 paftası, 297407-4362298  

 Amacı Tarımsal sulama 

 Yağış alanı 52 km
2 

 Temel kotu 1007,5 m 

 Kret kotu 1014 m (talveg kotu) 

 Gövde yüksekliği  6,5 m (maksimum) 

 Gövde taban genişliği 4 m 

Kret uzunluğu 45 m 

Gövde tipi  Kil çekirdekli toprak dolgu 

Toplam kazı hacmi 6500 m
3
 

Dolgu hacmi (kil çekirdek) 2600 m
3
 

Su elde edilme şekli Cazibeli  

Su alma kotu  1007,5 m 

Elde edilen su  Ort. 15  l/s 

Sulama alanı  26 ha 

Akifer  Killi, kumlu, çakıllı alüvyon 

Anakaya Miyosen tüf-tüfit 



205 

 

 

Şekil 7.34. Sancar yeraltı barajının avam projesi (kuş bakışı görünüş) 

 

Sancar Yeraltı Barajının İnşaatı 

Sancar yeraltı barajının inşaatı 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. Barajın 

tamamına yakını Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından inşa edilmiştir. Kesin 

projesinde 2007 fiyatları ile işçilik hariç, her türlü imalat, taşıma, su boşaltma  

vb. işler dahil olmak üzere keşfi 68247 TL hesaplanan baraj, 70897 TL’ye 

malolmuştur. Barajın 300 m mansabındaki eski tirol tipi bentin kanalına kadar 

boru döşenmesi maliyete dahildir (Rıfat Akyol; sözlü görüşme).   

Barajda makineli kazılar ana kaya olan tüfitlere kadar yapılmış, kazı 

çukuruna gelen yeraltısuyu pompajla mansaba tahliye edilmiştir.  Kazı alanında 

gerekli tesfiye ve temizlik işlemi tamamlandıktan sonra dolguya başlanmıştır. 

Dolguda yakın civardaki malzeme sahasından getirilen kızıl-pembe renki killer 

kullanılmıştır. Uygulamada projesinden farklı olarak geçirimsiz perde mansaba 

doğru yatık bir şekilde inşa edilmiştir. Perde gerisine gövdeye paralel drenfleks 

drenaj boruları döşenmiştir.  Drenfleks boruların etrafında 1 m çapında kaba 

taneli çakıllardan oluşan filtre zonu oluşturulmuştur. Drenflekslerden elde 

edilen su ortada toplanarak gövde tabanına yakın bir kottan mansaba 

iletilmiştir. İnşaat ile ilgili diğer çalışmalar projesine uygun bir şekilde 

tamamlanmıştır. 
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Foto 7.67-68-69. 

Sancar yeraltı baraj 

yerindeki kazılardan ve 

suyun pompajla 

tahliyesinden 

görüntüler (Fotolar: 

Rıfat Akyol) 
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Foto 7.70-71. Sancar 

yeraltı barajı yerinde 

kazı ana kaya olan 

tüfitlere kadar 

yapılmıştır (Fotolar: 

Rıfat Akyol) 

. 

 



209 

 

 

 

 

Foto 7.72-73-74. Sancar 

yeraltı baraj gövde 

dolgusu çalışmaları ve 

baraj yerinin inşaat 

tamamlandıktan hemen 

sonraki (alttaki foto) 

görünümü (Fotolar: Rıfat 

Akyol) 
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Foto 7.75. Sancar yeraltı 

barajının 300 m 

mansabında su dağıtım 

vana odasından sol sahil 

sulama kanalına suyun 

borularla akıtılması  (Ekim 

2013) 

 

Foto 7.76-77. Sancar 

yeraltı baraj yerinin 

inşaattan 6 yıl sonraki 

(Ekim 2013) görünümü 

(Üst foto: mansap sol 

taraftan menbaya,  

Alt foto: eksen sağ 

taraftan sola bakış) 
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7.1.9. Baskil Yeraltı Barajı (Elazığ) 

Projenin Amacı 

Gemici ve Deliktaş köyleri Elazığ’a bağlı Baskil ilçesinin güneyinde ve 

Karakaya Baraj Gölü sahilindedir. Bu köylerin geçimleri tarıma ve tamamen 

kayısı yetiştiriciliğine bağlıdır. Sulama suyu ihtiyacıı Karakaya Baraj Gölünden ve 

şahıslara ait sondaj kuyularından pompaj ile temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu 

bölge, kayısı yetiştiriciliğinde kalite ve miktar bakımından önemli bir paya 

sahiptir ve en büyük sorunları sulama suyu temini için harcadıkları enerji 

maliyetidir. Bu maliyeti düşürmek amacı ile Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 

Hardi çayı üzerine yeraltı barajı inşa edilerek 200 l/s debili sulama suyu elde 

edilmiş ve Gemici ve Deliktaş köyü çiftçilerinin kullanımına sunulmuştur. 

 

Yeri, Ulaşım Durumu ve İklim Özellikleri 

Proje yeri Baskil ilçesinin güneyinde Karakaya baraj gölü kenarındadır. 

Elazığ kentine 70 km, Baskil ilçe merkezine 40 km uzaklıktadır. Yol tamamen 

asfalttır ve yaz ve kış ulaşıma açıktır. Bölgede karasal iklim hüküm sürmektedir. 

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Ancak baraj gölü kenar 

çizgisinden itibaren ortalama 10 km’lik bir mesafe için yağış değerleri yarı yarıya 

azalmıştır. Bu da birçok küçük yerüstü su kaynağının kurumasına yol açmıştır. 

Yıllık yağış Baskil İlçesinde 423 mm iken bu sahilde 200 mm civarındadır.  Yıllık 

ortalama sıcaklık 11,20 0C, en yüksek sıcaklık 39 0C, en düşük sıcaklık -18 0C, 

ortalama bağıl nem % 53’dür. 

 

 

Şekil 7.36. Baskil yeraltı barajının bulduru haritası 
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Projenin Genel Özellikleri ve Çalışma Yöntemi 

 Hardi çayı havzası 160 km2 olup dikdörtgen bir havzadır. Havza içerisinde 

2 ana akarsu bulunmaktadır. Bunların uzunlukları 18,8 km ve 21,7 km’dir. Bu 

akarsulara bağlı birçok küçük dere bulunmaktadır.  Ana akarsu yataklarının 

ortalama eğimi % 4,1’dir. Havza içerisinde bitki örtüsü son derece zayıftır. 

Akarsu kenarları nispeten düz olan kısımlarda sulu tarım yapılmaktadır. Geri 

kalan kısımlar çok zayıf mera niteliğindedir ve çok az bir kısmında ve üst 

kotlarda ise meşelik alanlar yer almaktadır. Topoğrafya son derece dik ve 

parçalıdır. Havzanın hidrolojik toprak gurubu D gurubudur.  Bitki örtüsünün son 

derece zayıf olması, genelde toprak derinliğinin eğime bağlı olarak az olması, 

topoğrafik eğimin çok yüksek olması, özellikle üst kotlarda ana kayanın birçok 

yerde mostra vermesi ve Hardi çayının eğiminin çok yüksek olması bu havzayı 

taşkın havzası yapmaktadır.  Topoğrafik özellikler ve bitki örtüsünün azlığı 

nedeni ile havza şiddetli erozyon altındadır ve Hardi çayı büyük miktarlarda 

rusubat taşımaktadır. Bu nedenle eğimin az olduğu yerlerde alüviyal malzeme 

birikimi çok fazladır. 

Bent yerinde hakim formasyon tabanda orta Paleosen yaşlı Kuşcu 

konglomerasına ait bol karbonat çimentolu sıkı çimentolu, çakıllı birimlerden 

oluşan masif zon özelliği gösteren volkanik kayaçlarla birlikte yastık lav akıntıları 

şeklinde taban serisidir. Yüzeyde ise vadi boyunca uzanan Pliyo-Kuvaterner yaşlı 

eski alüvyon yelpazeleri ve Kuvaterner alüvyonlarla birlikte birikinti konisi ve dik 

yamaçların önlerinde yamaç döküntüleri bulunmaktadır. Alüvyon malzeme 

içerisinde mağmatik, metaformik kayaç parçacıkları boylanması iyi derecede 

olup yer yer killi sitli seviyeler mercek şeklinde bulunmaktadır. 

Mühendislik jeolojisi açısından bent yeri seçiminde membanın sağ ve 

sol yamaçları ve vadi tabanında su sızdırmazlığı açısından bir sorun görülmemiş 

ve sızdırmazlık ile ilgili olarak temel sondaj ve enjeksiyon işlerinin yapılmasına 

gerek görülmemiştir.  

 Aynı çay üzerinde 1970 yılında mülga Toprak-Su Genel Müdürlüğü 

tarafından drenaj çalışması yapılmış ve 12 m derinliğinde inşa edilen galeri ile su 

elde edilerek sulama yapılmıştır. Drenajdan elde edilen su, yaklaşık 1300 m lik 

büz hattı ile köyün hemen üstünde yapılan çıkış rögarına isale edilmiştir. Ancak 

barajın inşasından sonra meydana gelen iklim değişiklikleri nedeni ile özellikle 

kar yağışının azalmasına paralel olarak havzaya düşen yağışın toplam miktarı ve 

rejimi değişmiş bu da drenaj tesisini kullanılamaz duruma getirmiştir. İşlevini 

kaybeden eski drenaj tesisinin menbaında Gemici ve Deliktaş köylerinin artan su 
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ihtiyacını karşılamak amacıyla, kil çekirdekli toprak dolgu tipinde bir yeraltı 

barajı inşa edilmesi planlanmıştır. Yapılan etüt ve proje çalışmaları sonrasında 

2010 yılı inşaat sezonunda barajın yapımına başlanmıştır. Baraj inşaatı 2011 yılı 

başında tamamlanmıştır.  

Hardi çayı 160 km2 havza büyüklüğüne ve 21,7 km yatak uzunluğuna 

sahiptir. Vadi tabanının ortalama eğimi  % 4,15 dir.  Vadi boyunca oldukça kalın 

bir alüvyon bulunmaktadır. Bu veriler ışığında yaklaşık hacmi 1.500.000 m3 olan 

alüvyon içerisinde biriktirilecek olan suyu kil çekirdekli gövde ile tutup kontrollü 

olarak mansaba vermek projenin amacıdır. Bu amaçla jeolojik ve topoğrafik 

olarak tespit edilen noktada 31,50 m derinliğe inilmiş, 6 m genişliğinde kil 

çekirdek yapılmış, çekirdeğin menbasında 2x2 ebatlarında betonarme kutular 

ile 31,50+2,50=34,00 m kule tipi su alma yapısı inşa edilmiş ve yine kil 

çekirdeğin mansabında 31,50+2,50=34,00 m kule tipi vana kontrol yapısı inşa 

edilmiştir. Mülga Toprak-Su Genel müdürlüğü tarafından 12 m derinlikte inşa 

edilmiş olan isale hattı girişinden membaya % 1 eğimle gelerek su alma kotu 

tespit edilmiştir. Bu kot talveg kotundan 16 m aşağıda bulunmaktadır.  

Su alma yapısı kule tipi inşa edilmiş ve 4 m'de bir Ø100 mm drenfleks 

drenaj boruları ışınsal olarak alüvyon dolgu içerisine yerleştirilmiştir. Menbadaki 

su alma yapısı ve mansaptaki vana odası 2 adet Ø 350 mm’lik PVC 16 atü boru 

ile birleştirilmiş ve vana odası içine Ø 350 mm’lik volanlı vana yedekli 

çalıştırılabilecek şekilde takılmıştır. Kil çekirdeğin mansabına çayın talveğini 

sabitlemek ve kil dolgunun zarar görmesini engellemek amacı ile 920 m 

uzunluğunda 1x1x1,5 m ebadında betonarme birit inşa edilmiştir. Elde edilen 

su, kule tipi vana odasından sonra 1300 m uzunluğunda, 10 atülük 2 adet Ø 315 

PVC boru ile daha önce inşa edilen rögara (eski tesisin çıkış rögarı) isale 

edilmiştir. Kontrol vanası ile suyun kontrollü olarak verilmesi sağlanmış, suyun 

gerekmediği veya az kullanımının gerektiği durumlarda vana kapatılarak akifer 

rezervuarında depolama imkanı sağlanmıştır. Ayrıca su alma yapısı içinde doğal 

zeminden itibaren 16 m aşağıda inşa edilen bir platform üzerine kurulan dalgıç 

pompa ile kurak yıllarda yeraltısuyu seviyesinin düştüğü zamanlarda sulama 

suyunun takviye edilmesi planlanmıştır.  

Proje kapsamında 137519 m3 kazı, 18918 m3 kil dolgu, 118431 m3 dolgu, 

600 m drenfleks boru, Ø 350 mm volanlı vana, 1 adet 1x1 ebadında ve 34,50 m 

yüksekliğinde kule tipi vana odası, 1 adet 2x2 ebadında ve 34,50 m 

yüksekliğinde kule tipi su alma yapısı, 92 m uzunluğunda ve 1x1x1,50 m 

ebadında betonarme birit ve 1300 m Ø 315 mm’lik 10 atü PVC boru yapılmıştır. 
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1300 m uzunluğundaki isale hattı kazısı ve boru döşeme işi çiftçi katkısı ile 

yapılmıştır. Yapılan işin tutarı 2010 yılı fiyatları ile 696.158 TL’dir. 

Projenin devamında Gemici ve Deliktaş köylerine toplu yağmurlama ve 

damlama sulama sistemi projelendirilecektir. Yeraltı barajının yerüstüne 20-25 

m yükseltilebilmesi için proje çalışmalarına başlanacaktır. Baraj gövdesinin yer 

altındaki kısmının tamamlanmış olması, maliyeti en az % 35 oranında 

azaltacaktır (İlkay Akcan, sözlü görüşme).  

Projenin gerçekleştirilmesinden sonra Gemici köyünde 40 adet sondajın 

kullanımı iptal edilmiş ve yıllık 400 bin TL enerji tasarrufu sağlanmıştır. Proje 

kendisini 2 yılda geri ödemiştir (İlkay Akcan, sözlü görüşme). 

.                                                                           

Tablo 7.19. Baskil yeraltı barajına ait bilgiler 

Yeri Elazığ– Baskil Gemici ve Deliktaş 

Pafta No Malatya L41 a1  

 Amacı Tarımsal sulama 

 Yapım yılı 2010-2011 

 Yağış alanı 160 km
2 

 Temel kotu 774,50 m  

 Kret kotu 806,00 m (talveg kotu) 

 Gövde yüksekliği  31,50 m (maksimum) 

 Gövde taban genişliği 6,00 m 

Kret uzunluğu 92,00 m 

Gövde tipi  Kil çekirdekli toprak dolgu 

Toplam kazı hacmi 137519 m
3
 

Dolgu hacmi  118431 m
3
 

Dolgu hacmi (kil çekirdek) 18918 m
3
 

Su alma kotu  790 

Elde edilen su  Ort. 200  l/s 

Sulama alanı  180 ha 

Akifer  Az killi, kumlu, çakıllı alüvyon 

Anakaya 
Volkanik kayaç kırıntılarından oluşmuş  
bol karbonat çimentolu konglomera 
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Foto 7.79-80. Baskil 

yeraltı barajında su 

alma yapısının ve 

mansaptaki vana 

odasının dolgu 

ilerlerken (orta 

foto: sağ yamaçtan, 

alt foto: menbadan) 

görünümü (Fotolar: 

İlkay Akcan) 

 

Foto 7.78. Baskil 

yeraltı barajında 

gövde menbaında inşa 

edilen su alma 

yapısının dolguya 

başlarken sağ 

yamaçtan görünümü 

(Foto: İlkay Akcan) 
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BÖLÜM 8 
 

TÜRKİYE’NİN YERALTI BARAJI YAPIMINA UYGUNLUĞU VE 

POTANSİYEL YERLER 
 

 

Yeraltı barajlarının yeraltısularına ihtiyaç duyulan her yerde şartların 

uygun olması halinde inşa edilmesi mümkündür. Ancak boyutları ve kullanım 

amacı ne olursa olsun dünyada yeraltı barajları çoğunlukla kurak-yarı kurak 

iklime sahip bölgelerde inşa edilmektedir. Yeraltı barajlarının yapımı için en 

temel koşul, jeolojik-hidrojeolojik şartların uygun olmasıdır. Çünkü barajın 

gövdesi ve diğer tesisler yeraltındadır, suyun depolandığı rezervuar gözenekli 

jeolojik formasyondur. Barajın yapılabilirliğinde iklimsel ve morfolojik koşullar ile 

teknik ve sosyal koşullar da belirleyicidir. 

 Bu bölümde Türkiye’nin yeraltı barajı yapımına uygunluğu konusu 

işlenmektedir. Ülkenin neredeyse yarısında yıllık ortalama yağış miktarının 500 

mm’nin altında olduğu ve her geçen gün artan nüfus dikkate alındığında suya 

olan ihtiyacın da arttığı bilinmektedir. Son yıllarda yaşanan kuraklıklardan en 

fazla etkilenen İç Ege ve Orta Anadolu bölgesi için yeraltı barajları birçok yönden 

alternatif bir çözüm olabilir. Özellikle yeraltısuyu seviyesinin kuyulardan 

çekimler nedeniyle düştüğü veya doğal mevsimsel koşullar nedeniyle 

dengesizleştiği durumlarda yeraltı barajı gibi değişik yapay besleme teknikleri ile 

potansiyeli arttırma ve daha güvenli su elde etme imkanları araştırmalıdır.  

Orta Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde ana 

akarsuların yan kolları boyunca daha dar ve sığ alüvyonlar çökelmiştir. Bu yan 

havzalarda vadiler boyunca uzanan alüvyon akiferlerin daraldığı kesitler yeraltı 

barajı için uygun olabilmektedir. Orta Anadolu bölgesinde genellikle yeraltı ve 

yerüstü su kalitesi havza yukarılarına doğru gidildikçe iyileşmektedir. Ancak 

aşağı havzalarda evaporitk formasyonların yaygınlaşması ve ova düzlüklerinde 

drenaj sorunları nedeniyle sularda tuzluluk artmaktadır. Bu nedenle bu tür alt 

havzalarda, üst bölgelerdeki tatlı suların alt bölgelere inmeden yeraltı 

barajlarında depolanması uygun çözümlerden biri olabilir. Ayrıca sahil 

akiferlerini tuzlu su girişiminden korumak amacıyla yeraltı barajı inşa edilebilir. 
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8.1. HİDRO-METEOROLOJİK VE İKLİMSEL ŞARTLAR 

Türkiye’de yıllık yağış miktarı 250 mm ile 3000 mm arasında 

değişmektedir. Yüksek yağışlar Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere sahil 

bölgelerde ve yüksek dağ kuşaklarındadır. Ülke topraklarının yarıya yakınında 

ise ortalama yıllık yağış 500 mm’nin altındadır. Özellikle İç Anadolu bölgesi ve 

Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı ile Ege bölgesinin doğusunda (İç Ege) düşük 

yağış ve kurak-yarı kurak iklim şartları hüküm sürmektedir.  Karadeniz 

bölgesinin kıyı şeridi ile Akdeniz bölgesinin batısı ve Torosların yüksek kesimleri 

haricinde ülkenin büyük bir bölümünde yıllık yağış miktarı literatürde yarı-kurak 

iklimin üst sınırı kabul edilen 700 mm’nin altındadır. Bu bölgelerde yağışlar 

genellikle Aralık-Mayıs döneminde gerçekleşmekte, tarımsal faaliyetin olduğu 

yaz ayları kurak geçmektedir. Bu bölgelerde yıllık ortalama sıcaklık 8-13 oC olup 

yaz sıcaklığı 20 oC’nin üzerine çıkmaktadır. Potansiyel buharlaşma miktarı 1000-

2000 mm arasındadır.   

 Dünyanın benzer birçok bölgesinde olduğu gibi, yeraltı ve yerüstü baraj 

inşaatları Türkiye’nin özellikle yaz aylarında su ihtiyacının arttığı yarı kurak 

bölgeleri için önemlidir. Yılın her mevsimi içme-kullanma ve sanayi suyuna olan 

ihtiyaca ilave olarak birçok yerde Nisan-Ekim ayları arasında tarımsal sulama 

suyu ihtiyacı olmaktadır. Seracılığın yaygınlaşmaya başladığı bazı bölgelerde bu 

ihtiyaç yılın daha uzun bir zamanında kendini hissettirmektedir. Türkiye’nin bu 

tür yarı kurak bölgelerinde yerel ve orta ölçekli ihtiyaçların karşılanmasında 

diğer çözümlerle birlikte yeraltı barajı seçeneğinin de dikkate alınması gerekir. 

Yaz aylarında suya en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerden biri olan ve kuraklığın 

çoğunlukla en şiddetli yaşandığı bölge olan Orta Anadolu bölgesi ise yeraltı 

barajları için birçok yönden uygun özelliktedir.  

 Genel olarak, Orta Anadolu’nun birçok alt havzasında yukarı bölümler 

metamorfik, kristalin veya volkanik formasyonlar ile kaplıdır. Bu formasyonlarda 

açılan kuyulardan veya boşalan kaynaklardan elde edilen sular genellikle 

yumuşaktır, içme ve sulama amacı için uygun kalitededir. Havzaların aşağı 

bölümlerine yüzeylenen Oligo-Miyosen-Pliyosen yaşlı jipsli ve tuzlu 

formasyonlar ise tuzlu su içerdikleri gibi, havza içinde bulunan alüvyon 

akiferlerdeki yeraltısularının kalitesinin bozulmasına neden olmaktadırlar. Öyle 

ki, bu tür havzalarda alüvyon akiferlerde menbadan mansaba doğru gidildikçe 

yeraltısuyu kalitesi bozulmaktadır. Çoğunlukla da Na, Cl ve SO4 içeriği 

artmaktadır. Örneğin; Tatlıçay havzası (Çankırı) ve Derinçay havzasının (Çorum) 
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yukarı bölümlerinde yeraltısularının Fransız sertliği  (FoH) 18-35 Fro iken aşağı 

havzalarda 100 Fro’ni aşmaktadır (Apaydın 1996; Apaydın ve Demirci Aktaş 

2012).  Ayrıca, tarımsal ve sanayi faaliyetleri nedeniyle insan kaynaklı 

(antropojenik) kirlilik menbadan mansaba doğru artış göstermektedir. Aşağı 

havzadaki bazı yerleşim birimleri çoğu kez çevrelerinde tatlı su bulamayıp, 

yukarı havzalardaki tatlı sulara yönelmek zorundadırlar. Ancak, akiferlerin ve 

beslenme alanlarının havza yukarılarına doğru küçülmesi nedeniyle yeraltısuyu 

potansiyeli de azalmaktadır. Üstelik, yukarı havzalardaki akiferler kuraklığa karşı 

daha duyarlıdır. Genellikle yeraltısuyu seviyesinde ani dalgalanma ile 

karakteristik olan bu tür akiferlerde yeraltı barajı gibi değişik yapay besleme 

teknikleri ile potansiyeli arttırma imkanları araştırılmalıdır.  

 

8.2. MORFOLOJİK, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ŞARTLAR 

Türkiye’nin yarı kurak Orta Anadolu bölgesi nispeten düşük kota sahip 

ovalar ve Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Delice gibi büyük akarsular boyunca 

uzanan geniş vadilerle karakteristiktir. Geniş vadiler boyunca geniş ve kalın 

alüvyon akiferler yer alsa da, bu tür geniş vadiler yeraltı barajı yapımına pratik 

ve ekonomik yönden uygun değildir. Ancak ana akarsuların yan kolları boyunca 

daha dar ve sığ alüvyonlar çökelmiştir. Genel olarak alanı 20-25 km2’den 200-

300 km2’ye kadar değişen bu yan havzalarda vadiler boyunca uzanan alüvyon 

akiferlerin daraldığı kesitler yeraltı barajı için uygun olabilmektedir. 

 

 

Şekil 8.1. Türkiye’de yağışın dağılımı (DMİ) 
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Şekil 8.2. Orta Anadolu’daki birçok yerde yaz aylarında yağışlar yetersiz, sıcaklık 

ve buharlaşma yüksektir. 

 

Yeraltı barajı için akiferin boyutları, gövdenin inşa edileceği kesitin 

genişliği veya yeraltısuyu potansiyeli gibi önemli parametrelerin kabul 

edilebilirliği ihtiyaca göre değiştiğinden, alt veya üst sınır belirlemek doğru 

olmamakla birlikte bugünkü şartlarda 20-100 m genişliğinde ve 10-30 m 

kalınlığındaki bir vadi alüvyonu yeterli yayılım alanına ve beslenme şartlarına 

sahip olması halinde uygun olabilmektedir.  Alüvyon kaldırılmadan plastik beton 

perde yöntemi uygulanacak ise daha geniş ve kalın alüvyonlar bile ekonomik ve 

teknik yönden uygun olabilmektedir. Doğal olarak akiferin kesit alanı arttıkça 

maliyet artmakla birlikte elde edilecek su miktarı da artmaktadır.   

Orta Anadolu bölgesinde genellikle yeraltı ve yerüstü su kalitesi havza 

yukarılarında aşağılara göre daha iyidir. Ancak aşağı havalarda yaygın olan 

evaporitk formasyonların yaygınlaşması ve ova düzlüklerinde drenaj sorunları 

nedeniyle sularda tuzluluk artmaktadır. Yapılan çalışmalarda (Çelik & Yıldırım 

2006; Apaydın & Demirci Aktaş 2012) aşağı havzalarda yeraltısularındaki 

elektrik iletkenliğin 1500-2000 μS/cm değerlerini aştığı ve Na, Cl and SO4 

iyonlarının baskın hale geldiği görülmüştür. Sonuç olarak bu bölgelerde havza 

yukarılarındaki tatlı suların aşağı bölgelere inmeden yeraltı barajlarında 

depolanması uygun çözümlerden biridir.  
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Şekil 8.3. Orta Anadolu’da birçok tali havzada alüvyon akiferlerde menbadan 

mansaba doğru gidildikçe yeraltısuyu tuzluluğu artmaktadır. 
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8.3. EROZYON VE SEDİMAN TAŞINIMI  

Dik yamaçlar, yarı-kurak karasal iklim (yaz kış ve gece gündüz sıcaklık 

farkı fazladır), çıplak araziler, toprak yapısı Orta Anadolu’da erozyonu 

hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Özellikle dik ve çıplak yamaçlardan 

beslenen akarsular bol miktarda sediman taşımış ve vadilerde enerjinin düştüğü 

yerlerde alüvyal malzemenin çökelmesine neden olmuştur. Akarsuların güncel 

sediman potansiyeli aynı zamanda yapay akifer oluşturarak yeraltı barajı (tersip 

bendi şeklinde) inşasını mümkün hale getirmektedir. Bu tip yapılar hem 

taşkınları önlemek hem de küçük ihtiyaçları karşılamak üzere yeraltısuyu 

depolamak amacıyla inşa edilebilir özelliktedir.  

Foto 8.1-2. Orta 

Anadolu’daki tali 

havzalarda özellikle 

yukarı kesimlerde 

yeraltı barajı için 

uygun kaba taneli 

alüvyonlar 

bulunabilmektedir 
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Foto 8.3-4-5-6. Çankırı, Çorum, Kırıkkale illerinde akifer özelliğindeki vadi 

alüvyonlarından görüntüler 

 

8.4. YERLEŞİM BİRİMLERİ VE SULAMA ALANLARININ DAĞILIMI 

Orta Anadolu’da tali havzalarda vadiler boyunca uzanan alüvyal araziler 

ve onlara komşu düzlükler en verimli tarım arazileridir. Bu havzalarda genellikle 

mansaba doğru gidildikçe tarım arazileri genişlemekte ve buna bağlı olarak 

tarımsal su ihtiyacı artmaktadır. Öte yandan çevresine göre nispeten büyük 

yerleşim birimleri bu vadilerin mansap bölümlerindedir. Bu nedenle yerleşim 

birimlerinin veya tarım alanlarının menba tarafında inşa edilecek yeraltı 

barajlarından buralara cazibe ile su sağlanması mümkün olabilecektir.  

 

8.5. YERALTISUYU SEVİYESİNİN DENGESİZLİĞİ 

Türkiye’nin birçok bölgesinde yeraltısuyu seviyesi kuraklık ve çekimlerin 

yoğunluğu nedeniyle düşmektedir. Çoğu kez de aşırı çekim olmayan bölgelerde 

bile yağışların dengesizliğine bağlı olarak yeraltısuyu seviyeleri düzensizdir.  
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Özellikle mevsimlik yağışların etkisinde olan sığ serbest akiferlerde bu olumsuz 

durum daha belirgindir. Bu tür akiferlerde yağışlar kısa süre içinde akifere 

süzülür ve yeraltısuyu seviyesinde yükselme gerçekleşir. Bu tür akiferlerde kısa 

süreli kuraklıklar bile yeraltısuyu seviyesinde çabuk ve hızlı düşüşlere neden 

olur. Yeraltısuyu seviyesindeki bu değişimler kuyu verimlerine doğrudan etki 

ettiğinden sürdürülebilir ve güvenli bir yeraltısuyu işletmesi için bir tehdittir.  

 

8.6. YERALTI BARAJI ARAŞTIRMA VE İNŞAAT TEKNİKLERİNDEKİ GELİŞMELER 

Yeraltı barajları kendine özgü bilimsel ve teknik bilgi ve beceri 

gerektiren ve ülkemizde henüz az bilinen bir yöntemdir. Son yıllarda az da olsa 

bu konuda çalışmalar yapılmakta, uygulayıcılar, karar vericiler ve halk arasında 

konuşulmaktadır. Bunda, Ankara, Kırıkkale ve Çorum’da 2003-2010 yılları 

arasında inşa edilen barajlar ve bu konudaki yayınlar ile yazılı ve görsel yayın 

organlarındaki haberler etkili olmuştur.  Öyleki, yeraltı barajı inşa ederek su elde 

etme işi DSİ ile birlikte Özel İdareler ve belediyelerin gündemine de girmiştir.  

 Yerüstü barajlarında son yıllarda sıkça uygulanmaya başlanan bulamaç 

hendeği veya plastik beton perde yönteminin yeraltı barajlarına da 

uygulanabilmesi mümkündür. Bu yöntemde, yerüstü barajlarında geçirimli 

alüvyon kazılarak kaldırılmadan alüvyon içine plastik betondan bir perde inşa 

edilerek geçirimsizlik sağlanmaktadır. Yerüstü barajlarında barajın geçirimsiz 

çekirdeği veya örneğin ön yüzü beton barajlarda geçirimsizliği sağlayan beton 

perde alüvyon içinde inşa edilen plastik beton perdeye bağlanarak geçirimsizlik 

sağlanmaktadır. Böylece eksen yerinde devasa kazılarla alüvyonun 

kaldırılmasına gerek olmadan bu perde üzerine gövde inşa edilebilmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda yapılanlar da dahil, bilinen yeraltı barajlarında alüvyon 

kazılarak baraj gövdeleri ana kaya üzerine oturtulmaya çalışılmıştır. Bu yöntem 

maliyeti arttırıcı ve uygulamada zaman alıcıdır. Alüvyon akifer içine yüzeyden 

plastik beton imalatı şeklinde uygulanan yöntem sayesinde derin ve geniş vadi 

alüvyonlarında da yeraltı barajı inşaatının yapılmasına imkan sağlamaktadır.  

Dünyada kaya akiferlerinde (özellikle kireçtaşları) bitişik kazık yöntemi (bored 

pile) veya plastik beton duvar (slurry wall) yöntemi ile yeraltı barajları inşa 

edilmeye başlanmıştır. Bu olumlu gelişmelerin yeraltı barajı inşaatına ilgiyi 

arttıracağı tahmin edilmektedir.  
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8.7. DEĞİŞİK ŞARTLAR İÇİN UYGULANABİLECEK PROJELER 

Daha önce ifade edildiği gibi yeraltı barajlarının iki fonksiyonundan ilki 

su elde etmek amacıyla depolama, ikincisi ise sahil akiferlerinde tuzlu su 

girişimini önlemektir.  Barajın yapılış amacı ve işlevine göre gövde tipi ve 

malzeme seçimi yapılmaktadır. Su elde etmek amacıyla inşa edilen yeraltı 

barajında gövde tipi nasıl olursa olsun (dolgu, klasik enjeksiyon perdesi, bitişik 

kazık, slury trench, yerinde karışım diyafram duvar vb.) en önemli husus; suyun 

cazibeyle veya kuyulardan pompajla elde edilmesidir. Pompajlı projelerde iş 

sadece geçirimsizliği sağlayacak perdeyi inşa edip, gövde arkasındaki 

rezervuarda kuyular açarak yeraltısuyunu pompalamaktan ibarettit. Ancak su, 

cazibe ile elde edilecekse, suyun hangi kottan alınacağı (gövde tabanından veya 

üstten taşmalı olabilir), su alma yapısının nasıl inşa edileceği, su alma yapısı ile 

birlikte drenaj tesislerine ihtiyaç olup olmadığı, suyun gövdeden mansaba nasıl 

iletileceği gibi hususların projede düşünülmesi gerekir. Yeraltı barajının cazibeli 

veya pompajlı olmasında toğoğrafik ve jeolojik yapı belirleyicidir. Örneğin; 

eğimli vadilerdeki alüvyon akiferlerinde yeraltı barajı inşa edilirken gövde 

arkasında kayda değer ilave rezervuar kazanılamayacağından suyun tabandan 

alınmasına gerek yoktur. Bu tip yerlerde gövde üzerinden taşan su cazibe ile 

alınabilir. Ancak, topoğrafyası düz ve derin vadi alüvyonlarında cazibeli 

yöntemle birlikte kuyulardan pompajla da yararlanılması düşünülebirlir.  

Cazibeli projelerde gövde ile birlikte su alma yapısı dolgunun inşaatı 

sırasında projesinde belirtilen kota inşa edilir. Bunun için genellikle gövde 

arkasına etrafı kaba taneli çakıl malzeme (çakıl zarfı) ile kuşaklanan bir keson 

kuyu inşa edilerek isale hattının ucu gövde içinden keson kuyuya 

bağlanmaktadır. Su alma yapısının kotu, topoğrafik yapıya bağlı olarak isale 

hattı için yapılacak kazı miktarına ve suyun götürüleceği sulama alanının veya 

havuz/depo gibi ikinci depolama yapılarının kotuna bağlıdır. Su alma yapısı ne 

kadar derine inşa edilirse, cazibe ile alınabilecek su o kadar fazla olacaktır. 

Ancak, su alma yapısı derine indikçe isale hattı için kazı maliyeti ve kazı güçlüğü 

artmaktadır. Barajdan kuyular açılarak pompajla yararlanılması planlanmışsa, 

kuyu yerlerinin seçimi için ayrıntılı çalışmalar (jeofizik çalışmalar sonucunda 

araştırma kuyuları ve pompalama testleri)  yapılmalı, bu çalışmalardan elde 

edilen verilere göre en uygun işletme şekli belirlenmektedir. Eğer baraj eğimli 

bir arazide inşa edilmişse veya gövde yüksekliği fazla ise cazibe ile su alınması 

daha kolaydır. Ancak akifer ince taneli malzemeden oluşuyorsa ve bu nedenle 
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hidrolik iletkenliği düşükse cazibe ile su elde edilecek şekilde su alma yapısı ve 

isale hattı inşa edilmiş olsa da, istenen miktarda su elde edilemeyebilmektedir. 

Çünkü fazla su elde edebilmek için cazibeli su alma yapısının derine inşa 

edilerek hidrolik eğimin arttırılmasının yanında, akiferde hidrolik iletkenliğin de 

yüksek olması gerekmektedir. Akiferde hidrolik iletkenlik düşükse,  geniş çaplı 

kuyulardan pompajla çekim yapılması en uygun çözüm olmaktadır. Bazen, 

yeraltı barajları her iki su elde etme yöntemine göre inşa edilebilmektedir.  

Sonuç olarak; topoğrafik ve jeolojik yapı ile birlikte elde edilebilecek su miktarı 

ve su ihtiyacı dikkate alınarak yeraltı barajı için en uygun işletme şekli belirlenir.   

 

Tablo 8.1. Farklı gövde tiplerinin bazı yeraltı barajlarında uygulanması ile ilgili 

bilgiler (JGRA 2004) 
 

Gövde Tipi Yöntem 
Gövde 

Malzemesi 
Örnek 

Uygulama 

Gövde 
Kalınlığı 

(m) 

Hidrolik 
iletkenlik 

(cm/s) 

Enjeksiyonla 
zemin 

iyileştirme 

Çift sıra 
enjeksiyon 

Çimento ve 
bentonit 

Kabashima 3 5×10
-5 

–  6×10
-5 

  

Tengakuma 3 1×10
-5 

‘den az 

Enjeksiyon 
Çimento ve 

bentonit 
Sunagawa 
Fukusato 

5 5×10
-5 

‘den az  
 

Diyafram 
duvar 

Plastik 
beton 
perde 

(slurry wall)  

Çimento,  
bentonit ve 

priz 
hızlandırıcı 

Tsunegami 
Waita 

0,5  

Yerinde 
derin 

karışım 
(deep 

mixing)  

Çimento, 
mıcır 

uçucu kül 
bentonit ve  

şişerek 
hacimce 

genişleyen 
malzemeler 

Sunagawa 
Fukusato 
Nakajima 
Komesu 

Giiza 

0,5 1×10
-6 

‘den az 
 

Geniş çaplı 
kuyu açma 

Beton Komesu 0,8 7×10
-8

 
 

Yatay çok 
eksenli kazı 

Beton Komesu 0,8 2×10
-7 

 
 

 

 

 



228 

 

 

Şekil 8.5. Değişik şartlarda su elde etme durumuna göre proje seçenekleri 
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Şekil 8.6. Sediman ve yeraltısuyu depolama amacıyla inşa edilen tersip bendi 

 
 

Foto 8.7. Dolgu 

veya beton 

kemer yeraltı 

barajı için uygun 

olabilecek sığ 

(15-17 m) ve dar 

bir alüvyon 

akifer (Gökdere 

köyü, Osmancık- 

Çorum) 
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8.8. YERALTI BARAJLARINDA BAŞARISIZ SONUÇLARIN NEDENLERİ 

 Yeraltı barajlarından başarılı sonuç alınabilmesi için yapılması gereken 

çalışmalar Bölüm 4 ve Bölüm 5’te ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, 

Bölüm 6 ve 7’de örneklenen projelerde nasıl sonuç alındığı bunun nedenleri 

konusunda bilgilere yer verilmiştir. Buna göre yeraltı barajlarından başarısız 

sonuç elde edilmesinin ana nedenleri aşağıda sıralanmıştır.  
 

1-Uygun olmayan yer seçimi,  

2-Potansiyele yönelik hesaplamaların ve değerlendirmelerin yapılmaması, eksik 

veya yanlış yapılması, 
 

3-Su kalitesi ile ilgili örnekleme, analiz ve değerlendirmelerin eksik veya 

yanlışlığı, 
 

4-Araştırma sondajlarında özellikle akifer-ana kaya dokanağının doğru 

belirlenmemesi, 
 

5-Gövdenin ana kayaya oturtulmaması veya gövde ile yan kayanın dokanağında 

açıklık kalması,  
 

6-Gövdenin istenen standartlarda inşa edilememesi ve bu nedenle 

geçirimsizliğin tam olarak sağlanamaması, 
 

7-Topoğrafik ve hidrojeolojik yapıya göre en uygun projenin seçilmemesi. 

Foto 8.8. Plastik 

beton perde  

(slurry wall) 

yöntemi için 

uygun olabilecek 

kalın (30 m) ve 

geniş bir alüvyon 

akifer (Kamil 

köyü, Zeytin 

deresi vadisi-

Osmancık-Çorum) 
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BÖLÜM 9 
 

YERALTI BARAJLARININ ÇEVRE İLE ETKİLEŞİMİ VE  

MEVZUATIMIZDAKİ YERİ 
 

 
Boyutları yerüstü barajlarına göre küçük olsa da yeraltı barajları ihtiyaç 

duyulan bölgelerde ucuz, pratik ve çevreci özelliğiyle önemli bir su elde etme 

seçeneğidir. Herşeyden önce yeraltı barajı yeraltısularını yapay yolla geliştirme 

yöntemidir. Geliştirme sadece miktar olarak değil, aynı zamanda kalite olarak 

da gerçekleşebilmektedir. Bu anlamda yeraltı barajları sahil bölgelerinde tuzlu 

su girişimini önlemek amacıyla da kullanılabilmektedir. Japonya’daki Nakajima 

ve Komesu yeraltı barajları ile Tayland’daki Bang Tu yeraltı barajı buna örnektir. 

Ülkemizde ise Çeşme yeraltı barajı bu konudaki ilk girişim olarak yerini almıştır.  

Yeraltı barajlarında tesislerin hemen hemen tamamının yeraltında 

olması, yerüstü rezervuarlarındaki gibi bir arazi işgali veya kamulaştırma bedeli 

ödenmesi söz konusu değildir. Depolama tamamen yeraltında olduğundan 

yeraltı barajları yüzeysel kirleticilere karşı güvenlidir, ancak rezervuarda daha 

fazla su depolayarak akiferdeki yeraltısuyu seviyesini kayda değer bir şekilde 

değiştirildiğinden, kalitede de değişiklik söz konusu olmaktadır. Ayrıca, 

yeraltısuyu gövdenin menbaında tutulduğundan mansap bölgesi bundan 

olumsuz etkilenebilmektedir. Bütün bu hususlar dikkate alınarak yealtı 

barajlarının bütünleşik havza su yönetiminin bir parçası olarak düşünülmesi ve 

çevre ile her türlü etkileşimin öngörülerek yer seçimi, projelendirme ve 

inşaatının buna göre gerçekleştirilmesi gerekir.  

Yeraltı barajları veya diğer yöntemlerle yeraltısularının yapay besleme 

ile geliştirilmesi özel ihtisas gerektiren, teknik ve yasal boyutu yönünden 

uzmanına ve yetkililere danışılmadan yapılmaması gereken bir iştir.  

   

9.1. YERALTI BARAJLARI VE ÇEVRE 

Yeraltısu kaynakları yenilenebilir olmasına rağmen, aşırı çekimler 

nedeniyle boşalan rezervuarların doğal yolla yeniden dolması oldukça zordur. 

Ancak doğal beslenimin yetersiz kaldığı durumlarda, yapay yöntemler yeraltısu 

kaynaklarının daha hızlı yenilenmesine olanak vermektedir (Peksezer & Yazıcıgil 
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2011; Peksezer Sayit & Yazicigil 2012). Yapay besleme ve geliştirme 

yöntemlerinden bir olan yeraltı barajı akiferdeki yeraltısuyu seviyesini kayda 

değer bir şekilde değiştirdiğinden, kalitede de değişikliğe neden olmaktadır. 

Rezervuarda su seviyesinin yükselmesi ile daha az enerji harcanarak daha fazla 

su elde edilmektedir. Ancak, su seviyesinin yüzeye yükselmesi veya toprak 

zonunu nemlendirmesi ile tuzlanma sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 

projesinde gövde yüksekliğinin tuzlanma ve bataklık oluşturma riski de dikkate 

alınarak uygun şekilde belirlenmesi gerekir.  

Yeraltı barajlarında depolanan yeraltısuyunun kirlenmesi yerüstü 

sularına göre daha zordur. Ayrıca, toprak örtü ve altındaki vadoz zon; yeraltı 

barajına süzülen sular için doğal arıtma işlevi görür.  Buna rağmen kirlilik ve 

kalite değişimi konusu yeraltı barajları için dikkate alınması ve özenle izlenmesi 

gereken bir husustur. Kalite konusunda önemli sorunlardan biri nitrat (NO3) 

kirliliğidir. Özellikle menbaında tarımsal faaliyet bulunan projelerde nitrat 

kirliliği göz önüne alınması gereken ve diğer kalite parametreleri ile izlenmesi 

gereken bir husustur. Baraj inşa edildikten sonra depolanan yeraltısuyunda 

nitrat konsantrasyonu artışına tipik örnek, Japonya’nın Miyako adasındaki 

Sunagawa yeraltı barajıdır. Baraj inşaatı 1998 yılında tamamlanmış ve rezervuar 

2 yıl sonra tamamen dolmuştur. Barajda 2001 yılından itibaren 100 kuyudan 

güçlü pompalarla tarım arazilerine su pompalanmıştır. Baraj inşa edilmeden 

önce 1975 yılında bölgedeki yeraltısularında nitrat konsantrasyonu 5 mg/l iken, 

şeker kamışı ekili arazilerdeki gübrelerden kaynaklanan bir artış olmuş,  1988 

yılında 10 mg/l civarına yükselmiştir. Bu miktar Japonya standartlarına göre 

içmesularındaki üst limittir. Baraj inşa edilmeden önce, 1991 yılında nitrat 

konsantrasyonu 7 mg/l ile 11,9 mg/l arasında değişmiştir. Barajın yapımından 7 

yıl sonra 2000 yılına gelindiğinde nitrat konsantrasyonu 2,69 mg/l ile 9,75 mg/l 

arasında seyretmiştir (ortalama 6,38 mg/l). Konsantrasyonun en yüksek olduğu 

bölge baraj yapılmadan önce havzanın mansap bölgesi, baraj yapıldıktan sonra 

ise gövdeye en yakın bölgedir. Sulamanın başlamasından 2 yıl sonra (2003 yılı) 

2,14 mg/l ile 8,34 mg/l arasında oynayan nitratın ortalama konsantrasyonunun 

en fazla olduğu bölgede 5,77 mg/l’dir ve gövde yakınındaki yüksek 

konsantrasyon zonu kaybolmuştur (Ishida vd. 2003). Sunagawa yeraltı 

barajındaki bu gelişme; yeraltı barajı ve pompajın yeraltısuyu kalitesinde 

değişikliğe neden olabileceğini gösteren iyi bir örnektir. 

Yeraltı barajlarında geçirimsiz bir perde oluşturarak menbada su 

seviyesi yükseltilirken mansap bölgesinde ise durum tam tersidir. Mansap 
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bölgesine doğru yeraltısuyu akışında azalma olacağından bu bölgede yeraltısuyu 

seviyesi düşecek, varsa kuyu verimlerinde azalma olacak ve bu nedenle su 

kullanıcıları olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle yeraltı barajı inşa etmeden önce 

bu durumun ayrıntılı olarak incelenmesi ve su hakları konusunda gerekli 

önlemlerin alınması gerekir. Ayrıca, baraj yapılmadan ve yapıldıktan sonra 

sürekli olarak menba ve mansap bölgesindeki yeraltısuyu seviyesi ve kalitesinin 

izlenmesi sürdürülebilir bir işletme ve yönetim için gereklidir. 

Yeraltı barajlarında tesislerin hemen hemen tamamının yeraltında 

olması, yerüstü rezervuarlarındaki gibi arazi kullanımında bir kısıtlamayı veya 

kamulaştırma bedeli ödenmesi gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu 

yönüyle oldukça çevreci ve ucuz bir uygulamadır. Ancak, yapılar yüzeyden 

görünmediğinden yol geçişi, dere ıslahı veya değişik amaçlarla yapılan 

kazılardan kazara zarar görmesi mümkündür. Bunun önlenmesi için uygulama 

projelerinin arşivde muhafaza edilmesi ve uygulayıcı kurumlar arasında iyi bir 

iletişimin olması gerekir. Ayrıca, baraj yerinde tanıtıcı bir tabela ile halkın ve 

ilgililerin bilgilendirilmesi de bir koruma önlemi olarak düşünülebilir.  

Yeraltı barajlarında deprem ve sel gibi olaylarda baraj gövdesinin 

yıkılma veya baraj kapakları açılarak mansapta taşkınlara neden olma gibi bir 

olumsuzluk söz konusu değildir. Bu açıdan yerüstü rezervuarlarından daha 

güvenlidir. Ancak vadi alüvyonlarında inşa edilen yeraltı barajlarının aşırı 

yağışlarda taşkınlardan etkilenmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle yatak 

kesitinin daraltılmaması ve akarsuya rahat bir şekilde geçiş verilecek şekilde 

düzenleme yapılması gerekir. Ankara’nın Kalecik ilçesinde 2004 yılında inşa 

edilen Malıboğazı yeraltı barajının bulunduğu vadide 2005 yılı yaz aylarında 

taşkın olmuştur.  Gövde talveg seviyesine kadar yükseltilmediğinden gövdeye 

bir zarar olmamıştır, ancak yol geçişi nedeniyle inşa edilen menfez zarar 

görmüş, ayrıca, su alma yapısı üzerindeki gözlem borusu yıkılmıştır. Taşkından 

hasar gören yapılar tekrar inşa edilmiştir.  

Yeraltı barajları diğer su yapılarında olduğu gibi, ancak kullanıcı halkın 

bilgili ve bilinçli olması halinde etkin ve verimli olarak işlevini yerine 

getirebilmektedir. Özellikle de vana kontrollü cazibeli yeraltı barajlarının 

kullanıcılar tarafından dikkatli bir şekilde işletilmesi gerekir. Tesislere yetkili 

uzmanların bilgisi olmadan açma-kapama haricinde kesinlikle bir müdahale 

yapılmamalıdır. Ayrıca, barajın rezervuarı ve beslenme havzasında yetkililerden 

izin alınmadan kuyu açılmamalı, yeraltısularının kirlenmesini önleyici mevzuat 

hükümlerine uyulmalıdır.   
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9.2. YERALTI BARAJLARI VE YAPAY BESLEMENİN MEVZUATIMIZDAKİ YERİ 

 Türkiye’de yeraltısuları ile ilgili en kapsamlı mevzuat 167 sayılı 

Yeraltısuları Hakkındaki Kanundur. 23.12.1960 tarih, 10688 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan kanuna bağlı olarak 8.8.1961 tarih, 10875 sayılı Resmi 

Gazete’de Yeraltısuları Tüzüğü yayımlanmıştır. Tüzüğün 6, 7, 8, 9, 13 ve 14. 

maddeleri gereğince DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği yayımlanmıştır.  Kanun 

ve ona bağlı Tüzük ve Yönetmelik incelendiğinde, ilgili mevzuatın daha çok 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeraltısularından nasıl faydalanılacağı, 

araştırılması, işletilmesi ve korunması hususlarını kapsadığı görülmektedir. Söz 

konusu mevzuatta yeraltısularının yapay beslenmesi konusu işlenmediği gibi, 

yeraltısularını elde etmek amacıyla inşa edilen kuyu, galeri, tünel vb. tesisler 

içinde yeraltı bendi veya yeraltı barajı terimine yer verilmemektedir. Kanun, 

tüzük ve yönetmeliğin uygulamaya girmesinden bugüne kadar bazı hükümlerde 

az da olsa değişiklikler olmuş, ancak yapay besleme konusu ile ilgili bir hükme 

yer verilmemiştir.  Ancak ilgili mevzuat hükümlerine göre, DSİ tarafından başka 

bir sınır ilan edilmemişse su elde etmek amacıyla 10 m’den derin her türlü kazı 

için DSİ’den izin (yeraltısuyu arama ve kullanma belgesi) alınması 

gerekmektedir. Buna göre, su elde etmek amacıyla yapılan kazı ve yapının cinsi 

veya özelliği değil metrajı esas alınmaktadır. Dolayısıyla yeraltı barajı için yapılan 

kazının ilan edilen sınırdan derin olması halinde mevzuat hükümlerine göre 

gerekli belgelerin alınması gerekir. 

 Yeraltısuları yapay besleme konusuna değinen ilk ve tek mevzuat 

25.12.2004 tarih, 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin 22. maddesi (p) bendinde “Yeraltısuyuna 

arıtılmış dahi olsa doğrudan atık su deşarjı yapılamaz. Yeraltısuyuna yapay 

besleme, yeraltısularına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır” hükmü 

yeralmıştır.  Bu hükme göre, yapay besleme amacıyla dahi olsa yeraltısyuna 

kalitesi ne olursa olsun atıksuların doğrudan deşarj edilemeyeciği, buna karşın 

atıksu niteliği olmayan doğal akarsu veya sel sularının deşarjına bir engel 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, yapay besleme konusu bir anlamda 167 

sayılı Kanun ve buna bağlı Tüzük ve Yönetmeliğe havale edilmiştir. Buna göre, 

yapay besleme konusunda yetkinin DSİ’de olduğu sonucu çıkarılabilir.  

7.04.2012 tarih, 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik, yeraltısularının özellikle yüzeysel kirleticilerden ve kullanımdan 
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kaynaklanan bozulmalara karşı korunması amacıyla hükümler getirmektedir. 

Ancak bu yönetmelikte yapay besleme konusuna değinilmemektedir. 

Yönetmeliğin  “Tedbirler programı” başlıklı 12. maddesinde; yeraltısuyu 

kimyasal durumunda olumsuz bir etkiye yol açan noktasal ve yayılı 

kaynaklardan gelen kirliliğin önlenmesi maksadıyla kirletici girdileri dikkate 

alınarak teknik olarak mümkün olan tedbirler alınır (b bendi) ve yeraltısuyunun 

kirlenmesine ve kalitesinin bozulmasına yol açtığı tespit edilen kuyu, tünel, 

galeri gibi yapılar DSİ tarafından kapatılır (e bendi) hükmüne yer verilmektedir. 

Buna göre, yeraltısuyunda herhangi bir yeraltısuyu tesisinden kaynaklanan 

kirliliğin cezai hükme bağlandığı açıktır. Ancak yönetmelikte belirtilen kirlenme 

sınırlarını aşmamak kaydıyla yeraltısuyunun kimyasal bileşiminde değişiklik 

yapılmasına yönelik bir hüküm yoktur. Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesinin 8. 

bendinde “YAS formasyondan kaynaklanan kalite bozukluğu yaşanması halinde 

bu Yönetmelik ihlal edilmiş sayılmaz” hükmüne yer verilmektedir. Yeraltı barajı 

veya onunla ilgili yapay besleme tesislerinden (örneğin, yeraltı barajı 

rezervuarına yüzeysuyundan kuyularla deşarj) yeraltısuyuna kirletici su 

verilmese bile kalite değişimi olabilmektedir. Hatta yüzeyden doğrudan yapay 

besleme amaçlı deşarj olmasa bile, bir yeraltı barajı rezervuarında su seviyesi 

yükseleceğinden akifer yüzeysel kirleticilerden eskiye göre daha kolay 

etkilenecektir. Bu nedenle bir yeraltısuyu yapay besleme yöntemi olan yeraltı 

barajı uygulamasının yeraltısuyuna doğrudan müdahale olarak kabul edilip, 

sadece bir kuyu gibi kullanım hakkı yönünden değil, aynı zamanda kirletici ve 

kalite değiştirici özelliği ile ele alınması gerekir. Herşeyden önce, yapay besleme 

son derece hassas bir konu olup, özel ihtisas gerektiren, uzmanlara ve yetkililere 

danışılmadan yapılmaması gereken bir iştir. Dolayısıyla, yeraltısuları 

mevzuatında yapay besleme konusunun işlenmemesi önemli bir eksikliktir. Son 

yıllarda İl Özel İdareleri ve Belediyelerin yeraltı barajı inşa etme çalışmaları, özel 

ve tüzel kişilerin akarsularda yatak değiştirme, yerüstü sularını kuyulara akıtma 

gibi faaliyetleri yasal hüküm altında düzenlenerek kayıt altına alınmalıdır.  
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