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1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

ÖNSÖZ

Ülkemizin su kaynaklarının planlanması, yönetimi geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu ana yatırımcı 
kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma sonucunda meydana gelen kuraklık sorunlarına çözüm 
getirmek, gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmek gayesiyle inşa halindeki baraj ve göletlerin 
acilen tamamlanarak hizmete alınması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan 
çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, 
tüzel kişiliği olan, 1954 yılında kurulmuş özel bütçeli bir Kamu Kuruluşudur.

3 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun İle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nüfusu 
100 binden büyük olan şehirlerin içmesuyu temini için yetkili kılınmış olup, 1053 sayılı Kanundaki son 
değişiklikle (18 Nisan 2007 Tarih ve 5625 Sayılı Kanun), Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atıksu toplama ve 
arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğümüz’ce İçmesuyu Arıtma tesislerinde; hamsularımızın kirlilik parametrelerinin 
uygun olması durumunda hem yatırım hem de işletme maliyetleri diğer arıtma yöntemlerinden çok daha düşük 
olması nedeniyle çoğunlukla konvansiyonel yöntem ile içmesuyu arıtımı yapılmaktadır. Ancak son yıllarda su 
kalitesindeki değişimlerde göz önüne alınarak, konvansiyonel arıtım tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, 
basınçlı filtreler (arsenik giderimi için) ve ters osmoz sistemleri de (sertlik ve ağır metal giderimi için) içmesuyu 
arıtımında kullanılmaya başlanmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin 
OnursalBaşkanlığında 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da, “1. Uluslararası İçmesuyu ve 
AtıksuSempozyumu” planlanmıştır. Sempozyumun amacı küresel ısınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı 
nedeniyle artan sutalebinin sınırlı olan su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir bir şekilde temini için, 
içmesuyu ve Atıksu sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi 
konularındakigelişmeleri ortaya koymaktır. 

Sempozyumda hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve 
danışmanlar bir araya getirilerek, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, verimli ve sürdürülebilir 
kullanımı konusundaki çalışmalar izlenecek, teknolojideki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümler 
tartışılacak, deneyim paylaşımına yönelik tartışma ortamı oluşturularak “İçmesuyu ve Atıksu Sistemleri” 
konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlanacaktır.
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İÇMESUYU

1- İçmesuyu Kaynaklarının Yönetimi

- İçmesuyu havzalarının ve kaynaklarının korunması

- Kaynağı yeraltısuyu olan içmesuyu projelerinde hidrojeolojik çalışmalar ile su kaynaklarının

yönetimi / tahsisi

- Su temin sistemleri ve su yönetiminin tarihsel gelişimi

- Su mevzuatı çalışmaları

- Su tasarrufu

2- İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Tasarım Esasları ve Uygulama Örnekleri

- İçmesuyunun arıtılması konusunda AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları

- İçmesuyu arıtımında kimyasal ve fiziksel yeni teknolojiler (tad ve koku giderimi, Arsenik giderimi,

Nitrat ve nitrit giderimi vb.)

- İçmesuyu arıtımında güncel uygulamalar;

• Konvansiyonel içmesuyu arıtma tesisleri

• Granül aktif karbon filtre uygulamaları

• İleri arıtma sistemleri Paket konvansiyonel arıtma uygulamaları

- İçmesuyu amaçlı rezervuarlarda su alma yapısı ve su kalitesine etkileri

- İçmesuyu Proseslerinde Oluşan Atıklar ve Giderim Yöntemleri

3- İçmesuyu Tesisleri İşletmesi ve Problemleri

- İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme optimizasyonu ve işletme esasları ve uygulamada

karşılaşılan sorunlar

- İçmesuyu tesislerinde SCADA ve Otomasyon sistemleri

- İçmesuyu tesislerinde işletme sorunları

- İçmesuyu hatlarındaki HES yapılarının su kalitesine etkileri

4- İçmesuyu Kaynaklarının Planlanması, Temini, İletimi ve Dağıtımı

- İçmesuyu iletim sistemlerinin planlanması ve tasarım esasları

- İçmesuyu dağıtım şebekesi sistemleri

- İçmesuyu projelerinde sanat yapıları tasarım esasları

- İçmesuyu tesislerinde HES Yapıları, enerji üretimi ve tasarrufu

5- İçmeuyu iletiminde Türkiye de yapılan güncel uygulamalar

- Deniz Geçişi İsale (KKTC Su Temin Projesi Deniz Geçişi İsale Hattı vb.) ve Deniz Deşarj Hatları

- Melen Projesi (Boğaz Geçişi)

- Gerede Projesi
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ATIKSU

Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

- Türkiye’de atıksu yönetimi ve uluslararası atıksu politikaları ile karşılaştırılması

- Atıksu alanında AR-GE ve inovasyon çalışmaları

- Atıksu arıtma tesisleri tasarımı

- Şebeke ve kolektör sistemleri

- Arıtılmış suyun yeniden (sulamada, sanayide vb.)Kullanımı

- Atıksu tesislerinde enerji verimliliği

- Atıksu sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

- Küçük yerleşimlerde alternatif atıksu arıtma yöntemleri

- Arıtma çamurlarının bertaraf yöntemleri ve yasal mevzuat

- Atıksu arıtma tesislerinin işletme esasları ve karşılaşılan sorunlar, atıksu deşarj izin taleplerinin

değerlendirilmesi ile ilgili mevzuat düzenlemeleri

- Atıksu altyapı tesisleri finansman modelleri

- Arıtılmış atıksuların yeraltısuyu üzerinde oluşturduğu baskılar

- Atıksuların yol açtığı çevre sorunları
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SEMPOZYUM ONURSAL KURULU

Mustafa TUTULMAZ, Afyonkarahisar Valisi

Fatma ŞAHİN, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı / TBB Başkanı

Burhanettin ÇOBAN, Afyonkarahisar Belediye Başkanı

Bilal DİKMEN, Su Yönetimi Genel Müdürü

Yusuf BÜYÜK, İLBANK Genel Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı

Dr. Hüseyin İLTER, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürü

Hüseyin OPRUKÇU, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Prof. Dr. Cumali KINACI, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Av. İbrahim KURT, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürü

Erdoğan ÖZTÜRK, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Talat ÖZEN, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Güngör GÜLENÇ, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Mehmet Fırat TUTŞİ, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Remzi ERTEK, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Suat BALCI, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Hüseyin SÖNMEZLER, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Mehmet ÇAPARALİ, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Fatih TURAN, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

B.Fügen SELVİTOPU, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Mustafa UZUNLAR, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Ender BATUKAN, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Ali SAĞLIK, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Ercan USLU, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Yaşar COŞKUN, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Sadullah TURGUT, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Baha Gürhan GÜNGÖRDÜ, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
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Baki ÜLGEN, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Fatih YÜRÜK, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Dr. Rüstem KELEŞ, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Kamil DEMİRCİOĞLU, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Mehmet Hamdi US, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Dr. Şafak BAŞA, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Recep KÖKSAL, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü

Ali TEKATAŞ, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
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SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 

Kaya YILDIZ, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yrd.

Şadiye YALÇIN, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yrd.

Dr. Yakup KARAASLAN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yrd.

Mustafa Kemal KÖSEOĞLU, İçme Suyu Dairesi Başkan V.

Ahmet İhsan ÖĞÜN, Atıksu Dairesi Başkanı

Mahmut BERBER, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü

Hüseyin KAYA, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Nazmi KAĞNICIOĞLU, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı

Mehmet ALP, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı

Dinçer AYDOĞAN, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanı

Ali Rıza CEYLAN, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı

Kemal KARAKUŞ, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı

Turkay ÖZGÜR, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanı

Mehmet Uğur YILDIRIM, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı

Lütfi EYÜBOĞLU, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı

Salih Naci UNCU, Personel Eğitim Dairesi Başkanı

Hasan ÇAKIRYILMAZ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Abdurrahman DÖNMEZ, Teknoloji Dairesi Başkanı

Tuncer DİNÇERGÖK, Dış İlişkiler Müşaviri

H. İrfan AKER, DOLSAR Mühendislik A.Ş.

DÜZENLEME KURULU SEKRETERYASI

Oğuzhan BEKTAŞ, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı

Uğur DAL, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı

İnci ADA, Atıksu Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı

Göktuğ İLTER, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdür Yardımcısı

Serhat SAYINER, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Başkan Yardımcısı

Menderes LALE, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Başkan Yardımcısı

Şahin KUMBAROĞLU, Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı

Berat Alp SARIKAVAK, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Proje Şube Müdürü



15

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Sevtap AKMAN, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Arıtma Şube Müdürü

Şule ÇOLAKOĞLU KÖSE, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürü

İmran HİLLEZ, Atıksu Dairesi Başkanlığı, Planlama Proje Şube Müdürü

Ümmihan TEKÇE, Atıksu Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Şube Müdürü

Erdinç DUMLU, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şb.Md.

Nazif BİLGİN, Teknoloji Dairesi Başkanlığı- Mühendis

Bülent ACAR, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Şefi
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SEMPOZYUM BİLİMSEL KURULU 

Üniversiteler

Doç. Dr. Niğmet UZAL, Çevre Mühendisi (Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği)

Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU, Çevre Mühendisi (Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU, İnşaat Mühendisi (Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Jeoloji Mühendisi (Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)

Prof. Dr. Alper NUHOĞLU, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Ergün YILDIZ, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Recep BONCUKÇUOĞLU, Kimya Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Doç. Dr. Alper Erdem YILMAZ, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Doç. Dr. Okan Tarık KOMESLİ, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Dr. Öğr. Üy. Serkan BAYAR, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ, Çevre Mühendisi (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Azize AYOL, Çevre Mühendisi (Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Nurhan BÜYÜKKAMACI, Çevre Mühendisi (Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Doç. Dr. Nuray ATEŞ, Çevre Mühendisi (Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Halil HASAR, Çevre Mühendisi (Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Bülent KESKİNLER, Çevre Mühendisi (Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Ebubekir YÜKSEL, Çevre Mühendisi (Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU, Çevre Mühendisi (Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ, Hidrojeoloji Mühendisi (Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)

Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA, Çevre Mühendisi (İstanbul Medeniyet Üni., Biyomühendislik Böl.)

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, Çevre Mühendisi (İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL, Jeoloji Mühendisi (İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği)

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, İnşaat Mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Meriç ALBAY, Çevre Mühendisi (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi)

Doç. Dr. Bilge ALPASLAN KOCAMEMİ, Çevre Mühendisi Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Elif SOYER, Çevre Mühendisi Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Neslihan SEMERCİ, Çevre Mühendisi Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Feryal AKBAL , Çevre Mühendisi (Ondokuzmayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği)



17

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, Kimya Mühendisi (Ondokuzmayıs Üni., Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Celal Ferdi GÖKÇAY, Çevre Mühendisi (Emekli) (Ortadoğu Teknik Üni. Çevre Müh.)

Prof. Dr. Dilek SANİN, Çevre Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Filiz Bengü DİLEK, Çevre Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Hasan YAZICIGİL, Jeoloji Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)

Prof. Dr. Ülkü YETİŞ, Kimya Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Doç. Dr. Nuri MERZİ, İnşaat Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği)

Prof. Dr. Vedat UYAK, Çevre Mühendisi (Pamukkale Üniversitesi, Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ, Çevre Mühendisi (Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Doç. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT, Çevre Mühendisi (Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği)

Dr. Selda Murat HOCAOĞLU, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA, Çevre Mühendisi (Yıldız Teknik Üni. İnşaat Fakültesi Dekan Yard.)

Prof. Dr. Ahmet DOĞAN, İnşaat Mühendisi (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği)

Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI, Çevre Mühendisi (Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği)

Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE, Kimya Mühendisi (Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü)

Prof. Dr. Juan M. LEMA, Kimya Mühendisi (University of Santiago de Compostela, İspanya)

Prof. Dr. Francisco OMIL, Kimya Mühendisi (University of Santiago de Compostela, İspanya)

Dr. Simos MALAMIS, Çevre Mühendisi (National Technical University of Athens, Yunanistan)

Dr. Konstantinos MOUSTAKAS, Kimya Mühendisi (National Technical Uni. of Athens, Yunanistan)

Dr. Evina KATSOU, Brunel Üniversitesi, İngiltere

Dr. Francesco FATONE, Çevre Mühendisi (University of Verona, İtalya)

M.C.M van LOOSDRECHT (Technical University of Delft)

Prof. David STUCKEY (Imperial Collage of London)

Dr. Ali MOUSAVI (University of Brunel)

Prof. Dr. Günter LANGERGRABER (University of Natural Resource and Life Science, Viena)

Prof. Dr. Juan A. BAEZA (Universitat Autònoma de, Barcelona)
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ÖZET

Bu bildiri ile yüzey suyu kaynakları sınırlı olan ve aşırı yer altı suyu çekimleri nedeniyle uzun yıllardır 
içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bu sıkıntısını gidermek 
maksadıyla tasarlanan “KKTC Su Temin Projesi” hakkında genel bilgilerin ve belirli karakteristikleri ile 
dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan, projenin en önemli kısmı olan “Deniz Geçişi İsale Hattı”na ilişkin özel 
bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

KKTC Su Temin Projesi, KKTC’nin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak ve ülkeye 
sulama suyu temin etmek amacıyla yılda 75 milyon m3 suyun Türkiye tarafında Anamur (Dragon) Çayı’ndan 
alınarak KKTC’ye iletilmesi için projelendirilen tesisleri kapsamaktadır. Bu tesisler “Türkiye Tarafı Kara 
Yapıları”, “Deniz Geçişi İsale Hattı” ve “KKTC Tarafı Kara Yapıları” olarak üç ana grupta toplanmaktadır.

Tesislere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Türkiye Tarafı Kara Yapıları

	 130,5 milyon m3 hacimli Alaköprü Barajı ve HES Tesisi,

	 23 km uzunluğunda ve 1.500 mm anma çapında Türkiye tarafı isale hattı,

	 10.000 m3 hacminde Anamuryum Dengeleme Deposu.
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Deniz Geçişi İsale Hattı

	 80 km uzunluğunda, 1.600 mm anma çapında HDPE isale hattı.

KKTC Tarafı Kara Yapıları

	Güzelyalı Terfi İstasyonu,

	 3,7 km uzunluğunda ve 1.400 mm anma çapında KKTC tarafı terfi hattı,

	 26,5 milyon hacimli Geçitköy Barajı

	Geçitköy Terfi İstasyonu

KKTC İçmesuyu Temin Projesi ile yılda 75 milyon m3 su (37,24 milyon m3 tarım için, 37,76 milyon m3 
içmesuyu ve kullanma suyu için) KKTC’ye 80 km’lik kısmı deniz geçişi olmak üzere toplam 106 km’lik isale 
hattı ile iletilerek ülkenin 50 yıllık perspektifte içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır. 

KKTC’ye iletilen su, KKTC’de tamamlanan 200.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra 
inşaatı tamamlanan 529 km’lik dağıtım hatları vasıtasıyla belediyenin depolarına iletilmekte olup, 2,30 TL/
m3’ten su tahsilatı yapılmaktadır.

Türkiye’den KKTC’ye gelen su 27.06.2016 tarihinde ülkede dağıtılmaya başlanmış ve 15.10.2018 
tarihinde kadar toplam 48,15 milyon m3 su kullanılmıştır. Tüm tesisler, işletme firması eliyle profesyonel 
şekilde işletilmektedir. Mevcutta herhangi bir sorun yoktur. Şebeke işlerinin proje ihalesi, sulama işinin inşaat 
ihalesi gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: KKTC, Su Temini, Deniz Geçişi, Arıtma Tesisi, Dağıtım Hatları

ABSTRACT

With this paper, it is aimed to give general information about “TRNC Water Supply Project” designed to 
satisfy potable water need of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) which has been suffering potable 
water shortage for years due to the limited surface water resources and over extraction of underground water 
and to give specific information about the foremost and with some originalities being the first of its kind in the 
world “Sea Crossing Pipeline”.

TRNC Water Supply Project covers the facilities designed to transmit annually 75 million m3 water, taken 
from Anamur (Dragon) Creek at the Turkish side, in order to satisfy long term potable water need of TRNC and 
to supply irrigation water to the country. These facilities are gathered in three main groups, namely “Turkish 
Side Land Structures”, “Sea Crossing Pipeline” and “TRNC Side Land Structures”.

Information about the facilities are given below:
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Turkish Side Land Structures:

	Alaköprü Dam with 130,5 million m3 reservoir capacity and HEPP,

	 23 km long Turkish side transmission line with 1.500 mm nominal diameter,

	Anamuryum Balancing Chamber with 10.000 m3 capacity. 

Sea Crossing Pipe Line

	 80 km long HDPE pipeline with 1.600 mm nominal diameter.

TRNC Side Land Structures

	Güzelyalı Pump Station,

	 3,7 km long TRNC side force main with 1.400 mm nominal diameter,

	Geçitköy Dam with 26,5 million m3 reservoir capacity,

	Geçitköy Pump Station.

By means of TRNC Water Supply Project, at 50 years perspective potable water need of the country has 
been satisfied by transmitting annually 75 million m3 water (37,24 million m3 is for agriculture water, 37,76 
million m3 is for potable water) via 106 km long pipeline, 80 km of it being the sea crossing.

After treated in 200.000 m3/day capacity treatment plant constructed in TRNC, water transmitted to TRNC 
is being distributed and conveyed to the water tanks of the municipalities via 529 km long distribution lines 
whose constructions were completed and 2,30 TL/m3 revenue collection has been made.

Water transmitted from Turkey to TRNC, started to be distributed to the country at 27.06.2016 and until 
15.10.2018 totally 48,15 million m3 water has been used. All facilities are being operated professionally by 
favour of an operation company. No problem has been encountered up to now. Design tendering stage of water 
supply networks and construction tendering stage of irrigation works were completed and works are ongoing.

Key Words: TRNC, Water Supply, Sea Crossing, Treatment Plant, Distribution Lines

1. GİRİŞ

KKTC’de son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu sorun hem su sıkıntısı, hem 
de su kalitesi olarak yaşanmaktadır. İçme ve kullanma suyu ihtiyacının tamamen yeraltı suyu kaynaklarından 
karşılandığı KKTC’de aşırı çekim neticesinde önce Mağusa, sonra da Güzelyurt bölgelerinde yeraltı suyuna 
deniz suyu girişimleri meydana gelmiş, bu durum yeraltı sularının tuzlanmasına neden olmuştur. Beşparmak 
dağlarından elde edilen yeraltı suyu, kalitesi yüksek olmakla beraber, sınırlı bir nüfusa hizmet etmektedir.
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Bir ada ülkesi olması ve yukarıda belirtildiği gibi kısıtlı doğal kaynakları nedeniyle, Türkiye’den KKTC’ye 
içme-kullanma ve sulama suyu amaçlı su götürülmesinin, KKTC’nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı 
sağlayacağı öngörülmüştür. Proje ile hâlen kısıtlı yeraltı ve yüzey suyu kaynakları nedeniyle su sıkıntısı 
çekilen KKTC’ye hem içme-kullanma suyu temin edilerek ülkenin 2045 yılı su ihtiyacı karşılanacak hem de 
7.340 ha (Güzelyurt Ovası) veya 9593 ha (Orta Mesarya Ovası) alanda yapılacak sulu tarım ile yüksek gelir 
artışları sağlanacaktır. Adada yazların uzun ve sıcak, kışların da kısa ve ılıman geçmesi, ayrıca topraklarının 
çok verimli olması, yılda 2-3 kat mahsul alınmasına imkân sağlayacaktır.

2. KKTC SU TEMİN PROJESİ

2.1. GENEL BİLGİ

Proje kapsamındaki tesisler “Türkiye Tarafı Kara Yapıları”, “Deniz Geçişi İsale Hattı” ve “KKTC Tarafı 
Kara Yapıları” olarak üç ana grupta toplanmaktadır. Aşağıda tesislerin boyutlarını belirlemek üzere yapılan ön 
çalışmalar ve tesislere ilişkin karakteristikler maddeler hâlinde verilmiştir.

2.2. Nüfus ve Su İhtiyaç Tahminleri

KKTC’nin gelecekteki su ihtiyaçlarının belirlenebilmesi maksadıyla nüfus tahminlerine ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu konudaki en güncel çalışma “KKTC Su Master Planı”nda yapılmıştır. Master Planda yapılan nüfus ve su 
ihtiyaç tahminleri projelendirme döneminde güncellenerek nihai hâle getirilmiştir (bkn. Şekil 1 ve Şekil 2).

Şekil 1. Nüfus Tahminleri
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Şekil 2. Su İhtiyaç Tahminleri

2.3. Proje Genel Yerleşimi ve Boy Kesiti

Proje genel yerleşimi Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekilde tesislere ilişkin özet bilgiler de yer almaktadır. 
Bütünlük sağlaması maksadıyla dağıtım hatları ve arıtma tesisi de genel yerleşimde gösterilmiştir.

 Şekil 3. Arıtma Tesisi ve Dağıtım Hatları Dâhil Proje Genel Yerleşimi
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2.4. Türkiye Tarafı Kara Yapıları

Türkiye tarafı kara yapıları aşağıda belirtilen tesislerden oluşmaktadır:

	 130,5 milyon m3 hacimli Alaköprü Barajı ve HES,

	 23 km uzunluğunda ve 1.500 mm anma çapında Türkiye tarafı isale hattı,

	 10.000 m3 hacminde Anamuryum Dengeleme Deposu.

2.4.1. Alaköprü Barajı ve HES 

Projenin su kaynağı olan Anamur (Dragon) Çayı üzerine inşa edilmiş olan Alaköprü Barajı ve HES tesisine 
ilişkin bilgiler Şekil 4’te, barajın su tutmuş duruma ilişkin resim ise Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Alaköprü Barajı ve HES Tesisine İlişkin Bilgiler
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Şekil 5. Alaköprü Barajı ve HES Tesisi

2.4.2. Türkiye Tarafı İsale Hattı

Bahse konu hat, Alaköprü Barajı’nda alınan suyun önce Anamuryum Dengeleme Deposuna ardından deniz 
geçişi isale hattına iletimini sağlayan, toplamda 23 km uzunluğunda ve 1.500 mm anma çapında olan cazibeli 
çalışan isale hattıdır (bkn. Şekil 6). Boru cinsi düktildir.

Şekil 6. Türkiye Tarafı İsale Hattı
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2.4.3. Anamuryum Dengeleme Deposu

Alaköprü Barajı’ndan alınan su, Anamur’da deniz kıyısına yakın konumda yapılmış olan bu depoya 
iletilmektedir. Deniz geçişi isale hattının özel hidrolik karakteristiklerine bağlı olarak barajdan gelen suyun 
basıncının dengelenmesi gerektiğinden, deponun isminde dengeleme ifadesi bulunmaktadır. Depo resmi Şekil 
7’de gösterilmiştir. Deponun hacmi 10.000 m3’tür.

Şekil 7. Anamuryum Dengeleme Deposu

2.5. Deniz Geçişi İsale Hattı

2.5.1. Giriş

KKTC Su Temin Projesi’nin en kritik bölümünü deniz geçişi isale hattı oluşturmaktadır. Tasarım döneminde 
diğer tüm tesisler, deniz geçişi isale hattının yapılabilirliği teyit edildikten sonra projelendirilmiştir. Alaköprü 
Barajı’nda depolanan su, Türkiye ana kara parçasının güney kıyısı ile KKTC’nin kuzey kıyısı arasında, en 
çukur yeri yaklaşık 1430 m derinliğe sahip bir güzergâh üzerinde, deniz yüzeyinden 250 m derinlikte askıda 
tutulan ve deniz tabanına halatlar ve ankraj kütleleriyle bağlanan deniz geçişi isale hattı ile KKTC tarafında 
yapılan Geçitköy Barajı’na iletilmiştir. İsale hattının toplam uzunluğu 80 km’dir. Yapımda kullanılan borular, 
anma çapı 1.600 mm olan HDPE borulardır.
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2.5.2. Sistemin Genel Tarifi

Deniz geçişi isale hattı sistemi, Anamuryum Dengeleme Deposu’ndan alınan suyu ileten Türkiye tarafı 
isale hattının, deniz girişi vana odalarını (debi ve basıncın ayarlandığı odalar) geçtikten sonra HDPE borulara 
bağlandığı noktadan itibaren başlamaktadır.

Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye ve KKTC kıyı kesimlerinde 20 m su derinliğine ulaşıncaya kadar 
gömülü olarak, 20 m ile 280 m su derinliği arasında ise stabiliteleri beton ağırlık blokları ile sağlanmak suretiyle 
deniz tabanı üzerine döşenmiştir. 280 m su derinliğine ulaşıldığı ilk noktada 500’er metre uzunluğundaki 
yekpare borular birbirlerine mekanik olarak bağlanmış ve askılı sisteme geçilmiştir. Askılı sistem, boru 
birleşim elemanı olan Y-parçalara bir askı halatı, yüzdürme tankı ve ankraj kütlesi bağlanmak suretiyle deniz 
tabanına ankrajlanmıştır.

Sistemin bütününü gösteren proje boy kesiti Şekil 8’de; deniz tabanına gömülü, deniz tabanı üzerine serili 
ve askılı kesimleri gösteren boy kesit ise Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. 

Şekil 8. Proje Boy Kesiti
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Şekil 9. Deniz Tabanına Gömülü ve Deniz Tabanı Üzerinde Serili Kesimlere Ait Boy Kesit

Şekil 10. Askılı Kesim Boy Kesiti
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2.5.3. Geri Plan Çalışmaları

Deniz geçişi isale hattının tasarımına geçilmeden önce yapılan geri plan çalışmaları aşağıda maddeler 
halinde özet olarak verilmiştir.

2.5.3.1. İsale Hattı Güzergâhının Belirlenmesi 

Deniz geçişi isale hattı güzergâhının belirlenmesinde temel unsur, boruların denize giriş ve denizden çıkış 
yaptığı noktalardır. Türkiye tarafında giriş noktası Anamur (Dragon) Çayı’nın yakınları, KKTC’de çıkış 
noktası ise Girne yakınlarındaki Güzelyalı Terfi İstasyonu’dur. Bu iki nokta arasındaki en kısa güzergâh, 
noktalar arasına çizilen düz doğrudur. Güzergâh olarak bu düz doğru seçilmeye çalışılmış ancak, deniz tabanı 
üzerine boru döşenecek kısımlar ile ankrajları deniz tabanına oturtulacak askılı sistem için en uygun seçeneğin 
bulunabilmesi amacıyla bu düz doğru optimize edilmiştir. Güzergâhın belirlenmesi ve belirlenen güzergâhın 
mühendislik özellikleri, jeofizik, jeoteknik ve jeolojik araştırmalar esnasında elde edilen verilere dayalıdır.

2.5.3.2. Jeofizik, Jeoteknik ve Jeolojik Araştırmalar 

Deniz geçişi isale hattı güzergâhının, boru başlangıç ve bitiş koordinatları korunarak, deniz tabanındaki 
elverişsiz kısımlardan, dik eğimlerden ve heyelan bölgelerinden kaçınarak ve mümkün olduğunca düz bir hat 
doğrultusunda belirlenmesi amacıyla jeoteknik, jeoteknik ve jeolojik araştırmalar yapılmıştır.

Ana jeofizik bulgular aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

o Dik / aşırı eğimler

o Kanyon oluşumları

o Çökme-kayma noktaları

o Aşırı su derinlikleri

Jeoteknik araştırmalar; Türkiye karasuları içinde açık denizde, Türkiye yakın kıyısında, KKTC karasuları 
içinde açık denizde ve KKTC yakın kıyısında olmak üzere dört ayrı seferde gerçekleştirilmiştir. Jeoteknik 
bulgular aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

o Türkiye yakın kıyısı: Kum \ siltli kum

o Açık deniz: Genellikle yumuşak kil

o Açık deniz kanyon oluşumları: Sert kil

o KKTC yakın kıyısı: Kum \ killi kum \ siltli kum
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü çalışanları tarafından bu proje 
ile ilgili olarak sismik bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. Çalışmanın kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

o Güzergâh boyunca bulunan jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik verileri derlemek,

o Geçmiş yıllara ait veriler ve aletsel verileri içeren deprem katalogları hazırlamak,

o Fayların aktif veya pasif şeklinde sınıflandırılmasını ve faylardan kaynaklanan olası yer 
değiştirmelerin değerlendirmesini içerecek şekilde güzergâh koridor alanı içindeki fayları analiz 
etmek,

o Proje alanı için sismotektonik bir model hazırlamak, bağımsız sismik kaynakları tanımlamak 
ve her bir kaynağın sismik parametrelerini tahmin etmek,

o Uygulanabilir kuvvetli yer hareketi sönümlenme ilişkilerini belirlemek,

o Güzergâh boyunca çok sayıda noktada pik zemin ivmesini, pik zemin hızını ve pik zemin yer 
değiştirmesini tahmin etmek için olasılığa dayalı sismik tehlike analizi (PSHA) yapmak,

o Belirli deprem kaynakları için en kötü kırılma senaryosu ile ilgili pik zemin ivmesini tahmin 
etmek için belirleyici sismik tehlike analizi (DSHA) yapmak,

o Tasarım için sismik parametreler geliştirmek.

Çalışma sonucu elde edilen veriler proje tasarım çalışmaları esnasında dikkate alınmış ve hesaplara 
katılmıştır.

2.5.3.3. Meteorolojik ve oşinografik araştırmalar 

Meteorolojik ve oşinografik özellikler sayısal analizlerle tespit edilmiştir. Proje bölgesi için tam bir 
meteorolojik iklim tespiti yapılmıştır. Buna dalga iklimi, rüzgâr iklimi ve akıntı iklimi dâhildir. Her ne kadar 
deniz geçişi isale hattında rüzgâr yükünün sıkıntı yaratacağı düşünülmese de, rüzgâr, dalga oluşumunu zorlayıcı 
temel unsur ve su seviyeleri ile akıntılar için önemli bir itki kuvveti olması açısından önemlidir. İşte bu nedenle 
proje alanında ve hidrografik koşulları etkileyen alandaki rüzgâr ikliminin anlaşılması gerekmiş ve gerekli 
çalışmalar yapılmıştır.

Güzergâh üzerine, iki adedi yakın kıyıdaki dalga ve akıntıları izlemek için iki adedi ise isale hattı 
derinliğindeki akıntıları izlemek için olmak üzere toplam dört adet akıntı ölçme cihazı yerleştirilmiştir. 
Bu üniteler kullanılarak ara veri alımları ile toplamda 12 aylık dalga ve akıntı verisi toplanmıştır  

Çalışma sonucu toplanan veriler proje tasarım çalışmaları esnasında dikkate alınmış ve hesaplara katılmıştır.

2.5.3.4. Biofouling araştırmaları

Deniz geçişi isale hattı üzerinde ciddi ölçüde deniz canlısı gelişimi olasılığını belirlemek amacıyla bir 
biofouling araştırma programı gerçekleştirilmiştir. Program, isale hattı güzergâhının geçeceği dört noktaya 
yerleştirilen 11 adet HDPE boru numunesini kapsamaktadır.

Her biri üç adet boru numunesi içeren deney tertibatları, isale hattı güzergâhının askılı kısmı boyunca 
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yerleştirilmiştir. Numuneler, askılı sistemin çalışması tasarlanan 220 m - 280 m derinlik aralığındaki bir su 
sütunu içerisine asılmıştır. Bu numunelerin amacı, isale hattı üzerinde kullanım ömrü süresince deniz canlısı 
gelişimi olup olmayacağını belirlemektir. Deniz canlısı gelişimi, girdap yayılım şeklini değiştirmek suretiyle 
açıklıklardaki boruların dinamik davranışını etkileyebilmektedir. İki adet boru numunesi sığ sulara yüzer 
konumda yerleştirilmiştir.  Bu numunelerden birinin uçları kapatılmış ve içi su kaynağı olan Anamur (Dragon) 
Çayı’ndan alınan su ile doldurulmuştur.

6 aylık aralıklarla, 12-18 aylık ölçümler yapılmıştır. Çalışma sonucu toplanan veriler proje tasarım 
çalışmaları esnasında dikkate alınmış ve hesaplara katılmıştır.

2.5.3.5. Model Deneyleri

2.5.3.5.1. Boru özellikleri ve dinamik tepki

Hidrodinamik katsayılar ve tepki modelleri fiziksel model deneyleriyle belirlenmiştir. Hidrodinamik 
olmayan parça özellikleri çeşitli tasarım faaliyetleri sırasında tespit edilmiştir. Sürüklenme ve katma kütle 
katsayıları, hidrodinamik modelleme raporlarından yola çıkılarak belirlenmiştir.

2.5.3.5.2. Sürüklenme katsayısı

Sürüklenme katsayıları 90°, 80°, 60° ve 45°’lik (90°’lik açı, boruya dik açıdır) akıntı geliş açıları için 
verilmiştir. Düz boru için sürüklenme katsayısı yeni ve eski HDPE boru için kullanılmıştır. Pürüzlü boru için 
ise sürüklenme açısı boru üzerine deniz canlısı gelişimi durumunda kullanılmıştır.

2.5.3.5.3. VIV (Girdap etkisiyle oluşan titreşim) tepki deneyleri

İki açıklıklı askılı boru hattı modeli ile girdap etkisiyle oluşan titreşim deneyleri yapılmıştır.  
0,15 m/s ile 0,5 m/s arasında değişen sabit akıntı hızı ve 90°, 75° ve 60° akıntı geliş açıları durumunda sistemin 
tepkisi değerlendirilmiştir.

2.5.3.5.4. Katma kütle katsayısı

Yüzdürme tankının hidrodinamik katsayıları fiziksel model deneyi ile belirlenmiştir. Katma kütlesi 
katsayısının tayini için suya batırılmış durumdaki yüzdürme tankı üzerinde salınım deneyleri yapılmıştır. 
Deney sonuçları yüzdürme tankının katma kütle katsayısının (Cm) 0,75 olduğunu göstermiştir.

2.5.3.5.5. Dinamik Analiz

Üç sonlu eleman modeli kurularak dinamik analiz yapılmıştır. Ardından model deneyleri ve sayısal dalga 
ve akıntı analizlerinden elde edilen veriler kullanılarak dinamik analiz revize edilmiştir.

Sonuç olarak, ölçülen ve hesaplanan tepki frekanslarının uyumlu olduğu görülmüştür.  
Yorulma ömrü > 125 Yıl;  Sünme ömrü > 1000 Yıl olarak belirlenmiştir. Akıntı yükleri sistemin yük taşıma 
kapasitesine uygun çıkmıştır.
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2.5.3.6. Risk Analizi

50 yıllık tasarım ömrü süresince isale hattının yapısal bütünlüğünü ve işlerliğini tehdit edebilecek olası 
tehlikeleri belirlemek için bir risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Tasarlanan sistemin uygulanması ve işletilmesi 
esnasında oluşması muhtemel tüm riskler dikkate alınarak, bunları en aza indirmek veya sonuçlarını hafifletmek 
ve sistemin genel güvenlik seviyesini artırmak için gerekli önlemler alınmıştır.

Risk analizi sonucunda 184 risk tespit edilmiştir. Risk azaltma önlemlerinin belirlenmesi sonrasında bu 
sayı 162’ye düşürülmüştür. Önlemler sonucunda yüksek dereceli risk kalmamış, orta dereceli risk sayısı 27’ye 
düşmüş, düşük seviyeli risk sayısı 135’e düşmüştür.

2.5.4. Deniz Geçişi İsale Hattı Ana Bileşenleri

Deniz geçişi isale hattında kullanılan ana bileşenler ve adetleri aşağıda belirtilmiştir:

2.5.4.1. HDPE Borular

1.600 mm anma çapında ve 500 m uzunluğunda yekpare üretilmiş HDPE borular kullanılmıştır. Kullanılan 
boruların toplam uzunluğu 80.165 m’dir (bkn. Şekil 11).

Şekil 11. HDPE Borular
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2.5.4.2. Askı Halatları ve Bileşenleri

130 takım polyester askı halatı ve bileşenleri kullanılmıştır. Kullanılan halatların toplam uzunluğu 85.417,2 
m’dir. Halat çapı 16 cm olup, kopma yükü normal işletme şartlarında karşılaşılabilecek yükün 5 katı güvenlikle 
360 tondur (bkn. Şekil 12).

 

Şekil 12. Askı Halatı ve Bileşenleri

2.5.4.3. Şamandıralar

Askılı kısımda boruları birleştirmek üzere kullanılan Y-parçaların altında ve üstünde, sistemi dengelemek 
amacıyla büyük ve küçük şamandıralar kullanılmıştır. Toplamda 131’er adet küçük ve büyük şamandıra 
kullanılmıştır. Büyük şamandıraların ağırlığı 16 ton, kaldırma kuvveti 20 tondur. Küçük şamandıraların ağırlığı 
8 ton, kaldırma kuvveti 10 tondur (bkn. Şekil 13).

  

Büyük Şamandıra    Küçük Şamandıra

Şekil 13. Şamandıralar
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2.5.4.4. Ankrajlar

Deniz tabanı üzerinden askılı kesime geçişlerde 2 adet geçiş noktası kazıklı ankrajı, askılı kesimde 
104 adet ağırlık ankrajı ve 28 adet etekli ağırlık ankrajı (eğimin fazla olduğu yerlerde) kullanılmıştır  
(bkn. Şekil 14).

 

 

Şekil 14. Ankrajlar

Ağırlık AnkrajıGeçiş Noktası Kazıklı Ankraj

Etekli Ağırlık Ankrajı
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2.5.4.5. Beton Ağırlık Kılıfları ve Halkaları

Deniz tabanına gömülü kesimlerde boruların hendek içinde su kaldırma etkisi sebebiyle yüzmesini 
önlemek için toplamda 1.752 adet beton ağırlık kılıfı kullanılmıştır. Deniz tabanı üzerine serili 
kesimlerde boruların konumlarında kalması ve su kaldırma etkisi sebebiyle yüzmesini önlemek için 
toplamda 1.989 adet beton ağırlık halkası kullanılmıştır. İki tipteki beton ağırlık halkalarının her bir 
adedinin ağırlığı sırasıyla 2 ton ve 4 ton’dur. Bir adet beton ağırlık kılıfının ağırlığı ise 150 kg’dır  
(bkn. Şekil 15).

  

Şekil 15. Beton Ağırlık Kılıfları ve Halkaları

2.5.4.6. Y-Parçalar 

Askılı kesimde boruların birbirine bağlanması ve sistemin deniz tabanına askı halatları, şamandıralar 
ve ankraj blokları ile bağlanabilmesi için bağlantı elemanı olarak 132 adet Y-parça kullanılmıştır. 
Deniz tabanı üzerine serili kesimden askılı kesime geçişlerde ise 2 adet yarım Y-parça kullanılmıştır  
(bkn. Şekil 16).

 

      Y-Parça 

Beton Ağırlık KılıfıBeton Ağırlık Halkası
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Şekil 16. Y-parçalar

2.5.4.7. Deniz Geçişi İsale Hattı Üç Boyutlu Görünümü

Deniz geçişi isale hattının 3 boyutlu animasyon görünümü aşağıda verilmiştir (bkn. Şekil 17). Şekilde 
askılı kesim için yukarıda maddeler halinde belirtilen ana bileşenlerin nasıl ve hangi konumlarda kullanıldığı 
görülmektedir.

 

Şekil 17. Deniz Geçişi İsale Hattı 3 Boyutlu Animasyon Görüntüsü

Yarım Y-Parça
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2.5.5. Deniz Geçişi İsale Hattı Montajı

Deniz geçişi isale hattının montajına Türkiye tarafı deniz tabanına gömülü kesimin montajı ile başlanmıştır. 
Bu kesimde iki batırma operasyonu yapılmıştır. İlk batırma operasyonunda 1 km’lik kısım, ikinci operasyonda 
ise 2 km’lik kısım batırılarak deniz tabanında önceden hazırlanmış hendek içerisine indirilmiştir. Daha sonra 
bu kısımlar deniz altında hendek içinde birbirine mekanik olarak bağlanmıştır. Ardından Türkiye tarafı 
deniz tabanı üzerine serili 5 km’lik kesim tek bir batırma operasyonu ile batırılarak deniz tabanı üzerindeki 
güzergâhına oturtulmuş ve hendek içindeki kesim ile deniz altında birbirine mekanik olarak bağlanmıştır. Bu 
işlemleri takiben KKTC tarafı deniz tabanına serili ve gömülü kesimler deniz yüzeyinde birbirine mekanik 
olarak bağlanmış ve tek bir batırma operasyonunda batırılarak güzergahına oturtulmuştur. Kıyı kesimleri 
tamamlandıktan sonra askılı kesimin montajına geçilmiştir. Askılı kesim montajı, daha önceden ankraj 
noktalarına monoblok halde (ağırlık ankrajı, askı halatı ve şamandıra bir arada) indirilmiş sisteme, deniz 
yüzeyinde Y-parçalarla birleştirilen boruların batırılıp uzaktan kumandalı montaj aracı ile bağlanması suretiyle 
çoklu operasyonlarla tamamlanmıştır. Montaj resimleri Şekil 18’de gösterilmiştir.

  

Şekil 18. Deniz Geçişi İsale Hattı Montaj Resimleri
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2.6. KKTC Tarafı Kara Yapıları

KKTC tarafı kara yapıları aşağıda belirtilen tesislerden oluşmaktadır:

	Güzelyalı Terfi İstasyonu,

	 3,7 km uzunluğunda ve 1.400 mm anma çapında KKTC tarafı terfi hattı,

	 26,5 milyon hacimli Geçitköy Barajı

	Geçitköy Terfi İstasyonu

2.6.1. Güzelyalı Terfi İstasyonu 

Türkiye’den KKTC kıyısına kadar cazibeli olarak iletilen su, KKTC’de Güzelyalı mevkiinde yapılan 
Güzelyalı Terfi İstasyonu ile Geçitköy Barajı’na terfi edilmektedir. Terfi İstasyonunda 2,38 m3/s tasarım 
debisini basabilecek kapasitede 2 asıl ve 1 yedek pompa bulunmaktadır. Terfi yüksekliği Hm = 101,45 m’dir. 
Terfi İstasyonuna ilişkin resim Şekil 19’da gösterilmiştir.

Şekil 19. Güzelyalı Terfi Merkezi

2.6.2. KKTC Tarafı Terfi Hattı 

Bahse konu hat, Güzelyalı Terfi İstasyonu’ndan alınan suyun Geçitköy Barajı’na iletimini sağlayan, 
toplamda 3,7 km uzunluğunda ve 1.400 mm anma çapında terfi hattıdır (bkn. Şekil 20). Boru cinsi mekanik 
bağlantılı düktildir.
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Şekil 20. KKTC Tarafı Terfi Hattı

2.6.3. Geçitköy Barajı 

Türkiye’den gelen suyun depolandığı Geçitköy Barajı’na ilişkin bilgiler Şekil 21’de, barajın dolu durumuna 
ilişkin resim ise Şekil 22’de gösterilmiştir.

Şekil 21. Geçitköy Barajı’na İlişkin Bilgiler
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Şekil 22. Geçitköy Barajı

2.6.4. Geçitköy Terfi İstasyonu

Geçitköy Barajı’nda depolanan su ayrı ihaleler kapsamında projelendirilen ve inşaatı tamamlanan 200.000 
m3/gün kapasiteli arıtma tesisine terfi edilmektedir. Terfi İstasyonunda 2,38 m3/s tasarım debisini basabilecek 
kapasitede 5 asıl ve 1 yedek pompa bulunmaktadır. Terfi yüksekliği Hm = 233,61 m’dir. Terfi İstasyonuna 
ilişkin resim Şekil 23’te gösterilmiştir.

Şekil 23. Geçitköy Terfi Merkezi
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3. SONUÇ

Bu bildiride, Türkiye’de Alaköprü Barajı’ndan alınan suyun KKTC’de Geçitköy Barajı’na kadar iletilmesini 
sağlayan “KKTC Su Temin Projesi” hakkında genel bilgiler ve belirli karakteristikleri ile dünyada bir ilk olma 
özelliği taşıyan, projenin en önemli kısmı olan “Deniz Geçişi İsale Hattı”na ilişkin özel bilgiler verilmiştir.

KKTC İçmesuyu Temin Projesi ile yılda 75 milyon m3 su (37,24 milyon m3 tarım için, 37,76 milyon m3 
içmesuyu ve kullanma suyu için) KKTC’ye 80 km’lik kısmı deniz geçişi olmak üzere toplam 106 km’lik isale 
hattı ile iletilerek ülkenin 50 yıllık perspektifte içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır. 

KKTC’ye iletilen su, KKTC’de tamamlanan 200.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra 
inşaatı tamamlanan 529 km’lik dağıtım hatları vasıtasıyla belediyenin depolarına iletilmekte olup, 2,30 TL/
m3’ten su tahsilatı yapılmaktadır.

Türkiye’den KKTC’ye gelen su 27.06.2016 tarihinde ülkede dağıtılmaya başlanmış ve 15.10.2018 
tarihinde kadar toplam 48,15 milyon m3 su kullanılmıştır. Tüm tesisler, işletme firması eliyle profesyonel 
şekilde işletilmektedir. Mevcutta herhangi bir sorun yoktur. Şebeke işlerinin proje ihalesi, sulama işinin inşaat 
ihalesi gerçekleştirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
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ÖZET

Gelişmekte olan ekonomiler nedeniyle artan talepler, hızla büyüyen nüfus ve tüketim artışı, iklim değişikliği 
senaryolarının oluşturduğu tehditler, beşeri faaliyetler neticesinde su kaynakları üzerinde oluşan baskılar vb. 
nedenler ile su kaynaklarının  gelecekte ihtiyaçları karşılamayacağı, dünya nüfusunun üçte ikisinin ise su stresi 
yaşayacağı öngörülmektedir.

2017 yılında ülkemizin nüfusu 81 milyon iken kişi başı 1.383 m3 olarak hesaplanan yıllık su miktarının, 
2023 yılında nüfusun 87 milyon olduğu kabulü ile 1.287 m3 olması öngörülürken,  2050 yılında 1.069 m3, 
2070 yılında da 1.040 m3 olması beklenmektedir. Yılda kişi başına düşen su miktarı 1.000 m3’ün altında olan 
ülkelerin su kıtlığı yaşayan ülke konumunda olduğu dikkate alınırsa, ülkemiz de ileride su kıtlığı yaşayabilecek 
bir ülke konumunda yer almaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016 yılında kaynağından içme ve kullanma suyu olarak çekilen 
5,8 milyar m3 suyun % 64’ü belediyeler tarafından abonelere dağıtılmış ve faturalandırılmıştır. Kalan %36’lık 
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kısım ise gelir getirmeyen su olarak hesaplanmaktadır. Bu oran yaklaşık 2 milyar m3 suya yani yaklaşık 27 
milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelmektedir.

Görülüyor ki; içme suyu şebekeleri ile dağıtılan suyun bir kısmı tüketiciye ulaşamadan şebekede kaybolmakta 
bir kısmı ise tüketiciye ulaşmakla birlikte çeşitli nedenlerle ölçülememekte ve/veya faturalandırılamamaktadır. 
Bu durum hem doğal kaynak hem de milli gelir kaybına neden olmaktadır.

Su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve su 
kayıplarının kontrolü maksadı ile yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 
Kontrolü Yönetmeliği” ile, Türkiye’de su idareleri ve belediyelere, su kayıp oranlarını belirli zaman aralıkları 
ile %25 düzeyine indirmelerine ilişkin yükümlülükler getirilmiştir. Ayrıca, belediyeler su kayıplarına dair 
verileri ve iyileştirme çalışmalarını her yıl raporlamak ve idareye sunmakla yükümlü hale gelmişlerdir.  

Bu çalışma ile; Türkiye’de içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıp oranlarına ilişkin mevcut 
durum, bu oranların ideal değerlere düşürülmesi amacı ile yürütülen mevzuat ve mevzuat doğrultusunda 
belediyelerce beyan edilen son beş yıla ait veriler değerlendirilmiş ve su kayıp oranları incelenmiştir. Bir 
yıldan fazla veri raporlayan belediyeler değerlendirildiğinde; birçok belediyenin şebekelerinde iyileştirme 
çalışmalarını sürdürdüğü, su kayıp oranlarında azalma kaydedildiği ve konuyla ilgili farkındalık sağlandığı 
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: su kayıpları, gelir getirmeyen su, içme suyu temini, su kıtlığı 
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Water Loss And Leakage Control 

In Water Supply And Distribution Systems 

ABSTRACT

Water demand has been increasing with a rising population and consumption trend, threats from foreseen 
climate change projections, and human activities; thereby, it is projected that water resources would not meet 
the future water needs and two thirds of the world population could face with water stress.

While the population of our country was 81 million in 2017, the annual water amount per person was 
calculated as 1,383 m3. In the future, water amount per person is expected to be 1,287 m3 in 2050, and 1,040 
m3 in 2070 according to the population estimations. When the countries with the water amount per person 
below 1,000 m3 are assumed to be as water scarce countries, our country is also one of those countries that can 
experience water scarcity in the future. 

 
According to the Turkish Statistical Institute (TUIK) data, the 64% of the 5.8 billion m3 water abstracted for 
municipal sector in 2016 was distributed to the subscribers, and billed. The remaining 36% is calculated as 
Non-Revenue Water (NRW). This ratio corresponds to an annual water demand of 2 billion m3, in other words, 
equals to an annual water demand of 27 million people. 

It can be said that some part of the distributed water through municipal water networks can be lost in the 
system or water can arrive to the consumer without being measured or billed. This situation causes loss of both 
natural resources and national income.

“Legislation on the Control of Water Loss and Leakage in the Drinking Water Supply and Distribution 
Systems” was published with the aim of protection of water resources and improvement of efficiency. This 
legislation imposes obligations including reduction of water losses to 25% in Turkey. Also, yearly reporting 
of improvement works and water loss data is an other important obligation for municipalities and water and 
sewerage administrations coming from this legislation. 

This study focuses on current situation of water loss ratios of drinking water supply and distribution systems 
in Turkey, regulations regarding the reduction of this ratios to the ideal numbers and also, data of last five years 
declared by the municipalities and water and sewerage administrations as required by the related legislation are 
analyzed and water loss levels evaluated. When the data reported more than one year are analyzed, it is seen 
that many municipalities are carrying on improvement works on their networks, water loss levels have begun 
to decrease and awareness is provided about the importance of water loss issue. 

Keywords: water losses, non-revenue water, drinking water supply, water scarcity
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1. GİRİŞ

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su 
olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da 
%90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunduğu dikkate alındığında, insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği 
elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır.

Gelişmekte olan ve hızla büyüyen ekonomiler nedeniyle artan talep, hızla büyüyen nüfus ve tüketim artışı, 
iklim değişikliği senaryolarının oluşturduğu tehditler, beşeri faaliyetler neticesinde su kaynakları üzerinde 
oluşan baskılar vb. nedenler ile su kaynaklarının gelecekte ihtiyaçları karşılamayacağı ve dünya nüfusunun 
üçte ikisinin ise su stresi yaşayacağı öngörülmektedir.

Bu durum göstermektedir ki, su kaynaklarının sürdürülebilir ve entegre bir şekilde korunması, kullanılması 
ve iyileştirilmesi ve ile ilgili olarak, suyun doğru yönetiminin Dünya’da ve Türkiye’de hayati bir önemi vardır.

Avrupa Birliği (AB), su politikalarını biçimlendirmiş ve Aralık 2000 tarihinde yürürlüğe giren Su Çerçeve 
Direktifi (SÇD) ile havza temelli yönetim yaklaşımını benimsediğini ilan etmiştir. SÇD’de su havzalarının 
bütüncül yaklaşımla yönetimi ile korunması kapsamında özellikle Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanırken, 
hedeflenen iyi su durumuna ulaşabilmek için “Tedbirler Programı” oluşturulmaktadır.   

Tedbirler programında; su miktarının korunması, su kalitesinin iyileştirilmesi, ekolojik durumun korunması 
için yapılan faaliyetler kapsamında, su miktarı kaybını önlemek amacıyla su tasarrufuna, su verimliliğine ve su 
kayıplarının önlenmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

AB mevzuatının yanı sıra Türkiye’de ulusal plan ve programlarda da su kaybının önemi vurgulanmaktadır. 
10. Kalkınma Planı politikaları arasında; “yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamının 
karşılanması, su kayıplarının önlenmesi, mevcut şebekelerin iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme 
kullanımı yaygınlaştırılması” hususları yer almaktadır.

Bu doğrultuda; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su 
kayıplarının kontrolü konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

2. TÜRKİYE’DE MEVCUT SU KULLANIMI ve SU KAYBI DURUMU

Türkiye’nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama 112 milyar m3 olup, 54 milyar m3’ü 
kullanılmaktadır. 
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Şekil 1. Sektörel Su Tüketimi

Bu miktarda kullanılabilir suyun 40,0 milyar m3’ü (%74) sulama, 7,0 milyar m3’ü (%13) içme-kullanma, 
7,0 milyar m3’ü (%13) sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Tüketilen suyun 39,0 
milyar m3’ü (%72,2), yerüstü sularından, 15,0 milyar m3’ü (%27,8) yeraltı sularından sağlanmaktadır. (1)   

Suyun sektörlere göre kullanım oranları ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile orantılı olarak değişmektedir.
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Grafik 1. Türkiye’de, gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde

sektörlere göre % su kullanım oranları

Falkenmark su stres indeksine göre bir ülkede kişi başına yıllık su arzı 1.700 m3 ’ün altında ise mevsimlik 
veya sürekli su stresi ile karşı karşıyadır. Eğer su arzı 1.000 m3 ’ün altına düşerse insanın yaşam koşullarında 
sıkıntılar ve su kıtlığı baş gösterir. Eğer su arzı 500 m3 ün altına düşerse insan yaşamında ciddi sıkıntılar ortaya 
çıkar ki, bu mutlak su kıtlığı olarak nitelendirilmektedir. (2) 

2017 yılında nüfusumuz 81 milyon iken kişi başı 1.383 m3 olarak hesaplanan yıllık su miktarının, 2023 
yılında nüfusun 87 milyon olduğu kabulü ile 1.287 m3 olması öngörülürken,  2050 yılında 1.069 m3, 2070 
yılında da 1.040 m3 olması bekleniyor. Yılda kişi başına düşen su miktarı 1.000 m3’ün altında olan ülkelerin 
su kıtlığı yaşayan ülke konumunda olduğu dikkate alınırsa, ülkemiz ileride su kıtlığı yaşayabilecek bir ülke 
konumunda yer alıyor. Bu sebeple; ülkemizdeki kaynakların daha akılcı yönetilmesi, suyun her damlasının 
çok dikkatli ve verimlilik esasına göre sürdürülebilir şekilde kullanılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi 
büyük önem arz ediyor. 

Sürdürülebilir su yönetiminin parçalarından biri de su kayıplarının önüne geçilmesidir. İçme suyu şebekeleri 
ile dağıtılan suyun bir kısmı tüketiciye ulaşamadan şebekede kaybolmakta bir kısmı ise tüketiciye ulaşmakla 
birlikte çeşitli nedenlerle ölçülememekte ve/veya faturalandırılamamaktadır. Böylelikle su kaybının hem fiziki 
hem de idari bileşenlerinin olduğu görülmektedir.  Genel olarak, toplam su kayıplarının yaklaşık %60’lık kısmı 
fiziki su kayıpları ve yaklaşık %40’lık kısmı da idari su kayıplarından oluşmaktadır. Ülkemizde ise genellikle 
fiziki su kayıpları, idari su kayıplarından daha fazladır (3)

Yeni su kaynakları bulmak, kaynaktan alınan suyun içilebilir su kalitesinde arıtılmasını sağlamak ve 
bu işlemlerin ardından şebeke sistemi yolu ile bu su kaynağını yerleşim yerine getirerek tüketicilerin 
hizmetine sunmak, hem ekonomik açıdan hem de teknik açıdan meşakkatli ve maliyetli bir iştir. Artan içme 
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suyu taleplerinin karşılanmasına yönelik çözümlerin bulunmasında, yeni su kaynağı arayışına başlamadan 
önce, mevcut şebekedeki su kayıplarının azaltılması ile ilgili çalışmalara öncelik verilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 

Su kayıpları doğrultusunda genel bir değerlendirme yapıldığında; gelişmiş ülkelerde içme suyu 
şebekelerindeki su kaybının  %10-20 arasında değiştiği kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise 
bu oranların çok daha büyük aralıklarda seyrettiği görülmektedir. Dünya Bankası’nın verilerine göre günlük 
yaklaşık 45 milyon m3 su (yaklaşık 200 milyon insanın ihtiyacına karşılık gelen miktar) içme suyu şebekelerinde 
kaybolmaktadır (4).

Ülkemiz genelinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından anket yoluyla yapılan tespitlere göre; 

2012 yılında, belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere kaynağından 4,9 
milyar m3 su çekilmiş ancak 2,8 milyar m3’ü faturalandırılarak nihai kullanıcıya ulaşmış, %43’ü, öncelikle 
fiziki sebeplerden olmak üzere nihai kullanıcıya ulaşamadan şebeke sisteminde kaybolmuştur. 

2014 yılında, içme ve kullanma suyu olarak kaynağından çekilen 5,2 milyar m3 suyun 3,4 milyar m3’ü 
(%65) faturalandırılarak abonelere dağıtılmıştır.  

2016 yılında ise kaynağından içme ve kullanma suyu olarak çekilen 5,8 milyar m3 suyun % 64’ü belediyeler 
tarafından abonelere dağıtılmış ve faturalandırılmıştır. Geriye kalan %36’lık kısım ise gelir getirmeyen su 
olarak hesaplanmaktadır. Bu da yaklaşık 2 milyar m3 suya yani yaklaşık 27 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına 
karşılık gelmektedir. Boşa harcanan bu kaynak maliyetinin belediye kaynaklarına aktarılması durumunda; su 
kullanıcılarına daha ucuz su imkânı sunulabilecek, alt yapı yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılabilecektir.

Bazı ülkeler ile ülkemizdeki gelir getirmeyen su oranlarını mukayese eden bir çalışma aşağıda görülmektedir.

Şekil 1. 2010 yılı için bazı ülkelerdeki gelir getirmeyen su seviyeleri (3)
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Ülkemizde su kayıplarının bu kadar yüksek oranlarda seyretmesinin başlıca nedenleri;

	Uygun şartlarda yönetilemeyen, izleme ve kontrolü sağlanamayan şebekeler,

	Kullanım ömrünü tamamlanmış ve/veya kalitesiz malzeme ve ekipmanlar,

	Altyapı yatırımlarına yeterli bütçe ayrılamaması,

	Diğer altyapı sistemlerinin inşa ve bakım-onarım çalışmaları esnasında oluşan fiziki hasarlar,

	Kayıt dışı kullanımlar,

	 Teknik bilgi eksikliği,

	 Şebekenin takibi, tespiti ve bakım onarım çalışmalarının yetersizliği

şeklinde sıralanabilir.

3. İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE TEKNİK USULLER TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, “su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi 
ve kullanılmasına ilişkin politikaları belirlemek” görevi altında yer alan sorumlulukları dâhilinde, su kayıp ve 
kaçaklarının takibi, kontrolü ve önlenmesine ilişkin çalışmaları da yürütmektedir.

Su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun etkin 
kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının 
kontrolü maksadı ile Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 
“İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” 8 Mayıs 2014 tarihli 
ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile; içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin yönetimine dair sürekli debi ve 
hacim ölçüm cihazları, şebekenin sayısallaştırılarak sürekli izleme ve kontrolünün sağlanması ve bu doğrultuda 
gerekli teknolojik altyapının oluşturulması, tekniğine uygun onarım ve yenileme çalışmaları ile bunun için 
gerekli teknik kapasitenin oluşturulması gibi esaslar belirlenmiş, mevcut su kayıplarının takibine dair envanter 
oluşturulması için yıllık raporlama talep edilmiştir.  

Yönetmeliğin uygulanmasında ve yönetmelik ekinde yer alan envanter formlarının doldurulması sırasında 
belediyelere yol göstermek amacıyla bir Teknik Usuller Tebliği çalışmasının gerekliliği hâsıl olmuştur. Bu 
kapsamda; Su ve Kanalizasyon İdareleri, İller Bankası A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin 
katıldığı iki adet çalıştay düzenlenerek “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 
Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” hazırlanmış ve 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile; su kayıplarının önlenmesinde izlenecek adımlar, 
içme -kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi ile şebekede kullanılacak malzemelere ilişkin hususlar, abonelik 
hizmetleri ve izinsiz su kullanımı ile ilgili hususlara ayrıntılı olarak yer verilmiş, yönetmelik ekinde yer alan 
envanter formları genişletilerek daha açıklayıcı hale getirilmiştir.
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Bahsi geçen mevzuat ile, ülkemizde su idareleri ve belediyeler su kayıp oranlarını; 

•	 Büyükşehir ve il belediyeleri;

	 2019 yılına kadar en fazla %30 düzeyine, 

	 2023 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine, 

•	 Diğer belediyeler ise:

	 2023 yılına kadar en fazla %30 düzeyine,

	 2028 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine 

indirmekle yükümlü hale gelmişlerdir.

Yönetmelik ve Tebliğ ekinde yer alan ve Bakanlığımıza gönderilen yıllık raporların derlenmesi ve ülkemizin 
su kayıpları envanterinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.

Yürütülen çalışmalar esnasında ilgili idarelere yol göstermek maksadı ile bir rehber doküman 
hazırlanmasının faydalı olacağı düşünülmüş ve “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 
El Kitabı” hazırlanmıştır. El Kitabı ile; idarelerin idari ve fiziki su kayıplarını tespit ve kontrol edilmesi, tüm 
su tüketimlerinin kayıt altına alınması ve şebekedeki iyileştirme çalışmalarını ile uygun şartlarda işletiminin  
sağlanması konularında detaylı bilgiler verilmekte ve ayrıca ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri 
paylaşılmaktadır.

Bunun yanı sıra, idarelerce su kullanımı ve kayıplarının detaylı bir şekilde raporlandığı Standart Su Dengesi 
Formunun daha kolay hazırlanabilmesi maksadı ile bir program hazırlanarak hizmete sunulmuştur.

Tablo 1. Standart Su Dengesi (5)

Sisteme 

G i r e n 
Su 

İzinli 

Tüketim

Faturalandırılmış 
İzinli Su Tüketimi

Faturalandırılmış 

Ölçülmüş Kullanım
Gelir 

Getiren 

Su Miktarı
Faturalandırılmış 

Ölçülmemiş Kullanım

Faturalandırılmamış 
İzinli Su Tüketimi

Faturalandırılmamış 

Ölçülmüş Kullanım

Gelir 

Getirmeyen 

Su Miktarı

 

Faturalandırılmamış 

Ölçülmemiş Kullanım

Su 

Kayıpları

İdari Kayıplar
İzinsiz Tüketim
Sayaçlardaki Ölçüm Hataları

Fiziki Kayıplar

Temin ve Dağıtım Hatları ile 
Servis Bağlantılarında Oluşan 

Kayıp-Kaçaklar
Depolarda Meydana 

Gelen Kaçak ve 

Taşmalar
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Mevzuatın yayımlandığı tarihten itibaren su kanalizasyon idareleri ve belediyelere eğitimler 
düzenlenmektedir. 2016 yılında 30 Su Kanalizasyon İdaresinin ve 51 İl Belediyesinin, 2017 yılında 30 Su 
Kanalizasyon İdaresinin, 51 il belediyesi ve nüfusu 30.000’nin üzerinde olan 33 ilçe belediyesinin, 2018 
yılında ise nüfusu 20.000’in üzerinde olan 72 ilçe ve belde belediyesinin,  51 il belediyesinin ve su kayıp 
oranları yüksek seyreden bazı büyükşehir belediyelerinin davet edildiği eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlere,  
belediyelerin nüfus aralıklarına göre her yıl devam edilmesi planlanmaktadır.

TABLO 2. YÖNETMELIĞIN YAYIM TARIHINDEN GÜNÜMÜZE KADAR BAKANLIĞIMIZA 
ULAŞAN FORMLAR

YIL GELEN FORM 
SAYISI

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

İL BELEDIYESI İLÇE-BELDE 
BELEDIYESI

2013 30 8 4 18
2014 377 19 33 325
2015 364 19 21 324
2016 193 24 35 134
2017 284 27 41 215

TÜRKİYE GE-
NELİ BELEDİYE 

SAYILARI
30 51 798

Büyükşehir ve il belediyelerinde Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden bu yana yıllık su kayıpları 
raporlamaları vasıtası ile beyan edilen su kullanım değerleri analiz edildiğinde;

	Su kayıp oranı ortalamasının %36 olduğu, 

	Hâlihazırda su kayıp oranı %30’un altında olan 18 belediye olduğu, 

	Su kayıp oranları yıllara göre anlamlı bir şekilde düşüş gösteren 25 belediye olduğu görülmektedir.   

Bu değerlendirme ışığında; 1 milyon nüfuslu bir şehrin  su kayıp oranının %36 olduğunu varsayarsak, 
mevzuatın nihai hedefi olan %25 değerine düşürülmesi ile kazanılacak yaklaşık 8 milyon m3/yıl suyun, 110.000 
nüfuslu küçük bir şehrin 1 yıllık su ihtiyacını karşılayabilmesi dikkat çekicidir.
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4. SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR VE ELDE 
EDİLECEK KAZANIMLAR

Dünyadaki kullanılabilir su potansiyeli ve mevcut su kullanım verileri değerlendirildiğinde görülmektedir 
ki; kıt su kaynaklarının sürdürülebilirliğini teminen, evrensel ölçekte bir sorun teşkil eden yüksek su kayıp 
oranlarını kabul edilebilir düzeylere çekebilmek için, altyapı yatırımları ile kontrol ve izleme sistemlerine 
ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Su kayıplarının önlenmesinde izlenecek adımlar:

• Temin edilen içme suyu hacminin ve debisinin ölçülmesi

• Coğrafi bilgi sistemi (CBS) veri tabanının kurulması

• Uygun bir veri kontrol ve izleme sisteminin (SCADA) kurulması

• Şebekenin hidrolik modellemesinin ve kalibrasyonunun yapılması

• Şebekenin izole alt bölgelere ayrılması

• Aktif sızıntı kontrolü ile fiziki kayıpların tespiti ve azaltılması

• Kayıt dışı kullanımların önlenmesi

• Düzenli bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yürütülmesi

• Teknik personelin kapasitesinin geliştirilmesi
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5. SONUÇ

İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının önemi ve bu kayıpların ekonomik olarak mümkün 
olan en düşük seviyelere çekilmesi ile elde edilecek; su temin ve iletim maliyetlerinin düşürülmesi, su israfının 
azaltılması, yatırım projeleri maliyetlerinin ertelenmesi, su yönetimi giderlerinin azaltılarak halka daha iyi 
hizmet sunulması, su temininde ekonomik kaybın önüne geçilerek su fiyatlarının düşürülmesi, belediye ve su 
idarelerinin gelirlerinin artması gibi kazanımların farkına varılması, konunun  daha iyi anlaşılması açısından 
önem arz etmektedir. Birçok belediyemizde konuya ilişkin çalışmalar mevzuat çerçevesinde devam etmektedir. 
Ancak henüz bazı belediyelerimiz yeterli düzeye ulaşabilmiş değildir.İstenilen oranlara ulaşılabilme hızı teknik 
ve mali imkânlarla paralel olarak ilerlemektedir. 

Sonuç olarak; yapılan yatırımların çok kısa bir sürede geri döndüğünün fark edilmesi ve başarılı örnek 
uygulamaların yaygınlaşması ile ülkemizin yakın gelecekte bu konudaki hedeflerine ulaşmasıbeklenmektedir.

 

KAYNAKLAR

(1) Ormancılık ve Su Şurası Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Hidroloji Çalışma Grubu (2017)  

(2) Falkenmark, M; Lundqvist; J.;Widstrand C. (1989). “Macro-ScaleWaterScarcityRequires Micro-
ScaleApproaches:Aspects Of VulnerabilityIn Semi-Arid Development”. Natural Resources Forum 13 (4): 
258–267. 

(3) Muhammetoğlu H. ve Muhammetoğlu, A., (2017) İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su 
Kayıplarının Kontrolü El Kitabı 150 s.

(4) The World Bank And The International Water Association To Establish A Partnership To Reduce Water 
Losses

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/01/the-world-bank-and-the-international-water-
association-to-establish-a-partnership-to-reduce-water-losses

(5) Uluslararası Su Birliği (IWA)



61

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu

6-7 Aralık 2018 , Afyonkarahisar 

1st International Potable Water and Waste Water Symposium

 December 6-7, 2018  Afyonkarahisar

AKILLI KENTLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI SU YÖNETİMİ

Osman YILDIRIM, 

Samsun Makina Sanayi A.Ş. osmany@samsunmakina.com.tr 

ÖZET

Su yönetiminde yaşanan en büyük problemler iletim ve dağıtım hatlarında oluşan kayıp ve kaçaklardır. 
Ülkemizde kayıp ve kaçakların oranı gelişmiş ülkelerdeki kayıp ve kaçak oranının çok üstündedir. Su kaynakları 
açısından fakir sayılabilecek bir durumda olduğumuz göz önüne alındığında bu durum daha da fazla önem 
kazanmaktadır. Yeni su kaynakları bulmak için yapılacak çalışmaların yerine mevcut su kaynaklarının daha 
etkin ve verimli kullanılması sürdürülebilir bir yaşamın temel taşı olmalıdır. 

Hızlı kentleşmeye bağlı olarak artan nüfus ve bu nüfusun getirdiği tüketim ihtiyacının yönetilebilirliği yeni 
yöntemlere ihtiyaç duymaktadır. Gelişen teknolojik imkanlar kentlerdeki yaşamın sürdürülebilir olması için 
kullanılmak zorundadır. Dünyada bu amaçla “akıllı kent” kavramı üzerinde projeler geliştirilmektedir. Burada 
amaç sensörler, kameralar ve farklı iletişim aygıtları ile ulaşım sistemleri, enerji ve su iletim dağıtım hatlarını 
sürekli kontrol ederek olabilecek aksamaların önüne geçmek, kaynakları ve zamanı daha etkin ve verimli 
kullanarak sürdürülebilir bir ortam sağlamaktır. 

Suyun canlılar üzerindeki önemi göz önüne alındığında akıllı su yönetimi daha fazla öne çıkmaktadır. 
Ülkemizde bu amaçla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu bildiride akıllı su yönetimi çalışmaları kapsamında 
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından belirlenen bir pilot bölgede uygulanan sistemde 
mevcut iletişim altyapıları da kullanılarak iletim ve dağıtım hatlarından anlık bilgi toplayarak sistemde oluşan 
kayıp ve kaçakların tespitine yönelik yapılan çalışma örnek olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akıllı kent, Sürdürülebilir akıllı su yönetimi, Kayıp ve kaçak
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SUSTAINABLE SMART WATER MANAGEMENT FOR SMART CITIES

Osman YILDIRIM, 

Samsun Makina Sanayi A.Ş. osmany@samsunmakina.com.tr 

ABSTRACT

The biggest problem encountered in water management is the water leakage and water loss occurred in the 
transmission and distribution lines. This situation becomes more important taking into account that we are in 
a situation deemed to be poor in terms of water resources. Instead of the efforts to find new water resources, 
more efficient and productive usage of the current water resources should be the keystone of a sustainable life.

Manageability of increasing population due to rapid urbanization and the increasing consumption needs 
caused by this population requires new methods. Progressing technological opportunities have to be used in 
order to have sustainable urban life. For this purpose, projects are being developed within the scope of ‘smart 
cities’. The aim here is to avoid the possible defects by continuous control of transportation systems and the 
transmission and distribution lines of energy and water through sensors, cameras and different communication 
devices and to provide a sustainable environment by using the resources and time more efficiently. 

When we consider the importance of water on living things smart water management becomes more 
prominent. For this purpose, various studies are being carried out in our country. In this declaration, the study 
intended to the detection of the leakage and losses occurred in the system by collecting instant information 
from the transmission and distribution lines by using also the current communication infrastructures in the 
system applied in a pilot area determined by The Water and Sewerage Administration of Sakarya (SASKİ) 
within the scope of smart water management studies, is submitted as a sample. 

Keywords : Smart city, sustainable smart water management, water leakage and water loss

1. GİRİŞ

Artan nüfus ve gelişen ekonomi ile birlikte canlıların doğal kaynaklara talebi daha fazla artış göstermekte. 
Oysa bu kaynaklar mevcutlar ile sınırlı. O halde yapılması gereken bu kaynakların daha verimli kullanılarak 
sürdürülebilir bir yaşam imkanı sağlamak. Bunun için gelişen teknolojiyi kullanmamız şart. Gelişen iletişim 
altyapıları ile artık kentler akıllı sistemler ile donatılıyor. Burada amaç ulaşımdan su dağıtımına kadar ihtiyaçları 
belirleyerek doğru planlama ile kaynaklardan tasarruf sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek. Aksi takdirde 
artan nüfusa rağmen azalan doğal kaynaklar ile bir yaşam sürdürmek zorunda kalabiliriz.
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1.1. Akıllı su yönetimine neden ihtiyaç duyuyoruz.

Birleşmiş Milletlerin yeni yayınladığı Dünya Şehirleşme Olasılıkları raporuna göre, insanlar pek çok farklı 
nedenlerle yaşadıkları kırsal kesimleri terk ederek şehirlere yerleşmektedir. Bu göç sürekli bir artış eğiliminde 
ve şehirler giderek kalabalıklaşmaya devam edecektir. 1950 yılında Dünya nüfusunun % 30’u şehirlerde 
yaşarken 2014 yılında yapılan bir araştırmada bu oranın % 54’e ulaştığı tespit edilmiş. Bu şekilde devam 
ederse bu oranın 2020 yılında % 56, 2050 yılında ise % 66’ya ulaşması bekleniyor. Ülkemizin TÜİK verilerine 
göre 2050 yılı nüfus öngörüsünün 104.749.423 kişi olacağı varsayımından yola çıkarsak kentlerde olması 
beklenen insan sayısı 69.134.620 olacaktır.  

     Kentleşme Oranı

Bu artışın beraberinde pek çok sıkıntıyı da taşıması kaçınılmazdır. Şehirlere göç ederken yaşadığımız 
çevrede bulunan doğal kaynakları yanımızda götüremiyoruz. Dünya Sağlık Örgütüne göre 2025 yılında Dünya 
nüfusunun yarısı su sıkıntısı yaşayan bölgelerde hayatını sürdürüyor olacak. Bugün bile doğal kaynaklara 
ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Kentlerde biriken nüfusun ihtiyacı olan suyu mevcut kaynaklardan karşılamak 

artık mümkün değil. KKTC’ye yaklaşık 106 km uzaklıktaki Anamur’dan su taşıyoruz. İstanbul ise 170 km 
uzaklıkta olan Melen’den besleniyor. Ankara ‘ya halen 128 km uzaklıkta olan Kesikköprü Barajından ve 
yapılmakta olan 33 km’lik bir tünel ile Gerede’den su alınacak. Elbette bu projeler mühendislik açısından birer 
gurur kaynağıdır ancak suya ulaşmanın zorluğu açısından da iyi bir örnek olduğu düşünülebilir. 
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TÜİK verilerinde yıllara göre ülkemizde temin edilen ve dağıtılan içme ve kullanma suyu miktarları 
incelendiğinde temin edilmesi ve insanlara ulaştırılması için bu kadar emek ve para harcanan doğal kaynakların 
ne derece verimli kullanıldığı, daha doğrusu kullanılamadığı çok net görülebilmektedir.  

Yıl Çekilen İçme ve Kullanma 
Suyu Miktarı m³/yıl

Dağıtılan İçme ve Kullanma 
Suyu Miktarı m³/yıl

Kayıp 
Oranı

2004          4.954.292.000,00             1.988.217.080,00    0,60    

2006          5.163.500.000,00             2.375.043.316,00    0,54    

2008          4.546.574.000,00             2.400.521.766,00    0,47    

2010          4.784.734.000,00             2.579.675.519,00    0,46    

2012          4.936.342.000,00             2.801.938.620,00    0,43    

2014          5.237.407.000,00             3.394.545.103,00    0,35    

2016          5.838.561.000,00             3.732.875.169,00    0,36    

Kaynak TÜİK
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TÜİK tarafından bu şekilde ilan edilse de yetkililerin ifadesi “İstatistiklerde yüzde 35 olarak gözüküyor 
olsa da şu anda bizim tespitlerimize göre kayıp kaçak en az yüzde 50-55 civarında” dır.

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre bazı ülkelerdeki su iletim ve dağıtım hatlarında kayıp kaçak 
oranları aşağıda .   

•	 Bulgaristan (1996) % 50 OECD, Environmental Performance Review   (2017) % 61 
AVK 

•	 Slovenya (1999) % 40 Vision to Action, Central and Eastern Europe, 1999 

•	 Hollanda (2017) % 5 BBC 

•	 İrlanda (2017) % 47 BBC

•	 Çek Cum. (2017) % 17-20 BBC,AVK 

•	 İtalya (2017) % 36-39 BBC,AVK

•	 Fransa (2017) % 20-25 BBC,AVK

•	 Slovakya (2017) % 27 BBC

•	 İngiltere (2017) % 23 BBC

•	 İspanya (2017) % 28 BBC

•	 İsveç (2017) % 18 BBC

•	 Finlandiya (2017) % 17-19 BBC,AVK

•	 Danimarka (2017) % 8 BBC

•	 Almanya (2017) % 7-10 BBC,AVK

Ülkemizde günümüz koşullarında 1 m³ suyun satış fiyatı 4 ila 6 tl arasında değişmektedir. Kayıp kaçak 
oranı üzerinden hesap yaptığımızda faydaya dönüştürülemeyen sudan dolayı oluşan ekonomik kaybın 
büyüklüğü 2016 yılı kayıp miktarını 2018 yılı için de geçerli saydığımızda 8 – 12 Milyar TL arasında 
olmaktadır. Suyu kaynağından alıp içilebilir halde ulaştırmanın maliyetini de bu rakamlara eklediğimizde 
rakam daha da ürkütücü bir büyüklüğe ulaşmaktadır. Küçük bir kıyaslama ile durumun vahametini daha iyi 
şöyle anlatabiliriz. Belediyelerimizin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmeleri için oluşturulan SUKAP 
projesi kapsamında 2017 yılında aktarılan kaynak tutarı 700 milyon TL’dir. Oysa biz her yıl bunun yaklaşık 15 
katı bir kaynağı kasamızdan toprağa aktarıyoruz. 

Dünyada pek çok ülkede akıllı kentler oluşturmak için yatırımlar yapılıyor. Burada amaç gelişen teknolojiyi 
günlük yaşama adapte ederek enerji, zaman ve kaynak tasarrufu yaparak ekonomiyi canlandırmak, yaşanabilir 
çevreler oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. Bu amaçla pek çok noktaya yerleştirilen sensörler, 
kameralar ve kontrol sistemleri ile toplanan veriler oluşturulan operasyon merkezlerinde değerlendirilerek 
anlık müdahaleler ile yönetim sağlanmaktadır. Akıllı sayaçlara ve su yönetim sistemlerine geçiş oldukça 
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maliyetli gibi gözükse de ilerleyen dönemlerde yapılan yatırımın, bu gideri fazlasıyla karşılayabileceği 
aşikârdır. Örneğin, 

•	 Johannesburg’da devreye alınan 1.000 adet akıllı sayaçtan anlık veriler toplanmaktadır. 
Toplanan bu veriler, kullanılan uçtan uca su yönetim yazılımları ile analiz edilerek, yalnızca 1 sene 
içinde kayıp kaçak oranında %4 gibi önemli bir düşüş sağlanmıştır.

•	 İspanya’nın Barcelona kentinde park ve bahçelerdeki akıllı sulama sistemleri bir merkezden 
takip ediliyor. Sensörler vasıtası ile toprağın nem oranı kontrol edilerek bitkilerin zamanında ve 
yeterince su alması sağlanarak bitki ve su kaybının önüne geçiliyor

•	 ABD’nin Las Vegas kentinde su şebekesinin tamamı kaçak ve sızıntılara karşı takip edilerek 
çölün ortasındaki şehirde su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması sağlanıyor

•	 Yine ABD’nin Colombia kentinde akıllı ölçüm sistemlerinin devreye alınmasının ardından 
gelirlerinde % 7 artış sağlanıyor. Sayaç başına 4,15 USD olan okuma maliyeti 1 USD’nin altına 
düşürülüyor

Ülkemizde bu kapsamda farklı kentlerde çeşitli çalışmalar yapılmakla birlikte öncelik mevcut şebekelerin 
Alt Bölgelere ayrılarak (DMA) kontrol edilebilir küçük alanlara bölünmesine öncelik verilmiştir. Bu 
çalışmalardaki amaç gece ve gündüz kullanım miktarlarındaki farkları tespit ederek basıncı ayarlayarak 
şebekelerde oluşan kaybı azaltmaktır. Ayrıca her kontrol bölgesine verilen su miktarı belirlenerek kayıp 
kaçağın çok olduğu alanlar tespit edilerek rehabilitasyon çalışmalarında öncelik sıralaması belirlenmektedir. 
Bu çalışmalar neticesinde 

•	 Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü toplam kayıp miktarını % 15 

•	 İzmit Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü İzmit İlçesinde toplam kayıp 

miktarını % 14 

•	 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü toplam kayıp miktarını % 27 
oranında azaltmıştır.

1.2 Akıllı su yönetimine geçiş için gerekenler

1. Muhtelif kaynaklardan temin edilen suyun miktarının ve kalitesinin belirlenmesi ve sürekli 
takibi

2. Suyun ulaştırıldığı her noktada (fatura edilen ve edilmeyen) kullanıcıya verilen su miktarının 
belirlenmesi ve düzenli olarak veri toplama merkezine ulaştırılması 

3. Sulama ve endüstride kullanılan su miktarlarının takibi, kontrol altına alınması 

4. Tüm bu bilgileri operasyon merkezine ulaştıracak bir iletişim altyapısının ve sistemin 
kurulması
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1- Temin Edilen Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi

Ülkemizde içme ve kullanma suları öncelikle akarsular ve yeraltı su kaynaklarından tedarik edilmektedir. 
Akarsuların debi ve su kaliteleri geçtikleri güzergahta bulunan enerji tesisleri, endüstri tesisleri ve tarım alanları 
ve yaşam alanları gibi dış etkilerden dolayı değişkenlik göstermektedir. Tedarik edilen suyun kalitesi ve 
miktarı, kaynakların kapasitesi sürekli takip edilerek mevsimsel değişimler, ani kirlenmeler ile ilgili bilgilerin 
en kısa sürede temin edilmesi operasyonel maliyetlerin düşürülmesinde büyük önem arz etmektedir. En önemli 
tasarrufun kaynakta yapılacağını unutmamak gerekir.

2- Sistemden Verilen Su Miktarının Takibi

Tüketiciye verilen su miktarının sürekli ve doğru olarak ölçülmesi, dönemsel su ihtiyaçlarının doğru 
olarak belirlenmesi ve sisteme verilen su ile tüketiciye verilen su miktarı arasındaki farkı belirleyerek gerçek 
kayıp ve kaçak miktarının bilinmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bir çalışmanın yapılabilmesi için 
öncelikle gerçek ihtiyaç miktarları tespit edilmeli ve tüm planlama bunun üzerinden yapılmalıdır. Bu amaçla 
uzaktan okunabilen su sayaçları ile kullanım miktarları sürekli takip edilerek saatlik su ihtiyacı, aylık kullanım 
miktarı, su tüketim alışkanlıkları, iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıp ve kaçak oranları belirlenerek buna bağlı 
planlama ve gerekli iyileştirme çalışmaları dizayn edilmelidir.  

Sadece hassasiyeti yüksek sayaç kullanarak yapılan çalışmalar sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi 
ASAT Genel Müdürlüğü pilot bölge çalışmalarında mevcut kayıp ve kaçak oranlarında          % 20’lik bir 
iyileştirme gerçekleştirmiştir.

3- Sulama ve Endüstride Kullanılan Suyun Takibi

Günlük hayatımızda doğrudan kullandığımız suyun dışında dolaylı olarak su kullanmaya devam ediyoruz. 
Hatta dolaylı olarak kullandığımız su miktarı direk kullandığımız su miktarının çok çok üstünde. Su tasarrufu 
dediğimizde ilk aklımıza gelen direk kullandığımız suyun daha kontrollü kullanılması. Oysa su kaynaklarının 
büyük bir kısmı mal ve hizmet üretiminde kullanılmaktadır. Tarım ve endüstrideki gelişime bağlı olarak 
20. yüzyılda insan nüfusu 3 kat artmasına rağmen tüketilen su miktarı 7 kat artmıştır. Bu nedenle tarım ve 
endüstride kullanılan suyun kontrolü, sulama ve proses sonrası ortaya çıkan az kirli yada kirli suların çevreye 
bırakılmadan arıtma tesislerinden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi çevresel, ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahiptir.  

Dolaylı su tüketim miktarları ile ilgili örnekleri incelediğimizde akıllı su yönetiminin önemi daha da 
artmaktadır.
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Sanayide kullanılan suyun  kontrol edilerek daha verimli kullanılması, su kullanım miktarlarına bağlı 
olarak gerekmesi halinde farklı sektörlerin bir araya gelerek uygun paylaşımda bulunması, su kaynaklarının 
dağılımına uygun olarak tarım ve sanayi bölgelerinin belirlenmesi, tarımda ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi 
sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik için son derece büyük öneme sahiptir.  
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4- İletişim Altyapısı ve Sistemin Kurulması

Akıllı kent sistemleri için sağlanması gereken en önemli unsurlardan biri de bu teknolojik çalışmaların 
yapılabileceği bir iletişim altyapısının oluşturulmasıdır. Siz ne kadar veri toplarsanız toplayın bu verileri anlık 
olarak zamanında kontrol merkezine iletemediğiniz durumda sadece kütüphanenizde ilerde kullanmak için 
saklayacağınız bir dokümandan öteye gidemeyecektir. 

Türkiye de ilgili su kaynakları şehir dışında, kırsal alanda kalması nedeniyle, hücresel haberleşme üzerinden 
veri iletimi için gereken sinyal seviyelerinin sağlanması zor görünmektedir. Ya sinyal seviyesi yükseltilmeli, 
yada ara çözümlerle sinyal seviyesinin güçlü olduğu noktaya veri taşınmalıdır.  Lisanssız LPWA ( Low Power 
Wide Aresa Wireless Technology) ile gerçekleştirilebilir. (Sigfox, LoRa, RPMA veya Weightless, eLTE-
IoT ile) 

Alınan veriler buradan ilgili Su İdaresinin merkezine iletilmektedir. İletim ortamı geniş alanda hizmet veren 
3G, 4G, Fiber, Radyolink, UHF/VHF Veri İletimi v.b. ile taşınabilir.

Akıllı su yönetiminde öncelikle yapılması gereken yerinde okuma ve kartlı sistem yerine uzaktan kontrol 
edilebilen yüksek hassasiyetli sayaç sistemine geçilmesidir. Bu şekilde faydaya dönüşen su miktarı ve su 
tüketim alışkanlıkları kayıt altına alınabilecektir. Su dağıtım şebekesini daha kolay ve etkili yönetmek adına 
birbirinden bağımsız alt bölgeler (DMA) oluşturulmalıdır. Her DMA’nın memba tarafında oluşturulan kontrol 
odasında basınç kontrol vanası, debi ayar vanası teşkil edilerek alt bölge içerisinde basınç kontrolü ve anlık 
debi ayarı yapma imkanı olacaktır. Akıllı sayaçlardan gelen veriler ile kıyaslama yaparak su kullanımının düşük 
olduğu saatlerde su akışı kısıtlanarak eş basınç altında çalışan şebeke içerisinde sızıntı miktarı azaltılabilecektir.

     DMA Uygulaması

DMA’lardan alınan veriler yönetim merkezinde analiz edilerek saatlik tüketim miktarları belirlenebilecek, 
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buna bağlı terfi merkezlerinin çalışması koordine edilerek enerji tasarrufu yapılabilecektir. DMA’larda sisteme 
verilen su ve sayaçlardan okunan faydaya dönüşmüş su miktarları kıyaslanarak kayıp ve kaçakların tespiti daha 
kolay yapılabilecektir. Bu tespitlerin ardından doğru malzeme seçimi ile yapılan rehabilitasyonlar ile faydaya 
dönüşmeyen su miktarı minimize edilmiş olacaktır. Dağıtılan suyun kontrol altına alınması ile kaynaktan 
alınan ve arıtılan su miktarı da gerçek ihtiyaca göre belirleneceği için hem su kaynağı verimli kullanılmış 
olacak, hem de arıtma ve terfi için yapılan harcamalardan tasarruf edilebilecektir.

Ülkemizde Akıllı Su Yönetimi ile ilgili çalışma yapan pek çok kentimiz bulunmaktadır. Bunlardan Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu çalışmayı örnek 
olarak sunmak istiyoruz.

SASKİ (SAKARYA)
Kablosuz İletişim ve Uzaktan Sayaç 

Okuma Projesi
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PROJE HAKKINDA DETAYLAR

TOPLAM KULE 
ADET

Sakarya genelini kapsamak için toplam 30-75 m aralığında 42 ana kule 
kullanılacaktır. 

Bu kulelere bağlanacak 2-8m yüksekliğinde kule ile 800 alt istasyon noktası sisteme 
entegre edilecektir.

KULE 
UZUNLUKLARI

Ana kulelerin geneli 30-75 m arasında; 130 kmh/5m2 standart ve 160/20m2 
transmisyon kulelerinden oluşmaktadır.

OPERTÖRDEN 
KİRALANAN 
KULELER

Proje çerçevesinde TURKCELL operatöründen 30 kuleden muhtelif 
yüksekliklerinde yer kiralaması yapılacaktır. Orman Bakanlığından tüm kule 
kullanım izinleri Saski tarafından alınacaktır.

• İL GENELİ KABLOSUZ HABERLEŞME PROJESİ 

• HEDEFLER ve FAYDALARI  : 

• Afet Durumlarında kesintisiz iletişim

• Kaliteli ve ucuz iletişim

• Su Yönetim Sistemi (SCADA) için iletişim altyapısı

• SASKİ İl Geneli Tüm Tesisleri için Data, Ses ve Kamera sistemleri

• Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ortak haberleşme sistemleri (Telsiz, LoRA, IoT vb.)

• Kamu paydaşları için (Valilik, SBB, AFAD, Orman Bölge, AGDAŞ vb.) iletişim altyapı 
sistemleri

• Uzaktan Sayaç Okuma/Açma/Kapama(LORA Projesi) kapsamında iletişim altyapı sistemleri

• Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fiber Optik Şebekesine Entegrasyon ile güçlü ve sağlam bir 
network altyapısı kurulması hedeflenmektedir. 

• LORA UZAKTAN SAYAÇ YÖNETİMİ 

• LoRA uzun mesafelere düşük güç tüketimi ile küçük veri paketlerinin aktarılması 
için geliştirilmiş bir IoT tabanlı teknolojidir. Açık kaynaktır. LoRA Alliance üyesi tüm 
geliştiricilerin sistemleri bir birine entegre edilebilir.

• SASKİ, LoRA ve NBIoT teknolojilerini hibrit olarak kullanmayı planlamaktadır. Zira, 
LoRA sinyalinin erişemediği noktalardaki açığı GSM operatörlerinin sağladığı NBIoT ile 
kapatmayı planlamaktadırlar. 
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• LoRA ücretsiz ve uluslararası kullanılan ISM (Industrial Scientific Medical) bandını 
kullanır. İyi bir saha sinyal planlaması ve çalışması gerektirir. Aksi halde sahip olduğu avantajı 
dezavantaj oluşturabilir.

• SAYAÇLARIN UZAKTAN OKUNMASI VE İZLENMESİNİN FAYDALARI 

• Şebeke İyileştirmesi ve Sistem Planlaması Yapabilme

• Faturalama süresinin kısalması ve nakit akışında hızlanma

• Su kayıp ve kaçağını anlık tespit etme (eş zamanlı ölçüm yapılmadan mümkün 
değildir.)

• Uzaktan sayaç izlenmesi ile su kalitesi ve kesilmesi ile ilgili bilgileri alabilme

• Su takibi ve yönetimi 

• Talep ölçme ve yönetebilme

• Yasadışı müdahaleleri ihbar edebilme

• SAYAÇLARIN UZAKTAN OKUNMASI VE İZLENMESİNİN SASKİ’YE 
FAYDALARI 

• Elle sayaç okuma maliyetlerinin ortadan kalkması

• Eş zamanlı okuma ve faturalama sayesinde abone ile hukuksal sorunların ortadan 
kalkması

• Abone ilişkilerinde ve hizmetlerde yenilik ve güvenilirlik

• Genel toplumsal ve aboneye olan faydaları

• Tahmini okumaların yerine sayaçları tam ve doğru olarak okuyabilme
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• SAYAÇLARIN UZAKTAN OKUNMASI VE İZLENMESİNİN VATANDAŞ’A 
FAYDALARI 

• Çoklu tarife kullanımı

• Hizmet kalitesi

• Değişik ödeme seçenekleri

• Ayrıntılı fatura

• İlave servisler

• Ucuz su

• LORA UZAKTAN SAYAÇ YÖNETİMİ PİLOT BÖLGE TEST SAHASI 

• 2017 yılında LoRA tabanlı teknolojilere ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 

• 2018 Mayıs ayında Serdivanda Pilot Bölgede çalışmalara başlamış öncelikli olarak LoRA 
sinyal analizleri yapılmış ve ardından sayaçların saha montajlarına başlanmıştır.

• 2018 Eylül ayı itibariyle sayaçların %100’ü sahaya takılmış durumdadır. 

• Bu aşamadan sonra saha sinyal planlaması başlayacak ve 750’nin üzerinde abone 
tüketim ve basınç yapısıyla incelenecek elde edilen veriler ile tahakkuk, açma-kapama, kayıp 
kaçak izleme, tüketim analizleri elde edilecektir
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• LORA TEST BÖLGESİNE İLİŞKİN ELDE EDİLEN VERİLERE AİT 
EKRANLAR
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1. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sürdürülebilir bir yaşam için kaynakların daha verimli kullanılması ilke edinilmesi gereken bir husustur. Bu 
kaynakların içinde en önemlisi tartışmasız su’dur. Suyun temini gün geçtikçe daha da zorlaşmakta, çok yüksek 
maliyetlerle temin edilebilmektedir. Dağıtım ve iletim sistemlerindeki kayıpların önüne geçilmesi durumunda 
ekonomik kazancın yanında sürdürülebilirlik daha ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla SASKİ tarafından yapılan 
yatırım incelendiğinde abone başına 500 TL gibi bir harcama ile iletişim altyapısı üzerinden akıllı sayaç sistemi 
kullanarak su miktarının belirlenmesi ve sürekli takibi mümkün olmuştur. Bunu ülkemiz için düşündüğümüzde 
yapılacak çalışmanın maliyetinin, 1 – 2 yıllık kayıp kaçak su maliyeti ile karşılanabileceği görülmüştür. 
Kayıp ve kaçakların tespitinden sonra yapılacak çalışmalar ile boru hatlarının rehabilitasyonları daha düşük 
maliyetler ile karşılanabilir. Önemli olan suyun doğru bir şekilde ölçülebilmesidir. Bunun yanında yapılan 
altyapı yatırımlarında doğru malzeme seçimi, doğru uygulama ve kaliteli işçilik zaten beraberinde verimliliği 
de sağlamaktadır. Bu konuda DSİ tarafından yaptırılan KKTC Su İletim ve Dağıtım Hatlarını örnek olarak 
gösterebiliriz. Arıtma tesisinden itibaren tüm mevcut depo girişlerine kadar yapılmış olan yaklaşık 500 km’lik 
DN100 – DN1500 çapları arasındaki Düktil Boru iletim ve dağıtım sisteminde anlık yapılan su ölçümlerinde 
bugüne kadar kayıp ve kaçak oranı % 1’den fazla olmamıştır.  Olası dış kaynaklı arıza durumlarında sistemden 
anlık bilgi alınması ile arıza bölgesi tespit edilmekte ve gerekli müdahaleler en kısa sürede yapılarak su kaybı 
engellenmektedir.

Kentleşme ve nüfus artışı devam edecektir. Bu nedenle kaynakların etkin ve verimli kullanılması için 
kamu ve özel sektör işbirliği ile gelişen teknolojiyi kullanarak tüm canlılar için daha yaşanabilir bir Dünya 
oluşturmamız gerekmektedir. 
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ÖZET
Türkiye’nin hızla artan nüfusu ve şehirleşmesi ile beraber insan lara ulaştırılması gereken hizmet 

ihtiyacı da artmaktadır. Bu hizmetlerin en önemlisini su ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu sebeple suyu 
insanlara ulaştırabilmek ve kullanımını sağlayabilmek için birçok içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri 
kurulmuş ve hala yeni tesislerin yapımları devam etmektedir. Ancak su kaynaklarının ilerleyen yıllarda 
yetersiz kalma ihtimali ve ülkemizin yaşayabileceği su stresi açısından bunlar yeterli olmayacaktır. 
Bu tahminlerin üzerine ek olarak, ülkemizdeki bazı şehirlerimizde kayıp kaçak oranının %60 lara 
ulaştığını göz önünde bulundurursak, bu durumun su idareleri tarafından tekrar gözden geçirilmesi 
gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Elde var olan imkânlardan maksimum düzeyde faydalanabilmek 
ve maliyetleri azaltabilmek amacıyla Akıllı Şebeke Yönetim Sistemleri geliştirilmektedir.

Suyun kalitesinin kaynağından, musluğa kadar ulaşması ve deşarj edilmesi aşamalarının 
tamamen kontrol altına alınıp, anlık izlenebilmesi ve üretilen verilerin değerlendirilerek geleceğe 
yönelik tahminlerin yapılabileceği, enerji kullanımının verimli hale getirileceği, su kayıp kaçağının 
izlenip kontrol edilebileceği bir akıllı şebeke yönetimi sisteminin oluşturulması çalışmaları 
yürütülmektedir. Akıllı su yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için bu sistemi besleyen kaynaklar 
sahalardaki sensörlerden alınan veriler, CBS, SCADA, ERP, CRM, işletmeden gelen veriler ve 
hava tahminleri gibi veri kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan alınan verilerin işlenmesi ile içmesuyu 
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ve atıksu tesislerinin maksimum verimlilikte çalışması sağlanıp, karar destek mekanizmaları ile su 
yönetimi desteklenmektedir. Aynı zamanda bu verilerle beraber gelecek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
tahminleme çalışmaları da yapılabilmektedir.

Tüm bu sistem ile yaşam kaynağı olan suyun en verimli şekilde kullanıcılara ulaştırılabilmesi, 
su kalitesinin kontrolü ile kullanıcı memnuniyetinin artırılması, su kayıp kaçaklarının minimize 
edilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şebeke, Su Analitiği, Kurumsal Varlık Yönetimi

ABSTRACT

The service demand to be reached to people increases by Turkey’s rapidly growing population and 
urbanization. Water demand is the most important of these services. For this reason, many drinking 
and waste water treatment plants were built to transfer water to people and provide utilization and 
new plants are still in construction progress. But these will not be enough in terms of probability of 
water resources to be insufficient in upcoming years and water stress our country may experience. In 
addition to these predictions, when we consider leakage and unbilled water consumption rate reaching 
to %60, the fact that these situation should be reviewed shows up. Smart Network Management 
Systems are being developed to make use of what we have in maximum rate.

A smart network management system carried out that in which water quality is fully controlled 
and monitored continuously in stages of transportation from source to the tap and discharge and 
predictions for the future can be made by analysis of the data produced, more efficient usage of 
energy, water loss and leakage are controlled by monitoring. Sources that feeds this system in order 
to form smart water management are information like data taken from sensors on the field, GIS, 
SCADA, ERP, CRM, data from organizations and weather forecast. Water management is supported 
with most efficient operation of water and waste water treatment plants by assessment of information 
from these sources and decision support systems. It is also possible estimation of future needs and 
predictions.

Distribution of water which is source of life in the manner of most efficient way, gladness of 
consumers by controlling water quality, minimizing loss and leakage water, reduction of energy cost 
are main goals of this whole system.

Keywords: Smart Network, Water Analytics, Corporate Entity Management
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GİRİŞ

Akıllı şehirler; yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacıyla 
teknolojik imkânlardan ve verilerden en ileri seviyede yararlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir 
yönetimi ile entegre olduğu sürdürülebilir şehirlerdir.

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte, akıllı şebeke kavramı daha da önem kazanmaktadır. 
Ancak bu, tüm su şebekesi altyapısının değiştirilmesi anlamına gelmemektedir. Akıllı şebekeler su 
verimliliğini arttıran, işletim ve bakım masraflarını azaltan ve su döngüsünü sürdürülebilir kılmak 
için ham su kaynağından abonelere kadar ve arıtılıp, tekrar kullanımı ve deşarjına kadar tüm süreci 
koordine eden bir yönetim modeli sunmaktadır.

Akıllı şebeke yönetimi ile var olan su iletim, dağıtım sistemleri yeni teknolojiler ile modernleştirerek 
optimize edilmektedir. Akıllı şebekelerin vazgeçilmez bir parçası olan akıllı sayaçlar ise, sayaçların 
okunması, su tüketiminin detaylı olarak incelenebilmesi, sayaçların istenilen sıklıkla okunabilmesi, 
kaçak kullanımının önüne geçilmesi gibi konularda, mevcut mekanik sayaçlara göre çok daha 
başarılıdır.

Su dağıtım şirketleri, çağın gereksinimlerine uygun olarak haberleşme altyapılarını güncellemesi 
gerekmektedir. Sahalardan gerçek, doğru ve güvenilir veriler güçlü bir ağa sahip sistemler üzerinden 
alınmalı ve değerlendirilebilecek sistemler oluşturulmalıdır. Bu kapsamda haberleşme türleri olarak; 
fiber optik, GSM, uydu, radyo frekans, Leased-Line, Lora ve NB-IOT gibi haberleşme sistemleri su 
dağıtım bölgesinin durumuna göre farklılık arz edecektir.

AKILLI ŞEBEKE YÖNETİM SİSTEMİ

Hızlı büyüyen şehirlerde su dağıtım ve iletim hatlarının yönetimi gün geçtikçe karmaşıklaşmaktadır. 
Su iletim ve dağıtım hatlarının yönetilebilmesindeki zorlukların önüne geçmek için mevcutta bulunan 
su şebekesini akıllandırarak aşağıda belirtilen kaçınılmaz zorlukların yönetilmesi kolaylaşacaktır. 

Akıllı Şebeke Yönetim Sistemine aşağıda tanımlanan ihtiyaçlardan dolayı gereksinim vardır [1];

•	 Su tüketim taleplerinin artması

•	 Sızıntı ve patlama sıklığı

•	 Varlık – Ekipman ömrü
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•	 Basınç ve stres altında çalışan ekipmanlar 

•	 Su kalitesinin sürekli kontrol edilmesi gerekliliği

•	 Operasyon maliyetleri

•	 Yükselen enerji fiyatları

•	 Kaynakların giderek azalması

•	 Müşteri memnuniyeti vb. nedenleri sağlamak.

Şekil  1. Akıllı Su Şebekesi [1]

Akıllı su şebekesinin oluşturulması için ihtiyaçları;

•	 Ölçüm yapabilen ekipmanlar

•	 Ölçülen verilerin gerçek zamanlı ve doğru olarak kontrol merkezine iletilmesi

•	 Verilerin tek merkezde toplanması 

•	 Verinin yazılım ile anlamlandırılması – modellenmesi

•	 Modelleme sonuçlarının sahada bulunan kontrol ekipmanlarına otomatik olarak 
iletilmesi olarak tanımlanabilir.
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ÖRNEK ‘’VEOLİA WATER PARİS/FRANSA’’ AKILLI SU 
ŞEBEKESİ MODELİ İNCELEMESİ

Yaklaşık 250 milyon m³ su yönetimi,  8.800 km’lik boru hattı, 149 belediyede su temini, suyun 
kalitesinin takibi,  4,4 milyondan fazla kişiye su temini ve nehirlerin yönetimi göz önüne alındığında 
bunların akıllı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

Veolia akıllı su yönetiminde 3 aşama takip etmektedir.

•	 Müşteri Yönetimi

o Özelleştirilmiş bilgiler

o Taleplere cevap verme

•	 Su Operasyonları

o Görünür kayıpların azaltılması

o Sızıntı tespitinin ve su kalitesinin arttırılması

•	 Su Varlık Yönetimi

Veolia akıllı su yönetimi aşamaları [4];

1. Denetim ve Tasarım

•	 Suyun kalitesinin anlaşılması ve su geri dönüşüm sistemlerinin tasarımı

•	 Müşteri sayaç bilgilerinin incelenmesi ve akıllı sayaca geçiş

•	 Oluşturulmuş DMA’lar için hidrolik model doğrulanması

•	 Sahadan ve evsel kullanıcılardan gelen verilerin doğrulanması

•	

•	

2. Uygulama

•	 Otomatikleştirilmiş, dağıtım ve ölçüm altyapısının (akıllı su sayaçları, su kalitesi 
izleme, radyo modülleri)

•	 DMA (District Metered Areas) alanlarının oluşturulması
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•	 Web portalının konfigürasyonu ve veri görüntüleme ile uyarı eşik değerlerinin 
belirlenmesi

•	 Referans oluşturabilecek hatlar yapımı

3. Operasyon

•	 İzleme ve analiz (akış, basınç, su kalitesi) 

•	 Sızıntı tespitinin geliştirilmesi

•	 Su kullanımı azaltım eylemleri ve görünür kayıplar iyileştirilmesi

•	 Haberleşme ağ işlemleri

•	 Su kullanım tarife sistemleri geliştirme ile müşteriyi bilinçli kullanıma yönlendirme

Şekil  2. Veolia Akıllı Su Yönetimi Mimarisi [4]
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AKILLI SU YÖNETİMİ
Dünya geneline bakıldığında gelişmiş ülkeler su iletim ve dağıtım hatlarını akıllandırarak 

yönetmektedirler. 

Akıllı su yönetiminin idarelere sağlayacağı faydalar;

	 Varlık yönetimi (envanterin sağlıklı yönetilmesi),

	 Veri doğruluğu ve haberleşme, bilgilerin ve verilerin korunması, 

	 Kayıp-kaçağın azaltılması,

	 Su kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanması, 

	 Hataların daha kolay tespiti,

	 Kestirimci/önleyici bakımların optimize edilmesi,

	 Suyun tüm aşamalarının izlenmesi,

	 Suya erişimin kolaylığı, 

	 Müşteri memnuniyetinin arttırılması, 

	 Enerji tasarrufunun sağlanması, 

	 Personel etkinliğinin arttırılması, 

	 Altyapı ekipmanlarının izlenebilirliği, 

	 Çevreye olan zararın azaltılması olarak belirtilmektedir.

Bakıldığında en büyük ihtiyaçlarından biri olan suyun korunması ve sürdürülebilirliği için bir 
damlasının bile ziyan edilmemesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

1.1. Akıllı Su Yönetim Adımları

Varlık Yönetimi;

Bir taraftan müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği sağlarken,  diğer taraftan maliyetleri 
minimize etmek üzere kurgulanan yönetim sistemidir. Bu sistemin temel iyileşme alanları olarak; 



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

84

Ürün/hizmet kalitesi artması, personel-yönetici yetkinliğinin sağlanması, işletme optimizasyonu, 
finansal sağlamlık, dayanıklı-güvenilir altyapı, işletmenin dirençliliği, toplumsal sürdürülebilirlik, 
kaynak yeterliliğinin devamı ve paydaş anlayış - desteği sürdürülmektedir.[3]

,

Şekil  3. Küçük ve Orta büyüklükteki varlık yönetimi

Tesis – Ekipman envanteri çalışmasında; ekipmanın yeri, yaşı, durumu, mali değeri, ne kadar 
faydalı ömrü kaldığı, kritikliği, arıza yapma, devre dışı kalma ihtimali ve sonuçları gibi veriler 
ekipman bazlı kayıt altına alınarak sisteme dahil edilmelidir.

İşletme –Bakım çalışmasında; İşletme ve bakım prosedürleri yeterli mi, rutin, rutin dışı, acil durumlar 
kapsanmış mı, benzer tesisler benzer uygulamalara sahip mi, takip edilen performans göstergeleri 
neler (KPI), bakımların doğru ve zamanında yapıldığından nasıl emin olunuyor, gecikmiş bakımlar 
nasıl yönetiliyor, hatalardan/kazalardan ders çıkarmak için nasıl bir sistem var gibi işlem süreçleri 
yönetilmektedir. Kurumsal bakım kültürünün ve hafızasının oluşumunun sağlanması sayesinde 
zamandan ve maliyetlerden kazanım sağlamaktadır (iş yapış süreleri kısalmış oluyor, bakım geçmişi, 
gelecekte yapılacak bakımlar, yedek parça takibi daha verimli yapılabilmektedir).

Acil durumlar için; Tabii afetler, operasyonel kazalar, arızalar, güvenlik tehditleri, muhtelif 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolleri gibi senaryoları kapsamaktadır.
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Veri Doğruluğu Ve Haberleşme 

Su şebekelerinin işleyişinde koordinasyonu sağlayıp yönetimi kolaylaştırmak en başta sağlam bir 
veri altyapısını ve bilgilendirme sistemi gerektirmektedir. Aktif ve canlı bir sistem olan su şebekesi 
sürekli veri üretmektedir. Bu verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan çıktılar; abonelerin ihtiyaçlarının 
karşılanmasında, enerji tüketimi ve şebeke verilerinin optimizasyonlarının sağlanmasında önemli rol 
oynamaktadır, buna ek olarak yönetim ve denetlemede kurumlara önemli imkânlar sunmaktadır. 

Ölçülen verilerin doğruluğu, suyun kalitesinin ve arzının uluslararası standartlara uygunluğu, hem üretim 
maliyetlerini düşürür hem de ürün kalitesini arttırır. Kalibrasyon ile yapılan tüm ölçümlerin doğruluğu güvence 
altına alınarak, üretim kalitesini istenilen seviyeye yükseltme, üretim aşamalarında doğabilecek farklılıkları 
gidererek, kaynağında oluşan veri ile kontrol merkezine iletilen verinin birbiriyle uyumluluğu ve ekipmanın 
çalışma şartlarının standartlara uygunluğu sağlanır.

Şekil  4. Akıllı Şebeke Katmanı
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Kayıp Kaçak

Ülkemizde yüksek düzeyde seyreden su kayıplarının azaltılması ihtiyacı ve böylece elde edilebilecek pek 
çok kazanım dikkate alınarak kayıp-kaçak çalışmaları için içme suyu dağıtım şebekesine verilen tüm su hacmi 
ölçülmeli ve düzenli olarak kaydedilmelidir. Tüm kullanıcılara verilen su hacmi sayaçlar ile ölçülmeli, sayaç 
endeksleri düzenli olarak okunmalı, veriler kaydedilmeli ve sayaçların kullanım süresi 10 yılı aşmamalıdır.

Su idareleri tarafından yıllık standart su dengesi tablosu oluşturulmalı, mevcut içme suyu dağıtım 
şebekeleri alt bölgelere (District Metered Area - DMA) ayrılmalı, yeni şebekeler ise alt bölgeler 
(DMA) oluşturularak tasarlanmalı, alt bölgelere verilen su debisi ve alt bölge içindeki kritik basınç 
ölçülmeli ve kaydedilmeli, şebekeler için veri kaydetme ve izleme amaçlı olarak CBS (Coğrafi 
Bilgi Sistemi) ve uygun izleme sistemleri (SCADA-Veri Tabanlı İzleme ve Kontrol Sistemi vb.) 
kurulmalıdır, fiziki su kayıplarının azaltılması için akustik ekipmanlar kullanılmalı ve şebekeler için 
hidrolik modelleme çalışması yapılmalıdır.[2]

Şekil  5. DMA Akış Şeması
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Su ve Atık Su Kalitesi

Hamsu Parametrelerinin Online İzlenmesi

Bulanıklık ve partikül sayımı: Bu cihazlar ile analiz sonuçları koagülant dozajının ayarlanması 
için ön bilgili sunmaktadır.

Bulanıklık: Arıtma tesisinde kullanılacak olan koagülant dozajlarının ayarlanmasına katkı 
sağlamaktadır. Koagülant dozaj miktarları jar test sonuçları ile bulanıklık değerleri dikkate alınarak 
ayarlanabilir.

Partikül sayısı: Tesise ulaşan ve bulanıklık oluşturan maddelerin partikül veya koloidal yapıda 
olduğu hakkında bilgi sağlamaktadır. Bulanıklığı oluşturan maddelerin kendiliğinden çökebilip 
çökelmeyeceği konusunda değerlendirme yapılmasına katkı sağlayacaktır. Dolaylı olarak koagülant 
dozajının ayarlanmasına dolaylı olarak katkı sunabilmektedir.

Ekipmanların Kontrolü ve İzlenmesi

Karıştırıcı Devirleri: Sıcaklık veya hidrolik kapasite değişimi gibi durumlarda karıştırıcıların 
devirlerinin ayarlanması ve izlenmesi verime katkı sağlayabilmektedir. Bu sebeple, karıştırıcıların 
devirlerinin online kontrol edilmesi ve izlenmesi enerji tasarrufu ve proses verimi açısından önemlidir.

Ozon konsantrasyonunun online izlenmesi: Ozon konsantrasyonun online izlenmesi enerji 
tüketimi ve ozon verimliliğini belirleyebilmek için önemlidir.

Dozaj pompası devir kontrollü: Dozaj pompası çıkışında debi kontrollü yapılarak dozaj pompası 
devrinin ayarlanması sabit konsantrasyonda kimyasalların dozajlanması için önemlidir.

Filtre geri yıkama blowerı ve pompası devir kontrollü: Filtre geri yıkama blowerı ve pompaları 
devreye alındığında kapasitesi kademe kademe artmalıdır. Böylece filtre taban sisteminin ani basınçlar 
ile zarar görmesi en aza indirgenebilir.

 Filtre Giriş Ve Çıkışında Online İzlenmesi

Filtre girişinde bulanıklık ve partikül sayısı filtreye gelen yükün filtre tıkanmasına ve verimine 
etkisinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. Çöktürme tankı çıkışında online ölçüm yapılması 
uygun olacaktır.
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Her bir filtrenin çıkışında bulanıklık ve partikül sayısının ölçümü filtrenin verimini değerlendirmeye 
önemli katkı sağlayacaktır. Filtreler tek tek değerlendirilerek arıtılmış su kalitesine etkileri 
değerlendirilecektir. Filtreden sonraki kademe olan dezenfeksiyonun verimli olabilmesi için partikül 
sayısının en aza indirgenmesi gerekmektedir.

Dezenfeksiyon ünitesi öncesinde toplam organik karbon (TOK) konsantrasyonun online olarak 
izlenmesi klor kullanımı ile dezenfeksiyon yan ürünü oluşumu konusunda ön bilgi sağlayacaktır.

 Klor Konsantrasyonu İzlenmesi

Temiz su deposundan itibaren musluğa kadar klor konsantrasyonun online izlenmesi aboneye 
ulaştırılan suda Halk Sağlığı Kurumu tarafından istenen 0,2 mg/L - 0,5 mg/L aralığında klorlu su temin 
edildiğinin görülmesi açısından önemlidir. Ayrıca, aynı güzergahta yer alan online klor cihazlarının 
güvenilir ölçüm yapıp yapmadığı ve hat boyunca klor tüketimi değişimi değerlendirilebilir.

SONUÇ 

Akıllı şebeke projesini hayata geçirilmesi adına çalışmaya başlanmadan ilk öncelik olarak bazı 
saha çalışmaları yapılması gerekmektedir,

•	 Tesislerde ölçülmesi gerekli olan klor, pH, NTU, TOC, Ozon konsantrasyonu ve diğer 
kimyasalların ölçüm ekipmanlarının yerinde tespiti, bakım ve kalibrasyon prosedürlerinin ve 
planlarının oluşturulması, uygulanması ve veri iletiminin sağlanması için ön tespitlerin yapılması. 

•	 Mevcut DMA’lardaki ekipmanların bakım prosedürlerinin oluşturulması, planlanması, 
veri iletiminin sağlanması ve yeni yapılacak DMA’ların tanımlı teknik şartnameye göre yapım 
kontrollerinin gerçekleştirilmesi.

•	 Abone su kullanım profilinin oluşturulması ve kayıp kaçağın azaltılması kapsamında 
belirlenecek DMA bölgelerindeki mekanik sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi.

•	 İçme suyu arıtma tesislerinden en az bir tanesinin ve DMA bölgelerinin envanter çalışmasının 
varlık yönetim sistemi yazılımı yazılarak burada bulunan ekipmanları bu yazılıma girilerek kontrol 
altında tutulması.

Yukarıdaki belirtilen konularda ön çalışma yapılarak bir yol haritası çıkarılarak yapılacak malzeme 
ve ekipman giderler ihtiyaçları belirlenmiş ve yatırım maliyeti çıkarılmış olacaktır.
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TASARIM ve NORM REHBERİ
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ÖZET

Konvansiyonel içmesuyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve normlarının özetlendiği  rehber, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projelendirme çalışmalarında, içmesuyu arıtma tesislerinin tasarımı 
ile ilgili hizmet veren özel sektör ile kamu teknik elemanları ve mühendisleri, müşavirleri, konu ile ilgili 
meslek disiplini öğrencileri tarafından kullanılabilecek yardımcı bir temel kaynak olarak hazırlanmıştır. Rehber 
bazı konu başlıkları için tasarım mühendisleri tarafından kullanılmak üzere geçerli bir referans olmayı diğer 
konular için ise genel bir bilgi vermeyi ve daha geniş bilgi için temel alınabilecek referanslara yönlendirmeyi 
hedeflemektedir.

Bu dokümanın hazırlanmasında başlıca; ilgili ulusal/uluslararası norm ve standartlar (Alman DIN 
normları, Alman DVGW normları, Avrupa Birliği normları, AWWA ve ASTM standartları, EPA standartları, 
ABD’de farklı eyaletlere ait Sular İdaresi için Önerilen Standartlar, Kanada Çevre Bakanlığının İçme Suyu 
Sistemleri İçin Tasarım Esasları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Arıtma Tesislerinin Tasarım ve İşletme 
Esasları ve TSE) ile temel teknik kitaplar ve ilgili ulusal yönetmeliklerden geniş ölçüde faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Tasarım ve Norm Esasları, 
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NORM AND DESIGN GUIDE FOR CONVENTIONAL DRINKING WATER TREATMENT 
PLANTS

ABSTRACT

Directorate General Norm and Design Guide studies were carried out according to the 
conventional treatment process, which is the most widely used type of treatment. The Design and Norm 
Guide, which summarize the design principles and norms of conventional drinking water treatment 
plants can be used by the private sector, public technical staff and engineers, consultants, subject 
related vocational discipline students who are involved in the design of drinking water treatment 
plants in the project works carried out by the General Directorate of State Hydraulic Works, has been 
prepared as an auxiliary basic resource.

In preparing this document, Relevant national / international norms and standards (German DIN 
norms, German DVGW norms, European Union norms, AWWA and ASTM standards, EPA standards, 
Recommended Standards for Water Authorities in different states in the USA, Design Principles for 
Drinking Water Systems of the Canadian Ministry of Environment, Design and Operating Principles 
of Water Treatment Plants of the Ministry of Forestry and Water Affairs and TSE) and basic technical 
books and related national regulations have been widely used.

Keywords: Drinking Water Treatment Plants, Design and Norm Principles,

1.GİRİŞ

Bir kaynaktan alınan suyun kullanma maksadına göre, standartlarına uygun hale getirilmesi için tatbik 
edilecek arıtma işlemleri, su kaynağının kalite kriterlerine bağlıdır.  Burada önemli olan husus; su kaynağının 
kalite karakteristiklerine göre en uygun arıtma tesisi tasarımının yapılmasıdır. Arıtma sisteminin seçimi 
ve planlaması arıtma konusunda uzmanlaşmış teknik kadrolar tarafından kapsamlı çalışmalar sonucunda 
yapılmalıdır. 

 3 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun İle; Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü nüfusu 100 binden büyük olan şehirlerin içmesuyu temini için yetkili kılınmış olup, bu 
maksatla 1978 yılında İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

 1053 sayılı Kanundaki son değişiklik ile, Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atıksu toplama 
ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirilmiştir. (18 Nisan 2007 Tarih ve 5625 Sayılı Kanun)

Ülkemizde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve inşa edilen içmesuyu arıtma 
tesislerinde, içmesuyu arıtımı için hamsu parametrelerininde uygun olması ve hem yatırım hem 
de işletme maliyetleri diğer arıtma yöntemlerinden çok daha düşük olması nedeniyle çoğunlukla 
konvansiyonel yöntem ile içmesuyu arıtımı yapılmaktadır.  İçmesuyu temini amacıyla kullanılacak olan 
yüzeysel suların kalite kriterlerindeki bozulmalara göre hamsu Konvansiyonel İçmesuyu Arıtma Tesisinde; 
havalandırma, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma (yumaklaştırma), çöktürme (durultucu) ve filtreleme gibi pek 
çok işlemlerden geçirilerek kalitesi iyileştirilir. Ancak son yıllarda su kalitesindeki değişimlerde göz önüne 
alınarak, konvansiyonel arıtım tekniklerinin yanı sıra, basınçlı filtreler (arsenik giderimi için) ve ters osmoz 
sistemleri de (sertlik ve ağır metal giderimi için) içmesuyu arıtımında kullanılmaya başlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce günümüze kadar inşaası tamalanarak işletmeye alınan 84 adet 
İçmesuyu arıtma tesisinden günlük 8,511,381.00 m3 İçmesuyu sağlanmaktadır.  İnşaatı devam eden 24 
adet arıtma tesisi tamamlandığında günlük 1,684,860.00 m3 ilave İçmesuyu temin edilecektir. Ayrıca 



93

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Projesi tamamlanmış inşaat ihalesi aşamasında olan günlük 1 470 380.00 m3 içmesuyu temini sağlanacak 15 
adet arıtma tesisimiz ve günlük 1,094,000.00 m3 içmesuyu sağlayacak proje aşamasında olan 11 adet arıtma 
tesisi çalışmalarımızda devam etmektedir. 

Tecrübelerimiz ışığında, konvansiyonel tipte  içmesuyu arıtma tesislerinin tasarımı ile ilgili belli 
bir standarda sahip yol gösterici rehber Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

 Konvansiyonel İçmesuyu Arıtma tesisinde aşağıda belirtilen üniteler projelendirilmektedir.

Su Arıtma Üniteleri Çamur Arıtma Üniteleri Diğer Arıtma Üniteleri ve Servis 
Üniteleri (Yardımcı Üniteler)

• Giriş Yapıları (Debimetre ve Vana 
Odaları)

• Havalandırma

• Hızlı Karıştırma (Pıhtılaştır-
ma-Koagülasyon)

• Yavaş Karıştırma (Yumaklaştır-
ma-Flokülasyon)

• Durultma

• Filtre

• Geri Yıkama Suyu Tankı 

• Klor Temas Tankı ve Arıtılmış Su 
Tankı

• Geri Yıkama Suyu Tutma Tankı 

• Geri Yıkama Suyu Tutma 
Tankı

• Çamur Kalınlaştırıcılar 
(çamur yoğunlaştırıcı)

• Çamur Susuzlaştırma 
(Belt Filtre, Filter Press 
Çamur Yatakları vb.)

• Klor Binası

• Ozon Temas Tankı- Ozon Jenaratör 
Binası

• Kimya Binası

• İdari Bina

• Trafo- Jeneratör

• Giriş Kontrol-Bekçi Binası

 Çalışma kapsamında Konvansiyonel İçmesuyu Arıtım Tesislerinde 10 000-100 000 m3/gün debi 
aralığındaki Su Arıtma ünitelerinin Tasarım ve Norm çalışmaları anlatılmıştır.

2. TESİS GİRİŞ YAPILARI

Kaynaktan arıtma tesisine getirilen suyun tesise girmeden önce kontrolü, ölçülmesi, dağıtılması için ve 
tesisin devre dışı bırakılma zarureti husule gelmesi halinde suyun kesilebileceği bir giriş yapısı yapılmalıdır. 
Tesis içerisinde gelen hamsu hattı üzerinde hamsu akışını kontrol için iki veya daha fazla sayıda akış kontrol 
vanası ve debimetre bulunmalıdır. Bu yapılar için Daire Başkanlığımızca tip projeler hazırlanmış olup, 
uygulamalarımızda kullanılmaktadır.

3. HAVALANDIRMA ÜNİTESİ

 Havalandırma işlemi içmesuyunda; Oksijen kazandırmak, Karbondioksit gidermek veya kazandırmak, 
Hidrojen sülfür gidermek, Metanın giderilmesi,Uçucu yağlar ve kimyasal maddelerin giderilmesi vb. nedenlerle 
yapılır. DSİ tarafından yapılan içmesuyu arıtma tesislerinde cazibeli havalandırıcılardan kaskat havalandırıcılar 
tercih edilmektedir.  Kaskat Havalandırıcılar; suyun belli bir yükseklikten düşerken hava ile temas ederek suya 
oksijen kazandırılması işlemidir. İçmesuyu arıtma sistemlerinde en çok kullanılan havalandırıcı tipidir. Kaskat 
havalandırıcılar iki taraflı, dört taraflı gibi çeşitli şekillerde tasarlanabilirler.
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Şekil 1: Havalandırma Ünitesi Plan ve Kesit Çizimleri

Tablo 1: Kaskat havalandırma ünitesi boyutlandırma kriterleri özet tablosu

Parametre Değer
Toplam düşü yüksekliği 1 – 3 m
Basamak yüksekliği 0,3 – 0,6 m
Savak yükü 0,04 – 0,08 m3/m.sn
Savak derinliği 2/3 x düşü yüksekliği
Savak genişliği >2 x sıçrama boyu
Giriş – çıkış borularında hız 1 – 2 m/sn

Örnek Çalışma

50 000 m3/gün kapasiteli bir arıtma tesisi için havalandırma yapısı dizaynı yapılırken havalandırma yapısı 
girişi ham su çözünmüş oksijen konsantrasyonu Co = 2,0 mg/l kabul edilmiştir. Suyun 10 0C deki çözünmüş 
oksijen doygunluk konsantrasyonu ise Cs = 11.33 mg/l olarak alınmıştır. Havalandırma verimliliği düşüm 
yüksekliğiyle doğru orantılıdır. Bu orantı Şekil 2’de verilmektedir. Tasarım için toplam düşüm yüksekliği H = 
2.0 m seçilmiştir. 
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Şekil 2: Düşüm Yüksekliği ve K.Cs Arasındaki Bağıntı 

Q  = Debi (m3/sn)

L = Savak boyu (m)

h = Düşü (m) 

hsu = Savak üstü su yüksekliği (m)

X = Sıçrama boyu (m)

C = Savak katsayısı (0.62)

	Tek kademeli havalandırma;

m
m

n
H

h 0.2
1
0.2

===
 

Şekil 2’den bakıldığında K.Cs değeri 7.5 mg/L 
olarak bulunur. 

66.0
33.11
5.7

===
s

n C
K

K
 

( ) ( ) LmgCn /18,866.010,233.1133.11 =−×−−=  ola-
caktır.

	İki kademeli havalandırma yapılırsa ;

m
m

n
H

h 1
2
0.2

===  Şekil 2’den bakıldığında 
K.Cs değeri 5.6 mg/L olarak bulunur. 

49.0
33.11
6.5

===
s

n C
K

K
 

( ) ( ) LmgCn /94,849.010.233.1133.11 2 =−×−−=   
olacaktır.

	Üç  kademeli havalandırma yapılırsa ;

m
m

n
H

h 67,0
3
0.2

===  Şekil 2’den  bakıldığında 
K.Cs değeri 4.2 mg/L olarak bulunur.

37.0
33.11
2.4

===
s

n C
K

K
 

( ) ( ) LmgCn /00.937.010,233.1133.11 3 =−×−−=   
olacaktır.

	Dört  kademeli havalandırma yapılırsa ;

m
m

n
H

h 5,0
4
0.2

=== Şekil 2’den bakıldığında 
K.Cs değeri 3.7 mg/L olarak bulunur.

33.0
33.11
7.3

===
s

n C
K

K
 

( ) ( ) LmgCn /41,933.010,233.1133.11 4 =−×−−=   
olacaktır.

	Beş  kademeli havalandırma yapılırsa ;

m
m

n
H

h 4,0
5
0.2

===  Şekil 2’den bakıldığında 
K.Cs değeri 3.0 mg/L olarak bulunur.

26.0
33.11
0.3

===
s

n C
K

K
.

( ) ( ) LmgCn /33.926.010,233.1133.11 5 =−×−−=   
olacaktır.
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	 Yukarıdaki hesaplarda da görüleceği gibi kaskat 
havalandırıcı 4 basamaktan oluştuğunda çıkış suyunun 
oksijen konsantrasyonu 9,41 mg/L değerine ulaşacaktır. 
Verimlilik açısından 4 kademeli kaskat uygun görülmek-
tedir.

Savak yükü 0,06 m3/m.sn kabul edilmesi halinde savak 
uzunluğu;

q =  = 0,06 =  ⇒ Lnet ≅ 10 m ve savak üstü su yüksekliği; 

3/2

837.1








×
=

L
Q

hsu

 = 

3/2

10837.1
579,0









× = 0,10 m’dir.

  Sıçrama boyu; hhCX su ×××= 24 = 

5,010,062,04 2 ××× = 0,28 m 

Savak genişliği; B= 2.X = 2 x 0,28 ≅ 0,60 m

Buna göre;  Basamak sayısı           : 4 adet

Basamak yüksekliği                         : 0.50 m

Toplam statik düşü                       : 2.00 m

Savak uzunluğu                               : 10 m

Savak genişliği          : 0,60 m
 10 000-100 000 m3/gün debi değerleri için hesaplanan tasarım değerleri Ek 1 de verilmiştir.

3. HIZLI KARIŞTIRMA ÜNİTESİ

Suda yumaklaşmayı sağlamak için suya kimyasal maddeler (örneğin; alüminyum sülfat, demir üç 
klorür, PAC ve demir sülfat gibi) ilâve edilir. Hızlı Karıştırma yapısı Kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı 
ve üniform dağılımın yapıldığı yapılardır. İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan hızlı karıştırma çeşitleri;      
1. Mekanik karıştırma;    2. Boru içerisinde karıştırma  ;     3. Hidrolik karıştırma

Mekanik Karıştırma işlemi ekseriya bir düşey mille elektrik motoruna bağlı olan pedallı veya türbin 
şeklindeki bir teçhizatla yapılır (Eroğlu, 2008; Kırıl Mert, 2012). Mekanik karıştırıcıların, verimleri yüksektir, 
debinin değişmesinden etkilenmezler. Çalışma kapsamında Düz Bıçaklı Türbin Tip Karıştırıcı tercih edilmiştir.

Karıştırma odalarının hacimlerinin bulunması, bekleme müddetinin seçilmesi suretiyle hesaplanabilir.  
Mekanik karıştırıcılar için tasarım debisinde bekleme süresi t = 20 ilâ 60 sn, hız gradyanı ise G= 300 ilâ 900 
sn-1 arasında alınmaktadır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
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B : Ünite yüksekliði         (m)
H : Su yüksekliði             (m)
D : Türbin çapý                (m)
b : Pedal geniþliði            (m)
f : Pedal boyu                  (m)
C : Türbinin tank tabanýndan yüksekliði  (m)

H= B x (1,0 -1,25)

D= B x(0,3-0,5)

C = D

Şekil 3. Hızlı Karıştırıcı Ünitesi Plan ve Kesit Çizimi

Örnek Çalışma

a) Karıştırıcı Ünite Boyutları ve Bekleme Sü-
resi Hesapları :

10 000 m3/gün 

2 adet ünite ; 

1 adet ünitenin boyutları:

W = 1,5 m.;  L = 1,5 m.;h = 2 m. alınırsa 

Bir tank için hacim, V =  1,5x1,5x2= 4,5 m3 
Suyun viskozitesi   (µ):1,31x10-3 kg/m.sn  (10 
ºC)

Su derinliği/tank 
genişliği oranı

2/1,5= 1,33 (1,1-1,6 ol-
malıdır)

Toplam tank hacmi,  VT=2*4,5 =9 m3

Bekletme süresi, t=9/0,12=75 sn  (30-90 sn)

b) Karıştırıcı Motorlar İçin Güç Hesapları :

Karıştırma işlemi 10 ºC ısıya göre tahkik edi-
lecek olursa;

µ = 1,31 x 10-3 kg/m.sn        alınacaktır.

Gerekli güç

P=µ x G²=1,31x10-3 x 700²=641,9 W/m³

10 000 m3/gün 

4,5 m³ için verilen güç:  

P= 642 (W/m³) x 4,5 (m³) = 2 889 W 

Motor verimi    = %80

Motor gücü  Pm= 2 889/ 0,80 =3 611 W

Seçilen Motor;  Pm =  4  kW

Her bir hızlı karıştırıcıda  4 kW gücünde türbin 
tip karıştırıcı bulunacaktır.

c) Hızlı Karıştırıcıda Pedalların Boyutlandı-
rılması ve Karıştırıcı Devir Hesapları : 6 Düz 
Bıçaklı Çarklı Disk

P = KT x n3 x D5 x ρ 

P  : Güç ihtiyacı (watt) 

ρ : Su yoğunluğu 1000 kg/m3

KT  : Karıştırıcı sabiti (6,30)

n  : Dönme hızı (devir/sn)

D  :  Pedal çapı (m)

10 000 m3/gün 

2889 = 6,30 x n3 x (1,00)5 x 1000 

         n = 0,77 dev/sn = 46 dev/dk

d) Türbülans  hesabı:

NRe = 







µ

ρxnxD 2

 

587786
1031,1

100000,177,0
3

2

Re =







=

−x
xx

N >10 000 

türbülans sağlanmaktadır.

n : Dönme hızı (devir/sn)

D  :  Karıştırıcı çapı (m)

ρ : Su yoğunluğu 1000 kg/m3

µ = 1,31 x 10-3 kg/msn    (10 ºCde viskozite) 
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e) Hızlı Karıştırma Ünitesi Geçiş Hesabı:

Hızlı Karıştırma Dağıtım Kanalından Hızlı 
Karıştırma Ünitesine Geçiş 

10 000 m3/gün debi değeri için 

Hızlı karıştırıcısı kapasitesi  ;

Q = 416,66 m3/sa x 1.03 =429 m3/sa = 0.12 m3/s 
olacaktır.

Tahkik debisi : 0.12 m3/s x1.10 = 0,13 m3/s

Hızlı karıştırma dağıtım kanalından hızlı karıştırma 
ünitesine geçiş sürgülü kapaklarla izole edilen 40 cm x 
40 cm boyutundaki boşluklar vasıtasıyla olacaktır. 

Hızlı karıştırma ünite sayısı  = 2 adet

Geçişte (batık orifis) oluşacak yük kaybı;

VP = 0,38 m/sn  ∆hP =    
= 0,019 m 

tahkik debisinde hızlı karıştırma tankına geçişte oluşa-
cak yük kaybı değerleri;

VT = 0,41 m/sn  ∆hT =     
= 0,02 m 

 

Hızlı Karıştırma Ünitesi Yavaş Karıştırma Ünitesi 
Dağıtım Kanalına Geçiş 

Savak boyu L= 1,5 m

Proje debisinde çıkış savağında su yükü;

=  = 0,08 m bulunur. 

Tahkik debisinde iken çıkış savağında su yükü;

=  = 0,08 m bulunur. 

Savak kret kotu; Su Kotundan 8 cm daha düşük olacak

 

 10 000-100 000 m3/gün debi değerleri için hesaplanan tasarım değerleri Ek 2 de verilmiştir.

4. YAVAŞ KARIŞTIRMA ÜNİTESİ

Yumaklaştırıcı maddelerin (koagülantların) hızlı karıştırma odasından suya karıştırılmasını müteakiben 
yumakların teşekkülü bakımından, koagülant yardımcısı ilavesi ile yavaş karıştırma (flokülasyon) işleminin 
yapılması gerekir (DVGW W 217: 1987-09). 

Yavaş karıştırma yapılarında bekleme süresi genellikle 15-45 dak. arasında alınır Hız gradyanı ise 10-100 
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sn-1 seçilebilir. Hız gradyanıyla bekleme süresinin çarpımının G x t =104 ile l05 arasında kalması istenir (Su 
tasfiyesi). 

 Yumaklaştırmanın verimliliğini arttırmak için hız gradyanının kademeli olarak azaltılması 
gerekmektedir. Bu nedenle Yavaş karıştırma üniteleri genellikle 2 kademeli olarak projelendirilirler. 

İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılan yavaş karıştırma tipleri:

1. Mekanik karıştırma    ;    2.   Hidrolik karıştırma

Mekanik karıştırma işlemi hızlı karıştırma işleminde de olduğu gibi daha çok düşey bir mille elektrik motoruna 
bağlı olan pedal veya türbin ile yapılır. Veya yatay milli pedallı veya kanatlı karıştırıcılar olabilir. Çalışma 
kapsamında Düşey Milli Pedallı Tip Karıştırıcı tercih edilmiştir.

Şekil 4. Yavaş Karıştırma Ünitesi Plan ve Kesit Çizimi

Örnek Çalışma

Projelendirme aşamasında bir durultucu ünitesinin bakım/arıza durumunda devre dışı olduğu hallerde 
bağlantılı çalışan bir yavaş karıştırıcısı ünitesi de devre dışı olduğu koşullarda verimli çalışması prensibi 
uygulanmaktadır. Sistemde Çamur Battaniyeli Durultucu ünitesi olması durumunda kapaklı geçiş olacağından 
bir ünite eksik projelendirilir.

10 000-100 000 m3/gün debi değerleri için hesaplanan tasarım değerleri Ek 3 de verilmiştir.

5. DURULTUCU ÜNİTESİ

Çöktürme havuzları içme suyu tasfiyesinde suda bulunan askıdaki çökebilen katı maddelerin miktarlarının 
azaltılmasında kullanılır. İçmesuyu arıtma tesislerinde, hızlı ve yavaş karıştırmayı izleyen, çökebilen 
maddeleri çökeltmek amacıyla yapılan durultucu tankları suyun akış yönüne göre Yatay akışlı ve Düşey 
(Yukarı) akışlı durultucu tankları şeklinde sınıflandırılabilir.     

Durultmanın hızlı ve yavaş karıştırma ile birlikte uygulandığı birleşik sistemlerde Yukarı Akışlı durultucu 
tankları kullanılmaktadır. Bu tip durultucularda esas, durultucuya verilen yumaklaşmış maddeleri içeren suda, 
çökelebilen maddeler ağırlığından dolayı aşağıya doğru çökelirken, durulmuş suyun yukarı doğru hareket 
ederek durultucu yüzeyinden toplanmasıdır. 

DSİ tarafından yapılan içmesuyu arıtma tesislerinde yukarı akışlı durultucular kullanılmaktadır. Bu tip 
durultucularda kendi içerisinde çamur alma sistemi ve yüzey yüklemelerine göre 2 çeşittir;
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Çamur Battaniyeli Durultucular; Durultucu tabanından üniform olarak dağıtılan yumaklaştırılmış hamsu, 
flokülasyonun tamamlandığı ve katı maddenin tutulduğu çamur battaniyesi içerisinden yukarıdan aşağıya 
doğru akar ve durulmuş su, ünitenin üst kısmına yerleştirilmiş olan toplama kanalları vasıtasıyla toplanır. 
Çamur seviyesi su seviyesinin 2-3 m altındadır ve çamur mekanik sistemler ile alınarak arıtmaya tabii tutulur.
Bekleme Süresi : 1-2 saat ve Yüzey yükleme değeri 2 – 3.5 m3/m2/saat arasında değişir. 

Plakalı Tip Durultucular; Bu tip durultucu tanklarında esas durultucu tankları içerisine belli bir eğimle 
yerleştirilen plakalar (lamella) vasıtasıyla tankın içerisinde suyla temas eden yüzey alanının büyütülerek, 
tank boyutlarını küçültebilmektir. Genellikle 60º’lik eğimle yerleştirilen lamella plakaları ile yüzey alanı 
artırılmaktadır.Yumaklaştırılmış hamsu durultucu içerisine lamella paketinin alt kısmından üniform olarak 
verilirken, yoğunluğu artan ve çökelen maddeler tank tabanına doğru hareket eder, durulmuş su lamella 
plakalarının arasından yukarı doğru harekete geçerek, durultucu yüzeyinde bulunan toplama kanalları 
vasıtasıyla toplanır. Çökelen çamur, çamur alma sistemi ile durultucu tabanından alınır. Bekleme Süresi : 45 
dakika-1 saat ve Yüzey yükleme değeri 8 – 10 m3/m2/saat arasında değişir. 

Şekil 5: Çamur Battaniyeli Durultucu Ünitesi Plan ve Kesit

Şekil 6: Lamel Plakalı Durultucu Ünitesi Plan ve Kesit
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Örnek Çalışma

Projelendirme aşamasında bir durultucu ünitesinin bakım/arıza durumunda devre dışı olduğu haller dikkate 
alınarak bu koşullarda verimli çalışması prensibi uygulanmaktadır. Yavaş karıştırıcı ünitesi ile savaklı geçiş 
yapan sistemlerde  boyutlar açısından sadece lamel plakalı durultucu sistemi uyum sağlamaktadır. Çamur 
battaniyeli sisteme kapaklı geçiş sağlanması uygun olacaktır.

LAMEL PLAKALI SİSTEM

Tank uzunluğu (m) L 

Tank genişliği (m) W 

Alan (m2)= L x W 

Su Yüksekliği (ort)( m) h 

V1 (m
3 )= LxWxh (tek tank)

Vt (m
3 ) = Tank adedi x V1 (m3 )  (toplam tank)

Yüzey yükü 

S1 (m3/m2.sa) =  
A(m²)

/sa)Q(m 3

Bekleme Süresi

T (dakika)= 
/dak)Q(m

m V
3

3
T

10 000 m3/gün 

Tank uzunluğu   = 8 m

Tank genişliği   = 3 m

Alan                                           = 8x3 = 24 m2

Su Yüksekliği (ort)  = 4 m 

 V1= 8x3x4= 96 m3  (tek tank) 

Q=10 000 m3/gün=416,66 m3/sa = 0.12 m3/s

kapasitesi  ;

Q = 416,66 m3/sa x 1.03 =429 m3/sa = 0.12 m3/s 

Tank adedi : 3

Yüzey yükü 

S1 = /m².sam
3x24(m²)

/sa)429(m 3
3

95.5=

Bekleme SüresiT = dak40=
0.12x60

m 96x3 3

ÇAMUR BATTANİYELİ SİSTEM

Tank uzunluğu (m) L 

Tank genişliği (m) W 

Alan (m2)= L x W 

Su Yüksekliği (ort)( m) h 

V1 (m
3 )= LxWxh (tek tank)

Vt (m
3 ) = Tank adedi x V1 (m

3 )  (to-
plam tank)

Yüzey yükü 

S1 (m3/m2.sa)   =  
A(m²)

/sa)Q(m 3

Bekleme Süresi

T (dakika)= 
/dak)Q(m

m V
3

3
T

10 000 m3/gün 

Tank uzunluğu  = 13 m

Tank genişliği  = 5 m

Alan                               = 13x5 = 
65 m2

Su Yüksekliği (ort) = 4 m 

 V1= 13x5x4= 260 m3  (tek 
tank)

Q=10 000 m3/gün=416,66 m3/sa = 
0.12 m3/s

kapasitesi  ;

Q = 416,66 m3/sa x 1.03 =429 m3/sa 
= 0.12 m3/s 

Tank adedi = 3 Yüzey yükü 

S1 = Bekleme SüresiT = 

dak108=
0.12x60

m 3x260 3
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Durultucu Ortamı Hesabı

Q = KS gh2   Q Debi m3/s  K Sabit   S Delik çapı m2   ; 

n (delik sayısı)= S / 







4

2xDπ  Deliklerdeki hız ;V m/sn= Q / 








4

2xD
nx

π  

Orifislerden geçişte oluşacak yük kaybı:∆hP = 
gxC

VP

22

2  ,     

•	 Q=10 000 m3/gün=416,66 m3/sa = 0.12 m3/s

Durultucu kapasitesi  ;

Q = 416,66 m3/sa x 1.03 =429 m3/sa = 0.12 m3/s ; Tahkik debisi : 0.12 m3/s x1.10 = 0,13 m3/s
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•	 Durulmuş Su Toplama Borusu hesabı

Proje debisinde (3 durultucu devrede)

Her durultucuda, durulmuş suyu toplamak için 2 perfore  boru bulun-
maktadır.  

Borudaki  akışta  hız  tercihen 0,30 m/sn’den büyük olmamalıdır.  

ΣA = (2 x 0,13) x 3 = 0.78 m2 ( 3 durultucuda ) 

Σ Q’
P = 0,12 m3/sn 

VP = 0,12 / 0.78 = 0,16 m/sn

Tahkik  debisinde  ( Q’
T  = 0,13 m3/sn), 2 durultucunun  işletmede olması 

ΣA = (2 x 0,13)x2 = 0.52 m2 ( 2 durultucuda ) 

VT = 0,13 / 0.52 =  0,25 m/sn 

Her borudan geçen debi ;

QP =  
23

12,0
x

 = 0,02 m3/sn 

QT =  
22

13,0
x

 = 0,03 m3/sn 

Perfore boru üzerindeki delik çapı 40 mm seçilmiştir. 

Deliklerden geçiş hız faktörü dikkate alınarak delik sayısı 100 adet seçilmiştir.

Deliklerdeki hız ;

VP = 0,02 / 







4
04,0100

2x
x
π

 = 0,16 m/sn

VP = 0,03 / 







4
04,0100

2x
x
π

 = 0,24 m/sn

Orifislerden geçişte oluşacak yük kaybı:

Proje debisi için ; 

∆hP = 
gxC

VP

22

2
 =

( )
81,9262,0

16,0
2

2

xx
 = 0,003 m Tahkik  debisi için ; hP = 

gxC
VP

22

2
 = 

( )
81,9262,0

24,0
2

2

xx
 = 0,007 m 

•	 Kanal Başı-Sonu Su 
Kotları

Proje debisinde (3 durultucu devrede)

Kanal Sonu su yükü:

Kanal sonu:  dc = (q2 / (b2 x g))1/3

dc =(0,022 / (0,42 x 9,81))1/3 = 0.07

Kanal Başı su yükü:

do = 1,732 x dc

do = 1,732 x 0,07 = 0,12 m               

Kanal başı su kotu 

Hp (m)=Toplama Borusu Taban Kotu+ 0,07 m

Kanal sonu su kotu 

Ht (m) =Toplama Borusu Taban Kotu+ 0,12 m

Tahkik debisinde kanal başı ve sonu su kotu 
(2 durultucu devrede):

Kanal sonu:  dc = (q2 / (b2 x g))1/3

dc =(0,032 / (0,42 x 9,81))1/3 = 0.08

Kanal Başı su kotu:

do = 1,732 x dc

do = 1,732 x 0,08 = 0,14 m  

Kanal başı su kotu 

Hp(m)= Toplama Borusu Taban Kotu+ 0,08 m

Kanal sonu su kotu 

Ht(m) = Toplama Borusu Taban Kotu+ 0,14 m

Durultucu su kotu 

Hp = Kanal Sonu Su Kotu + 0,003 m  

Ht = Kanal Sonu Su Kotu + 0,007 m  
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10 000-100 000 m3/gün debi değerleri için hesaplanan tasarım değerleri Ek 4-a ve Ek 4-b de verilmiştir.

6. FİLTRE ÜNİTESİ 

Filtreleme işlemi kısaca;  Suyu daneli malzeme ile teşkil edilmiş filtrelerden geçirmek suretiyle sudaki kolloid 
ve süspansiyon maddelerin tutulması işlemidir. 

Filtreler kullanım amaçlarına göre çeşitli sınıflara ayrılırlar;

•	Filtrasyon hızına göre

Hızlı filtreler,

Yavaş filtreler.

•	 İnşaat ve hidrolik şartlara göre

Yerçekimi ile çalışan filtreler; Üstleri açık olan ve 
suyun yerçekimi ile aktığı filtrelerdir,

Yukarı akışlı filtreler; Su girişin alttan olduğu fil-
trelerdir,

Basınçlı filtreler; Basınca dayanıklı tank şeklinde 
olan filtrelerdir. Su pompa ile filtre içine basılır, 
su basınçla filtreye girer ve basınçla çıkar.

•	Filtre malzemesine göre sınıflandırma

Kum filtreleri.

Antrasit Kömürü ile teşkil edilen filtreler,

Birden fazla malzemenin kullanıldığı filtreler,

Diatomit filtreler. 

Şekil 7: Filtre Ünitesi Plan ve Kesit Çizimleri

Çalışmada DSİ tarafından en çok kullanılan hızlı kum filtre sistemlerinin tasarımı ve  boyutlandırılması 
verilmiştir.  

Örnek çalışma ;

50 000 m3/gün kapasiteli bir arıtma tesisi için hızlı kum filtreleri aşağıdaki gibi tasarlanabilir;

Tesis geri devir oranının % 3 olduğu kabulüne göre:

Debi = Q = 50 000 x 1,03 = 51 500 m3/gün = 2 145 m3/sa = 35,75 m3/dk = 0,596 m3/sn

Seçilen filtrasyon hızı = 7,5 m3/m2/sa 

Hızlı kum filtreleri için gerekli toplam alan=    =  = 286 m2

Seçilen filtre sayısı 8 adet (1 adet  geri yıkama ve 1 adet bakım)
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Bir filtrenin yüzey alanı =  ≈ 48 m2

Filtre  genişlik = 4 m ; uzunluk= 12 m ;   uzunluk-genişlik oranı = 3:1   ;  alan= 4 x 12 = 48 m2

Filtre giriş yapısı batık orifis olması halinde; 

açıklık sayısı = 2 adet x 6 filtre         ;  en x yükseklik = 0,4 m x 0,4 m  ;  hız = 0,3 m/sn  

Filtre giriş yapısı savak olması halinde;en = 1,6 m     ;   hsu = 0,11 m  ;   hız = 0,59 m/sn 

Alt dren sistemi: 

Beton plaka boyut = 0,99 m x 0,99 m;  adet = 48 adet/filter; 1 plakadaki nozul sayısı = 60 adet/plaka  ; 

1 filtredeki toplam nozul sayısı=48x60=2880adet/filter; Toplam nozul =8x2880=23040 adet/tesis

Filtre yatağı, yatak malzemesi dane büyüklüğü ve 
miktarları

Tabaka yüksekliği 
Su 1,0(m)
Kum (0,8 – 1,2 mm) 1,0(m)
İnce çakıl (2,4 – 4,8 mm) 0,1(m)
Orta çakıl (6,0 – 9,5 mm) 0,1(m)

Filtre Yatağı Kayıpları:

Filtre kum yatağı özellikleri aşağıda verilmiştir:

Temiz kumda  porozite    Pn = 0,42

Şekil faktörü    φ = 0,95

Tıkanma derinliği (max)   I   = 0,50 m

tmin =  10 oC için    √ = 1,31 x 10-6 m2/s

Kum  derinliği    L1 = 1,00 m

Kum  dane boyutu     d1 = 0,8 – 1,2 mm

İnce çakıl derinliği    L2 = 0,10 m

İnce çakıl dane boyutu     d2 = 2,4 – 4,8 mm

İri çakıl derinliği    L3 = 0,10 m

İri çakıl dane boyutu    d3 = 6,0 – 9,5 mm

Filtre yatağı üzerinde su yüksekliği H1 = 1,00 m

Filtre yatağı temizken kum yatakta oluşacak yük kaybı;                                                           

υ
dv

=Re
= 360010.31,1

5,7108,0
6

3

x
xx

−

−

= 1,264   
75,1

Re
1

150 0 +
−

=
P

f 75,1
264,1

42,01150 +
−

=
= 70,583
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gd
fLv

P
P

h
φ

2

3
0

0
0

1−
=

3

2

3 108,081,995,0
)3600/5,7(1583,70

42,0
42,01

−

−
=

xxx
xx

x
= 0,32  m

İnce çakıl; 0h = 0,004 m   İri çakıl ; 0h = 0,001 m

Temiz kum yatakta yük kaybı

Çalışma sonunda filtre kumunun 0,40 m derinliğe kadar 
kirlenmesi durumunda meydana gelecek maksimum yük 
kaybı;

tg α =  →   X = 0,41 m

hmax =   2,00 – 0,41 = 1,59 m

Çakıl yataktaki toplam yük kaybı =0,004+0,001 ≅ 0,10 m 

Oluşabilecek toplam yük kaybı

Σ∆h = 1,59 + 0,10 = 1,69 m
Temiz kum yatakta yük kaybı

Çalışma sonunda filtre kumunun 0,40 m derinliğe kadar kirlenmesi durumunda meydana gelecek maksimum 
yük kaybı;

tg α =  →   X = 0,41 m

hmax =   2,00 – 0,41 = 1,59 m

Çakıl yataktaki toplam yük kaybı =0,004+0,001 ≅ 0,10 m  

Oluşabilecek toplam yük kaybı

Σ∆h = 1,59 + 0,10 = 1,69 m

Filtrelerde en fazla 1,50 m’ye kadar yük kaybına izin verilecek, yük kaybı bu değere ulaşan filtre devre dışı 
bırakılarak geri yıkamaya alınacaktır.

Filtre tabanında toplanan suyun temiz su kollektörüne ve geri yıkama esnasında yıkama suyunun filtre tabanına 
geçişini sağlamak amacıyla geri yıkama kanalı boyunca 12 adet ᴓ 250’lik açıklık teşkil edilecektir. Ayrıca hava 
ile geri yıkama sırasında hava geçişini sağlamak üzere nozulların alt bölümünde yer alan hava giriş deliklerine 
denk gelecek seviyede geri yıkama kanalı boyunca 5 * 12 = 60 adet               ᴓ 32’lik boşluklar bırakılacaktır.

Filtre geri yıkama işlemi:

Filtre kumu üzerinde 20 – 30 cm su seviyesi kalana kadar suyun drene edilmesi,

5 dk hava (60 m3/m2.sa) m ile çitileme, 3-5 dk hava ve su ile yıkama (1 pompa, 13 m3/m2.sa),

Sadece su ile yıkama 3-7 dk (2 pompa, 26 m3/m2.sa), (arınmış su görülüne kadar).

Hava ile yıkama hızı = 60 m3/m2.sa

Blower   sayı = 2 + 1    ;  kapasite = 60 x 48 = 2880 / 2 = 1440 m3/sa

Su ile yıkama hızı 1. aşama = 13 m3/m2.sa    ;     2. aşama =26 m3/m2.sa

Pompa sayı       = 2 + 1   ; kapasite  = 13 x 48 = 624 m3/sa



107

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Filtre boru galerisi:

Hava hattı çap = 0,3 m

hız = 11,32 m/sn

malzeme cinsi =çelik

renk = kırmızı
Çıkış borusu (geri 
yıkama / temiz su)

çap = 0,5 m  

hız (temiz su)= 0,51 m/sn

hız (geri yıkama) = 1,77 m/sn

malzeme cinsi = çelik 

renk = koyu mavi
Temiz su bağlantı 
hattı

çap = 0,3 m

hız = 1,41 mlsn

malzeme cinsi = çelik 

renk = koyu mavi

Temiz su kollektör

çap = 0,7 m

hız = 1,55 m/sn 

malzeme cinsi = çelik

renk = mavi

Kirli su hattı çap = 0,5 m

hız = 1,77 m/sn 

malzeme cinsi = çelik

renk = kahverengi

Geri yıkama iletim 
hattı

çap = 0,5 m 

hız = 1,77 m/sn

malzeme cinsi = çelik

renk =açık mavi

Tahliye hattı çap = 0,2 m

malzeme cinsi = çelik

renk = kahverengi

Yıkama suyu hacmi:

1.aşama 5 dk x48 m2x13 m3/m2.sa / 60 dk=52 m3 ;   2.aşama 5 dk x 48 m2 x 26 m3/m2.sa / 60 dk=104 m3

2 filtre yıkaması için gerekli su miktarı =2 x (52+104) = 312 m3 

Tesis ihtiyaçları (servis suyu, içme ve kullanma suyu vd.) için gerekli su miktarı =  200 m3

Minimum geri yıkama deposu hacmi = 312 + 200 = 512 m3

Geri yıkama suyu tutma tankı 1 adet 2 bölme olarak ve en az 2 geri yıkama suyunu depolayacak kapasitede 
teçhiz edilir.1 adet (2 bölme) en =2 x 4 m; boy =12 m;hsu = 4 m; hacim = 384 m3 > 312 m3 
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Şekil 8 : Geri yıkama suyu tutma tankı plan ve kesiti

10 000-100 000 m3/gün debi değerleri için hesaplanan tasarım değerleri Ek 5 de verilmiştir.

8. SONUÇLAR

Yüzeysel sular dış etkenlerle az veya çok oranda kirlenmektedirler. İçmesuyu temini amacıyla kullanılacak 
olan yüzeysel suların kalite kriterlerindeki bozulmalara göre hamsu;konvansiyonel arıtma tesisi arıtım üniteleri 
olan; havalandırma, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma (yumaklaştırma), çöktürme (durultucu) ve filtreleme gibi 
pek çok işlemlerden geçirilerek İçmesuyu elde edilmesi sağlanır. Konvansiyonel içmesuyu arıtma tesislerinin 
tasarım esasları ve normlarının özetlendiği bu rehber  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 
projelendirme çalışmalarında, konvansiyonel tipte  içmesuyu arıtma tesislerinin tasarımı ile ilgili belli bir 
standarda sahip yol gösterici kaynak olmaktadır. Bu kaynak sayesinde kişiden kişiye değişim gösterecek 
uygulamalardan vazgeçilerek, hamsu kalitesi ve diğer faktörlerde göz önüne alınarak standartlara uygun 
projeler hazırlanmaktadır.
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Ek 5 : FILTRE ÜNITESI NORM ÇALIŞMA ÖZET TABLOSU
Debi (m3/
gün) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Debi (% 3 
geri devir ile 
birlikte) (m3/
gün) 

10300 20600 30900 41200 51500 61800 72100 82400 92700 103000

Debi (m3/sa) 429,17 858,33 1287,50 1716,67 2145,83 2575,00 3004,17 3433,33 3862,50 4291,67

F i l t r e 
genişliği (m) 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

Filtre boyu 
(m) 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12

U z u n -
luk-genişlik 
oranı  

2:1 2:1 3:1 3:1 3:1 2,4:1 2,4:1 2,4:1 2,4:1 2,4:1

Filtre alanı 
(m2) 32 32 48 48 48 60 60 60 60 60

Filtre sayısı 2 4 4 6 6 6 6 8 8 8
F i l t r a s y o n 
hızı (m/sn) 6,7 6,7 6,7 6,0 7,5 7,2 8,3 7,2 8,0 8,9

Geri yıkama 
ve bakım ile 
birlikte filtre 
sayısı

4 6 6 8 8 8 8 10 10 10

Su yüksekliği 
(m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Filtre Yatağı 
Malzemesi
Kum (0,8–1,2 
mm) tabakası 
yük. (m) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

İ n c e 
çakıl(2,4–4,8 
mm)tabakası 
yük. (m)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Orta çakıl 
(6,0–9,5 mm) 
) tabakası 
yük.(m)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

UC=d60/d10 <1,42 <1,42 <1,42 <1,42 <1,42 <1,42 <1,42 <1,42 <1,42 <1,42
Temiz kum 
yatakta yük 
kaybı (m)

0,20 0,20 0,20 0,22 0,18 0,19 0,16 0,19 0,17 0,15

Beton plaka 
boyutu (m x 
m)

0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99 0,99*0,99

Beton plaka 
adedi (adet/
filtre) 

32 32 48 48 48 60 60 60 60 60
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Ek 5 : FILTRE ÜNITESI NORM ÇALIŞMA ÖZET TABLOSU
Debi (m3/
gün) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Plaka nozul 
sayısı (adet/
plaka) 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Filtre nozul 
sayısı (adet/
filtre) 

1920 1920 2880 2880 2880 3600 3600 3600 3600 3600

Toplam nozul 
sayısı (adet) 7680 11520 17280 23040 23040 28800 28800 36000 36000 36000

Giriş açıklık batık ol-
ması halinde
Bir filtredeki 
açıklık sayısı 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

En (m) x 
Yükseklik(m)

0,4 x 
0,4

0,4 x 
0,4

0,4 x 
0,4

0,4 x 
0,4

0,4 x 
0,4

0,5 x 
0,5

0,5 x 
0,5

0,5 x 
0,5

0,5 x 
0,5

0,5 x 
0,5

Hız (m/sn) 0,37 0,37 0,56 0,56 0,31 0,37 0,43 0,37 0,42 0,47
Giriş sa-
vak olması 
halinde
Açıklık sayısı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Savak boyu 
(m) 1 1 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8

hsu(m) 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13
Hız (m/sn) 0,59 0,59 0,60 0,58 0,62 0,63 0,66 0,63 0,63 0,65
Geri yıkama 
prosesi
Hava ile yıka-
ma hızı (m3/
m2.sa) =

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Hava ile 
yıkama süresi 
(dk) =

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Debi (m3/sa) 
= 1920 1920 2880 2880 2880 3600 3600 3600 3600 3600

Blower sayısı 
= 1+1 1+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

Blower kap-
asitesi (m3/
sa)=

1920 1920 1440 1440 1440 1800 1800 1800 1800 1800

Blower tipi = Roots
Hava hattı 
çap (m)= 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Hız (m/sn)= 10,87 10,87 11,32 11,32 11,32 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15
Su ile yıkama 
1. aşama hız 
(m3/m2.sa) = 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
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Ek 5 : FILTRE ÜNITESI NORM ÇALIŞMA ÖZET TABLOSU
Debi (m3/
gün) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

1. aşama 
yıkama süresi 
(dk)=

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1. aşama 
yıkama debisi 
(m3/sa) =

416 416 624 624 624 780 780 780 780 780

1. aşamada 
gerekli su 
miktarı (m3)=

35 35 52 52 52 65 65 65 65 65

2. aşama hız  
(m3/m2.sa) = 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2. aşama 
yıkama süresi 
(dk)=

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2.aşama yıka-
ma debisi 
(m3/sa)=

832 832 1248 1248 1248 1560 1560 1560 1560 1560

2. aşamada 
gerekli su 
miktarı (m3)=

69 69 104 104 104 130 130 130 130 130

Pompa sayısı 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+11
Pompa kapa-
sitesi 416 416 624 624 624 780 780 780 780 780

Pompa tipi S a n t -
rifüj

1 geri yıkama 
için gerekli su 
miktarı (m3)

104 104 156 156 156 195 195 195 195 195

2 geri yıkama 
için gerekli su 
miktarı (m3)

208 208 312 312 312 390 390 390 390 390

Filtre boru 
galerisi
Geri yıkama + temiz su 
çıkış ortak hattı
Çap (m) = 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Hız (temzi 
su) (m/sn) = 0,47 0,47 0,46 0,40 0,51 0,61 0,71 0,61 0,68 0,76

Hız (geri 
y ıkama)(m/
sn) =

1,84 1,84 1,77 1,77 1,77 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21

Geri yıkama 
kollektörü
Çap (m) = 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Hız (m/sn) = 1,84 1,84 1,77 1,77 1,77 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
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Ek 5 : FILTRE ÜNITESI NORM ÇALIŞMA ÖZET TABLOSU
Debi (m3/
gün) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Temiz su 
bağlantı hattı
Çap m = 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Hız (temzi 
su) (m/sn) = 0,84 0,84 1,27 1,12 1,41 0,95 1,11 0,95 1,07 1,19

Temiz su 
kollektör hat-
tı
Çap (m) = 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1 1 1
Alan (m2) = 0,13 0,20 0,38 0,38 0,38 0,50 0,50 0,79 0,79 0,79
Hız (temzi 
su) m/sn = 0,95 1,21 0,93 1,24 1,55 1,42 1,66 1,21 1,37 1,52

Geri yıkama 
deposu
2 Geri yıkama 
için gerekli su 
miktarı (m3)

208 208 312 312 312 390 390 390 390 390

Genel tesis 
ihtiyacı için 
gerekli su 
miktarı

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Geri yıkama 
deposu min-
imum hacim 
(m3)

408 408 512 512 512 590 590 590 590 590
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ÖZET

Son yıllarda artan su ihtiyacı, endüstriyel gelişim ve kirliliklerle ilişkili sağlık sorunlarının anlaşılması 
içme ve atık sularda kabul edilebilir yasal sınırların düşük seviyelere indirilmesine ve yüksek verimlerde 
arıtma ihtiyacına neden olmuştur. Ancak, ihtiyacı karşılayabilecek su kaynağına özel ileri teknoloji su arıtma 
çözümlerinin yüksek maliyet, karmaşık Ar-Ge ve yaklaşım hesapları gerektirmesi nedeni ile global ölçekte 
yaygınlaştırılabilirliği çok sınırlıdır.

Sorunun çözümüne yönelik yasal seviyenin üzerinde arsenik bulunan bir içme suyu kaynağı özelinde teorik 
kimyasal termodinamik model hesap yaklaşımları, deneysel süreç benzetim testleri ve miktar verilerinden 
faydalanılarak arıtma sistem hesap yaklaşımı ve tasarımı geliştirilmiştir. Çalışma yöntemi arıtma sisteminin 
sürdürülebilir yüksek arıtma verimlerini farklı on-line sensörler ile PLC (Programmable Logic Controller) 
kontrollü istenen sayıda program ile tam ve yarı otomatik çalışacak bir şekilde tasarlanabilmesini de sağlamıştır. 

Kimyasal termodinamik model hesap yaklaşımında, ham suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalite 
özelliklerine göre belirlenen çok sayıda ölçüm ve analiz parametresi kullanılmıştır. Model hesapları pH ve redoks 
şartlandırma, oksidasyon, adsorban doz ayarı, oluşacak çamur miktarları, çok katmanlı kimyasal adsorban 
medya filtreleri olarak 6 farklı tepkisel arıtma süreç tasarımı yapılmasını sağlamıştır. Model hesaplarından elde 
edilen veriler ile deneysel süreç benzetim testleri tasarlanarak gerekli kilit noktalarda testlerden elde edilen 
ölçüm ve analiz verileri teorik verilerle karşılaştırılmıştır. Teorik model hesapları ile deneysel süreç benzetim 
testleri arasında arıtmayı sağlayan baskın süreçlerde çok yüksek uyumluluk elde edildiği gibi, uyumsuzluk 
olması durumunda gözden kaçan ya da dikkate alınmayan süreçlerin etkinliğinin anlaşılması sağlanmıştır. 

Model ve testlerden elde edilen veriler, kaynak maksimum debisi ile birleştirilerek istenen süreçlerin 
gerçekleşmesini sağlayacak alıkonma zamanlamalarında donanım boyutlandırmaları (tanklar, kartuşlar, 
pompa kapasite, tür ve sayıları, selenoid valfler vb.) yapılmıştır. Miktar ve kalite verilerinin birleştirilmesi ile 
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elde edilen donanım özellikleri sistemin sensörlerle tam ve yarı otomatik çalıştırılmasında gerekli PLC yazılım 
programlarının oluşturulmasını sağlamıştır. 

Arıtma sistem tasarımında kullanılan kalite ve miktar verileri her su kaynağına özel yaklaşım hesabı 
yapılmasında ihtiyaç duyulan çok önemli karar desteği sağlamıştır. Sistemin arsenik gibi kirleticileri barındıran 
gerçek bir su kaynağında denenerek kanıtlanmasına ve teknoloji hazırlık seviyesinin yükseltilmesine ihtiyaç 
vardır. 

Anahtar Kelimeler: İleri arıtma, süreç tasarımı, sanayi 4.0, PHQREECI.

Model Design Providing Process Design According to Resource Quality in 
Drinking Water Treatment

ABSTRACT

The realization of the health issues related to the increasing need of water, industrial development and 
pollution have made the legal boundaries be lowered in drinking and wastewater along with creating a need 
for high efficiency treatment. However in order to meet the needs it’s hard to create special high technology 
water treatment solutions due to their complex research-development calculations, approaches and high costs. 
Therefore it’s very limited to disseminate it on a global level.

In order to solve the problem specifically of drinking water with above legal arsenic levels there have 
been theoric chemical thermodynamic model calculation approaches, treatment system calculation approaches 
with the use of quantity data and experimental process simulation tests have been developed. In the chemical 
thermodynamic model calculations, many calculation and analyzing parameters have been used in connection 
to the physical, chemical and biological quality characteristics of the raw water. With the data acquired from 
model calculations, experimental process simulation tests have been developed and in required key points 
the calculation and analysis data from the tests were compared with theoric data. The data obtained from the 
models and tests are combined with the quantity data and the hardware dimensions are made at the retention 
times that will enable the desired processes to be realized. Hardware features enable the creation of PLC 
(Programmable Logic Controller) software programs required for full and semi-automatic operation of the 
system with sensors.

The quality and quantity data used in the treatment system design provided very important decision support 
needed for calculating the specific approach for each water source. The system needs to be tested in a real 
water source containing pollutants such as arsenic, and the technology preparation level needs to be increased.

Key Words: Advanced treatment, process design, industry 4.0, PHQREECI.

1. Giriş 

Günümüzde istenen kalite ve miktarda tarımsal, endüstriyel ve içme suyu ihtiyacının karşılanması en 
önemli kaynak problemlerinden birisidir. Artan su ihtiyacı, endüstriyel gelişim ve kirliliklerle ilişkili sağlık 
sorunlarının anlaşılması içme ve atık sularda kabul edilebilir yasal sınırların düşük seviyelere indirilmesine 
ve yüksek verimlerde arıtma ihtiyacına neden olmuştur. Su kaynağına özel ileri teknoloji su arıtma çözümleri 
çok karmaşık teorik yaklaşım hesapları, donanım, hammadde ve Ar-Ge çalışmaları ve yüksek maliyet 
eşikleri nedeni ile global ölçekte yaygınlaştırılabilirliği sınırlıdır. Örneğin, ülkemizde 2009 yılında İzmir’de 
yapılandırılan 259 000 m3/gün kapasiteli arsenik (As) arıtma sistemi 18 milyon Euro’ya mal olmuş ve yerli 
teknoloji ile yaygınlaştırmaya çalışılmıştır. Ancak, arıtma başarısızlığı sağlayacak seviyede teorik altyapıdan 
ve uygulama tasarımından yoksun önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Bu durumda, yeni hesap yaklaşımları 
ile yerli ileri teknoloji kirletici bazlı fikri ve sınai haklara sahip sürdürülebilir on-line sensör destekli PLC 
kontrollü arıtma çözümleri geliştirilmesinin ülkemiz açısından stratejik önemi vardır. Yerli ham madde, 
donanım ve düşük maliyet desteği ile sağlanan rekabet avantajı ile yurt içi ve dışında sağlıklı su ihtiyacının 
karşılanmasının yanısıra 3 ile 33 kat arasında değişen katma değer getirisi (World Water Day, 2010) ile global 
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ölçekte yaygınlaştırılabilirliğin sağlanması özellikle su kıtlığı yaşayan coğrafyalarda çok büyük stratejik önem 
ve avantajlara sahiptir.

İçme suyunda yüksek As derişimlerinin önemli sağlık problemlerine neden olduğunun anlaşılması nedeni 
ile Dünya Sağlık Örgütü 1993 yılında içme sularında bulunabilecek kabul edilebilir en yüksek As miktarının 
0,05 mg/L’den 0,01 mg/L değerine indirilmesini tavsiye etmiştir. Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de bu değer baz alınmaktadır. Aslında, günümüzde As seviyesinin diğer bazı metal ve ametallerle 
birlikte içme suyunda 1 µg/L seviyesinin bile altına indirilebilir olması sağlık açısından istenen bir durumdur. 
Ancak, bu amaçla yapılandırılan içme ve atıksu arıtma endüstrisi Ar-Ge yatırımları konu ile ilişkili gelişmiş 
ülkeler seviyesinde sınırlıdır. 

Ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok bölgede (güney Asya ülkeleri, kuzey ve güney Amerika…) 
yüzey ve yeraltı sularında yüksek As derişimleri önemli araştırmalara konu olmuştur. As kirliliği dünya 
genelinde indirgen su karakterine neden olan bataklık-turba alanları, pirinç gibi sulu tarım uygulama alanları, 
kapalı havza gölleri, jeotermal kaynaklar, madencilik, pestisitler, çeşitli jeolojik birimler ve atıksu deşarjları 
ile ilişkilidir. Güney Asya ülkeleri, Macaristan ve Çin’de bulunan yeraltı sularında, alüvyonal sedimentlerdeki 
sulu demiroksitlerin (Hfo) indirgen ortamda çözünmesine bağlı yüksek As derişimleri vardır. Arjantin, Şili ve 
Meksika’da alüvyonal akiferlerin yüksek ve nötral pH değerlerinde yükseltgen şartlara ve termal kaynaklara 
bağlı; Amerika ve Kanada’da ise, farklı redoks şartların alanlar üzerindeki etkileri ve özellikle iyon şiddeti, 
yüksek pH ve yükseltgen şartlara bağlı olarak As derişimleri yüksek değerlerdedir (Nicolli vd., 1989; Sancha 
1999; Smedley vd., 2001; Smedley ve Kinniburgh, 2002; Stollenwerk, 2003; Webster ve Nordstrom, 2003; 
Nriagu vd., 2007, Buschmann vd., 2008). Birçok durumda As; kükürtlü ve demirli minerallerin yapısında 
bulunduğundan bu minerallerin çözünmesine bağlı olarak yeraltı suyuna geçmektedir (Smedley ve Kinniburgh, 
2002; Prohaska ve Stingeder, 2005). Ülkemizde madenler, volkanik birimler ve alüvyon akiferlerde doğal ve 
insan kaynaklı nedenlerle yüksek seviyelerde bulunabilmektedir.

Yüzey ve yeraltı suyunda As bulunması mineral çözünme/çökelme, adsorpsiyon/desorpsiyon, yükseltgenme/
indirgenme tepkimeleri ve biyolojik dönüşüm ile kontrol edilir (Le Guern vd., 2007). As hareketliliğini 
kısıtlayan ve arttıran en önemli mekanizma genellikle adsorbsiyon ve desorpsiyondur. Adsorbsiyon-
desorbsiyon etkisi, metal oksit ve oksihidroksitler (Fe-Al-Mn), kil mineralleri, karbonatlar ve hümik asitler 
ile ilişkilendirilmektedir (Stollenwerk, 2003). As adsorbsiyonu; adsorblayıcı katı yüzeyi, pH, redoks (EH), As 
derişimi ve türleri, tepkime kinetiği ve rekabet halinde olduğu fosfat, sülfat, silis, organik ligantlar, kalsiyum 
ve magnezyum derişimleri gibi su karakterizasyonu ve ortamda oluşan fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
süreçlere bağlıdır. Demir oksihidroksitler (götit: FeOOH, lepidokrozit: FeOOH, amorf Fe(OH)3, ferrihidrit: 
5Fe2O3.9H2O) As adsorplayıcı olarak yüksek yüzey alanına ve potansiyeline sahip minerallerdir (Le Guern 
vd., 2007). Tepkime mekanizmaları, metal ve metalloidlerin değişen redoks, pH ve çözelti kompozisyonunda 
katı ve kompleks tepkisel yüzeylerde farklı hidrokimyasal model tipleri ile baskın tepkimeler seviyesinde 
oldukça başarılı bir şekilde anlaşılabilmektedir (Le Guern vd., 2003, 2007; Apello ve Postma, 2005). As 
hareketliliği katı faz üzerine sorbsiyon dışında, yüksek biriktirme kapasitesine sahip bitkiler ve mikrobiyal 
organizmalar gibi (Visoottiviseth vd., 2002; Waring ve Maher, 2005) fizikokimyasal ve biyolojik teknikler ile 
de sınırlanabilmektedir. Ancak, As hareketliliğinin sınırlanması zamana ve su ortamının özelliklerine bağlı 
olarak tersinir bir durumdur ve As su ortamında tekrar hareketli hale gelebilmektedir (Wang ve Mulligan, 
2006).

As hareketliliği ve sınırlanması üzerinde bu kadar çok süreç ve bileşenin etkili olması yaklaşım hesapları 
kullanmadan arıtmaya çözüm oluşturulmasını nerede ise imkansız kılmaktadır. Üstelik arıtma sistemlerinde 
yapılandırılan her bir tepkime, süreç öncesi, sırası ve sonrasında sistemin davranışının anlaşılması ve kontrolü 
için geleneksel Ar-Ge tekniklerinden daha gelişmiş ölçüm, süreç benzetim testleri ve prototipler geliştirmesini 
gerektirmektedir. Bir tepkime ile örneğin kullanılan koagülanta göre dozlama sonrası oluşacak çamur miktarı 
kolayca hesaplanabilir. Ancak, arıtma sistemlerinde ham su özelliklerine göre çok fazla tepkime ve sonuçlarına 
göre gelişen sürecin kontrolü gerekmektedir. Bu durumda elde hesaplama yöntemi ile sonuç almak nerede ise 
imkansız hale gelmektedir. 
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2. Hesap Yaklaşımı

As özelinde bir arıtma sistemi için gerekli hesap yaklaşımı ham su kalitesi, su miktarı (debi) ve istenen 
tepkime/süreçlerin gerçekleşmesi için gerekli zaman boyutunda değişen üç ana yapıdan oluşmaktadır. Çalışmada 
uygulanan hesap, prototipleme ve uygulama yaklaşımında Plummer vd. (1983), Plummer (1984), Appelo ve 
Postma (2005), Berthke (2008), Langmuir (1997), Zhu ve Anderson (2002), Bundschuh ve Zilberbrand (2012) 
ve Parkhurst ve Appelo (2013)’de bahsedilen hidrokimyasal sistemleri anlama ve benzetiminde kullanılan 
yöntemlerden yararlanılmıştır. Hesap yaklaşımlarının çok kapsamlı ve karmaşık bir yapıdan oluşması nedeni 
ile burada arıtma süreç tasarımı odağında dikkate alınan özet bilgiler verilmektedir. Kimyasal termodinamik 
model yapısı ilk aşamada ham su ölçüm ve analiz verileri girdi olarak kullanıp, girdilere göre çözünmüş türlerin 
ve mineral doygunluklarının standart bir hesaplaması yapılmıştır. Bu noktada, ham su kompozisyonunda 
öncelikle pH ve redoks şartlarda etkileşim sağlayan türlerden başlayan kapsamlı bir ön değerlendirme yapılarak 
olası sorunların çözümü için gerekli faz değişimleri, tepkimeler ve süreç yapısı bazında tespitler yapılmıştır. Bu 
noktadan sonra belirlenen faz değişimleri (gaz alışverişi, çözünme-çökelme, adsorpsiyon vb.) tepkime ve süreç 
yapısı ilk model girdilerine eklenerek olası değişim ve arıtma için istenen tasarım şartları oluşturulmuştur. Elde 
edilen çıktılar anlık seviyede olduğundan izlemeye dayalı verilerle özellikle değişim gösteren baskın süreç ve 
konsantrasyonlar tekrar model girdilerine alınarak değişimlerin tasarıma etkisi ve yüksek arıtma verimi için 
istenen şartlar araştırılmıştır. 

Arıtma tasarımında ham su özelliklerine göre oksidasyon (havalandırma), pH şartlandırma, adsorpsiyon 
ve fiziksel/kimyasal filtrasyon süreçleri kullanılmıştır. Ham su öncelikle PHREEQC yazılımı ve wateq4f veri 
tabanı kullanılarak sucul türlere, atmosfere açık şartlara (O2 log k: -2,960, dH: -1,844 kcal, SI: -0,69; CO2 log k 
-1.468, dH: -4,776 kcal, SI: -3,5), 0,1 mmol FeCl3 ekleme ve tekrar atmosfere açıp amorf Fe(OH)3 çökelimine 
izin verilerek olası türlerin değişimleri hesaplanmıştır. Belirlenen türlerin en yüksek adsorpsiyon verimi 
sağladığı pH, redoks potansiyeli (EH), suda var olan çözünmüş içeriğin zamana bağlı değişimini kontrol 
eden fiziksel ve kimyasal süreçleri kontrol eden sensörler belirlenmiştir. As konsantrasyonu ve zamana bağlı 
değişimine göre dozlanacak FeCl3 miktarının belirlenmesinde kimyasal termodinamik model hesaplarında 0,1 
ile 1,5 mmol/L arasında değişen doz ayarları kullanılmıştır. Eklenen FeCl3 miktarına göre çökelen Fe(OH)3 
miktarı, sistemde var olan çökebilecek diğer minerallerin (Fe, Al ve Mn mineralleri) miktar hesapları ve askıda 
katı madde miktarı analizleri oluşacak çamur miktarının hesaplanmasında kullanılmıştır. Çökelen mineral ve 
askıda katı maddelerin filtrelenmesinden kaçan ve suda çözünmüş halde adsorplanmadan kalan kirletici içerik 
(As) çok katmanlı fiziksel ve kimyasal filtrasyonu sağlayan adsorban medya filtreleri tarafından tutulmaktadır. 
Adsorban medya filtreleri sistemde kontrol edilen on-line sensörler aracılığı ile As için gerekli baskın katyonik 
yüzey yüküne ve belirlenen zaman aralığında tutma sağlayacak kapasitede yüzey alanına sahip bir yapıdadır. 
Ancak, sistemin gerçek ortamda denenmesinde arıtılmış su analizlerinde As ve diğer adsorpsiyona etki eden 
bileşenlerin konsantrasyonlarının izlenmesi pH ve redoks potansiyelin değişimi adsorban medya kapasitesinin 
zamanlamasını belirleyecek asıl etkendir. Sistem üzerine hem kendi içinde katmanlanma hem de seri bağlı 
anyonik ve katyonik baskın adsorban medyaların eklenmesi suyun istenen seviyede ve zamanda güvenli olarak 
arıtılmasında en önemli aşamalardan birisidir.

Debi değerlerine göre istenen kalitenin elde edilmesinde gerekli denge şartlarını sağlayabilecek zamanlama 
belirlenerek donanım boyutlandırması yapılmıştır. Sistemde debi, kirletici konsantrasyonu ve su kalitesi 
değişimi dikkate alınarak en az üç farklı arıtma akım algoritması tasarlanmıştır. Düşük, nötr ve yüksek pH, 
oksijen altı ve yükseltgen EH potansiyeli değişimi, akım hız kontrolü, ham su kirletici ve kalite değişimi ve 
arıtma donanım yapısı sensör kontrollü PLC yönetim programlarının temel unsurlarıdır.

2.1. Ham Su Kalitesi

İçme suyu arıtım tasarımında uygulanacak süreç tasarımını baskın olarak su kalitesi, pH, redoks şartlar, 
kirletici türleri, etkileşim halinde olduğu diğer nötr, anyon ve katyonlardan başlayan çözünmüş türler, debi, 
doğal şartlar ve ekonomiye kadar ilerleyen birçok karmaşık faktör belirlemektedir. Kimyasal termodinamik 
yazılım desteği almadan deneysel veriler oluşturarak özellikle arıtma sistem tasarım aşamasını yapılandırmak 
teknik ve mali açıdan çok zorlu bir meydan okumadır. İlk ve en önemli aşama azalan baskınlık sırasında arıtma 
üzerinde etkili olabilecek süreçlerin tepkime ağları bazında anlaşılması için ham su özelliklerinin kimyasal 
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termodinamik hesap gerekliliğini sağlayabilecek yapıda belirlenmesinden başlamaktadır. Bu aşamadan 
başlayan saha ölçüm, analiz ve test verileri, yazılım destekli tasarım öngörüsü ve tasarımı kilit noktalarda 
sınayan laboratuvar-saha süreç benzetim testleri ile gerçekleme ve gerçek ortamda izleme ve geliştirme en 
önemli bileşenlerdir. Ancak, temel seviyede teorik süreç tanımlayabilme farkındalığında süreç prototiplemeyi 
geliştirmeden deneysel çalışmalar oluşturulması fiziksel, kimyasal ve biyolojik şartların benzetiminde ve elde 
edilmesi gereken verilerin sağlanmasında çok çeşitli zorluklar içermektedir. Örneğin, adsorpsiyon verimine 
etki eden pH şartların tekil olarak belirlenmesi ham suda oksidasyon ve rekabeti aynı anda değerlendirmeyi 
engellediğinden gerçek ortamda ayarlamaları yaparak oluşan sonuçları kontrol etmeye, farklılıklar üzerinde 
teori geliştirip kanıt ve kontrol algoritması geliştirmeye yetmemektedir. 

Yüksek maliyet, zaman ve sınırlanmış test ortamları gerektiren deneysel çalışma zorluklarını aşmak için 
gelişmiş laboratuvarlarda (örneğin, Lawrence Livermore National Laboratory LLNL veri tabanı) çalışılarak 
element bazında diğer bileşenlerle etkileşimli ilerleyen kimyasal termodinamik tepkime veri tabanları 
oluşturulmuştur. İlk aşamalarda bu tür laboratuvar ortamında oluşturulmuş tepkime ağları ile gerçek saha 
ortamının eşleşmesinin çok zor olacağı ön yargıları hakim olmuştur. Ancak, ilerleyen aşamalarda karmaşık 
süreçler hariç sonuçların temel (saha ya da laboratuvarda sınırlı ortamlar) yapılandırmalarda yüksek oranlarda 
eşleşmesinin yanında asıl yarar yazılım desteğinde yeni öngörü, süreç ve test tasarımları, gerçekleme 
noktalarında karar destekleri sağlanmasında yaşanmıştır. Bu durum, yazılım sayısı ve kullanımının artması 
yanında karmaşık problem çözümünde gelişme ve özellikle ürüne dönüşen ticari getirilerin öne çıkmasına 
neden olmuştur. Kimyasal termodinamik model aslında ölçüm ve analiz gibi anlık gerçeğe yaklaşımda 
kullanılan verilerden başlayıp farkındalık olmadığında hataların büyüdüğü, ancak gerçekleme testleri ve saha 
veri karşılaştırmaları gibi gerçekleme/doğrulama adımlarında karar desteği sağlayan bir araçtır. 

PHREEQC, EQ3/6, MINTEQA2, CHEPROO, CHEAQS Next, CHESS, ECOSAT, Geochemist’s 
Workbench, HSC Chemistry, JESS, WATEQ4F, CHEMSAGE, FACT, CHEMTARD, HYTEC, Orchestra ve 
PHAST gibi yazılımlar ölçüm ve analiz verilerini kullanarak suda çözünmüş türlerin, oksidasyon, adsorpsiyon 
ve iyon değişimi gibi birçok sürecin literatürde öne sürülen farklı teorik tasarımlarla hesaplanmasını 
sağlayabilmektedir. Ancak, bu yazılımlar süreç yapılarını oldukça geniş bir yapıda içermekle birlikte modelleri 
oluşturan süreç tasarımının olası tepkimeler seviyesinden itibaren yapılandırmasını kullanıcıya bırakmaktadır. 
Bu çalışmada kullanılan PHREEQC yazılımı ve Wateq4f, Minteq.v4 ve LLNL veri tabanları ile ham su kalite 
verileri ve istenen süreç yapılandırmaları kullanılarak arıtma aşamaları gerçek saha verileri ile karşılaştırmalar 
olmadan yapılandırılmıştır. Tablo 1’de veri tabanlarında bulunan diğer türler hariç, bazı sorpsiyon sağlanan As 
türleri ile birlikte, denge katsayıları ve entalpi değerleri verilmektedir. Tablo 1’de verilmekte olan türler, denge 
katsayıları ve entalpi değerleri veri tabanlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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Tablo 1. PHREEQC Yazılımı Wateq4f, Minteq.v4 ve LLNL Termodinamik Veri Tabanlarında Bulunan 
Bazı Sucul Arsenik Türleri, Tepkime Denge ve Entalpi Değerleri 

Çözünmüş Tür Dönüşüm Tepkimeleri Log k Delta h (kjul)
H3AsO4+2e-+2H+= H3AsO3+H2O

H3AsO3=AsO3
-3+3H+

H3AsO3= HAsO3
-2+2H+

H3AsO3=H2AsO3
-+H+

H3AsO3+H+=H4AsO3
+

H3AsO4 = AsO4
-3+3H+

H3AsO4=HAsO4
-2+2H+

H3AsO4=H2AsO4
-+H+

H3AsO3+H+=H4AsO3
+

H3AsO4+H2=H3AsO3+H2O

3H3AsO3+6HS-+5H+=As3S4(HS)2
-+9H2O

H3AsO3+2HS-+H+=AsS(OH)(HS)-+2H2O

H3AsO3+H2O=H3AsO4+2H++2e-(As3/As5)

H3AsO3+3H++3e-=As+3H2O (As3/As)

As+3H2O=H3AsO3+3H++3e-

FeAsO4:2H2O=Fe+3+AsO4
-3+2H2O

As4O6+6H2O=4H3AsO3

Çözünmüş Tür Sorpsiyon Tepkimesi

Hfo_sOH+H3AsO3=Hfo_sH2AsO3+H2O

Hfo_wOH+H3AsO3=Hfo_wH2AsO3+H2O

Hfo_wOH+H3AsO4=Hfo_wH2AsO4+H2O

Hfo_sOH+H3AsO4=Hfo_sHAsO4
-+H2O+H+

Hfo_wOH+H3AsO4=Hfo_wHAsO4
-+H2O+H+

Hfo_sOH+H3AsO4=Hfo_sOHAsO4
-3+3H+

Hfo_wOH+H3AsO4=Hfo_wOHAsO4
-3+3H+

Hfo_wOH+AsO4
-3+3H+=Hfo_wH2AsO4+H2O

Hfo_wOH+AsO4
-3+2H+=Hfo_wHAsO4

-+H2O

Hfo_wOH+AsO4
-3=Hfo_wOHAsO4

-3

18,898

-39,55

-23,85

-9,29

-0,305

-21,11

-9,46

-2,3

-0,305

22,5

72,314

18,038

-18,897

12,170

-12,532

-20,249

-2,801

Log k

5,41

5,41

8,61

2,81

2,81

-10,12

-10,12

29,31

23,51

10,58

-125,6

84,726

59.4086

27,54

0

14,354

-3,846

-7,066

-

-117,4803

-

-

30,015

-

115,131

14,330

Delta h (kjul)

0

0

0

0

0

0

0

Hfo: sulu demir oksit, w: zayıf bağ, s: güçlü bağ

Tablo 2, 3 ve 4’de arıtma tasarımına bağlı olarak ham su numunesi ölçüm ve analiz girdileri (sıcaklık 
17,8°C, pH 8,060, O2 5,4 mg/L, Al 95 ppb, HCO3 163,3 mg/L, As 50 ppb, Ca 36,3 ppm, Cl 28 ppm, Fe 16 
ppb, K 3,2 ppm, Mg 15,5 ppm, Na 21,6 ppm, SO4

-2 30 ppm ve Si 3,04 ppm), pH ve redoks şartların değişimi, 
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atmosfere açma (atmosfer oksijen ve karbondioksit kısmi basıncına maruz bırakma), 0,1 mmol FeCl3 ekleme, 
su kalite özelliklerine göre amorf Fe(OH)3 çökelmesine izin vererek çökelen Fe(OH)3 yüzeyine olabilecek 
olası sorpsiyonun türler bazında belirlenmesi ve tekrar atmosfer etkisine açıp oluşan konsantrasyon değişim 
sonuçları verilmektedir. Hesap tasarımı Br, F, NO3

-, NO2
-, PO4

-3, Sb, Ba, Be, Bi, B, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Li, 
Mn, Hg, Mo, Ni, Se, Sr, Sn ve Zn gibi elementler de göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Ancak, türelere 
bağlı hesap sonuçlarının artması tabloların büyümesine neden olduğundan buradaki içerik 14 ölçüm 
ve analiz bileşeni ile sınırlandırılmıştır. 

Tablo 2’de ham suda pH (6,06 ve 8,06) ve redoks şartlar değiştirilerek (pe: -4 ve 5,7) oluşan değişimler 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Redoks şartlar indirgen ortamda As(3) türlerini hakim kılarken yükseltgen şartlarda 
sadece düşük pH şartlarında As(5) H2AsO4

- türü baskın halde kalmaktadır. Yükseltgen şartlar ve yüksek pH 
As(3) türü olan HAsO4

-2 türünü baskın hale getirmektedir. Ancak, adsorpsiyon model sonuçlarında As(3) türü 
HAsO4

-2 ve daha az oranda As(5) türü H2AsO4
- adsorplanabilen yegane türler olmuştur (Tablo 4). Bu durumda, 

istenen seviyede sorpsiyonun sağlanmasında pH ve redoks şartlar yanında türlerin konsantrasyonları önem 
kazanmaktadır.

Tablo 2. Ham Su Ölçüm ve Analiz Verilerine Göre pH ve Redoks Şartların Değişiminde Oluşan Türlerin 
Değişimleri, Gaz ve Mineral Doygunlukları

Bileşen İndirgen İndirgen Yükseltgen Yükseltgen
pH 8.060 6.060 8.060 6.060
pe -4.00 -4.00 5.70 5.70

As 6.68E-07
6.68E-

07 6.68E-07 6.68E-07

As(3) 6.68E-07
6.68E-

07 2.32E-21 2.14E-14

As(5) 7.64E-12
8.30E-

19 6.68E-07 6.68E-07

Fe 2.87E-07
2.87E-

07 2.87E-07 2.87E-07

Fe(2) 2.87E-07
2.87E-

07 9.89E-11 2.78E-07

Fe(3) 1.66E-13
1.81E-

18 2.86E-07 8.81E-09

m_AsO3
-3 (As3) 2.35E-22

2.51E-
28 8.16E-37 8.02E-36

m_AsO4
-3 (As5) 2.21E-15

2.36E-
25 1.93E-10 1.90E-13

m_H2AsO3
- (As3) 4.19E-08

4.47E-
10 1.46E-22 1.43E-17

m_H2AsO4
- (As5) 7.09E-13

7.56E-
19 6.20E-08 6.08E-07

m_H3AsO3 (As3) 6.26E-07
6.67E-

07 2.18E-21 2.14E-14

m_H3AsO4 (As5) 1.06E-18
1.13E-

22 9.26E-14 9.08E-11

m_H4AsO3
+ (As3) 2.93E-15

3.12E-
13 1.02E-29 9.99E-21

m_HAsO3
-2 (As3) 8.86E-15

9.45E-
19 3.08E-29 3.03E-26
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m_HAsO4
-2 (As3) 6.92E-12

7.39E-
20 6.05E-07 5.94E-08

si_Kalsit 0.28 -1.71 0.28 -1.71
si_CO2(g) -2.91 -0.90 -2.91 -0.90
si_O2(g) -69.45 -77.45 -0.94 -0.94
si_Fe(OH)3(a) -4.74 -10.67 1.50 -0.98

Kimyasal termodinamik model hesaplarına göre ham suyun atmosfer şartlarına açılması pH değerinin 
8,5 üzerinde dengelenmesine neden olmaktadır. Bu durum, As adsorpsiyonunun en düşük seviyelerde 
gerçekleşmesine neden olabilecek durumdadır. Saha çalışmaları ve deneysel veriler pH 8 değerine yakın 
veya üzerindeki şartlarda adsorpsiyonun azaldığı hatta desorpsiyon oluştuğunu göstermektedir (Şekil 1). 
Analiz verileri amorf Fe(OH)3 mineral yüzey yükünün pH 8,5 değerinin üzerinde negatif değerlere değişmesi 
nedeniyle baskın olarak katyonları tutabilecek bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir. Bu durumun ekarte 
edilebilmesinde pH değerinin daha düşük seviyelere indirilmesi için daha fazla FeCl3 dozu verildiğindeki şartlar 
ayrıca model hesaplarında kontrol edilmiştir. Mevcut hesaba göre bu pH aralığında toplam As konsantrasyonu 
(50 ppb) son aşamada 2,97x10-10 mol/L değerine (0,02 ppb) kadar inmiştir ancak deneylerde bu derece yüksek 
adsorpsiyon elde edilememiştir. Ayrıca, arıtma sisteminde çökelen Fe(OH)3 sudan alınana kadar desorpsiyonu 
engellemek ve adsorban medya içeren kartuşlar için gerekli pH ayarlaması nedeni ile pH değerinin nötr şartlara 
yaklaştırılmasında fayda görülmüştür. Farklı 0,5-1-1,25 ve 1,5 mmol/L FeCl3 dozlarında ham suyun pH’ı sırası 
ile 8,1, 6,3, 3,52 ve 3,21 değerlerine kadar azalmaktadır. 1 mmol/L değeri adsorpsiyonun istenen seviyede 
oluşması için yeterli görünmektedir. Bu durumda, 1 mmol/L olarak çökeleceği öngörülen amorf Fe(OH)3 
yüzeyine 2,92x10-12 mol/L seviyelerine kadar As’in azalabileceği hesaplanmıştır. Baskın olarak adsorplanan 
diğer türler OH-, Ca+2, SO4

-2 ve Mg+2’dur. Ayrıca, pH azalmasının 2,66 mmol/L seviyesinde karbondioksit 
kaçışına neden olacağı hesaplanmıştır. 

Bir diğer önemli süreç olan redoks şartlar hesaplamada pe değeri (pe=F.EH/ 2,303RT, pe<4 oksijensiz 
şartlar) olarak tanımlanmaktadır. Hesaplamada kullanılan ham su çözünmüş oksijen değeri 5,4 mg/L (1,69x10-

4 mol/L, SI: doygunluk indisi, -0,9357) değeri ile kısmi oksijen basıncına ve sıcaklığa göre atmosfer ile denge 
şartlarında değildir (Tablo 2). Ancak, As(5) türlerinin baskınlığı yüksek oranlarda olduğundan adsorpsiyon için 
yeterlidir. Bu şartlarda diğer redoks etkin Fe(3) türleri de baskın olarak bulunmaktadır. Ham suda karbondioksit 
atmosfer şartlarından daha yüksek seviyede olduğundan su atmosfere açıldığında çözünmüş karbondioksit 
azalmasına bağlı olarak pH artışı oluşmaktadır. Bu durum günümüze kadar bir çok su kaynağında yaptığımız 
ölçüm ve analizler ile sonrasında model eşleşmesinde yüksek hassasiyette onaylanmıştır.

Şekil 1. pH Değişimine Bağlı Artan ve Azalan As Konsantrasyonları; PRP: Yağış, MGW: Menderes 
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Akifer YAS Bozdağ, GGW: Gediz Alüvyon Akifer YAS, GNGW: Gediz Neojen Akifer YAS, GSW: Gediz 
Yüzey Suları (Baraj, Göl), KGW: K. Menderes YAS, Gediz-KMH Geot: Jeotermal Sular, YAS: Yeraltı Suyu.

Tablo 3’de sudaki As türleri (m_ ile başlayan), adsorplanan türler (m_Hfo_s ve m_Hfo_w ile başlayan) 
ve çökelen Fe(OH)3(a), gaz alış verişi (gaz olarak O2 ve CO2) ve gazların doygunluk durumunu belirten oran 
(doygunluk indisi:si) değerleri bulunmaktadır. Fe(OH)3 yüzeyi ile (+1 değerlikli) güçlü bağ yapan (Hfo_s 
toplam 5,01x10-7) azalan sırada OHCa+2, O-, OH, OH2

+ ve OFe+ bağlarından (sırası ile % 75,3, 13,7, 10,8, 
0,2 ve 0’a yakın) oluşmaktadır. Bu durum, hiçbir As türünün kimyasal sorpsiyon (culomb güçleri) olarak da 
adlandırılan güçlü bağla yüzeye tutunmayacağını göstermektedir. Ancak, zayıf bağlı olarak (Van der Waals 
kuvveti) oluşan moleküller (Hfo_w, toplam 0,02 mmol/L) sırası ile %36,1 OMg+, %31,9 O-, %25,1 OH, %3,3 
OHAsO4

-3, %2,9 OCa+, %0,5 OH2
+ ve %0,3 OHSO4

-2 olarak hesaplanmıştır. Yüzde seviyede adsorplanabilen 
tek arsenik türü yüksek moleküler yüke sahip AsO4

-3 türüdür. Bu durumda, adsorban medyada pH değişimine 
bağlı yüzeyde oluşacak ilk denge durumunda bu türün serbest kalabileceği anlaşılmaktadır.

Tablo 3. Ham Suya Uygulanan Atmosfere Açma, FeCl3 Ekleme, Adsorpsiyon ve Tekrar Atmosfere Açma 
Sonrası Konsantrasyon Değişimleri

step Ham Su Atm. 
Açma

FeCl3

ekleme

Adsorpsi-
yon Atm. Açma

sim 1 1 2 3 3
state i_soln react react i_surf react
soln 1 1 1 1 2
pH 8.06 8.627 7.276 8.06 8.576
pe 8.7 12.6226 13.9119 8.7 12.6737
As 6.68E-07 6.68E-07 6.68E-07 6.68E-07 2.97E-10
As(3) 2.32E-27 2.24E-37 7.68E-35 0.00E+00 1.01E-40
As(5) 6.68E-07 6.68E-07 6.68E-07 6.68E-07 2.97E-10
Alkalinity 2.68E-03 2.68E-03 2.48E-03 2.68E-03 2.36E-03
Fe 2.87E-07 1.02E-08 1.00E-04 2.87E-07 9.93E-09
Fe(2) 9.89E-14 1.00E-20 3.01E-14 9.89E-14 1.16E-20
Fe(3) 2.87E-07 1.02E-08 1.00E-04 2.87E-07 9.93E-09
m_Fe(OH)2 5.51E-19 5.60E-25 5.23E-21 5.51E-19 5.60E-25
m_Fe(OH)2

+ 2.44E-08 2.08E-10 3.78E-05 2.44E-08 2.34E-10
m_Fe(OH)3 2.42E-07 7.60E-09 6.16E-05 2.42E-07 7.60E-09
m_Fe(OH)3

- 2.36E-21 8.87E-27 3.70E-24 2.36E-21 7.89E-27
m_Fe(OH)4

- 2.04E-08 2.36E-09 8.54E-07 2.04E-08 2.10E-09
m_Fe(SO4)2

- 1.38E-20 8.68E-24 7.84E-16 1.38E-20 1.23E-23
m_Fe+2 6.95E-14 5.19E-21 2.44E-14 6.95E-14 6.56E-21
m_Fe+3 3.12E-18 1.95E-21 1.79E-13 3.12E-18 2.77E-21
m_O2 1.69E-04 2.97E-04 1.69E-04 1.69E-04 2.97E-04
m_HCO3

- 2.57E-03 2.43E-03 2.36E-03 2.57E-03 2.16E-03
m_OH- 7.07E-07 2.61E-06 1.16E-07 7.07E-07 2.32E-06
m_CO3

-2 1.49E-05 5.17E-05 2.25E-06 1.49E-05 4.09E-05
m_CO2 5.16E-05 1.32E-05 2.88E-04 5.16E-05 1.32E-05

m: mol, sim:benzetim, soln: çözelti,
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Bu hesap tasarımı anlık su karakterizasyonuna göre yapılmıştır. Ham su kalitesinde mevsimlik bazda 
belirlenen değişimlere göre anlık verilere zaman boyutunun eklenmesi yapılandırılacak sistemdeki bileşenlerin 
değişimine bağlı boyutlandırılmasını sağlamaktadır. Genellikle, kurak ve yağışlı dönem sonunda su kalitesi, 
çözünmüş içerik, kirletici konsantrasyonu, redoks potansiyeli ve pH gibi parametre değişimleri en yüksek pik 
noktalara ulaşmaktadır. 

Tablo 4’de verilen tepkime denklemleri As türlerinin suda bulunma miktarlarına bağlı olarak ham su 
karakterizasyonuna göre oksidasyonun hangi miktarda yapılabileceğinin PHREEQC yazılımı ile net hesabını 
mol/L olarak verebilmektedir. Üstelik hesaplamada kullanılan kapsamlı ölçüm ve analiz verileri arsenik dışında 
oksidant harcayan diğer bileşenleri ve atmosferik şartları dikkate aldığından yapılacaksa havalandırma ve ek 
oksidant miktarları denge koşullarına göre hesaplanabilmektedir. Veri tabanları zamana bağlı kinetik şartları 
hesaplamada yetersiz kaldığından deneysel test yapılandırması yaparak hem anlık denge durumu kontrol edilip 
hem de kinetik şartlar yaklaşık olarak belirlenebilmektedir.

Tablo 4. Ham Suda, Atmosfere Açma, FeCl3 Ekleme, Adsorpsiyon ve Tekrar Atmosfere Açma Sonrası 
Baskın Arsenik Türlerinin Suda ve Adsorban Medya Yüzeyinde Olası Bulunma Miktarları, Çökelen Fe(OH)3, 

Toplam Gaz Alışverişi ve Gaz Doygunlukları

step Ham Su Atm. Açma FeCl3 ekleme Adsorpsiyon Atm. Açma
m_H2AsO3

- 1.46E-28 4.45E-38 8.37E-37 0.00E+00 0.00E+00
m_H2AsO4

- 6.20E-08 1.80E-08 2.56E-07 6.20E-08 9.00E-12
m_H3AsO3 2.18E-27 1.80E-37 7.60E-35 0.00E+00 1.01E-40
m_H3AsO4 9.26E-14 7.30E-15 2.32E-12 9.26E-14 4.10E-18
m_H4AsO3

+ 1.02E-35 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
m_HAsO3

-2 3.08E-35 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
m_HAsO4

-2 6.05E-07 6.49E-07 4.12E-07 6.05E-07 2.88E-10
m_AsO4

-3 1.93E-10 7.62E-10 2.16E-11 1.93E-10 3.00E-13
Hfo_s 5.98E-29 5.01E-07
Hfo_w 6.28E-30 2.01E-05
m_Hfo_sO- 1.35E-31 6.86E-08
m_Hfo_sOFe+ 6.60E-37 3.85E-21
m_Hfo_sOH 1.00E-30 5.40E-08
m_Hfo_sOH2

+ 1.70E-31 9.75E-10
m_Hfo_sOHCa+2 5.85E-29 3.78E-07
m_Hfo_wH2AsO3 0.00E+00 1.31E-40
m_Hfo_wH2AsO4 1.27E-35 2.84E-15
m_Hfo_wHAsO4

- 2.32E-33 4.86E-12
m_Hfo_wO- 1.35E-31 6.39E-06
m_Hfo_wOCa+ 1.02E-31 5.76E-07
m_Hfo_wOFe+ 6.16E-39 3.35E-21
m_Hfo_wOFeOH 1.90E-39 9.75E-21
m_Hfo_wOH 1.00E-30 5.04E-06
m_Hfo_wOH2

+ 1.70E-31 9.08E-08
m_Hfo_wOHAsO4

-3 3.59E-30 6.67E-07
m_Hfo_wOHSO4

-2 1.22E-33 5.08E-08
m_Hfo_wOMg+ 1.28E-30 7.24E-06
m_Hfo_wSO4

- 1.04E-34 4.60E-10
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Fe(OH)3(a) 2.76E-07 1.003E-04
CO2(g) 1.14E-04 4.07E-04
O2(g) -1.28E-04 -1.28E-04
si_O2(g) -0.9357 -0.69 -0.9357 -0.9357 -0.69
si_CO2(g) -2.91 -3.50 -2.16 - -3.5

pH, su ortamında redoks şartların değişimi dahil bütün süreçlerin yönetiminde en etkili bileşendir. 
Her süreç yapılandırmasında istenen arıtma verim şartlarının sağlanmasında öncelikle pH değişiminin 
yaratabileceği etkilerin belirlenmesi gerekir. Örneğin, redoks potansiyelin, adsorpsiyon, iyon değişimi 
ve filtrasyonun hangi pH şartlarında istenen seviyede gerçekleşeceği PHREEQC yazılımı ile hesaplanarak 
deneysel saha ve laboratuvar testleri ile baskın tepkimeler bazında gerçeklenebilmektedir. Bu durumda, 
öngörülen şartların gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi yapılandırılan hesap sisteminin kontrolünü sağladığı 
gibi ek dikkate alınmayan şartların anlaşılmasını da sağlayabilmektedir. Aşağıdaki denklemde laboratuvar 
şartlarındaki bir testte suda anlık durumda ölçülen Fe+2 derişiminin oksidasyonu için gerekli oksijen miktarı 
hesaplanabilmektedir. Kullanılan oksijen RO2=1+qFe/4mO2 formülünde qFe ham suda bulunan Fe (mol/L), 
mO2 verilen oksidant veya suda çözünmüş oksijeni (mol/L) tanımlamaktadır. Ancak, hem Fe+2 ölçümü hem de 
gerçek bir sistemde sisteme etki eden organik ve inorganik türlerin varlığı bu hesapların tekil bazda yapılarak 
sonuç alınmasını çok daha zorlaştırmaktadır. Bu durumda, PHREEQC yazılımı gibi karmaşık hesap çözüm 
teknikleri çok daha etkili sonuçlar ve gerçeklemede prototip benzetim testlerinin tasarlanmasını sağladığından 
arıtma sistem tasarımlarında çok büyük yarar getirmektedir.

O2 + 4Fe+2 + 4H+ = 2H2O + 4Fe+3            (1)

Adsorpsiyon, çözünmüş türler, iyon değişimi ve fiziksel/kimyasal filtrasyon, pH ve redoks potansiyelin direkt 
etkisinde olan bir süreçtir. Fiziksel ve kimyasal izotermler (Henry, Langmuir, Freundlich ve tipleri) sistemde 
etkili olabilecek tepkime ve kirletici konsantrasyonunun deneysel olarak anlaşılmasını sağlayabilmektedir. 
Ancak, sisteme etki eden bileşen sayısının çoğunlukla izotermde göz önünde bulundurulan bileşen sayısından 
fazla olması ve dikkate alınmayan bileşenin etkisinin önemli olması durumunda geçerliliğini yitirebilmektedir. 
Bu durumda, daha karmaşık olan mekanistik adsorpsiyon modelleri (diffuse double-layer, constant-capacitance 
triple-layer, charge distiribution multi-site complexation vb.) çok daha yararlı hale gelmektedir. Bu modellerde 
elektrostatik (yüke sahip) veya elektrostatik olmayan modellerle adsorpsiyon miktarları rekabet şartlarına göre 
yaklaşık olarak anlık seviyede belirlenebilmektedir. Elde edilen sonuçların doğruluğu tartışmalı olsa da süreç 
üzerinde olası etkilerin öngörüsünün test ve saha veri karşılaştırmasında yeni karar desteği sağlaması kontrol 
açısından çok yararlı olmaktadır.

Anlık olarak alınmış bu ölçüm ve analiz verilerine zamana bağlı değişen hesaplar eklendiğinde sistem 
üzerinde etkin olan şartların kontrolünde hem kirletici konsantrasyon değişimleri, adsorpsiyon rekabeti, gerekli 
süreçler, doz ayarları gibi baskın faktörler hem de bu süreçleri kontrol altında tutmaya yarayacak sensörler 
belirlenebilmektedir. 

2.2. Su Miktarı (Debi)

Herhangi bir arıtma sisteminde süreç tasarımının hesap yaklaşımı olmadan debiye göre miktar hesaplarının 
yapılabilirliği çok sınırlıdır. Ayrıca, miktar ve kalite hesaplarının her ikisinde de değişen bir zaman boyutu 
bulunmaktadır. Kalite hesaplarının (1 L için belirlenen süreç tasarımı) miktar verileri (debi dikkate alındığında 
yıllık bazda minimum ve maksimum pikler, ortalama ve medyan değişimler) ile birleştirilmesi ile gerekli 
zaman aralıklarına göre tank boyutları, pompa ve doz ayarları, oluşacak çamur miktarları ve gerekli kontrol 
noktalarının ve maliyetlerin belirlenmesi netleştirilebilmektedir.

Dengeleme tankı kimyasal oksidasyon, dezenfeksiyon, havalandırma, pH ayarlama ve sabit akış sağlamada 
kullanılmaktadır. Ayrıca, zaman boyutunda sisteme askıda katı madde girişini sedimantasyon ve filtrasyon 
süreçleri ile azaltmaktadır. Dengeleme tankı, akım algoritmasında sürekli akım şartlarında gerekli ters yıkama 
ile temizlik ve bekleme süresinin istenen seviyede sağlanarak seviye, bulanıklık, pH ve redoks sensörlerin ilk 
veri kaydının PLC’ye gönderilip diğer ayarların belirlendiği noktadır. Kirletici ve su kalitesi içeriğine göre 
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gerekli olması durumunda bu tankta kimyasal şartlandırma da uygulanabilmektedir. Bazı kirletici veya rekabet 
eden iyonlar bu aşamada sorun olmaktan çıkarılarak yüksek verimde As adsorpsiyonu için gerekli ilk aşama 
tamamlanabilmektedir. Tank FeCl3 dozlaması yapılan şarj tankına ve çökelen askıda katı maddeleri biriktiren 
çamur tankına direkt bağlantı içermektedir. PLC kontrolünde yapılmış zamanlama donanım kontrol edilerek 
istenen zamanlamada çamur alımı, sistemin akım ayarı (debi), ters yıkama ve adsorpsiyon etkinliğinde kontrol 
sağlanabilmektedir. 

2.3. Zamanlama ve Akım Algoritması

Sensör konrolü, sistemde süreçlerin yönetimini sağlamakla birlikte adsorpsiyonun ve arıtımın istenen 
seviyede oluşmasını her zaman garanti etmemektedir. Sonuçta, sensör sayısı arttırılsa bile oluşan tepkimelerde 
girenlerin ürünlere istenen seviyede dönüşmesinde çok sayıda fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktör rol 
alabilmektedir. Örneğin, FeCl3 eklenmesine karşılık serbest kalan H iyonunun neden olduğu pH azalmasının 
alkalinite tarafından tamponlanması yıl boyu değişen su kalitesine göre aynı oranlarda olmayacaktır.

FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3Cl- + 3H+            
(2)

Bu durum, pH sensörü tarafından iletilen verinin PLC tarafından değerlendirmesinde istenen pH ayarı ile 
daha fazla ya da az FeCl3 dozlamasını sonuçlayacaktır. pH bu durumda sabit istenen seviyede kalacak ancak 
çökelen adsorban medya miktarı değişecek sudaki arsenik miktarı da örneğin artmış ise yeterli adsorpsiyon 
gerçekleşmeyebilecektir. Bu durumda, akım algoritması sistemde her zaman ek adsorban yüzey bulunmasını 
sağlayan ve akım zamanlamasını kontrol ederek adsorpsiyonun istenen seviyede oluşmasına yardım eden 
en önemli bir diğer yapıyı oluşturmaktadır. Sisteme ek çok katmanlı adsorban medya eklenmesi belirli bir 
zaman süresince arıtmanın güvenli olarak çalışmasını sağlayacak bir tasarımdır. Ancak adsorban medyaların 
maksimum adsorpsiyon için ayarlanmış pH aralıklarında çalışabilmesi, tutunan askıda katı maddeleri ve 
Fe(OH)3 moleküllerini geri yıkama ile temizleyebilmesi, bulanıklık ve debi kontrolü gibi işlevleri istenen 
zamanlamada sensör ve PLC kontrolünü gerektirmektedir. 

2.4. Süreç Benzetim Testleri

Geleneksel Ar-Ge yapılarındaki deneyler göz önünde bulundurduğu şartlarda karşılaştırmalı bir veya birkaç 
sürecin değişiminde sonuca odaklanan bir yapıdadır. Bu durum, göz önünde bulundurulan şartlarda temel 
seviyede karşılaştırmalı bilgi vermekle birlikte arıtma sistemleri gibi birçok değişkenin bulunduğu bir yapıyı 
teorik olarak anlamada yetersiz kalabilmektedir. Mekanistik model desteğinde yapılandırılan bir testte sistem 
üzerinde bir çok değişkenin etkisi dikkate alınabildiğinden gerçek ortam tasarım yapılandırmalarında öngörü 
için çok daha karmaşık süreç benzetim testleri yapılandırılabilmektedir. 

Örneğin, içme ya da atıksu arıtımı amaçlı bir jar testi deneyi yapıldığında aynı anda değişen dozlarda 6 
adet beherde gözlemlenen sonuçlar elde edilmektedir. Analizler genellikle sadece kirletici odaklı yapılıp verim 
hesaplanmaktadır. Aynı deney mekanistik model destekli yapıldığında her bir beherde zaman ayarlı pH, EC 
(elektriksel iletkenlik), EH, O2, %O2 ve sıcaklık ölçülerek örnek alınıp filtre edildikten sonra kapsamlı anyon 
ve katyon analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu durum, her eklenen doz sonrası testte gözlemlenen şartların 
bir resmini çekmeye benzemektedir. Sonrasında aynı durum bilgisayar ortamında ham su analiz verilerine 
dozların girilerek PHREEQCI yazılımında atmosfere açık ve kapalı şartlarda sonuçların karşılaştırılmasını 
sağlamaktadır. İki test arasındaki fark elde edilen sonuçlar açısından bakıldığında mekanistik modeller 
ile birleştirilmiş süreç benzetim testi teori ve uygulamanın çok kapsamlı karşılaştırmasını sağladığından 
karşılaştırılamaz derecede karar desteği sağlayabilmektedir. 
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3. Sonuçlar

Arıtma, ham su özelliklerinde kirletici, kalite ve miktara göre gerekli zamanlamada yapılandırılan temel 
süreç sisteminin üzerine oturan donanım boyutlandırması ve işletimini temel almaktadır. Bu kadar karmaşık 
bir sistemde hesap yaklaşımı geliştirmenin yanında sensör ve PLC programlamaları olmadan kontrol 
sağlayabilmek çok zorlu bir süreçtir. PLC yazılım programında sensörlerden gelen veriler ve benzetim 
testlerinden alınan öngörüler ile donanımın kontrolü tam zamanlı güvenli bir arıtma sağlayabilmektedir. Ayrıca 
ham su özelliklerine göre birden fazla kirletici bulunması durumunda süreç tasarımı karmaşıklaştığından 
mevsimsel değişimlerde dikkate alınarak gerekli program algoritma yapısı ve sayısı da artabilmektedir. 

Global ölçekte sıfır deşarj sıfır atık sloganı ile temiz üretim ve arıtma teknolojileri ile yüksek arıtma 
verimlerinde içme suyu arıtma sistemlerinin model destekli yüksek arıtma verimlerinde yapılabilirliğinde 
sağlanan ekonomik, toplumsal ve sağlık yararları konuyu stratejik bir noktaya getirmiştir.

KAYNAKLAR

Appelo C.A.J., Postma D. (2005). Geochemistry, Groundwater and Pollution. A.A. Balkema, Amsterdam, 
s.649.

Bethke, C.M., (2008).Geochemical and Biogeochemical Reaction Modeling. Cambridge University Press, 
NewYork, 543 pp.

J., Bundschuh ve M., Zilberbrand (2012). Geochemical Modeling of Groundwater, Vadose and Geothermal 
Systems. CRC Press, 332 pp.

Buschmann J., Berg M., Stengel C., Winkel L., Sampson M. L., Trang P. T. K., Viet P. H., (2008). 
Contamination of Drinking Water Resources in the Mekong Delta Floodplains: Arsenic and Other Trace Metals 
Pose Serious Health Risks to Population. Environ. Internat. Cilt 34, s.756–764.

De Carlo E. H., Thomas D. M., (1985). Removal of Arsenic from Geothermal Fluids by Adsorptive Bubble 
Flotation with Colloidal Ferric Hydroxide. Enviro. Sci.& Tech., Cilt 19, s.538-544.

Le Guern C., Baranger P., Crouzet C., Bodenan F., Conil P. (2003). Arsenic Trapping by Iron Oxyhydroxides 
and Carbonates at Hydrothermal Spring Outlets. Applied Geochemistry, Cilt 18, s.1313-1323.

Le Guern C., Conil P., Baranger P. (2007). Dynamics of Arsenic at Hydrothermal Spring Outlets: Role of Fe 
Oxyhydroxides and Carbonates: Arsenic in Soil and Groundwater Environment: Biogeochemical Interactions, 
Health Effects and Remediation, Trace Metals and Other Contaminants in the Environment. Cilt 9, Elsevier 
B.V., Amsterdam, Hollanda, s. 501-523.

Nicolli H. B., Suriano J. M., Peral M. A. G., Ferpozzi L. H., Baleani O. A.,(1989). Groundwater 
Contamination with Arsenic and Other Trace-Elements in an Area of the Pampa, Province of Cordoba, 
Argentina, Environmental Geology and Water Sciences, Cilt 14, No. 1, s.3-16.

Nriagu J. O., Bhattacharya P., Mukherjee A. B., Bundschuh J., Zevenhoven R., Loeppert R. H. (2007). 
Arsenic in Soil and Groundwater: An Overview. Arsenic in Soil and Groundwater Environment: Biogeochemical 
Interactions, Health Effects and Remediation, Trace Metals and Other Contaminants in the Environment, Cilt 
9,Elsevier B.V.,Amsterdam, Hollanda, s.3–60.

Parkhurst D.L., Appelo C.A.J. (1999). User’s Guide to PHREEQC (Version 2)-A Computer Program for 
Speciation, Batch-Reaction, One-Dimensional Transport, and Inverse Geochemical Calculations.



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

132

Plummer, L. N. (1984). Geochemical Modeling: A comparison of forward and inverse methods. In: 
Proceedings First Canadian/American Conference on Hydrogeology, Practical applications of ground water 
geochemistry. National Water Well Association, Worthington, Ohio, pp. 149-177

Plummer, L. N., Parkhurst, D. L. & Thorstenson, D. C. (1983). Development of reaction models for ground-
water systems. Geochim. Cosmochim. Acta 47, 665–685.

Prohaska T., Stingeder G. (2005). Speciation of Arsenic. in Handbook of Elemental Speciation II: Species 
in the Environment, Food, Medicine and Occupational Health. John Wiley and Sons, ISBN: 0-470-85598-3 
Chichester, İngiltere, s. 69-85.

Sancha A. M. (1999). Full-Scale Application of Coagulation Processes for Arsenic Removal in Chile: A 
Successful Case Study, Arsenic Exposure and Health Effects, s.373-378.

Smedley P. L., Kinniburgh D. G. (2002). A Review of the Source, Behaviour and Distribution of Arsenic in 
Natural Waters. Appl. Geochem., Cilt 17, s.517-568.

Smedley P. L., Kinniburgh D. G., Huq I., Luo Z., Nicolli H. B. (2001). International Perspective on Naturally 
Occurring Arsenic Problems in Groundwater. Arsenic Exposure and Health Effects IV. Elsevier, Amsterdam, 
s.9-25.

Stollenwerk K. G. (2003). Geochemical Processes Controlling Transport of Arsenic in Groundwater: A 
Review of Adsorption: Arsenic in Ground Water: Geochemistry and Occurrence. Kluwer Academic Publishers, 
Boston, MA, s. 67-100.

Visoottiviseth P., Francesconi K., Sridokchan W. (2002).The Potential of Thai Indigenous Plant Species for 
the Phytoremediation of Arsenic Contaminated Land, Environ. Pollut. Cilt 118, s.453-461.

Wang S., Mulligan C. N. (2006). Natural Attenuation Processes for Remediation of Arsenic Contaminated 
Soils and Groundwater, Journal of Hazardous Materials, Cilt B138, s.459-470.

Waring J., Maher W. (2005). Arsenic Bioaccumulation and Species in Marine Polychaeta, Appl. Organometal. 
Chem., Cilt 19, s.917-929.

Webster J. G., Nordstrom D. K. (2003). Geothermal Arsenic: Arsenic in Ground Water: Geochemistry and 
Occurrence, Kluwer Academic Publishers: Londra, s.101-125.

WHO (1993). Guidelines for Drinking-Water Quality, Volume 1: Recommendations. WHO, Geneva.

World Water Quality Facts and Statistics, (2010).World Water Day 2010, Pasific Institue.

Zhu ve Anderson (2002), Environmental Applications of Geochemical Modeling. Cambridge Uni. Press, 
New York, 299 pp.



133

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu

6-7 Aralık 2018 , Afyonkarahisar 

1st International Potable Water and Waste Water Symposium

 December 6-7, 2018  Afyonkarahisar

İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Tasarım Esasları Ve Uygulama Örnekleri, 
İçmesuyu Arıtımında Kullanılan Güncel Yöntemler ve Yeni Teknolojiler,

İçmesuyu Tesislerinde SCADA Ve Otomasyon Sistemleri,

İçmesuyu Tesisleri, İşletmesi Ve Problemleri

Gökhan KILINÇ 

TIMEX Filtrasyon ve Su Sistemleri, Genel Müdür Yardımcısı, gokhan@timex.com.tr

Ebru ADA

TIMEX Filtrasyon ve Su Sistemleri, Proje ve Satış Mühendisi, ebru@timex.com.tr

ÖZET

Küresel ısınma ve kullanılabilir su kaynaklarının oldukça sınırlı olması gibi etkenler sonucunda ortaya 
çıkması beklenen ve günümüzde de etkilerini gösteren iklim değişikliklerinin tükenmekte olan doğal kaynakları 
da olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Bunun yanında, hızlı nüfus artışı ile su kaynaklarına olan talebin artması 
ve su kalitesinin düşmesi gibi faktörler nedeniyle mevcut su kaynaklarının planlı ve randımanlı kullanılması 
son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle tüm canlıların varoluşu için gerekli ve en temel ihtiyaçlardan biri 
olan suyun hem sağlıklı ve güvenilir bir şekilde temini hem de dağıtımı oldukça önemli bir konudur. Hızlı 
nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi olgular da içme ve kullanım suyu oranının artışına ve yeraltı su 
rezervlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle İçmesuyu ve Atıksu Tesislerinin sayısının artırılmasına 
ve mevcut tesislerin optimize edilmesine yönelik çalışmalar artık günümüzde zorunlu hale gelmiştir. İçmesuyu 
Arıtma Tesisleri tasarımında günümüzde güncel olarak uygulanmakta olan proseslerin optimizasyonuna 
yönelik, düşük alan ihtiyacı ile yüksek verim sağlayacak filtrasyon yöntemleri için Cross Flow Double Vortex 
sistemler gibi yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır ve bu doğrultuda birçok pilot 
tesis faaliyete geçmiş durumdadır. Aynı zamanda İçmesuyu Arıtma Tesislerinde işletme esnasında karşılaşılan 
problemlerin en aza indirilmesi amacıyla kullanıcı dostu SCADA sistemleri geliştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri, Cross Flow Double Vortex, Arıtım Esasları, 
Optimizasyon, etc.
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Design Principles and Application References in Water Treatment Plants, 
Current Methods and New Technologıes Which Are Used in Water Treatment 
Plant System Design, SCADA and Automation Systems in Water Treatment 

Plants, Water Treatment Plants and Operational Problems

ABSTRACT

Climate change, which is expected to emerge as result of factors such as global warming and limited 
availability of useable water resources, is expected an adverse effect on the depleting natural resources too. 
Additionally, due to the factors such as rapid growth in population, increasing demand for water resources 
and decreasing water quality require a planned and efficient use of water resources is extremely important. 
Therefore, supply and distribution of water, which is one of the most essential requirements for the existence 
of all living things, is a very important issue. Rapid population growth, urbanization and industrialization 
cause an increase in the drinking and domestic water usage and a decrease in underground water reserves. 
That’s why, studies to increase the number of water treatment plants and on optimization of the existing 
facilities have become mandatory nowadays. In order to optimize currently used processes within the design 
of water treatment plants, new technologies such as Cross Flow Double Vortex systems are being developed 
by considering high filtration efficiency with very low foot-print area requirements and too many pilot plants 
already in operation. At the same time, user friendly SCADA systems are being developed in order to minimize 
the problems which encountered during the operation in water treatment plants.

Key Words: Water and Waste Water Treatment Plants, Cross Flow Double Vortex, Treatment Principles, 
Optimization methods, etc.

1.GİRİŞ

Küresel ısınma ve kullanılabilir su kaynaklarının oldukça sınırlı olması gibi etkenler sonucunda ortaya 
çıkması beklenen ve günümüzde de etkilerini gösteren iklim değişikliklerinin tükenmekte olan doğal 
kaynakları da olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Bunun yanında, hızlı nüfus artışı ile su kaynaklarına olan 
talebin artması ve su kalitesinin düşmesi gibi faktörler nedeniyle mevcut su kaynaklarının planlı ve randımanlı 
kullanılması son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle tüm canlıların varoluşu için gerekli ve en temel 
ihtiyaçlardan biri olan suyun hem sağlıklı ve güvenilir bir şekilde temini hem de dağıtımı oldukça önemli 
bir konudur. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi olgular da içme ve kullanım suyu oranının 
artışına ve yeraltı su rezervlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle İçme Suyu ve Atıksu Tesislerinin 
sayısının artırılmasına ve mevcut tesislerin optimize edilmesine yönelik çalışmalar artık günümüzde zorunlu 
hale getirmiştir. 

İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Tasarım Esasları; 

İçmesuyu Arıtma Tesisleri tasarımında öncelikle tesis için uygun yer ve alan belirlenmelidir. Arazinin 
jeolojik ve topografik yapısı göz önünde bulundurularak, en düşük seviyede enerji kullanımı gerektirecek, 
en ekonomik neticeyi verecek ve en rahat kullanımı sağlayacak şekilde seçilmeli, tesisin genel yerleşimi de 
bu esaslara göre yapılmalıdır. Kapasite en az 30 yıllık ihtiyaca göre tayin edilmelidir. İçme ve kullanma suyu 
ihtiyacı bir kaynaktan karşılanıyor ise bu kaynağın ilk debi ölçümü yapılmalı ve ilgili kaynaktan numune alınarak 
suyun kalitesi belirlenmelidir. Su kalitesinin belirlenmesine yönelik yapılan hamsu analizleri doğrultusunda 
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yönetmelik referans alınarak hedeflenen arıtılmış su kalitesine ulaşmak için uygun planlama ve proses seçimi 
yapılmalıdır. Tesiste bulunan ünitelerin kapasite ve adet tayinlerinde her durumda en az 1 adedinin bakım 
ve temizlik için yedeğe alınma durumu göz önünde bulundurularak diğerlerinin işletmeyi kısıtlamayacak 
ve engellemeyecek kapasitede ve adette olması sağlanmalıdır. Su kaynaklarının ve içme suyu tesislerinin 
geliştirilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları 4 aşamada yapılır. Bunlar; istikşaf (ön inceleme), master 
plan, planlama (fizibilite-yapılabilirlik) ve kesin proje raporu hazırlanması aşamalarıdır. Proje raporunda su 
kaynaklarındaki ham suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçları, arıtma projesinde ve işletme 
şartlarında değerlendirmek üzere bulunmalıdır. Arıtıma tabi tutulan hamsu kalitesi, yüzeysel su kaynaklarının 
kalitesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yayımlanan 28/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı “İçme Suyu Elde 
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre tespit 
edilmeli ve buna göre arıtma tesisinin tasarımına esas teşkil edecek arıtma prosesi belirlenmelidir. Arıtma 
tesisinden çıkan içilebilir nitelikte olan suyun kalitesi ise Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan 07/03/2013 tarihli 
ve 28580 sayılı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve TS 266 standardı ile 
uyumlu olmalıdır.

Uygulama Örnekleri;

Ankara Sanayi Odası (ASO) II. ve III. Organize Sanayi Bölgesi İçmesuyu ve Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi 
kapsamında içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2016 yılında ihtiyaca yönelik İçmesuyu Paket Arıtma 
Tesisi kurulmuştur. 

İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi genel olarak aşağıdaki proseslerden oluşmaktadır;

•	 Ön ve Son Klorlama Ünitesi

•	 Koagülasyon Ünitesi

•	 Filtrasyon Ünitesi (Arsenik Giderimi) 

•	 İyon Değiştirici Ünitesi (Nitrat Giderimi) 

•	 Otomasyon Sistemi 

ASO II. ve III. Organize Sanayi Bölgesi tarafından paylaşılan hamsu analizleri ile ilgili veriler aşağıdaki 
gibidir; 

Tablo 1. ASO II. ve III. Organize Sanayi Bölgesi – İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi - Hamsu Analizleri

PARAMETRE BİRİM DEĞER
Siyanür μg/L Tespit Edilemedi

Aluminyum μg/L Tespit Edilemedi
Amonyum /Amonyak mg/L Tespit Edilemedi

Klorür mg/L 91,2
Oksitlenebilirlik mg/L 1,3

Sülfat mg/L 152
Demir μg/L 24,4

İletkenlik μS/cm 1149
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Mangan μg/L 12
pH - 8,2

Sodyum mg/L 125
Antimon μg/L Tespit Edilemedi

Bakır mg/L 0,004
Arsenik μg/L 13,7

Bor mg/L 0,36
Bromat μg/L Tespit Edilemedi

Civa μg/L Tespit Edilemedi
Florür mg/L 0,38

Kadmiyum μg/L Tespit Edilemedi
Krom μg/L 10,5

Kurşun μg/L Tespit Edilemedi
Nikel μg/L 10,2
Nitrat mg/L 62,1
Nitrit mg/L Tespit Edilemedi

Selenyum μg/L 3,06

“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” standartlarına uygun hedeflenen arıtılmış su 
değerleri aşağıdaki gibidir;

Tablo 2. Arıtılmış Çıkış Suyu – Hedeflenen Değerler

PARAMETRE BİRİM İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

Klorür mg/L 250
Oksitlenebilirlik mg/L 5

Sülfat mg/L 250
Demir μg/L 200

İletkenlik μS/cm 2500
Mangan μg/L 50

pH 6,5-9,5
Sodyum mg/L 200

Bakır mg/L 2
Arsenik μg/L 10

Bor mg/L 1
Florür mg/L 1,5
Krom μg/L 50
Nikel μg/L 20
Nitrat mg/L 50

Selenyum μg/L 10
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ASO II. ve III. Organize Sanayi Bölgesi tarafından belirlenen kuyulardan alınan hamsu projelendirilmiş 
fiziksel ve kimyasal proseslerden geçirilmek üzere İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi ile arıtıma tabi tutulmaktadır. 
İçme ve Kullanma Suyu Paket Arıtma Tesisi, ham su kaynağının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz 
sonuçları ışığında maksimum değerler göz önünde bulundurularak ve ham su kalitesindeki mevsimsel ve uzun 
vadeli değişikliklere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.  

Hamsu öncelikle uygun basınç altında paket arıtma tesisine iletilmektedir. Paket arıtma tesisinde basınç 
altında arsenik ve nitrat giderim tanklarında uygun kimyasal dozaj koşulları sağlanarak arıtılan sular arıtılmış 
su deposuna, oradan da kullanılmak üzere şebekeye iletilmektedir.  

Hamsu kaynağından gelebilecek mikrobiyolojik parametrelerin önlenebilmesi için Ön Klorlama Sistemi 
ile hamsu giriş hattına sıvı formda sodyum hipoklorit (NaClO) dozlanmaktadır. Ön klorlama sistemi filtre 
tanklarını oluşabilecek mikrobiyolojik faaliyetlere karşı korumaktadır. Suda Trihalometan oluşma riskine 
karşı ön klorlama maksimum 3 ppm olarak sisteme verilmektedir. Belirli aralıklarla laboratuvarda hamsudaki 
organik kirlilik gözetlenmekte, organik maddenin yüksek geldiği zamanlarda ön klorlama 1 ppm’ e kadar 
düşürülebilmektedir. Şebekede klorun bakiye olarak kalması için de arıtılmış su hattına da son klorlama 
yapılmaktadır. Bu sayede depolarda ve şebekede bakteri üremesinin önüne geçilmektedir. 

Hamsu içeriğinde bulunan fazla miktarda arsenik giderimi için, özel katalitik medyalı filtrasyon sistemi 
öncesi suda bulunan negatif yüklü, askıdaki ve koloidal partiküllerin uniform karışımının sağlanması amacıyla 
suya pozitif yüklü Demir III Klorür ilavesi yapılmakta ve hatta doğrudan takılan statik mikser ile tam karışım 
sağlanmaktadır. 

Nitrat Giderim Tanklarıyla 62,1 ppm olan nitrat miktarını (sistem tasarımında hamsu nitrat değeri 100 ppm 
olarak alınmıştır) “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esasları göz önünde bulundurularak 
50 ppm‘in altına düşürülmesi hedeflenmiştir. Kullandığımız SELION NO3FGPLUS reçine ile çıkış suyunda 10 
ppm den daha düşük seviyelerde nitrat elde edilmektedir. 

İçme ve kullanma suyunda nitrat oranının yüksek olması birçok sağlık sorununu da beraberinde 
getirmektedir. Bunların içinde en önemlisi özellikle altı aydan küçük yaşta infantlarda “Methemoglobinemi” 
hastalığına sebep olmasıdır. Vücuda alınan nitrat bileşikleri daha toksik etkiye sahip olan nitrite çevrilmektedir. 
Nitratın sindirim sisteminde nitrite indirgenmesi sonucu kandaki nitrit miktarı artar. Halk arasında Mavi Bebek 
Sendromu olarak da bilinen methemoglobinemi, nitritin kandaki hemoglobinle reaksiyona girmesi sonucu 
ortaya çıkan ve çocuklarda görülen sağlık problemidir. 

1940’lı yıllarda Mavi Bebek Sendromu vakalarına sıklıkla rastlanması sebebiyle, özellikle Iowa, Minnesota 
ve Ohio’da sürdürülen çalışmalar neticesinde içme suyundaki nitratın fazla olmasının sağlık açısından zararlı 
olduğu tespit edilmiştir. Böylece, 1945 yılında ilk kez infantta Methemoglobinemi klinik olarak yayınlanmıştır. 
Yapılan çalışmalar neticesinde, İçme suyunda 10 mg/lt’den az nitrat içeren bölgelerde methemoglobinemi 
vakasına rastlanmamıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak içme ve kullanma sularında US EPA tarafından 
maksimum kirlilik düzeyi Nitrat için 10 mg/lt, Nitrit için 1 mg/lt olarak limit değerler belirlenmiştir. Ülkemizde 
bu değer, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esasları doğrultusunda 50 mg/lt’dir. 

Nitratın sebep olduğu bir diğer problem ise “Ötrofikasyon” dur. Organik azot ve diğer azot kaynaklarının 
yüzey sularına karışması sonucu biyolojik süreçler ile nitrata dönüşmeleri esnasında yüzey sularında önemli 
düzeylerde oksijen tüketilmektedir. 
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Arsenik giderim ünitelerinden basınç altında su direkt olarak Absorban Filtrelere iletilmektedir. Absorban 
Filtreler içerisinde Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olarak seçilmiş gümüş iyon katkılı granülar aktif karbon 
medya kullanılmaktadır. Bu medya ile suda bulunan ve istenmeyen koku, renk, fenoller, klor & klor bileşikleri 
ve organik maddelerin giderimi sağlanmaktadır. 

Absorban filtre ünitelerinden çıkan arıtılmış sular, arıtılmış su deposuna alınmadan önce pH’sı uygun 
aralıkta değilse otomatik olarak nötralizasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Demir III klorür dozajı sonrası 
suyun düşen pH değerlerinin yükseltilerek nötralize edilmesi ve mevcut korozifliğinin giderilmesi için suya 
sıvı formda sodyum hidroksit (NaOH-kostik) dozlanmaktadır. Sodyum hidroksit dozajı arıtılmış su hattına 
yapılacak olup arıtılmış su deposunda bulunacak olan pH metre ile arıtma tesisinde yüzdesel ayarlanabilir 
dozaj pompası vasıtası ile yapılmaktadır. 

Nötralize edilmiş su, daha sonra arıtılmış su depolarına iletilerek, bekleme sırasında ve şebeke hattı boyunca 
oluşabilecek bakteriyolojik kirliliği engellemek amacıyla son klorlama işlemine tabi tutulmaktadır. Klor dozaj 
pompaları, klorlama işlemini bakiye klor ölçerden sinyal alarak gerçekleştirmekte, belirlenebilen alt ve üst 
limit aralığında otomatik olarak çalışmaktadır. Ayrıca arıtma sistemi çıkışında da debi ve bulanıklık ölçümü 
yapılmaktadır. 

Enstrüman ve cihazlarından gelen bilgiler bilgisayara alınıp değerlendirilerek PLC-SCADA sistemi 
tarafından sistemin otomatik olarak kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Herhangi bir istenmeyen değer ölçülmesi 
halinde gerekli değişiklikleri ve/veya tedbirleri alınarak gerekirse tesisin güvenliği için sistem durdurulmaktadır. 

İçme Suyu Paket Arıtma Tesisine ait uygulama fotoğrafları aşağıdaki gibi paylaşılmıştır; 

Resim 1. Arsenik, Nitrat ve Absorban Filtre Üniteleri
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Resim 2. Kimyasal Dozaj Pompaları

Resim 3. Ekipman & Enstrümantasyon 
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Resim 4. SCADA & Otomasyon  

İçmesuyu Arıtımında Yeni Teknolojiler; 

İçme suyu arıtımı proseslerinde yüksek AKM ve bulanıklık değerlerine sahip hamsularda daha efektif 
sonuçlar elde etmek üzere geliştirilen özel dizayn Double Vortex Cross Flow Filtreler kullanılmaktadır. Filtre 
tasarımında hamsu girişinde oluşturulan iki kademeli vortex sayesinde hem stabil ve linear bir medya yüzeyi 
oluşturulmakta hem de dört kat daha yüksek filtrasyon hızı sağlanmakta ve buna bağlı olarak düşük alan 
ihtiyacı karşılanmaktadır.  
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Resim 5. Double Vortex Cross Flow Filtreler  

Filtre içerisinde 4 katmanlı negatif yüklü özel cam medya kullanılmaktadır. Negatif yüklü özel cam 
medyanın en önemli özelliği; çevresinde zeta potansiyeli oluşturarak hamsuda bulunan bakterilerin birleşerek 
medya yüzeyinde biofilm oluşturmasının önüne geçmesi ve buna bağlı olarak medyanın uzun ömürlü olmasını 
sağlamasıdır. Ayrıca, farklı 4 farklı dane çapı sayesinde 5 mikrona kadar efektif filtrasyon sağlanmaktadır.

Resim 6. Negatif Yüklü Özel Cam Medya

Çalışmalarımızda hiçbir desteği esirgemeyen başta Genel Müdürümüz Osman SANDIKÇIOĞLU olmak 
üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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ÖZET

Devlet Su İşleri bünyesinde gerçekleştirilen jeoteknik etüt çalışmaları ön inceleme, planlama, kesin 
proje, uygulama ve uygulama sonu aşamaları olmak üzere bölümlendirilmiştir. Projenin aşaması ve 
ihtiyacına uygun etüt çalışmaları yapılarak, gerekli temel parametreleri elde edilmektedir. Araştırma 
yapılan sahada zemin sınıfına ve araştırmanın amacına uygun numuneler alınarak, laboratuvarda 
bu örneklerin indeks, fiziksel ve makaslama dayanımı gibi özellikleri elde edilir. Laboratuvardan 
elde edilen bu parametreler kullanılarak yapılan hesaplamalar ile arazide yapılan in sitü deneyler 
vasıtasıyla, yapı zemin etkileşimini olumsuz yönde etkileyebilecek taşıma gücü, oturma-farklı 
oturma, şişme, sıvılaşma, stabilite gibi sorunlar risk değerlendirmesi yapılarak temel zemininde 
imalat sırası ve sonrasındaki davranışı hakkında öngörülerde bulunulur. Temel zemininin imalat 
açısından uygunluğunun değerlendirildiği Niğde Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Erzincan İçmesuyu 
Arıtma Tesis yerlerinde olduğu gibi daha uygun kamusal arazilerin araştırılması veya imalat sonrası 
yükselen yeraltı suyu durumunun değerlendirilmeye alınmadığı Edirne Keşan Atıksu Arıtma Tesisi 
örnek verilebilir.  

Anahtar Kelimeler: jeoteknik, atıksu, içmesuyu
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Abstract

The geotechnical studies carried out within the scope of the State Hydraulic Works are segmented 
as preliminary examination, planning, final project, construction and after construction stages. The 
necessary fundamental parameters are obtained according to the stage and needs of the project. In 
the research area, core samples are taken according to the granulometric distribution of the soil and 
the purpose of the research, and the index, physical and shear strength properties of these samples 
are obtained in the laboratory. By means of the calculations made by using parameters obtained 
from the laboratory and in-situ experiments, geotechnical risks such as bearing capacity, settlement, 
differential settlement, shrink swell behavior, liquefaction and stability of the soil are predicted 
forehand. Problematic ground conditions such as Niğde Domestic Wastewater, Erzincan Potable Water 
and Edirne Keşan Wastewater Treatment Plants are investigated in terms of differential settlement-
bearing capacity, distance to the seismic source and uprising groundwater level respectively.

Keywords: Geotechnics, Waste water, Potable water

1.Giriş

Her türlü mühendislik yapısının güvenli bir şekilde inşa edilerek, yapı zemin etkileşiminin 
kurulmasını sağlamak için jeoteknik etüt çalışmaları yapılmaktadır. Temel zemininden kaynaklı 
mevcut ya da oluşması muhtemel sorunların sebeplerinin saptanarak en uygun ve ekonomik çözüm 
yollarının ortaya konulması, bu çalışmaların amacını oluşturmaktadır.

Jeoteknik çalışmalar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan, projelendirilen, 
inşaa edilen kontrollüğü ve danışmanlığı yapılan baraj, gölet, hidroelektrik santral (HES), regülatör, 
pompa istasyonu, arıtma tesisi, kanal, tünel, cebri boru, yükleme havuzu, isale hattı, su deposu, atıksu, 
köprü, bina vb. yapıların ön inceleme aşamasından uygulama sonrasına kadar bütün aşamalarında 
yer almaktadır. Bu hizmetler kapsamında, her projede jeolojik-jeoteknik etütler yapılmakta ve elde 
edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda projenin aşamasına uygun olarak jeoteknik etüt raporu 
hazırlanmaktadır. 

2.Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar

Jeoteknik çalışmalar; yapı yerlerinde bulunan jeolojik birimlerin duraylılık (stabilite), geçirimlilik, 
taşıma gücü, yük altında elastik-plastik davranış özellikleri, sıvılaşma potansiyeli, oturma miktarı, 
şişme potansiyeli, kazı klası, kazılabilme, delinebilme, sertlik, deformasyon modülü, Poisson oranı, 
kayma modülü, kohezyon, içsel sürtünme açısı gibi jeoteknik bilgilerin/verilerin elde edilmesi 
amacıyla yerinde ve laboratuvardaki araştırmalarla birlikte detaylı mühendislik jeolojisi, harita, 
kesit ve raporları hazırlama çalışmalarıdır. İnşası planlanan yapı yerlerinin jeolojik ve jeoteknik 
açıdan uygunluğunun incelenmesi amacıyla yapılan çalışmalar; ön inceleme, planlama, kesin proje, 
uygulama ve uygulama sonu aşamaları olmak üzere bölümlendirilmiştir (DSİ, 2016).  

İçme suyu ve Atıksu arıtma tesislerine ait yapıların konumlandırılacağı zeminler farklı jeolojik 
formasyonlar üzerinde yer alacağından, zemin araştırma çalışmaları neticesinde; zemin profili, 
yeraltı suyu derinliği, zemin indeks ve mekanik özellikleri (birim hacim ağırlık, kohezyon, içsel 
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sürtünme açısı, geçirgenlik vb.), emniyetli taşıma gücü (farklı yöntemlerle hesaplanıp karşılaştırma 
yapılması ve optimum değerin önerilmesi uygun olacaktır), oturma ve şişmeye yönelik hesaplama ve 
değerlendirmeler, sıvılaşma analizi, şev analizleri, kazı ve inşaat yöntemi, zemin grubu, yerel zemin 
sınıflaması, maksimum yatay yer ivmesi, kazı klası, yeraltı suyunun betona etkisi, zemin iyileştirme 
önerileri ortaya konulur. Yer seçimi aşamasında; içmesuyu arıtma tesislerinin şehir depolarına yakın 
kamusal mülk içerisinde cazibeye imkân veren üst kotlarda konumlandırılmasına özen gösterilirken, 
atıksu arıtma tesisleri deşarj noktaları yakınına konumlandırılır. Tesislerin boyutları kapasitelerine 
ve amaçlarına göre değişkenlik gösterdiğinden, saha seçimi öncesinde proje bilgilerinin öğrenilmesi 
topoğrafik açıdan seçilen sahanın uygunluğunun belirlenmesi amacıyla gereklidir. Çalışmalar; ön 
çalışma, sondaj ve araştırma çukuru gibi yöntemleri barındıran intrüzif çalışmalar, arazi ve laboratuvar 
deney çalışmaları ve tüm bunların değerlendirilerek etüt raporunun hazırlanması çalışmalarını 
kapsamaktadır.   

Jeoteknik etüt raporu içerisinde yer alan jeolojik çalışmalar; proje sahasında bulunan birimlerin 
özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla; birimlerin litolojisi, yaşı, ayrışma ve bozuşma durumu, 
tabakalanma, şistozite, kıvrım, eklem, çatlak, fay ve bu yapısal unsurların birbirleriyle ilişkileri, 
konumları, karstlaşma vb. özellikleri belirlenerek, harita kesit ve raporların hazırlanma çalışmalarını 
kapsar.

Ön inceleme kapsamında etüdü yapılacak alan ya da yakın çevresindeki alana ait geçmişte 
yapılmış çalışmalar incelenir. Buna göre yeraltı su seviyesi, bölgenin topoğrafik ve jeolojik haritaları, 
depremsellik bilgileri, uydu ve hava fotoğrafları araştırılır. Yapılması planlanan projeye ait birim 
alana etkiyen yük, temel boyutları ve temel derinliği gibi proje karakteristikleri elde edilir. Elde 
edilen veriler ışığında gözleme dayalı arazi çalışması yapılarak mostralar ve yüzlek veren litolojiler 
incelenir. Etüt alanı çevresinde geçmişte inşa edilmiş olan yapıların zeminle etkileşimleri incelenerek 
varsa mevcut sorunları saptanır. 

Ön inceleme neticesinde sahanın proje yapımına uygun bulunması halinde bir sonraki aşama olan 
planlama aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasında yapılamayan temel sondaj kuyuları, araştırma 
galerileri ve yarma açılması gibi intrüzif çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilir. Proje gereksinimlerinin 
elde edilmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmalar ile yapının tolerans limitlerinin zemin tarafından 
sağlanabilirliği araştırılır. Bu amaçla açılan sondajlardan elde edilen örselenmemiş numunelerin 
laboratuvar sonuçları ile arazi deneylerinin hesaplamaları birlikte yorumlanarak riskli görülen 
hususlar planlama aşaması jeoteknik etüt raporlarında belirtilir. Planlama aşamasında muhtemel 
riskler tespit edilmiş ise bunların projeye muhtemel etkilerinin aydınlatılması ve çözüm önerilerinin 
uygulanabilirliğinin detaylı tespiti amacıyla kesin proje aşaması jeoteknik çalışmaları yapılır. 

Kesin proje aşamasında ortaya konulan çözüm önerileri ve elde edilen parametreler tasarıma 
esas kriterler olduğundan, çözüme kavuşturulmamış hiç bir mühendislik problemi bu aşamada 
kalmamış olacaktır. İnşaat sırasında yapılan kazılarda mevcut raporlarla uyumsuzluk gösteren veya 
ön görülmemiş bir zemin koşulu ile karşılaşılması halinde, uygulama aşamasında da ek jeoteknik 
çalışmalar talep edilebilir. Proje, inşa sonunda takip edilmesi ya da ek çalışma gerektiren koşullar 
içermesi halinde uygulama sonu jeoteknik çalışmalar yapılır.

Jeoteknik çalışmalar kapsamında yapılan sondaj, gözlem ve araştırma çukurlarının sayısı, paterni, 
derinlikleri proje ve zeminin özelliklerine göre şekillenir. Yapılması planlanan etüt çalışmasının 
yeterli olması amacıyla proje yükünün sönümlendiği etki derinliğine kadar olan tabakaların jeolojik 
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ve jeoteknik özelliklerinin incelemeleri yapılır. Araştırmalar yapının temel tipi ve geometrisine bağlı 
olarak değişkenlik göstermekte olup sondaj araştırma derinliği DSİ Jeoteknik Etüt şartnamesinde 
minimum temel seviyesi (Df) ile temel genişliğinin(B) iki katının toplamına karşılık gelen derinliktir. 
Bu derinlik radye ve tekil temelde Df +(1.5-2)B, şerit temelde Df+4B ve derin temelde 2Df/3 + 
1.5B olarak değişiklik gösterir(Huvaj, 2016). Diğer bir yaklaşım ise yapı yükünden kaynaklı olarak 
zeminde oluşan düşey gerilmelerin mevcut jeolojik örtü yükünün %10’una denk geldiği derinliğe 
kadar araştırmaların yapılması yönündedir. 

Yapılması planlanan sondajların paterni ve sayısı, yapının ebatları ve tolerans sınırlarına göre 
belirlenmekte olup, temelde farklı birimlerin ve değişkenlerin gözlenmesi durumunda sıklaştırılır. 
Zemin özelliği gösteren birimlerin yenileceği büyüklükte yüke sahip yapılar için, ana kayada minimum 
5 metre derinliğe kadar olmak üzere sondaj planlaması yapılır. Ayrışmış kaya zonu ile ana kaya özelliği 
gösteren birimlerin ayrımının doğru yapılması, inşaat sonrası yapıda oluşabilecek farklı gerilme ve 
oturmaların önlenebilmesi açısından önem arz etmektedir. Sondaj, arazi ve laboratuvar çalışmaları 
ile uygun görülen temel kazı kotuna ulaşıldığında, kazı öncesi öngörülen zemin profili ile mevcut 
durum karşılaştırılması yapılır. Beklenmeyen ve öngörülmemiş bir durum ile karşılaşılması halinde 
ek jeoteknik çalışmalar planlanır. Sulama, içmesuyu ve atıksu güzergâhlarında açılması planlanan 
araştırma çukurları ise şartnamede jeolojik koşullara göre 500-1000 m’de bir olacağı belirtilmiştir. 
Bu mesafe, birimlerin yanal devamlılığı ile yeraltı suyu ve benzeri faktörlere göre artar ya da azalır.

Sondajın ilerlemesine paralel olarak yapılan arazi deneyleri (in-sitü deneyler), incelenen birimlerin 
jeoteknik davranışlarıyla ilgili doğrudan sonuçlar vermekte olup, arazide hüküm süren koşulları 
doğrudan ölçme avantajına sahiptir. Kaya ve zemin ortamlarda yapılan deneyler farklılık göstermekte 
olup genellikle 1.5 m ya da 3 m’lik manevra boylarına paralel olarak in-sitü deney çalışmaları 
yürütülmektedir. Zeminin ya da kayacın sınıfına uygun proje gereksinimlerini karşılayacak arazi 
deneyleri yapılmaktadır. Genel olarak zemin ortamlarında; ince taneli zeminlerde standart penatrasyon 
deneyi (SPT) ve Marchetti dilatometresi (S-DMT), killi zeminlerde ise veyn (kanatlı kesici), konik 
penatrasyon (CPT) gibi arazi deneyleri yapılmaktadır. Presiyometre deneyinin, taşıma gücü ve oturma 
miktarının belirlenebilmesi amacıyla tüm zemin sınıflarında ve ayrışmış zayıf kayaya kadar geniş 
bir alanda uygulanma imkânı vardır. Zeminin elastik ve plastik özelliklerinin saptanmasının gerekli 
olduğu durumlarda plaka yükleme deneyleri yapılmaktadır. 

Sondaj sırasında zeminlerden örselenmiş ve örselenmemiş olmak üzere iki farklı türde numune 
alınır. Alındığı yerdeki yapı, doku ve özelliklerinin tümünü bünyesinde muhafaza eden numunelere 
örselenmemiş zemin numunesi denir. Bulunduğu ortam koşullarını laboratuvarda da yansıtabilen 
kohezyonlu numunelerin alınabilmesi için shelby tüpü ve pistonlu numune alıcı gibi örnekleyiciler 
kullanılır, su içeriğini koruyabilmek için örnekleyicinin ağız kısımları parafin ile kapatılır.

Örselenmiş numunelerle; elek analizi, özgül ağırlık, su içeriği, birim hacim ağırlık, Atterberg 
limitleri (Likit limit, Plastik limit, Plastisite indisi, Rötre limiti), hidrometri, organik madde içeriği 
gibi zeminin indeks özelliklerini bulmaya yönelik deneyler yapılırken, örselenmemiş numunelerle ise; 
örselenmiş numune deneylerine ek olarak, konsolidasyon, şişme basıncı, şişme yüzdesi, serbest ve üç 
eksenli basınç dayanımı, kesme kutusu, cep penatrometresi gibi zeminlerin dayanım parametrelerini 
saptayan deneyler yapılmaktadır. 
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Zeminin izin verilebilir taşıma gücü değeri örselenmemiş numune üzerinde yapılan serbest ve üç 
eksenli basınç dayanımı, cep penetrometresi ve kesme kutusu deneyleri ile hesaplanır. Konsolidasyon 
deney sonuçlarıyla ise kohezyonlu zeminlerdeki zamana bağlı oturma miktarı bulunur.

Kayaç numuneler üzerinde yapılan dayanım deneyleriyle ise deneye tabii tutulan karot örneklerinin 
kohezyon, içsel sürtünme açısı, elastik modül ve basınç dayanımı gibi jeoteknik parametreleri 
belirlenir. Elde edilen veriler kaya kütlesini değil, deneydeki sağlam ve masif özellikteki karotu temsil 
eder. Araziden elde edilen sonuçlar ile labotuvardan elde edilen sonuçlar noktasal temsil kabiliyetinde 
olup sadece deney yapılan zonu temsil etmektedir. Mühendislik projesi tasarımında, deneylerden elde 
edilen bu noktasal sonuçların proje bütününe uygulanabilirliğinin kontrolü; örneğin; yamaç molozu-
anakaya veya ayrışmış zon-anakaya jeolojik kesit kontaklarındaki sınır, jeofizik araştırmalardan elde 
edilen verilerin korelasyonu ile de yapılabilmektedir.  

Yapılması planlanan yapının kirleticileri ya da zararlı kimyasalları barındırması durumunda 
çalışma sahasının hidrojeolojik modelinin ortaya konulması gerekmektedir. Açılan sondaj kuyuları 
ve civardaki su kaynakları vasıtasıyla akifer - beslenim ilişkisinin açıklığa kavuşturularak varsa 
kirleticilerin yayılımının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler en ekonomik şekilde ortaya konulur. 
Bu aşamada akiferin hidrolik iletkenlik değerlerinin bulunması amacıyla açılmış sondaj kuyuları 
arasında slug ve pompaj testleri uygulanır.  

3.Örnek Çalışmalar

Ön çalışma aşamasında arazi ve laboratuvar çalışmaları ile uygun olarak değerlendirilmeyen 
alanlarda maliyet göz önünde bulundurularak iyileştirme alternatiflerinin uygulanması yerine öncelikli 
olarak farklı proje sahalarının araştırılması yoluna gidilmelidir. Alternatif saha araştırmalarında öncelik, 
alan mülkiyetinin orman ya da ilgili belediyede olması ve kamulaştırma maliyetinin çıkmamasıdır. 
DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlıklarınca ihalesi gerçekleştirilen Erzincan 
İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Niğde Evsel Atıksu Arıtma Tesisi proje yapımı işlerine ait zemin araştırma 
faaliyetleri bu duruma örnek teşkil eder niteliktedir. 

Erzincan ilinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacının karşılanması amacı ile arıtma tesisi inşası planlanan 
sahanın etüt sonuçlarına göre alanda ofiyolitik kayaçlar ve kireçtaşı kökenli çakıl hâkim olmak üzere 
kum, blok ve az killi siltli kırıntılardan oluşan, 40 m kalınlığında birikinti konisi olduğu sondajlarla 
belirlenmiştir (Şekil 1a). Birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alan sahanın çok yakınından 
geçen Kuzey Anadolu Fayının Erzincan segmenti 13.03.1992 tarihinde 6.8 büyüklüğünde depreme 
sebep olmuştur (Şekil 1b). Arıtma tesisi temelinde sismik aktivite durumunda stabilite sorunları 
olabileceği düşünülerek, arıtma tesisi yerleşimi için daha uygun güvenli bir sahanın araştırılması 
yapılmıştır. 
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Şekil 1. a. Erzincan İçmesuyu Arıtma Tesisi İlk Etüt Alanı Google Earth Görüntüsü (Googleearth, 
2018), b. İlk Etüt Alanı MTA Fay Haritası (MTA, 2018)

Arıtma tesisi yerleşimi yakın çevresinde yapılan gözleme dayalı araştırma sırasında, jeoteknik 
ve topoğrafik olarak mevcut arıtma tesisi yerleşimden daha uygun olabilecek saha olmadığı 
değerlendirilmiştir. Daha sonra, Erzincan içmesuyu depolarının bulunduğu Kırklar Tepesi mevkiinde 
sahaların araştırması yapılmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2. Uygun Görülen Arıtma Tesisi Konumu ve Gezi GPS İzi (Googleearth, 2018)

Kırklar tepesinde; yeri topoğrafik açıdan uygun olmayan alternatifler elimine edilerek, arıtma 
tesisinin oturtulabileceği uygun kot ve topoğrafyaya sahip kamusal bir saha belirlenmiştir. Söz konusu 
sahada, litolojik olarak karasal kökenli, blok çakıl, kum, silt ve az kil ana bileşenleri olan temel zemini 
yer almaktadır. Mevcut arıtma tesisi temel zemininden daha iyi nitelikte olabilecek zemin koşulları 
verebileceği düşünülen bu sahanın incelenen diğer alternatiflere göre daha uygun olacağı düşünülmüş 
ve saha araştırma programı başlatılmıştır (Yıldırım, 2018). 

Benzer bir yaklaşım ile Niğde atıksu arıtma tesisi yerinde yapılan jeoteknik etütlerde uygulanmıştır. 
Tesisin inşaa amacı Niğde İline bağlı Bor İlçesi Sınırları içerisinde bulunan Akkaya Baraj Gölü 
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havzasında kirliliği arttıran arıtılmamış atıksularının toplanarak Niğde Atıksu Arıtma Tesisine 
ulaşmasını sağlamaktır. Bu amaçla 03.07.2015 tarihinde proje sahasına gidilerek, 3.00-4.00 m 
derinliğinde değişen 4 adet araştırma çukuru açılmıştır. 13.07.2015 – 12.08.2015 tarihleri arasında 13 
adet toplam 258 m derinlikte karotlu sondaj çalışması yapılmıştır (Tablo 1). 

Sondaj No X Koordinatı

(ITRF 36 - 3)

Y Koordinatı

(ITRF 36 - 3)

Z Koordinatı

(Kot)  
(m)

Derinlik  
(m)

YASS 
(m)

SK-1 381027 D 4201218 K 1186 8 2.2
SK-2 381075 D 4201159 K 1188 8 3
SK-3 381070 D 4201265 K 1187 8 1.9
SK-4 381111 D 4201216 K 1189 8 1.9
SK-5 381110 D 4201310 K 1188 20 1.2

SK-6 381155 D 4201247 K 1190 15

SK-7 381166 D 4201342 K 1188 15 1.7
SK-8 381196 D 4201291 K 1189 15 2
SK-9 381206 D 4201338 K 1189 15 4
SK-10 381203 D 4201373 K 1188 15 2
SK-11 381251 D 4201327 K 1190 15 2.8

SK-12 381237 D 4201421 K 1188 8

SK-13 381292 D 4201346 K 1190 8

Tablo 1. Etüt Yapılan İlk Sahaya Ait Sondaj Derinlik, Koordinat ve YAS seviyeleri (Bilgin, 2016)

Araştırma çukuru gözlemleri, karotlu sondaja ait örselenmemiş numuneler üzerinden alınan 
laboratuvar verileri araştırma yapılan sahanın suya doygun özellikte siltli kil ve killi kum birimi 
olduğunu kıvam limiti değerlerine sahip olduğunu göstermiştir.

Sondaj No c (kPa) ᶲ Df (m)
g

 (kN/m3)

Emniyetli Taşıma 
Gücü (qa) (kg/cm2)

SK-8 41 14.54 2.5 17.4 2.22

SK-8 21.4 22.73 6.5 17.83 4.31

SK-10 39.4 10.87 12.5 12.44 3.18

SK-13 36.9 8.22 3.5 12.93 1.51

AÇ-1 20.8 17.45 1.5 18.72 1.43

AÇ-2 16.9 9.16 1.5 14.67 0.99

Tablo 2. Etüt yapılan ilk sahada elde edilen taşıma gücü değerleri(Bilgin, 2016)

Karotlu sondaj çalışmalarından alınan örselenmemiş numunelere göre yapılan ortalama emniyetli 
taşıma gücü hesabı 2.73 kg/cm2 hesaplanmış (Tablo 2) ancak laboratuvar verilerine göre hesaplanan 
kıvamlılık indisleri zeminin akışkan özellikte olduğunu ortaya koymuştur. Terzaghi taşıma gücü 
formülü ile yapılan bu hesapların teyidi amacıyla mevcut çalışmalara ilave olarak 40 m derinliğinde 
76 mm çapında YSK-1 ve YSK-2 numaralı 2 adet presiyometre deney kuyusu açılmıştır (Mevcut 
kuyularla karıştırılmaması amacıyla YSK-1, YSK-2 olarak isimlendirilmiştir) (Şekil 3). Açılan 
sondajlarda yeraltı su seviyesi 1.7 m seviyelerinde olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Niğde Atıksu Arıtma Tesisi İlave Sondaj Lokasyonları (Cengiz, 2017)

Alınan UD numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri vasıtasıyla hesaplanan izin verilebilir 
taşıma güçleri 0.99-4.31 kg/cm2 aralığında bulunmuş olup, presiyometre deneyi ile 1.87-2.11 kg/cm2 
aralığında hesaplanmıştır (Tablo 2, Tablo 3) (Cengiz, 2017). 

Kuyu No Temel Derin-
liği Df (m)

Temel Boyut-
ları

B X L

(m x m)

Sınır Taşıma 
Gücü

qu (kg/cm2)

Sürşarjsız 
Zemin Emni-
yetli Taşıma 

Gücü qa

(kg/cm2)

Sürşarjlı 
Zemin Emni-
yetli Taşıma 

Gücü qa

(kg/cm2)

Oturma Mik-
tarı

(x P cm)

YSK-1
6.00

20 x 30
3.84 1.28 1.87 4.52

8.00 4.05 1.35 2.08 4.66

YSK-3
6.00

20 x 30
3.96 1.32 1.91 3.72

8.00 4.14 1.38 2.11 3.74

Tablo 3. Etüt yapılan ilk sahaya ait presiyometre deneyi ile elde edilen taşıma gücü oturma 
miktarları (Cengiz, 2017)
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İlk etüt yerinden elde edilen standart penetrasyon deney verileri ile yapılan hesaplarda ise Bowles 
ile 0.82 ile 2.77 kg/cm2, Meyerhof ile 0.53 ile 1.77 kg/cm2, ortalama 0.68 ile 2.27 kg/cm2 aralığında 
izin verilebilir taşıma gücü değerleri bulunmuştur (Tablo 4).

Kuyu No SPT - N 
(ort)

B 
(m)

Meyerhof  
qa  

(kg/cm2)

Bowles  
qa  

(kg/cm2)

Ortalama 

qa

YSK-2 19 20 1.77 2.77 2.27
YSK-4 7 22 0.64 1.01 0.83
YSK-5 6 35 0.53 0.82 0.68
YSK-6 15 45 1.29 2.01 1.65

Tablo 4. SPT Deney Sonucu İle Hesaplanan Taşıma Gücü Değerleri (Bilgin, 2016)

Proje firmasınca, elde edilen taşıma gücü değerlerinin düşük ve oturma miktarlarının ise yüksek 
olduğu belirtilmiştir. Bunun üzerine uygun zemin koşullarına sahip kamulaştırma masrafı olmayan 
alternatif alanlar incelenmiş ve iki farklı lokasyonda daha saha araştırma programı yapılmıştır. 
Araştırma yapılan diğer iki sahada da ilkine benzer nitelikte araştırma programı benimsenmiş olmasına 
karşın önerilen parsellerin tümünde genel olarak suya doygun özellikte ve çok zayıf dayanımda siltli 
kil-kum içeren sahalar olduğu ve çok düşük dayanım parametreleri sergilediği gözlenmiştir. 

Üç sahada da taşıma gücünün düşük, hesaplanan oturma miktarlarının genel olarak yüksek olduğu 
ve kuyular arasında da oturma miktarı bakımından farklılıklar olabileceği gözlenmiştir. Gelecekte 
oluşabilecek farklı oturmaların önüne geçilmesi ve taşıma gücü değerlerinin arttırılması amacıyla 
son seçenek olan zemin iyileştirme alternatifleri değerlendirmeye alınmıştır. Niğde atıksu arıtma 
tesisi alanında, ağırlık ve proses açısından önem arz eden bazı tesis temellerinde zemin taşıma gücü 
yetersizliğinden ve farklı oturmaların beklenmesinden dolayı maliyet araştırılması içerisine girilmiş 
ve en uygun alternatif olan 80 cm çapında ve 10 m uzunluğunda planda 2.0 m x 2.0 m yerleşim düzeni 
olan jetgrout kolonları kullanılarak iyileştirme projeleri hazırlanmıştır (Öktem, 2017).

Zemin araştırmalarının multidisipliner bir çalışma olduğu ve zeminin dayanım parametrelerinin 
tek başına yapıyı tasarlamak için yeterli olmadığı, yeraltı su seviyesinin dahi projeler üzerinde 
hayati önemde rol oynadığı aşikârdır. Edirne Keşan Atıksu Arıtma Tesisi bu duruma örnek teşkil 
etmektedir. Tesis yerinde yapılan çalışmalarda 0.7-1.5 m kalınlıkta bitkisel toprak örtüsü altında 4.5-
6.5 m derinliğe katı kıvamlı düşük plastisiteli kil ve kumlu kil, sıkı kumlu silt zemin sınıflamasında 
tamamen ayrışmış birimler görülmüştür. Bu birimlerin altında Üst Eosen yaşlı 20 m derinliğe kadar üst 
kısımları az ayrışmış, derinlere doğru zayıf - orta kaya kalitesinde ayrışmamış ince tabakalı laminalı 
kiltaşı silttaşı birimleri olduğu sondajlarla belirlenmiştir. Sondajlar sonrasında yapılan yeraltı suyu 
ölçümlerinde 1 - 4.5 m derinliklerde yeraltı su seviyesi ölçülmüştür(Şekil 4, Şekil 5) (İmmet, 2016). 
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Şekil 4. Edirne Keşan Atıksu Arıtma Tesis Yeri, YAS durumu ve Jeolojik Kesiti (İmmet, 2016)

Şekil 5. Edirne Keşan Atıksu Arıtma Tesis Yeri İnşaat Sonu YAS Durumu ve Jeolojik Kesiti  (İmmet, 
2016)

Geçilen birimlerin ince taneli kesimlerinde SPT deneyleri yapılmış ve UD numuneler alınmış, 
kayada ise karot numuneler alınmıştır. Elde edilen jeoteknik parametrelere göre yapılan hesaplamalarda 
yapı yerlerinde taşıma gücü, oturma, şişme problemlerinin olmadığı ve havuz gibi yapı yerleri için 
zemine ekstra yük gelmediği aksine daha yük alındığı gözlenmiştir. Havalandırma havuzları ve son 
çökeltim havuzları inşası süresince oluşturulan drenaj kuyusu, inşaatın tamamlanmasından sonra 
drenaja ihtiyaç duyulmaması nedeniyle kapatılmıştır. Drenajın durması ile yeraltı suyunda meydana 
gelen yükseliş ile havuzlar yaklaşık 4 m’ye kadar suya batık duruma geçmiştir. 
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Şekil 6. Edirne Keşan Atıksu Arıtma Tesis Yeri İnşaat Sonu YAS Durumu ve Jeolojik Kesiti  
(İmmet, 2016)

Yeraltı suyunun içi boş havuzlara uyguladığı hidrostatik basınç ile havuzlarda yüzme meydana 
gelmiştir(Şekil 6). Yüzmenin önlenmesi amacıyla tesis çevresinde temel alt kotuna kadar inen drenaj 
hendeği uygulaması yapılmış ve temel altındaki su seviyesi düşürülmüştür (Kale,2016).  

4.Sonuç ve Öneriler:

Ön inceleme aşaması mühendislik jeolojisi çalışmaları topoğrafik haritaların temini, uydu 
fotoğrafları, yeraltı suyu araştırmaları, jeofizik gibi her türlü temel araştırma verisini içeren büro 
çalışmalarıyla gözlemsel arazi çalışmalarından meydana gelirken, planlama aşaması temel sondaj 
kuyuları, araştırma galerileri ve yarmaları içeren çalışmalardan meydana gelir. 

Temel kaya ve zeminin jeoteknik özelliklerinin daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konulduğu ilave 
çalışmalar kesin proje aşamasında ele alınırken, tüm bu aşamalar sırasında yapı inşası için risk unsuru 
barındırdığı düşünülen zemin koşullarıyla karşılaşılması durumunda, problemin somut tespiti ve 
çözüm için önerilen alternatif lokasyon ya da iyileştirme yöntemlerinin maliyetleri ortaya konulur.

Zemin iyileştirmesine karar verilmeden önce daha düşük jeoteknik riskleri içerisinde barındıran 
düşük maliyetli alternatif sahaların aranılması yoluna gidilir. Tüm bu çalışmalara bağlı olarak yapılan 
değerlendirmeler neticesinde tesis inşasına karar kılınan sahada zemin iyileştirmesinin kaçınılmaz 
olarak görülmesi halinde, maliyet ve uygulanabilirlik açısından birden çok ıslah yönteminin hesabının 
(jetgrout, enjeksiyon, şev projelendirme vb.) yapılması gerekir.

Uygulama aşamasında mevcut raporlara göre öngörülmeyen beklenmedik bir durum ile 
karşılaşılması durumunda (temel kotunda beklenilen zeminle karşılaşılmaması, şevlerde duraysızlık 
gerçekleşmesi, yüzme meydana gelmesi vb.) idare kararıyla ilave araştırmalar yapılmasına karar 
verilir.

Yapılan sondaj ve açılan araştırma çukurları etüt yapılan sahayı temsil edecek sayıda ve derinlikte 
olmalıdır. Nitelikli numuneler alınmalı ve bu numuneler üzerinde yapılan laboratuvar ve arazi 
deneyleri değerlendirilerek yapı zemin etkileşimi için en uygun değerler verilir.  Zeminin türü, 
yapının cinsi, hacmi, ağırlığı, tolerans limitleri ve zamana bağlı oluşabilecek deformasyonlarda 
değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulur. Atıksu ve içmesuyu tesisleri hacmen büyük 
ancak ağırlıkça hafif içi boş gömülü havuz gibi yapıları da içerdiğinden, imalat sonrasında yeraltısu 
seviyesi gibi değişken unsurlara bağlı yüzme tahkiki hesaplamaları yapılmalıdır. Bu hesaplarda 
yörenin hidrojeolojik koşullarının değişkenliği (çeltik ekimi v.b.) gibi dönemsel artışlarında göz 
önünde bulundurulması ve yapılan analizlere aktarılması gerekir. 

Proje taban kotu 22 m
Proje taban kotu 22 m

Proje üst kotu 27,87 m
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Abstract: The main purpose of the article is to evaluate the underground and surface water 
resources in the territory of the Republic of Azerbaijan and to determine ways in which they will be 
properly distributed in the future. The following suggestions are crucial to evaluate the current state 
of water resources in Azerbaijan.

- Accuracy of registration of flow should be increased at hydrological observation points on both 
transboundary and local rivers.

- Water resources of local rivers should be re-evaluated. In addition to known hydrological 
calculation methods, the hydrometric planning method should also be used.

- The quality of water use registration should be increased.

- Normative document should be developed to determine the flow of river flow.

- The Water Code of the Republic of Azerbaijan should be made relevant changes, and the 
application of the basin principle for water resources management should be formalized.

- In order to manage the quantity and quality of water resources, a coordinating commission or 
organization should be established.

Keywords: RIBASIM, water resource, simulation model, transboundary, national water intake.
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Introduction: Water is a natural resource, the most commonly used in human life and activity. 
As Azerbaijan has a dry climate, lack of water shortage and lack of available water resources 
hinders the development of water-related reports. Therefore, a comprehensive assessment of the 
state of water resources in Azerbaijan is essential. The assessment of water resources includes the 
underground watersheds (useful for use) in Azerbaijan, lakes (lakes with significant national or 
regional significance),water reservoirs and rivers (precipitation and snow) the current status of water 
resources, seasonal changes and includes predictable trends in the near future for water flows from 
neighboring countries. 

The study of water (farm) balance across the country is one of the priority issues. The water 
balance, which includes the link between the use of existing water resources and water resources 
in Azerbaijan, is usually called the water balance. It should cover all the river basins that affect 
water balance in Azerbaijan, including river beds outside the country’s borders - upstream. Water 
balance should be assessed for the current situation, as well as for one or more future scenarios. 
Scenarios can be defined on the basis of natural criteria (eg climate change impact), at the same 
time anthropogenic interventions (e.g new water reservoirs or agricultural development) on the same 
crucial criteria. Problems and contradictions between water demand and existing water resources 
should be determined after the assessment of the water balance. Underground and surface water 
resources should be studied jointly to assess the water resources of Azerbaijan, and the water industry 
should be thoroughly analyzed for both the present and the future. Such assessment should be carried 
out in two stages.

I stage - transboundary surface water balance and groundwater assessment, surface water 
evaluation, groundwater evaluation;

II stage- Analysis of the National Water Economy Balance. The amount of current natural water 
resources i.a the water balance, which is not an anthropogenic use of water (e.g for irrigation) should 
be determined in I stage. For superficial waters, this will not be a true balance, because in most cases, 
the consumption patterns of most rivers affect the anthropogenic activity (eg reservoirs, availability 
of suction devices, etc.). These activities can have a significant impact. As seen in the Kur-Araz 
river network, due to reservoirs, substantial control over the flow and flow regime has a significant 
impact on this network. In addition, it should be noted that both the surface and the underground 
water resources should be assessed. At the first stage, the evaluation of natural water resources is at 
the next stage for the water economy balance. Scenarios should be identified for possible changes 
in the amount of water resources (eg as expected climate change or construction and water demand 
in the river basin). These scenarios need to be incorporated (e.g building large reservoirs in rivers or 
increasing water demand in the agricultural and industrial sectors that use water).

In the first stage, the existence of surface and underground waters and the relationship between these 
two components will be assessed. This stage, of course, will be a major step towards the assessment 
of the full natural water balance for Azerbaijan. At this stage, the analysis of the coastal rainfall is 
covered. This analysis is just about the expected costs
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Figure 1. Method of building a river basin scheme at RIBASIM

Large systems can be built within the model. It can cover all the country’s territory, from single river 
basin to numerous river basins. This model consists of surface and underground water components 
(Figure 1) and, therefore, simulates the whole water system.
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Figure 2. RIBASIM united surface-groundwater approach.

The model has three main knot groups:

- Structural nodes: network completion;

- Required nodes: activities, users;

- Management nodes: Infrastructure.

To build a network, structural nodes are need, but they do not play a role in simulations. Demand 
nodes are very important for modeling water resources because they represent sectors that use water 
in the basin (for example, irrigation, population water supply) as well as sectors requiring non-
consumption water (eg, environmental flow requirements). Management allows the regulation knots 
to control the flow of water. RIBASIM has a powerful storage module that simulates multilevel 
systems and simulates hydroenergy. RIBASIM (River Basin Simulation Model) is a generic model 
package for analyzing the behaviour of river basins under various hydrological conditions. The model 
package is a comprehensive and flexible tool which links the hydrological water inputs at various 
locations with the specific water-users in the basin.

RIBASIM enables the user to evaluate a variety of measures related to infrastructure, operational 
and demand management and the results in terms of water quantity and water quality. RIBASIM 
generates water distribution patterns and provides a basis for detailed water quality and sedimentation 
analyses in river reaches and reservoirs. It provides a source analysis, giving insight in the water’s 
origin at any location of the basin. RIBASIM follows a structured approach to river basin planning 
and management.
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RIBASIM is a modelling instrument for river basin planning and management. It has a set of 
outstanding features which make it a state of the art river basin simulation package. The model has 
been applied for more than 30 years in a large number of countries and in a wide variety of projects. 
Water management organizations world-wide use it to support their management and planning 
activities. Large and complex river basins have been modelled and simulated with RIBASIM. 
Separately modelled sub-basins can be combined into one main-basin.

RIBASIM has a link with the rainfall-runoff model WFlow, the groundwater flow model SEAWAT 
and the detailed water quality process model DELWAQ. An online link with the groundwater flow 
model iMOD/Modflow is in progress (2018). Further, RIBASIM is used in an operational water 
demand and allocation environment using the Delft-FEWS software[4].

 

Modeling simulations can be based on different time spans. Model simulations are typically done 
for large time frames (eg 50-100 years) and this results allow statistical analysis [2,3].

Establishment of a water resource model. Establishing the scheme of the water resource model is 
a very specific task and requires extensive knowledge of the hydrological characteristics of the region 
as well as related activities in the basin, including existing and planned surface reservoirs.

Figure 3. A simple example of the RIBASIM scheme for Azerbaijan.
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There will be a difference in the scheme of the inner and outer (transboundary) regions of Azerbaijan. 
It is enough for only one demand node to be located in the upstream regions. This knot will show the 
necessity of water in every sector. However, in some cases, for example, when a reservoir is available, 
a more detailed approach will be required. In this case, there will be a difference in the demand nodes 
for the areas located above and below the watercourse.

Simulations on water resources system. A simulation program is required for the water resource 
network simulation. This program should incorporate all the scenarios that have been previously set 
and included. Model simulations are carried out directly, all the results are required.

    

Simulations are a combination of the following types of scenarios prepared in the previous events.

- Hydrological scenarios - natural selection of water resources, average indicators and dry (water 
shortage) seasonal scenarios, climate change scenarios;

- Development scenarios - different future scenarios for development in the water-based sectors 
starting with the current situation.

More scenarios are also possible, but it will generate a large number of potential results and will 
not be able to handle them. Instead, only those scenarios should be chosen that will be simulated. At 
stage 3, it is desirable to incorporate a number of hydrological and development scenarios into the 
next stages to test the effectiveness of proposed measures to address the water deficit issues identified 
during the problem analysis.

Water resource simulation - tracking (“partial” calculations). Tracking methodology called 
“partial calculations” will be used to monitor different water sources. By referring to different sources 
of water (such as rivers and reservoirs, returning streams), water can be monitored and the water 
content at each point in the water system is known (in each source) and can be displayed in a graphical 
form. Figure 4 illustrates the content of the water in graphic form in two places in the scheme.
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Figure 4. Results of Partial Accounts.

It is possible to model water quality with full water quality. Using the results of partial 
calculations, for example, it can be seen how the water taken from the source of pollution is 
moving along the entire water system [3].

Conclusions and suggestions. According to S.H.Rustamov and RM Gashgay the natural 
resources of the transboundary rivers are 20.6 km3, according to Transcaucasia EHRC are 
20.3 km3. Apparently, the water resources of the transboundary rivers are almost identical 
for both sources. The difference is in estimating local water resources. We believe that the 
transboundary and local water resources of Azerbaijan are more compatible with the gravity 
obtained by S. R. Rustamov and RM Gashgai, as these authors have more precise consideration 
of the flow of local rivers. Based on these facts, the following two key conclusions can be 
made:

-The water resources of the transboundary rivers are slightly different in nature and are 
approximately 20.3-20.6 km3. In the future, when the issue of water resources distribution in 
neighboring countries is discussed, these figures should be maintained;

-Taking into account the fact that local water resources are formed within the country, the 
flow of local rivers and water use should be more accurate and the water resources of the areas 
not covered by observations should be specified.
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-The following suggestions are crucial to evaluate the current state of water resources in 
Azerbaijan.

-The accuracy of the flow registration should be increased at hydrological observation points on 
both transboundary and local rivers.

-Water resources of local rivers should be re-evaluated. In addition to known hydrological 
calculation methods, the hydrometric planning method should also be used.

-The quality of water use registration should be improved.

-A regulatory document should be developed to determine the flow of rivers.

-Relevant changes to the Water Code of the Republic of Azerbaijan should be made and the 
application of the basin principle for water resources management should be formalized.

-A commission or a coordinating body should be set up to manage the quantitative and qualitative 
water resources. These functions and responsibilities may also be entrusted to the Water Resources 
State Agency of MES [1,2,3].
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Özet

Hücresel biyosensörler hedef bir molekülün tespiti için modifiye edilmiş olan canlı hücreler 
olup, hedef bir molekül varlığında algılanabilir sinyal (floresan, luminesens gibi) üretebilen canlı 
hücrelerdir. Bu tip biyoraportör mikroorganizmalar günümüzde farklı sektörlerde uygulama alanına 
sahiptir. 

Bu çalışmada sudaki inorganik arsenik tespiti yapabilen floresan özellikli tam hücre biyoraportörleri 
geliştirilmiştir. Bu amaçla bakteriyel hücrelerde yalnızca arsenik ile kontrol edilen promotör bölgeleri 
ile yeşil floresan proteini birleştirilerek raportör hücreler elde edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 
standartlarına göre içme suyundaki güvenli arsenik konsantrasyonu limiti 10 µg/l’dır. Oluşturulan 
biyoraportör hücreleri minimal besiyerinde kültür edildiklerinde 10 µg/l arseniti 2 saat içinde floresan 
sinyalindeki artış ile belirleyebilmektedir. Hücreler inorganik fosfattan yoksun besiyerinde kültür 
edildiklerinde ise 10 µg/l arsenatı yine 2 saatten kısa sürede tespit edebilmektedir. Her iki besiyerinde 
de artan arsenik miktarlarına karşı biyoraportörler doza bağlı floresan artışı göstermektedir. Ayrıca 
biyoraportörlerin sadece arsenik türevlerine cevap verdikleri de doğrulanmıştır. Çevresel su örneği 
ile yapılan testte ise biyoraportör hücrelerin kuyu suyundaki arsenik miktarını analitik yöntem ile 
kıyaslandığında yüksek doğrulukla tespit edebildiği ayrıca kuyu suyundaki biyo-yararlanılabilir 
arsenik miktarı hakkında bilgi verdiği görülmüştür. Sonuç olarak geliştirilen biyoraportör hücrelerin 
sularda en çok görülen ve zararlı formlar olan arsenit ve arsenat miktarını tespit etmek için kullanılabilir 

nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Geliştirilen biyosensörün, NANOTAKİP Su İzleme sistemine 
entegre edilerek sularda gerçek zamanlı ve noktasal olarak arsenik tespitinde kullanılabilecek entegre 
bir algılama modülünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: hücresel biyosensör, arsenik  
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Abstract

Whole cell biosensors, which are modified living cells for the detection of a target molecule, 
produce a detectable signal (for instance fluorescence or luminescence) in the presence of the target 
molecule. Such bioreporter microorganisms have a wide range of application in different sectors.

In this work, fluorescent whole cell bioreporters capable of detecting inorganic arsenic in water 
have been developed. For that purpose, reporter cells have been developed by combining arsenic 
regulated promoter elements of bacterial cells with green fluorescent protein. According to World 
Health Organization standards, the safe limit of arsenic in drinking water is 10 µg/l. The developed 
bioreporter cells are capable of detecting 10 µg/l of arsenite within 2 hours in terms of increase in the 
fluorescent signal, when cultured in minimal medium. When cultured in a medium devoid of inorganic 
phosphate, the cells are capable of detecting 10 µg/l arsenate in less than 2 hours. It has been shown 
that in both of the media, cells show a dose dependent fluorescence increase in response to increasing 
arsenic concentrations. Furthermore, it has been proven that the cells are only responsive to arsenic 
derivatives. In the test carried out using an environmental water sample, the bioreporter cells have 
been shown to detect the arsenic concentration in well water with high trueness as compared to 
analytical method. Furthermore, the bioreporter cells have been shown to give information on the 
bioavailability of arsenic in well water. In conclusion, the developed bioreporter cells are suitable for 
the detection of arsenite and arsenate concentrations in water, which are the most common polluters in 
water with different harmful forms. Our ongoing research focuses on the integration of the developed 

biosensor to NANOTAKİP  water monitoring system in order to develop an integrated sensing 
module capable of real time and point detection of arsenic in water.

Key words: whole cell biosensors, arsenic



165

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu

6-7 Aralık 2018 , Afyonkarahisar 

1st International Potable Water and Waste Water Symposium

 December 6-7, 2018  Afyonkarahisar

KIRSAL BÖLGELERDE ARSENİK ARITIMI İÇİN ÖNE ÇIKAN 
ALTERNATİFLER: İZSU UYGULAMALARI

Berna KAVACIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, 
Konak – İzmir, bkavacik@izsu.gov.tr

Cem TURGUT

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, 
Konak – İzmir

S. Hakan ALPSOYKAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, 
Konak – İzmir

Deniz DÖLGEN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kampüsü - 
Buca, İzmir

M. Necdet ALPASLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kampüsü - 
Buca, İzmir



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

166

ÖZET   

Arsenik doğal veya antropojenik nedenlerle su kaynaklarında bulunabilen bir kirletici olup, bazı bileşikleri 
insan sağlığı için toksik etki göstermektedir. Sağlık risklerini azaltmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) 1990’lı yıllarda içme sularında bulunabilecek 
en yüksek arsenik limitini 50 μg/L’den 10 μg/L’ye indirmiştir. Benzer şekilde Türkiye’de 2005 yılında içme 
suyunda maksimum arsenik konsantrasyonu 10 μg/L olarak belirlenmiştir. Bu durumda limit değerlerin 
üzerinde arsenik konsantrasyonu olan su kaynakları için uygun arıtma yöntemlerinin teşkili gerekli olmuştur. 

Arsenik arıtımında birçok arıtma yöntemi mevcuttur. Uygun yöntemin seçimi, kapasite, arsenik formu, 
arıtma verimi, atık üretimi, işletim özellikleri, maliyet vb. birçok faktörün birlikte değerlendirilmesini 
gerektiren karmaşık bir süreçtir. Sunulan bildiride kırsal alanlar için öne çıkan arsenik arıtma alternatifleri ele 
alınarak, arıtma verimi, işletme, maliyet gibi özellikleri irdelenmiştir. Bu kapsamda İzmir ve çevresinde yer 
alan paket içme suyu arıtma tesisleri incelenmiştir. Tesislerde arseniğe ilaveten demir, mangan, antimon, nitrat 
ve selenyum da arıtılmaktadır. Kullanılan arıtma sistemleri adsorpsiyon, filtrasyon-adsorpsiyon, koagülasyon 
destekli filtrasyon, koagülasyon destekli filtrasyon-adsorpsiyon ve filtrasyon-adsorpsiyon-iyon değişimidir. 
Edinilen deneyimler, kırsal yerleşimlerde kurulu olan arsenik arıtma tesislerinde, koagülasyon destekli 
filtrasyon ve adsorpsiyon yöntemlerinin performansının yeterli olduğu yönündedir. Ayrıca, tüketilen adsorban 
malzemenin değişim maliyetinin, özellikle köyler için düşünülmesi gereken önemli bir konu olduğu ortaya 
çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Arsenik arıtımı, kırsal alanlar, paket arıtma, kuyu-başı sistemler

SELECTIVE OPTIONS FOR ARSENIC REMOVAL IN RURAL AREAS: 

APPLICATIONS FROM IZSU

ABSTRACT

Arsenic contamination in natural water is a worldwide problem, and thus is considered a global issue. To 
minimize the health risks, the World Health Organization (WHO) and US Environmental Protection Agency 
(USEPA) have set a more stringent standard value for arsenic in water from 50 to 10 μg/L in 1990s. Similarly, 
in Turkey, in 2005,  maximum arsenic concentration for drinking purpose was set to 10 μg/L with the regulation 
regarding water for human consumption. Therefore, exploration of efficient and cost effective methods to 
remove arsenic from drinking water resources have urgently required.

There are several treatment methods both in literature and full-scale applications for arsenic removal. 
Selection of an appropriate method is a quite complex decision and affected from a number of factors (e.g. 
capacity, arsenic compounds, treatment performance, waste generation, operational features, costs, etc.). In this 
framework, selective options for arsenic removal in rural areas are approached and package arsenic treatment 
plants in Izmir province are examined as performance, operation cost and simplicity. Majority of the plants 
have been designed for arsenic mitigation, however, in a few plants, iron, manganese, antimony, nitrate and 
selenium have also been treated in addition to arsenic. 

Treatment systems used in the plants are adsorption, filtration-adsorption, coagulation assisted filtration, 
coagulation assisted filtration-adsorption, and filtration-adsorption-ion exchange. As result, arsenic is 



167

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

adequately removed by coagulation assisted filtration and adsorption methods. However, operational cost due 
to replacement of the adsorbent after exhaustion is an important issue for adsorption plants that should be 
considered especially for villages.  

Keywords: Arsenic treatment, Rural areas, Package treatment, Well-head systems

1. GİRİŞ

Arsenik bileşiklerinin bazıları toksik ve kanserojenik özellikte olmaları nedeniyle içme suyundan 
giderilmesi gereken önemli kirleticilerden birisidir. Dünyada 100 milyondan fazla insanın arsenik tehditi 
altında yaşadığı belirtilmektedir. Arsenik kirlenmesi tehdidinin yaşandığı ülkeler arasında Asya kıtasında 
Bangaldeş, Çin, Hindistan, İran, Nepal, Pakistan, Tayland, Vietnam; Güney Amerika’da Arjantin, Şili, 
Meksika, Peru; Avrupa’da Avusturya, Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
İtalya, Romanya, Rusya, Sırbistan, İngiltere, Türkiye gibi ülkeler ile ABD ve Avustralya sayılabilir (Arıkan 
vd., 2016). Arsenik birleşik formda çoğu kayacın yapısında bulunmakta olup konsantrasyonu 0,5-2,5 mg/
kg arasında değişmektedir. Ancak killi ve fosfatlı kayaçlarda daha yüksek konsantrasyonlarda görülmektedir. 
Birkaç jeolojik oluşumda yüksek konsantrasyonda bulunmasına rağmen arsenik oldukça hareketsiz olabilir. 
Bazı oluşumlarda ise jeolojik materyalin fiziksel ve kimyasal özellikleri arseniğin hareketli olmasına ve yer 
altı suyuna karışmasına neden olabilmektedir (Chaudhry vd., 2017). Yer altı suyunda arsenik kirlenmesinin 
ana mekanizması, demir oksit ve hidroksitlerden, doğal kayalardan ve onların indirgeyici ayrışmasından 
arsenik bileşenlerinin desorpsiyonudur. Demir hidroksitlerin adsorpsiyon kapasitesi pH artışıyla azalır ve 
yer altı suyuna arsenik salımı gerçekleşir. Bu yüzden demir hidroksitler kayalardaki tehlikeli kirleticilere ev 
sahipliğinde önemli rol oynamaktadır. Endüstriyel uygulamalar, tarımsal faaliyetler ve madencilik gibi insan 
kaynaklı süreçler de arsenik kirliliğine katkıda bulunabilir. 

Arsenik değerlik olarak en fazla As(III) formunda anaerobik yer altı sularında ve As(V) formunda aerobik 
yüzeysel sularda bulunur. As(III) pH 4 ve 10 arasında nötr iken As(V) negatif yüklüdür. Yer altı suyunda 
As(III) varlığı düşük konsantrasyonlarda bile yüksek toksisitesinden dolayı büyük tehlike oluşturmaktadır 
(Chaudhry vd., 2017).  

Arsenik bileşiklerinin bazılarının kanserojen etkisi nedeniyle insan sağlığını korumak amacıyla içme 
ve kullanma sularında izin verilebilecek maksimum arsenik konsantrasyonuna ilişkin yasal düzenlemeler 
getirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) arseniğin insan sağlığına olan etkilerini, görülme sıklığını, uygun 
arıtma teknolojilerini, analiz yöntemlerini ve uzun dönemler kullanım sonucu olası kanser risklerini dikkate 
alarak, 1993 yılında yapmış olduğu son düzenlemeyle, içme suları için maksimum arsenik miktarını 10 μg/L 
değerine indirmiştir. WHO’nun ilan ettiği 10 µg/L limit değeri, Amerika Birleşik Devleti (ABD) ve Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere Japonya, Laos, Moğolistan, Namibya, Suriye gibi ülkeler tarafından 
ulusal standart olarak adapte edilmiştir (Dölgen vd., 2017). Benzer şekilde ülkemizde de 2005 yılına kadar 50 
ppb olarak uygulanan sınır değer 10 ppb seviyesine indirilmiştir (ITASHY, 2005). Gelişen analiz teknikleri ve 
yaygınlaşan laboratuar altyapısı sayesinde oldukça hassas ölçümlerin yapılabilmesi, sınır değerlere uygunluk 
konusunun dünya kamuoyu tarafından çok daha yakından takip edilmesini sağlamaktadır. Yönetmelikte 
yapılan değişikliğin uygulamaya geçmesi ile bazı kaynaklar arsenik bakımından standart değerin üzerinde 
kalmış ve önlemlerin alınması gerekmiştir.  İzmir ve çevresindeki yer altı su kaynakları bu gelişmelerden 
etkilenen bölgelerden olmuş, standardın üzerinde olan 29 kuyu kapatılmış ve arsenik arıtımına yönelik 
arıtma tesisleri hızlı bir şekilde işletmeye alınmıştır. Bu yönüyle İzmir ve çevresi Türkiye’de arsenik arıtımı 
hususunda yatırım ve deneyim yönüyle “öncü-örnek bölge” niteliğindedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından küçük ölçekli yerleşimler için kapasiteleri 0,7-15 L/s arasında değişen 
38 adet paket içme suyu arıtma tesisi işletmeye alınmıştır. Bu çalışmada kırsal alanlar için öne çıkan arsenik 
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arıtma alternatifleri ele alınmış, İzmir ve çevresinde yer alan arıtma tesislerinin arıtma verimi, işletim, maliyet 
gibi özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. 

2. ARSENİK ARITMA YÖNTEMLERİ

Düşük pH değerlerinde (pH> 2,2’nin üzerinde olan sularda), As(V) negatif yüklü olduğu için, pozitif yüklü 
metal hidroksitleri elektrostatik olarak çeker ve sudan nispeten daha kolay bir şekilde giderilir (Johnston 
vd., 2001). pH değeri yaklaşık 9’a kadar As(III) yüksüz olduğundan dolayı As(V)’e göre daha az bir verimle 
giderilebilir. Bu nedenle daha iyi bir arıtım için arsenitin arsenata oksidasyonunu sağlayan bir ön arıtma 
prosesi kullanılır (Arıkan vd, 2017). Bu yöntem genellikle gaz veya sıvı klor, potasyum permanganat, hidrojen 
peroksit ve ozon kullanılarak gerçekleştirilir. AB ülkelerinde ve ABD’de ön oksidasyon için ozon kullanımının 
arttığı, gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik olması nedeniyle gaz klorun tercih edildiği ifade edilmektedir 
(Alpaslan vd., 2010).

Sulardan arsenik giderimi için kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar arasında;

	Çökeltim/Filtrasyon (kireçle yumuşatma, koagülasyon/filtrasyon, koagülasyon destekli 
mikrofiltrasyon, oksidasyon/filtrasyon)

	Membran filtrasyon

	 Sorpsiyon (adsorpsiyon ve iyon değiştirme) sayılabilir (EPA, 2003).

Bu yöntemlere ilave olarak, geçirimli reaktif bariyerler, elektrokinetik arıtma, bitkilerle arıtma ve biyolojik 
arıtma gibi yöntemler de bulunmaktadır. Ancak çeşitli uygulama zorlukları ve düşük verim elde edilmesi 
nedeniyle fazla kullanım alanına sahip değillerdir (Bilici Başkan ve Pala, 2009).

İçme sularından arsenik giderimi için en çok kullanılan koagülasyon/filtrasyon yöntemidir. Bu yöntemde 
koagülant olarak demir ve alüminyum tuzları tercih edilmektedir. Süreçlerin tümünde ön arıtma (oksidasyon) 
gereksinimi olmaktadır. Uygun işletme koşullarında çok yüksek oranda (>%90) arsenik giderimi elde 
edilebilmektedir. 

Membran prosesler suyun farklı basınçlar altında membranlardan geçirilerek içerisindeki kirleticilerin 
uzaklaştırılması esasına dayanır. As(V) As(III)’e nazaran daha büyük boyutlu olduğundan As(V) arıtım verimi 
daha yüksektir. Bu nedenle membran ile arıtım öncesinde de As(III)’ün As(V)’e oksidasyonu önerilmektedir. 

Sorpsiyon süreçleri genelde adsorpsiyon ve iyon değişimi şeklinde gerçekleşmektedir. Arsenik arıtma 
yöntemleri arasında adsorpsiyon düşük maliyeti ve uygulama kolaylığı açısından dikkat çekmektedir. İdeal 
bir adsorban toksik olmamalı, oksitleyicilere karşı dayanıklı olmalı, sudaki çözünürlüğü çok düşük olmalıdır 
(Chaudhry et al., 2017). Sorpsiyon süreçlerinden olan iyon değişimi iyon değiştirici reçineler ile yapılmaktadır. 
Ham su reçine kolonundan geçirilirken As(III) ve As(V) iyonları rejenerant kaynaklı pozitif bir iyon ile yer 
değiştirir.  Adsorban maddeler arasında aktif alümina, aktif karbon, granüler demir hidroksit, reçine gibi 
maddeler sayılmaktadır. 
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3. İZSU UYGULAMALARI

İzmir kenti içme suyu ihtiyacı yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından karşılanmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile İZSU sorumluluk alanına kırsal alanlar (köy vb.) dahil 
edilmiştir. Özette bahsi geçen arsenik standart değerinin düşürülmesi ile bir çok su kaynağında yeni içme 
suyu arıtma tesisi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu yerleşimlerin özelinde de içme ve kullanma suyu temin 
etmek amaçlı 38 adet paket tipi içme suyu arıtma tesisi kurulmuştur. Bu tesislerde arsenik, demir, mangan, 
selenyum ve nitrat giderimi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu tesislerden 21 tanesinde sadece arsenik giderimi 
sağlanmaktadır. 

İZSU tarafından planlanan ve işletmeye alınan paket arıtma tesislerinde; koagülasyon destekli filtrasyon ve 
sorpsiyon (adsorpsiyon) yöntemleri kullanılmıştır. 

Koagülasyon Destekli Filtrasyon Yöntemi ile arsenik arıtma süreci sırasıyla ön klorlama, koagülant 
dozajı ve filtrasyon işlemlerinden oluşmaktadır. Ön klorlamanın amacı, dezenfeksiyon ve oksidasyondur. Ön 
klorlama sonrasında suda bulunan arsenit iyonu oksidasyon ile arsenata dönüşür ve filtrelerde tutularak sudan 
ayrılması için demir esaslı koagülant eklenir. Koagülant olarak demir (III) klorür kullanılmaktadır. Koagülant 
eklendikten sonra çökelebilir veya filtre gözeneklerinde tutulabilir forma gelen arsenik bileşikleri, kum, çakıl, 
antrasit ve mangandioksitten oluşan filtre yatağında tutulmaktadır. Filtre yatağı tıkandığında geri yıkama işlemi 
uygulanmaktadır. Geri yıkama suları, çökeltime tabi tutularak yeniden kullanılabilmekte ve dip çamuru, çamur 
toplama haznesine verilmektedir. Üstte kalan duru su, tekrar tesis başına döndürülmektedir. Toplanan çamur 
vidanjör ile çekilerek atıksu arıtma tesisine gönderilmektedir.  Bu tesislerde arıtma verimi %75-80 civarında 
gerçekleşmektedir. 

Paket arıtma tesislerinde kullanılan diğer yöntem adsorpsiyondur. Bu amaçla tesislerin çoğunda arsenik 
arıtımında etkinliği kanıtlanmış demir esaslı adsorban tercih edilmiştir. Granül demir üç hidroksit malzemesi 
içeren filtre yatağında arsenik arıtımı sağlanmaktadır. Filtre malzemesinin bünyesinde bulunan demir üç 
hidroksitin arseniği bağlama kapasitesi yüksek olduğundan ilave bir kimyasal ihtiyacı olmadan arıtma 
işlemi gerçekleşmektedir. Tesislerin arıtma verimi %90 civarındadır. Demir üç hidroksit oksit malzemenin 
rejenerasyonu mümkün olmamaktadır. Dolgu malzemesinin ömrü bitince yenisi ile değiştirilmektedir. Çıkan 
atık malzeme ise düzenli depolama alanına gönderilmektedir.

Koagülasyon destekli filtrasyon ile adsorpsiyon yöntemi, malzeme gereksinimi (adsorban ve koagülant), 
nakliye ve işçilik açısından kıyaslandığı zaman koagülasyon destekli filtrasyon yönteminin adsorpsiyon 
yöntemine göre dört kat daha az maliyetli olduğu görülmektedir. Koagülasyon destekli filtrasyon yönteminin 
işletilebilirliği de diğer yönteme kıyasla, daha kolay olduğundan arsenik gideriminde tercih edilmiştir. Kaynakta 
arsenik konsantrasyonunun 50 µg/L değerinin üzerinde bulunması durumunda, seri işletilen koagülasyon 
destekli filtrasyon veya koagülasyon destekli filtrasyon ünitesi sonuna eklenen adsorpsiyon ünitesi ile çıkış 
suyu kalitesinin sürekliliği sağlanmaktadır.

4. SONUÇ 

Arsenik arıtma yönteminin seçiminde tesis kapasitesi ve performansının yanı sıra, su kaynağındaki arsenik 
konsantrasyonu, atık miktarı ve niteliği, maliyet (ilk yatırım ve işletme), yer ihtiyacı, kimyasal madde ihtiyacı 
ve temini gibi faktörler önemli olmaktadır. Arsenik giderimi için kurulmuş olan paket içme suyu arıtma 
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tesisleri bu parametre dışında demir, mangan, alüminyum ve benzeri çökelebilen metallerin gideriminde de 
kullanılmaktadır. Filtrasyon yöntemleri ile giderilemeyen bazı parametreler (NO3, Se vb.) için iyon değiştirici 
sistemleri uygulanmaktadır.

İzmir İli ve çevresinde İZSU tarafından yapılan paket içme suyu arıtma tesislerinin kapasiteleri 0.7-15 lt/
sn arasında değişmektedir. Paket içme suyu arıtma tesislerinin 15 tanesi sadece As, 3 tanesi As ve Fe, 3 tanesi 
As, Fe ve Mn, 1 tanesi ise As ve Se arıtmak üzere tasarlanmıştır. Arıtma yöntemi olarak koagülasyon destekli 
filtrasyon ve adsorpsiyon şeklinde uygulamalar ile verimli sonuçlar elde edilmiştir. Genel anlamda demir 
esaslı adsorbanlar kullanılarak yapılan adsorpsiyon tesislerinden %90 ve üzerinde performans elde edilmesi 
mümkün olmuştur. Arsenik arıtımı amacıyla kullanılabilecek uygun yöntemlerin belirlenmesi konusunda 
çalışmalar devam etmektedir.
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ÖZET   

İstanbul’un artan su ihtiyacını karşılamak ve su kalitesinin sürekliliğini sağlamak için mevcut konvansiyonel 
arıtmalara ilave veya alternatif olabilecek arıtma sistemlerinin denenmesi gayesiyle Su Arıtımında Pilot 
Ölçekli Membran Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında İSKİ Ömerli Su Arıtma Tesisine 
100 m3/gün kapasiteli nanofiltrasyon sistemi kurulmuştur. Bu çalışma kapsamında toplam organik karbon, 
sertlik, tat ve koku giderimi performansları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda; TOK değerinin 2,5 mg/L 
seviyelerinden 0,1 mg/L değerinin altına indiği, sertliğin ise 110 mg /L CaCO3 mertebelerinden 4 mg/L CaCO3 
değerlerine düştüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su Arıtma, Nanofiltrasyon, TOK Giderimi, Tat ve Koku Giderimi.
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Nanofiltration Process at Taste and Odor Removal: Pilot-scale Studies

ABSTRACT

İstanbul Water and Sewerage Administration (İSKİ) treatment plants continuously provide drinkable water 
to need of İstanbul. Studies and investments are being made to increase the quality of the treated water and 
provide high quality drinkable water to citizens. Therefore a Pilot Scale Nanofiltration Membrane System has 
installed in Omerli Water Treatment Plant as 100 m3/day capacity by ISKI. In this study; TOC, hardness, taste 
and odor removal were observed. Results show that TOC value decrease from 2,5 mg/L to 0,1 mg/L, hardness 
reduce from 110 mg/L CaCO3 to 4 mg/L CaCO3.

Keywords: Water Treatment, Nanofiltration, TOC Removal, Taste and Odor Removal. 

1. GİRİŞ

Yüzeysel su kaynaklarının arıtılarak içilebilir kalitede insanların kullanımına sunulması su idareleri için 
hedeflerin başında yer almaktadır. Ülkemiz denizlerle çevrili olmasına rağmen tatlı su kaynakları konusunda 
zengin değildir. Özellikle iç bölgelerde yaşayan vatandaşlara temiz ve güvenilir içme suyu temini hususunda 
ciddi sıkıntılarla karşılaşılmaktadır.

Mevcut su kaynaklarının etkili olarak kullanılması ve modern yöntemlerle arıtılması için her geçen gün 
yeni çalışmalar yapılmaktadır. Su idareleri vatandaşlara daha kaliteli içme ve kullanma suyu sunabilmek için 
arıtma tesisleri kurmakta ve işletmektedir. Musluklardan akan suyun içilebilir kalitede olması bu anlamda su 
idareleri açısından itibar göstergesidir. Dünya genelinde büyük şehirler, musluklarından akan suyun içilebilir 
olduğuna dair reklam kampanyaları düzenlemekte ve bu suyun içilmesini teşvik etmektedir.

Kaynak suyunun kalitesinin iyi olması durumunda konvansiyonel tesislerde arıtılan sular içilebilir kalitede 
sunulmaktadır. Ancak insanların lezzet algısı kültürlerle birlikte değişiklik göstermektedir. Suyun lezzetini 
etkileyen parametrelerin arıtılması için bazı durumlarda ileri arıtma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. 
İleri su arıtma yöntemleri, konvansiyonel metodlarla istenilen miktarda giderilemeyen toplam organik 
karbon, pestisitler, dezenfeksiyon yan ürünleri, tat ve koku gibi bazı parametrelerin etkili olarak arıtılmasını 
sağlamaktadır.

Konvansiyonel arıtma yöntemleriyle giderimi zor olan bu problemlerin alternatif metotlarla arıtılması için 
Ömerli Arıtma Tesislerinde nanofiltrasyon prosesi kullanımı üzerine pilot bir çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma 
kapsamında, Ömerli Arıtma Tesisleri içinde yer alan Orhaniye İçme Suyu Arıtma Tesisi, filtre ünitesi çıkışına 
100 m3/gün kapasiteli NF membran tesisi kurulmuş ve bu prosesin organik madde, sertlik, tat ve koku gibi 
kalite parametrlerinin giderim performansı incelenmiştir.
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2. NANOFİLTRASYON MEMBRAN PROSESİ 

Nanofiltrasyon membran prosesi yüksek akı değerleri ve düşük enerji gereksinimi sebebiyle pek çok 
alanda ters osmozun yerini almaya başlamıştır. Nanofiltrasyon, gözenek çapları ve geçirgenlik özelliklerine 
bakıldığında ultrafiltrasyon ve ters osmoz arasında bulunmaktadır. NF membranları  yaklaşık olarak 1-10 
nm’lik bir moleküler ağırlık  engelleme sınırına tekabül edecek şekilde üretilmekte olup genel olarak 200-1000 
Dalton gibi düşük moleküler ağırlığa sahip organik çözeltilerin ayrımında kullanılmaktadır. (Shon vd., 2013)

Nanofiltrasyon yüzey sularındaki inorganik kirleticilerin gideriminde en etkili proseslerden biridir. Çok 
değerlikli iyonların gideriminde elektrostatik etkileşimler söz konusudur. NF membranları tek değerlikli 
tuzlar için yüksek geçirgenliğe sahiptir. Ancak çok değerlikli tuzları büyük ölçüde tutabilmektedir, bu sebeple 
kalsiyum ve magnezyum gibi iyonların sebep olduğu sertliğin gideriminde etkili olmaktadır.

Nanofiltrasyon prosesi, ters osmoz prosesine kıyasla düşük enerji ihtiyacı nedeniyle dezenfeksiyon yan 
ürünlerinin oluşumuna yol açan organik maddelerin arıtılmasında kullanılmaktadır. Yüzeysel suların NF 
membranları ile arıtılması durumunda, doğal organik bileşikler gözenek boyutuna nazaran daha büyük 
moleküllere sahip oldukları için elek mekanizmasıyla giderilirler. 

NF membranları endüstride; tuzlu peynir sularının arıtımında, süt endüstrisi atıklarından madde geri 
kazanımında, tekstil endüstrisinde renk ve organik madde gideriminde, eczacılık sektöründe organik madde ve 
tuz gideriminde kullanılmaktadır. NF membranlarının endüstriyel atıksuların arıtımı için  UF ve TO membraları 
ile entegre uygulamaları mevcuttur.

2.1. İçmesuyu Arıtımında Nanofiltrasyon Prosesinin Kullanımı

İçme suyu arıtımında membran filtrasyonu ilk kez 1950›li yıllarda deniz suyu, tuzlu su ve yer altı suyu 
arıtımı için kullanılmıştır. 1990›lı yılların başlarında yaygınlaşan membran filtrasyonu tesisleri, yüzeysel su 
kaynaklarının arıtılmasında kullanılmaya başlanmıştır. 

Tipik bir nanofiltrasyon tesisi 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; ön arıtma, membran sistemi ve 
son arıtmadır. Nanofiltrasyon prosesinin iyi bir şekilde tasarımı ve işletilmesi için arıtılacak su kaynağının 
kalitesinin çok iyi bilinmesi ve buna göre ön arıtma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Nanofiltrasyon prosesleri, içme suyu arıtımında genellikle sertlik giderimi, dezenfeksiyon yan ürünü 
arıtımı, çözünmüş organik karbon giderimi ve pestisitlerin arıtımı için kullanılmaktadır. NF membranları her 
ne kadar askıda katı maddeleri elek yöntemi ile tutuyor olsa da bu durum tıkanma problemine yol açmaktadır. 
Tıkanma geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz olabilmektedir. Bu yüzden nanofiltrasyon prosesi öncesinde 
askıda katı maddelerin giderimi için bir ön arıtma işlemi yapılmaktadır. 
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2.1.1. Mery Sur Oise (Fransa) Su Arıtma Tesisi

Mery Sur Oise arıtma tesisi Paris’in kuzeyinde yer alıp yaklaşık 800.000 kişi nüfusa temiz su temini hizmeti 
vermektedir. Tesis bölge su idaresi SEDIF›in (Syndicat des Eaux d›lle de France) üç büyük arıtma tesisinden 
biridir.  

Mery Sur Oise arıtma tesisinin üretim kapasitesi 1999 yılında arttırılmış ve daha kaliteli su üretimi 
sağlanmıştır. Kapasite artışı mevcut tesise entegre edilen nanofiltrasyon prosesi sayesinde gerçekleşmiştir. 
Hamsu olarak yüzeysel su kaynağı kullanan bir arıtma tesisinde, bu ölçekte NF membran kullanımı dünyada 
bir ilk olmuştur. 

Tesis yavaş kum filtrasyonu şeklinde tasarlanarak ilk kez 1911 yılında 20.000 m3/gün kapasiteli olarak 
devreye alınmıştır. Artan ihtiyaca binaen 1960’lı yıllarda tesis konvansiyonel bir arıtma tesisine dönüştürülmüş 
ve arıtma kapasitesi 200.000 m3/gün mertebelerine yükseltilmiştir. 1980 yılında ise biyolojik aktif karbon 
filtrasyon sistemi tesise entegre edilmiştir. (Cyna vd. 2002) 

Oise nehrinde bulunan yüksek organik madde kirliliğinin (TOK> 6 mg/L) arıtımı, tesiste bulunan biyolojik 
aktif karbon filtrasyonu sistemine rağmen istenilen düzeyde olmamıştır. 1998 yılında nehrin TOK değerleri 
10 mg/L üzerine çıkmış ve arıtma tesisi bu suyu istenilen düzeyde arıtamadığı için kapatılmıştır. Bu dönemde 
yapılan araştırmalar neticesinde TOK giderimi işlemi için en etkili yöntemin nanofiltrasyon prosesi olacağı 
kanaatine varılmıştır. Ayrıca yapılacak yeni arıtma yöntemiyle pestisit konsantrasyonu 1 μg/L mertebelerinde 
olan hamsuyun arıtılarak bu değerin 0,1 μg/L’nin altına çekilmesi hedeflenmiştir. (Cyna vd. 2002)

Mery Sur Oise arıtma tesisi halihazırda iki hat halinde çalışmaktadır. Birinci hat biyolojik aktif karbon 
filtrasyon sisteminin bulunduğu 200.000 m3/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisidir. İkinci hat ise NF 
prosesinin bulunduğu 140.000 m3/gün kapasiteli membran tesisidir. Günlük ortalama 180.000 m3/gün kapasite 
ile çalışan tesiste çıkış suyu paçallanarak (%70 NF prosesi) tüketicilere sunulmaktadır. (Cyna vd. 2002)

Bu tesisin membran prosesi dört kademeden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; ön arıtma, ön filtrasyon, 
nanofiltrasyon ve son arıtmadır. Şekil 1’de arıtma tesisinin akım şeması gösterilmektedir.



175

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Şekil 1. Mery sur oise arıtma tesisi akım şeması. (Koyuncu, 2018)

Nanofiltrasyon prosesi 8 hattan oluşmaktadır, her hat için ayrı bir pompa bulunmakta ve 10 bar basınçla 
besleme yapılmaktadır. Her hatta 17.500 m3/gün arıtma kapasitesine sahip toplam 190 adet basınçlı kap vardır, 
her basınçlı kapta ise 6 adet spiral membran bulunmaktadır. Her hat 3 kademeden meydana gelmektedir, 
her kademe gelen akışın yarısının arıtılmasını sağlamaktadır. İlk kademede birbirine paralel 2 blok vardır ve 
her blokta 54 adet basınçlı kap bulunmaktadır. İkinci kademede 54 adet basınçlı kabın bulunduğu bir blok, 
son kademede ise 28 adet basınçlı kabın bulunduğu bir blok vardır. Son kademeden çıkan konsantre su giriş 
suyunun %15’ine tekabül etmektedir, toplamda %85’lik bir verim elde edilmektedir. (Cyna vd. 2002)

NF membranlarının organik madde gideriminde efektif olduğu yapılan analizlerde kanıtlanmıştır, Şekil 
2’de TOK giderimine ilişkin grafik gösterilmektedir. Arıtılan suyun TOK miktarı yıllık ortalama 1.8 mg/L’den, 
0,6 mg/L mertebelerine gerilediği tespit edilmiştir. Bu hususa bağlı olarak tesis çıkışında verilen bakiye klor 
miktarı 0,4 mg/L’den, 0,2 mg/L’ye düşürülmüştür. Bölgede yapılan anketlerde klor tadının azalması ve suyun 
daha yumuşak olması sebebiyle tüketicilerin memnuniyetlerinin arttığı tespit edilmiştir. (Cyna vd. 2002)

Arıtma tesisinde gerçekleştirilen entegrasyon sonrasında işletme maliyetleri incelendiğinde. Kimyasal 
maliyetlerinde öngörülen bir artış gözlemlenmiş olup, ilk iki yıl için elektrik tüketimi tahminlerin altında  
kalmıştır. Membranların yeni oluşu ve sıcak geçen kış mevsimleri sebebiyle membranlar daha düşük 
basınçlarda çalıştırılabilmiştir. Yıllık elektrik tüketimi incelendiğinde yaz aylarında 0,27 kwh/m3 kış aylarında 
ise 0,50 kwh/m3 rakamları elde edilmiştir. Genel olarak işletmeye gelen ek maliyetlerin toplamı 0,045 €/m3 
olmuştur. (Cyna vd. 2002)
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2.1.2. Glades Road (A.B.D.) Su Arıtma Tesisi

A.B.D.’nin Florida eyaletinde bulunan Boca Raton şehrinin su ihtiyacı, Glades Road Arıtma Tesisinden 
temin edilmektedir. Hamsu, Biscayne akiferi üzerinde bulunan derin su kuyularından sağlanmaktadır. 

Arıtma tesisi 320.000 m3/gün kapasiteli olup konvansiyonel tipte kireç ile sertlik giderimi esasına dayanan 
bir tesistir. Hamsu kaynağında bulunan yüksek organik madde, yüksek sertlik ve renk parametreleri birinci 
kademe arıtma tesisiyle istenilen düzeyde arıtılamadığı tespit edilmiştir. Yapılan pilot çalışmaları neticesinde 
mevcut tesise NF prosesi ilave edilerek istenilen düzeyde arıtımın gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır. Ayrıca 
dezenfeksiyon yan ürünleriyle alakalı çıkarılan güncel kanuni kısıtlamalar alternatif bir arıtma yöntemi 
aranmasına sebebiyet vermiştir. (Suratt vd. 2000)

Şekil 2. Mery sur oise arıtma tesisi NF prosesinde TOK giderimi. (Cyna vd. 2002)

2004 yılında tamamlanan yaklaşık 150.000 m3/gün nanofiltrasyon membran tesisi 4 kademeden oluşmaktadır. 
Bunlar sırasıyla; ön arıtma, ön filtrasyon, nanofiltrasyon ve son arıtmadır. Tesis çıkışında su, birinci kademe 
arıtma tesisinden gelen su ile paçallanarak (%67 NF prosesi) tüketicilere sunulmaktadır.(Chamnes vd. 2016) 

NF prosesi 10 hattan oluşmakta, her hatta 108 adet basınçlı kap bulunmaktadır. Bu hatlar 6 adet basınçlandırma 
pompası ile yaklaşık 5 bar basınç ile beslenmektedir. Her hat 2 kademeli olup, birinci kademede birbirine 
paralel 2 blok vardır, her blokta 36 adet basınçlı kap bulumaktadır. İkinci kademede ise 36 adet basınçlı kap 
bulunan bir blok bulunmaktadır. NF prosesi %85 arıtma verimine sahiptir. (Chamnes vd. 2016)

Glades Road Arıtma Tesisi kimyasal ön arıtma kullanılmadan devreye alınan dünyadaki en büyük 
nanofiltrasyon membran tesisidir. Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte şebekeye verilen suyun renk 
değerleri oldukça düşmüş, sertlik ise 90 mg/L CaCO3 değerlerinin altına gerilemiştir. Ayrıca tesis kimyasal 
kullanımından yılda yaklaşık 1.000.000 $ tasarruf etmektedir. 2004 yılından itibaren 11 yıl boyunca işletilen 
tesiste 2015 yılında eski NF membranlar, yeni nesil NF membranlar ile değiştirilmiştir. (Chamnes vd. 2016)
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3. PİLOT ÖLÇEKLİ TESİS İŞLETME ÇALIŞMALARI

İçme suyu arıtımında karşılaşılan en büyük problemlerin başında tat ve koku gelmektedir. Yüzeysel su 
kaynaklarında yaşanan alg büyümesi ve organik madde gibi nedenlerden dolayı oluşan bu problemin çözümü 
için İSKİ arıtma tesislerinde toz aktif karbon kullanmaktadır. Konvansiyonel arıtma yöntemleriyle giderimi 
zor olan bu problemin alternatif metotlarla arıtılması için Ömerli Arıtma Tesislerinde NF prosesi kullanımı 
üzerine pilot bir çalışma başlatılmıştır. 

Pilot çalışma kapsamında, Ömerli Arıtma Tesisleri içinde yer alan Orhaniye İçme Suyu Arıtma Tesisi, 
filtre ünitesi çıkışına 100 m3/gün kapasiteli NF membran tesisi kurulmuş ve bu prosesin organik madde, tat 
ve koku giderimi performansı incelenmiştir. Tablo 1’de pilot tesis çalışmaları kapsamında gözlemlenen tüm 
parametreler gösterilmektedir.

Tablo 1. Pilot çalışmada gözlemlenen parametrelerin listesi.

Ölçüm Sıklığı Parametreler
Anlık Debi, Bulanıklık, Basınç, pH, TOK

Haftalık Renk, Kalsiyum, Magnezyum, Sülfat, Nitrat, Nitrit, Amonyum, 
Potasyum, Sodyum, Bakır, Kurşun, Nikel, Alüminyum, Silisyum, 

Bor, Sertlik, Klorür
Haftada 2 

defa
Toplam Koliform, Fekal Koliform, MIB, Geosmin

NF membran sistemi ön arıtma olarak mevcut tesisi kullanmaktadır. Prosese alınan suda bulunan bakiye 
kloru gidermek için sodyum metabisülfat dozlaması yapılmaktadır. Su membran öncesinde kartuş filtreden 
geçirilmekte ve akabinde çökelmeyi engelleyici antiskalant dozlanmaktadır. Pompa ile istenilen basınçta su 
membran prosesini beslemektedir. Bu prosesten çıkan süzüntü suyu tesise geri gönderilmekte, konsantre ve 
geri yıkama suyu kanala deşarj edilmektedir. Şekil 3’te NF prosesinin akış şeması gösterilmektedir.
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Şekil 3. İSKİ Ömerli su arıtma tesisi, pilot ölçekli NF prosesi akım şeması.

Yapılan pilot çalışma sonucunda gözlemlenen parametrelerden TOK giderimi sonuçları Şekil 4’te, Sertlik 
giderimi sonuçları Şekil 5’te gösterilmektedir.

Pilot tesis giriş ve çıkışında koku yapan organik bileşiklerde MIB ve Geosmin için yapılan analizler ve 
sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 4. İSKİ Ömerli su arıtma tesisi, pilot ölçekli NF prosesi TOK giderimi.

Şekil 5. İSKİ Ömerli su arıtma tesisi, pilot ölçekli NF prosesi sertlik giderimi.
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4. SONUÇ

İSKİ Ömerli İçmesuyu arıtma tesisinde yapılan pilot ölçekli nanofiltrasyon membran prosesi 
çalışmasında elde edilen sonuçlarda, iletkenlik değerinin 150 µS/cm değerlerinden 10 µS/cm mertebelerine 
gerilediği tespit edilmiştir. Bu nitelikte bir su kokusuzdur ve tadı acımsıdır. Bu sebeple suya iyon kazandırmalı 
veya arıtma tesisinden gelen giriş suyu ile paçallanmalıdır. Proseste yapılan TOK ölçümleri sonuçlarında giriş 
suyunda değer ortalama 2,5 mg/L seviyelerindedir, çıkış suyunda ise bu değerin 0,1 mg/L değerinin altına 
düştüğü gözlemlenmektedir. Prosesin TOK gideriminde son derece etkili olduğu görülmektedir. Tat ve koku 
ile ilgili olarak yapılan MIB ve Geosmin analizlerinde nanofiltrasyon prosesi çıkışında ölçüm limitlerinin 
altında değerler okunmuştur. Koku gideriminde prosesin oldukça başarılı olduğu gözlemlenmektedir ve 
su kalitesi koku açısından çok iyi seviyelere ulaşmaktadır.

Tablo 2. Pilot ölçekli NF prosesinde MIB ve geosmin giderimi.

Numune 
Alış Tarihi

MIB (ng/L) Geosmin (ng/L)
Giriş Çıkış Giriş Çıkış

06/10/2017 1,39 < 0,50 < 0,20 < 0,20
14/11/2017 0,96 < 0,50 1,45 < 0,20
07/12/2017 1,62 < 0,50 0,98 < 0,20
04/01/2017 0,53 < 0,50 0,90 < 0,20
06/02/2017 < 0,50 < 0,50 0,72 < 0,20
19/03/2017 < 0,50 < 0,50 2,00 < 0,20
30/04/2017 < 0,50 < 0,50 1,47 < 0,20

NF prosesinde metreküp su üretimi için karşılaşılan enerji maliyeti 1,25 kWh/m3 olarak ortaya çıkmıştır. 
Yaklaşık 6 aylık işletme sürecinde kartuş değişimi, SMBS ve antiskalant kimyasallarının kullanımı ile 
ilgili işletme giderleri oluşmuştur. Birim üretim başına işletme sarf giderlerinin toplamı 0,45 ₺/m3 olarak 
hesaplanmıştır. Maliyetlerle ilgili olarak yapılan projeksiyonda kapasitenin artması halinde işletme giderlerinin 
azalacağı ön görülmektedir. 
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ÖZET

Organik madde, tad ve kokuda bozulmaya sebeb olması, klorla yan ürün oluşturması ve su dağıtım 
ağında bakteri çoğalma riski oluşturması açısından içmesuyunda önemli bir kalite göstergesidir.  
Yüzeysel su kaynaklarının yüksek konsantrasyonlarda ihtiva ettiği  ve sudaki renk, tad ve kokunun 
önemli oranda  kaynağını oluşturan doğal organik maddeler,  ağırlıklı olarak çözünmüş formdadır. 
Koagülasyon/flokülasyon/çöktürme/filtrasyon aşamalarından oluşan konvansiyonel arıtma yöntemi,  
kolloidal ve partiküler kirleticilerin gideriminde etkili olurken, çözünmüş madde giderim verimi  
düşüktür. Granüler aktif karbon filtrasyonu içmesuyu arıtımında yüksek verimde organik madde 
giderimi amacıyla uygulanan ileri bir arıtma yöntemidir.

Bu çalışma kapsamında, gerçek ölçekli konvansiyonel içmesuyu arıtma tesisinin filtre çıkışından 
temin edilen su, pilot granüler aktif karbon ünitesinde filtre edilerek  organik madde giderim 
veriminin izlenmesi planlanmıştır. Granüler aktif karbonun dünyada yaygın uygulaması biyolojik 
filtrasyon olup,  organik maddenin biyolojik ayrışabilirliğini kolaylaştırmak için aktif karbon öncesi 
ozon dozlanmaktadır.  Pilot ünitede mevcut 2 ayrı aktif karbon kolonundan biri ozon dozlanarak, 
diğeri dozlanmadan çalıştırılarak ozonun organik madde giderim verimine etkisini ortaya koymak  
amaçlanmıştır. 

 Filtrasyon hızı, yatak yüksekliği, bekletme süreleri optimum koşullarda ayarlanan çalışmada,  
başlangıçta % 80 seviyelerinde gerçekleşen TOK (Toplam Organik Karbon) giderim verimi, aktif 
karbon adsorpsiyon kapasitesinin dolması ile % 20 seviyelerine düşmüştür. 250 çalışma gününden 
sonra TOK değerleri daha düşük değerlerde ölçülmüş, bu dönem biyolojik faaliyetin etkinliğinin 
başladığı dönem olarak değerlendirilmiştir. Su sıcaklığının yükselmesi ile mikroorganizma 
faaliyetinin en yüksek olduğu yaz aylarına rastgelen 260 – 360 çalışma günü döneminde ozonlu 
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kolonda ortalama çıkış TOK değeri 2,0 mg/L, ozonsuz kolonda ise 2,08 mg/L olmuştur. Bu dönemde 
önemli sayıdaki numunede içmesuyunda önemli bir değer olan 2,0 mg/L’den düşük TOK değerleri 
ölçülmüştür. Her iki kolonda da elde edieln ortalama giderim verimi % 34 olarak gerçekleşmiştir. 
Giriş TOK değerinin 3,4-3,8 mg/L olarak ölçüldüğü şartlarda % 42-46 giderim verimi sağlanırken, 
2,9-3,1 mg/L seviyelerinde daha düşük olduğu şartlarda  ise verim %25-33’tür. Ozon dozlanan 
kolonda biyolojik faaliyetin etkin olduğu dönemde daha yüksek verim beklenirken, çalışma boyunca 
her iki kolonda da birbirine yakın TOK değerleri ölçülmüştür. Bu durum aktif karbon kolonlarına 
beslenen İkitelli filtre çıkış suyundaki SUVA değeri düşük ve % 90’ı aşan oranda düşük molekül 
ağırlıklı içeriğe sahip organik bileşiklerin biyolojik ayrışabilirlik açısından yeterli şartlarda olduğuna 
işaret etmektedir. Ozonun biyolojik faaliyetle giderim verimi ile ilgili olarak yüksek molekül ağırlıklı 
organik bileşikler üzerinde etkili olduğu, düşük molekül ağırlıklı organik bileşiklerde belirgin etki 
yapmasının beklenmediği literatürde karşımıza çıkan bir husustur.

Anahtar kelimeler: Doğal organik madde ,  granüler aktif karbon, biyolojik filtrasyon, ozon

Pilot Activated Carbon Filtration Unit Test Studies at 

ISKI Ikitelli Water Treatment Plant

ABSTRACT

Organic matter is an important quality indicator in drinking water due to cause of taste-odour 
and the aspect of to be risk for microbial growth in distribution system. It is another important issue 
related to organic matter is that chlorine by products occur because of  chlorine reactions with organic 
matter. Conventional treatmet systems has stages of coagulation/flocculation/settling/filtration that 
effective for colloidal and particulate pollutants but dissolved matter removal rate is low. Granular 
activated carbon filtration is an advanced treatment method applied for high organic matter removal 
rate.

In this study, follow of organic matter removal rate has been planned at pilot granular activated 
carbon unit. Water inlet is supplied  from full- scale conventional water treatment filtre outlet. 
Widespread application of the granuler activated carbon  is biological filtration which ozone is 
dosed before filtration to  increase biological activity. To  identify the ozone oxidation effect on 
biodegredability of the  organic matter, two parallel columns was planned that one has been  studied 
by dosing ozone before activated carbon and the other one has been tried  without ozone.  

Filtration rate, depth of the bed and contact time has been adjusted at optimum conditions.  At 
the beginnig of the study, TOC (Total organic matter) removal rate was almost 80%. As decline of 
adsorption capacity by the time, average removal rate has decreased to 30%. After this stage, as well 
as microbial growth increase, lower outlet TOC values has been measured. During the operation days 
of  260-360, outlet average TOC value for ozonated coloumn is 2,0 mg/L and non-ozonated column 
is 2.08 mg/L. Many days at this period TOC values of below 2,0 mg/L, that is satisfaction value in 
drinking water.  Same removal rate of TOC has been obtained for two columns as % 34 . In conditions 
inlet TOC concentrations was 3.4 – 3.8 mg/L, removal rate was achieved a yield of % 42-46. When 
inlet TOC concentraions was lower values as 2.9 – 3.1 mg/L, removal rate was carried out as 25-35 
% removal rate. During the study same outlet TOC values was measured   for ozonated and non-
ozonated columns. That indicates that due to  predominantly low molecular weight structure of the 
organic matter, ozone application has not effected the biodegredability so organic matter structure is 
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convenient enough for biological treatment. The  structure of the organic matter is convenient enough 
for  biological activity in filtration unıt.  

Key words: Natural organic matter, granulated activated carbon, biological filtration, ozone

1.GİRİŞ

 Su ortamlarındaki doğal ve insan kaynaklı  organik bileşikler, içmesuyunda farklı öneme sahiptir.  
Yaşayan her canlı organizma  metabolik atıkları ve canlılığının sona ermesi  sonucu biyolojik ayrışma 
ürünleri ile  organik kirliliğe sebeb olur. Gerek su kaynağında var olan, gerekse yerüstü ve yer altı 
suları ile taşınan organik bileşikler sudaki tad, koku ve rengin esas kaynağıdır.  Yüzeysel  suların 
içerdiği organik madde miktarını ağırlıklı olarak doğal organik bileşikler oluşturur. Sentetik esaslı 
organik kirleticiler,  evsel - endüstriyel atıksu kaynaklı olarak ve tarımsal faaliyetlerle su ortamına 
karışan  nanogram/L gibi çok düşük konsantrasyonlarda insan sağlığı için risk oluşturan kirleticilerdir. 
Bu kirleticiler  mikrokirletici genel başlığı altında içmesuyunda son yıllarda önem kazanmıştır.   

Yüzeysel su kaynaklarının yüksek konsantrasyonlarda ihtiva ettiği   doğal organik maddeler,  
ağırlıklı olarak çözünmüş formdadır. Örnek olarak İkitelli Su Arıtma Tesisleri’nin hamsu kaynağı 
olarak kullanılan Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı’nda organik madde %70’i aşan oranlarda çözünmüş 
bileşikler içerir. Organik maddenin koagülasyon/çöktürme yöntemiyle giderilebilirliğini belirleyen 
parametrelerden biri  SUVA’dır (Spesifik UV Absorbans Değeri). SUVA’nın 4 ve üzerinde olduğu 
sularda organik madde partiküler, hidrofobik yapıdadır ve koagülasyon/çöktürme  ile % 50’nin 
üzerinde giderim verimi elde edilebilir. SUVA değerinin 2’nin altında olduğu sularda ise organik 
madde çözünmüş ve hidrofilik yapıdadır ve  gideriminin % 25 - 30 değerlerinde gerçekleşmesi 
beklenir(TECHNEAU, Water Treatment by Enhanced Coaguation, 2006). İkitelli Su Arıtma Tesisleri 
hamsu kaynaklarının organik madde SUVA değerleri Tablo 1›de gösterilmiştir. Düşük SUVA 
değerlerinin de işaret ettiği gibi,   elde edilen organik madde giderim verimi % 25-35 ‘tir. 

                                  Tablo 1. Terkos ve Sazlıdere hamsu SUVA değerleri (2017)

TOK

       (mg/L)

UV254

         (cm
-1
)

SUVA
254

   (L/mg.m)
Sazlıdere Hamsu 4,2 0,08 1,9

Terkos Hamsu 5,2 0,07 1,7

Yüzeysel sularda doğal organik maddeler ağırlıklı olarak düşük SUVA değerlerine sahip hidrofilik 
yapıda  bileşiklerdir. Bu durum yüksek organik madde giderimi sağlayabilmek için filtrasyon 
sonrasında ileri arıtma yöntemlerinin kullanılmasını gerekli kılar. 

Aktif karbon, karbon içeriği yüksek doğal bir hammaddenin yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz 
ortamda çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle meydana gelir. Aktivasyon işlemi sonucunda 
gözenekliliği yüksek, kömürümsü ve çok geniş yüzey alanına ( 1000 - 1500 m2/gr) sahip bir malzeme 
elde edilir. Bu malzeme temas ettiği su içindeki çözünmüş organik maddeleri kendi üzerine çekme 
ve sudan ayırma (adsorpsiyon) özelliğine sahiptir. Böylece suda istenmeyen organik kirliliklerin 
hızlı ve etkili bir biçimde giderilmeleri mümkün olmaktadır. Kirliliğe neden olan maddeler, aktif 
karbonun yüzeyinde tutulduğundan teorik olarak, aktif karbon yüzey alanı ne kadar büyük olursa 
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organik kirletici arıtma verimi de o kadar yüksek olur. Buna ek olarak adsorpsiyon, aktif karbon 
yüzeyindeki kimyasal fonksiyonel gruplar ile sudaki organik yapıların çekim kuvvetiyle etkileşimi 
sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle, kirliliğin giderilmesinde hem aktif karbonun yüzey alanı hem de 
yüzeyinde bulunan fonksiyonel grupların yapısı ve kirleticilerle etkileşimi önem arzetmektedir.

Hindistan cevizi kabuğu, fındık kabuğu, odun, kömür, linyit gibi pek çok madde aktif karbon 
üretiminde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra aktifleştirme işlemleri ( sıcaklık, bekleme süresi, 
termal işlemlerin yanısıra kimyasal maddelerin de kullanımı vb. gibi) üretici firmaya göre değişiklik 
gösterebilir. Piyasadaki ticari aktif karbonlar granüler ve toz formda olabilir. Granüler aktif karbon         
0,2-5 mm aralığındaki boyutlarda, toz aktif karbon ise genel olarak 0,18 mm’den küçük boyutlardadır. 
İçmesuyu arıtımında toz ve granüler formda aktif karbon uygulamaları mevcuttur.

Toz aktif karbon uygulaması suya dozlanarak yapıldığından, granüler aktif karbon filtrasyonuna 
göre ilk yatırım maliyeti düşük ve kurulumu kolay bir uygulamadır. Tad koku parametreleri olarak 
yaygın olarak su ortamlarında bulunan MIB Geosmin üzerinde etkili olmakla beraber,  organik madde 
gideriminde belirgin bir artış sağlamaz. Toz aktif karbonun koagülasyon aşamasında çöktürmenin 
başında diğer kolloidal kirleticilerin varlığında dozlanması verim düşüşüne sebeb olmaktadır. Aşırı 
tozlu yapısı ile suya karıştırılmasındaki sorunlar da ciddi uygulama zorlukları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Granüler aktif karbon filtrasyonunda ise, kum filtrasyonu sonrasında bulanıklığı çok 
düşük seviyelere gelmiş suyun, aktif karbon yatağından süzülmesi ile organik madde gideriminde 
etkili sonuçlar alınmaktadır. Filtrasyon basınçlı ve açık yüzeyli filtre olarak uygulanabilir. Basınçlı 
uygulamalar yüksek hızlı, adsorpsiyon amaçlı olarak uygulanırken; yüksek kapasiteli tesislerde 
biyolojik amaçlı açık filtreler tercih edilmektedir.

Aktif karbon birim hacimde çok yüksek yüzey alanı ihtiva eden bir ürün olduğundan, yüzeyi 
mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygundur. Mikroorganizmaların organik maddeyi 
ayrıştırmasıyla biyolojik olarak organik madde giderimi sağlanmaktadır. Aktif karbonda esas tutulma 
mekanizması adsorpsiyon (yüzeyde tutulma) olmakla beraber, giriş organik madde miktarına bağlı 
olarak 2ay - 1 yıl işletme süresinin sonunda boşlukları dolan aktif karbon partiküllerinin  adsorplama 
verimi düşer. Aktif karbonda tutulan organik maddelerin geri alınarak tekrar kullanılabilir duruma 
getirilmesi için aktif karbonun rejenerasyon tesislerine gönderilmesi  gerekir. Rejenerasyon 
süresini uzatmak amacıyla dünyada aktif karbon uygulamaları esas olarak biyolojik filtrasyon 
hedeflenerek planlanmaktadır. Bu şekilde 3-4 yılı bulan sürelerde aktif karbon rejenere edilmeden 
kullanılabilmektedir.

Biyolojik aktif karbon filtrasyonunda mikroorganizmaların organik maddeyi kolay ayrıştırabilmesi  
için, aktif karbon öncesi ozon dozlanarak organik madde basit formlara dönüştürülmektedir. Dünyada 
biyolojik aktif karbon uygulamalarının öncesinde bu amaçla ozon ünitesi kurulmaktadır. Ozon 
uygulamasının, biyolojik filtrasyonun verimine etkisinin düşük olduğuna dair akademik çalışmalar 
da mevcuttur (Yapsaklı ve Çeçen, 2009).

Biyolojik aktif karbon filtrasyonu, organik maddenin şebekede bakteri üremesine sebebiyet veren 
biyolojik olarak ayrışabilir kısmı giderildiği için, şebekede klor dozajının düşürülmesine imkan veren 
bir uygulamadır. AOK (Asimile Edilebilir Organik Karbon), organik maddenin biyolojik olarak 
ayrışabilir kısmını ifade eden bir parametre olarak bu sistemlerde takip edilmektedir. Genel organik 
madde giderim verimi düşük olsa bile, giderilen kısım yüksek oranda AOK’a karşılık gelen, biyolojik 
ayrışma hızı yüksek organik bileşiklerdir (Camel ve Bermound,1998). Suda tad ve kokuya sebep olan 
doğal organik maddeler , biyolojik ayrışabilirliği yüksek bileşikler olduğundan suyun tad ve koku 
kalitesinde daha iyi bir seviyeyi elde etmek mümkün olmaktadır. Biyolojik aktif karbon filtrasyonu 
suya daha az klor dozlanmasına imkan verdiğinden, klor kaynaklı tat ve koku şikayetlerinin de azalması 
sağlanmaktadır (Alkan ve Teksoy, 2005). Dünyada düşük hamsu organik madde girişine rağmen  tat 



185

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

ve kokuda iyileşme ve şebekede daha düşük klor değerleri için biyolojik filtrasyon uygulanmaktadır. 
Seul’de hamsu TOK değeri 2,0 mg/L’nin altında olmasına rağmen 5 adet içmesuyu arıtma tesisinde 
arıtılan 3.000.000 m3/gün suyun tamamına biyolojik aktif karbon uygulaması yapılmakta,  şebekede 
ara klorlama uygulamaları ile birlikte dağıtım ağında klorun şikayete sebebiyet vermeyen 0,2 - 0,3 
mg/L mertebelerinde tutulması sağlanmaktadır. Aktif karbon filtrasyonu içmesuyu arıtımında önem 
kazanan mikrokirleticiler ve hormon yapısını bozan maddelerin gideriminde de verimli bir  yöntemdir. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM

Pilot ünite herbiri 10 m3/gün kapasiteli iki ayrı aktif karbon kolonu olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Test edilen aktif karbon, İkitelli Su Arıtma Tesis Laboratuarı’nda hızlı küçük ölçekli laboratuar  test 
düzeneğinde    ASTM D6586-03   metoduna göre yapılan test çalışmalarında en verimli sonucu veren 
aktif karbondur (D 6586-03, Reapproved 2008). Bu metodla  aktif karbon kırılma eğrileri 15-30 saat 
gibi kısa sürelerde elde edilmektedir. Dünyada içmesuyu arıtımında yaygın uygulaması olan 4 farklı 
aktif karbon numunesi test edilerek verimi en yüksek olarak tespit edilen aktif karbon  12*40 mesh 
olarak temin edilmiş ve pilot ünite kolonlarına yerleştirilmiştir. Kolonlara iletilen su, kum filtrasyonu 
çıkış suyudur. İkitelli Su Arıtma Tesisleri’nde hamsu, ozonlama/ koagülasyon / flokülasyon / çöktürme 
/ filtrasyon aşamalarından sonra klorlanarak şehre iletilmektedir. İkitelli filtre ünitesinden sürekli 
çıkış yapmakta olan su dalgıç pompalarla 1 m3’lük  tanklara aktarılmakta, frekans konvertörü ile 
debisi ayarlanabilir besleme pompalarıyla da su  kolonlara iletilmektedir. 

 Pilot granüler aktif karbon test ünitesi İkitelli Su Arıtma İşletme Şefliği tarafından devreye 
alınmıştır.  İkitelli filtre çıkış suyunda TOK değerleri 2,2 - 3,6 mg/L olup, çalışma boyunca da 
bu değerlerde ölçülmüştür. Her iki kolonda da yatak yüksekliği 2 m olacak şekilde aktif karbon 
yerleştirilmiştir. Filtrasyon hızı 7 m/sa, bekletme süresi 17 dk olarak ayarlanmıştır.

Granüler aktif karbon filtreleri yaygın olarak biyoljik filtre olarak kullanıldığından, adsorpsiyon 
verimiyle birlikte biyolojik yolla organik madde gideriminin test edilmesi amaçlanmıştır. Biyolojik 
faaliyeti arttırmak için aktif karbon öncesi ozon dozlanması çok yaygın bir uygulamadır. İkitelli 
hamsu  başlangıçta ozonlanmakta olup, bu uygulamanın ilave ozon dozlamasına gerek duyulmadan 
yeterli olabileceği düşünülmüştür. Aktif karbon kolonlarından biri giriş öncesi suya ozon dozlanarak, 
diğeri ozon dozlanmadan test edilmekte olup, ilave ozon uygulamasının verime etkisinin test edilmesi 
amaçlanmıştır. Ozon üretiminde tesiste mevcut kompresörlerden alınan basınçlı hava, kurutulduktan 
sonra ozon jeneratörüne iletilmektedir. Ozon jeneratörüne giriş hava debisi ve uygulanan enerji 
ayarlanarak ve on-line ozon konsantrasyon cihazı ölçüm değeri  gözönünde bulundurularak istenen 
ozon miktarının üretilmesi sağlanmaktadır. Ozon disk difüzör vasıtasıyla suya dozlanmakta, ozonlu 
su difüzör sonrası 3 cm genişliğinde kolonda 3,6 m yükselerek 50 lt›lik tanka boşalmaktadır. Bu tankta 
serbest yüzey oluşmakta olup, yine frekans konvertörü ile debisi ayarlanabilir besleme pompasıyla 
kolona iletilmektedir.  7 m/sa’lik filtrasyon hızı ve 17 dk’lık bekletme süresi uygulamasında, ozon 
temas süresi 15 dk olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca biyolojik faaliyetin verimi açısından kolon girişi 
öncesi bakiye ozon istenmeyen bir durum olduğundan aktif karbon girişi öncesi on-line bakiye ozon 
ölçüm cihazı kullanılmıştır.  Ozonlu kolonda ozon dozajı 0,5 mg/TOK olarak ayarlanmış 26/01/2018 
tarihinde bu değer 0,75 mg/TOK değerine yükseltilmiştir.

Günlük olarak organik madde giriş-çıkış değerleri İkitelli Tesis Laboratuarı’nda Schimadzu           
TOC-L CPN cihazında ölçülerek organik madde değerindeki düşüş izlenmektedir. Ayrıca Kağıthane 
Temizsu Laboratuarı’nda haftalık olarak MIB ve Geosmin (tad-koku parametreleri) başta olmak üzere  
65 parametrenin ölçümü yapılmaktadır. 2 m’lik kolon yüksekliği boyunca her 25 cm’de numune 
muslukları yerleştirilmiştir. Bu noktalardan haftalık peryotta alınan numunelerde TOK ölçümü 
yapılarak, yatak yüksekliği boyunca organik madde değişimi takip edilmektedir.
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Şekil 1. Pilot Granüler  Aktif Karbon Filtrasyon  Ünitesi

Her iki kolonda giriş ve çıkışta on-line pH ve çözünmüş oksijen cihazları kullanılmıştır. Günlük 
olarak İkitelli laboratuarında giriş ve çıkış noktalarından alınan numunelerde pH, bulanıklık ve UV-
254 absorbans değeri ölçülmüştür.

2.1 Veriler ve Değerlendirme

2.1.1 Ozonlu ve Ozonsuz Kolon TOK Verilerinin Değerlendirilmesi

Aktif karbon kolonları 21 Ağustos 2017 tarihinde devreye alınmıştır. TOK sonuçları yatak hacim 
sayısı ve çalışma gün sayısı  olarak ifade edilmiştir. Şekil 2.’de ozonsuz kolon TOK verileri, Şekil 
3’de ise ozonlu kolon TOK eğrileri gösterilmiştir. Grafiklerdeki değerler 10 Ekim 2018 tarihine 
kadar alınan 30100 yatak hacim sayısı ve 415 çalışma gününe ait verilerin değerlendirilmesi ile 
hazırlanmıştır.  
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Şekil 2: Ozonsuz kolon giriş ve çıkışta elde edilen TOK eğrileri

Başlangıçta her iki kolon çıkışında da 0,5 mg/L’den düşük TOK değerleri ve  % 80’i aşan yüksek 
giderim verimi elde edilmiştir. 3600 yatak hacim sayısı ve  40 güne ulaşan işletme sürelerinden 
sonra her iki kolonda da  TOK konsantrasyonu % 60 giderim verimi ile ortalama 1,0 mg/L değerinde 
ölçülmüştür. 6000 yatak hacim sayısından sonra her iki kolonda da çıkış TOK değerleri 1,2 - 1,3 mg/L 
değerlerine yükselmiştir. 65 günlük işletme süresine denk gelen bu dönemde, giderim verimi % 50’nin 
altına düşmüştür. Başlangıçta giriş ve çıkış TOK konsantrasyonu farkı 2,3 mg/L iken bu peryotta     
1,5 mg/L’nin altında ölçülmüştür. Bu dönemden sonra verim düşüşü daha yavaş gerçekleşmiştir. Her 
iki kolonda da 6000 yatak hacmi ve 65 günlük işletme süresi, TOK eğrilerinde kırılma noktası olarak 
kabul edilmiştir. Kırılma noktası kabul edilen noktaya  kadar ozonlu kolonda tutulan aktif karbon 
miktarı hesaplandığında ozonlu kolonda 1 gr aktif karbon 24,2 mg TOK adsorpsiyonu sağlarken, 
bu değer ozonsuz kolonda 24,9 mg TOK olarak gerçekleşmiştir. Laboratuarda hızlı küçük ölçekli 
test düzeneği ile yapılan çalışmada kırılma noktası kabul edilen noktaya kadar tutulan TOK miktarı 
gözönünde bulundurulursa    1 gr aktif karbon 15,4 mg TOK adsorpsiyonu sağlamıştır. Pilot ünitede 
laboratuar tset kolonlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek giderim sağlanmıştır. 11000 yatak hacim 
sayısı ve 120 işletme gününden sonra  TOK giderim verimi  % 30-35  değerinde gerçekleşmiştir. 
Çıkış TOK değerleri 2,2 mg/L’nin üzerinde ölçülmüş, giriş ve çıkış TOK farkı 1,0 mg/L’nin altında 
gerçekleşmiştir.Bu dönemden 200 işletme günü ve 21000 yatak hacim sayısını aşan döneme kadar 
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verim düşük devam etmiş, zaman zaman % 30 giderim veriminin altına düşmüştür. En düşük giderim 
verimi ise 165. ve 166. günlerde tespit edilmiş olup, giderim verimi %20-22 olmuş ve çıkış TOK 
konsantrasyonu 2,5 -2,7 mg/L değerlerine yükselmiştir.  

Şekil 3: Ozonlu kolon giriş ve çıkışta elde edilen TOK eğrileri

Çıkış TOK değerleri 250 çalışma gününden sonra daha düşük değerlerde ölçülmeye başlanmış, 
bu dönem biyolojik faaliyetin etkin olmaya başladığı dönem olarak değerlendirilmiştir. 21500 
yatak sayısı ve 260 çalışma gününden sonra TOK’ta 2,0 mg/L’den düşük değerler ölçülmüştür. Su 
sıcaklığındaki artış ile mikroorganizma faaliyetinin en yüksek olduğu yaz aylarına rastgelen 260 ve 
360 çalışma günleri arasında her 2 kolonda da en düşük TOK değerlerinin ölçüldüğü zamanlardır. 
Ozonlu kolonda ortalama TOK çıkış değeri 2,0 mg/lt, ozonsuz kolonda ise 2,08 mg/L olmuştur. Her 
iki kolonda da giderim verimi % 34 olarak gerçekleşmiştir. Giriş TOK değerinin 3,4 – 3,8 mg/L gibi 
daha yüksek olduğu şartlarda giderim verimi % 42-46 iken,  2,9–3,1 mg/L gibi daha düşük ölçüldüğü 
şartlarda ise  verim % 25-33’tür. Ozonlu kolonda en yüksek giderim verimi % 45 olmuş,  3,44 mg/L 
giriş TOK değeri çıkışta   1,89 değerine düşmüştür. Ozonsuz kolonda yine % 45 giderim verimiyle 
3,51 mg/L TOK değeri çıkışta 1,84 mg/L değerinde ölçülmüştür.

 360 çalışma günü ve 26350 yatak hacim sayısından sonra 35 gün boyunca filtrasyon hızı 4 m/
sa ve bekletme süresi 30 dk olarak uygulanmıştır. Bekletme süresinin önemli ölçüde arttılmasına 
rağmen TOK sonuçlarında önemli bir değişiklik olmamış; ortalama TOK çıkış değerleri ozonlu 
kolonda       1,9 mg/L,  ozonsuz kolonda 2,0 mg/L ölçülmüştür. Giriş TOK değerinin ortalama 3,5 
mg/L olarak ölçüldüğü bu dönemde ozonlu kolonda ortalama giderim verimi % 46, ozonsuz kolonda 
% 41’dir. Ozonlu kolonda en yüksek giderim verimi % 52 olarak gerçekleşmiş, girişte 3,52 olan TOK 
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değeri çıkışta 1,64 değerine düşmüştür. Ozonsuz kolonda en yüksek giderim verimi  % 51 olarak 3,9 
mg/L değerinin 1,93 mg/L değerine düştüğü çalışma gününde elde edilmiştir. Her iki kolona ait TOK 
giderim eğrileri Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4: Ozonlu kolon ve ozonsuz kolon TOK giderim verimi

28000 yatak hacim sayısı ve 390 çalışma günü sonrasında filtrasyon hızı tekrar 7 m/sa olarak 
uygulanmaya başlanmıştır.  390 ve 415 çalışma günleri arasında 3,3 mg/lt ortalama TOK değerine 
karşılık, ozonlu kolonda 2,1  ve ozonsuz kolonda 2,3 mg/lt TOK değerleri elde edilmiştir.
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2.1.2. Ozonun Biyolojik Faaliyete Etkisinin Değerlendirilmesi

Çalışma boyunca ozonlu ve ozonsuz kolonda çıkış TOK değerleri ve giderim verimi yakın 
değerlerde seyretmiş; ozon sonrasında biyolojik faaliyette daha yüksek olması beklenen verim 
gözlenmemiştir. Organik bileşiklerin biyolojik ayrışabilirlik açısından değerlendirilmesi söz konusu 
olduğunda SUVA ve düşük molekül ağırlıklı içerik yüzdesi ele alınmaktadır. 

Tablo 2.SUVA ve 1000 Da’dan düşük ÇOK yüzdesinin  biyolojik ayrışabilirliğe etkisi

SUVA

(L/mg).m

ÇOK < 1000 Dalton TOK GiderimVerimi 

              (%)
9,1 10 0
3,9 47 21
3,1 22 22
2,0 60 37

ABD’de 4 farklı yüzeysel su kaynağında organik maddenin  SUVA ve 1000 Da’dan küçük Çözünmüş 
Organik Karbon (ÇOK) yüzdesine bağlı olarak biyolojik ayrışabilirliğinin araştırıldığı  çalışmada,  
yüksek SUVA değerlerine sahip ve 1000 Da’dan küçük ÇOK yüzdesinin  % 10 gibi düşük oranlarda 
olduğu yüksek molekül ağırlıklı organik bileşik içeren sularda ozonlamanın biyolojik faaliyeti önemli 
oranda arttıracağı belirtilmiştir (Raymond vd., 1999). Tablo 2’de incelenen 4 su kaynağının organik 
madde karakteristikleri gösterilmiştir. İkitelli hamsuda olduğu gibi 1,7-2,0 L/mg.m değerinde düşük 
SUVA değerleri ve 1000 Da’dan düşük ÇOK yüzdesinin % 70’e ulaştığı  hidrofilik yapıda ve düşük 
molekül ağırlıklı organik bileşik içeren sular, biyolojik ayrışabilirlik açısından yeterli seviyededir 
ve ozonlamanın biyolojik faaliyete belirgin bir etki yapması beklenmez (Raymond vd., 1999). Şekil 
5’te aktif karbona giriş yapan suyun ozonlama sonrası SUVA değerleri gösterilmiştir. Aktif karbon 
öncesinde 0,9 -1,4 L/mg.m aralığında zaten düşük olan SUVA değerleri ozonlama sonrasında ancak  
% 13 gibi düşük oranda azalma ile 0,7 – 1,2 L/mg.m değerlerinde hesaplanmaktadır. SUVA değeri 
yüksek olan sularda ise ozonlama sonrasında önemli oranda gerçekleşen azalma, biyolojik faaliyette 
artışa işaret eder. Aktif karbon giriş suyu düşük SUVA değerleri ile biyolojik faaliyet için uygun 
şartlardadır.

Şekil 5. Aktif karbon giriş suyunun ozon öncesi ve sonrası SUVA değerleri
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2.1.3 MIB Geosmin Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Haziran ve Eylül döneminde alg faaliyetindeki artışla birlikte İkitelli hamsuda MIB geosmin 
değerlerinde artış gözlenmektedir. Bu dönemde  ölçülen aktif karbon giriş - çıkış MIB ve Geosmin 
değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir.  MIB  değerleri aktif karbon sonrası  0,5 ng/L’den düşük,  Geosmin 
değerleri ise 0,21 – 1,18 ng/L seviyelerinde düşük değerlerde ölçülmüştür. 

Tablo 3.Aktif karbon giriş-çıkış MIB Geosmin değerleri

Giriş Çıkış
MIB Geosmin MIB Geosmin
3,24 6,60 < 0,5 1,12
0,86 12,23 < 0,5 0,21
3,49 15,3 < 0,5 0,28
8,02 3,48 < 0,5 1,12
4,61 25,8 < 0,5 0,37
4,82 7,78 < 0,5 0,48
2,30 7,43 < 0,5 0,25
1,45 4,51 < 0,5 0,21
2,55 4,89 < 0,5 0,46

2.1.4 Çıkış ağır metal sonuçlarının değerlendirilmesi

Denemesi yapılan aktif karbonun kömür bazlı olması dolayısıyla haftalık olarak giriş ve çıkış 
suyunda ağır metal analizleri yapılmıştır. Çıkış ağır metal sonuçları ile TSE 266 İçme suyu Standardı 
limit değerleri Tablo 4’te  gösterilmiştir. Ölçülen tüm parametrelerde limitin altında sonuçlar elde 
edilmiştir. Tablo 4’te yanlız çıkış suyuna ait sonuçlar verilmekle beraber, giriş ölçümleri de çıkışla 
aynı değerdedir.  Dolayısıyla aktif karbondan suya ağır metal geçişi sözkonusu değildir.

Tablo 4. SUVA ve 1000 Da’dan düşük ÇOK yüzdesinin organik maddenin biyolojik ayrışabilirliğine      
etkisi

Parametre Analiz Değeri

(μg/L)

TSE 266

(μg/L)

Parametre Analiz De-
ğeri

(μg/L)

TSE 266

(μg/L)

Alüminyum 45 200 Selenyum < 0,3 10
Kurşun < 0,30 10 Antimon < 0,2 5
Kadmiyum < 0,10 5 Berilyum < 0,1
Bakır                                                              < 1,00 2000 Bor 22 1000
Çinko 1,9 Demir < 5 200
Nikel 1,4 20 Mangan < 2 50
Arsenik 0,40 10 Civa < 0,1
Baryum 26 Krom < 0,2 50
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İkitelli Su Arıtma Tesisleri’nde koagülasyon amaçlı alüminyumsülfat kullanıldığından filtre 
çıkışta zaman zaman 100 µg/L’nin üzerine çıkan bakiye alüminyum değerlerinin aktif karbon 
sonrasında     45 µg/L gibi düşük seviyelerde ölçülmüştür.

2.1.5 Mikrobiyolojik Analizlerin Değerlendirilmesi

Filtrasyondaki biyolojik faaliyetin çıkış suyuna etkisini ortaya koymak amacıyla haftalık olarak 
toplam koliform bakteri sayısı, toplam bakteri sayısı, E. Koli ve Fekal Enterokok analizleri yapılmıştır. 
Haftalık peryotlarla yapılan 59 analizden  ozonsuz kolon çıkışında 19 numunede toplam koliform 
bakteri ‘0, ölçülürken, 14 adedinde 100 ml’de 2-5 adet   gibi düşük değerlerde ölçülmüştür. Yalnız 6 
adet numunede toplam koliform bakteri 500’den büyük bulunmuştur. Ozonlu kolonda 59 analizden 
41’inde T.koliform bakteri ‘0, bulunurken,   14 numunede 100 ml’de 2-5 adet ölçülmüştür.  Ozonsuz 
kolonda 5-100 adet/100 ml (12 numune) ve 100-500 adet/100ml (8numune)  sonuçlarına ozonlu 
kolonda rastlanmamaktadır. Ozonlu kolon çıkışında yüksek oranda  koliform bakteri sayısının ‘0, 
bulunması, bu mikroorganizmaların girişte ozonlama sonrası yok edildiğine işaret etmektedir. 

Toplam bakteri sayısı ozonsuz kolonda 26 adet numunede 10-100 adet /ml değerlerinde 
bulunmuştur. 2 adet numunede >500 adet/ml değeri bulunmuştur.  Ozonlu kolon çıkışı toplam bakteri 
çıkışı analizleri ozonsuz kolon ölçümleri ile benzerlik göstermektedir. 19 adet numunede  10-100 adet/
ml ölçülürken,  > 500 adet/ml değerine 2 adet numunede rastlanmıştır.Ozonlu ve ozonsuz kolonda 
tüm ölçümlerde E.Koli ve Fekal Enterokok  ölçümleri ‘0, bulunmuştur.

3.SONUÇLAR

Organik maddenin biyolojik aktif karbon filtrasyon yöntemiyle giderilebilirliğinin araştırıldığı 
çalışmada, beklendiği üzere başlangıçta aktif karbonun yüksek adsorplama özelliği ile % 80 
seviyelerinde yüksek giderim verimi elde edilmiştir. 65 günlük işletme süresi sonrası ve 6000 yatak 
hacmi seviyelerinde verim % 50 seviyelerine inmiş,  zamanla adsorplama verimi % 30 seviyelerine 
kadar düşmüştür. Aktif karbonda adsorplanan kirleticilerin rejenerasyon dışında dışarı alınma yolu 
olmadığından ve adsorplama kapasitesinin de bir sınırı olduğundan bu beklenen bir durumdur. 
Bu çalışmada dünyada yaygın uygulamasında olduğu gibi, organik maddenin biyolojik faaliyetle 
giderilmesi amaçlanmıştır. 250 işletme gününden sonra ölçülen düşük TOK çıkış değerleri gözönünde 
bulundurulduğunda bu dönem biyolojik faaliyetin etkin olmaya başladığı döneme işaret etmektedir. 
260-360 çalışma günlerinde ozonlu kolonda ortalama TOK değeri 2,0 mg/L, ozonsuz kolonda ise 
2,08 mg/L’dir.  Her iki kolonda da % 34 olarak aynı ortalama giderim verimi elde edilmiştir. Giriş 
TOK değerlerinin 3,4 – 3,8 olduğu şartlarda % 42-46 giderim verimi sağlanırken, 2,9-3,1 mg/L 
ölçüldüğü günlerde % 25-33 giderim verimi elde edilmiştir. Bu dönem yüksek su sıcaklığı nedeniyle 
mikroorganizma faaliyetinin en etkin olduğu dönemdir. Her iki kolonda da içmesuyu için önemli bir 
kalite göstergesi olan 2,0 mg/L’den TOK değerleri ölçülmüştür. Su sıcaklığındaki düşüşün biyolojik 
faaliyete etkisini ortaya koymak amacıyla çalışmaya kış aylarında devam edilecektir.

Çalışmanın önemli tespitlerinden biri, ozonlu ve ozonsuz kolonlarda aynı giderim veriminin 
elde edilmiş olmasıdır. Bu durum adsorpsiyon mekanizmasının etkin olduğu dönemde beklenmekle 
birlikte, biyolojik faaliyetin etkin olduğu şartlarda da birbirine çok yakın giderim verimi elde 
edilmiştir. İkitelli hamsu, SUVA değeri düşük ve ağırlıklı olarak düşük molekül ağırlıklı organik 
bileşikler içermektedir. Arıtmanın başlangıcında uygulanan ön ozonlama ile % 20-40 oranında UV254 
absorbans değerinde  azalma tespit edilmektedir. İkitelli hamsudaki yüksek molekül ağırlıklı bileşikler 
koagülasyonla giderildiğinden, aktif karbon kolonlarına beslenen İkitelli filtre çıkış suyunda, düşük 
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molekül ağırlıklı bileşik oranı hamsudan daha yüksektir. Hamsuda 1,7-2,0 L/mg.m olarak ölçülen 
SUVA değerleri filtre çıkış suyunda  0,7-1,2 L/mg.m değerlerine  düşmektedir. SUVA değeri düşük 
sular, düşük molekül ağırlıklı organik bileşik içeren, hidrofilik yapıda, biyolojik ayrışabilirliği yüksek 
sulardır ve ozonun biyolojik faaliyeti arttırması beklenmez.  Ozonlu ve ozonsuz kolon çıkışında 
birbirine çok yakın değerlerde ölçülen TOK değerleri de organik bileşiklerin biyolojik faaliyet 
için uygun şartlarda olduğuna ve ilave ozon dozlanmasına ihtiyaç olmadığına işaret etmektedir. 
Organik maddenin biyolojik ayrışabilir kısmını ifade eden AOK (Asimile Edilebilir Organik Karbon) 
parametresinin ölçümü  biyolojik faaliyetin daha net değerlendirilmesine imkan veren destekleyici 
bir çalışma olacaktır.

Dikkate değer diğer önemli bir husus da aktif karbon filtrasyonu çıkış suyunun içimi hoş, lezzetli 
oluşudur. Tad ve koku kalitesinde dikkate değer bir iyileşme sağlanmıştır. Tad ve koku kalitesi, genel 
olarak MIB ve Geosmin parametreleriyle ifade edilmekle beraber, bu parametreler alg kaynaklı kokuya 
işaret eder. Su ortamında çok farklı kaynaklı organik madde türleri tad ve kokuya sebeb olabilir. 
İçmesuyunda spesifik organik madde türlerinin ölçümündeki zorluk bilinen bir husustur. Dolayısıyla 
kokuya sebeb olan parametre belirlenemeyince, tad ve kokudaki iyileşme ölçülebilir parametre değeri 
olarak ortaya konamamaktadır. Haziran-Eylül aylarında diğer dönemlere göre nispeten daha yüksek 
olan MIB – Geosmin sonuçları aktif karbon çıkışında çok düşük değerlerde ölçülmüştür.

Aktif karbon çıkışlarında elde edilen mikrobiyolojik analiz sonuçları, son klor dezenfeksiyonu ile 
kolaylıkla yok edilecek seviyelerdedir. Aktif karbon giriş ve çıkışlarında ölçülen ağır metal sonuçları, 
kömür bazlı olarak test edilen aktif karbonda suya ağır metal geçişinin olmadığına işaret etmektedir. 
Aktif karbon içmesuyunda son yıllarda önem kazanan mikrokirleticilerin gideriminde de etkilidir. 
İSKİ Temiz Su Laboratuarı’nda ölçülen 45 mikrokirletici hamsuda  limit altında ölçüldüğünden  
giderimi test edilememiştir.

4. TEŞEKKÜR.

Pilot ünitenin teknik çizimlerini, P&ID hazırlayan , teknik şartname hazırlık aşamasında 
yardımlarını esirgemeyen ayrıca kullanılacak en verimli aktif karbon türünün tespiti amacıyla  İkitelli 
Laboratuarı’nda hızlı küçük ölçekli laboratuar test düzeneğinde     ASTM D6586-03 metoduna göre 
test çalışmalarını gerçekleştiren, sonuçları raporlayan Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr Ömer Akgiray, Prof. Dr. Zehra Semra Can ve Doç. Dr Bilge Alpaslan’a 
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ABSTRACT

Nanoparticles in the aqueous medium is a growing concern as applications of nanotechnology are on the 
rise. Quantum Dots (QDs) are a group of semiconductor nanocrystals with unique optoelectronic properties. 
The amount of quantum dots released to various environmental media is likely to increase in parallel with the 
increase in their production and use. There are many commercially available QD-ligand combinations and the 
production and use of the types of QDs with better environmental performance should be promoted. For this 
purpose, there is a need to identify how transport and fate behavior of QDs differs according to the type of 
QD-ligand combination. This study focused on phase transfer of three types of core-shell CdSe/ZnS, InP/ZnS, 
CuInSe/ZnS quantum dots from organic phase (toluene/hexane (1:2)) to water phase capped with three types 
of ligands (a total of nine combinations). The effects of Natural Organic Matter (NOM) and ionic strength 
(0.01M, 0.02M, 0.03M KCl) and pH of the aqueous medium on phase transfer rate were also investigated. 
Phase transfer was characterized by multiple techniques including UV/Vis absorption spectroscopy, FTIR 
spectroscopy, ICP-MS, TEM and zetasizer. This study aims advance our understanding on major processes 
that dictates destabilization and eventual fate and transport of QDs in the aqueous medium in order to enable 
commercialization of type of QDs with better environmental performances than other alternatives. The results 
showed that HA, representing NOM in the aquatic environment, has an important effect on the transport of 
QDs. When QDs were capped with oleic acid and octadecylamine ligands, phase transfer rate was the highest 
for Cd QDs, When they were capped with oleylamine ligand, CIS QDs transferred more rapidly than the other 
two types of QDs. Phase transfer behaviour of quantum dots must be taken into account in the selection of QD 
and ligand types for quantum dot based technologies. Acknowledgement: This study was funded by the The 
Scientific and Technological Research Council of Turkey (Project number: 116Y500).

Keywords: quantum dots, nanoparticles, fate and transport of pollutants, phase transfer 
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ABSTRACT

Yeşilırmak River Basin ranks 3rd in the 25 river basins in terms of surface area across the country. In this 
huge land area, agricultural, industrial and animal feeding activities are the most significant sectors for the 
socio-economic progress especially in the last few decades. Due to the rapid increase in this activities and legal 
requirements arised from Water Framework Directive (WFD) , water quality deterioration risk sourced from 
micropollutants has been gradually gaining more significance. In line with this approach, innovative sampling 
methods are needed to be performed more sensitive monitoring studies in aquatic environments and also in 
Yeşilırmak River Basin. 

In this case study, sampling has been performed by semipermeable membrane devices (SPMD) to have 
more sensitive results in detection of Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and Organochlorine pesticides 
(OCL) in the basin. The aim of the design of SPMDs is to sample the organic contaminants dissolved in the 
water environment with the help of the triolein, inspired by the accumulation of oily tissue in the organisms 
which is an innovative solution for low concentrations. 

Keywords: Semipermeable membrane devices; passive sampling; micropollutants, Yeşilırmak
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1. INTRODUCTION

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and Organochlorine pesticides (OCL) are semivolatile pollutants 
at water system. PAHs are released to the environment by both natural and antropogenic sources (Levinson 
et al., 2008) PAHs may also reach water systems throught oil spills and direct industrial effluent discharges. 

Organochlorine pesticides were developed at 1940s for insect, fungi and weed control in agricultural areas. 
The usage of OCP compounds were banned or limited at developed countries after the harmful effects to the 
human health and environment are proven by researches. (Yılmaz et al., 2014). Althought the usage of OCPs 
is banned many years ago, OCP contaminations are still reported in soil, water and sediment media because of 
their persistent properties and long half-time durations in the environment (Oguz and Kankaya, 2013).

 Various passive sampling techniques have been developed since the 1990s to facilitate trace contaminant 
analysis in water (Stuer-Lauridsen, 2005 ; Vrana et al., 2005) Passive samplers are innovative technology 
products formed by placing tubic triolene films in polyethylene membranes and can be used to determineted 
organic pollutants in both water, air and sediment.  With semipermeable membrane systems, sampling gets 
much more specific and easy. At this method, the pollutants that has accumulated in the organisms living in the 
wetland can be determined more easily. The wide range of use, commercial availability, ease of installation, 
high sensitivity and the fact that calibration data are available for many analytical classes are also factors that 
affect SPMD selection positively. At the same time for the negative properties can be said that the cleaning of 
the samples is sensitive and biofilm on the semipermeable membrane can be foul on membrane area.

The sampling points were selected according to the river points where the river had the most pollution.. 
Those points are on the river basin and Turhal is a river station which is near by construction area; Amasya is 
a point which river  going throught the middle of the city of Amasya.

 

Fig. 1. Sampling stations ( Amasya and Turhal) on the Turkey’s map  
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Sampling Points Dates
Amasya 21st September 10th October
Turhal 21st September 11th October

Fig. 2. Sampling points and dates for SPMD’s 

2. MATERIALS AND METHODS 

SPMD’s are innovative sampling devices, they consist of a thin-walled (70-90 µm) membrane tube made 
of low density polyethylene (LDPE) with triolein (1,2,3-tris-cis-9-octadecenoyl glycerol) in it. SPMD which 
using for sampling is 2.54 cm wide, 106 cm long and contains 1 mL triolein. SPMDs can be used in different 
sizes and contents in the field studies by considering certain rates. Before and after sampling; SPMD’s must be 
keep at -20 oC. SPMD’s were at stainless cage while sampling at basin. 

2.1 Reagant and Chemicals

Hexane, dichlorometane and cyclohexane are usable for liquid and gas chromatography and all products 
launch under the brand name to Sigma-Aldrich Inc. PCB (Polychlorinated Biphenyls) No: 29 and PAH Mix 
were used as internal standarts. All standarts launch under the brand name to Dr. Ehrenstorfer GmbH.

2.2 Sample Preparation 

After cleaning 250-mL erlenmeyer, the scissors and tweezers with a toluene, the SPMDs are cut into small 
pieces and transferred into the erlenmeyer and 100 mL of cyclohexane is added in erlenmeyer..

2.3 Extraction: 

After cut all the SPMD’s, scissors and tweezers are cleaned down with cyclohexane into the erlenmeyer. 
500 ppb with 500µL PCB Internal Mix was added into solution in erlenmeyer and incubated for twenty-four 
hours and at 120 rpm on shaker.     

                                        

2.4 Evaporation: 

Samples were taken from shaker after twenty-four hours. For the dewatering the samples, 5 gr sodium 
sulphate coloumn prepared from activated sodium sulfate was used. All the samples were added to coloumn, 
and the coloumn washed with 60 mL cyclohexane. For concentratinge the samples at 40 °C Zymark Turbovaps 
were used and all the samples volumes were decrease the 1 mL.
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2.5 Clean-Up: 

Silica, aluminum oxide and sodium sulphate were activated and then the column was prepared for clean-up. 
Coloumn was then activated with 60 mL of same amount of hexane and dichlorometane (Hexane:Dichlorometane, 
H:DCM) solution. After adding samples to the coloumn, it was washed with 100 mL Hexane:Dichlorometane 
solution. For concentrating the sample volume at 40 °C Zymark Turbovaps were used and sample’s volume 
was decreased to 0.5 mL.    

2.6 Devices and their features : 

GC-MSMS (Thermo TSQ 8000 Triple Quadruple) was used for the analysis of micropollutants in our 
analysis laboratories. GC-MSMS (Thermo TSQ 8000 Triple Quadrupole) is preferred for the analyses of 
semipermeable membrane devices because of the results can be smaller than ppt level.

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, PAH analytes which were analyzed are; Acenaphthene, Acenaphtylene, Anthracene, Benz(a)
anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chyrsene, 
Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphtalene, Phenanthrene and 
Pyrene. The concentration of total PAH’s in SPMD’s ranged from 960 ng to 1405 ng per sampler. Dibenz(a,h)
anthracene was at the lowest level and Phenanthrene was at the highest level in SPMD’s (Fig. 3. PAH 
concentrations at Amasya and Turhal).

Fig. 3. PAH concentrations at Amasya and Turhal 
 

Analyte Names LOD(μg/L)
Acenaphthalene 0,005
Anthracene 0,001
Benzo(a)pyrene 0,0001
Benzo(b)flouranthene 0,001
Benzo(g,h,i)perylene 0,001
Benzo(k)flouranthene 0,001
Chrysene 0,001
Fluoranthene 0,001
Fluorene 0,001
Indeno(1,2,3)piren 0,001
Naphthalene 0,1
Phenanthrene 0,001
Pyrene 0,005

Fig.4. Detection Limits for PAHs
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OCL analytes analyzed in this study are; Aldrin, Dieldrin, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta, Endrin, 
HCH alpha, HCH beta, HCH gamma (Lindane), Heptachlor, Heptachlorepoxid-cis, Heptachlorepoxid-trans, 
DDE 4,4, DDD 2.4, DDD 4,4, DDT-op and DDT-pp. OCL’s in SPMD’s are ranged 3 to 119 ng per sampler. 
HCH alpha was at the highest level and Endosulfan-Alpha was the lowest level at the SPMD’s (Fig. 5. OCL 
concentrations at Amasya and Turhal).

Fig. 5. OCL concentrations at Amasya and Turhal

Analyte Names LOD(μg/L)
Dieldrin 0,005
Endosulfan Alpha 0,005
Hexachlorocyclohexane Alpha 0,005
Hexachlorocyclohexane Beta 0,005
Hexachlorocyclohexane Delta 0,005
Hexachlorocyclohexane Gamma 0,005
4,4’-DDE 0,004
2,4-DDD 0,004
4,4-DDD 0,004

Fig. 6. Detection Limits for OCLs
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ÖZET   

Toplumun su ihtiyacını temin etmek için yapılacak çalışmalar su ihtiyacının belirlenmesi ve kaynak seçimi 
ile başlamaktadır. Genellikle kaynak olarak yakında bulunan akarsu ve göller seçilmektedir. Göl suları, 
evsel ve endüstriyel su temini ile rekreasyon, taşkın kontrolü, ticari balıkçılık, sulama ve enerji üretimi gibi 
amaçlarla kullanılmaktadır. Yüzey sularında kirlenmeye karşı en hassas olan yapılar göllerdir. Göllere, yüzey 
akışı ve yüzey altı akışı ile gelen tüm çözünmüş ve askıda katı maddeler göllerde birikmeye başlayarak gölün 
dolmasına neden olmaktadır. Göl sularında bulunan besin maddeleri doğal dengeye bağlı olarak suyun kalitesini 
oluşturmaktadır. Trofik seviye, suda bulunan besinler ile göllerin zenginleşme miktarını ifade etmektedir. 
Trofik seviye, oligotrofik seviyeden hipertrofik seviyeye doğru yükselmektedir. Trofik seviyenin belirlenmesi 
için, seki disk derinliği, toplam fosfor, toplam azot, klorofil-a ve çözünmüş oksijen derişimi arasındaki ilişkiler 
kullanılmaktadır. Parametrelerin her birinin farklı trofik seviyede çıkması durumunda klorofil-a belirleyici 
olmaktadır. Trofik seviyelerden en az iki parametrenin aynı çıkması durumunda, bu trofik seviye geçerli 
olmaktadır. Ancak klorofil-a seviyesinin, neticesi aynı olan parametrelerden daha yüksek çıkması durumunda 
klorofil-a belirleyici olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, günümüzde oldukça önemli araştırma 
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konularından biri olan göllerde trofik seviyenin saptanması çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlı Porsuk 
Baraj Gölü’nün trofik seviyesi belirlenmiştir. Mevsimsel olarak alınan örneklerde yapılan analizler sonucunda, 
çözünmüş oksijen konsantrasyonu hariç tüm parametreler açısından baraj gölünün hipertrofik seviyede 
olduğu, çözünmüş oksijen derişimi incelendiğinde ise yaz ayında bir istasyon dışında diğer tüm mevsimlerde 
oligotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen tüm veriler değerlendirildiğinde ise Porsuk Baraj 
Gölü’nün hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trofik seviye, Porsuk Baraj Gölü, Eskişehir

ABSTRACT

Studies to ensure the water needs of the community start with the determination of water needs and the 
selection of resources. Generally, rivers and lakes in near are selected as sources. Lake water is used for 
domestic and industrial water supply and recreation, flood control, commercial fishing, irrigation and energy 
production. The most sensitive structures against pollution in surface waters are lakes. All dissolved and 
suspended solids that come to the lakes with surface flow and sub-surface flow start to accumulate in the lakes 
and cause the lake fill. The nutrients in the lake waters constitute the quality of water the water depending 
on the natural balance. Trophic level refers to the amount of nutrients found in water and the richness of 
lakes. Trophic level rises from oligotrophic to hypertrophic level. In order to determine the trophic level, the 
reletionship between the sechi disc depth, total phosphorus, total nitrogen, chlorophyll-a and dissolved oxygen 
concentration is used. Chlorophyll-a is a determinant in case each of the parameters comes out at different 
trophic levels. If at least two parameters from trophic levels are the same, this trophic level is valid. However, 
if the level of chlorophyll-a is higher than the same parameters, chlorophyll-a is the determinant. In this study,  
trophic level of Porsuk Dam Lake was determined to contribute to determibe of trophic level in the lakes which 
are one of the most important research subjects today. As a result of seasonal analysis, it was determined that 
the dam lake was hypertrophic in terms of all parameters except the dissolved oxygen concentration and the 
dissolved oxygen concentration was oligotrophic in all other seasons except one station in summer.  When all 
the data were evaluated, it was determined that Porsuk Dam Lake was hypertrophic.

Keywords: Trophic level, Porsuk Dam Lake, Eskişehir

1. GİRİŞ

Göller, karalar üzerindeki gediklerde biriken ve okyanuslar ile bağlantısı bulunmayan durgun su kütleleri 
olarak tanımlanmaktadır. Göllerin yeryüzünde kapladıkları yüzey alanı yaklaşık 2,5 milyon km²’dir. Bu 
alan yeryüzündeki karaların yüzölçümünün %1,8’i kadardır. Göllerin oluşması, beslenme şekillerine ve su 
kütlelerinin kimyasal yapıları gibi değişik coğrafi faktörlere, göllerdeki suyun sıcaklığı ve tuzluluk oranları ise 
genel olarak enleme bağlıdır (Dak Özecik, 2006). Göl suları; evsel ve endüstriyel su temini ile rekreasyon, taşkın 
kontrolü, ticari balıkçılık, sulama ve enerji üretimi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Göller kısmen kapalıdır, 
yani göl ve gölü çevreleyen kara arasında sürekli bir alışveriş olmaktadır. Yüzey sularında kirlenmeye karşı 
en hassas olan yapılar göllerdir. Göllere, yüzey akışı ve yüzey altı akışı ile gelen tüm çözünmüş ve askıda katı 
maddeler göllerde birikmeye başlayarak gölün dolmasına neden olmaktadır. Bu akışların hızı gölün coğrafik 
yapısına, iklim ve mevsimsel koşullara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Göl sularında bulunan besin 
maddeleri doğal dengeye bağlı olarak suyun kalitesini oluşturmaktadır (İnandık, 1965). 
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Trofik seviye; suda bulunan besinler ile göllerin zenginleşme miktarını ifade etmektedir. Göl sularında 
bulunan besin maddeleri doğal dengeye bağlı olarak suyun kalitesini oluşturmaktadır. Bir kirlilik durumunda 
besin maddelerinin anormal artışı oluşursa göl suyunun kimyasal kalitesi etkilenerek fitaplankton gelişimi 
hızlanarak sudaki biyolojik denge bozulmaktadır. Bu nedenle alg türleri ve türlerdeki artış suyun trofik 
seviyesinin belirlenmesinde bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Trofik seviyenin belirlenmesinde besin 
yüklemesi, besin derişimi, verimliliği, fitaplanktonun tür bileşimi, fauna, flora miktarı ve niteliği gibi çok 
sayıda bileşen kullanılmaktadır (Şimşek, 2011). Göller trofik seviyelerine göre oligotrofik, mezotrofik, ötrofik 
ve hipertrofik (hiperötrofik) olarak sınıflandırılmaktadır (Cüce, 2012).

Oligotrofik göller; jeolojik olarak genç ve genellikle derin olan göllerdir. Suları temiz, üretim miktarı az ve 
çözünmüş besin konsantrasyonu düşüktür. Fitoplankton üretimi düşük olup 7–75 gr C/m2-yıl ve günlük üretimi 
büyüme mevsiminde 0,03–0,1 gr C/m2-gün’dür. Türlerin çeşitliliği değişik ve oldukça fazladır. Alg patlaması 
yüzeyde görülmez, verimliliği de düşüktür. C, P ve N konsantrasyonları azdır. Mezotrofik göller;  Oligotrofik 
ve Ötrofik göl tipi arasındaki gölleri oluşturmaktadırlar. Bu göllerde su bitkileri yavaş̧ yavaş̧ görünmeye 
başlamaktadır. Su yeşilimsi bir renk almakta ve orta derecede balık üretimi gerçekleşmektedir (Dak Özecik, 
2006).  Ötrofik göller; besin maddeleri bakımından zengindirler ve bunlara çok miktarda plankton, kıyı bitkileri 
ve hayvanlar da dahil olmaktadır. Organik maddelerin ayrışması üretim sürecinin gerisinde kalarak gölün 
yavaş yavaş organik ve inorganik maddelerle dolmasına yol açmaktadır. Göl tabanında çöken ve parçalanan 
maddeler fazla miktarda oksijen tüketmekte ve bunun sonucunda gölde bulunan balık ve diğer canlıların 
yaşamı zorlaşmaktadır (Alpaslan, 1995). Hipertrofik göller bünyesinde aşırı derecede zenginleştirilmiş besini 
bulundurmaktadırlar. Bu tip göller çok zayıf berraklığa sahip ve alglerin çoğalmasına fazla olmaktadır. 
Bu göller, insani kullanımının az olması ve çözünmüş oksijenin az olması nedeniyle zayıf bir ekosisteme 
sahiptir. Göllerde, ötrofik seviyede gerekli önlemler alınmadığı durumda hipertrofik seviyeye geçilmekte ve 
mikroskobik bitkiler ile alglerin aşırı derece çoğalmasıyla göl tabanına ve kıyılara birikmesi sonucu göller 
bataklaşarak yok olmakla karşı karşıya kalmaktadırlar (Cüce, 2012).

Trofik seviyenin belirlenmesi için, seki disk derinliği, toplam fosfor, toplam azot, klorofil-a ve çözünmüş 
oksijen derişimi arasındaki ilişkiler kullanılmaktadır. Parametrelerin her birinin farklı trofik seviyede çıkması 
durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır. Trofik seviyelerden en az iki parametrenin aynı çıkması durumunda, 
bu trofik seviye geçerli olmaktadır. Ancak klorofil-a seviyesinin, neticesi aynı olan parametrelerden daha 
yüksek çıkması durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır. 

Kutlu vd. (2017), Uzunçayır Baraj Gölü’nde yaptıkları çalışmada; seki diski derinliğinin 1,48-11,04 m, 
klorofil-a’nın 0–34,3 µg/L, fosfat seviyesinin 0,06-1,12 µg/L ve toplam azot seviyesinin 0-3,82 µg/L arasında 
değişim gösterdiği tespit etmişlerdir. Trofik durumu belirlemek için Carlson Sınıflandırma İndeksini 
kullanarak, ortalama trofik seviye indeksi değerlerinde göre Uzunçayır Baraj Gölü’nün oligotrofik 
seviyede olduğunu tespit etmişlerdir. Cüce ve Bakan (2017), Cernek Gölü’nde yaptığı çalışmada, 3 sezon 
(Nisan/Mayıs 2010, Ekim/Kasım 2010 ve Temmuz/Ağustos 2011) süren çalışmada trofik seviyeyi 
belirlemişlerdir. Gölün trofik yapısının ilkbaharda sergilediği mezotrofik durumdan güneydoğu kıyılarına 
doğru hipertrofik düzeyde yükselme eğilimi gösterdiğini ve bu durumun büyüme sezonunda ve sonrası 
dönemde oluştuğunu gözlemlemişlerdir.

Bu çalışma kapsamında, günümüzde oldukça önemli araştırma konularından biri olan göllerde trofik 
seviyenin saptanması çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlı Porsuk Baraj Gölü’nün trofik seviyesi 
belirlenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma Alanı

Eskişehir’in 25 km güneybatısında yer alan Porsuk Baraj Gölü’nün 1966 yılında yapımına başlanmış ve 
1972 yılında tamamlanmıştır. Rezervuarın uzunluğu 16 km, hacmi 457 milyon m3 ve yüzey alanı 27,20 milyon 
m2’dir (Muhammetoğlu ve vd., 2005). Porsuk Baraj Gölü’nün inşa edilmesinin başlıca amaçları, Eskişehir 
ilinin taşkından korunması, Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması, Eskişehir ilinin içme ve kullanma suyu 
teminidir. Porsuk Çayı; nüfus, sanayileşme ve tarımsal faaliyetlerin her geçen gün artması ile birlikte kirlemekte 
ve su kalitesi bozulmaktadır. Porsuk Çayı’nın su kalitesinin bozulması canlı yaşamı ile birlikte tüm ekosistemi 
olumsuz yönde etkilemektedir. Porsuk Çayı suyunun incelerek su kalite indeksine göre karşılaştırma yapılarak 
kalite sınıflarının ortaya konulması ve elde edilen verilerin ulusal/uluslararası limit seviyelerle değerlendirilmesi 
bölge açısından su kalitesinin belirlenmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte Kütahya ve Eskişehir’deki evsel 
ve endüstriyel kaynaklardan açığa çıkan kirliliğin ortaya konulması ile hem Kütahya hem de Eskişehir illerinin 
içme ve kullanma suyu olarak Porsuk Çayı’ndan yararlanması çalışmanın insan sağlığı açısından önemini bir 
kat daha arttırmaktadır.

Şekil 2.1. Çalışma alanı

 

2.2. Deneysel Çalışma

Mayıs 2016 – Nisan 2017 tarihleri arasında, Porsuk Baraj Gölü’nün trofik seviyesinin belirlenmesi için 
baraj gölü üzerinde belirlenen 3 istasyondan mevsimsel olarak su örnekleri alınmıştır. Alınan su örneklerinde 
toplam N, toplam P, Klorofil-a, seki diski ve çözünmüş oksijen analizleri yapılmıştır. Alınan su örneklerinde 
çözünmüş oksijen derişimi (mg/L) numune alındığı anda Thermo Orion Star A329 cihazı ile yerinde, toplam 
N (mg/L), toplam P (mg/L) ve klorofil-a seviyeleri uygun koşullarda muhafaza edilerek laboratuvara getirilen 
örneklerde Hach Lange marka (DR 2800) multi parametre ölçüm cihazı ile tespit edilmiştir (EN ISO 10304-1, 
EN ISO 10304-2, EN ISO 26777). Seki diski derinliği ise, seki diski kullanılarak yerinde ölçülmüştür.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Porsuk Baraj Gölü’nün trofik seviyesinin belirlenmesi amacı ile mevsimsel olarak alınan su örneklerinde 
toplam N, toplam P, Klorofil-a, seki diski ve çözünmüş oksijen analizleri yapılmıştır. Yerüstü Su Kalitesi 
Yönetimi Yönetmeliği Tablo 9’da belirtilen Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Trofik Sınıflandırma Sistemi 
Sınır Değerlerine göre değerlendirilmiştir (Çizelge 3.1).

Çizelge 3.1. Göl, gölet ve baraj göllerinde trofik sınıflandırma sistemi sınır değerleri (YSKY, 2016)

Su Kalitesi Sınıfı
TP 

(µg/L)

TN 

(µg/L)

Klorofil-a 
(µg/L)

Secchi Disk 
Derinliği (m)

Çözünmüş 
Oksijen 
(mg/L)

Oligotrofik < 10 < 350 < 3,5 > 4 > 7

Mezotrofik
30 650 9 2 6
50* 1000* 15* 1,5* 4*

Ötrofik 100 1500 25 1 3
Hipertrofik > 100 > 1500 > 25 < 1 < 3

Trofik seviye, oligotrofik seviyeden hipertrofik seviyeye doğru yükselmektedir. Parametrelerin her 
birinin farklı trofik seviyede çıkması durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır. Trofik seviyelerden en az 
iki parametrenin aynı çıkması durumunda, bu trofik seviye geçerli olmaktadır. Ancak klorofil-a seviyesinin, 
neticesi aynı olan parametrelerden daha yüksek çıkması durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır. Dört 
parametrenin dikkate alınması ve iki farklı trofik seviye çıkması durumunda en yüksek seviye geçerli 
olmaktadır. Tüm parametrelerin değerlendirmeleri Şekil 3.1 - Şekil 3.5’de verilmiştir.

      Şekil 3.1. Porsuk Baraj Gölü toplam P seviyeleri
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     Şekil 3.2. Porsuk Baraj Gölü toplam N seviyeleri

      Şekil 3.3. Porsuk Baraj Gölü klorofil-a seviyeleri

      Şekil 3.4. Porsuk Baraj Gölü seki diski seviyeleri 
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      Şekil 3.5. Porsuk Baraj Gölü çözünmüş oksijen seviyeleri

Yapılan analizler sonucu, tüm mevsimler çözünmüş oksijen konsantrasyonu hariç tüm parametreler açısından 
baraj gölünün hipertrofik seviyede olduğu belirlenmiştir. Çözünmüş oksijen konsantrasyonu seviyelerinin yaz 
ayında 1. istasyon dışında diğer tüm mevsimlerde oligotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Tüm veriler 
değerlendirildiğinde Porsuk Baraj Gölü’nün hipertrofik olduğu tespit edilmiştir. 

4. SONUÇ 

Porsuk Çayı havzası, kuzeybatı Anadolu’da 11188 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Doğu-batı doğrultusunda 
202 km, kuzey-güney doğrultusunda 135 km’dir. Porsuk Çayı Kütahya’nın Tokul köyü yakınından doğmakta, 
doğu yönüne 453,8 km’lik akış uzunluğu ile deniz seviyesinden yaklaşık 600 m yükseklikte Sakarya Nehri 
ile birleşmektedir (Egemen, 1999). Porsuk Baraj Gölü rezervuarın uzunluğu 16 km, hacmi 457 milyon m3 ve 
yüzey alanı 27,20 milyon m2’dir (Muhammetoğlu ve vd., 2005). Porsuk Çayı Havzasında iki büyük yerleşim 
merkezi Eskişehir ve Kütahya illeri ve bu illere bağlı 7 ilçe merkezi bulunmaktadır (Orak, 2006). Porsuk 
Baraj Gölü’nün inşa edilmesinin amaçları, Eskişehir ilini taşkından korumak, Eskişehir ve Alpu ovalarının 
sulanmasını sağlamak, Eskişehir ili için içme ve kullanma suyu teminini sağlamaktır. Nehir su kalitesi oldukça 
düşük olup hem nehir hem de havza endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirletici kaynaklardan dolayı ciddi tehdit 
altında bulunmaktadır.  

Porsuk Baraj Gölü’nde trofik seviyenin belirlenmesi amacı ile yapılan analizler sonucu tüm mevsimlerde 
çözünmüş oksijen konsantrasyonu hariç tüm parametreler açısından baraj gölünün hipertrofik seviyede 
olduğu belirlenmiştir. 

Özellikle Kütahya ili ve çevresinde gerçekleştirilen endüstriyel ve tarımsal faaliyetler ile evsel atıklardan 
kaynaklanan kirlilik Porsuk Çayı’nın önemli ölçüde kirlenmesine neden olmaktadır. Kütahya ve çevresinden 
kaynaklanan kirlilik için kalıcı ve daha ciddi tedbirlerin alınması ile Porsuk Baraj Gölü’nün ömrünün uzayacağı, 
aynı zamanda Eskişehir İli içme suyu rezervuarı olan barajın temizlenmesi ile halk sağlığı açısından önemli bir 
adım atılacağı öngörülmektedir.
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ABSTRACT

Construction of Jeyranbatan reservoir fed by Samur River was designed by the British civil engineer 
William Heerlein Lindley in the early 1900s. Presently Samur-Absheron and Takhtakorpu-Jeyranbatan water 
canals feed Jeyranbatan reservoir. 

Water quality of Jeyranbatan reservoir and water sources joining to this reservoir were studied from physico-
chemical and microbiological aspect. Research was performed by methods widely used in microbiological 
practice. Water samples were collected in summer of 2018.  Total number of microbes and coliform bacteria, 
lots of azotobacter physiological groups, phenol-gathering bacteria, sulphate-reducing and cellulose-digesting 
bacteria were studied and the current status of the water was evaluated by comparative analysis based on the 
achieved results.  

Keywords: water reservoir, canal, microbiology, bacteria
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1.INTRODUCTION

Drinking water is an important and necessary element of human life. People’s health, sanitary-epidemiological 
situation and social stability of society depend on the quality of water.

Physico-chemical and microbiological assessment of water quality of water sources used by the population 
for indoor and outdoor household purposes is very significant. Meanwhile, the studies are performed in 
accordance with established standards considering the environmental factors and are regularly monitored and 
examined by selection of sources based on the results of these studies.

Jeyranbatan lake as a source of water plays a significant role for water supply of Absheron Peninsula.  
Drinking water is processed for certain parts of Baku and Sumgait by use of water treatment facilities from 
Jeyranbatan lake. When reviewing Jeyranbatan reservoir as a source for 

household and drinking water, microbiological and physico-chemical assessment of water parameters 
taking into account the internal and external factors affecting the reservoir becomes necessary. 

Taking into account these factors, the water quality of the various stations of Takhtakorpu-Jeyranbatan, 
Samur-Absheron canals and Jeyranbatan reservoir has been studied for the above mentioned parameters.

2.MATERIAL AND METHODS

Water samples were collected and studied from physico-chemical and microbiological point by considering 
the water sources feeding Jeyranbatan reservoir.  Due to this water samples were collected from the following 
locations:

1. The place where Takhtakorpu-Jeyranbatan canal falls into Jeyranbatan reservoir, hydro-junction;

2. Samur-Absheron canal, 200 m distance from the junction;

3. Sahil pump stastion of Jeyranbatan reservoir;

4. V post territory of Ministry of Emergency Situations, southern part of Jeyranbatan reservoir.

 Water samples were collected with bathometer in the summer of 2018 (July) and kept in special sterile 
containers. Saponophyll and coliform bacteria, as well as some physiological group bacteria were studied in 
water samples. The Research was performed by methods widely used in microbiological practice [1,2,3,4]. 
Physiological group bacteria: azotobacter, Clostridium pasteurianum and phenolaminated bacteria were 
incubated at 25-28 0C for 8-14 days. 

Total number of microorganisms and saprophyte bacteria were studied by cultivating in Petri dish in usual 
meat-peptone environment. Coliform bacteria and E.Coli were identified by membrane filter method by planting 
in Chromocult Coliform Agar ES environemt. [5].The results were approved by oxidase test and KOVAC 
Indole reagent. The researches had been performed by re-cultivation of the samples in nutrient environment.

Physical and chemical analyzes of the water samples were performed by the following methods: Colourness 
(Pt-Co Standard Method “HACH” 8025; ISO 7887), turbidity (Method HACH 8237; ISO 7027), hydrogen 
indicator pH (electrometric, ISO 7888), ammonium nitrogen (Nissler, Method “HACH” 8038), nitrates 
(photometric, GOST18826, salicylate method), nitrites (Diazotization Method “HACH” 8507), dissolved 
oxygen (Winkler method), permanganate oxidation ( titrimetric method, ISO 8467-93) 9,10,11,12,13,14].
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3.RESEARCH COMMENTS

Microbiological study of water samples is described in Table 1. As can be seen from the table self-
purification processs [6]  is intensive at point IV.  According to most bacteriological indicators pollution is 
observed in water sample taken from point III. No azotobacter was found in water samples taken from points I 
and III. However azotobacter was respectively 60 and 320 mg/ml in V post territory of Ministry of Emergency 
Situations, southern part of Jeyranbatan reservoir.  Clostridium pasteurianum was not found at any point. This 
can be due to the inadequacy of water pH and temperature for their development. They are well developed [7] 
when pH = 5.5-8.0 and the temperature is 25C0. Our study shows that the water temperature of Jeyranbatan 
reservoir is above 25C0 and pH is above 8.0.

Physiological group of phenol bacteria was not found in any of the water samples.  Sulfate-reducing and 
cellulose-digesting physiological group bacteria were found in 102/ml in all water samples.

In addition to microbiological analyzes, some physico-chemical analyzes have also been performed 
during the study (Table 2). As can be seen in the table, the air and water temperature vary between 26-28C0 
and 25-27C0 respectively. Color indicator was 5 at Point I, 9 at Point II, 7 at Point III and 18 at Point IV. 
The lowest turbidity is in point I, the highest in point III. The hydrogen indicator vary between pH 8.58-
8.8. Ammonium nitrogen, which is the main indicator of contamination varied between 0.02-0.05. Studies 
show that the nitrification of nitrogen has become more active at the point of junction where “Takhtakorpu-
Jeyranbatan water canal falls to Jeyranbatan reservoir.” Permanganate oxidation indicators of 1.8-4.2 
mgO/ l. meet the requirements of surface water sources used as drinking water. Dissolved oxygen in water 
corresponds to the norms of summer season.

Table 1.Results of the bactereological analysis of the water quality of “Takhtakorpu-Jeyranbatan 
and “Samur-Absheron” canals and Jeyranbatan reservoir (July 2018)

Water 
sam-
pling 
point

Total 
micro-

bial 
count 
370C

col/ml

Sapro-
phytic 

bacteria 
220C

col/ml

U.Coliform,

CFU/100ml

Thermo 
tolerant 
coliform, 

CFU/100ml

E.Coli,

CFU/100ml

Enetero-
coccus  

CFU/100ml

Azoto-
bacte-
ria col/

ml

Phenol-
gath-
ering 
bacte-
ria/ml

Clos-
tridium 
pasteur-
ianum /

ml

Sul-
phate 
reduc-

ing 
bac-

teria /
ml

Sellu-
lose 

digest-
ing 
bac-

teria /
ml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 100 260 >200 2 0 2 Not 
found

Not 
found

Not 
found 102 102

2 70 130 33 4 0 2 60 Not 
found

Not 
found 102 102

3 3030 1250 >200 10 0 72 Not 
found

Not 
found

Not 
found 102 102

4 60 1200 >200 3 0 63 320 Not 
found

Not 
found 102 102
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Table 2. Results of physico-chemical analysis of the water quality of “Takhtakorpu-Jeyranbatan 
and “Samur-Absheron” canals and Jeyranbatan reservoir ( July 2018)

Water 
sam-
pling 
point

Tempera-
ture, C0 air/

water

Colourness 
degree

Turbidi-
ty, mq/l

Hydrogen 
indicator, 

pH

Ammoni-
um nitrogen

)( 4
+− NHN

mq/l

Nitrates 

)( 3
−NO

mq/l

Nitrites 

)( 2
−NO

 
mq/l

Permanga-
nate oxida-

tion,

mq/l

Dissolved 
oxygen, 

mq/l

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 28/25 5 2 8,58 0,05 1,62 0,04 1,8 8

2 28/27 9 5,83 8,84 0,05 0,08 0,001 2,1 7,2

3 26/26 7 20,36 8,7 0,03 0,83 0,034 4,2 8

4 26/26 18 4,05 8,8 0,02 0,88 0,023 1,9 7,2

4.CONCLUSION 
The following conclusions were achieved after the study of water samples from Takhtakorpu-Jeyranbatan, 

Samur-Absheron canals and from various points of Jeyranbatan reservoir:
1. Microbiological study of samples shows that contamination is observed at  point III (Sahil pump station 

of Jeyranbatan  reservoir) based on  most bacteriological indicators.
2. Self-purification process is more intense at point IV (V post  territory of the MES, the southern part of  

Jeyranbatan reservoir).
3. According to physico-chemical indicators, the water quality of Jeyranbatan reservoir meets the drinking 

water  requirements of surface water sources.
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ÖZET   

Sucul ekosistemlerde meydana gelen siyanobakteri aşırı artışlarının insan sağlığını ciddi şekilde etkilemesi 
sebebiyle siyanobakterilerin rutin olarak izlenmesi ve özellikle siyanotoksinlere yönelik sınır değerlerin 
belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sebebiyle kirlenen su 
kaynaklarında toksik siyanobakteri aşırı artışları meydana gelmektedir. Siyanobakteri ve siyanotoksinlerin 
kontrolüne yönelik olarak yürütülen çalışma ile içmesuyu kaynakları dâhil olmak üzere 18 adet pilot alan 
belirlenmiş olup 1 yıl boyunca fizikokimyasal ve biyolojik parametreler izlenerek mevcut durum ortaya 
konulmuştur. İzleme sonuçları incelendiğinde 14 pilot alanda siyanobakteri varlığı tespit edilmiş olup Anabaena 
sp., Aphanizomenon sp., Microcystis sp. ve Planktothrix türlerinin yüksek biyokütleye ulaştığı görülmüştür. 
Çalışma süresince toksin üretme potansiyeli olan 10 siyanobakteri cinsi bulunmuştur. Siyanotoksinlerden 
mikrosistin 13, silindrospermopsin ise 11 alanda gözlemlenmiştir. Pilot alanların yanı sıra belirlenen 6 adet 
içme suyu arıtma tesisinde yürütülen analizler sonucunda ise hamsuda siyanotoksinlerin bulunduğu ancak 
proses içinde gideriminin sağlandığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: microsistin, silindrospermopsin, siyanobakteri aşırı artışı, Türkiye.
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1. GİRİŞ

Prokaryot tek hücreli organizmalar arasında yer alan siyanobakterilerin varlığı 3,5 milyar yıl öncesine 
dayanmaktadır (Filho vd., 2011). Sucul ekosistemin birincil üreticileri olan ve mavi-yeşil alg olarak da 
isimlendirilen siyanobakteriler yaygın bir ekolojik dağılıma sahiptir. Su kaynakları kentsel ve endüstriyel atık 
sular ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan besin elementleri (azot ve fosfor) ile inorganik karbon girdisi 
nedeniyle siyanobakteriler için potansiyel çoğalma alanları haline gelmektedir. Ötrofikasyonla da ilişkilendirilen 
siyanobakteri aşırı artışı, bulundukları su kaynaklarında görsel kirliliğe, tat ve koku bozukluklarına ve su 
kalitesinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, adaptasyon ve savunma maksadıyla 
ürettikleri siyanotoksin adı verilen toksik özellikteki ikincil metabolitleri sucul canlılarda ve insanlarda sağlık 
problemlerine neden olmaktadır. Bu toksinler ile kirlenmiş suların direk vücuda alınması neticesinde karın 
ağrısı, kusma, boğaz ağrısı, böbrek ve karaciğer hasarı gibi rahatsızlıklar oraya çıkmakta; yüzme alanlarında 
insan vücuduyla temas sonrasında ise cilt hastalıklarına, gözlerde ve kulaklarda enfeksiyona sebep olmaktadır 
(WHO,1999).

Siyanotoksinlerin yanı sıra tat ve koku oluşumuna neden olan bileşiklerden Geosmin ve 2-metilizorboneol 
(MİB)’de siyanobakterilerden kaynaklanan problemler arasında yer almaktadır. Çeşitli bakteri ve mantar 
türleri tarafından da sentezlenen bu bileşiklerin su ortamında birincil kaynağının siyanobakteriler olduğu 
bilinmektedir (Jüttner ve Watson, 2007). Hücre içinde oluşturulan ve hücre parçalandığında suya karışan 
bu bileşiklerden Geosmin otsu ve toprağımsı bir koku oluştururken, MİB küf kokusuna sebep olmaktadır 
(SİYANOTOKS, 2016a).

Çevre konusunda temel mevzuat olan 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi ’ne 
(SÇD) göre sucul ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 
teşvik edilmesi gerekmektedir (SÇD, 2000). 2006/7/EC Yüzme Suyu Direktifi ise insan sağlığının ve sucul 
çevrenin korunmasını, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesinin belirlenmesini ve bu suların 
başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirlilik unsuru dikkate alınarak kirlenmesinin engellenmesini 
hedeflemektedir (AB, 2006). Türkiye’nin AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde,  SÇD’nin ve 
siyanobakteriyel riskler konusunun ele alındığı Yüzme Suyu Direktifi ’nin uyumlaştırılması kapsamında Mülga 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, “Yerüstü Suları 
ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin 
ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi (SİYANOTOKS) Projesi” 
ile içme suyu, yüzme, rekreasyon ve balıkçılık maksadıyla kullanılan yerüstü sularında siyanobakterilerden 
kaynaklanan riskin belirlenmesi için 2014-2016 yılları arasında yürütülmüştür.

Bahse konu çalışma ile insan ve çevre sağlığını siyanobakterilerin toksik etkilerinden korumaya yönelik 
olarak, siyanobakterilerin hangi çevresel şartlar altında ortaya çıktığının ve potansiyel siyanobakteri 
bölgelerinin belirlenmesi, siyanobakteri ve siyanotoksinlere ilişkin alarm seviyelerinin tespit edilmesi, sınır 
değerlerin geliştirilmesi ile siyanobakterilere karşı gerekli mücadele ve müdahale yöntemlerinin ortaya 
konulması hedeflenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın maksat ve kapsamı çerçevesinde Türkiye’nin mevcut durumu analiz edilerek pilot alanlar 
belirlenmiş ve izleme programı oluşturulmuştur. Pilot alan seçimi yapılırken alanların morfolojik özellikleri, 
kullanım maksadı, daha önce yürütülen araştırmalar neticesinde tespit edilen siyanobakteri türleri dikkate 
alınmıştır. Projede, 6’sı içme suyu kaynağı olmak üzere, sulama amacıyla kullanılan ve balık yetiştiriciliğinin 
yoğun olarak yapıldığı baraj göllerini, yüzme ve rekreasyon maksatlı kullanılan yerüstü sularını ve kıyı-geçiş 
sularını kapsayan toplam 18 adet pilot alan belirlenmiştir (Bkz. Şekil 1). 

Şekil 1-Çalışma Kapsamında Belirlenen Pilot Alanlar

İzleme stratejisi belirlenirken su kaynaklarının derinliği, akıntı ve rüzgâr yönü, tabakalanma, su alma 
yapıları, kret konumu ve su sporlarının yapıldığı alanlar dikkate alınmıştır. Derin göllerde yaz aylarında oluşan 
tabakalanma sebebiyle epilimnion, termoklin ve hipolimniyonda; sığ göllerde ise yüzey ve dipten su numunesi 
alınmıştır. Yüzme alanlarında aktif kullanılan sahil şeridinden bir izleme istasyonu, içme suyu kaynaklarında 
su alma yapısının olduğu bölge ve kıyı bölgesi olmak üzere toplam 2 izleme istasyonu, sulama baraj göllerinde 
derin bölge olan kret yakınından ve kıyı bölgesinden birer istasyon belirlenmiştir. İçme suyu arıtma tesislerinde 
ise tesisin siyanobakteri ve siyanotoksin giderim veriminin belirlenmesi maksadıyla hamsu, filtre girişi, filtre 
çıkışı ve arıtma tesisi çıkışı olmak üzere dört noktadan örnek alınmıştır. 

Siyanobakteri aşırı artışının fizikokimyasal özelliklerin tespit edilmesi, siyanobakteri varlığının belirlenmesi 
ve siyanotoksin miktarının ölçülebilmesi maksadıyla alıcı ortamda derinlik, sıcaklık, pH, iletkenlik, çözünmüş 
oksijen (ÇO), seki diski derinliği, alkalinite, askıda katı madde (AKM), toplam fosfor (TP), orto-fosfat, toplam 
azot (TN), nitrit, nitrat, toplam organik karbon (TOK), klorofil-a ölçümlerinin yanı sıra siyanobakteri tür 
teşhisi ve biyokütlesi ile siyanotoksin ölçümleri yapılırken; içme suyu arıtma tesislerinde klorofil-a analizi, 
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siyanobakteri sayımları ve siyanotoksin ölçümleri yapılmıştır. İzleme çalışmaları 1 yıl boyunca fitoplanktonun 
vejetasyon zamanı olarak kabul edilen Mayıs-Ekim 2015 tarihleri arasında aylık, besin tuzu dinamiklerinin 
takip edebilmesi için kış aylarında 2 defa mevsimsel olarak yapılmıştır. 

İzleme çalışmalarının yanı sıra, pilot alanlar ile ilgili baskı-etki analizi yapılmış, olası siyanobakteri 
çoğalmasında uygulanacak müdahale ve mücadele yöntemleri ortaya konulmuş, ilgili mevzuat kapsamında, 
siyanobakteriler ve siyanotoksin için limit değerler belirlenmiş, pilot alanlarda siyanobakteri oluşumunun 
önlenmesine yönelik tedbirler geliştirilmiş ve uygulayıcılara yönelik kılavuz dokümanlar hazırlanmıştır. 

Su numuneleri incelendiğinde Mayıs-Haziran döneminde genellikle Anabaena sp. ve Aphanizomenon sp. 
gibi türlerin artış gösterdiği, yaz sonu sonbahar başlangıcında ise Microcystis sp. ’nin bu türlere katıldığı, 
kış aylarında ise Planktothrix türlerinin yüksek biokütleye ulaştığı görülmüştür. 1 yıllık izleme sonuçları 
göstermektedir ki, belirlenen pilot alanlarda toksin üretme potansiyeli olan 10 siyanobakteri türü mevcuttur. 
Siyanotoksinlerden mikrosistin 13 alanda, silindrospermopsin ise 11 alanda tespit edilmiştir. İçme suyu arıtma 
tesisleri açısından değerlendirildiğinde ise ham suda siyanotoksine rastlanmış, ancak arıtma prosesleri içinde 
giderimin genel olarak başarılı olduğu görülmüştür (SİYANOTOKS, 2016b).

Aşırı siyanobakteri artışı genellikle ötrofik tatlı ve acı sularda ortaya çıkmakta olup fosfor parametresi 
siyanobakteri aşırı artışlarının kontrolündeki en önemli besin elementidir (Schindler vd. 2016). Çalışma 
kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 pilot alandan 6’sının oligotrofik, 6’sının mezotrofik, 1’inin 
ötrofik, 5’inin ise hipertrofik seviyede olduğu görülmüştür. Çalışmadaki baskı-etki analizleri sonucunda ise besin 
tuzlarından fosforun sınırlayıcı faktör olduğu görülmüş olup 20 μg/L toplam fosfor siyanobakteri artışlarının 
azaltılması için sınır değer olarak belirlenmiştir. Oligotrofi-mezotrofi sınırında olan, derin ve tabakalanma 
gösteren göllerde sınır 10 μg/L, deniz suyunun siyanobakteri artışındaki baskılayıcı etkisi nedeniyle deniz 
suyu girişi olduğu alanlarda 25 μg/L olarak belirlenmiştir. Bahse konu sınır değerler doğrultusunda pilot alan 
özelinde trofik durum, fosfor yükü ve mevcut baskılar dikkate alınarak su kaynaklarında ve drenaj alanında 
uygulanması gereken tedbirler belirlenmiştir (SİYANOTOKS, 2016b).

   

Ayrıca, Türkiye’de mikrosistin-LR en yaygın olan varyant olmasına karşın, mikrosistin-LR mikrosistin-
RR da sıklıkla görülen varyantlardır. Bu nedenle, sadece microcystin-LR’ı dikkate alan bir sınır değer 
yetersiz kalacağından mikrosistin-LR eşdeğerinin toplam mikrosistin miktarını belirtmesi gerekmektedir. 
Türkiye’de yürütülen çalışmalar ile Dünya Sağlık Örgütü’nün içme sularına yönelik belirlediği kılavuz 
değerler incelendiğinde insan sağlığını etkilemeyecek günlük alım miktarı üzerinden hesaplanmış olan 
1 µg/L microcystin-LR eşdeğeri ve silindrospermopsin için 1 µg/L olarak sınır değer olarak belirlenmiştir 
(SİYANOTOKS, 2016b). 

Bunlara ek olarak, siyanobakteri ve siyanotoksin artışlarının gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak 
riskin yönetilmesi için siyanobakteri ve siyanotoksin risk yönetim şeması oluşturularak ham su alarm seviyeleri 
belirlenmiştir (Bkz. Tablo 1). Şemaya göre, izleme çalışmaları yürütülerek biyokütle, siyanobakteri hücre 
sayısı ve siyanotoksin miktarına göre gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır (SİYANOTOKS, 2016b).
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Tablo 1.Türkiye’de İçme Suları İçin Önerilen Siyanobakteri ve Siyanotoksin Risk Yönetim Şeması

 Sınır Değerler Uygulamalar
İzleme Ham suda >500 hücre/mL siyanobakteri veya Ham suda izleme sıklığını arttırma

>0,1 mg/L biyokütle  Haftalık örnekleme
Alarm 

Seviyesi

1

Ham suda >5,000 hücre/mL siyanobakteri 
veya Toksin üreten siyanobakteri tespit edilmesi du-

rumunda hamsuda toksin konsantrasyonunun 
belirlenmesi >1 mg/L biyokütle

Alarm 

Seviyesi

2

Hamsuda >20,000 hücre/mL siyanobakteri 
veya Suyun alım noktasının, derinliğinin veya kay-

nağının değiştirilmesi>5 mg/L biyokütle 
<1µg/L siyanotoksin

Alarm 

Seviyesi

3

Hamsuda >100,000 hücre/mL siyanobakteri 
veya

Çıkış suyunda siyanobakteri teşhisi ve toksin 
konsantrasyonunun belirlenmesi,

>20 mg/L biyokütle Uygun su arıtım yöntemlerinin seçimi ve uy-
gulanması >1µg/L siyanotoksin

İçmesuyu artıma tesislerinde ise siyanobakteri ve siyanotoksin kontrolünün sağlanması maksadıyla 
Şekil 2 ile verilen risk yönetim şeması oluşturulmuştur. Şemaya göre, tesisin çıkış suyunda siyanobakteri ve 
siyanotoksin tespit edilmesi halinde insan sağlığının korunması için toksin seviyesi kontrol edilerek 1 µg/L 
olarak sınır değerini aşıp aşmadığı kontrol edilir, aşması halinde şemada verilen uygulamalar takip edilir 
(SİYANOTOKS, 2016b).

 Çıkış Suyunda Toksin Üreten Siyanobakteri veya Siyanotoksin Tespiti Durumunda 

Siyanobakteri teşhisi ve 
içme suyunda siyanotoksin 
konsantrasyonunun takibi 
Su arıtma yöntemlerinin 
geliştirilmesi 
Yetkili kurumun yerel halk 
sağlığı birimleriyle halkın 
bilinçlendirilmesi için 
çalışmalar yürütmesi 

Çıkış Suyunda: 

Toksin üreten hücreler 
veya <1 µg/L toksin 

Çıkış Suyunda: 

Toksin üreten hücreler 
veya 1-10 µg/L toksin 

 

Çıkış Suyunda: 

Toksin üreten hücreler 
veya >10 µg/L toksin 

Suyun içme suyu veya 
insani tüketim amacıyla 
kullanımına devam edip 
edilmeyeceğine karar 
verilmesi 
Su kaynağının 
değiştirilmesi 
Su arıtma yöntemlerinin 
geliştirilmesi 
 

İçme suyu veya insani 
tüketim için kullanılan suların 
kullanımının yasaklanması 
Su kaynağının değiştirilmesi 
Su arıtma yöntemlerinin 
geliştirilmesi 
Toksin bulunan suyun 
kullanımının yasaklanmasıyla 
ilgili gerekli bilgilendirmenin 
yapılması 
Alternatif su kaynaklarının 
sağlanması ve ilgili bilgilerin 
paylaşılması 
Hamsuda ve içmesuyunda 
siyanobakteri teşhisi ve 
siyanotoksin 
konsantrasyonunun takibi 
 

Şekil 2.İçme Suyu Çıkış Suyunda Siyanobakteri ve Siyanotoksine Yönelik Risk Yönetimi Şeması
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4. SONUÇ 

Çalışma, insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk teşkil eden siyanobakteri oluşumlarının kontrol altına 
alınmasına ve önlemesine katkı sağlaması sebebiyle, su kaynakları yönetimi ve halk sağlığı bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Elde edilen çıktılar ile su kaynaklarımızda siyanobakterilerin izlenmesi, sınır değerlerin 
belirlenmesi ve siyanobakterilerin yönetimine ilişkin hususların mevzuata aktarılması konusunda ilgili kurum 
ve kuruluşlar arasında işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Sonuç olarak, su kaynaklarının yönetiminde siyanobakteri aşırı artışına sebep olan tüm kirletici 
kaynakların bir arada değerlendirilmesi ile bütünleşik bir yaklaşım geliştirilmiş olup kentsel ve 
endüstriyel planlamalara örnek teşkil edecek çalışmalar yürütülmüştür. Bununla birlikte, halk sağlığı 
temelli tedbirler belirlenerek su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bu 
sayede, hem idari hem de teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.

SİYANOTOKS Projesi Türkiye’de su kaynaklarının kalitesinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik 
uygulamaların eksik yönlerinden birini tamamlanmış ve bu sayede çevre ve insan sağlığının korunmasına 
önemli seviyede katkı sağlanmıştır. 
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ÖZET

Büyük Menderes Havzası Batı Anadolu’da yer alan 26.108 km2 yüzölçümüne sahip olup Afyonkarahisar, 
Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinin belirli kısmını içermektedir. 
Havza Ege Bölgesinin dağ, ova nehir ve ilkimi bakımından temel karakteristiğini yansıtmaktadır. Havzanın 
% 50,3’nü ormanlar ve yarı doğal alanlar ve %46,5’nu tarımsal alanlar oluşturmaktadır. Su kirliliğin tespitine 
yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından havzada su kalitesi izlemeleri 1985 yılından 
itibaren gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma ile 2000-2014 arası Büyük Menderes Nehri üzerinde 13 izleme 
noktasında ölçülen arsenik, kurşun ve kadmiyum parametrelerine ait sonuçların iki farklı mevzuata göre 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuçlar ağır metal kirliliğinde arseniğin kurşun ve kadmiyum parametresine 
göre önemli paya sahip olduğunu göstermektedir. Büyük Menderes nehri kadmiyum ve kurşun açısından 
içilebilir ancak arsenik parametresi için arıtım gereklidir. Arıtım oranı nehrin Feslek Regülatörü kısmında 
%50 ye kadar çıkmaktadır. Ağır metallerin arıtımı için literatürde koagülasyon-flokülasyon, aktif karbon, 
iyon değişimi ve ters ozmos prosesleri önerilmektedir. Ancak arıtım uygulamalarından önce kirlilik kaynakları 
düzenli olarak kontrol edilmeli ve su kalitesi ve miktarına yönelik izleme çalışmaları sürdürülmelidir.  

Anahtar Kelimeler: ağır metal, su kalitesi, Büyük Menderes Nehri 
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ASSESSMENT OF THE BÜYÜK MENDERES RIVER IN TERMS OF 
HEAVY METAL POLLUTION

ABSTRACT

Büyük Menderes basin is located west of the Anatolia by 26.108 km2 land area and covers parts of the 
provinces of Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla and Uşak. The 
basin shows the basic characteristic of Aegean Region in terms of mountains, plains, rivers and climate. Forests 
and semi-natural areas and agricultural areas constitute 50,3 and 46,5 percent of the basin, respectively. Water 
quality monitoring have been carried out by General Directorate of State Hydraulic Works since 1985 in order 
to determine water pollution. With this study, arsenic, lead and cadmium results of monitoring points on the 
Büyük Menderes River observed between 2000 and 2014 are evaluated according to two main regulations 
about drinking water in Turkey. Results show that arsenic has significant proportion of heavy metal pollution 
in comparison with cadmium and lead. The Büyük Menderes River is suitable for drinking in terms of 
cadmium and lead parameter but treatment processes are necessary for arsenic parameter. This treatment ration 
increases to 50 percent Feslek Regulator part of the river. In order to treat these heavy metals, coagulation and 
flocculation, active carbon, ion exchange and reverse osmose processes are suggested in literature. However, 
before treatment application, pollution sources should be regularly controlled and water quality and quantity 
monitoring should be sustained.    

Keywords: heavy metal, water quality, Büyük Menderes River    

1. GİRİŞ 

1.1. Büyük Menderes Havzası Genel Durumu   

Büyük Menderes Nehri havzası Batı Anadolu’da 370- 390 kuzey enlemleri ve 270- 300 doğu boylamları 
arasında yer almakta ve Türkiye yüzölçümünün %3,2 sini kaplamaktadır. Havza, kuzeyden Samsun Dağı, 
Cevizli Dağı, Elma Dağı ve Murat Dağı, doğudan Sandıklı Dağları, güneyden Madran Dağı, Babadağ ve 
Bozdağları su bölüm çizgisiyle ve batıda Ege Denizi ile çevrilidir. Havza alanı yaklaşık olarak 26,018 km2‘dir. 
Büyük Menderes Havzası sınırları içerisinde Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, 
Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 10 il yer almaktadır. Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak 
havzanın yüzde 95’nden fazlasını oluşturmaktadır. 2015 yılındaki havzanın nüfusu 2.227.057 olup bu rakamın 
2035 yılında 3.170.538 ve 2050 yılında 4.015.487 ulaşması beklenmektedir (DSI, 2017). 

1.2. İklim 

Büyük Menderes Havzası Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit özelliği taşıdığından, 
havzanın iklimi yer yer farklılıklar göstermektedir. Havzanın, doğu ve kuzeydoğusunda Uşak, Afyon illeri ile 
Denizli‘nin bir kısmını içerisine alan yukarı kesiminde karasal iklim hüküm sürerken, havzanın batı ve güney 
kesimleri Akdeniz iklimi özelliği göstermektedir. Havzada yıllık toplam yağışın büyük bir kısmı kış aylarında 
düşmektedir. Kıyı kuşağında, kar yağışı ve don olayları nadir olarak görülürken, iç ve yüksek kesimlerde 
kışlar, karlı ve soğuk geçmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 15,8 0C olup şubat ayı 5,3 0C ile ortalama yıllık 
en düşük sıcaklığa ve temmuz ayı 27,3 0C ile ortalama yıllık en yüksek sıcaklığa sahiptir (DSI, 2017). Büyük 
Menderes Havzasındaki meteoroloji istasyonlarına ait verilere bakıldığında havza genelinde en az yağışın 
düştüğü ayların temmuz ve ağustos ayları olduğu görülmektedir. Ocak, şubat, mart, nisan, kasım ve aralık 
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aylarında havzaya düşen yağış miktarı artmaktadır. Havzadaki istasyonlara ait yıllık toplam yağışlar sırasıyla 
445 mm (Dinar), 533 mm (Uşak), 555 mm (Denizli), 586 mm (Nazilli), 628 mm (Aydın), 651 mm (Yatağan), 
1.146 mm (Muğla)’dir. Bu yağışın %50’si kışın düşerken, %20’si ilkbahar ve sonbaharda yağar. (TUBİTAK-
MAM, 2010). 

1.3. Su Kaynakları  

Büyük Menderes Nehri, 584 km uzunluğu ile Ege Bölgesinin en uzun akarsuyudur. İç Batı Anadolu’da 
Sandıklı ve Dinar (Afyon) arasındaki platolar ile Çivril ve Honaz (Denizli) yakınlarından sızan kaynaklardan 
doğar. Uşak’tan katılan Banaz Çayı ve Muğla’ dan Çine Çayı sularını bünyesine katarak 2.600.967 hektarlık 
bir havzaya adını vererek Ege Denizi‘ne dökülür. Banaz, Akçay, Kufi, Dokuzsele, Geyre (Dandalaz), Dipsiz, 
Çine ve Hamam Dereleri Büyük Menderes Nehrini besleyen önemli kaynaklardır (DSI, 2017).

Bafa gölü Büyük Menderes Deltası’nın güney doğusunda yer alan deltanın jeomorfolojik gelişimi 
sonucunda Ege Denizi‘nin bir koyu iken göl halini alan ve 7.350 hektar alana ve 25 metre maksimum derinliği 
sahip bir göldür. Denizli’nin Çivril ilçesinde bulanan Işıklı Gölü, Büyük Menderes Nehri’nin Dinar, Işıklı ve 
Küfi kaynaklarının önü setlenerek su rezervuarı (baraj gölü) haline getirilmiştir. Karakuyu, Karagöl, Gökpınar 
ve Adıgüzel gölleri havzada yer alan diğer önemli göllerdir (DSI, 2017).

1.4. Su Potansiyeli

Yıllık 634 mm yağış alan Büyük Menderes Havzası’nda havzaya bir yılda ortalama 3.046,7 hm3’lük yüzey 
suyu girmektedir. Bu suyun depolamalarda depo edilen 1.481,6 hm3’ü (%48,6) sulamaya; 91,5 hm3’ü (%3,0) 
içme-endüstri suyuna; 90,0 hm3’ü (%2,95) çevresel akışa tahsis edilmiştir. Doğal göl yüzeyleri ile baraj ve 
gölet yüzeylerinden yıllık toplam 267,6 hm3 (%8,8) su ise buharlaşmaktadır. Yüzey suyuna 75,4 hm3 geri 
kazanılmış su ilave edildiği zaman ise toplam su potansiyeli 3.122,1 hm3 değerine yükselmektedir. Toplam 
suyun 1281,4 hm3’ü (%41,0) denize ulaştığından sulama ve içme suyunda kullanılmamaktadır (DSI, 2017).  

Havza Koruma Eylem Planına göre Büyük Menderes Havzası’nda 65 adet baraj ve göl işletilmekte veya 
proje aşamasındadır (TUBİTAK-MAM, 2010). 2017 yılına gelindiğinde havza sınırları içerisinde kalan 
alanda çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere inşaat edilmiş ve işletmede olan 15 baraj, inşa halinde 3, proje 
aşamasında 2, planlama aşamasında 2, ön inceleme aşamasında 1, izin aşamasında 1 baraj bulunmaktadır. 
Göletlere gelindiğinde 41 adet mevcut gölet ilaveten 17 adet planlanmaktadır. Bunun dışında havzada 52 adet 
hidroelektrik santral (nehir üzerinde ve barajlarda) faaliyet göstermektedir (DSI, 2017).     

1.5. Arazi Kullanımı

Büyük Menderes Havzasındaki arazilerin %44’ü tarımsal alanlar, %53’ü orman ve yarı doğal alanlar, %2’si 
yapay alanlar (kentsel) ve %1’nden az bir kısmı ise su yüzeyleri kaplıdır (TUBİTAK-MAM, 2010). Havzadaki 
tarımsal alanlar içinde “Toprak İşlemeli Tarıma Elverişli Araziler (I-II-III-IV. Sınıf)” genel alanın %6,51’i olan 
169.136 ha alan I. Sınıf, %8,53’ü olan 221.481 ha alan II. Sınıf, %10,19’u olan 264.629 ha alan III. Sınıf ve 
%7,20’si olan 187.037 ha alan IV. Sınıf olarak belirlenmiştir. Geri kalan tarım arazileri ise tarıma elverişsiz 
veya uygun olmayan olarak belirlenmiştir (DSI, 2017). 
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2. METODOLOJİ

2.1. DSİ Su Kalitesi İzleme Çalışmaları 

Su Kalitesi konusunda ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşular tarafından çeşitli amaçlara yönelik izleme 
çalışmaları sürdürülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini 
iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemektedir. Aynı şekilde,  Tarım ve Orman Bakanlığı su 
ve toprak kaynakların korunmasına göre izleme çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde 
Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdareleri alıcı ortam, içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri 
üzerinde, Sağlık Bakanlığı su şebekelerinde izleme çalışması yapmaktadır. 

Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak faydalananların kullanımına sunmak ve suyun 
zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik 
esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak misyonuyla 6200 Sayılı kanunla kurulan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 1978 yılından itibaren ülkemizdeki tüm nehir havzalarda izleme çalışmalarını sürdürmektedir. 
Söz konusu izleme ağı 2014 yılı itibariyle yaklaşık 1.375 noktaya ulaşmıştır. DSİ, kendi geliştirdiği projeler 
çerçevesinde planlama aşamasından başlayarak güvenilir ve doğru ölçüm metotlarıyla su kaynaklarının kalite 
çalışmalarını değerlendirmekte, işlemekte ve veri tabanında kayıt altına almaktadır.

2014 yılından itibaren su kütleleri Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi esaslarına göre yeniden 
belirlenerek izleme çalışmaları Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde 
yürütülmektedir. Bu programlara göre ülkemizde nehirlerde 1147, göllerde 1399, kıyı ve geçiş sularında 100 
adet olmak üzere toplamda 2886 nokta üzerinde izleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu noktalar üzerinde 
alınan numunelerde kimyasal, fizikokimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik parametrelerin analizine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

Büyük Menderes Havzası’nda su kalitesi gözlem çalışmaları 1985 yılından itibaren farklı periyotlarda 
toplamda 160 nokta üzerinde sürdürülmüştür. 2014 yılından itibaren ise 78 noktada çalışmalar devam etmekte 
buna ek olarak 4 adet gerçek zamanlı (on-line) izleme istasyonu faaliyet göstermektedir. Bu çalışmada ise 
havzanın en önemli nehirlerinden Büyük Menderes nehri üzerinde su kalitesi ve miktarına yönelik izleme 
yapılmış 13 nokta seçilmiştir.  
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Şekil 1 Su Kalitesi İzleme istasyonu  

2.2. Su Kalitesi Değerlendirmesi 

Su kalitesi verilerinin değerlendirilmesinde dünyada farklı metotlar kullanılmaktadır. Örneğin, Kanada 
“İçme Suyu Kalite İndeksini” su kütlelerin sınıfını belirlemekte kullanmaktadır (CCMoE, 2001), (Hurley, 
Sadik, & Mazumder, 2012). Bu sınıflandırma farklı varsayımlar ile değiştirerek kullanmıştıt (Abtahi, ve 
diğerleri, 2015). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi kuruluşlar farklı eşik 
değerlerinde suları içme suyu açısından sınıflandırmaktadır (WHO, Guidelines for DrinkingWater Quality, 
2017) (EPA, 1976). 

Türkiye’de yüzeysel suların sınıflandırılmasında “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)” ilk 
düzenlenmelerden biridir ve temel olarak suyun durumunu farklı eşik değerlere göre 4 sınıfta (I,II, II and 
IV)  değerlendirir. 2012 yılında ise “Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” yürürlüğe girerek aynı 
sınıflandırmayı kullanmış ve SKKY’nın sınıflandırma hükümlerini kaldırmıştır. Bu yönetmelik 2016 yılında 
revize edilerek parametre sayıları artırılıp, fizikokimyasal parametreler dışındaki tüm parametreleri yıllık 
ortalama ve maksimum çevresel kalite standartı (YO-ÇKS, MAK-ÇKS) eşik değerlerine göre sınıflandırmayı 
esas almıştır. Suların içme suyu açısından değerlendirilmesine gelince temel mevzuat 2012 yılında yayımlanan 
“İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” olup hala 
yürürlüktedir. Bunun dışında yürürlükte olan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” ise 
artıma tesisinden sonraki suların kalitesini sınıflandırmada kullanılmaktadır.            

Bu çalışmada, Şekil-1’de gösterilen 13 adet izleme noktasından 2000 ile 2014 yılları arasında ölçüm 
yapılan parametreler kullanılmıştır. Toplamda 40’ın üzerinde parametre mevsimsel veya aylık olarak izlenmiş 
bu parametrelerden arsenik, kurşun ve kadmiyum seçilmiştir. Çünkü bu ağır metaller insan vücudu üzerinde 
birikimler yaparak çeşitli hastalıklara neden olmaktadır (Hutton, 1987). Seçilen parametrelerin analiz sonuçları 
istatiksel değerlendirmeden sonra “İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 
Kalitesine Dair Yönetmelikte” ve “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte” yer alan eşik 
değerlerine göre sınıflandırılmıştır. 
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İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeliğe göre 
sular 3 sınıfa ayrılmakta olup bu sınıflara göre arıtım gereksinimleri aşağıda ifade edilmektedir. 

a) A1: basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir sulardır. 

b) A2: fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir sulardır. 

c) A3: fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir sulardır. 

Yönetmeliğe göre A3 kategorisi için verilmiş olan zorunlu sınır değerleri aşan, fiziksel, kimyasal ve 
mikrobiyolojik kirlilik içeren suların içme ve kullanma suyu olarak kullanımı tercih edilmez. Ancak bu sular 
istisnai hallerde suyun kalite özelliklerini içme suyu için uygun kalite standartları düzeyine yükseltecek arıtma 
prosesleri kullanılarak içme suyu temininde kullanılabilir. 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre tek bir eşik değer bulunmakta olup, bu değerin 
üzerindeki suları “içilemez” alındaki değerlere sahip suları “içilemez” olarak ayırmaktadır. Arsenik, kurşun ve 
kadmiyum için zorunlu ve içilebilir değerler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Su Kalitesi Sınıfları  

Parametre İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan 
Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular 
Hakkındaki Yönetmelik

Unit A1 A2 A3 İçilebilir
Arsenik (As) µg / l 10* 50 100 <10
Kurşun (Pb) µg / l 50 50 50 <10
Kadmiyum(Cd) µg / l 1* 1* 1* <5

* Kılavuz Değer

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre verilerin ortalaması alınarak sınıflandırma 
yapılırken İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelikte 
veri sayısına göre farklı istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada Tablo 2’de yer alan istatistik 
yöntemler kullanılarak her iki yönetmelikteki eşik değerlerine göre sınıflandırma yapılmıştır. İstatiksel 
yöntemlere göre hesaplama formülleri Tablo 2 de gösterilmektedir.  

Tablo 2: İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 
Yönetmeliğe göre istatiksel yöntemler 

Yöntem Y ü z d e 
kesri Yüzdelik değer

Yüzdelik değer için 
gerekli minimum 
veri sayısı

Hazen

1
2

r
p

n

−
=

1
502100. 100

n
P

n n

 − 
= = − 
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Weibull
1

rp
n

=
+

100.100.
1 1

n nP
n n

 = = + + 

19

Logarit-
mik 

p = 0,95 P = log -1 (μ + 1,65 σ) 36 (minimum 3 yılı 
kapsayan)p = 

0,90
P = log -1 (μ + 1.282 
σ)

r: Sıra no (küçükten büyüğe doğru), p: Yüzde kesri, P: Yüzdelik değer, n: Veri sayısı

Eğer Hazen ve Weibull Metodu kullanılacaksa aşağıdaki işlem sırasıyla gerçekleştirilir. 

1. Tüm datalar küçükten büyüğe sıralanır

2. Sıra numarası (r) tablo 2’deki formülden hesaplanır. 

3. Yüzde kesri (p) “p=P/100” formülünden bulunur. 

4. Kesirli sıra numarasının bir altı ve üstündeki tam sayılara karşı gelen veriler arasında doğrusal 
enterpolasyon yapılarak, aşağıdaki ifade yardımıyla r’ye karşı gelen su kalitesi değeri (Xr) hesaplanır.

Xr = (1-f).Xi + f.Xi+1

Xi: r’nin tam kısmı, 

f: r’nin ondalık kısmı

Xi+1 = r’nin tam kısmından sonraki sayı 

Eğer logaritmik metot kullanılacaksa μ ve σ değeri aşağıdaki formüllerden bulunur. 

μ =   

σ = 

Yüzde 90 ve 95 olasılıkla aşmayacak değeler (P) Tablo-2 deki formüllerden bulunur.   
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3. SONUÇLAR

2. Bölümde ifade edilen ve İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine 
Dair Yönetmelikte yer alan metotlar veri sayısına göre uygulandığında sonuçlar Tablo 3 te gibi bulunmuştur. 
İstatistiksel yöntemler kullanılırken %95 olasılıkla aşmayacak değerler göz önünde bulundurulmuştur. Çünkü 
veri setinin üst değerlerinden %10 luk bir kısmın ihmal edilmesi ortalamayı oldukça düşürebilmektedir. Debi 
değerlerinde ise uzun yıllar ortalama debi değeri alınmıştır.      

Tablo 3 Değerlendirme Sonuçları 

İstasyon 
No İstasyon Adı 

Q As Cd Pb

m3/sn μg / l μg / l μg / l

07-21-00-
020

Kabaklı Regülatörü 1,97 2,02 1,50 5,48

07-21-00-
021

Isıklı Regülatörü 6,70 8,30 0,95 3,64

07-21-00-
066

Akkent Bekıllı 
Köprüsü

5,55 5,20 2,30 7,70

07-21-02-
054

Adıgüzel Barajı 35,60 11,61 0,72 3,01

07-21-00-
009

Cindere Hes Çıkışı 27,52 11,64 0,05 1,41

07-21-00-
032

Yenıce Regülatörü 17,03 12,27 0,55 4,70

07-21-00-
002

Sarayköy Köprüsü 18,42 12,40 1,65 5,62

07-21-00-
055

Feslek Regülatörü 21,66 20,40 0,16 9,42

07-21-00-
003

Nazıllı Köprüsü 22,02 16,90 0,16 6,19

07-21-00-
004

Aydın Köprüsü 34,32 15,50 1,08 5,18

07-21-00-
005

Koçarlı Köprüsü 48,21 10,73 0,15 4,81

07-21-00-
006

Söke Regülatörü 46,58 10,44 0,43 5,00

07-21-00-
096

Söke Milas Karayolu 
Köprüsü

12,99 14,61 1,07 8,10

Tablo 3 teki sonuçlara bakılınca tüm arsenik sonuçları 25 µg / L’nin altında kalarak A1 ile A2 sınıf arasındadır. 
Membadaki ölçümler ise 10 µg / L’nin altındaki değerler ile A1 sınıfında çıkmakta ve insani tüketim açısından 
“içilebilir” sınıftadır. Kurşun parametresi ise içme suyu yönetmeliği açısından tüm parametreleri 10 µg / L’nin 
altında kalarak A1 sınıfında çıkmakta olup insani tüketim açısından ise “içilebilir” bulunmuştur. Kadmiyum ise 
içme suyu yönetmeliğine göre arsenik parametresi gibi A1 ve A2 sınıfında çıkmaktadır. Ancak bu parametrede 
5 µg / L’nin altındaki sonuçları ile tüm nehir boyunca “içilebilir” sınıfta yer almaktadır.   
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Şekil 2 Büyük Menderes Nehri boyunca Arsenik (As), Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) Değişimi 

Şekil 2 Büyük Menderes Nehrinin membadan mansaba kadarki 13 istasyondaki arsenik, kurşun ve 
kadmiyum parametrelerinin değişimini göstermektedir. Arsenik ve kurşun parametresi Feslek Regülatörüne 
(07-21-00-055 nolu gözlem noktası) kadar genel bir artış eğiliminde iken mansaba kadar konsantrasyonda 
azalışlar gözlemlenmiştir. Kadmiyum ise nehir boyunca 2 µg / L’nin altında bulunmuştur. 

3.1. Kirlilik Kaynakları ve Arıtımı 

Suda gözlemlenen ağır metaller çeşitli kirlilik kaynaklarından gelebilmektedir. Arsenik genellikle 
endüstrilerde alaşım malzemesi olarak ve çoğunlukla cam, boya, tekstil, kağıt, metal yapıştırıcılar, ahşap 
koruyucular, bazı pestisitler ve tabbi ilaçlarda arsenik kullanılmaktadır  (WHO, 2018). Kurşun ise atık, fosil 
yakıtlar, enerji üretim tesisleri, kablo, seramik, cam ve askeri endüstriden kaynaklanmaktadır (WordBank, 
1998). Kadmiyum ise metal olarak korozyon önleyici, çelik alaşımlarında, eketrik bataryaları ve elektrikli 
malzemelerde ve nükleer reaktörlerde kullanılmaktadır (Friberg, Nordberg, & Vouk, 1986). Bu kullanımlardan 
dolayı yeterli verimle işletilmeyen endüstriyel tesislerin ve kentsel  atıksu arıtma tesisleri deşarjlarından nehir 
ve göl alıcı ortamına bu ağır metaller taşınabilmektedir.                  

Büyük Menderes nehrinin tamamı içme suyu amaçlı kullanılması durumunda gerekli arsenik, kurşun ve 
kadmiyum giderim miktarı Tablo 4’te hesaplanmıştır. Bu nedenle “İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki 
Yönetmelikte” yer alan eşik değerler kullanılmıştır. Sonuçlara göre kurşun ve kadmiyum parametreleri 
açısından herhangi bir arıtım gereksinimi bulunmamaktadır. Ancak arsenik parametresi için nehrin Adıgüzel 
Barajından sonraki kısmında belirli oranda arıtım yapılması gerekmektedir. Eğer tüm bu su içme suyuna tahsis 
edilirse bu oran 19 kg/gün ile yüzde 50 oranında arıtıma gerek duyulmaktadır.
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Tablo 4: Arıtım Oranı of Arsenik, Kurşun ve Kadmiyum 

İstasyon No İstasyon Adı 
As Pb Cd  As Pb Cd

kg/gün  % 
07-21-00-020 Kabaklı Regülatörü - - - - - -
07-21-00-021 Isıklı Regülatörü - - - - - -
07-21-00-066 Akkent Bekıllı Köprüsü - - - - - -
07-21-02-054 Adıgüzel Barajı 4,95 - - 13,9% - -
07-21-00-009 Cindere Hes Çıkışı 3,90 - - 14,1% - -
07-21-00-032 Yenıce Regülatörü 3,34 - - 18,5% - -
07-21-00-002 Sarayköy Köprüsü 3,82 - - 19,4% - -
07-21-00-055 Feslek Regülatörü 19,46 - - 51,0% - -
07-21-00-003 Nazıllı Köprüsü 13,13 - - 40,8% - -
07-21-00-004 Aydın Köprüsü 16,31 - - 35,5% - -
07-21-00-005 Koçarlı Köprüsü 3,04 - - 6,8% - -
07-21-00-006 Söke Regülatörü 1,77 - - 4,2% - -
07-21-00-096 Söke Milas Karayolu Köprüsü 5,17 - - 31,6% - -

Bu çalışmada bahsedilen ağır metallerin arıtımı için koagülasyon-flokülasyon ve aktif karbon prosesleri 
sıklıkla kullanılmakta olup % 70’in üzerinde bir verimle giderilmektedir. (Eroğlu, 2008). İyon değişimi ve ters 
ozmos yöntemleri ise ağır metal arıtım için diğer kullanılan metotlar olup bu prosesler oldukça yüksek yatırım 
ve işletim maliyetine sahiptir (Akpor & Muchie, 2010).      

4. SONUÇ 

Büyük Menderes havzası nüfusu, tarımsal ve endüstriyel faaliyetler bakımından Türkiye’deki önemli 
havzalardan biridir. Kışı bazı su tüketiminin 1.368 m3/yıl olduğu havzada miktar açısından su sıkıntısı altındadır. 
Kalite açısından ise mevcutta durumun iyi olduğu söylenemez.  Endüstri ve tarım baskıları sonucunda noktasal 
ve yayılı kirleticilerin havza su kütlelerinde önemli kirliliğe neden olmaktadır (DSI, 2017). Bu etkilerin 
belirlenmesinde su kalitesi izleme çalışmaları öneli rol oynamaktadır. DSİ Genel Müdürlüğünce 1985 ten 
beri havzada yürütülen izleme çalışmalarında bu etkiler gözlemlenmektedir. Bu çalışmada ise ölçüm yapılan 
ağır metal parametrelerinden arsenik kadmiyum ve kurşun parametresi seçilerek 2000 ile 2014 yılı arasındaki 
ölçüm sonuçları yürürlükte yer alan iki önemli yönetmeliğin sınıflandırma esaslarına göre değerlendirilmiştir. 
Sonuçlara göre arsenik ve kadmiyum kurşun parametresine göre daha yüksek kirliliğe sahiptir. Bu iki parametre 
içme suyu yönetmeliğinde A1 ve A2 sınıfta yer almakta kadmiyumun her izleme noktasında A1 çıkmaktadır. 
Bundan dolayı içme suyu temin edilmesi halinde arsenik üzerinde arıtım prosesleri yatırım ve işletme maliyetleri 
göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. Bunun dışında Arsenik parametresine yönelik kirlilik 
kaynaklarının tespiti ve bunlar yönelik tedbir programının hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca su 
kalitesine yönelik izleme çalışmaları sadece alıcı ortam üzerinde değil deşarj kaynakları üzerinde sürekliliği 
sağlanmalıdır. 
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ABSTRACT

Groundwater is the main source of drinking water in Palestine. Unfortunately many groundwater sources 
in Palestine contains biological, physical and even chemical pollutants. Organics in water have the potential 
to generate harmful Disinfection By-Products (DBPs) such as Trihalomethanes (THMs) as a result of their 
reaction with chlorine. This study aims to determine the seasonal and spatial levels of Trihalomethane Formation 
Potential (THMFP) in groundwater wells in Hebron and Tulkarm governorates. Investigation results of the 
Total THMFP (TTHMFP) measured in four groundwater wells in summer and winter showed that the levels of 
TTHMFP are below environmental agencies maximum limits. Seasonal variation is more obvious and shown 
in the formation of Chloroform (CF), which is the dominant specie of THMs formed. The formations of the CF 
are 29.2%, 41% and 54.6% from the TTHMFP occurred for Anabta (2), Anabta (3) and Al Rehya groundwater 
wells respectively in summer. CF increased in the winter to reach 48.34%, 54.77% and 62.25% from the 
TTHMFP occurred for Anabta (2), Anabta (3) and Al Rehya groundwater wells respectively. For Al Fawar the 
formation in both seasons nearly the same with 43.2% in summer and 40.3% in winter but the formation at the 
first 8 hours in winter is higher than in summer. This increase amount of CF and the increase in the formation 
rate during winter time is a result of increasing recharge with water and fresh organic matter which increase 
the THMs formation. Considering the spatial effect, it is obviously seen that the TTHMFP are not the same at 
the two districts in summer and winter, for summer TTHMFP are 13.9 µg/L, 18.3 µg/L, 21 µg/L and 12.7 µg/L 
for Anabta (2), Anabta (3), Al Fawar and Al Rehya groundwater wells respectively. While in winter TTHMFP 
are 18.3 µg/L, 15 µg/L, 20 µg/L and 15.8 µg/L for Anabta (2), Anabta (3), Al Fawar and Al Rehya groundwater 
wells respectively. These results imply different DBPs precursors in the two locations due to the different 
metrological and hydrological properties and different well depths.

Keywords: Seasonal; Spatial; Groundwater wells; THMs; TTHMFP.
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1. INTRODUCTION

Drinking water chlorination is used as a protection against waterborne diseases result in the formation 
of disinfection by-products (DBPs) that impose negative health effects on humans (IARC, 1991; Calderon, 
2000; Villanueva et al., 2004). Organic precursors and bromide present in the water naturally reacts with 
the disinfectant chlorine producing many types of halogenated organic compounds considered as by-
products. Mainly trihalomethanes (THMs) which include four species are formed, namely: chloroform (CF), 
bromodichloromethane (BDCM), dibromochloromethane (DBCM) and bromoform (BF) (Richardson, 2007; 
2011). Several factors affects the formation of DBPs including physical and chemical water properties (water 
pH and temperature, organic matter type and amount, bromide concentration, disinfectant dose and type, and 
contact time) (Liang and Singer, 2003; Ates et al., 2007). The natural organic matter (NOM) amount and type 
and bromide concentration are the most crucial and significant parameter that affects DBPs formation and 
speciation (Liang and Singer, 2003; Ates et al., 2007; Kanan and Karanfill, 2011). The levels and properties of 
the natural organic matter (NOM) vary seasonally and spatially in groundwater depending on the recharge rates 
and amounts (Liang and Singer, 2003). Groundwater is the only and main drinking water source in the West 
Bank in Palestine (winter and summer). Drinking water with a variable quality regarding NOM is received by 
consumers after chlorination throughout the year. Some studies on seasonal variation of THMs formed after 
chlorination of surface water showed that they are formed more in summer than in winter as a result of organic 
matter increase during summer in surface water sources (Williams et al., 1998; Rodriguez et al., 2004; Ates et 
al., 2007), while other studies (Ates et al., 2007) reported higher formation during winter. Generally there is no 
specific seasonal and spatial trend in the formation potential of THMs, implying that NOM type, origin, and 
amount affects its reactivity and THMs formation.

This study purpose is to investigate seasonal (temporal) and spatial Total Trihalomethane Formation 
Potential (TTHMFP) variation in drinking water from four groundwater sources in the north (Tulkarm) and 
south (Hebron) of the West Bank in Palestine (figure 1).

Figure 1: Tulkarm and Hebron, West Bank/Palestine (Study Area)
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2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Sampling

Groundwater samples for total THMs formation potential (TTHMFP) analysis were collected at two 
districts from the north and south of West Bank in Palestine (Fig. 1). Samples were collected from two wells 
(Anabta 2 and Anabta 3) in Tulakarm and from two wells (Al Fawar and Al Rehya). Tulkarm is located in the 
northwestern part of the West Bank, very close to the coastal plain, 15 km east of the Mediterranean Sea. The 
climate in Tulkarm is subtropical, winter is the raining season, and average temperature in winter ranges from 
8 °C to 16 °C, in summer it ranges from   17 °C to 30 °C (ARIJ, 1996). Tulkarm area lies on the western slopes 
of the West Bank, with plain areas to the west and mountainous terrain to the east. Hebron is part of the south 
part of the West Bank. Hebron is an arid to semi-arid with an increase in aridity as going toward the desert 
in the south. The monthly average temperature of Hebron is 7 °C in the winter to 21 °C in the summer. The 
minimum temperature is -3 °C in January and the maximum is 40 °C in August. Most of the rain falls during 
December through February, although there may be rain in other periods of the winter season (ARIJ, 1996).

Summer and winter samples were taken in august, 2015 and January, 2016 respectively from the four 
groundwater wells.  From each groundwater well, samples before chlorination points were collected in three 
litter brown bottles. Samples were transferred to the chemical and biological Research Center at Al Quds 
University inside an ice box at 4 °C. Formation potential tests and other analysis were conducted within 24 
hours of sampling. The wells information that were sampled for the TTHMFP are summarized in table 1.

Table 1: Tulkarm and Hebron Groundwater Wells (PWA, 2016)

District Well
Coordination Depth (m)

X Y

Tu
lk

ar
m Anabta (2) 190650 160970 200

Anabta (3) 190040 161100 150

H
e-

br
on Al Fawar 98110 156320 150

Al Rehya 96200 157000 495

2.2. Reagents and Glassware

All the glassware was scrupulously cleaned by tap water and a detergent, then rinsed with distilled water 
for three times and finally with hydrochloric acid solution three times before rinsing again with Deioinzed 
Distilled Water (DDW). The glassware were dried at 80 °C inside an oven to avoid any contamination and 
dust before using it. 135 mL brown glass reagent bottles with screw caps were used for chlorine demand 
test. 40 mL glass vials with Teflon lined caps were used for collection of water samples for TOC, 135 mL 
brown glass reagent bottles with screw caps were used for THMFP experiments. 10 mL glass vials with 
Teflon lined septa caps for THMs analysis. Reagent water used in the experiments was DDW produced by a 
Millipore water purification system. Sodium hydroxide (NaOH) 1N: 4 g of sodium Hydroxide NaOH (Sigma, 
catalog No. 30620) was dissolved in 100 mL of DDW. N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) Free Chlorine 



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

238

Powder Pillows kit, for 10 ml catalog number 21055-69. Sodium hydroxide and Phosphate buffer were used to 
maintain pH during THMFP test. Ascorbic acid (10 mg for 10 mL sample) was used as a quenching reagent to 
stop chlorine reaction before THM analysis.

1.3. Total Trihalomethanes Formation Potential (TTHMFP) experiments and THMs analysis

Groundwater samples were transferred to 135 mL brown glass bottles chlorinated to maintain excess 
chlorine residuals and incubated at 25°C and dark for 1, 2, 4, 8, 24, 48, 72, 96, 120 hours. At the end of each 
specific incubation period samples were quenched by ascorbic acid to prevent further THMs formation. pH was 
adjusted to 7 ± 0.3 using NaOH and HCl. Five milliliter of samples was transferred into a 10 mL headspace vial 
which was immediately sealed with a stainless steel screw cap with PTFE-lined septum. Vials were statically 
incubated at 95 °C for 10 minutes in a COMPIPAL auto sampler (CTC Analytics AG, Switzerland). An aliquot 
1 mL of the headspace gas was subsequently withdrawn and injected into a 6890N Agilent GC combined with 
5973 Agilent MS. Separation was performed on a Varian Factor Four TM capillary column (VF-5ms, 30 m, 
0.25 mm, 0.25 µm). The column oven temperature was held at 35 °C for 5 min then ramped to 60 °C at 10 °C/
min and finally ramped to 200 °C at 25 °C/min. Injections were done in a pulsed split mode (split ratio 10 after 
0.05 min of injection) with injector temperature at 220 °C. The transfer line and the ion source temperatures 
were maintained at 280 °C and 230 °C respectively. Selected Ion Mode (SIM) method was developed for 
four compounds (CF, BDCM, CDBM and BF) following USEPA 501 THM method. Quantification ions and 
method validation were performed with external standard calibration. Calibration curves in the concentration 
range from 2 to 100 µg/L were prepared from standard solution (Restek, Catalog # 30211).

2. RESULTS AND DISCUSSION

1.1. Groundwater chemical and physical characteristics

For each groundwater sample chemical and physical parameters were determined (Table 2). The temperature 
results ranged from 15 °C to 21 °C in summer, in winter temperature ranged from 14.5 °C to 16.5 °C. This 
temperature values either in summer or winter are within the allowable Palestinian standards (25 °C) and WHO 
standard (WHO, 2011; PWA, 2012). The pH of the groundwater samples ranges from 7.1 to 7.7 in summer 
and winter, these pH values are typically affected by the carbonate rocks Limestone (CaCO3) and Dolomite 
(MgCO3) in Tulkarm and Hebron governorates (Scarpa et al., 1998). Ammonia is the most reduced inorganic 
from nitrogen in water, and includes dissolved ammonia (NH3) and ammonium (NH4

+). Natural water typically 
has ammonia concentration less than 0.2 mg/L according to the WHO (2011). Ammonia in Anabta (2) and 
Anabta (3) samples were 0.43 mg/L and 0.45 mg/L respectively, within the allowable Palestinian standard 
(0.5 mg/L). Meanwhile, the results of Ammonia Al Fawar and Al Rehya samples were 0.51 mg/L and 1.12 
mg/L respectively, these two values exceeded the allowable Palestinian standard (PWA, 2012) that may be an 
indication of presence of fresh sewage pollution or animal waste.
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Table 2: Physical and chemical characteristics of groundwater samples

Sampling 
Well Season Temp. 

(ºC) pH EC 
(μs/cm)

TDS 
(mg/L)

Ammonia 
(mg/L)

Nitrate 
(mg/L)

Nitrite 
(mg/L)

Anabta (2)

Summer 15.5±0.7 7.2±0.0 1040±85 487.5±3
0.43±0.02 0.49±0.02 0.39±0.07

Winter 14.5±0.7 7.3±0.0 985±7 495±7

Anabta (3)
Summer 15±0.0 7.1±0.0 835±7 420±14

0.45±0.07 0.32±0.02 0.29±0.01
Winter 14.5±0.7 7.3±0.1 730±14 345±7

Al Fawar
Summer 18.5±0.7 7.2±0.2 1115±69 552.5±31

0.51±0.01 0.49±0.01 0.40±0.00

Winter 15.5±0.7 7.3±0.1 865±7 437.5±10

Al Rehya
Summer 21±0.0 7.7±0.1 695±7 345±7

1.12±0.02 1.04±0.05 0.89±0.01
Winter 16.5±0.7 7.6±1.0 555±7 288.5±2

1.2. Seasonal Effects on Trihalomethane Formation Potential (THMFP)

TTHMFP measured for the four groundwater samples either in summer or in winter are below the WHO 
guideline (100 µg/L) and USEPA limit (80 µg/L) (WHO, 2005; USEPA, 2005). However, results are exceeding 
the USEPA MCL (zero) for both Bromodichloromethane and Bromoform in the four groundwater samples 
(USEPA, 2005). In this study, significant seasonal variation of TTHMFP is noticed. TTHMFP formed at low 
rate in the first two days of incubation in the four summer water samples. While TTHMs formed at higher rate 
in the first 8 hours of incubation mainly CF in Anabta (2), Anabta (3) and Al Fawar, but for Al Rehya TTHMFP 
occurred at low rate in the first two days in the four winter water samples. Such seasonal variations in THMs 
formation and occurrence have been reported and were due to a change in the characteristics and composition 
of organic precursors in summer and winter (Brown et al., 2011). TTHMFP measured in the winter samples 
were higher than in the summer samples at three groundwater wells Anabta (2), Al Fawar and Al Rehya’. The 
actual seasonal variation is more obvious in the formation of CF. In summer samples CF was 29.2%, 41% 
and 54.6% of the TTHMFP occurred in chlorinated Anabta (2), Anabta (3) and Al Rehya groundwater water 
samples respectively. In winter water samples more CF was formed (48.3%, 54.8% and 62.3% of TTHMFP 
occurred in Anabta (2), Anabta (3) and Al Rehya groundwater samples respectively. For Al Fawar well water 
samples there was no significant variation in CF formation in both seasons (43.2% and 40.3% in summer and 
in winter respectively). But the formation rate at the first 8 hours in winter is higher than it was in summer 
water samples from Al Fawar well.

1.3. Seasonal Effects on Trihalomethane Formation Potential (THMFP) of Tulkarm 
Groundwater Wells

The dominant THM specie among other species that formed during winter and summer is CF. The percentage 
of CF formation in summer from the TTHMFP is 29.2% and increased in winter to reach 48.3% (Fig. 2 and 3). 
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This increase in the formation of CF during winter time may be due to the increase of fresh organic matter in 
groundwater wells which increase the THMs formation. Such an increase is a result of higher rate of ground 
water recharge during winter. Other studies on surface water samples showed that TTHMFP is higher in 
summer due to the effect of high temperature that affects THM formation positively (Rodriguez and Serodes, 
2001; Dominguez et al., 2015).

Figure 2: Chloroform (CF) formation from Anabta (2) in winter and summer

Figure 3: Chloroform (CF) formation from Anabta (3) in winter and summer
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Experiments of formation potential of THMs show that more TTHMs are formed from winter samples 
compared to summer samples (Fig. 4 and 5) mainly at the first 8 hours of incubation, but increased in Anabta 
3 well samples after 48 hours incubation. 

Figure 4: TTHMFP from water of Anabta (2) well in winter and summer

Figure 5: TTHMFP from water of Anabta (3) well in winter and summer

Higher BF formed in winter groundwater samples than in summer samples (Fig. 6 and 7).
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Figure 6: Bromoform (BF) formation from Anabta (2) in winter and summer

Figure 7: Bromoform (BF) formation from Anabta (3) in winter and summer

1.4. Seasonal Effects on Trihalomethane Formation Potential (THMFP) of Hebron 
Growndwater Wells

Also in Hebron wells (Al Fawar and Al Rehya) CF is the abundant specie formed. In winter samples more 
CF is formed than in summer samples (Fig. 8 and 9) mainly at the first period of incubation where more fresh 
and reactive organic matter is available as a result of rainfall and groundwater recharge.
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Figure 8: Chloroform (CF) formation from Al Fawar in winter and summer

Figure 9: Chloroform (CF) formation from Al Rehya in winter and summer

More amount of THMs formed in winter than in summer in Hebron wells (Al Fawar and Al Rehya) 
especially in the first hours of incubation (Fig. 10 and 11)
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Figure 10: TTHMs from water samples of Al Fawar well in winter and summer

Figure 11: TTHMs from water samples of Al Rehya well in winter and summer

The results of formation potential for BF also were higher in winter than in summer in both wells from 
Hebron area (Fig. 12 and 13).
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Figure 12: Bromoform (BF) formation from Al Fawar in winter and summer

Figure 13: Bromoform (BF) from of Al Rehya in winter and summer

1.5. Spatial effect on Total Trihalomethane Formation Potential (TTHMFP) in Winter and 
Summer

Considering the spatial effect, it is obviously seen that the TTHMFP are not the same at the two districts 
(north and south) in winter and summer. In winter TTHMFP are 18.3 µg/L, 15 µg/L, 20 µg/L and 15.8 µg/L 
for Anabta (2), Anabta (3), Al Fawar and Al Rehya groundwater wells respectively. In summer TTHMFP are 
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13.9 µg/L, 18.3 µg/L, 21 µg/L and 12.7 µg/L for Anabta (2), Anabta (3), Al Fawar and Al Rehya groundwater 
wells respectively. These results Imply different DBPs precursors in the two locations due to the different 
metrological and hydrological properties and different well depths. The TTHMs formed from the wells from 
north (Anabta 2 and Anabta 3) and from south (Al Fawar and Al Rehya) for both seasons are shown in Fig. 14 
and 15.

 

Figure 14: TTHMs from north (Anabta 2 and 3) and south (Al Fawar and Al Rehya) wells during winter

Figure 15: TTHMs from north (Anabta 2 and 3) and south (Al Fawar and Al Rehya) wells during summer
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3. CONCLUSION

It can be inferred that there is a seasonal variation of TTHMFP in the groundwater wells of Hebron and 
Tulkarm governorates between summer and winter. Also, there is a spatial variation of TTHMFP in Hebron 
and Tulkarm due to the different metrological data and different well depths, since organic matter don’t have 
the same structure and origin so the behavior well be different.
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ÖZET

Doğal organik maddeler ve inorganik maddeler ile klor gibi dezenfektanlar reaksiyona girerek mutajenik 
ve karsinojenik olan dezenfeksiyon yan ürünlerini (DYÜ) oluşturmaktadır. Karakteristik fonksiyonel grup 
olarak azot içeren azotlu DYÜ’ler (A-DYÜ) çok düşük konsantrasyonlarda oluşmalarına rağmen, karbonlu 
DYÜ’lerden (K-DYÜ) çok daha sitotoksik ve genotoksiktir. Çalışmanın ana amacı Isparta ilinin içme suyu 
kaynağında farklı dezenfektan senaryoları için K-DYÜ ve A-DYÜ oluşum potansiyellerinin belirlenmesidir. 
Mevsimsel olarak DYÜ oluşum potansiyelini (DYÜOP) belirlemek amacıyla Eğirdir Göl’ünden 1 yıl süre ile 
aylık numuneler alınmıştır. DYÜOP belirlemek için klor, kloramin, ozon, ozon müteakip klorlama ve ozon 
müteakip kloraminleme olmak üzere 5 farklı dezenfeksiyon senaryosu test edilmiştir. 4 tane Trihalometan 
(THM4) ve 9 tane Haloasetik asit (HAA9) türü olmak üzere toplam 13 adet K-DYÜ ve 9 tane halonitrometan 
(HNM9) ve 6 tane haloasetonitril (HAN6) olmak üzere toplam 15 adet A-DYÜ türünün analizi yapılmıştır. THM 
oluşum potansiyeli (THMOP) sıralaması klorlama>ozonlama müteakip klorlama>kloraminleme>ozonlama 
müteakip klorlama>ozonlama’dır. Kloroform en fazla oluşan THM türüdür. Nisan-Mayıs aylarında özellikle 
THM oluşumunda bir artış gözlenmiştir.  HAAOP oluşum potansiyeli için THMOP verilerine benzer trendler 
gözlenmiştir.  HAN oluşum potansiyeli klor ve monokloramin kullanıldığı durumda en yüksektir.  En yüksek 
HNMOP, ozon müteakip klorlama yapılması durumunda gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dezenfeksiyon Yan Ürünleri, Trihalometan, Haloasetik asit, Halonitrometan, 
Haloasetonitril.
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Formation Potential of Disinfection By-Products for Different Disinfection Scenarios in Isparta 
Drinking Water Supply

ABSTRACT

Carcinogenic and mutagenic disinfection by-products (DBPs) form from reactions between natural organic 
matter and inorganic precursors in natural waters and oxidants/disinfectants. Characteristic functional group is 
nitrogen for nitrogenous DBPs (N-DBPs). Recent research has shown that N-DBPs exhibit orders of magnitude 
higher cyto- and geno-toxicity than any of the regulated carbonaceous DBPs (C-DBPs). The main objective of 
study is to determine formation potential of C-DBPs and N-DBPs for different disinfection scenarios in Isparta 
drinking water supply with a monthly sampling frequency.  Formation potential tests were conducted under 
five oxidation/disinfection strategies (chlorination, chloramination, ozonation, ozonation-chlorination, and 
ozonation-chloramination). Total 13 C-DBPs species including 4 trihalomethanes (THMs) and 9 haloacetic 
acids (HAAs) and total 15 N-DBPs species including 9 halonitromethanse (HNMs) and 6 haloacetonitriles 
HANs were tested. For five different disinfection scenarios, the rank of THM formation is  chlorination> 
ozonation followed by chlorination> chloramination> ozonation followed by chlorination> ozonation. 
Chloroform is the most specie. Increase in THM formation potential was observed in April-May period, 
HAAOP formation potential had trends similar to THMOP. HAN formation potential is highest when chlorine 
and monochloramine are used. The highest HNMOP was observed for ozonation followed by chlorination. 

Keywords: Disinfection By-Products, Haloacetic acids, Halonitromethanes, Haloasetonitrilesi 
Trihalomethanes.

1. GİRİŞ

Son yıllarda içme suyu arıtma tesislerinin karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biri mutajenik ve 
karsinojenik olan dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DYÜ) oluşumu ve kontrolüdür. Dezenfeksiyon sürecinde suda 
bulunan doğal organik maddeler (DOM) ve inorganik maddeler (Br-, I-, NO2

- gibi) ile klor gibi dezenfektanlar 
reaksiyona girerek DYÜ’leri oluşturmaktadır. Karakteristik fonksiyonel grup olarak azot içeren DYÜ’ler, 
azotlu DYÜ (A-DYÜ) olarak tanımlanır. Yapılan yeni toksikoloji çalışmalarına göre A-DYÜ’ler çok düşük 
konsantrasyonlarda oluşmalarına rağmen, Trihalometanların (THM4) ve haloasetik asitler (HAA9) gibi karbon 
bazlı DYÜ’lerden (K-DYÜ) çok daha sitotoksik ve genotoksiktir. Özellikle halonitrometanların (HNM9) 
bromlu türlerinin Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Teşkilatı (USEPA) tarafından önümüzdeki 
yıllarda yenilenmesi planlanan DYÜ mevzuatlarında yer alması öngörülmektedir. Haloasetonitriller (HAN6) 
genotoksisitede HNM9’leri takip etmektedir Günümüzde birçok gelişmiş ülkedeki mevzuatlar DYÜ’lerin halk 
sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için daha da sıkı hale getirilmektedir. K-DYÜ ve A-DYÜ’lerin 
oluşum ve öncülleri birbirinden farklı olduğu için, A-DYÜ ve DYÜ mevzuatlarına eş zamanlı uyum içme 
suyu arıtma tesisleri için önemli bir sorun olacaktır. Epidomiyolojik ve toksikolojik çalışmalar sonucunda 
HNM9 ve HAN6 gibi A-DYÜ’lerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha fazla olduğunun ortaya çıkması ile 
A-DYÜ’ler son yıllarda daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. 

Literatürde, farklı dezenfektanlar ve bunların kombinasyonlarının kullanılması sonucunda yaklaşık 800 
DYÜ türü olduğu tespit edilmiştir (Krasner vd., 2009). Klorlanmış içme sularında tespit edilen ilk halojenli yan 
ürünler THM4’lerdir (Rook, 1974). Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü (USEPA) Dezenfektan/
DYÜ 2. Aşama Yönetmeliği’ne göre toplam THM 80 µg/L, toplam 5 HAA 60 µg/L, bromat 10 µg/L ve klorit 
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iyonu 1000 µg/L olmak üzere 11 tane DYÜ mevzuatlara almıştır. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 
yılında düzenlenen “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te, DYÜ’lerden sadece THM4’ler yer 
almış ve toplam THM4 konsantrasyonu 100 µg/L ile sınırlandırılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2005). Ülkemizde 
diğer DYÜ’ler için mevzuatlar maalesef henüz mevcut değildir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğu, 
yönetmeliklerde yer alan K-DYÜ grupları olan THM4 ve HAA9 oluşumlarına ve türleşmelerine, öncül 
parametreler ile ilişkilerinin anlaşılmasına ve oluşumlarının kontrol altına alınmasına yöneliktir. Ancak 
son zamanlarda A-DYÜ’ler konusunda çalışmalar artmıştır. A-DYÜ’ler konusunda çalışmalarındaki artışın 
sebepleri: a) A-DYÜ için analitik yöntemlerin geliştirilmesi, b) çok düşük konsantrasyonlarda ölçüm 
yapabilen hassas cihaz ve tekniklerin geliştirilmesi c) A-DYÜ türleri için kimyasal standartların ticarileşmesi 
d) A-DYÜ’ler için toksikolojik ve epidemiyolojik çalışmaların artmasıdır. Tarımsal faaliyetler, endüstriyel 
tesisler, atıksu deşarjları, alg faaliyetlerinin artması gibi nedenlerle içme suyu kaynaklarındaki organik azot 
yükünün artması ve THM4 ve HAA9 standartlarına uyum sağlamak için klor yerine alternatif olarak kloramin 
kullanımı sonucu A-DYÜ oluşumu artmıştır. Yapılan yeni toksikoloji çalışmalara göre A-DYÜ’lerin çok düşük 
konsantrasyonlarda oluşmalarına rağmen, THM4 ve HAA9 türlerinden çok daha sitotoksik ve genotoksik 
özeliğe sahiptir (Richardson, 2005). Özellikle HNM9’lerin bromlu türlerinin USEPA tarafından önümüzdeki 
yıllarda yenilenmesi planlanan DYÜ mevzuatlarında yer alması öngörülmektedir (Plewa vd., 2004). 

Türkiye’de DYÜ kapsamındaki çalışmaların büyük çoğunluğu THM4 ve HAA9 ile ilgilidir. Türkiye’de farklı 
şehirlerde içme suyu kaynakları, arıtma tesisi çıkışında, içme suyu dağıtım şebekesinde ve yeraltı sularında 
DYÜ oluşum ve kontrolü konusunda çalışmalar mevcuttur. En kapsamlı çalışma 29 adet baraj gölünde THM4 
ve HAA9 miktarlarının izlendiği çalışmadır. Bu çalışma sonucunda THM konsantrasyonlarının 21-189 µg/L 
ve HAA konsantrasyonlarının 18-149 µg/L arasında değiştiği görülmüştür. İstanbul-Büyükçekmece dağıtım 
şebekesinde THM konsantrasyonunun mevsimsel değişiminin incelendiği çalışmada, çıkış suyunda ve 
dağıtım şebekesindeki THM seviyelerinde önemli farklılıklar gözlenmiştir. Özellikle, yaz aylarında dağıtım 
şebekesindeki THM seviyesi çıkış suyundaki seviyenin 1,2-1,8 katı kadar olmaktadır (Uyak ve Toröz, 2005). 
İzmir İli’nde yapılan bir başka çalışmada, en yüksek THM konsantrasyonları ilkbahar mevsiminde tespit 
edilmiştir (Baytak vd., 2008). Ankara şehri içme suyu dağıtım şebekesinde kış ve bahar mevsimlerinde benzer 
miktarda THM oluşumu gözlenirken en yüksek THM oluşumu yaz mevsiminde gözlenmiştir. Sonuçlara göre 
DYÜ miktarları ve oluşum potansiyelleri mevsimsel olarak farklılık göstermektedir ve mevsimsel değişimin 
izlenmesi içme suyu artıma tesisleri için DYÜ öncüllerinin giderimi açısından oldukça önemlidir. Görüldüğü 
üzere ülkemizde özellikle THM4 ve HAA9 için mevsimsel değişimlerin incelendiği çalışmalar mevcuttur 
ancak A-DYÜ konusunda çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türkiye’de içme suyu kaynakları için farklı 
dezenfektanlar ve bunların kombinasyonları için HAN6 ve HNM9’lerin oluşum potansiyellerin mevsimsel 
olarak incelendiği çalışma mevcut değildir. Çalışmanın ana amacı Isparta içme suyu kaynağında farklı 
dezenfektan senaryoları sonucu K-DYÜ ve A-DYÜ potansiyellerinin belirlenmesidir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Göller yöresinde yer alan Eğirdir gölü Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölüdür. Eğirdir gölü Isparta il 
merkezi başta olmak üzere birçok çevre yerleşim birimin içme ve kullanma suyu kaynağıdır. DYÜOP testleri 
için Eğirdir Gölü’nden bir yıl süre ile aylık numuneler alınmıştır.  Tüm numuneler için, her ay mümkün 
olduğu sürece eş zamanda numune alımları yapılmıştır. Genel olarak her ayın ikinci Pazartesi-Salı günleri 
örnekleme yapılmıştır. Su numuneleri, karanlık koşullarda ve buz kalıplarının bulunduğu özel termoslarda 
en kısa zamanda laboratuvara getirilmiş ve analizler yapılıncaya kadar +4ºC’de buzdolabında saklanmıştır. 
Alınan numunelerde pH, sertlik, alkalinite, UV254, SUVA254, Toplam Azot (TA), Çözünmüş Organik Karbon 
(ÇOK), Çözünmüş Organik Azot (ÇOA), Nitrat, Ntirit, Amonyak Azoru,  Bromür parametreleri ölçülüp 
suların fizikokimyasal karakteristikleri belirlenmiştir.  DYÜOP testleri 5 farklı dezenfektan koşullarında test 
edilmiştir: (1) Klorlama (2) Kloraminleme (3) Ozonlama (4) ozonlama müteakip klorlama ve (5) ozonlama 
müteakip kloraminleme. DYÜOP testlerinde Krasner vd., (2009) tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır. 
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DYÜOP testinde klor dozu, organik karbon, amonyak azotu ve nitrit için gerekli klor talepleri 
toplamıdır.

 Cl_2 (mg/L)=3xÇOK+8xNH_3-N+5xNO_2-N+10    (1)

Kloramin konsantrasyonu hesabı için aşağıdaki formülasyon kullanılmıştır ve organik karbon ve nitrit 
için talep edilen toplam kloramin konsantrasyonudur.

 NH_2 Cl (mg/L)=3xÇOK+5xNO_2-N      (2)

Ozonlama deneyleri için, ozon konsantrasyonu, su arıtımında kullanılan 1:1 (O3: ÇOK) oranı kullanılarak 
numunelerin ÇOK dozuna eşit olarak yapılmıştır Ultra yüksek saflıkta (%99,998) oksijen gazı 
kullanılarak ozon stok çözeltisi hazırlanmış ve 1:1 (O3: ÇOK) dozlaması yapılarak müteakip klorlama ve 
kloraminleme yapılmıştır. Tüm dozlamalardan sonra, şişeler kapatılarak 5 dakika kadar karıştırıldıktan sonra, 
72 saatlik reaksiyon süresi sonuna kadar 20±2 ºC su banyosunda bekletilmiştir. Numuneler DYÜ analizleri 
için analitik metotlar kısmında verilen yöntemlere göre ekstrakte edilip, DYÜ analizleri yapılmıştır. Tablo 1’de 
kullanılan yöntemler ve deteksiyon limitleri verilmiştir.

Tablo 1. Analitik yöntemler ve deteksiyon limitleri

Parametre Birim Ölçüm 
Metodu

Cihaz Deteksi-
yon Li-
miti 

ÇOK (mg/L) SM 5310B TOC-L 

CPH Shima-
dzu

0,01 mg/L

Toplam 
Azot

(mg/L) Yüksek 
sıcaklıkta 
yakma

TOC-L 

CPH & 
NHM-1,

0,01 mg/L

UV Absor-
bansı

------- SM 5910 Shimadzu 

UV- 1700

±0,001 
(1/cm)

Br-, NO3
-, 

NO2
- 

(µg/L) USEPA Me-
tot 300

Dionex ICS-
3000

0,01 mg/L

NH3-N (mg/L) SM 4500-
NH3 F 

HACH Test 
Kit

0,015 
mg/L

O3 (mg/L) SM 4500-O3 HACH Test 
Kit

0,1 mg/L

THM (µg/L) USEPA Me-
tot 551.1

Agilent GC-
ECD 

1 μg/L

HAN (µg/L) USEPA Me-
tot 551.1

Agilent GC-
ECD

1 μg/L
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HAA (µg/L) USEPA Me-
tot 552.3

Agilent GC-
ECD

1 μg/L

HNM (µg/L) USEPA Me-
tot 551.1

Agilent GC-
ECD

0,5 μg/L

Bakiye 
Klor/Klo-
ramin 

(mg/L) SM 4500-
Cl F

----------- 0,1 mg/L

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Dezenfeksiyon senaryoları için Kasım 2014-Ekim 2015 döneminde elde edilen 12 aylık THM oluşum 
potansiyeli (THMOP) verileri Tablo 2’da gösterilmiştir. En yüksek THM konsantrasyonları sadece klorlama 
yapıldığı durumda oluşmuştur. Uygulanan beş farklı dezenfeksiyon senaryosu için, THMOP sıralaması 
klorlama>ozonlama müteakip klorlama>kloraminleme>ozonlama müteakip klorlama>ozonlama’dır. THMOP 
ozonlamada en düşüktü. Ozonlama ve ozon müteakip dezenfektan eklenmesinde, ozon ile DOM oksidasyonu 
sonucu ozonun DOM’un hidrofobik bileşenlerini hidrofilik bileşenlere parçaladığı rapor edilmiştir (Świetlik 
vd., 2004). Oksidasyon potansiyeli daha düşük olduğu için kloramin klora göre daha az THM oluşturmaktadır. 
Tüm numuneler için Kloroform en fazla oluşan THM türüdür. Bromlu THM’lerin oluşumu azdır, nedeni ise 
bromür seviyelerinin oldukça düşük olmasıdır. Eğirdir su kaynağı için TOK değerleri 2,71 ile 3,89 arasında 
değişmektedir. Düşük SUVA değerleri göz önüne alındığında THM oluşum potansiyellerinin çok yüksek 
olmaması beklenen bir durumdur. Eğirdir için en yüksek THMOP klorlama yapıldığı Mayıs ayında elde 
edilmiştir. Dezenfeksiyon senaryoları sonucu farklı su kaynakları için Kasım 2014-Ekim 2015 döneminde 
elde edilen 12 aylık HAA oluşum potansiyeli (HAAOP) verileri Tablo 2’de gösterilmiştir. THM verilerine göre 
daha düşük HAAOP sonuçları tespit edilmiştir. THM verilerine benzer trendler gözlenmiştir. TCAA ve DCAA 
en baskın olan HAA türlerdir.

Tablo 1. Farklı dezenfeksiyon senaryoları için THMOP değerleri (µg/L)

Dezenfeksi-
yon Senar-
yosu

Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Klor 95 87 73 82 84 120 110 88 95 101 91 76
Ozon+ Klor 46 49 41 39 37 50 45 49 47 44 54 45
Monoklora-
min 30 35 34 28 27 32 42 41 34 32 35 34

Ozon 7 9 5 5 9 8 11 6 6 11 14 7
Ozon+Mo-
nokloramin 15 11 16 18 11 18 13 19 22 13 12 11

Tablo 2. Farklı dezenfeksiyon senaryoları için HAAOP değerleri (µg/L)

Dezenfeksi-
yon Senar-

yosu
Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Klor 69 58 84 63 65 76 70 101 76 78 89 73
Ozon+ Klor 35 31 42 30 35 39 37 50 36 42 45 39
Monoklora-
min 23 27 26 22 23 25 32 31 26 28 37 32

Ozon 5 7 4 4 5 6 8 5 5 6 9 10
Ozon+Mo-
nokloramin 12 8 12 14 12 13 10 14 17 14 15 12
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12 aylık sonuçlar incelendiğinde A-DYÜ oluşum potansiyelleri oldukça düşüktür. Eğirdir gölü A-DYÜ 
oluşum potansiyelleri sonuçları değerlendirildiğinde, K-DYÜ’lere göre oluşum potansiyelleri düşüktür. 
Eğirdir gölü için HANOP sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. Oluşan HAN’larda baskın tür DCAN’dir. 
Oluşum potansiyeli klor ve monokloramin kullanıldığı durumda en yüksektir. Temmuz ve Ağustos ayı için az 
miktarda artış gözlenmiştir.

Tablo 3. Farklı dezenfeksiyon senaryoları için HANOP değerleri (µg/L)

Dezenfeksi-
yon Senar-

yosu
Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Klor 5 6 5 7 7 6 7 6 8 8 8 8
Monoklo-
ramin 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 5 4

Ozon <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Ozon+Klor 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 4
Ozon+Mo-
nokloramin 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3

Tablo 4, Eğirdir gölü için elde edilen 12 aylık HNMOP verilerini göstermektedir. HNM’lerde oldukça düşük 
değerlerdedir. Eğirdir için sadece kloropikrin oluşmuştur. En yüksek kloropikrin Temmuz ayında ölçülmüştür. 
Sadece ozon ve kloramin ile dezenfeksiyon yapılması durumunda HNM oluşmamıştır. En yüksek HNMOP, 
ozon müteakip klorlama yapılması durumunda gözlenmiştir. Literatürde yapılan diğer çalışmalar elde edilen 
sonucu desteklemektedir (Merlet vd., 1985; Hoigne ve Bader, 1988; Hu vd., 2010). Hoigne ve Bader (1988); 
bir göl suyunda klorlama öncesi yapılan ozonlama ile kloropikrin oluşumunun 4-5 kat arttığını bildirmiştir. Hu 
vd. (2010), farklı karakteristikteki organik maddeler içeren içme sularının farklı dezenfeksiyon senaryolarında 
HNM oluşumunu incelemişlerdir. Bu çalışmada bulunan en önemli bulgulardan birisi, ozon müteakip klorlama 
yapılması durumunda HNM oluşumunun önemli ölçüde artmasıdır (Hu vd., 2010).

Tablo 4. Farklı dezenfeksiyon senaryoları için HNMOP değerleri (µg/L)

Dezenfeksi-
yon Senar-

yosu
Kasım Aralik Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Klor 0,7 0,6 0,7 1 0,6 0,8 0,7 0,8 1,1 0,7 0,6 0,7
Monoklo-
ramin <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Ozon <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Ozon+Klor 2,1 2,3 1,9 1,7 2,1 2,3 2,5 2,1 1,9 2,3 1,9 2
Ozon+Mo-
nokloramin 1,1 1 1,2 1,3 0,9 1,2 1,1 1,3 1,4 1 0,9 0,8

4. SONUÇ

Günümüzde su arıtma endüstrisinin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi sulardaki DYÜ 
oluşumunun ve mikrobiyal kalitenin eş zamanlı olarak kontrol edilebilmesidir. DYÜ’lerin kontrolü için 
DYÜ öncüllerinin giderimi ve/veya alternatif dezenfektan kullanımı gibi çözümler konusunda çalışmalar 
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yapılmaktadır. Klora alternatif olabilecek dezenfektanlar da kendilerine özgü DYÜ’ler oluşturmaktadır. İçme 
suyu kaynaklarının DYÜ oluşum potansiyelini belirlemek için klor, kloramin, ozon, ozon-müteakip 
klorlama ve ozon-müteakip kloraminleme senaryoları test edilmiştir.THM oluşum potansiyeli (THMOP) 
sıralaması klorlama>ozonlama müteakip klorlama>kloraminleme>ozonlama müteakip klorlama>ozonlama’dır. 
Kloroform en fazla oluşan THM türüdür. Çalışma sonucunda en yüksek HNMOP, ozon müteakip klorlama 
yapılması durumunda gözlenmiştir. Yapılan yeni toksikoloji çalışmalarına göre HNM gibi A-DYÜ’ler çok 
düşük konsantrasyonlarda oluşmalarına rağmen K-DYÜ’lerden çok daha sitotoksik ve genotoksiktir. K-DYÜ 
ve A-DYÜ’lerin oluşum ve öncülleri birbirinden farklı olduğu için, A-DYÜ ve DYÜ mevzuatlarına eş zamanlı 
uyum içme suyu arıtma tesisleri için önemli bir sorun olacaktır. Oluşum potansiyeli testleri, içme suyu artıma 
tesisleri için alternatif dezenfektan belirlenmesi için yol gösterici olabilir.
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ÖZET   

Pestisitlerin yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetlerde kullanılması, bu bileşiklerin yüzeysel akışla su 
kaynaklarına karışmasına neden olmaktadır. 1970’li yıllardan sonra kanserojen risk taşıyan klorlu pestisitlerin 
kullanımına bazı sınırlamalar getirilmiş ve yönetmelik limitleri oluşturulmuştur. Söz konusu klorlu pestisitlerin 
su kaynaklarına karışması, su ve toprak ortamında taşınımı ve besin zinciri yoluyla insan bünyesindeki 
birikimi önemli sağlık endişelerini gündeme getirmektedir. Klorlu pestisitlerle ilgili sağlık endişeleri, bu tür 
kirleticilerin su ortamından uzaklaştırılmalarını zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında klorlu pestisit bileşiklerinden aldrin ve atrazin bileşiklerinin karbon nanotüp (CNT) 
adsorpsiyon yöntemiyle içme sularından giderilmesi üzerine çalışılmıştır. Çalışma kapsamında klorlu pestisitin 
adsorpsiyonunu etkileyen parametreler pH, Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) konsantrasyonu, temas süresi, 
CNT dozu, CNT türü ve başlangıç pestisit konsantrasyonu olarak belirlenmiştir. Çok katmanlı CNT (MWCNT) 
ve tek katmanlı CNT (SWCNT) ile yapılan adsorpsiyon çalışmalarında, maksimum atrazin adsorpsiyonun elde 
edildiği pH değeri SWCNT ve MWCNT için pH 9 olarak tespit edilmiştir. Reaksiyon süresinin atrazin ve aldrin 
adsorpsiyonuna etkisi ÇOK 4 mg/L konsantrasyonunda, pH 7’ de, 100 µg/L pestisit konsantrasyonunda, CNT 
25 mg/L dozunda ve 6, 12, 24 ve 48 saat çalkalama sürelerinde incelenmiş ve sonuçta her 2 klorlu pestisitin 
CNT adsorpsiyon miktarı çalkalama süresinin artışıyla doğru orantılı olarak artış göstermiştir. Elde edilen 
sonuçlar, 100 mg/L CNT doz adsorpsiyonunda, maksimum aldrin adsorplama kapasitesinin gözlendiğini ortaya 
koymuştur. Diğer yandan, CNT türleri ile yapılan deneylerde başlangıç pestisit konsantrasyonu artmasıyla 
doğru orantılı olarak adsorpsiyon veriminde artış görülmüştür. Bu artışın CNT bünyesindeki yüksek gözenek 
hacmi ve yüzey alanından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma sonucunda, CNT taneciklerinin içme suyu 
arıtımında mikrokirletici gideriminde güvenli bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Pestisit, karbon nanotüp, adsorpsiyon, içme suyu
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Removal of Chlorinated Pesticides by Carbon Nanotube Adsorption

 from Waters

ABSTRACT

Intensive use of pesticides in agricultural activity causes mixing of these compounds into water sources with 
surface flow. Especially after the 1970s, a number of limitations imposed on the use of chlorinated pesticides 
that has a carcinogenic risk potential and regulatory limit have been established. Mixing chlorinated pesticides 
with water sources, transporting them in water and soil, and accumulating in the human body through food 
chain, brings important health concerns. Health concerns associated with chlorinated pesticides requires the 
removal of such contaminants from aquatic environment. 

In this study, the parameters affecting the adsorption of chlorinated pesticide were set as pH, dissolved 
organic carbon concentration (DOC), contact time, CNT dose, CNT type and initial pesticide concentration. 
In adsorption studies with multi-walled CNT (MWCNT) and single walled CNT (SWCNT), the pH at which 
maximal atrazine adsorption was determined as pH 9 for SWCNT and MWCNT. The effect of the reaction 
time on the adsorption of atrazine and aldrin was investigated at a DOC concentration of 4 mg/L, pH 7, 100 
µg/L pesticide concentration, CNT 25 mg/L and 6,12, 24 and 48 hours of contact time. It was concluded that 
the CNT adsorption amount showed an increase in direct proportion with the increase in the agitation time. 
The results showed that maximum adsorption capacity of aldrin was observed in 100 mg/L CNT dose. On the 
other hand, experiments with CNT species showed an increase in the adsorption efficiency in direct proportion 
to the increase of the initial pesticide concentration. This increase is thought to be due to the high pore volume 
and surface area within the CNT. As a result of this study, CNT particles could be used safely in the treatment 
of micropollutants in drinking water treatment. 

Keywords: Pesticide, carbon nanotube, adsorption, drinking water

1. GİRİŞ

Hızla artan nüfusun beslenme gereksinimlerini karşılamak için tarımsal üretimin arttırılması ve dolayısıyla 
tarım ilaçlarının kullanılması kaçınılmazdır. Doğal organik pestisitlerin pahalı olması, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ürün kalitesini ve üretim verimini arttırmak amacıyla sentetik tarım ilaçlarının fazla miktarda 
kullanılmasına neden olmaktadır (Aslan, 2001). Ekonomik zehirler olarak sınıflandırılan pestisitler, kullanım 
alanlarına göre insektisitler (böceklere karşı), herbisitler (yabancı otlara karşı), fungusitler (mantarlara karşı), 
akarasitler (uyuz böcekleri ve parazitlere karşı), rodendisitler (kemiricilere karşı) ve molusisitler (yumuşakçalara 
karşı) olarak adlandırılırlar (Çiftçioğlu vd., 2015). Pestisit kullanımının tarım için faydaları olmasına karşın, 
insanlar ve diğer canlı organizmalar üzerinde potansiyel toksisiteleri bulunmaktadır. 

Türkiye’de pestisitler 1945’lerde zararlılara karşı kullanılmaya başlanmış ve 1960 - 1970 yılları arasında 
bu kimyasalların kullanım oranı oldukça artmıştır (Çok vd., 1997). 1978’den sonra ise bu bileşiklerin 
sınırlandırılması ile kullanımları azalmıştır. Sonraki yıllarda bu bileşiklerin kullanımlarının düşük miktarlarda 
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olmasına rağmen Türkiye’nin bazı bölgelerinde yasal olmayan şekilde hala kullanılmaktadır. 2004 yılında 
yasal olarak yürürlüğe giren Stockholm Sözleşmesi’nin ilk etabında bahsedilen 12 kalıcı organik kirleticinin 9 
tanesi tarımsal alanda kullanılan pestisitlerdir. 2010 ve 2011 yıllarında yapılan toplantı sonrası 10 yeni kalıcı 
organik kirletici bu listeye eklenmiş olup 4 tanesi pestisit olarak kullanılmaktadır. Bazı tehlikeli kimyasalların, 
çevreye uyumlu biçimde kullanılmaları, insan sağlığına ve çevreye verecekleri zararlardan korunmayı veya 
kullanımlarının yasaklanmalarını içeren Rotterdam Sözleşmesi’ne de Türkiye 2005 yılında taraf olmuştur. 
Rotterdam Sözleşmesi’nde ise yaklaşık 36 çeşit tehlikeli kimyasaldan 26 tanesi pestisit türüdür. Her iki 
sözleşmede ortak olarak yasaklanmış olan pestisitler aldrin, klordan, dieldrin, heptaklor, heksaklorobenzen, 
toksafen, lindan ve DDT’tir (İstanbulluoğlu ve Tekbaş, 2013). Söz konusu klorlu pestisitlerin su kaynaklarına 
karışması, su ve toprak ortamında taşınımı ve besin zinciri yoluyla insan bünyesindeki birikimi önemli 
sağlık endişelerini gündeme getirmektedir. Klorlu pestisitlerle ilgili sağlık endişeleri, bu tür kirleticilerin su 
ortamından uzaklaştırılmalarını zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmada içme sularında bulunan klorlu pestisit bileşiklerinden aldrin ve atrazinin giderilmesinde 
karbon nanotüp (CNT) esaslı nanotaneciklerin kullanım potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu 
amaçla çalışmada farklı tanecik çaplarına sahip tek katmanlı ve çok katmanlı karbon nanotüp tanecikleri 
kullanılmıştır. Öte yandan, MWCNT taneciklerinin hidroksil ve karboksil fonksiyonel grupları içeren türlerde 
çalışma kapsamında kullanılmıştır. CNT adsorpsiyon deneyleri izoterm şeklinde uygulanmış ve adsorpsiyonu 
etkileyen parametreler ise pH, temas süresi, CNT dozu, CNT türü ve başlangıç pestisit konsantrasyonu olarak 
ayarlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışmada Kullanılan Kimyasallar ve Su Kalitesi Parametreleri

Çalışma kapsamında tek katmanlı (SWCNT) ve çok katmanlı (MWCNT) CNT’ler kullanılmıştır (Tablo 1). 
CNT için 1 adet 1-2 nm tanecik çapına sahip SWCNT ve 4 farklı tanecik çapına (8-15 nm, 10-15 nm, 30-50 
nm ve >50 nm) sahip çok MWCNT olmak üzere toplam 5 farklı CNT kullanılmıştır. Adsorpsiyon testlerinde 
kullanılan MWCNT taneciklerinden 2 tanesi  karboksil (-COOH) fonksiyonel gruba sahiptir.

Tablo 1. CNT Türleri ve Tanecik Çapları

Orijinal İsmi Yeni Adlandır-
ma

Tanecik 
Çapı (nm)

Uzunluk 
(μm)

-COOH 
İçeriği 
(%wt)

Yüzey 
Alanı 
(m2/g)

Saflık 
(%)

SWCNT SWCNT 1 - 2 5 – 30 - 405,95 ≥ 95

MW-
CNT-COOH CNT-8-COOH 8 - 15 ̴  50 2,56 130 ≥ 95

MWCNT CNT-10 10 - 15 10 - 30 - 150 ≥ 95
MWCNT CNT-30 30 - 50 10 - 20 - > 100 ≥ 95

MW-
CNT-COOH CNT-50-COOH > 50 10 - 20 0,49 > 60 ≥ 95

Bu çalışmada kullanılan pestisit bileşikleri ultra saf suda çözülerek sentetik çözelti hazırlanmıştır. Daha 
sonra bu çözeltiye Tablo 2’ de gösterilen kimyasallar gerekli miktarda eklenerek, sentetik çözeltinin göl suyu 
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karakterini temsil etmesi sağlanmıştır. Laboratuvar ölçekli çalışmalarda kullanılacak sentetik çözeltinin organik 
içeriği 1 adet hümik asit model organik bileşiği kullanılarak temin edilmiştir. Hümik asit, öncelikle saf suyun 
pH değeri 1 M NaOH çözeltisi ile 10’a getirildikten sonra saf suya ilave edilmiş ve ardından karıştırma işlemine 
tabi tutulmuştur. Organik maddenin tümünün suda çözündüğünden emin olduktan sonra, suyun pH değeri 1 
M H2SO4 ile 7.0 civarına ayarlanarak aşağıda Tablo 2’de gösterilen kimyasallar ilave edilmiştir. Sentetik ham 
su, su kalite parametrelerinin değerleri Tablo 3’ de belirtilen aralıklara denk gelecek şekilde hazırlanmıştır. 
Buna göre elde edilmesi planlanan sentetik ham su numunelerinin beklenen karakterizasyon profili Tablo 3’ de 
verilmiştir. Tablo 2’de belirtilen parametrelerin analizi standart yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Sentetik çözeltide değişken olarak Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) parametresi kullanılmıştır. Bu 
amaçla 4 farklı (2, 4, 6, 10 mg/L) ÇOK konsantrasyonuna sahip sentetik çözelti hazırlanmıştır. İstenen ÇOK 
konsantrasyonları sentetik çözeltilere belirli miktarlarda Glutamik asit eklenerek ayarlanmıştır. Daha sonra 
çözünmesi için karıştırıcıya bırakılmış ve pH değeri istenen düzeye getirilmiştir.

Tablo 2. Sentetik Ham Su Parametreleri

Bileşen Konsantras-
yon

CaCl2.2H2O 111 mg/L

MgSO4.7H2O 70 mg/L

NaHCO3 127 mg/L

KBr 0.24 mg/L

Organik madde 5.0 mg/L

Kil 5.0 g/L
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Tablo 3. Sentetik Ham Su Karakterizasyonu

Parametre Konsantrasyon Birim

İletkenlik 200 - 400 μS/cm

Bulanıklık 3 - 5 NTU

pH 7.0-8.0

Toplam Sertlik 110 - 120 mg/L CaCO3

Ca+2 30 - 32 mg/L

Mg+2 8 - 10 mg/L

SO4
-2 25 - 30 mg/L

Alkalinite 95 - 100 mg/L CaCO3

ÇOK 0.0 - 10.0 mg/L

UV254 0.015 - 0.250 1/cm

2.2. Adsorpsiyon Deneyleri ve Pestisitlerin Analizi

Çalışma kapsamında kullanılmış olan pestisit bileşiklerinden Aldrin (C12H8Cl6) ve Atrazin (C8H14ClN5) 
standart çözeltileri Sigma Aldrich firmasından temin edilmiştir. Kalibrasyon için konsantrasyonlar 5, 20, 40 ve 
100 µg/L olarak ayarlanmıştır. Kalibrasyon sonucunda U.S. EPA 508.1 Metodunda belirtildiği gibi alıkonma 
süreleri Atrazin için 15,5. Dakika ve Aldrin için ise 13,8 dakikada elde edilmiştir. Yapılan kalibrasyonun 
ardından hazırlanan sentetik çözeltiler GC’ye verilmiştir. Adsorpsiyon deneyi için sentetik numuneler 150 mL 
ultra-saf su içeren viallere eklenmiş ve ÇOK konsantrasyonları ayarlanmıştır. Deneylerde pH aralığı olarak 
4, 6, 7 ve 9 değerleri uygulanmıştır. Çalışılacak olan sentetik numune konsantrasyon aralığı pestisitlerin suda 
çözünmeleri baz alınarak 10, 20, 100 ve 250 µg/L olacak şekilde ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere 2 farklı 
çözelti hazırlama modunda hazırlanmıştır. CNT doz değeri olarak 10, 25, 50 ve 100 mg/L değerleri izoterm 
deneylerinde kullanılmıştır. Sentetik numuneler içinde CNT’nin dağılmasını sağlamak için 30ºC‘de 15 dk 
ultrasonik banyoya koyulmuş ve ardından karıştırıcı bir üniteye yerleştirilmiştir. Karıştırıcı cihaz 6, 12, 24 ve 
48 saatlik süreler için karışıma tabi tutulmuştur. Adsorpsiyon işleminin ardından numuneler vakumlu süzme 
düzeneğinden 0,45 µm filtre kağıdından süzülmüş ve CNT tanecikleri uzaklaştırılmıştır. Daha sonra ayrılan 
numunelerde pestisit analizi gerçekleştirilmiştir. Bu test işleminde her bir parametre için optimum değerler 
belirlenmiştir. Adsorpsiyon deneylerinde Tablo 4’ de belirtilen aralıklar uygulanmıştır.
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Tablo 4. Deneysel Tasarım Şablonu

Deneysel tasa-
rım no

ÇOK 
(mg/L) pH

Pestisit kon-
santrasyonu 

(μg/L)

CNT dozu 
(mg/L)

Reaksi-
yon süresi 

(sa)

I

2.0 7.00 100 25 24
4.0 7.00 100 25 24
6.0 7.00 100 25 24

10.0 7.00 100 25 24

II

4.0 4.00 100 25 24
4.0 6.00 100 25 24
4.0 7.00 100 25 24
4.0 9.00 100 25 24

III

4.0 7.00 10 25 24
4.0 7.00 20 25 24
4.0 7.00 100 25 24
4.0 7.00 250 25 24

 4.0 7.00 100 10 24
IV 4.0 7.00 100 25 24

 4.0 7.00 100 50 24
 4.0 7.00 100 100 24

V

4.0 7.00 100 25 12
4.0 7.00 100 25 24
4.0 7.00 100 25 48
4.0 7.00 100 25 72

2.3. Pestisitlerin Ekstraksiyonu ve Analizi

Katı faz ekstraksiyonu (SPE) EPA 508.1 metodu izlenerek gerçekleştirilmiştir (U.S. EPA, 2007). Numuneler 
önceden saf sudan geçirilmiş 0,45 µm naylon filtreden süzülmüş ve ardından 6N HCl çözeltisi kullanılarak pH 
değeri 2 olarak ayarlanmıştır. Katı faz ekstraksiyon işlemi için SPE kartuşlar ilk olarak şartlandırma işlemine 
tabi tutulmuş, sırasıyla 3 mL etil asetat, 3 mL n-hegzan,1 mL methanol ve 1 mL saf su ile şartlandırılmıştır. 
Daha sonra kartuşlardan 4 mL/dk hızla vakum altında 50 mL’lik numuneler süzülerek yükleme yapılmıştır. 
Yıkama işlemi için kartuşlar 2 kere 3 mL saf su ile yıkanmıştır. Bu işlemin ardından, kartuşlardaki kalıntı suyun 
giderilmesi için kartuşlar 10 dakika süre boyunca havalandırılmıştır. Daha sonra, söz konusu bu kartuşlardan 
ekstraksiyon aşamasında sırasıyla 6 mL n–hegzan ve 6 mL etil asetat geçirilmiş ve ekstrakt 13 mL hacimli 
cam tüplerde toplanmıştır. Bu cam tüplere daha sonra ekstraksiyon verimini arttırmak amacıyla 0,5 gr sodyum 
sülfat (Na2SO4) eklenmiştir. Daha sonra suyun giderilmesi aşamasında cam tüplerdeki ekstrakt evaporatörde 
40ºC’de 80 rpm altında hacim 3 mL olana kadar buharlaştırılmıştır. Sonuçta, örnekler 2 mL’lik kahve renkli 
cam viallere aktarılmıştır. Bu vialler cihazın oto analizör kısmına yerleştirilmiş ve ardından gaz kromotografa 
enjekte edilmesi için cihaz kumanda edilmiştir.

Pestisit analizi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü’nde bulunan Agilent 7890N 
marka Gaz Kromotografisi (GC) enstrümanı kullanılarak, U.S. EPA 508.1 metoduna göre analiz edilmiştir. 
Kullanılan dedektör pestisit analizinde etkili olan Elektron Yakalama Dedektörü (ECD)’dür. GC cihazına DB35-
ms kolonu (30 m × 0.32 mm. × 0.25 µm) monte edilmiştir. Ölçüm yönteminin kalibrasyon eğrisi, kalibrasyon 
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standartları ile oluşturulmuştur. Kalibrasyon eğrisi 4 noktadan geçecek ve 5 - 250 µg/L konsantrasyon 
aralığında olacak şekilde hazırlanmıştır. Kolonda taşıyıcı gaz olarak 45 cm/dk sabit akış debisinde helyum 
(saflık derecesi > % 99.99) kullanılmıştır. Enjektör sıcaklığı 250°C’ye set edilmiştir. GC sıcaklık programı 
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Fırın ilk sıcaklığı 75°C’de 0,5 dakika olarak çalışmıştır. Ardından bu ilk sıcaklıktan dakikada 10°C artarak 
300°C’ye yükselmiştir ve bu sıcaklık değerinde 2 dakika beklemiştir. Metot her bir numune için yaklaşık 
olarak 24 dk sürmüştür. Bunun dışında dedektör max sıcaklığı 350°C ve kolon max sıcaklığı 250°C ayarlanarak 
kullanılmıştır. Cihaza 2 µL örnek splitless modunda enjekte edilmiştir (U.S.EPA, 2007).

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada klorlu pestisit bileşiklerinden aldrin ve atrazin bileşikleri karbon nanotüp (CNT) adsorpsiyon 
yöntemiyle içme sularından giderilmesi çalışılmıştır. Bu kapsamda klorlu pestisitin adsorpsiyon işlemini 
etkileyen parametreler pH, temas süresi, CNT dozu, CNT türü ve başlangıç pestisit konsantrasyonu olarak 
ayarlanmıştır. Çok katmanlı CNT (MWCNT) ve tek katmanlı CNT (SWCNT) ile yapılan adsorpsiyon 
çalışmalarında, maksimum atrazin adsorpsiyonun elde edildiği pH değeri SWCNT ve MWCNT için pH 9 
olarak tespit edilmiştir (Şekil.1 ve Şekil.2). Reaksiyon süresinin atrazin ve aldrin adsorpsiyonuna etkisi ÇOK 4 
mg/L konsantrasyonunda, pH 7’de, 100 μg/L pestisit konsantrasyonunda, CNT 25 mg/L dozunda ve 6, 12, 24 ve 
48 saat çalkalama sürelerinde incelenmiş ve sonuçta her 2 klorlu pestisitin CNT adsorpsiyon miktarı çalkalama 
süresinin artışıyla doğru orantılı olarak bir artış göstermiştir (Şekil.3 ve Şekil.4). Elde edilen sonuçlar, 100 
mg/L CNT doz adsorpsiyonunda, maksimum aldrin adsorplama kapasitesinin gözlendiğini ortaya koymuştur 
(Şekil.5 ve Şekil.6). Diğer yandan, CNT türleri ile yapılan deneylerde başlangıç pestisit konsantrasyonu 
artmasıyla doğru orantılı olarak adsorpsiyon veriminde artış görülmüştür (Şekil.7 ve Şekil.8). Bu artışın CNT 
bünyesindeki yüksek gözenek hacmi ve yüzey alanından kaynaklandığı düşünülmektedir. Atrazin ve Aldrin 
için sırasıyla Şekil 9 ve 10’da verilmiştir. Şekil 9’da görüldüğü gibi çalışılan ÇOK aralığında (2, 4, 6, 10 
mg/L) Atrazin için maksimum verim SWCNT ile % 98,74 olarak ÇOK 2 mg/L konsantrasyonunda 
elde edilmiştir. Genel olarak en az verim MWCNT - COOH >50 nm’de ÇOK 2 mg/L değerinde 
görülmüştür. MWCNT 10 - 15 nm ve MWCNT – COOH 8 - 15 nm için en yüksek adsorpsiyon ÇOK 
6 mg/L konsantrasyonunda gözlemlenmiş ve 10 mg/L ÇOK değerinde adsorpsiyon azalışa geçmiştir.

Şekil 10’da ise çalışılan ÇOK aralığının tüm değerleri için Aldrin verimi yüksektir. Atrazin adsorpsiyonunda 
olduğu gibi Aldrin adsorpsiyonunda da en yüksek verim SWCNT ile elde edilmiştir. MWCNT – COOH 
8-15 nm ile yapılan Aldrin adsorpsiyon deneylerinden elde edilen sonuçlarda ise ÇOK değerinin artmasıyla 
adsorpsiyon veriminin azaldığı gözlemlenmiştir.

Bu çalışma sonucunda, CNT taneciklerinin içme suyu arıtımında mikrokirletici gideriminde teknik ve 
ekonomik açıdan güvenli bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür.
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Şekil 1. CNT’ler ile Atrazin Adsorpsiyonu İşlemine pH Etkisi (ÇOK 4 mg/L, Pestisit konsantrasyonu 100 
µg/L, CNT Adsorban Dozu 25 mg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).

Şekil 2. CNT’ler ile Aldrin Adsorpsiyonu İşlemine pH Etkisi (ÇOK 4 mg/L, Pestisit konsantrasyonu 100 
µg/L, CNT Adsorban Dozu 25 mg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).



265

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Şekil 3. CNT’ler ile Atrazin Adsorpsiyonu İşlemine Reaksiyon Süresinin Etkisi (ÇOK 4 mg/L, pH 
7, Pestisit Konsantrasyonu 100 µg/L, Adsorban Dozu: 25 mg/L).

Şekil 4. CNT’ler ile Aldrin Adsorpsiyonu İşlemine Reaksiyon Süresinin Etkisi (ÇOK 4 mg/L, pH 7, 
Pestisit Konsantrasyonu 100 µg/L, Adsorban Dozu: 25 mg/L).
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Şekil 5. CNT’ler ile Atrazin Adsorpsiyonu İşlemine Adsorban Dozu Etkisi (ÇOK 4 mg/L, pH 7, Pestisit 
Konsantrasyonu 100 µg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).

Şekil 6.  CNT’ler ile Aldrin Adsorpsiyonu İşlemine Adsorban Dozu Etkisi (ÇOK 4 mg/L, pH 7, Pestisit 
Konsantrasyonu 100 µg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).
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Şekil 7. CNT’ler ile Atrazin Adsorpsiyonu İşlemine Başlangıç Pestisit Konsantrasyonu Etkisi (ÇOK 4 
mg/L, pH 7, CNT Adsorban Dozu 25 mg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).

Şekil 8. CNT’ler ile Aldrin Adsorpsiyonu İşlemine Başlangıç Pestisit Konsantrasyonu Etkisi (ÇOK 4 
mg/L, pH 7, CNT Adsorban Dozu 25 mg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).
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Şekil 9. CNT’ler ile Atrazin Adsorpsiyonu İşlemine ÇOK Konsantrasyonunun Etkisi (pH 7, Pestisit 
konsantrasyonu 100 µg/L, CNT Adsorban Dozu 25 mg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).

Şekil 10. CNT’ler ile ile Aldrin Adsorpsiyonu İşlemine ÇOK Konsantrasyonunun Etkisi (pH 7, Pestisit 
konsantrasyonu 100 µg/L, CNT Adsorban Dozu 25 mg/L, Reaksiyon süresi: 24 saat).
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5. SONUÇLAR

Bu çalışma kapsamında klorlu pestisit bileşiklerinden aldrin ve atrazin bileşiklerinin karbon nanotüp 
(CNT) adsorpsiyon yöntemiyle içme sularından giderilmesi üzerine çalışılmıştır. MWCNT ve SWCNT ile 
yapılan adsorpsiyon çalışmalarında, maksimum atrazin adsorpsiyonun elde edildiği pH değeri SWCNT ve 
MWCNT için pH 9 olarak tespit edilmiştir. Reaksiyon süresinin atrazin ve aldrin adsorpsiyonuna etkisi 6, 12, 
24 ve 48 saat çalkalama sürelerinde incelenmiş ve sonuçta her 2 klorlu pestisitin CNT adsorpsiyon miktarı 
çalkalama süresinin artışıyla doğru orantılı olarak artış göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, 100 mg/L CNT doz 
adsorpsiyonunda, maksimum aldrin adsorplama kapasitesinin gözlendiğini ortaya koymuştur. 
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ÖZET 

Poli(etilenterftalat) günlük hayatımızda “PET” yaygın adıyla bilinir. Hafif olması ve fiziksel özellikleri 
bu polimeri gıda ambalaj uygulamalarında, özellikle içme suyu paketlenmesinde uygun hale getirmiştir. 
Geri dönüşümü olması maalesef birçok kez defalarca kullanımı manasına gelir. PET üretmek için en yaygın 
proses terftalik asit ve etilen glikolun; antimon (Sb), germanyum veya titanyum esaslı bir katalizör varlığında 
polikondensasyon reaksiyonudur. Antimon katalizörü yüksek katalitik aktiviteye sahipken, yan reaksiyonları 
katalizlemede düşük eğilime sahiptir. İstenmeyen renk değişimlerine de neden olmaz. Bu nedenle, PET 
üretimlerinin %90’ ında katalizör olarak antimon (Sb2O3) kullanılır. Birçok ticari PET malzemesi 190-300 mg/
kg Sb içerir. Antimonun sağlık üzerine birçok olumsuz etkisi mevcuttur. 

Bu çalışmada, PET şişelerden içme suyuna geçen eser miktardaki antimonu ayırmak ve önderiştirmek için 
katılaştırılmış yüzen organik damla mikroekstraksiyonu (Solidified Floating Organic Drop Microextraction-
SFODME)  metodu uygulanmıştır. Yöntem, organik çözücü tüketimini en aza indirmesi, örnek hazırlama 
basamağını basitleştirmesi ve küçültmesi sebepleri ile bir yeşil kimya yöntemidir. SFODME metodu ile 
maksimum ekstraksiyon verimi elde etmek için optimum koşullar belirlenmiştir. Sb için uygun çalışma pH’ının 
1.5, sıcaklığın 42 ºC, karıştırma hızının 500 rpm, KI derişiminin %5 (w/v), DDAC derişiminin 6.6 mmol/L, 
ekstraksiyon çözücü hacminin 100 µL, örnek hacminin 100 mL, ekstraksiyon süresinin 45 dakika olduğu tespit 
edilmiştir. Belirlenen bu optimum şartlarda antimonun su örneklerinden önderiştirilmesinde ve Grafit fırınlı 
Atomik Absorpsiyon ile analizinde zenginleştirme faktörü 331 olarak bulunmuştur. Metodun çalıştığı doğrusal 
aralık 0.06-1.7 ng/mL,100 mL’lik çözelti kullanılarak elde edilen gözlenebilme sınırı (LOD) 0.01 ng/mL, tayin 
sınırı (LOQ) 0.04 ng/mL’dir. 1.00 ng/mL derişim seviyesindeki bağıl standart sapma %2.6’ dir. 

Antimonun önderiştirilmesi için geliştirilen SFODME yöntemi PET kaplarda bekletilmiş gerçek örneklere 
- çeşitli su örneklerine- uygulanmıştır. Türkiye’deki birçok şişelenmiş suyun antimon içeriği karşılaştırılmış ve 
antimon geçişini etkileyen depolama süresi, UV ışık, sıcaklık gibi çevresel faktörler incelenmiştir. Antimonun 
suya geçişinde en etkili parametrenin sıcaklık olduğu tespit edilmiştir. 72 saat süresince 22 ºC’da bekletilen 
örneklerde 0.035 ng/mL, 70 ºC’da bekletilen örneklerde ise 2.57 ng/mL antimon tayin edilmiştir. Depolama 
süresi arttıkça, antimon derişiminin de arttığı görülmüştür. Oda sıcaklığında 1 ay boyunca PET şişede 
depolanmış sudaki antimon derişiminin 0.31 ng/mL, 5 ay sonunda ise antimon derişiminin 0.62 ng/mL olduğu 
tayin edilmiştir. UV ışığa maruz kalma süresi arttıkça, antimon miktarında artış görülmüştür. 12 saat boyunca 
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UV ışığa maruz bırakılmış PET şişelerden alınmış su örneklerindeki antimon derişimin 0.052 ng/mL, 72 saat 
sonunda ise 0.85 ng/mL olduğu belirlenmiştir. Son olarak antimonun suya geçişi üzerinde farklı plastiklerin 
etkisi incelenmiştir. 60 ºC’de 72 saat boyunca şeffaf PET şişede bekletilmiş su örneğinde 1.74 ng/mL, mavi 
PET şişede bekletilmiş su örneğinde 0.57 ng/mL, HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) şişede bekletilmiş su 
örneğinde ise 0.035 ng/mL antimon olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antimon, SFODME, su örnekleri, PET, AAS.

Determination of the amount of antimony that passes through 
polyetherphthalate (PET) materials to drinking water and investigation of 

factors affecting this transition

ABSTRACT

Poly (etilenterftalat) is commonly known by the name “PET” in our daily lives. Its lightness and its physical 
properties make this polymer appropriate in food packaging applications, especially in packaging of drinking 
water and soft drinks. PET is a material which can be recycled many times, unfortunately, means it uses 
repeatedly. The most common processes for producing PET is polycondensation reaction of terephthalic acid 
and ethylene glycol; in the presence of antimony (Sb), germanium, or titanium-based a catalyst. Both the 
antimony catalyst having high catalytic activity and it has the lowest affinity for catalyzing side reactions. It 
does not lead to unwanted colour changes. Therefore, antimony (Sb2O3) is used as a catalyst in 90% of PET 
production. Many of commercial PET material contain 190-300 mg / kg of Sb. Antimony has many negative 
effects on health. 

Low metal ion content in the sample and interference of compounds other than analyte decrease the 
sensitivity of analysis of those heavy metals. Although recent developments give opportunity for the way for 
faster analysis, preconcentration and separation is still required before analysis. A new trend in the world is 
to use more green chemistry methods, to minimize the consumption of organic solvents, simplify and shorten 
the sample preparation step. The best example is solidified floating organic drop microextraction (SFODME) 
technique.

In the scope of this study, SFODME method was applied for separation and determination of trace amount 
of antimony leaching from PET bottles into drinking water. KI was used as complexing agent and didecyl 
dimethyl ammonium chloride (DDAC) was used as a cationic surfactant. Optimum conditions were determined 
to obtain maximum extraction efficiency. It was found that optimum pH was 1.5, temperature 42 ºC, stirring 
rate 500 rpm, amount of KI 5% (w/v), concentration of DDAC 6.6 mmol/L, added volume of 1-dodecanol 
100 µL, sample volume 100 mL and exraction time 45 minutes. Under optimized experimental conditions, 
enrichment factor of proposed method for Sb(III) was obtained as 331 by analysing with graphite furnace 
atomic absorption spectrometry. Working linear range was 0.06-1.7 ng/mL. The detection limit (LOD) and the 
quantitation limit (LOQ) for antimony by using 100 mL of solution were obtained as 0.01 ng/mL and 0.04 ng/
mL, respectively. At 1.00 ng/mL Sb(III) level, the relative standard deviation was calculated as 2.6%. 

SFODME method was applied to the determination of Sb(III) in real samples – drinking water samples- 
stored in PET bottles. The antimony content of several bottled water in Turkey was compared. The effects of 
the environmental factors such as storage time, exposure to UV light and temperature were investigated. It 
was seen that the major factor was temperature for leaching of antimony from plastics. After 72 hours at 22 
ºC, antimony concentration was determined as 0.035 ng/mL. After heating the sample to 70 ºC, the antimony 
concentration in the bottled water was increased to 2.57 ng/mL. It was found that increasing the storage time 
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led to higher antimony concentration. At room temperature, antimony concentration was determined as 0.31 
ng/mL after 1 month and 0.62 ng/mL after 5 months. According to experimental results, it was seen that 
antimony concentration was increased with increasing the UV exposure duration. After 12 hours of exposition 
to UV light, antimony concentration in water samples was increased to 0.052 ng/mL and after 72 hours, 0.85 
ng/mL of antimony concentration was determined. Finally, the type of plastics effect on the release of antimony 
from plastics into the water was investigated. After 72 hours at 60 ºC antimony concentrations were found to 
be 1.74 ng/mL for water sample stored in clear PET bottle, 0.57 ng/mL for water sample stored in blue PET 
bottle and 0.035 ng/mL for water sample stored in HDPE (high density polyethylene) bottle.

Keywords: Antimony, SFODME, water samples, PET, AAS

1. GİRİŞ

Antimon (III) oksit şüpheli bir kansorejendir ve ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ve Avrupa Birliği 
(EU) tarafından öncelikli kirletici olarak listelenmiştir.  Bu nedenle ambalajlardan ve şişelerden gıdalara ve 
içeceklere geçen antimon miktarının eser düzeyde tayini büyük önem taşımaktadır.

Avrupada ve Amerikada, PET şişelerden içme suyuna geçen antimon analizinin öncü çalışmaları prestijli 
bilim dergilerinde yayınlanmaya başlamış ve konunun önemi giderek anlaşılmaya başlanmıştır. Kuvvetle 
muhtemeldir ki bu tür çalışmalar ülkemiz için çok yeni bir araştırma konusudur ve titizlikle bu alanda deneyler 
ve araştırmalar yapılmalı çok sayıda veri oluşturulmalıdır. Bu vasıta ile birçok durum tespiti yapılmış ve veri 
toplanmıştır. Bu veriler ışığında, bu alandaki yönetmelikler ve sınır değerler de daha kolay, hızlı ve doğru 
biçimde hazırlanabilir.  Çevresel faktörler antimonun gıdalara ve içeceklere geçişini önemli ölçüde etkileyebilir. 
Antimon miktarı, farklı markalarının ambalajlarında üretim sırasında kullanılan kimyasallara ve miktarlarına 
göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sıcaklık, güneş ışığı, depolama süresi gibi parametrelerin antimonun 
gıdalara ve içeceklere geçişindeki etkisinin incelenmesi büyük bir önem taşır. Dünyada PET şişelerden içme 
suyuna geçen antimon analizi çok yeni bir araştırma konusudur ve titizlikle bu alanda araştırmalar yapılmaktadır. 

Önerilen yöntem oldukça pratik ve hızlı biçimde analizleri gerçekleştirmeye ve gerekli sayıda veri 
toplamaya imkan sağlayacak özelliktedir. Ülkemizde antimonun gıdalarda bulunabileceği maksimum kirletici 
seviyesi ile ilgili ulaşılabilir tek bilgi Türk gıda kodeksi yönetmeliğinde, “Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan 
Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” başlığı altında, Ek 3, Bölüm A’da yer alan tabloda antimon tiroksit için 
spesifik migrasyon limiti (SML) (SML: Madde veya malzemeden gıdaya veya gıda benzerine geçen belirli 
bir maddenin izin verilen maksimum miktarını) 0,02 mg/kg şeklindedir (literatür özeti bölümünde referans 
mevcut). Bununla beraber, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı TS 266 “Sular – İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular” standardında maksimum müsaade edilen değer antimon için 5 ng/mL olarak verilmiştir (literatür 
özeti bölümünde referans mevcut). Fakat günlük yaşamımızda maruz kaldığımız gerçek değerler ve bu 
değerlerin belirtilen bu sınır değerleri geçip geçmediği ile ilgili bilgi mevcut değildir. İşte bu noktada sunulan 
bu çalışmanın ana amacı ortaya çıkmaktadır. Sunulan bu çalışmada; birçok örneğin analizi, aynı zamanda 
antimon geçişini etkileyen parametrelerin detaylı biçimde incelenmesi, bu parametrelerde öncelik sıralaması 
yapılmasıdır. Üstelik SFODME önderiştirme yöntemi sayesinde sıradan laboratuvarlarda dahi bulunabilecek 
atomik absorpsiyon spektrometresi ile bu analizlerin gerçekleştirilmesinin mümkün kılınabilmesi sağlanmıştır. 
Bu sayede birçok laboratuvarda birçok analiz sonucu ve bu sonuçların değerlendirilmesinin sağlanması 
hedeflenmiştir. İnsan sağlığında tedavi edici yöntemlerdense koruyucu yöntemlerin gelişebilmesi için halk 
sağlığını etkileyen günlük hayatta çok kullanılan PET ambalaj ve şişelerden antimon geçişi hakkında önemli 
bilgilerin elde edilmesi temel amaçtır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ

Poli(etilenterftalat) günlük hayatımızda “PET” yaygın adıyla bilinir. Bunun dışında “PETE”, “PETP” veya 
“PET-P” şeklinde de gösterilebilen polyester ailesinden bir tür termoplastiktir. Sentetik fiber alanında çok 
kullanılır: İçecek, gıda ve diğer birçok sıvının kabı olarak, termo şekillendirme uygulamalarında ve genellikle 
cam fiberlerle kombine halde mühendislik reçinelerinde yaygın kullanıma sahiptir (Oxford Dictionary, 
2018). Hafif olması ve fiziksel özellikleri bu polimeri gıda ambalaj uygulamalarında, özellikle içme suyu ve 
meşrubatların paketlenmesinde uygun hale getirmiştir. Ayrıca, PET paketlemede yeterli gaz bariyeri özelliği ile 
camlarda olduğu gibi şeffaflığı bir arada sağlamıştır (Schnorr vd., 1995). Gıda ambalaj sektöründe çok yaygın 
kullanılırlar. Bunun başlıca nedeni, şişelerin ve kapların şeffaf olması böylece gıdaların ve suyun görünebilir 
olmasıdır. Bu yüzden birçok marka suyun ve gıdanın “temiz” doğasını vurgulamak için PET şişeleri ve kapları 
tercih etmektedir.  Dünya PET üretiminin büyük çoğunluğu sentetik fiber alanındadır (%60 tan fazlası) ve dünya 
şişeleme endüstrisinin ihtiyacının yaklaşık %30 unu karşılar. Tekstil uygulamalarında, PET daha genel adıyla 
“polyester” olarak adlandırılırken paketleme endüstrisinde genellikle “PET” kısaltması kullanılır. Polyester 
dünya polimer üretiminin yaklaşık %18 ini teşkil eder ve polietilen (PE) ve polipropilen (PP) den sonra en çok 
üretilen üçüncü polimerdir (Wikipedia, 2014). PET geri dönüşümü olan bir malzemedir ve “1” geri dönüşüm 
sembolü ile ifade edilir (American Chemistry Council, 2011). PET üretmek için en yaygın proses terftalik asit 
ve etilen glikolun; antimon (Sb), germanyum veya titanyum esaslı bir katalizör varlığında polikondensasyon 
reaksiyonudur. Antimon katalizörü yüksek katalitik aktiviteye sahipken, yan reaksiyonları katalizlemede 
düşük eğilime sahiptir. İstenmeyen renk değişimlerine de neden olmaz. Bu nedenle, PET üretimlerinin %90 
̓ında katalizör olarak antimon (Sb2O3) kullanılır (Thiele, 2004). Birçok ticari PET malzemesi 190-300 mg/kg 
Sb içerir (Duh, 2002). 

Antimonun sağlık üzerine birçok olumsuz etkisi mevcuttur. Yaşamlarının büyük bir bölümünde çok düşük 
seviyelerde antimon içirilen fareler içirilmeyen farelere göre daha kısa zamanda ölmüştür. Bir kaç hafta 
içerisinde çok yüksek seviyelerde antimon içirilen köpeklerde kilo kaybı ve ishal gözlenmiştir. Uzun bir 
sürede yüksek seviyelerde antimon içirilen farelerde karaciğer problemleri ve kırmızı kan hücrelerinde azalma 
gözlenmiştir. Bir günden daha az bir süre için derileri üzerine çok küçük miktarlarda antimon yerleştirilen 
tavşanlarda deri tahrişleri oluşmuştur. Tavşanın derisi üzerine büyük miktarlarda antimon yerleştirildiğinde 
ölüme neden olmuştur (ATSR, 2013).

Antimon ve bileşikleri, Birleşmiş Milletler Çevre Koruma Kurumu (USEPA) ve Avrupa Birliği tarafından 
öncelikli kirleticiler olarak göz önüne alınmaktadır (Hanson ve Pergandis, 2006). Birleşmiş Milletler Çevre 
Koruma Kurumu (USEPA) ve Kanada Sağlık’ı antimon için içme suyundaki maksimum kirletici seviyesini 
(MKS) 6 µg/L olarak düzenlemiştir. Alman Federal Çevre Bakanlığı 5 µg/L, Avrupa Birliği 5 µg/L, 
Japonya 2 µg/L (Westerhoff vd., 2008) ve Dünya Sağlık Örgütü 20 µg/L (WHO, 2014) olarak antimon için 
içme suyu standartlarını belirlemiştir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı TS 266 “Sular – İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular” standardında maksimum müsaade edilen değer antimon için 5 µg/L olarak verilmiştir 
(Sağlık Bakanlığı, 2014). Sınırlardan tehlikeli atıkların geçirilmesindeki sınırlamalarla ilgili yapılan Basel 
Toplantısı’nda, belirtilen tehlikeli maddeler listesinde antimona da yer verilmiştir (Montserrat vd., 2002). 
Ülkemizde antimonun gıdalarda bulunabileceği maksimum kirletici seviyesi ile ilgili ulaşılabilir tek bilgi Türk 
gıda kodeksi yönetmeliğinde , “Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” 
başlığı altında, Ek 3, Bölüm A’da yer alan tabloda antimon tiroksit için spesifik migrasyon limiti (SML) (SML: 
Madde veya malzemeden gıdaya veya gıda benzerine geçen belirli bir maddenin izin verilen maksimum 
miktarını) 0,02 mg/kg şeklindedir (Türk Gıda Kodeksi, 2017).

Çevresel faktörler antimonun gıdalara ve içeceklere geçişini önemli ölçüde etkileyebilir. Antimon miktarı, 
farklı markalarının ambalajlarında üretim sırasında kullanılan kimyasallara ve miktarlarına göre değişiklik 
gösterebilir (Misund vd., 1999). Bu nedenle sıcaklık, güneş ışığı, depolama süresi gibi parametrelerin 
antimonun gıdalara ve içeceklere geçişindeki etkisinin incelenmesi büyük bir önem taşır (Shotyk ve Krachler, 
2007; Westerhoff, 2008; Syam vd. 2011). Antimon (III) oksit şüpheli bir kansorejendir ve ABD Çevre Koruma 
Ajansı (USEPA) ve Avrupa Birliği (EU) tarafından öncelikli kirletici olarak listelenmiştir (Hansen vd., 2006).  
Bu nedenle ambalajlardan ve şişelerden gıdalara ve içeceklere geçen antimon miktarının eser düzeyde tayini 
büyük önem taşımaktadır.
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Eser analizlerde analitik sonuçların kesinliği ve doğruluğunun yeterli olması için, ilgilenilen eser bileşenlerin 
kayıplarını en aza indirmek gerekir. Örnek toplanmasından tayin basamağına kadar bütün analitik prosesler 
süresince kayıplar ve doğrudan kaynaklardan gelebilecek kirliliklerin minimum seviyeye indirilmesi için 
büyük özen gösterilmelidir (Yaman, 2000). Gıda maddelerindeki ve içeceklerdeki eser miktarda ağır metal 
içeriği insan yaşamında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eser düzeydeki antimon ağır metal iyonlarının 
tayini son derece önemlidir. Ancak numunelerdeki düşük metal iyonu içeriği ve analit dışındaki bileşiklerin 
girişimleri duyarlığı düşürmektedir. Son gelişmeler daha hızlı analize imkan sağlamasına rağmen, hala tayinden 
önce önderiştirme ve ayırma işlemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sıvı-sıvı ekstraksiyonu analitik kimyada bilinen en eski ekstraksiyon yöntemlerinden olup, ayırma ve 
önderiştirme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Anthemidis vd., 2004). Ancak örnek ve organik 
sıvının büyük miktarda kullanılması, zaman alıcı olması, emülsiyon oluşumu gibi dezavantajlara sahiptir. 
Zararlı kimyasalların ve organik çözücülerin büyük miktarlarda kullanılması çevre kirliliğine, laboratuvar 
personelinde sağlık risklerine, atık arıtma ve ilave işletme maliyetlerine sebep olur. İdeal örnek hazırlama 
teknikleri hızlı, kullanımı kolay, ucuz ve birçok analitik cihaza uygulanabilir olmalıdır. Bu konudaki yeni 
eğilim organik çözücü tüketimini en aza indirmek, örnek hazırlama basamağını basitleştirme ve küçültme 
şeklindedir (Sarafnaz-Yazdi ve Amiri, 2010; Dadfarnia ve Shabani, 2010). Buna en iyi örnek son yıllarda 
kullanılmaya başlanan katılaştırılmış yüzen organik damla mikroekstraksiyonu (Solidified Floating Organic 
Drop Microextraction-SFODME). SFODME tekniği, içinde yer aldığım araştırma grubu tarafından, günümüze 
değin eser düzeydeki birkaç ağır metalin çeşitli çevresel örneklerden ayrılması ve tayini için başarılı bir 
biçimde uygulanmış ve bu çalışmalar birçok uluslararası dergide yayın haline dönüştürülmüştür tekniğidir 
(Şahin ve Durukan, 2011; Şahin vd., 2011; Şahin ve Tokgöz, 2010. Antimon metali için önerilen tekniğin 
detaylı çalışmaları yapılmış, olumlu sonuçlar elde edilmiş, yöntemin önemli parametreleri oturtulmuştur ve 
gerçek örneklere uygulanmıştır. Dünyada PET şişelerden içme suyuna geçen antimon analizi çok yeni bir 
araştırma konusudur ve titizlikle bu alanda araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde öncü çalışmaları da sunulan 
bu çalışma kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu vasıta ile birçok durum tespiti yapılmış ve veri toplanmıştır. Bu 
alandaki yönetmelikler ve sınır değerler de bu bilgiler ışığında daha kolay, hızlı ve doğru biçimde hazırlanabilir.  

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Gereçler

Örneklerde bulunan antimon miktar analizi Perkin Elmer marka Analyst 800 model Atomik Absorpsiyon 
Spektrometre (Shelton, CT, USA) ile gerçekleştirilmiştir. Analizler cihazın elektrotermal tekniği kullanılarak 
ve transversili (karşılıklı) ısıtılmış grafit tüp atomlaştırıcı ile yapılmıştır. Analiz esnasında zemin düzeltme 
yöntemi olarak Zeeman etkisi kullanılmıştır. Işık kaynağı olarak oyuk katot lambası (HCL) (PerkinElmer), 
217.6 nm’ de, 20 mA’ de ve  0.7 nm spektral bant genişliğinde çalıştırılarak kullanılmıştır. Analizler esnasında 
AS-800 autosampler yardımı ile 20 μL örnek miktarı ve 10 μL matriks modifikatörü grafit fırına enjekte 
edilmiştir. Bütün ölçümlerde sinyal alanı kullanılmıştır.  

3.2. Reaktif ve Çözeltiler

Kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıktadır ve tüm çözeltiler Barnstead, Nanopure Diamond saflaştırma 
sisteminden elde edilen deiyonize su (18.1 MΩ cm)  ile hazırlanmıştır. Antimon stok çözeltisi, AAS standart 
çözeltisinin (Pure Plus Single-Element Perkin Elmer Standard, 1,000 ng/mL, 2% HNO3 içinde) uygun 
miktarından hazırlanmıştır. Çalışma çözeltileri bu stok çözeltiden uygun seyreltmelerle elde edilmiştir. 
Dodekanol Merck den tedarik edilmiştir. % 8.0 (v/v) didesildimetilamonyum klorür (Merck-Millipore) ve 
tetraetilamonyum bromür (Sigma-Aldrich) çözeltileri katyonik yüzeyce aktif madde olarak test edilmişlerdir. 
Çözelti pH’ i 1:1 seyreltilmiş sülfürik asit çözeltisi (Traceselect Ultra, Sigma-Aldrich) ile sağlanmıştır. Potasyum 
iyodür (Merck) uygun miktarı suda çözülerek %5’ lik (w/v) çözeltisi şeklinde kullanılmıştır. Metanol (Merck) 



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

276

ise seyreltme işlemi için kullanılmıştır. TMDA-61.2 sertifikalı madde olarak kullanılmış ve National Water 
Research Institute (Ontario, Canada)’ den temin edilmiştir.

3.3. Yöntemin geliştirilmesi için yapılan deneysel çalışmalar

Yöntemin kritik parametreleri, uygun aralıklarda, detaylı deneysel çalışmalar yapılarak, optimum 
değerlerinde bulunmaya çalışılmıştır. Yöntemin parametrelerinin optimum değerlerinin tespiti için yapılan 
çalışmalar oldukça fazla deneysel veri, tablo ve grafik içermektedir. Burada yer verme imkanı mümkün 
olmadığından aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır. 

3.3.1.  Antimon ağır metalinin apolar kompleksinin oluşturulması: Antimon iyonunun apolar 
kompleksini oluşturabilmek için çeşitli reaktifler denenmiştir ( Crystal Violet (CV), Erio Chrome Cyanine 
R (ECR), Alkali Blue 6B (AB 6B),  8 Hidroksikinolin (8 HQ), ditiyooksamit, Titan Yellow). Sülfirik 
asit varlığında kompleksleştiri reaktif olarak potasyum iyodür (KI)  denenmiş ve SbI4

- anyonik yapısı elde 
edilmiştir. Oluşan bu anyonik yapıya katyonik yüzeyce aktif madde eklenerek hidrofobik iyon kompleksi (ion 
association complex) elde edilmiştir. Bu sayede apolar organik damlaya transfer olabilecek hidrofobik bir yapı 
oluşturulabilmiştir. 

3.3.2.  Katyonik yüzeyce aktif madde seçimi: Didesil dimetil amonyum klorür (DDAC), Tetrametil 
amonyum bromürün (TMAB), en iyi absorbans değeri DDAC ile yapılan deneyde elde edilmiş, optimum 
değeri 6.6 mmol/L olarak bulunmuştur. 

3.3.3.  KI derişmin etkisi: Bu çalışmada kompleksleştirici madde olarak KI kullanılmıştır. %2.5 ile 
%8 (m/v) arasında değişen miktarlarda tarama yapılmış, , %5 (w/v) değeri optimum değer olarak bulunmuştur.

3.3.4. pH etkisi: pH’ının ayarlanması için HCl, HNO3 ve H2SO4 kullanılarak deneyler yapılmıştır. 
H2SO4 ortam pH’ını ayarlamak için uygun reaktif olarak belirlenmiş, pH 0.5 ile 3 arasında taramalar yapılmış, 
maksimum absorbans değeri pH 1.5 civarında gözlenmiştir.

3.3.5. Antimon metal kompleksinin organik faza ekstraksiyonu için uygun organik ektraksiyon 
çözeltisinin tespiti: Bu amaçla, 1-undekanol, 1-dodekanol, 2-dodekanol, 1-bromohekzadekan, n-hekzadekan, 
1,10-diklorodekan ve 1-klorooktodekan ekstraksiyon çözücüsü olarak kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda 
1-dodekanol kullanılarak elde edilen ekstraksiyon veriminin %99 dolayında olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç 
ve uygun fiyat avantajı nedeniyle ekstraksiyon çözücüsü olarak 1-dodekanol seçilmiştir

3.3.6. Uygun ekstraksiyon çözelti miktarının tespiti: 10-200 µL arasında değişen farklı hacimlerde 
1-dodekanol kullanılarak antimon ekstraksiyonu tekrarlanmıştır, 100 µL optimum 1-dodekanol hacmi olarak 
tespit edilmiştir. 

3.3.7. Ekstraksiyon süresinin etkisi:  5 ile 120 dakika arasında diğer deneysel koşullar sabit tutularak 
çalışılmıştır. 45 dakika optimum değer olarak bulunmuştur. 

3.3.8. Karıştrma hızının etkisi:  Karıştırma hızı 0-1000 rpm arasında değiştirilerek deneyler tekrarlanmıştır, 
analitik sinyal 0-500 rpm arasında belirgin şekilde artmış, 500 rpm’den yüksek karıştırma hızlarında ise 
mikrodamlanın dağılması ve parçalanması nedeniyle absorbans değerinde düşüş gözlenmiştir. Bu nedenle 500 
rpm optimum karıştırma hızı olarak belirlenmiştir.

3.3.9. Sıcaklığın etkisi: Deneyler 25-80 ºC gerçekleştirilmiştir.  42 ºC civarında absorbans maksimum 
değere ulaşmıştır.  

3.3.10. Analit miktarının etkisi: Örnek hacminin ekstraksiyon verimine etkisini belirlemek için, 10 ve 200 
mL arasında farklı hacimlerde 100 µg/L Sb(III) içeren optimum şartlarda çözeltiler hazırlanmış ve önderiştirme 
yöntemi uygulanmıştır. Optimum değer 100 mL örnek hacminde tespit edilmiştir.
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3.3.11. Diğer iyonların etkisi: Analiz edilecek 100 µg/L antimon iyonu içeren 100 mL’lik çözeltilere farklı 
derişimlerde metal iyonları eklendikten sonra SFODME metodu uygulanmıştır. Kabul edilebilen sınır %5’den 
daha düşük bağıl hataya sebep olan eklenmiş iyon derişimi olarak tanımlanmıştır. En yüksek oranda girişim 
yapan iyonun Cd(II) olduğu görülmüştür. Cd(II) iyonlarının da iyot ile negatif yüklü kompleks oluşturduğu 
literatürde mevcuttur (Marczenko, 1986). Ancak içme sularında bu kadar yüksek oranda Cd(II) iyonuna 
rastlanmamıştır.

4. PET Şişelerde Bekletilmiş İçme Sularında Sb(III) Analizi

Deneysel çalışmalar yukarıda özetlenen gerçek örneklerin ardından, ikinci etap deney grubunu teşkil 
edecek şekilde, PET şişelerle temas halinde olan içme suyu örneklerine uygulanmış, bu deney verileri detaylı 
biçimde toplanmış ve yorumlanmıştır. İçme suyu örneklerinin kullanıldığı ikinci etap deneylerde, PET in 
temas ettiği malzemelere geçen antimon miktarı üzerinde en etkili parametrenin ne olduğu tespit edilmiştir. 
Farklı PET şişelerde bekletilen suya geçen antimon miktarının belirlenebilmesi için 330 mL’lik farklı PET 
şişeler kullanılmıştır. Antimonun suya geçişinde çevresel faktörlerin etkisini belirleyebilmek için depolama 
süresi, UV ışığa maruz kalma süresi, sıcaklık ve farklı türlerde plastiklerin etkisi incelenmiştir. PET 
şişelerde bekletilmiş sularda antimon miktarını analiz edebilmek için optimum koşulları belirlenmiş olan 
SFODME yöntemi ile önderiştirme işlemi uygulanmıştır. PET şişelerin üretimi sırasında antimonun yüksek 
miktarlarda katalizör olarak kullanılması içme sularında antimon analizinin önemini artırmıştır. Çevresel 
faktörler antimonun suya geçişini önemli ölçüde etkileyebilir. Depolama süresi ve güneş ışığına maruz 
kalması PET plastiklerinden suya antimon geçişinde farklı etkilere neden olabilir. Dahası, sıcak iklim şartları 
şişelenmiş suyun sıcaklığını etkileyerek plastikten suya antimon geçişini arttırabilir. Bu nedenle farklı şartlarda 
bekletilmiş PET şişelerden alınmış 100 mL’lik su örneklerine SFODME metodu uygulanmıştır. Önderiştirme 
yapılmış örnekler Grafit Fırınlı Oluşturmalı AAS kullanılarak analiz edilmiştir.

4.1. Farklı Markada PET Şişelerde Bekletilmiş Sulardaki Sb(III) Derişimlerinin Karşılaştırılması:

Farklı çevresel şartların suya antimon geçişine etkisinin belirlenebilmesi için öncelikle uygun PET şişenin 
seçilmesi gerekir. Bunun için de Türkiye’de kullanılan 1, 2, 3, 6, 8, 9,11 numaralı olanlar mavi ve 4, 5, 7, 10, 
12, 13, 14 numaralı olanlar şeffaf olmak üzere 14 farklı marka 330 mL’ lik PET şişenin içerisinde 5 ay boyunca 
aynı hacimde 250 mL deiyonize su bekletilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. Oda sıcaklığında (22 ºC) 5 ay boyunca bekletilmiş farklı PET şişelerde bekletilmiş sulardaki antimon 
miktarları.
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Şekilden görüldüğü gibi farklı PET şişelerde bekletilmiş sularda farklı miktarlarda antimon geçişi olduğu, 
en yüksek geçişin 7 numaralı şeffaf PET şişede meydana geldiği gözlenmiştir. Bundan sonraki faktörlerin 
incelendiği deneylerde en yüksek antimon geçişinin olduğu 7 numaralı PET şişe kullanılmıştır. Tüm su 
örneklerindeki antimon miktarları maksimum kirletici seviyesi (MKS) olan 5 µg/L’nin altında kalmıştır.

4.2. Depolama Süresinin Etkisi:

Depolama süresinin incelenebilmesi için seçilen 7 numaralı PET şişenin içerisinde farklı sürelerde, 
deiyonize su örnekleri oda sıcaklığında 22 ºC’de bekletilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 2’ de verilmiştir.

Şekil 2. Farklı süreler boyunca şişelenmiş sularda (7 nolu marka) antimon geçişine depolama süresinin 
etkisi.

Şekilden görüldüğü gibi 7 gün ile 150 gün arasındaki farklı sürelerde bekletilen sular analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda depolama süresi arttıkça suya antimon geçişinin de arttığı görülmüştür.

4.3. UV Işığın Etkisi:

Antimonun suya geçişinde UV ışığın etkisini belirleyebilmek için PET şişelerde bekletilmiş sular farklı 
süreler boyunca UV ışığa maruz bırakılmıştır. Tablo 1’ de kullanılan UV lambanın özellikleri ve uygulama 
sırasında kullanılan parametreler verilmiştir.

Tablo 1. UV Lambanın özellikleri ve uygulanan parametreler.

Marka Model Elektriksel 
Özellikler

UV Lambanın 
PET Şişeye 

Uzaklığı 

(cm)

UV Lambanın 
PET Şişedeki Suya 

Uzaklığı (cm)

Suyun Sıcaklığı 
(ºC)

Philips G8T5     8W - 56V             15           17 35
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UV ışığa maruz kalınma süresi arttırılmasına rağmen örneklerin sıcaklığı 35 ºC’de sabit tutulmuştur. Elde 
edilen sonuçlar Şekil 3’ de gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi 12 saat ile 72 saat arasındaki farklı süreler 
boyunca UV ışığa maruz bırakılan sular analiz edilmiştir. Analiz sonucunda UV ışığa maruz kalma süresi 
arttıkça suya antimon geçişinin arttığı görülmüştür.

 

Şekil 3. UV Işığın PET Şişede bekletilmiş su örneklerindeki antimon geçişine etkisi.

4.4. Sıcaklığın Etkisi:

Yaz aylarında Türkiye’de sıcaklık ortalamasının yüksek olması nedeniyle antimon iyonlarının suya geçişinde 
sıcaklığın etkisinin incelenmesi çok önemlidir. PET şişeler, hava sıcaklığının 40 - 45 ºC’nin üzerinde olabildiği 
yaz aylarında arabalar, garajlar, depolar, taşınma sırasında soğutucu sistemlerinin bulunmadığı konteynırlar 
gibi kapalı alanlarda çok yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir. Bu nedenle sıcaklığın etkisinin incelenebilmesi 
için şişelenmiş sular 22 ºC oda sıcaklığından başlayarak 70 ºC‘ye kadar farklı sıcaklıklarda 24 saat boyunca 
bekletilmiştir. PET şişelerin formunun bozulması ve fiziksel değişime uğraması nedeniyle sıcaklık taramasında 
70 ºC‘nin üzerine çıkılamamıştır. 22 ºC‘nin üzerindeki sıcaklıklarda tarama yapabilmek için PET şişeler su 
banyosunda bekletilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 4’ de gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi sıcaklık 
arttıkça şişelenmiş sulara geçen antimon miktarı da artmıştır. 22 ºC ve 40 ºC’de bekletilmiş sulardaki antimon 
miktarları birbirine yakın çıkmıştır. Sıcaklığın 50 ºC’ye ve üzerine çıkartılmasıyla antimon miktarında hızlı 
bir artış görüşmüştür. 22 ºC’de bekletilen sulardaki antimon miktarı 0.011 µg/L iken, sıcaklık 70 ºC’ye 
arttırıldığında antimon miktarı 1.23 µg/L’ye yükselmiştir. Sıcaklığın PET şişeden içindeki suya antimon 
geçişinde önemli bir parametre olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4. PET şişelerde bekletilmiş sulara antimon geçişine sıcaklığın etkisi.

4.5. Sıcaklığın ve Depolama Süresinin Etkisi:

PET şişelerden suya antimon geçişinde sıcaklığın ve depolama süresinin beraber etkisinin incelenebilmesi 
için sıcaklık arttırılırken depolama süresi de arttırılmıştır. 12 saat ile 72 saat arasındaki süreler boyunca 22  
ºC’den 70 ºC’ye kadar farklı sıcaklıklarda PET şişeler içerisinde sular bekletilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 
5’ de verilmiştir.

Şekil 5. Sıcaklık ve depolama süresinin şişelenmiş suya antimon geçişi üzerinde etkisi.

Şekilden görüldüğü gibi PET şişelerdeki sular 72 saate kadar farklı sıcaklıklara maruz bırakılmıştır. Maruz 
kalma süresi arttıkça antimon miktarının da arttığı görülmüştür. 22 ºC’de yapılan deneylerde 12 saat boyunca 
PET şişede bekletilen su örneğinde antimon tayin sınırının altında kalmıştır. Depolama süresi arttırılmasına 
rağmen 22 ºC’de tarama sırasında önemli miktarda bir artış gözlemlenmemiştir. Antimon miktarı 24 saat 
sonunda 0.011 µg/L iken 72 saat sonunda 0.035 µg/L’ye yükselmiştir. 40 ºC’de yapılan taramalarda 12 ve 
24 saat sonunda yapılan analizlerdeki antimon miktarları 22 ºC için yapılan deneylerden elde edilen analiz 
sonuçlarına yakın değerler elde edilse de depolama süresi arttıkça antimon miktarındaki değişikliğin de arttığı 
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görülmüştür. Antimon miktarı 12 saat sonunda 0.029 µg/L iken 72 saat sonunda 0.37 µg/L’ye yükselmiştir. 
Sıcaklık arttıkça depolama süresinin antimon miktarı geçişi üzerindeki etkisi daha net görülmeye başlanmıştır. 
60 ºC’de bekletilen sulardaki antimon miktarı 12 saat sonunda 0.48 µg/L iken 72 saat sonunda 1.84 µg/L’ye 
yükselmiştir. 70 ºC’de yapılan taramaların sonucunda 60 ºC’de olduğu gibi depolama süresi arttıkça antimon 
miktarında hızlı bir artış olduğu görülmüştür. 70 ºC’de bekletilen sulardaki antimon miktarı 12 saat sonunda 
0.82 µg/L iken 72 saat sonunda 2.57 µg/L’ye yükselmiştir. Yapılan taramalarda 70 ºC gibi yüksek sıcaklıklarda 
72 saate kadar PET şişeler bekletilmesine rağmen Şekil 5’de görüldüğü gibi tüm su örneklerindeki antimon 
miktarları maksimum kirletici seviyesi (MKS) olan 5 µg/L’nin altında kalmıştır.

4.6. Farklı Türde Plastiklerin Antimon Geçişine Etkisi:

Farklı plastiklerin antimonun suya geçişi üzerindeki etkisini inceleyebilmek için mavi PET, şeffaf 
PET ve HDPE olmak üzere 3 farklı plastik şişe içerisinde su örnekleri bekletilmiştir. Yüksek yoğunluklu 
polietilen (HDPE) şişeler şu an su paketlemede kullanılmasa da ayran, süt gibi içeceklerin depolanmasında 
kullanılmaktadır ve ham madde geri dönüşüm kodu 1’dir. Şeffaf PET olarak bu çalışma boyunca kullanılan 
marka 7, mavi PET olarak marka taraması sırasında mavi PET’ler içerisinde 5 ay sonunda en yüksek antimon 
derişimine sahip olan marka 9 kullanılmıştır. Yapılan deneyler antimon geçişinin daha net gözlenebilmesi için 
60ºC’de yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 6’ da verilmiştir.

Şekil 6. Farklı türde plastiklerin antimon geçişi üzerinde etkisi.

Şekilden görüldüğü gibi 12 saat ile 72 saat arasındaki süreler boyunca farklı türde plastik şişeler içerisinde 
sular bekletilmiştir. Maruz kalma süresi arttıkça antimon miktarının da arttığı görülmüştür. Yüksek yoğunluklu 
polietilen (HDPE) şişelerde 12 ve 24 saat boyunca bekletilmiş sulardaki antimon miktarı tayin edilememiştir. 
48 ve 72 saat boyunca bekletilen sulara ise çok düşük miktarda antimon geçmiş olduğu belirlenmiştir. Mavi 
ve şeffaf olmak üzere iki farklı türde PET şişe ile çalışılmış, antimonun suya geçişinde iki türün de etkisini 
inceleyebilmek için aynı koşullarda ve aynı sürelerde PET şişeler içerisinde su örnekleri bekletilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar üretimleri sırasında kullanılan kimyasallar ve antimon miktarları nedeniyle değişiklik 
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göstermiştir. Sıcaklıkla birlikte her iki PET şişedeki antimon miktarında da artış görülmüştür. Ancak şeffaf PET 
şişede bekletilen sulardaki antimon miktarında depolama süresinin arttırılmasıyla hızlı bir artış görülmüştür. 
72 saat sonunda şeffaf PET şişede bekletilmiş suda 1.74 µg/L antimon tayin edilirken, mavi PET şişede 
bekletilmiş suda 0.57 µg/L antimon olduğu belirlenmiştir. 

4.7. SFODME yöntemin sertifikalı maddelere uygulanması

Metodun doğruluğunu ve uygulanabilirliğini tespit etmek amacıyla Sb(III) içeren sertifikalı referans madde 
(TMDA-61.2) kullanılmıştır. Çok iyi geri kazanım değeri (%98.4) elde edilmiştir. 

4.8. SFODME yönteminin gerçek örneklere uygulanması

Deneysel çalışmalar sonucu, gerçek örneklerde yöntemin yüksek verim değerleri (Tablo 2) ile çalıştığı 
gözlenmiştir.

Tablo 2. Önerilen SFODME tekniğinin uygulanarak elde edilen gerçek örneklerde Sb(III) tayin sonuçları. 

Örnek Eklenen (μg 
L-1)

Bulunan

(μg L-1)

% Geri 
kazanım

Örnek Eklenen

(μg L-1)

Bulunan

(μg L-1)

% Geri 
kazanım

Musluk 
suyu

0 *Tespit edi-
lemedi

- Körfez 
suyu

0 *Tespit edi-
lemedi

-

 10 9.8 ± 0.7 98.0 10 9.1 ± 0.4 91.0
 25 25.3 ± 0.3 101.2 25 23.4 ± 0.9 93.6
 50 49.4 ± 0.5 98.8 50 46.2 ± 0.3 92.4

4. SONUÇ 

Sunulan bu çalışma kapsamında, üretim prosesi esnasında PET yapısında bulunabilecek antimonun, PET 
kaplarda muhafaza edilen su örneklerine geçen miktarının tespiti ve bu miktar üzerine etki edilebilecek 
faktörlerin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Geçen antimon seviyesinin alt ng/mL seviyelerinde olması 
nedeniyle, laboratuvarımızda bulunan Atomik Absorpsiyon Spektrometresi cihazının antimon tayin 
limitlerine yükselmesi için uygun bir önderiştirme tekniği olarak SFODME yüksek verimle ve başarı ile 
uygulanmıştır. Literatürde yapılan çalışmalarımızdan görülebileceği gibi oldukça pratik, çevre dostu ve güncel 
bir mikroekstraksiyon tekniği olan SFODME yönteminin su örneklerinde antimon iyonlarının ayrılması ve 
önderiştirlimesi için de oldukça uygun olduğu ortaya serilmiştir. Bu çalışmada öncelikle önerilen bu 
mikroekstraksiyon tekniğinin antimon iyonlarının önderiştirilmesi için denenmesi ve yöntemin uygun 
parametrelerinin tespit edilmesi deneysel çalışmaları başarı ile yapılmıştır. SFODME tekniğinin 
antimonun önderiştirilmesine uygunluğu gözlenmiştir. Bununla beraber, istenilen yüksek zenginleştirme 
faktörlerinin elde edilmesi mümkün olmuştur. PET kaplardan su örneklerine geçen antimon derişimlerinin 
birçok laboratuvarda bulunabilecek Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile tayinini gerçekleştirmek mümkün 
kılınmıştır.
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Bu kapsamda; antimon iyonlarının yüksüz bir kompleksi oluşturulmuş,  kompleksin hidrofobik özelliğini 
arttırmak için ortama ek kimyasallar eklenmiştir. Böylece antimon iyonlarının nötral bir kompleks oluşumu 
ve ardından ekstraksiyon çözücüsü olan 1-dodekanol içerisine ekstraksiyonuna olanak sağlanmıştır. 
SFODME tekniği içme sularından ve çeşitli gıdalardan antimonun önderiştirilmesine başarıyla uygulanmış ve 
istenilen yüksek zenginleştirme faktörlerinin eldesi mümkün olmuştur. PET şişelerden ve ambalajlardan 
içme sularına ve gıdalara geçen antimon derişimleri laboratuvarımız bünyesinde bulunan ve oldukça 
pratik bir analiz tekniği olan Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile kolayca tayin edilmiştir. Antimonun 
önderiştirilmesi için geliştirilen SFODME yöntemi PET kaplarda bekletilen su örneklerine ne kadar 
antimonun geçtiğini tespit amaçlı uygulanmıştır. Ülkemizdeki birçok şişelenmiş suyun antimon içeriği 
tespit edilmiş ve farklı markalar için karşılaştırılmıştır. Çalışmanın en önemli basamaklarından biri 
de,  depolama süresi, UV ışık, sıcaklık gibi çevresel faktörlerin içecek ve gıdalara antimon geçişini 
ne ölçüde etkilediği incelenmiştir. Antimonun suya geçişinde en etkili parametrelerin neler olduğu 
tespit edilmiştir. 
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ÖZET

Kurum ve kuruluşların içme ve proses suyu ihtiyacı ile gıda sektöründeki taleplerin değişmesi sonucu 
özellikle 1970’li yıllardan sonra yeni teknolojiler araştırılmaya başlanmıştır. Su kaynaklarının kısıtlanması ve 
kirletici parametrelerindeki değişimler nedeniyle de birçok yeni arıtma teknolojisi geliştirilmiştir. Membran 
arıtmalar mikron boyutundaki organizmalar, suda çözünmüş iyonlar ve partiküller için yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Farklı su kaynaklarının kullanıldığı ilçe belediyelerinde ve proseslerinde yeraltından elde ettikleri 
suları kullanmak zorunda olan fabrikalar ve meyve suyu üreticileri tarafından ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve 
ters osmoz membran teknolojileri sıkça kullanmaktadır. Pahalı bir yatırım olması ve özel işletme koşullarına 
sahip olması açısından membranların işletilmesi esnasında yapılan hatalar ciddi sorunlara neden olabilmektedir. 
Bu çalışmada membran arıtma teknolojilerinin işletilmesi esnasında yaşanan problemler anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: membran, işletme, osmoz
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Major Problems Encountered in Operation of Membrane Treatment

ABSTRACT

As a result of the changes in the demand for proses and drinking water in institutions, factories and 
organizations and the changes in the food sector, the new technologies have started to be researched especially 
after the 1970s. Due to the restriction of water resources and changes in pollutant parameters, many new 
treatment technologies have been developed. Membrane treatment has started to become widespread for 
micron size organisms, water-dissolved ions and particles. Ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis 
technologies are frequently used by the factories who have to use the water they obtained from the underground, 
fruit juice producers  and in the district municipalities and processes where different water resources are 
used. Errors made during the operation of the membranes may cause serious problems in order to be an 
expensive investment and to have special operating conditions. In this study, the problems encountered during 
the operation of membrane treatment technologies will be explained. 

Keywords: membrane, operating, osmosis

1. GİRİŞ

Son yıllarda kullanım alanı giderek artan ve özellikle endüstriyel atıksu arıtımı ve geri kazanımı konusunda 
yaygınlaşan membran teknolojisi, atıksu geri kazanımı ve arıtılmasında kullanılan ileri arıtma ve geri kazanım, 
yeniden kullanım alternatiflerinden biridir. Membran prosesinin kullanımının son yıllarda artmış olmasına 
karşın, su arıtımı için membranların kullanılması çok daha önceye dayanmaktadır. Özellikle endüstriyel alanda 
1980 ve 1990’lı yıllardan itibaren membran prosesler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Membranlar tarihsel gelişimi içerisinde kendine 1950’lerden önce yer bulsa da çok yaygın olarak kullanım 
alanına sahip değillerdi. O günden bugüne kadar membran teknolojilerinin gelişiminde bazı kritik olaylar 
yaşanmıştır. Bunlardan ilki 18. yüzyıla dayanmaktadır. Nollet, 1752’de bir tarafta su-etanol karışımı diğer 
tarafta su ortamı bulunurken, aradaki malzemenin seçici olarak etanolü geçirdiğini keşfetmiştir. Nollet’in 
yarı geçirgen membran ve osmotik basınç kavramlarını ilk keşfeden kişi olduğu düşünülmektedir. Fick, 
1855’de difüzyon kanunlarını yayınlamıştır. Bu kanunlar, membran kalınlığı boyunca taşınımın ne şekilde 
gerçekleştiğini ilk kez tanımlamayı sağlamıştır (Koyuncu ve Taşdemir, 2018).

Membranlar ile alakalı en büyük gelişme ise 1967 yıllarında denizden içme suyu üretilmesine yönelik 
selüloz asetat bazlı yüksek tuz tutunumu ve akıya sahip, orta seviyede hidrostatik basınç gerektiren ters osmoz 
membranlarının üretilmesi ve ardından 1980’li yıllarda sentetik membranların üretilmesi için poliamid, 
poliakrilonitril, polietilen, polisülfon gibi diğer polimerler de kullanılmaya başlanması olmuştur. 

 

Membranlarda iyi bir ön arıtma, işletme şartlarının takibi ve düzenli yıkamalarının yapılması membran 
ömrünü uzatmada büyük önem taşımaktadır. Membran arıtma tesislerinde tıkanmalar genellikle üç sebeple 
yaşanmaktadır:
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1. Su ile beraber gelen katılar, membran içinde çökerek su geçişini daraltır. Su ile beraber gelen katılar 
membran içinde çökerek su geçişini daraltır. Bu nedenle ön arıtmalarda özellikle bulanıklık değerinin 10 NTU’ 
yu geçmesi durumunda koagülant dozajına başlanmalıdır. Ultrafiltrasyon  ile filtrelenmiş ters ozmoz besi 
suyunda (Silt Density Index) SDI değeri 1-2 arası olur, “Toplam Katı Madde” 0,1 mg/L altına düşer ve suyun 
“Bulanıklık” değeri 0,1 NTU olur. Bu üç parametreyi ultrafiltre üreticilerinin garanti ediyor olması oldukça 
önemlidir.

2. Su ile beraber gelen ve membran içinde üreyen bakteriler ve canlılar, membran üzerinde geçirimsiz 
tabaka oluşturur.  Bakteriler, membranlar ve kartuş filtreler üzerinde ürerler. Filtre ve membran üzerinde 
üreyen canlılar, mikrobiyolojik üreme sonucunda Biyofilm denen geçirimsiz bir tabaka oluştururlar. 

3. Membranlar H2O moleküllerinin çoğunu ayırdıktan sonra ham su içinde yoğunluğu artan mineraller, 
membran içinde kristalleşir ve su geçişini engeller. Evrensel çözücü olan su içerisinde normal şartlarda 
çözünmüş halde bulunan iyonlar, suyun şartları değiştiğinde, örneğin suyun pH derecesinin yükselmesi, su 
sıcaklığının değişmesi, basıncın değişmesi gibi ve özellikle ters ozmoz membranları içinde olduğu gibi, su 
içinde mineral oranı yükseldiğinde, birçok iyon kristalleşerek sert cisimler oluşturur.

2. MEMBRAN ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETMESİ ESNASINDA YAPILAN HATALAR

Membran arıtma tesislerinin işletmesi esnasında yapılan hatalar ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Membran arıtma tesislerinde çalışma değerlerinin düzenli olarak takip edilmesi gereklidir.  İyi bir 
işletmeci her gün su basınçları ve su debilerini günlük olarak takip etmeli ve geriye dönük yorum yapabilmek 
için bu değerleri “Günlük Kontrol Çizelgesi”ne kaydetmelidir. Membranların imalat tasarımına göre, bir 
metre uzunluğunda bir membran için basınç farkı “Δp” değerinin 0,7 bar olması istenir. Buna göre işletmeci 
kullandığı membranlar için fark basıncı 0,7-1 bar arasında tutmalıdır. 

Fark basınç (Δp) yükseldiğinde membranların gözeneklerinde çatlaklar meydana gelir ve arıtma ürün 
suyu iletkenliği yükselmeye başlar. Böyle bir sorun ile karşılaşmamak için, basınç göstergeleri sık sık kontrol 
edilmeli ve Δp değeri yükselmeye başladığında membranlara kimyasal yıkama uygulanmalıdır.

2. Arıtma ünitelerine belli zaman aralıklarında, membran üreticisi firmanın verdiği işletme talimatları 
kapsamında kimyasal yıkama yapılmalıdır. Bu işlem yapılırken membranın üretildiği hammaddenin ve suyun 
özellikleri dikkate alınarak yıkama uygulanmazsa membranların ömrü kısalabilir. Bu nedenle üreticinin işletme 
şartlarına uymak önem arz etmektedir.

3. Membran sisteminde dozlanan kireç önleyici (Antiskalant), Asit, Sodyum meta bisülfit (SMBS) gibi 
kimyasalların sürekli takip edilmesi ve dozlamada problem veya kesinti yaşanmaması gereklidir. Antiskalant 
dozajı hamsu karakteristiğine ve prosesteki değişikliklere bağlı olarak değiştiğinden düzenli olarak kontrol 
edilmeli ve gerektiğinde dozaj arttırılmalıdır. Membran üreticilerinin hazırlamış olduğu bilgisayar programları 
ile ham suyun kimyasal analizi ve işletme şartları programa yüklendiğinde, konsantre miktarı ve Antiskalant 
dozajı kolayca hesaplanmaktadır.
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4. Arıtma önünde kullanılan kartuş filtreler basınç farkı yarattığında veya periyodik aralıklar ile 
yenilenmelidir.

 

5. Biyofilm oluşumunun önlenmesi için, organik madde miktarı takip edilmeli ve mutlaka arıtma öncesi 
dezenfeksiyon işlemi uygulanmalı, kartuş filtrelerin periyodik olarak yenilenmesi ve membranların periyodik 
olarak kimyasallar ile yıkanması gereklidir. Bu bağlamda organik birikimler için bazik yıkama uygulanmakta 
olup, işletmecinin yıkama sırasına karar verebilecek tecrübeye sahip olması membranların ömrü açısından 
önemlidir.

Birçok işletmede arıtma işletme giderlerini azaltmak amacıyla kimyasal dozajı azaltılmakta veya kartuşlar 
gereğinden uzun veya tekrar kullanılmaktadır. Ancak bu esnada membranları korumak için önemli olan bu 
işlemlerde ekonomi sağlanmaya çalışılırken, asıl maliyetli olan membranların ömrü kısalmaktadır.

6. Membranların kontrolü ve yıkama işlemleri uzman bir ekip tarafından sağlanmalıdır. Bu anlamda 
kurum ve şirketler ya uzman bir ekip kurmalı ya da üretici firmalardan destek almalıdır.  Kimyasal yıkamalar 
esnasında pH ve sıcaklık en önemli parametreler olup, işin ehli kişilerce yıkama yapılmaması membranlarda 
kalıcı sorunlara neden olacaktır. Bu bağlamda zaman zaman agresif (örneğin standart dışı uzun süreli yıkamalar 
gibi) veya özel kimyasallar ile yıkamalar yapılması gerekebilmektedir. Burada işletmecinin tecrübesi ve üretici 
firmanın desteği önem arz etmektedir.

7. Membran arıtmalar, bilinçsiz işletmeciler tarafından su ihtiyacı olmadığında durdurulabilmektedir. Bu 
durumlarda membranlar ya koruma altına alınmalı ve düzenli olarak koruma kimyasal çözeltisi yenilenmeli 
veya günlük olarak en az 1 saat çalıştırılmalıdır. Ayrıca membranlar dur konumundayken ortam sıcaklığının 
uygunsuz olması membranlar içinde suyun donmaya başlaması ile deformasyona da neden olabilmektedir.

8. Membran arıtma tesislerinde konsantre miktarı birçok yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan işletmeci 
için kayıp olarak düşünülmekte ve işletmeci bu kaybın önüne geçmek amacıyla konsantre hat akışını azaltır 
veya kapatabilir. Membranlarda akış hızı, basınç, debi gibi parametrelerin değişmesi sonucu membranlar geri 
dönüşümsüz olarak tıkanır.

9. Yine bir başka problem otomasyonda veya vanalarda bir arıza olması durumunda buna müdahalede 
gecikilmedir. Cihazın besi suyu girişinde bulunan otomatik kontrol vanası cihaz durduğunda su girişini tamamen 
kapar. Böylece, basınçlı ham su membranın duruş zamanında, membranlardan geçemez. Ana giriş vanasının 
otomasyonu bozulduğunda, duruş anında dahi membranlardan ham su geçer ve membran durmuş olduğu için 
antiskalant dozaj pompası da çalışmadığından, membranlarda kireçlenme olur ve membranlar tıkanır. Burada 
işletmecinin tecrübesi arızanın fark edilmesi açısından önem arz etmektedir. Membran durduğunda bile zaman 
zaman debimetreler kontrol edilmeli ve hatlarda akış olup olmadığı işletmeci tarafından kontrol edilmelidir.

10. Membran sistemleri belli bir ham su kalitesine göre tasarlanmaktadır. Sistem kurulduktan sonra eğer 
ham su kaynaklarında bir değişiklik yapılırsa, yeni kaynak eklenirse veya değiştirilirse dozaj sistemleri kontrol 
edilmelidir.  Örneğin, kireç problemi için kurulmuş bir membran arıtma tesisine daha sonra başka bir kuyu 
suyu bağlandığında antiskalant türü değişimine ihtiyaç duyulabilir. Bu tür durumlar için bir tesis kurulmadan 
önce en az 4 dönem ham su analizleri alınarak, buna göre proses ve membran seçimi yapılmalıdır.
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11. Membran arıtma tesislerinde düzenli olarak su analizi alınarak, proses işletme değerleri ona göre 
düzenlenmelidir. Su kalitesi değişiklikleri özellikle kimyasal dozajlarında dikkate alınmalıdır.

12.  Membranlar zaman zaman kısmen tıkandığında basınç ve su kalitesinde bir değişim olmazken su debisi 
azalır. Membran besleme (yüksek basınç) pompası genellikle prosese göre büyük seçilmiş olur ve pompa 
çıkışındaki vana ilk çalıştırmada kısılmışsa, işletmeci pompa çıkış vanasını açarak membranların çıkış suyu 
debisini arttırır. Ancak bu esnada fark basınç (Δp) de yükselir ve eğer bu fark kabul edilebilir değerlerin 
üzerine çıkarsa membranlar kalıcı olarak zarar görür.

13. Düşük fiyatlı membran tercihi de işletmeler ve kurumlar için ciddi bir sorun olmaktadır. Anahtar teslim 
yapılan projelerde membranlar için spesifik özellikler dikkate alınmamakta veya ham suda bulunan belirleyici 
parametrelere dikkat edilmemektedir. Bu nedenle uygun olmayan veya ucuz membran alımı ile maliyet 
düşürülmekte ancak membran ömrü ile su kalitesi öngörülmemiştir. Aynı sorun yedek veya yeni membran 
alımlarında da problemlere neden olmaktadır.

14. Projeler tasarlanırken dikkate alınmayan bir diğer parametre de su sıcaklığıdır. İhtiyaç olan su debisi 
için gerekli tasarım hazırlanırken mutlaka ham su kaynağının en düşük sıcaklığına bakılmalıdır. Su sıcaklığı 
düştükçe, membran üretim suyu debisi ve içindeki çözünmüş madde miktarı azalmaktadır.

15. Proses dizaynı ve işletme esnasında dikkat edilmeyen bir diğer durum ise ham suyun depolandıktan 
sonra arıtmaya girişi veya ön arıtma olması durumunda ön arıtmadan geçen konsantrenin (ters osmoz besleme 
suyu) depolandıktan sonra içerisindeki parametrelerin değişmesidir. Membran öncesinde ve sonrasında 
kullanılan boruların korozyonu sonucu demir parametresi yükselebilmektedir.

16. Tesisin planlaması esnasında öngörülen antiskalanttan farklı ve ucuz bir antiskalant kullanımı da 
membranlarda tıkanmaları arttırabilmektedir. Dozaj pompalarının da doğru ayarlanmaması ile membranlarda 
çökelme sorunları başlar.

17. Ön arıtma prosesinin doğru seçilmesi ve doğru işletilmesi de membran ömrü için oldukça önemlidir. 
Membranlar özellikle demir, mangan gibi parametreler membranların içerisinde çökelebilir forma geçerek geri 
dönüşsüz tıkanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle bu parametreler uygun oksitleyiciler ile membran öncesi 
kum filtrelerde veya ultrafiltrelerde tutulmalıdır.

Ultrafiltreler kum filtrelere kıyasla ters yıkama sırasında attığı sudan daha az su ile kendini yıkadığından 
atık su gideri daha azdır.



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

290

3. SONUÇ 

Sonuç olarak membran arıtma tesisleri düzgün projelendirildikleri ve iyi işletildikleri sürece membran ömrü 
uzamaktadır. Örneğin bir işletmede ham su kaynağı, dozlanan kimyasallar, dozaj miktarı ve özellikleri veya 
proses dizaynı değişmediği sürece iki yıl gibi uzun bir süre basınç ve debi değişimi olmadan, yani kimyasal 
yıkama ihtiyacı olmadan çalışan tesisler mevcuttur.

Bu nedenle membranların işletilmesinde en önemli kriter işletmeci olmaktadır. Düzenli bakım ve anında 
arıza müdahalesi membran arıtma tesisleri için oldukça önemlidir. Gerek projelendirme gerekse işletme 
esnasında membran ömrünün uzatılması ve tıkanmaların önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenler şu 
şekildedir:

1. Membranlar pahalı yatırımlar olduğundan ön arıtma amacıyla mutlaka filtrasyon sistemi kullanılmalı 
ve projelendirme kriterlerine uygun çalışmaya, su kaynağı değiştiğinde proje değerlerinin kontrolüne dikkat 
edilmelidir.

2. Ön arıtma sonrasında kullanılan kartuş filtreler sürekli kontrol edilmeli ve düzenli olarak değiştirilmelidir.

3. Ters osmoz filtreler klora karşı hassas olduğundan, sodium metabisülfit dozajı sürekli takip edilmelidir.

4. Tıkanmaların önüne geçilmesi için kaliteli ve doğru antiskalant kullanımına dikkat edilmelidir.

5. Ön filtrasyonda kullanılan kum, aktif karbon veya ultrafiltrelerin geri yıkamaları geciktirilmemelidir.

6. Membranların kimyasal yıkamaları geciktirilmemeli ve doğru yıkama metodu uygulanmalıdır.

7. Mümkünse membran otopsisi yapılarak tıkanma ve yıpranma nedenleri öğrenilerek önlem alınmalıdır.

4. KAYNAKÇA

Koyuncu, İ. vd. (2018). Su/Atıksu Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve 
Uygulamaları, Cilt-1. Türkiye Çevre Koruma Vakfı. 554 s.
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ÖZET

Ülkemizde içme ve kullanma suyunun taşınmasında Polietilen boruların kullanımı gün geçtikçe artmakta 
ve her yıl binlerce kilometre boru altyapıya ilave edilmektedir. Kamu ya da özel sektör tarafından altyapıda 
kullanılmak üzere satın alınan Polietilen borular, İdarelerin tercihine bağlı olarak borular mavi veya siyah 
renkli (üzeri mavi şeritli) olarak üretilmektedir. PE boruların ömrü, ilgili standart gereği minimum 50 yıldır. 
Bu ömrü sağlayabilmek için de, hammadde üreten firmaların, ürettikleri PE temel hammaddeye bazı katkı 
maddelerini yeterli ve uygun içerikte katmaları gerekmektedir. Bunun nedenlerinden biri, satın alınan PE 
(Polietilen) boruların, malzemelerin büyük boyutlu olmasından dolayı genellikle açık alanlardaki stok 
sahalarında depolanması ve çoğu zaman da doğrudan güneş ışınına maruz kalmalarıdır. Bu stoklama süreleri 
bazen çok kısa olabileceği gibi, bazen de birkaç yılı bulabilmektedir. Stoklama esnasında PE borularda özellik 
kaybı olmaması için, içerisine katılması gerekli olan katkı maddelerinin varlığı ve uygunluğu büyük önem arz 
etmektedir. 

Temel PE malzemenin dış hava şartlarındaki ömrü sınırlıdır. Naturel PE molekülleri, açık havada 
depolandıkları zaman, güneşten gelen UV ışınlarından etkilenmektedirler. Aynı zamanda, çevresel ortamda 
termal (ısısal) faktörlerden de etkilenmektedirler. PE malzemeyi termal etkilerden ve UV radyasyonundan 
korumak için içerisine sıcaklığa dirençli katkı maddeleri ve UV radyasyonuna dirençli UV stabilizörler katkı 
maddeleri olarak ilave edilmektedir. Tabii burada katılan katkı maddeleri boruların rengini de belirlemektedir. 
PE boruların rengi, dış hava şartlarına dayanım süreleri üzerinde belirleyici olacaktır. Mavi renkli olan PE 
borularla siyah renkli olan PE borular, ilgili ürün standardının gereklerini karşılamış olsalar bile, her iki renkteki 
PE boruların açık sahada depolanması esnasında UV radyasyonundan korunma düzeyleri aynı olmayacak 
ve stoklama süreleri birbirlerinden farklı olacaktır. Bu nedenle de İdarelerin yapacağı renk seçimi, stoklama 



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

292

süreleri üzerinde etkili olacaktır. Stoklama sırasında, PE boruların içerisinde yeterli düzeyde UV koruyucu 
katkı malzemesi olmaması durumunda, borularda zamana bağlı olarak bozulmalar meydana gelecektir. Bu 
şekilde olan boruların döşenmesi halinde, beklenen altyapı ömrünün sağlanamaması ve belli süre sonra da 
borularda meydana gelmesi muhtemel hasarlar sonucunda hem su kaybı, hem de ciddi bir maliyet oluşması 
durumuyla karşı karşıya kalınacaktır. 

Bu çalışma kapsamında PE boruların dış hava koşullarında kullanımı sonucunda oluşabilecek olumsuz 
durumlar incelenecek, ilgili standartlar çerçevesinde alınması gerekli tedbirler değerlendirilecektir. Ayrıca, son 
güncel gelişmelerle, PE boruların dış hava şartlarına maruz kaldıktan sonraki kullanım süreleri ve yapılması 
gerekli testler değerlendirilecektir.    

Anahtar Kelimeler: PE boru, hava şartlarına dayanım, UV radyasyon

ABSTRACT

The use of polyethylene pipes in the transportation of drinking and potable water is increasing day by day. 
Polyethylene pipes purchased by the public or private sector for use in infrastructure. PE pipes, depending on 
the preference of the administration, are produced in blue or black color (with blue stripes). The life of PE pipes 
is minimum 50 years according to the relevant standard. In order to achieve this life, raw material producing 
companies should add some additives to the basic raw material of PE in sufficient and appropriate content. 
Because PE (Polyethylene) pipes are usually stored in outside areas due to the large size of the materials and 
they are often exposed to direct sunlight. These storage times can sometimes be very short, sometimes a few 
years. The presence and suitability of the additives required to be included in PE pipes are of great importance 
in order to prevent any loss of property within the waiting times.

The basic PE polymer has a limited service life in outdoor weather conditions. Natural PE molecules, 
when stored outdoors, are affected by UV light from the sun. Most polyethelene pipe manufactered contains 
an ultraviolet stabilization package. The type of UV stabilizer is the predominant factor affecting the storage 
life. The additives added here also determine the pipe color. The storage time of different colored PE pipes 
will be different in case of outdoor storage. Even if the pipes in black or blue colored meet the requirements 
of the relevant standard. Therefore, the choice of color by the administrations will have an impact on storage 
times. During storage, if there is not enough UV protective additive inside the PE pipes, due to time-related 
deterioration will occur in the pipes. If such PE pipes are laid, the pipes will be damaged early and the water 
loss and the serious cost will occur as a result of damage to the pipes. 

The scope of this study, the negative results that may occur as a result of the storage of PE pipes in the 
external weather conditions will be examined and the necessary measures to be taken will be evaluated. In 
addition, this document is to provide testing requirements for PE pipes to support recent modifications to the 
outdoor storage stability. 

Keywords: PE Pipes, weather resistant, UV radiation
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1. GİRİŞ

Plastik malzeme sektöründe yaşanan gelişmeler bu malzemelerin her geçen gün hayatımıza daha fazla 
girmesine yol açmaktadır. Bu malzemelerin kullanım alanlarının başında gaz, su, atık suyun taşınması,  
bilişim alt yapı hatları gelmektedir. Şüphesiz plastik malzemelerin diğer alanlarda olduğu gibi bu alanlarda da 
kullanılmasının çok önemli gerekçeleri vardır. Uzun ömür ve kolay uygulama bunların başında gelmektedir.  
Plastik alt yapı malzemeleri olan borular ve ekleme parçaları, üretimden kullanım yerine kadar bir dizi karmaşık 
ve teknolojik üretim sürecini geçtikten sonra kullanıma alınmaktadır. Bu karmaşık ve yüksek endüstri değeri 
taşıyan süreçlerde yaşanan eksikler ve aksamalar, avantajlı durumdaki bu ürünleri bir anda karşımıza daha 
ekonomik olmayan ürünler haline dönüştürebilmektedir.  

Ülkemizde her yıl kamu ve özel sektör eliyle binlerce km uzunlukta plastik borular yeraltına döşenmektedir. 
Bu boruları en çok kullanan kurumların başında da kamu kurumları (DSİ, İller Bankası, Belediyeler, İl Özel 
İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb.) gelmektedir. Kullanılan bu malzemelerin ömrü,  standartlara 
uygun üretim yapıldığında minimum 50 yıldır. Tabii ki PE su borularının standartta istenen minimum 50 yıl 
ömrü sağlayabilmesi için ilgili standartlarda istenen özellikleri karşılaması ve bu özellikleri karşılamak için 
gerekli olan katkı malzemelerini de içermesi gerekmektedir. 

Resim-1: Saha şartlarında kalan borular

Stok sahasına konulan PE borular, Resim-1’de görüldüğü gibi döşenmeden önce, güneş ışınlarına maruz 
kalmaktadır. Depolama alanındaki PE boruların bekleme süresi, bazen kısa süreli olabileceği gibi, bazen 
de birkaç yıl gibi süreleri bulabilmektedir. Bu nedenle de PE boruların içerisindeki UV radyasyonuna karşı 
koruyucu katkı malzemesinin varlığı ve uygunluğu büyük önem arz etmektedir.  
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İçme ve kullanma suyunun taşınması için PE (Polietilen) borular, “TS EN 12201-2 Plastik Boru Sistemleri 
içme ve kullanma suyu için-polietilen(PE) Bölüm 2: Borular” standardına göre imal edilmektedir. Bu standart, 
hiçbir işleme tabi tutulmamış sular da dâhil olmak üzere içme ve kullanma suyu için kullanılan polietilen 
(PE) boruların özelliklerini kapsamaktadır. Bu standart, renklerle ve katkı maddeleri ile ilgili özellikleri de 
kapsamaktadır. 

PE borular imal edildikten sonra, “TS CEN/TS 12201-7 Plastik Boru Sistemleri içme ve kullanma suyu için-
polietilen (PE) Bölüm 7: Uygunluk Değerlendirme Kılavuzu’nda belirlenmiş tip testlerini başarıyla geçmek 
durumundadır. Aynı zamanda bu boruların üretiminde kullanılan hammadde de, yine bu standartta hammadde 
ile ilgili belirlenmiş tip testlerini geçmek durumundadır. Hammadde için belirlenmiş tip testi sonuçları da TS 
EN 12201-1 standardında belirlenmiş olan kriterlere uygun olmalıdır. 

TS EN 12201-1 standardında hammadde ile ilgili olarak; “compound: homogenous extruded mixture of 
base polymer (PE) and additives, i.e. anti-oxidants, pigments, carbon black, UVstabilisers and others, at 
a dosage level necessary for the processing and use of components conforming to the requirements of this 
standard” ifadesi mevcuttur. Bu tanımda, anti oksidant, karbon siyahı, UV stabilizatör gibi katkı maddelerinin, 
PE boru üretiminde kullanılacak olan hammaddenin içerisinde yer alması gerektiği açıkça görülmektedir. Katkı 
malzemeleri ile ilgili olarak ta “additives: The compound shall be made by the material producer by adding to 
the polyethylene base polymer only those additives, pigments or carbon black necessary for the manufacture 
of pipes, fittings and valves conforming to EN 12201-2, EN 12201-3 or prEN 12201-4:2011, as applicable 
for their fusibility, storage and use” ifadesinde, katkı maddelerinin hammaddeye, hammadde üreticisi firma 
tarafından katılması gerektiği belirtilmektedir. Hammadde üreticisi firma da, katkı malzemelerini ilave ederek 
oluşturduğu PE hammaddenin, TS CEN/TS 12201-7 standardında belirlenmiş tip testlerini yaptırarak bu 
hammaddenin TS EN 12201-1 standardına uygunluğunu gösterebilmelidir. 

Burada bahsedilen katkı maddelerinden bir tanesi de UV radyasyonuna karşı koyucu katkılardır. Temel 
PE malzeme, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı duyarlıdır. UV ışınları, etilen molekülü içerisindeki 
karbon ve hidrojen bağlarını kırarak serbest radikaller oluşturur ve etilen moleküllerini daha kısa moleküller 
haline dönüştürerek daha kırılgan bir hale getirir ve özellikle PE borunun yüzeyinde daha yüksek erime akış 
değeri oluşmasına neden olur (Tip from technology, 2003).  Bu sebeple naturel PE malzemenin içerisine UV 
radyasyonu etkisine karşı dayanımı artırmak için, siyah borularda karbon siyahı, mavi renkli borularda ise UV 
stabilizatörleri katılır (Meyer, 2005). Korumayı sağlayan katkıların yetersiz olması, hiç olmaması veya PE 
malzemeyle uyumsuz olması durumunda borular, zamansal olarak daha hızlı bir biçimde dayanım özelliklerini 
kaybeder. Zamanla kaybedilen dayanım özelliklerinin göstergesi ise Erime akış endeksi değerindeki yükselme, 
Oksijen İndüksiyon süresi, kopma uzaması ve iç basınca mukavemet sonucunda azalma şeklindedir. Bu 
durum, temel PE hammadde içerisinde, uygun özellikte ya da yeterli koyucu katkı olmaması ve güneşin UV 
ışınlarının ve havadaki oksijenin PE molekül bağ yapılarını bozmasından kaynaklanmaktadır (Plastic Pipe 
Institute, 2013). 

Siyah renkli PE boruların üretiminde kullanılan hammadde içerisinde, TS EN 12201-1 standardındaki 
PE hamurun özellikleri tablosunda, karbon siyahı miktarının kütlesel olarak %2 ila %2,5 arasında olması 
ve üretimde kullanılacak olan hammaddenin içerisine katılmış olması ve homojen olarak dağıtılmış olması 
istenmektedir. Karbon siyahı, UV ışınlarına karşı koruyucu çok iyi bir katkı malzemesidir.  
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Boru şekline getirilmiş TS EN 12201-1 standardındaki PE hamurun özellikleri tablosunda, mavi renkli 
boruların hava şartlarına mukavemet şartları arasında, 3,5 GJ/m2 kümülatif güneş ışına maruz kalan borunun, 
Tablo-1’de belirtilen 3 testten de geçmiş olması istenmektedir. Bu testlerin olumlu olması durumunda, mavi 
PE boru üretiminde kullanılan hammaddenin içerisinde yeterli ve uygun miktarda UV koruyucu katkı maddesi 
olduğu belirlenmiş olur. 

 

Tablo-1:Boru formundaki PE hammaddenin özellikleri

Hava Şartlarına Mukavemet 
(siyah hammaddeye uygu-
lanmaz)

Hava şartlarına maruz kalmış 
deney parçaları aşağıdaki özel-
likleri sağlamalıdır

Kümülatif  güneş 
ışını  ≥ 3,5 GJ/m2

Elektrik kaynaklı boru başlı 
ekleme parçaları için

ayrılma mukavemeti

Yarık veya çatlak

uzunluğu ≤ L2/3

TS ISO 13954

Kopma uzaması ≥ %350 TS EN ISO 6259-1

TS EN ISO 6259-3
80˚C 1000 saat hidrostatik 
mukavemet

Hasar oluşmamalı TS EN ISO 1167-1

TS EN ISO 1167-2

Ultraviole ışınlarına maruz kalan borular için, TS EN 12007-2 standardında aşağıdaki bilgiye yer 
verilmektedir. “Polietilen borular ve bağlantı elemanları, doğrudan doğruya gün ışığına maruz kaldıkları 
takdirde, ultraviyole ışınları sebebiyle bozulmaya (özellik kaybına) uğrarlar. Polietilen malzemelerin, 3,5 GJ/
m2 ultraviyole ışıma seviyesine kadar korunması için, “stabilizasyon işlemi” uygulanır. Her ülkede, yetkili 
makamlar, kendi ülkelerindeki müsaade edilebilir depolama süreleri konusunda tavsiyelerde bulunmalıdır. 
Avrupa ülkelerindeki yıllık ortalama ışıma seviyeleri Şekil-1, Türkiye güneş enerji seviyeleri Şekil-2’de 
gösterilmiştir. Ultraviyole ışınlarına maruz kalma üst sınırını aşmış borular, mevcut standartlara uygun olarak, 
kabul edilebilir performansa sahip oldukları deneylerle gösterilmedikçe, kullanılmamalıdır.” (TS EN 12007-2, 
2003)

Şekil-1: GJ (m2 x yıl) olarak Avrupa ülkelerindeki yıllık ortalama ışıma seviyeleri
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Şekil-2: Türkiye güneş enerjisi potansiyel atlası (GEPA)

Yine aynı standartta depolama şartları ile ilgili olarak şu ifadeler mevcuttur.

“Polietilen borular ve bağlantı elemanları, malzemenin ezilme, delinme veya gün ışığına doğrudan fazla 
maruz kalma ihtimalini en az seviyeye indirecek şekilde depolanmalıdır (TS EN 12007-2, 2003)”

“Polietilen borular ve bağlantı elemanları, doğrudan doğruya gün ışığına maruz kaldıkları taktirde, 
ultraviyole ışınları sebebiyle bozulmaya (özellik kaybına) uğrarlar. Bağlantı elemanları, kullanıcıya ulaşıncaya 
kadar orijinal ambalâjlarıyla depolanmalıdır (TS EN 12007-2, 2003)”

“PE boruların açık havada depolanması hâlinde, borunun imalât tarihini de gösteren, boru üzerindeki “boru 
üretim kodu” dikkate alınarak, dış etkenlere maruz kaldığı toplam süre belirlenir. Üretim tarihi kullanılarak ve 
depolama sahasındaki ultraviyole ışıma seviyesi dikkate alınarak, ultraviyole ışınlarına maruz kalınan toplam 
seviye belirlenir. Boruların toplam depolama süresi, ultraviyole ışınlarından korunmak suretiyle uzatılabilir 
(TS EN 12007-2, 2003). 

Not: Boruları ultraviyole ışınlarından korumak için üstlerinin örtülmesi, bazen boruların aşırı sıcaklığa 
maruz kalmasına sebep olur. Bu durum da boruların performansını olumsuz olarak etkileyebilir (TS EN 
12007-2, 2003).”

“İmalât tarihi dikkate alınmak suretiyle, depolama sahasının yönetiminde “ilk giren - ilk çıkar” prensibi 
uygulanarak ışımaya maruz kalma süresi azaltılabilir. İmalât tarihi en eski olan borular, kullanıma ilk önce 
verilmelidir. İlk giren - ilk çıkar” prensibi, aynı şekilde bağlantı elemanları için de uygulanmalıdır (TS EN 
12007-2, 2003).”
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Amerika’da yayınlanan ASTM standartlarında, ASTM D-2513_99 tarihli standartta, renkli (mavi,sarı) 
PE borular ve siyah PE borular için, açık havada 2 yıl süreyi aşan boruların, standarttaki şartları tekrardan 
karşıladığı test edildikten sonra kullanılabileceği  belirtilmiştir. Bu standardın ASTM D-2513_09 versiyonunda 
ise, dış hava şartlarına maruz kalan ve içerisinde UV stabilizör içeren renkli PE boruların 3 yıl, içerisinde %2 
ila %3 arası karbon siyahı içeren PE boruların ise 10 yıl süreyle açık havada kalması durumunda bozulmalara 
karşı korunmuş olacağı belirtilmektedir. 

Karbon siyahı içeren PE borular herhangi bir teste gerek kalmadan 10 yıl süreyle kullanılabilmekte, UV 
stabilizör içeren renkli PE borular ise aşağıda belirtilen şartları sağladıktan sonra 3 yıla kadar kullanılabilmektedir 
(Plastic Pipe Institute, 2013). 

a- Çekme testi numuneleri ASTM D 638’e 
göre test edildiğinde, UV’ye maruz bırakılmadan ve de bırakıldıktan sonra Kopma Uzaması değeri 
%400’ten büyük olmalıdır.

b- Çekme testi numuneleri ASTM D 638’e 
göre test edildiğinde, Kopma Uzaması değeri, ilk orijinal değerinin minimum %50’sini sağlamalıdır.

Açık havada depolama sürelerinin belirlenmesi için yapılan test ve kontrollerde, UV ışınlarına maruz 
kalan PE borularda, yüzeyden içeriye doğru katmanlardaki bozulma düzeyleri incelenmiş ve sadece yüzey 
kısımlarının (ince bir tabakanın) UV ışınlarından etkilendiği, yüzeyin altındaki tabakanın ise korunmuş olduğu 
görülmüştür (Plastic Pipe Institute, 2013). PE boru uygulamalarında, yapılacak kaynak hazırlık işlemlerinde 
bu tabakanın kaynak prosedürü gereği kaldırılması ile uygun olmayan tabaka kısmı kazınarak uygunsuz olan 
bölge ortadan kaldırılmaktadır (Nysearch, 2008).

SONUÇ

Standarda uygun PE hammadde kullanılması durumunda Avrupa Birliği ülkeleri ve ülkemiz tarafından 
kullanılan EN standartlarına göre, renkli (mavi, sarı) PE boruların depolama şartlarında, açık sahada 3,5 GJ/
m2 UV ışıma seviyesine maruz kalması durumunda, bu boruların standardın şartlarını yerine getirdiği test 
edilmeden kullanılmaması gerekmektedir. 

 

Bununla birlikte, sahada hava şartlarına maruz borularla ilgili aşağıdaki hususlar göz önünde 
bulundurulmalıdır:  

1. PE boru üretiminde hava şartlarına mukavemet testlerinden geçmişhammaddeler kullanılmalıdır.

2. Boruların uygun bir şekilde korunarak depolanması sağlanmalıdır. (kapalı alanda veya direk üzeri 
örtülmeden üst kısmının kapatılması)

3. Stoktan ürün kullanımında ilk giren-ilk çıkar prensibi uygulanmalıdır. 

4. Depolama esnasında 3,5 GJ/m2 UV ışıma seviyesine maruz kaldığı tespit edilen/bilinenPE boruların, 
kullanımdan önce ilgili standartların gereklerini yerine getirdiğinin testler yoluyla garanti altına alınması 
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gerekmektedir. Ülkemizde bu işin seviyesine ulaşma süresi, şekil 2’de gösterilen Türkiye haritasından 
görüleceği üzere, her ilin güneşlenme sürelerine bağlı olarak birbirinden farklı olmakla birlikte, ortalama 5 GJ/
m2düzeyindedir. Buradan da, bazı illerimizin, standartta belirtilen 3,5 GJ/m2 UV ışıma seviyesine 4-5 ay gibi 
kısa sürelerde ulaştığı görülmektedir.  

Burada en önemli husus, standarda uygun, içerisinde yeterli ve uygun miktarda UV stabilizör (renkli 
borularda) veya karbon siyahı (siyah borularda)  içeren PE hammaddelerin kullanılmasıdır. Standarda 
uygun içerikte ve yeterli miktarda koruyucu katkı bulunmayan PE hammadde kullanılması durumunda ise, 
bu borularda sahada stoklama sırasında zamana bağlı olarak bozulmalar meydana gelecek ve istenilen ömrü 
tamamlamadan hatlarda patlamalar ve su kayıpları oluşacaktır. 
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ÖZET   

İçme suyunun taşınmasında sıklıkla kullanılan çelik boruların korozyona karşı korunması, çelikten 
suya metal göçünün engellenmesi için çeşitli kaplamalar kullanılır. Kaplama ürünleri tipik olarak 
coal-tar, çimento harcı, sıvı uygulanmış epoksi, toz epoksi (FBE) veya poliüretan (PU) dır. Makalede 
bu kaplama tiplerinin teknik özellikleri, bu kaplama türlerini kapsayan standartlar, avantajları ve 
dezavantajları özetlenmiştir. Ayrıca bu kaplamaların halk sağlığı üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi 
için yaygın kullanılan standartlar, bu standartlarda kullanılan test metotları hakkında bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: içme suyu, kaplama, epoksi, halk sağlığı

Interior  Linings of Steel Pipes for Potable Water Transportation

ABSTRACT

Various linings are used for steel pipes for transportation of potable water. Main functions of these 
linings are to protect steel against corrosion, prevent the migration of metal from steel to potable 
water. Lining types are typically coal-tar, cement mortar, liquid-applied epoxy, powder epoxy (FBE) 
or polyurethane (PU). In this article, the technical features of these lining types, standards governing 
these lining types, advantages and disadvantages of these lining types are summarized. Commonly 
used standards for determining the effects of these coatings on public health and the test methods used 
in these standards are also given. 

Keywords: potable water, lining, epoxy, public health
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1.0 GİRİŞ

Dünya’daki çoğu gelişmiş ülkede, halk güvenli içme suyu kaynağına erişebilmektedir. İçme suyu, 
en güvenli ve en ekonomik şekilde çelik borular vasıtasıyla taşınır. Borudan geçmekte olan su, çelik 
ile temas halinde olduğunda çeliğin aşınmasına, korozyona uğramasına neden olacağı için borunun iç 
kısmı kaplanır. Bu kaplamalar içme suyu ile temas eder. Bu makale, su borularında sıklıkla kullanılan 
kaplama teknolojilerini,  bu teknolojilerin avantajlarını ve dezavantajlarını, kaplamaların halk sağlığı 
açısından test edilmesi için kullanılan test prosedürlerini içerir.

2.0 İÇME SUYU

İçme suyu olarak bilinen su, sağlık sorunları riski olmadan içilebilen veya yiyecek hazırlamak için 
kullanılabilen sudur. Tipik olarak gelişmiş ülkelerdeki musluk suyu, sadece az miktarda tüketilmesine 
ya da gıda hazırlamada kullanılmasına rağmen, içme suyu kalite standartlarına uymaktadır. İçme 
suyunun diğer tipik kullanımları arasında çamaşır yıkama, tuvalet gideri ve sulama bulunmaktadır. 
İçilebilir sulara örnek olarak, belediye arıtılmış su sistemlerinden sağlanan musluk suyu, damıtılmış 
veya ters ozmoz ile saflaştırılmış içme suyu verilebilir.

2.1 İçme Suyu İç Kaplamaları İçin Endüstri Standartları

İçme suyunu kullanacak insanların sağlığını korumak için yazılan şartnameler, genellikle su iletim 
borusunun iç kısmında kullanılacak kaplama sistemleri için Amerikan Su İşleri Birliği (AWWA) 
standartlarına uygun malzeme gereksinimlerini içerir. Halen AWWA’nın Çelik Boru Komitesi’nin 
himayesinde 23 onaylı standart bulunmaktadır. Bu standartlardan 14’ü metal boruların korunması 
için mevcut olan kaplamalara, beş tanesi de su iletim borusu kaplamalarına uygulanabilir. Her bir 
kaplama türü için ayrı AWWA test standardı vardır:

•	 C203 - Çelik Su Boru Hatları için Coal-Tar kaplama (Coal-Tar Enamel Lining for Steel Water Pipelines)

•	 C205 - Çelik Su Borusu (100 mm ve Büyük) için Çimento-Harç Koruyucu Kaplama ve saha kaplama 
uygulaması. (Cement–Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water Pipe 4 In. (100 mm) and Larger—
Shop Applied.)

•	 C210 - Çelik Su Boru Hatlarının İç ve Dış Cephe Sıvı-Epoksi Kaplama Sistemi. (Liquid-Epoxy 
Coating System for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines.)

•	 C213 - Çelik Su Boru Hatlarının İç ve Dış Cephe için Toz Epoksi (Fusion-Bonded) Epoksi 
Kaplama. (Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines.)

•	 C222 - Çelik Su Boru ve Ek Parçaları İç ve Dış için Poliüretan Kaplamalar. (Polyurethane 
Coatings for the Interior and Exterior of Steel Water Pipe and Fittings.)

Tüm AWWA çelik boru kaplama standartları, içilebilir suyun maksimum servis sıcaklığını dikkate 
alarak hazırlanmıştır. Standartların amacı, malzeme, uygulama, muayene, test, taşıma ve paketleme 
gereksinimleri dahil olmak üzere çelik su boru hatlarının iç kaplama sistemleri için minimum 
gereksinimleri sağlamaktır.

2.2 İçme Suyu Boru Hatlarında Suya Temas Edecek Kaplamaların Halk Sağlığı Açısından 
Değerlendirilmesi

İçme suyuna temas edecek kaplamaların seçimi ile ilgili otorite aşağıdaki faktörleri gözetmelidir;

1) Kullanılan kaplama amaca uygun mudur?
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2) Normal kullanım koşullarında halk sağlığını tehdit edebilir mi?

3) Halk sağlığını tehdit edebilecek bileşenler ilk uygulamada ve kullanım ömrü boyunca kaplamanın 
içinden içme suyuna karışabilir mi? 

İçme suyu ile temas eden metal olmayan malzemelerin halk sağlığı açısından değerlendirilmesi 
için özellikle gelişmiş ülkelerin ülkelerine özel standartları vardır. Standartlar arasında farklılıklar 
olmakla birlikte tüm standartlarda ortak olan testler; kullanılan malzemenin suyun koku ve  tadına 
olan etkisi, malzemeden suya geçebilecek olan kimyasal, metal ve ağır metallerin belirlenmesi, 
malzemenin bakteri oluşumuna etkisinin incelenmesi olarak özetlenebilir. Bazı ülkeler (Almanya, 
Fransa, Hollanda) kaplama malzemesinde veya malzemenin polimerinin üretiminde kullanılan 
hammaddeleri pozitif liste yoluyla denetleme yoluna giderken, Bazı ülkeler (İngiltere, Amerika) böyle 
bir zorlayıcı liste yerine, kaplama malzemesi üreticisinden istedikleri hammadde listesini toksikolojik 
incelemeden geçirdikten sonra deney programını belirlemektedir. 

Örneğin NSF / ANSI 61(Amerika), içerik üzerinde kural koyucu sınırlar koymak yerine ürünlerden 
içme suyuna sızan kirletici maddelerin seviyesini değerlendiren bir sağlık etkileri standardıdır. 

NSF toksikologları, muhtemel bileşenleri ve malzemeden içme suyuna sızabilecek kirletici maddeler 
veya reaksiyon yan ürünlerini belirlemek için suyla temas eden malzemenin formülasyonunu gözden 
geçirirler. Bu formülasyon incelemesi kimyasal analizleri belirler. Bitmiş ürünün test edilmesi, ürünün 
pH 5 ve pH 10 derecelerindeki suya maruz bırakılması ve antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, krom 
(krom VI dahil), bakır, kurşun, cıva, selenyum, talyum ve nikel gibi metallerin, ayrıca toksikolojik 
analizden çıkan potansiyel maddelerin analizi ile gerçekleştirilir. 

Avrupa’da en yaygın olan ve dünyada da geçerliliği olabilen İngiltere standardında halk sağlığı 
açısından yapılan testler değerlendirme kriterleri açısından açıklayıcıdır.

BS6920 British Standard for testing non-metallic materials in contact with drinking water (WRAS-
Water Regulation Advisory Scheme) standardına göre yapılan testler aşağıda özetlenmiştir:

 

Koku ve tat testi; Bu test, ürünün suya ayırt edilebilir bir koku ya da tat katma yeteneğini değerlendirir. Test 
klorlu ve klorsuz su kullanılarak yapılır. Test süresi 14 gündür.

Görünüş testi; Bu test, ürünün suya fark edilebilir bir renk veya bulanıklık verebilme yeteneğini değerlendirir. 
Test süresi 14 gündür

 

Mikroorganizma gelişimi; (MDOD-mean dissolved oxygen difference), Bu test,  ürünün su ile temas ettiğinde  
aerobik mikroorganizma büyümesini destekleme yeteneğini değerlendirir. Bu testin tamamlanması 7 ila 9 hafta 
sürer. Bir ürün için elde edilen ortalama çözünmüş oksijen farkı (MDOD) değeri, ürünün mikroorganizmaların 
büyümesini destekleme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Mikroorganizmaların büyümesi arttıkça son değer de artar.

 

Çevre sağlığı kontrolü; Bu, ürünün toksikolojik değerlendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış basit 
bir sitotoksisite tabanlı tarama testi ve ekstraksiyon prosedürüdür. Testin tamamlanması en az 7 gün sürer. 
Ürünün sulu ekstresi bir memeli hücrelerine toksisite göstermemelidir.
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Metal ekstraksiyonu; Bu test, metallerin üründen suya geçişini belirlemek için kullanılır. Test 
süresi 4 haftadır.Ürünün sulu ekstrelerinde tespit edilen herhangi bir metal BS 6920 Bölüm 1’de 
verilen Maksimum Kabul Edilebilir Konsantrasyondan (MAC) daha az konsantrasyonda olmalıdır. 
(Norris M.,

 

Avrupa’nın 4 büyük ülkesinde yapılan testler, uygulanan test metodları Tablo 1. de özetlenmiştir.

Tablo 1: Avrupa’da kullanılan analitik yöntemler

 Belirleyici Fak-
törler

Fransa Almanya Hollanda İngiltere

Koku EN 1622 EN 1622 EN 1622 BS 6920-2.2
tat

EN 1622 EN 1622 EN 1622 BS 6920-2.2

Toplam organik 
karbon

EN 1484 EN 1484 EN 1484
EN 1484 

klor ihtiyacı EN ISO 7393-2 - - -

   renk - Görsel Karşılaştır-
ma

EN ISO 7887, Se-
ction 4

EN ISO 7887: 
section 4

bulanıklık -  EN ISO 7027 EN ISO 7027

alüminyum EN 11885 (2) + +
+

antimon EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ +
+

arsenik EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ +
+

baryum - + +
+

kadmiyum EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ +
+

krom EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ + +

bakır
- + + -

demir - + +
+
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kurşun EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ +
+

cıva EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ +
+

nikel EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ +
+

selenyum EN 17294-2/EN 15886 
(2)

+ +
+

gümüş - + + -

kalay - + + -

çinko - + + -

PAHs EN 17993 + + -

Organik çözü-
cüler

EN 11423-1, XP 
P41250-2

+ + -

akışkanlaştırıcı EN 6468 (PCBs) + + -

THMs(Trihalo-
metan)

EN 10301 + + -

Mikrobial büyü-
me

- DVGW W270 (A)
NVN 1225

BS 6920-2.4

sitotoksisite XP P41250-3 - - BS 6920-2.5

GC-MS genel 
anket

XP P41250-2 -
-

BS 6920-4

www.dwi.gov.uk/drinking-water-products/faqs/Annex2.pdf

Bu standartlara ek olarak Portekiz, İspanya, Avusturya, Kuzey Avrupa ülkelerinin ayrı hijyen 
standartları vardır. Bu çok başlılığı önlemek, Avrupa ülkeleri arasında standart uyumunu sağlamak 
amacıyla Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ortak bir girişim (4MS Initiative) başlatmıştır. (Hunt 
J.,2011) Bu girişimin amacı su kaynağından musluğa kadar içme suyu ile temas eden materyallerde 
senkronize, optimize ve standardize edilmiş test metotlarının geliştirilmesidir.(Kooij ve ark.)
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3.0 YAYGIN İÇ KAPLAMA TÜRLERİ

Çelik içme suyu iletim boruları için beş yaygın iç kaplama malzemesi vardır. Bunlar coal-tar, 
çimento harcı, sıvı uygulanmış epoksi, toz epoksi (FBE) ve poliüretan (PU) kaplamalardır.(William 
G. , 2001) Bu kaplama teknolojilerinin her birinin doğal avantajları ve dezavantajları vardır. Ayrıca, 
her bir iç kaplama türü, farklı yüzey hazırlığı gereksinimlerine sahiptir.

Coal-tar için temel oluşturan kömür katranı zifti, koklaşma işlemleri sırasında yaklaşık 1.300°C’de 
oluşan kararlı moleküllerdir. Dolgular ve kömür, ürüne esneklik ve güç katar. Güçlü moleküler 
düzenleme, boru hattı korozyon koruması üretmek için gerekli özelliklere sahip coal-tar sağlar. 
Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•	 Suya dayanıklı - ihmal edilebilir su emme ve buhar iletimi.

•	 Kararlı kimyasal yapı - asit ve alkaliye dayanıklı

•	 Katodik ayrışmaya dayanıklı – katodik korumaya uygun

•	 Yüksek elektrik direnci - iki yıl boyunca suya daldırıldıktan sonra bile, elektrik direnci kayda 
değer oranda değişmez.

•	 Yapışma - çelik yüzeye yapışması mükemmeldir.

•	 Bakterilere, deniz organizmalarına ve kök penetrasyonuna  dayanıklıdır.

İçeriğinde bulunan kanserojen bileşiklerin hem kaplama uygulayıcılarını  maruz kalabilmesi, hem 
de suya geçebilmeleri dolayısıyla içme suyu tüketicileri açısından yarattığı sağlık riskleri sebebiyle 
Avrupa ve Amerika’da içme suyuna temas eden yüzeylerde kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemizde de 
kullanımı boru dış kaplamaları ile sınırlıdır. 

Uygulamaya ilişkin hususlar: Yüzey hazırlığı, coal tar kaplama performansı için kritik öneme 
sahiptir. Uygulama hava sıcaklığı ve neme karşı duyarlıdır. Coal-tar kaplama uygulamaları genellikle 
uygulama sırasında malzemenin ısıtılması ve sürekli olarak karıştırılmasını gerektirir.

Çimento harcı kaplamaları, düşük maliyetle uzun vadeli koruma sağlar ve içme suyu boruları 
için standart kaplamalardan biridir. Bugüne kadar içme suyu hatlarında iç kaplama olarak  en yaygın 
olarak kullanılan kaplama türüdür.  (Deb ve ark., 2006 ve Deb ve ark., 1999). Bu teknoloji Avrupa’da 
1920 lerden, Amerika’da ise 1930’lardan beri kullanılmaktadır (Oram, 2004).

Çimento harcının en büyük faydası uygulama kolaylığıdır. Harcın karıştırılması ve uygulanması 
kolaydır ve düşük risklidir. Çelik harcı kaplamaları, çelik-harç arayüzünde stabil bir hidroksit filmi 
oluşturarak çelik borunun korozyona karşı  aktif olarak korunmasını sağlar. Korozyona karşı koruma 
aktif olarak adlandırılır, çünkü astarda süreksizlikler olduğunda bile koruma sağlar. Ayrıca çimento 
harcı, mikrobiyolojik büyümeyi desteklememektedir.

Çimento-harç kaplamalarının uygulaması, yavaşça dönen bir boruya çimento karışımının 
pompalanması veya dökülmesiyle gerçekleştirilir. Ardından dönme hızı arttırılırak , merkezkaç 
kuvveti ile harç çelik üzerine homojen bir şekilde yayılır. Döndürme işleminden sonra kaplama, ortam 
sıcaklığında nemli hava ile veya buhar kullanılarak kürlendirilir. Beton gibi, çimento harcı kaplamaları  
da kuruma çatlakları oluşturabilir, ancak bu çatlaklar kaplama ıslatıldığında kendiliğinden iyileşir. 
Çimento astarının ıslatılması kaplamanın şişmesine de neden olur, bu da mukavemeti ve yapışmayı 
artırır. 

Yumuşak veya agresif suların yanı sıra yoğun klorlu su ile uzun süreli temas, çimento harcı 
kaplamalarına zarar verebilir. Çimento harcı kaplamaları, akış hızı saniyede 20 feetten yüksek  
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olduğunda  iyi performansı gösterir. Taşınan suyun agresif olduğu ve akış hızının düşük olduğu 
durumlarda uzun bekleme süreleri pH’ı yükseltebilir. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda kullanılan çimento harcı kaplamaların birçoğunda başarısızlıklar, 
içme suyunun  kalitesinde sorunlar gözlenmiştir. (Deb ve ark., 2006 ve Oram,2004). İngiltere’nin 
Güneybatısında 20 yıl önce çimento harcı ile kaplanmış içme suyu borularında çelik boruların 
korozyona uğramasından kaynaklı kırmızı su akması problemi gözlenmiştir. Kırmızı suya ek olarak 
boruların içinde çimento çözünmesinden kaynaklı kum ve çimento kalıntılarına rastlanmıştır. (Oram, 
2004). Bu problemin özellikle İngiltere’nin bu bölgesinde yaşanmış olması bu bölgede kullanılan 
içme suyunun kalitesi ile ilgilidir. Yumuşak, agresif su çimento harcını erozyona uğratmış, kalsiyum 
karbonat oluşumuna sebep olarak suyun sertliğini ve  pH’ının artırmıştır. (Deb ve ark., 2006). Çimento 
ayrıca çözünmüş aluminyum salarak suyun kalitesini bozmaya yatkındır. (Saegrov ve ark., 2007). 

Çimento-harç kaplamalar yüksek kanlılıklı uygulamalarda dolayı ağırdır, yüzey pürüzlülüğü 
polimerik kaplamalarda daha yüksektir, bunlara bağlı olarak bir iletim borusunun mevcut akış 
hacmini azaltır.  Ayrıca uzun kür sürelerine ihtiyaç duyar. Tüm bu dezavantajlar bu kaplama türünden 
polimerik kaplamalara geçişi hızlandırmıştır.  

Sıvı Epoksi kaplamalar içme suyu endüstrisinde ilk kez İngiltere’de, 1970’lerin sonunda 
kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak agresif sularda düşük performans gösteren çimento harcı ve bitüm 
kaplamalara alternatif olarak ortaya çıkmıştır (Deb ve ark., 2006). Epoksi kaplamaların etkinliğine dair 
ilk çalışmalardan biri 1983 yılında İngiliz araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya 
kadar epoksi kaplamalar uzun vadeli performanslarına dair endişeler nedeniyle kullanılmaya 
başlanmamıştır (Warren ve ark., 1983). Uzun bir zaman aralığında epoksinin performansını tahmin 
edebilmek için hızlandırılmış yaşlandırma deneyleri tasarlamışlardır. Deneylerde yüksek korozif 
ortam yaratmak için  yüksek konsantrasyonlarda  dezenfektan (150 mg/L  Cl2) ve sülfat  (150 mg/L  
SO4-2) kullanılmıştır. Sürekli havalandırılan test düzeneğinde ve yüksek sıcaklıkta (50˚C) yüksek 
koroziviteli klor ve sülfatın epoksi kaplama üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Gerçek koşullarda 20 
yıl kullanım ömrüne denk düşen deney şartlarında yaşlandırmanın epoksi kaplama üzerine etkisi 
ihmal edilebilir düzeyde tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak gerçek servis koşullarında 4 yıl izlenen 
epoksi kaplamalarda fiziksel hasar oluşmamış, kaplamanın içme suyu kalitesine olumsuz etkisi tespit 
edilmemiştir. (Warren ve ark., 1983):

•	 Yüzeylerde bakteri oluşumu gözlenmemiştir.

•	 Suda organoleptik veya fiziksel bozunma gözlenmemiştir.

•	 Suya toksik metal veya sitotoksik bileşen geçişi olmamıştır .

Daha önce 30 yıla varan sürelerde İngiltere’de epoksi ile kaplanmış içme suyu boru hatlarından 
alınan numunelerde yapılan toksikolojik analizlerde sorunlu bulgulara rastlanmamıştır (Jackson, P.J. 
ve ark., 2007).

Epoksi kaplamalar mükemmel su ve kimyasal direnç özelliklerine sahiptir. Çeşitli kalınlıklarda 
uygulanabilir , hem fabrikada hem de sahada uygulanabilir. Epoksi uygulama ile çelik yüzeyinde 
geçirimsiz, dielektrik katman oluşur. 

Tek kat veya çok katlı sistemler olarak uygulanabilir ancak endüstri uygulamalarında hızından 
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dolayı daha çok tek katlı uygulamalar tercih edilmektedir.  İçme suyunda kullanılan epoksi kaplamalar 
solvent içermez. 

Epoksi kaplamalar sert ve aynı zamanda  esnektir  ve  aşınmaya karşı dirençlidir. Bu özellikleri 
sayesinde yüksek iç hızlı servis ortamları için kaplama olarak seçilirler.

Epoksi kaplamalar, uygulamadan önce dikkate alınması gereken bazı sınırlamalara sahiptir. 
Metalin yüzey hazırlığı, tüm kaplamalar için kritik bir performans faktörüdür. Epoksi kaplamalarda 
yüzey hazırlığının  ISO 8501-1 standardına göre en az Sa 2½ seviyesinde olması, raspalama sonrası 
yüzey pürüzlülüğünün 75-100 mikron olması gerekir. Kaplamada tipik uygulama kalınlıkları 400-
1000 mikron kuru film kalınlığı aralığındadır.

Sıcaklığa bağlı olarak değişen kürlenme süreleri takip edilmelidir. Ayrıca nemli ortamlarda 
uygulama epoksilerde uygulama ve performans zafiyetlerine yol açabilir. 

Epoksiler tipik olarak havasız (airless) spreyle uygulanır. Karışım ömrü düşük kaplamalarda, 
veya üretim hızını artırmak için karışımı uygulamadan hemen önce yapabilen çift beslemeli airless 
kullanılır. Kaplamada herhangi bir süreksizlik, katodik korumanın olmadığı veya etkisiz olduğu 
koşullarda korozyona sebep olabilir, bu sebeple uygun cihazlarla yakından takip edilmelidir. İçme 
suyu hatlarında kullanılan sıvı epoksiler uçucu organik bileşikler (VOC) içermez.

Füzyon Bağlı Epoksiler (Toz epoksi), tek bileşenli ve ısıyla sertleşen kaplamalardır. FBE’ler,ısı 
gördüğünde sıvılaşır ve daha sonra içeriğindeki bileşenlerin reaksiyonu sonucu hızla katılaşır. Çelik 
yüzeyine mükemmel bir yapışmaya ve esnekliğe  sahip olan ve kullanım sırasında hasara karşı dirençli 
olan bu kaplamalar, ısıtılmış parçalara uygulanır. Uçucu organik bileşikler (VOC) içermediğinden, 
FBE’ler çevre dostu olarak kabul edilir.

Sağlıklı bir kürlenmenin sağlanabilmesi için çelik yüzey sıcaklığının en az 230°C olması gerekir. 
Genellikle yarı otomatik elektrostatik tabancalar veya akışkan yatak kullanılarak minimum 350µ ila 
400µ kalınlığında uygulanır. FBE malzemesi genellikle 50µ ila 120µ arasında birkaç katta uygulanır. 
Katlar arasında yapışma kaybı riski vardır. 

FBE genellikle bir dakikadan daha kısa bir sürede dokunma kurumaya ulaşır. Formülasyona bağlı 
olarak  en fazla üç dakikada tamamen kürlenir. 

Aromatik/Alifatik Poliüretanlar, VOC içermeyen %100 katılı malzemelerdir. Poliüretan 
kaplamalar tipik olarak 500µ  minimum kalınlıkta uygulanır. Ancak, kalın uygulamaları mümkündür. 
İçme suyu borularının iç yüzeyine özel olarak, poliüretan malzemeler kullanılmasının avantajları 
aşağıdaki gibidir:

•	 Hızlı sertleşme ve hızlı üretim

•	 Çeliğe mükemmel yapışma

•	 Yüksek darbe dayanımı 

•	 Yüksek korozyon dayanımı

•	 Daha pürüzsüz iç yüzey

•	 Erozyon kavitasyonuna bağlı bozulmalara karşı dayanıklılık
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Çelik su iletim borusu kaplamak için kullanıldığında poliüretan malzeme ile ilgili bazı sınırlamalar 
vardır. Poliüretanlar, ısıtılmış, çift beslemeli airless ve nitelikli, deneyimli uygulayıcılara ihtiyaç duyar. 
Yüzey kalitesi sıvı epoksi kaplamalarda olduğu gibi önemlidir. Görece yeni bir teknolojidir, hızlı 
kürlenme özelliklerinden dolayı özellikle içme suyu boru rehabilitasyonlarında tercih edilmektedir.
(William G., 2001) 

4.0 SONUÇ

İçme suyu borularında içme suyu ile temas edecek kaplamala sektöründe iki itici güç vardır. 
Birincisi, toplam performansta artışı hedefleyen ve kendini daha yüksek korozyon ve kimyasal direnç, 
daha hızlı devreye alma sağlayan hızlı kürlenme teknolojileri, özellikle rehabilitasyon projelerinde 
daha yüzey toleranslı ürünler olarak gösteren teknolojilerdir. Bu teknolojiler önündeki en önemli 
engel ise geçmiş teknolojilerin oluşturduğu gelenek, kullanım alışkanlıklarıdır. İkinci itici güç ise 
dünyada giderek artan çevre ve halk sağlığı bilincine paralel olarak giderek artan ve çeşitlenen 
hijyen testleridir. Bu testler bir taraftan gelişirken, bir taraftan da içme suyu ile temas eden yüzeylere 
uygulanacak kaplamalar için özellikle Avrupa’da ortak standart oluşturma çalışmaları sürmektedir. 
Böyle bir çaba kaplama üreticilerinin piyasaya yeni ürünle giriş sürelerini kısaltacaktır. İçme suyu 
çelik borularında çimento kaplama ve sıvı epoksi teknolojileri en yaygın teknolojilerdir. 
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ÖZET

Yer altı hatlarının döşenmesi, değiştirilmesi, incelenmesi, yerlerinin tespit edilmesi ve kaçakların 
belirlenmesi eylemlerinin toprak yüzeyinden en az kazı yapılarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan 
teknikler kazısız teknolojiler olarak adlandırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 1980’li yıllarda yaygınlaşmaya 
başlayan kazısız teknolojiler, Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren kullanılmaktadır. İçmesuyu ve atıksu boru 
hatlarında kazısız teknolojilerin kullanımının en mühim avantajı yeraltı hatlarının döşenmesi veya yenilenmesi 
esnasındaki sosyal maliyeti asgariye indirmesidir. Şehir sakinlerinin can güvenliğinin artırılmasının yanı sıra 
çevre kirliliğinin, görüntü ve gürültü kirliliğinin, trafik sıkışıklığının, ticari hayatın aksamasının, CO2 emisyon 
salımının, hafriyat kamyonlarının döküm sahasına gidip gelerek trafik yükünü artırması, tranşe kapatılmasından 
sonra yolların yamalı hale gelmesi, vb. olumsuz durumların azaltılması kazısız uygulamalarda mümkün 
olmaktadır. Açık kazılı uygulamalara göre kazısız teknolojiyle yapılan uygulamaların sahada daha kısa sürede 
tamamlanması sayesinde proje maliyetleri daha ekonomik hale gelmektedir. Mevcut boru hatlarının durum 
değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni hat döşenmesi olarak üç ana başlıkta incelenen kazısız teknolojiler 
farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Durum değerlendirmesi başlığı altında ülkemizde 
sızıntı tespiti, yer altı radar görüntüleme ve kapalı devre video görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. 
İyileştirme başlığı altında ülkemizde boru içinde sertleştirerek astar oluşturma ile katla ve şekil ver teknikleri 
kullanılmaktadır. Yeni hat döşenmesi başlığı altında ülkemizde yatay yönlendirilebilir delgi, mikrotünel ve 
boru itme teknikleri kullanılmaktadır. Kazısız teknolojiler, disiplinler arası yoğun bir çalışma gerektirdiğinden 
uygulamayı yapacak ve yapılan uygulamayı kontrol edecek teknik personellerin teknolojik konularda eğitim 
almış ve belgelendirilmiş kişiler olması gerekmektedir. Su ve kanalizasyon idarelerinin kazısız teknolojiler 
teknik şartnamelerinin ilgili uluslararası standartlara haiz olması ve kazısız teknolojilerde uzmanlığa sahip 
müşavirlerden projenin planlama aşamasından uygulamanın tamamlanmasına dek teknik danışmanlık hizmeti 
almaları projelerin başarısı açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kazısız teknolojiler, çevre dostu, sosyal maliyet, şehir konforu
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Utilization of Trenchless Technology in Water and Waste Water Pipelines

ABSTRACT

Trenchless technology is the installation, replacement, inspection, locating and leak detection of underground 
infrastructure with minimum excavation from soil surface. Trenchless technology has been widely used 
in developed countries since 1980s and utilized in Turkey from 1990s. The most important advantage of 
trenchless technology in the urban water and waste water management is minimizing the social cost during the 
installation or renewal of underground infrastructure. Increasing the life safety of city inhabitants; reducing 
environmental pollution, visual and noise pollution, traffic jams, failure of business life, CO2 emission release, 
number of earth-moving trucks and road pavement quality become possible with trenchless projects. On the 
other hand, trenchless projects become more economic compared with open excavation projects due to their 
shorter construction periods. Trenchless technology will be examined in three separate groups as condition 
assessment and rehabilitation of existing underground infrastructure and new installation of underground 
infrastructure; which requires a cooperation of different disciplines. Under the title of condition assessment; 
leak detection, ground penetrating radar and cctv inspection techniques are used in Turkey. Under the title 
of rehabilitation; cured in place pipe lining and fold & form lining techniques are used in Turkey. Under the 
title of new installation; horizontal directional drilling, microtunnelling and pipe jacking are used in Turkey. 
As trenchless technology requires interdisciplinary and   knowledge intensive study therefore workers and 
supervising technical staff shall be trained and certified. Water and waste water utilities shall have trenchless 
technology technical specifications in accordance with international standards and shall receive technical 
consultancy service from planning phase till the completion of installation from the consultants having 
expertise of trenchless technology for the success of the projects.

 

Keywords: Trenchless technology, environment friendly, social cost, city comfort

1. GİRİŞ

Kazısız teknolojiler gelişmiş ülkelerde yaygın şekilde kullanılmakla beraber ülkemizde açık kazının 
mümkün görülmediği projelerde tercih edilmektedir. Bu durumu oluşturan başlıca sebeplerden biri kazısız 
teknolojideki makine ve malzemelerin genellikle ithal olmasından dolayı göreceli yüksek maliyetlere sahip 
oluşudur; bir diğeri ise kazısız teknolojideki işçiliğin eğitim ve uzmanlık gerektirmesidir.

Kazısız teknoloji yerine açık kazı tercih edildiğinde meydana gelen olumsuzluklar sosyal maliyet olarak 
adlandırılmış ve aşağıdaki şekilde sekiz sınıfa ayrılmıştır (Pucker J., Allouche E., Sterling R., 2006):

a) Yolculuk gecikmesi
b) Araç işletme maliyeti
c) Azalan yol yüzey değeri
d) Ticaret kaybı
e) Park alanlarının kaybı
f) Toz kontrol maliyeti
g) Gürültü kirliliği maliyeti
h) Çalışan güvenliği

Sosyal maliyetin projenin genel maliyetinin içine dâhil edilmemesi gerçekçi bir maliyet hesabının ortaya 
çıkmasına engel olmaktadır. Projenin başlangıç hesaplamalarında daha ekonomik olabileceği öngörülen açık 
kazı iş kalemleri, yol açtıkları sosyal maliyet hesaba katıldığında kazısız teknolojiden daha yüksek bir maliyete 
sebebiyet vermektedir.
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2. KAZISIZ TEKNOLOJİ İLE AÇIK KAZININ MALİYET MUKAYESESİ

Altyapı boru hatlarının döşenmesi veya yenilenmesi esnasında pek çok farklı iş kalemi mevcuttur. Bu iş 
kalemlerinin kazısız teknoloji ile veya açık kazı ile farklı birim fiyatları oluşturulmaktadır. Ne var ki, açık 
kazıda yer alan iş kalemlerinin birim fiyatları ilgili kurumlarca bilinir olmasına rağmen kazısız teknoloji iş 
kalemlerinin birim fiyatlarının ithal makinelere ve malzemelere dayanmasından dolayı güncel olarak özel 
sektörden fiyat teklifleri alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşin toplam metrajının göreceli olarak düşük olduğu 
projelerde sahada ihtiyaç duyulan kazısız teknoloji makinelerinin lojistik ve tedarik maliyeti, kullanılacak 
malzeme maliyetini aşabilmektedir. Yanıltıcı olabilecek maliyet verilerinin ortaya çıkmaması için kazısız 
teknoloji projelerinin kısım kısım ihale edilmesi yerine planlanan metrajların toplu bir proje ile ihale edilmesi 
maliyeti daha ekonomik hale getirebilmektedir.

Kazısız teknoloji ve açık kazı iş kalemlerinin birlikte ihale edilmesi de maliyet hesabında yanıltıcı neticeler 
verebilmektedir. Açık kazı iş kalemlerini yapan çok sayıda yüklenici firma olmasına rağmen kazısız teknoloji 
iş kalemlerini yapan az sayıda yüklenici firma bulunmakta ve bu firmalar daha az iş hacmine sahip oldukları 
için mali açıdan diğerleri ile rekabette zorlanmaktadırlar. Bu durum ise kazısız teknoloji yüklenici firmalarını 
bu tip projelerde alt yüklenici pozisyonuna yönlendirmektedir. Projenin tümü için ana yüklenici olan firmalar 
kazısız teknoloji iş kalemlerini söz konusu alt yüklenici firmalara yaptırmalarına rağmen kendi kârlarını da 
ayrıyeten hesapladıkları için bu tip projelerin maliyet bilgilerinden sağlıklı veri elde edilememektedir.    

Viyana’da yer alan bir kanalizasyon hattının iyileştirilmesi için açık kazı ve kazısız teknoloji yöntemleri 
kullanıldığında sosyal maliyet dâhil edilerek elde edilen maliyet mukayesesi Tablo 1’de gösterilmektedir. 
Viyana’da yapılaşmanın yoğun olduğu, şehir içi otobüs güzergâhında bulunan merkezi bir semtte 1200 mm 
çapında bir kanalizasyon boru hattı için söz konusu mukayese yapılmıştır. Açık kazı kısmında 18 ft ortalama 
tranşe talep edilmiştir; kazısız kısımda ise CTP kaplama malzemesi kullanılmıştır. Her iki yöntemle de proje 
süresi 25 hafta olarak öngörülmüştür (Pucker J., Allouche E., Sterling R., 2006).
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Tablo 1. Açık kazı ve kazısız teknoloji ile maliyet mukayesesi

Birim Açık Kazı Kazısız

proje süresi 175 gün 175 gün
boru uzunluğu [ft = 30,48 cm] 1.099 1.099
trafik verisi

cadde tipi şehir caddesi şehir caddesi
trafik kontrol hız limiti (araçlar için), 

servis yolu (otobüsler 
için)

hız limiti (araçlar için)

trafik hacmi [araç/gün] araçlar: 3500, otobüs-
ler: 210, kamyon: 395

araçlar: 3500, otobüsler: 
210, kamyon: 395

kayıp park alan sayısı 35 8
genel maliyet verisi

kişi başı kayıp zaman 
değeri

[$/saat] 6,8 (otobüs), 11 (araç-
lar, kamyon)

6,8 (otobüs), 11 (araçlar, 
kamyon)

yerel işletmeler haftalık 
ort. gelir

[$] 59.195 59.195

temizlik personel ücreti [$/saat] 10 $/m2 pencere 10 $/m2 pencere
sözleşme doğrudan 
maliyetleri

[$] 986.893 1.016.300

konulan boru maliyeti [$/ft] 898 925
yolculuk gecikme ma-
liyeti

[$] 236.091 16.851

ticari gelir kaybı [$] 47.395 0
toz ve kirlilik kontrol 
maliyeti

[$] 16.276 3.887

azalan yol yüzey değeri [$] 36.538 2.181
parkmetre gelir kaybı [$] 9.977 2.281
gürültü kirliliği mali-
yetleri

[$] -2.660 -5.755

toplam sosyal maliyet-
ler

[$] 343.617 19.445

konulan boru maliyeti [$/ft] 313 18
inşaat gün maliyetleri [$/gün] 1.964 111
sözleşme doğrudan ma-
liyetleri yüzdesi

[%] 35 2

toplam maliyetler [$] 1.330.510 1.035.745
konulan boru maliyeti [$/ft] 1.211 942

Çevre dostu kazısız teknolojilerin sosyal maliyet açısından en mühim avantajlarından birisi de inşaat 
esnasında ortaya çıkan CO2 emisyonunu asgariye indirmesidir. Sürdürülebilir bir şehir yaşamı için çevresel 
etkilerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Varşova’da yer alan Czajka atıksu arıtma tesisinin kollektor inşaatının 1. fazında 3000 mm dış çapa sahip 5,7 
km toplam uzunluğunda CTP boruların açık kazı ve kazısız teknoloji (mikrotünel) yöntemleri kullanıldığında 
ortaya çıkabilecek CO2 emisyonlarının mukayesesi Tablo 2’de gösterilmektedir. Trafik dolayısıyla oluşan 
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emisyonların hesaplanması proje güzergâhındaki 2.544 metre uzunluğundaki altı şeritli bir cadde dikkate 
alınarak yapılmıştır. Kazısız yöntemle yapılan imalat esnasında oluşan CO2 emisyonu sahada ölçümlerle 
hesaplanmıştır. Normal trafik esnasında oluşan CO2 emisyonu ise projenin tamamlanmasını müteakip sahada 
ölçümlerle hesaplanmıştır. Açık kazı yöntemiyle oluşabilecek CO2 emisyonu ise KNR (Polonya Sermaye 
Harcamaları Kataloğu) hesaplamalarına ve literatür araştırmalarına dayanarak hesaplanmıştır (Vladimirov V., 
Hölterhoff J., 2012).

Tablo 2. Açık kazı ve kazısız teknoloji ile CO2 emisyon mukayesesi

Altyapı boru hatlarının inşaatında dolaylı ekonomik maliyetler nadiren ölçülmekte veya bazen hiç hesaba 
dâhil edilmemektedir. Bu sebeple, toplumdaki bireyler, ancak yaşam veya çalışma mekânları inşaat alanlarına 
yakın olduğunda yaşam veya çalışma şartlarındaki önemli bozulmaları tecrübe etmektedirler. Planlamacılar 
dolaylı ekonomik maliyetleri ve bu cihetle sosyal maliyetleri ve etkilerini nadiren düşünmektedir (Lauesen L., 
2010).

Yakın bir gelecekte komşular, vatandaşlar ve kullanıcılar için sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınmadan 
hiçbir proje tasarlanmayacak ve bütçelenmeyecektir. Söz konusu sosyal maliyetleri kapsayan evrensel maliyet, 
sözleşmelerin yapılmasında yegâne yöntem olacak ve sadece inşaat işlerinin maliyetine göre olan yöntem son 
bulacaktır (Legaz C., 2007).

Ülkemizde kazısız teknoloji ile gerçekleştirilmiş pek çok proje olmasına rağmen bu projeler sayesinde 
tasarruf edilen sosyal maliyetlerin parasal değerleri üzerine kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. 
Ülkemizde hem açık kazı ile gerçekleştirilen projelerin yol açığı sosyal maliyetlerin hem kazısız teknoloji ile 
gerçekleştirilen projeler sayesinde tasarruf edilen sosyal maliyetlerin parasal değerlerinin tarafsız ve kapsamlı 
bir mukayeseye tabi tutulması durumunda ülkemizdeki ilgili paydaşlar tarafından konu daha sarih biçimde 
anlaşılabilecektir. 



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

314

3. KAZISIZ TEKNOLOJİ PROJELERİNDE BELGELENDİRİLMİŞ PERSONEL İHTİYACI

Kazısız teknolojiler, bilgi yoğun bir çalışma gerektirdiğinden işi yapacak ve yapılan işi kontrol edecek 
teknik personellerin teknolojik konularda eğitim almış ve belgelendirilmiş kişiler olması elzemdir. Kazısız 
teknoloji projelerinin ilgili uluslararası standartlara uygun gerçekleştirilmesi, teknik şartnamelerin söz konusu 
standartları içermesi ile belgelendirilmiş teknik personelin şartnameler ve standartlar doğrultusunda çalıştığının 
denetimi projenin başarısını artıracaktır.

Ülkemizde ulusal meslek standardı hazırlama görevini yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Atık 
Su ve Yağmur Suyu Hatları Görüntüleme Operatörü ile Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü 
standartlarını onayladığı kamuoyundan takip edilmiştir. Bunlara ilaveten aşağıda kısa tanımları önerilen kazısız 
teknoloji meslekleri için ulusal meslek standartlarının hazırlanması kentsel su ve atıksu yönetiminde kazısız 
teknolojilerden elde edilecek verimi artıracaktır.

3.1. Yer Altı Radar Görüntüleme Operatörü

Altyapı hatları için herhangi bir kazı yapılmadan evvel yer altındaki mevcut boru hatlarını tespit etmek için 
radar cihazı vasıtasıyla ve tahribatsız bir yöntemle yer altına elektromanyetik sinyal gönderen, yer altından 
geri dönen sinyalleri radar cihazının radyo anteni vasıtasıyla yakalayan, alınan sinyalleri dijital bir işlemci 
ve ekran vasıtasıyla işleyen ve değerlendiren, değerlendirmeyi müteakip yer altındaki mevcut boru hatlarının 
pozisyonlarını ve derinliklerini raporlayan, sahada kazı yapacak teknik personeli bu rapor doğrultusunda kazı 
öncesinde bilgilendiren, kullandığı cihazın bakım ve kalibrasyonu kapsamındaki faaliyetleri yürüten kişidir.
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Şekil 1. Yer Altı Radar Görüntüleme şematik gösterimi (www.istt.com)

3.2. Fiziki Su Kayıpları Tespit Operatörü

Borularda ve bağlantı parçalarında meydana gelen kırık ve çatlaklardan, boru başı ve abone bağlantı 
hatalarından ve servis depolarından meydana gelen, tüketici sayacından önceki, kaçak ve taşmalardan 
kaynaklanan su kayıplarını tespit etmek amacıyla aktif sızıntı tespit cihazları, veri kaydediciler, korelasyon 
cihazları, yer mikrofonları, metal dedektörü, elektromanyetik dedektör, yer altı radarı, basınç düzenleyici 
kontrol vanası kontrolörü, yüksek frekanslı basınç ölçme cihazı, telemetri veri kaydediciler ve manometreleri 
kullanarak çalışma yürüten; çalışma sonucunda tespit ettiği fiziki kayıpları raporlayan, sahada kazı ve onarım 
yapacak ekibi bu rapor doğrultusunda kazı öncesinde bilgilendiren, kullandığı cihazların bakım ve kalibrasyonu 
kapsamındaki faaliyetleri yürüten kişidir.



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

316

Şekil 2. Fiziki Su Kayıpları Tespiti şematik gösterimi (www.istt.com)

3.3. İçme Suyu Hatları Boru İçi İyileştirme Operatörü

Fiziki su kayıpların tespit edildiği boru hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesini müteakip içme suyuna 
uygunluğu uluslararası sertifikalarla tescil edilmiş malzemeyi yerinde püskürtme yöntemi ile mevcut boru 
hattına boru içinden uygulayarak iyileştirme işlemini gerçekleştiren, söz konusu işlemi müteakip iyileştirme 
öncesinde ve sonrasında alınan boru içi görüntüleri mukayeseli değerlendirerek fiziki su kayıplarının azalmasını 
raporlayan, boru hattının işletmesinden sorumlu teknik personeli bu rapor doğrultusunda bilgilendiren, 
kullandığı cihazın bakım ve kalibrasyonu kapsamındaki faaliyetleri yürüten kişidir. 
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Şekil 3. İçme Suyu Hatları Boru İçi İyileştirme şematik gösterimi (www.istt.com)

3.4. Atık Su Hatları Boru İçi İyileştirme Operatörü

Arıza tespit edilen atık su boru hatlarının temizlenmesi ve görüntülenmesini müteakip reçinesi fabrika 
ortamında emdirilmiş, spiral sarımlı ve dikişsiz olarak üretilmiş, güneş ışığına karşı dıştan korumaya alınmış 
cam elyaf esaslı malzemeyi bacalardan boru içine indirerek üzerinde ultraviyole ışık yayan lambaları bulunan 
ve önünde video görüntüsü alan kameraya haiz cihazı kullanarak iyileştirme işlemini gerçekleştiren, söz konusu 
işlemi müteakip iyileştirme öncesinde ve sonrasında alınan boru içi görüntüleri mukayeseli değerlendirerek 
raporlayan, iyileştirme öncesinde var olan bağlantıları iyileştirme sonrasında robot vasıtasıyla tekrar açan, 
boru hattının işletmesinden sorumlu teknik personeli bu rapor doğrultusunda bilgilendiren, kullandığı cihazın 
bakım ve kalibrasyonu kapsamındaki faaliyetleri yürüten kişidir.

Şekil 4. Atık Su Hatları Boru İçi İyileştirme şematik gösterimi (www.istt.com)
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3.5. Yatay Yönlendirilebilir Delgi Makinesi Operatörü

Boru hatlarının veya haberleşme ile enerji hatlarının yatay yönlendirilebilir delgi yöntemi ile yer altına 
döşenebilmesi için çalışmanın yapılacağı zeminin etüdü hakkında bilgi edinen, delginin başlangıç ve bitiş 
noktalarını tespit eden, delginin giriş ve çıkış açıları ile derinliğini hesaplayan, zemin etüdüne uygun kılavuz 
delgi ekipmanı ile delgiye başlayan, delgi esnasında yer altında önüne çıkabilecek objeleri veya diğer altyapı 
hatlarını tespit ederek delgiyi tekniğine uygun olarak yönlendiren, makine tijlerinin yer altında usulüne 
uygun çalışmasını gözeten, sahadaki seyyar takip personelleri ile koordinasyonu sağlayan, kılavuz delginin 
tamamlanmasını müteakip zemin etüdüne uygun genişletme başlığı ile boruyu veya kabloyu kılavuz delgi 
güzergâhından geriye doğru çeken, çekme işleminin tamamlanmasını müteakip döşenen hattın pozisyonunu 
ve derinliğini raporlayan, hattın işletmesinden sorumlu teknik personeli bu rapor doğrultusunda bilgilendiren, 
kullandığı makinenin bakım ve kalibrasyonu kapsamındaki faaliyetleri yürüten kişidir.

Şekil 5. Yatay Yönlendirilebilir Delgi şematik gösterimi (www.istt.com)

3.6. Mikrotünel Makinesi Operatörü

Boru hatlarının mikrotünel yöntemi ile yer altına döşenebilmesi için çalışmanın yapılacağı zeminin 
etüdü hakkında bilgi edinen, yer altına giriş şaftının açılmasını müteakip mikrotünel makinesinin yer altına 
indirilmesini ve tünele girişini koordine eden, makine ile yüzeydeki kontrol kabini içindeki kontrol paneli 
arasında sürekli olarak yapılan veri alış verişini takip ederek değerlendiren, makinenin ön görülen sapma 
sınırları dışına çıkması engelleyen, mikrotünel makinesini kumanda ederek tünelin kazılmasını sağlayan, 
kesici ve kırıcı uçlarla zemini parçalandıktan sonra sistemden püskürtülen basınçlı su ile akışkan hale gelen 
zemin malzemenin sistemde mevcut boşaltım borularınca emilerek yüzeydeki boşaltım tankına aktarımını 
takip eden, makinenin tüneli kazması esnasında hidrolik itici ekipman ile kazılan kısımda eş zamanlı olarak 
boruların itilmesini koordine eden, çıkış şaftına ulaşılmasını müteakip makinenin tünelden çıkışını ve yer 
üstüne çıkarılmasını koordine eden, yapılan imalatı raporlayan, hattın işletmesinden sorumlu teknik personeli 
bu rapor doğrultusunda bilgilendiren, kullandığı makinenin bakım ve kalibrasyonu kapsamındaki faaliyetleri 
yürüten kişidir.
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Şekil 6. Mikrotünel şematik gösterimi (www.istt.com)

4. SONUÇ

Kentsel su ve atıksu yönetiminde boru hatları hayati fonksiyonlara sahiptir. Temiz suyun ulaştırılması ve 
atıksuyun toplanması için şebekelerin işler halde tutulması, periyodik olarak durum değerlendirilmelerinin ve 
iyileştirmelerinin yapılması gerekmektedir. Kazısız teknolojiler hem durum değerlendirme hem de iyileştirme 
çalışmaları için mühim avantajlar sunmaktadır.  

Şehir sakinlerinin can güvenliğinin artırılmasının yanı sıra çevre kirliliğinin, görüntü ve gürültü kirliliğinin, 
trafik sıkışıklığının, ticari hayatın aksamasının, CO2 emisyon salımının, hafriyat kamyonlarının döküm sahasına 
gidip gelerek trafik yükünü artırmasının, tranşe kapatılmasından sonra yolların yamalı hale gelmesinin, vb. 
sosyal maliyetlerin azaltılması da ancak kazısız teknolojiler ile mümkün olabilmektedir.

Kazısız teknolojilerin kentsel su ve atıksu yönetiminde yaygınlaştırılmasını zorlaştıran önyargıların başta 
geleni açık kazı ile mukayese edildiğinde pahalı bir yöntem olduğu algısıdır. Hâlbuki sosyal maliyetlerin de 
projenin genel maliyetine dâhil edilmesi neticesinde açık kazı ile gerçekleştirilen imalatların kazısız teknoloji 
ile gerçekleştirilen imalatlara göre daha yüksek maliyetlere ulaşması söz konusu olmaktadır.

Kazısız teknolojilerin kentsel su ve atıksu yönetiminde başarılı sonuçlar vermesi için işi yapacak ve 
yapılan işi kontrol edecek teknik personellerin teknolojik konularda eğitim almış ve belgelendirilmiş kişiler 
olması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kazısız teknoloji meslekleri için ulusal meslek standartlarının 
en kısa sürede mevzuata dâhil edilmesi ve belgelendirilmiş personelin uluslararası standartlara haiz teknik 
şartnamelere uygun çalıştığının denetlenmesi projelerin başarısını artıracaktır.
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1.  ABSTRACT

The market for trenchless renewal of water pipelines is growing at a fast rate. Several methods can be used for 
trenchless water pipe renewal, such as cured-in-place pipe (CIPP), close-fit pipe (CFT), sliplining (SL), pipe bursting 
(PB), and spray-in place pipeline (SIPP). There are new methods and technologies developing that should be considered 
for cost-effective and efficient pipeline renewals. As discussed in this paper, one of these methods recently developed is 
Pipe-in Liner, a new Fabric Reinforced Flexible Plastic Pipe (FRFPP). Among other factors, pipeline renewal design and 
construction include considerations for structural, semi-structural and non-structural applications as well as flow capacity. 
The structural application is used when the new renewed pipe is designed as standalone, without consideration of support 
from the old pipe. The semi-structural design uses the support from the old pipe and the new liner pipe spans the cracks 
and holes to eliminate leakage as well as enhancing the structural capacity of the old pipe. The non-structural application 
is used mainly for corrosion protection and water quality applications. The installation of the renewed pipe requires proper 
selection of renewal method, old pipe inspection and preparation, and considerations for surface access as well as service 
disruptions and lateral connections. The objectives of this paper include presenting requirements and decision-making 
process for design and installation of water pipeline renewal systems using a new close-fit product.

2. INTRODUCTION AND BACKGROUND

Like all infrastructure, the condition of water pipelines deteriorates gradually over time. Combinations of corrosion, 
soil movements, traffic loads, and operating pressures lead to poor water quality, leakage problems, and loss of pressure. 
About 50% of the North American water distribution systems were made with cast iron pipes that were installed prior to 
the 1950s and have problems such as tuberculation, reduced hydraulic capacity, which result in low water quality. Not 
only deterioration impacts on pipes, but it also impacts on surrounding soil environment (AWWA, 2006). Consequently, 
both structural and leakage problems are common, particularly in older cast iron waterlines. The design of renewal pipe 
includes considerations of structural, semi-structural, and non-structural applications as well as flow capacity. The fully 
structural or structurally independent (Class IV Linings, AWWA-M28 2014) application is used when the new renewed 
pipe is designed as standalone, without consideration of support from the old pipe. The semi-structural design (Class II 
and III Linings, AWWA-M28 2014) uses the support from the old pipe and the new liner pipe spans the cracks and holes 
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to eliminate leakage as well as enhancing the structural capacity of the old pipe. The non-structural application (Class 
I linings, AWWA-M28 2014) is used mainly for corrosion protection and water quality applications. The installation of 
the renewed pipe requires proper selection of renewal method, old pipe inspection and preparation, and considerations of 
surface and customer disruptions and service lateral connections. The objective of this paper is to present the requirements 
and the decision-making process for design and installation of water pipeline renewal systems and discuss features and 
benefits of Pipe-in Liner, a new Fabric Reinforced Flexible Plastic Pipe (FRFPP). 

The choice of renewal method for underground pipelines depends on first the percentage of deterioration, and second 
the physical conditions of the old pipeline system. Length, size, type, pipe material, number of connections, hydrant 
locations, and bends must be considered before the most appropriate renewal method is selected. The key elements for 
selection of a specific method for renewal of water pipes are (Najafi, 2016):

•	 Recognition of the problems/defects of the water pipe consequences on the objectives for the renewal 
method

•	 The operating pressure 
•	 The old pipe material, dimensions and features including bends, alignment, joints, history of previous 

repairs, depth, degree of corrosion, etc.
•	 The types and locations of valves, fittings and hydrants
•	 Length of time the water pipe can be out of service or bypassing requirements
•	 Other site and project specific factors
•	 Cost of the renewal method

Traditionally, the pipeline renewal was conducted by replacement with a new pipe called open-cut. The open-cut 
method involve, excavating, replacing, embedding and backfilling new pipe, compacting and reinstating of ground 
surface and pavement. Nearly 70% of the total project cost of a project using this method can be attributed to the pre- 
and post-construction aspect of the renewal process, not to the renewal of the system itself with new pipe (Najafi and 
Gokhale, 2005). Additionally, social and environmental factors related to open-cut method includes adverse impacts 
on the community, businesses, and commuters affected due to air pollution, noise and dust, safety hazards and traffic 
disruptions (Najafi and Gokhale, 2005). The deterioration of pipelines is a complex process and numerous physical, 
environmental and operational factors influence the failure of buried pipelines (Malek Mohammadi et al., 2019).

New technologies, environmental concerns and economic trends have resulted in the development of a variety of more 
efficient, sustainable, cost-effective methods for renewal of existing water pipe infrastructure. These new technologies 
include a variety of products called linings, which, instead of fully replacing an existing pipeline, create a new pipeline 
inside existing ones. 

2.1. Lining Renewal Classification

Linings used for renewal of water pipes can be classified into four groups involving: 1) Non-structural (Class I), 2) 
Semi-Structural (Class II), 3) Semi-Structural (Class III), and 4) Structural (Class IV) as shown in Table 1. Selection of 
an appropriate lining system depends on how much the old pipe is deteriorated and this factor must be considered during 
design of renewal method (AWWA, 2014).

Table 1. Structural Classification of Lining Systems (AWWA, 2014)

System Class Non-Structural
Class I

Semi-Structural Structural
Class IVClass II Class III

Corrosion Protection Yes Yes Yes Yes

Gap Spanning Capability No Yes Yes Yes

Inherent Ring Stiffness No (Depends on 
Adhesion)

No (Depends on 
Adhesion)

Yes
(Self Support)

Yes
(Self Support)

Survives Burst Failure of 
Existing Pipe No No No Yes
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 2.2. Water Pipe Renewal Methods

Cured-in-Place Pipe (CIPP)
In this method, a resin-impregnated fabric tube is inserted into an old pipe by winching-in-place or inverted-in-place. 

Resin will be cured by three applications, hot water, steam and ultraviolet (UV). CIPP supports gravity and pressure pipes 
in all four classes (non-structural, semi-structural and fully structural) (Najafi, 2016).

Sliplining
In this method, a smaller diameter pipeline is inserted inside the old pipe and, if not grouted, an annular gap will be 

remain between the old pipe and the new pipe. Sliplining usually uses PE and PVC materials for water applications. This 
method provides a structural application when old pipe does not have joint settlement or misalignments (Najafi, 2016).

Pipe Bursting
In this method, the old pipe is broken and a new pipe with the same or a larger diameter is installed (Najafi, 2016).

Close-fit Pipe
Since 1988, close-fit pipe (CFP) has been used extensively in the United States. This technique can be used for 

potable water and gas supply lines, and industrial applications. The CFP can be used for structural, semi-structural and 
non-structural purposes and pipeline from 4-in. to 65 in. diameter and lengths up to 5,000 ft. This type of trenchless 
pipeline renewal uses a new polyethylene (PE) or polyvinyl chloride (PVC) pipe that is modified in cross-section before 
it is installed. After placement or insertion into the existing pipe, it is reformed to its original size and shape to provide a 
close-fit with the existing pipe. 

Figure 1 - Decision Support Diagram of Renewal Techniques (Adapted from Najafi 2016)
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2.3 A New Close-fit Pipe

Pipe-in Liner is a Fabric Reinforced Flexible Plastic Pipe (FRFPP) for water pipelines (Asoe 2018a and 2018b). By 
using this method, the water service shutdown periods during installation are dramatically reduced resulting in the same 
day return to service (up to 2,000 ft or 600 m). The end result is an inert and corrosion resistant lining system that enhances 
structural capacity of the old pipe with a new design life. The rapid installation together with a class II semi-structural 
solution to the conventional CFP, provide less service disruptions and efficient installations.

Pipe-in Liner consists of three different layers. The inner layer is modified PE for water resistance. The middle layer 
is polyester or Kevlar, according to operating pressure requirements. Kevlar is used when higher operating pressure is 
needed and polyester is a cost effective solution for the pipes with lower operating pressures. The outer layer is made by 
a modified PE for better abrasion resistance. Figure 2 illustrates the different layers of Pipe-in Liner.

Figure 2: Pipe-in Liner Layers
(Asoe 2018a)

For other applications where the pipe operating pressure exceeds the normal pressure rating of the Pipe-in Liner, the 
lining would rely on the residual structural strength of the existing pipe to span holes and cracks over the remaining design 
life of the old pipe. In these instances (i.e., partially deteriorated existing pipe design applications), it is important that the 
existing pipe generally be in a structurally-sound condition and to remain so throughout the rest of the design life of the 
Pipe-in Liner.

Pipe-in liner is manufactured by through-the-weave extrusion technology (Asoe 2018a), which results in single piece 
structure of liner. By connection of outside cover and inside tube, this product ensures that the outside cover and inside 
tube as well as the reinforcement layer elongate or expand at the same range due to changes in operating pressure or 
temperature. Expansion rate of the liner is more than 3% at the operating pressure for more flow and improvement in 
hydraulic capacity, as closely will attach to the inner surface of the old pipes (Asoe 2018a).

Some of the benefits of Pipe-in Liner can be highlighted by comparing the Pipe-in Liner method to commonly-
used Sliplining and CIPP renewal methods as shown in Tables 2 through 3. Figure 3 illustrates a schematic installation 
procedure and equipments for Pipe-in liner methods.
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Table 2. Pipe-in Liner Features and Benefits/Applicability

Features Benefits/Applicability
Continuous Barrier Lining Prevents corrosion which results prevents leakage from pipe joints and holes

Thin-Walled Lining Minimum reduction of cross sectional area

Smooth Liner Inside Diameter Maximizes flow capacity by reducing “C” factor

Ambient Temperature Installation No process heating requirements

Trenchless Installation Minimum disturbance to adjacent services, surface and subsurface

Diameter Variances Applicable to pipe diameters from 2 in. to 32 in. (50 mm to 800 mm)

Return to Service Same day return to service (up to 2,000 ft)

Accommodate Bends Liners can be used in up to 45° bend or 90° bend with a 5D radius

Rapid Installation Long-distance installation at one time (up to 13,000 ft)

Cost Effective Because of fast installation and short bypass time, this product is cost effective

Table 3. Comparison between Sliplining and Cured-in-Place Pipe (CIPP) with Close-fit
For Class II applications 

Category Sliplining CIPP Close-fit (Pipe-in Liner)

Supplies As PVC/Polyethylene Plastic 
Pipe Epoxy resins or similar

Fabric Reinforced
Flexible Plastic Pipes 
(FRFPP)

Liner Length 
Limited for long pipe 
segments due to weight of 
lining material

Limited for large size pipe 
segments

Up to 13,000 ft length can 
be done due to light weight 
lining material

Cross Section 
Reduction

Cross-sectional area is 
typically reduced 10% or 
more in sliplining method 
(Robinson et al, 2009)

Minimum impact Minimum impact

Curing Process No curing process is required Curing process may take 1- 5 
hrs No curing process is required

Lining Thickness Uniform thickness along the 
pipe length

Variations and non-
uniformity of liner thickness 
along the pipe length (Das, 
2016)

Uniform thickness along the 
pipe length

Annular Gap/
Adhesion

Water flow can develop along 
annular gaps. Sometimes 
grouting of annular space is 
required

No annular gap and no need 
to grout the annular space

No annular gap and no need 
to grout the annular space

ID of host pipes 4-48 inches 6-60 inches 2-32 inches
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Figure 3. Schematic Performance Installation 

2.4 Pipe-in Liner Installation

The following steps presents the Pipe-in Liner installation procedure:
1. Select the section of existing pipes to be rehabilitated
2. Install by-pass hoses to keep transferring flow during rehabilitation
3. Excavate entry and exit pits at the start and end point of the project 
4. Inspect existing pipe with an inspection tools such as CCTV and analyze the pipe condition and defects
5. Clean the existing pipe (see Figure 4a)
6. Deform Pipe-in Liner into U-shape and bind the liner with tape. The process can be done manually or 

with special folding machine (see Figure 4b)

Figure 4. a: Cleaning the Existing Pipe; b: Deforming Pipe-in Liner
(Asoe 2018b)
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7. Set up Pipe-in Liner at the entry pit and winch at the exit pit (see Figure 5a)
8. Install pulling head to Pipe-in Liner (see Figure 5b)
9. Install hose guides
10. Pull Pipe-in Liner into the existing pipe (see Figure 6a)
11. Install Pipe-in Liner into the special burst coupling, fix tight with flange and seal both ends
12. Apply compressed air to expand the deformed liner to normal size. The lining will be tight-fit to the old 

pipe after this process (see Figure 6b)
13. Bolt the “Outer Flange Tube” to prevent any movement
14. Put the middle “Expansion Ferrule” inside the lining
15. Use the hydraulic jack to push Inner “Pushing Tube”
16. Seal two ends of the pipe and performing hydrostatic pressure or air pressure test
17. Install transition pipes
18. Weld transition pipe into the existing pipe (see Figure 7)
19. Recover transferring fluid
20. Remove by-pass and backfill the shafts

Figure 5. a: Setting up Pipe-in Liner; b: Installing Pulling Head 
(Asoe 2018b)
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Figure 6. a: Pull Lining into the Existing Pipe; b: Expanding by Compressed Air
(Asoe 2018c)

Figure 7. Welding Transition Pipe
(Asoe 2018b)
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3.  CASE STUDIES

Pipe-in liner is used in several water renewal projects as shown in Table 6. Project number 2 in Table 6 is a water 
main pipe at the top of mountain, approximately 3,478 ft (1,060 m) above sea level in Shanxi, China. In this project, two 
steel old pipe segments with lengths of 750 ft (230 m) each and 232 psi (1,600 kPa) pressures were renewed. Flexibility 
of Pipe-in Liner accommodated several bends from 12.5o to 30o during installation process. This project was successful 
for 115 ft (35 m) height difference. The installation process took only one day for each segment, s a fast-track project.

Table 4. Water Main Application Case Studies (Asoe 2018c)

Project 
No.

Host 
Pipe ID
in. (mm)

Old Pipe 
Material

Design 
Pressure of 

Old Pipe
psi (kPa)

Length
ft (m)

Installation
Duration

day

Project
Duration

day
Location

1 12 (300) Ductile 
Iron 145 (1,000) 430 (130) 1 1 Baoding, China 

(2018)

2 20 (500) Steel 232 (1,600) 1,500 
(460) 2 3 Shanxi, China 

(2018)

3 20 (500) Steel 145 (1,000) 2,000 
(600) 2 7 Xiamen, China 

(2017)

4 14 (350) Steel 145 (1,000) 400 (120) 1 2 Tianjing, China 
(2018)

5 10 (250) Steel 145 (1,000) 430 (130) 1 3 Desnogorsk, 
Russia (2018)

4. CONCLUSIONS

According to AWWA, M28, Class II liners can be applied by different materials and methods. According to this 
manual, these semi-structural classes protect corrosion and have capability of spanning cracks and holes; however, they 
cannot survive old pipe burst failures. Pipe-in Liner provides less surface disruptions and is a fast and efficient product 
for Class II liners.
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ÖZET 

Bu çalışmada, ilk olarak Türkiye Çelik Boru sektörü ve sektörün dünyadaki yeri hakkında ön bilgi verilmiştir. 
Sonrasında, iletim hatlarında kullanılan çelik boruların sağladığı montaj kolaylığı, yüksek akış kapasitesi, uzun 
işletme ömrü, emniyet ve ekonomiklik gibi avantajlar ele alınmıştır. Referans sağlaması açısından ülkemizde 
ve dünyada inşa edilmiş olan çeşitli iletim hatları çalışmanın sonunda listelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik, Boru, İletim Hattı

Steel Pipe Industry in Turkey and Use of Steel Pipe in Transmission Lines

ABSTRACT

In this study, Turkey Steel Pipe Industry and its position in world are briefly covered. Then, the advantages 
of using steel pipes in transmission lines are reviewed such as ease of installation, high flow capacity, long 
service life, safety and economy. The various transmission lines constructed in Turkey and around the world in 
terms of providing reference are listed at the end of the study.

Keywords: Steel, Pipe, Transmission Line
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1. GİRİŞ

Günümüzde sıvı-gaz-katı veya karışımlarının taşınmasında kullanılan yapılar arasında boru hatları başta 
gelmekte olup, boru ile taşıma yer altı veya yer üstünde farklı malzemelerden üretilmiş borular kullanılarak 
gerçekleştirilmektedir. Örnek olarak doğalgaz, petrol, su ve atık su taşımacılığı Türkiye’de yaygın olarak boru 
hatları ile sağlanmaktadır. Boru hatları ile su taşıma göz önüne alındığında yaygın olarak kullanılan boru tipleri 
şu şekilde sıralanabilir:

•	 Çelik Boru

•	 Düktil Boru

•	 Polimerik Malzemelerden Yapılmış Borular 

•	 Kompozit Borular (Ürgen, 2014).

Çelik borular diğer boru türleri arasında mekanik özellikleri, uygulamalarının kolaylığı ve ekonomiklikleri 
açısından öne çıkmaktadır. Bu bildiri kapsamında öncelikle Dünya ve Türkiye Çelik Boru Sektörü hakkında 
ön bilgi verilmiş olup boru iletim hatlarında çelik boru kullanılmasının önemi ve avantajları örnekler ile 
desteklenerek açıklanmıştır. 

2. ÇELİK BORU SEKTÖRÜ 

Çelikten üretilen borular kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre 
sınıflandırılmaktadır. 

Kullanım Alanlarına Göre:

a) Standart su ve gaz boruları

b) Petrol ve doğal gaz boruları

c) İçme suyu ve sulama boruları

d) Sondaj boruları ve koruyucu borular

e) Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı borular

f) Mekanik borular ve profiller

g) Özel hassas borular

h) Yapı profilleri

Boyutlarına Göre:

a) Küçük borular (168,3 mm dış çapa kadar)

b) Orta büyüklükteki borular (168,3 mm ve 406,4 mm dış çap arası)
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c) Büyük borular (dış çapı 406,4 mm’den büyük olanlar)

Üretim Yöntemlerine Göre:

a) Dikişli borular

     i. Boyuna dikişli borular

     ii. Spiral dikişli borular

b) Dikişsiz borular (ÇEBİD, 2017).

Çelik boru sektöründe talep, genel ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Genel 
olarak; altyapı yatırımlarının devam ettiği, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde talebin daha fazla 
olduğu gözlemlenmektedir. Bunun haricinde; çelik boru ve profillerin yoğun olarak kullanıldığı inşaat sektörü, 
otomotiv sektörü, enerji sektörü ile mobilya ve makine sanayilerindeki gelişmeler çelik boru talebini doğrudan 
etkilemektedir (ÇEBİD, 2017).

2.1. Dünya Çelik Boru Piyasası

2015 yılında (tüm ülkelerin Steel Statistical Yearbook’ta yer alan en güncel verileri 2015 yılı için mevcuttur) 
dünya çelik boru üretimi, bir önceki yıla göre %1,48 artış göstererek 141 milyon 154 bin ton düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 2015 yılında dünya toplam çelik boru üretiminin yaklaşık %81’ine tekabül eden 115 milyon 
tonu Asya kıtasında gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında dünya çelik boru üretiminin yaklaşık %70’ini dikişli 
borular, kalan kısmını ise dikişsiz borular oluşturmuştur (World Steel Association, 2018). 

2015 yılı verilerine göre, dünya dikişli çelik boru üretiminin büyük kısmını gerçekleştiren Çin, 69 milyon 
696 bin tonluk üretimi ile dünyanın en fazla dikişli çelik boru üretimi yapan ülkesi konumundadır. Türkiye 
ise 4,52 milyon tonluk üretimi ile dünyanın en fazla dikişli çelik boru üreten dördüncü, Avrupa’nın ise birinci 
ülkesi olma unvanına sahiptir (World Steel Association, 2018).
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Şekil 1. 2015 Yılı  Dünya Dikişli Çelik Boru Üretimi (World Steel Association, 2018)

2016 yılında toplam dünya dikişli çelik boru ihracatı 25,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Çelik 
boru ihracatının büyük bir kısmı Asya kıtasından yapılmıştır. Türkiye 1 milyar dolara karşılık gelen 1,64 milyon 
tonluk çelik boru ihracatıyla dünya sıralamasında 4. sırada yer almıştır (World Steel Association, 2018).

Şekil 2. 2016 Yılı  Dünya Dikişli Çelik Boru İhracatı (World Steel Association, 2018)
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2.2. Türkiye Çelik Boru Sektörü

Türkiye çelik boru üretimi, 2000’li yılların başında sektöre yapılan yatırımlarla önemli bir ivme kazanmıştır. 
2000-2007 döneminde sürekli bir artış gösteren çelik boru üretimi, 2008 ve 2009 yıllarında küresel ekonomik 
kriz sebebiyle azalan bir seyir izlemişse de daha sonraki dönemlerde ekonomideki toparlanmaya paralel olarak 
artmaya devam etmiştir.

Şekil 3. 2017 Yılı Türkiye Dikişli Çelik Boru Üretimi (ÇEBİD, TÜİK)

Avrupa ve dünyadaki yeri göz önüne alındığında Türkiye’nin, çelik boru sektöründe önemli bir yeri olduğu 
görülmektedir. Türkiye çelik boru sektörü, sektörün yıllara dayanan tecrübesi ve yurt dışı pazarlarda elde ettiği 
kazanımlarla önemli bir konuma gelmiştir. Günümüzde, Türkiye çelik boru sektörü gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında birçok önemli petrol, doğalgaz ve su iletim hattı projelerinde yer almış ve iletim hatları konusunda 
önemli tecrübeler kazanmıştır. 

3. ÇELİK BORULU İLETİM HATLARININ AVANTAJLARI

Çelik boruların üretim teknolojisinde son yıllarda önemli gelişmeler meydana gelmiş, uygulanan 
iç ve dış kaplama yöntemleri ile korozyona karşı mukavemet önemli ölçüde arttırılmıştır. Ayrıca, 
katodik koruma yöntemi de kullanılmak suretiyle çelik boru ile yapılan boru hatları çok uzun yıllar 
kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, çelik üretim teknolojisinde yaşanan gelişmelerle daha düşük et kalınlığı 
ile daha yüksek basınca dayanan çelik boruların üretilebilme imkânı ortaya çıkmıştır. Bu da çelik boruların 
alternatif borulara göre daha ekonomik olmasını sağlamaktadır. Çelik boruların en önemli avantajlarından birisi 
de boru bağlantısının kaynakla yapılıyor olmasıdır. Böylece çelik borular, depreme ve yer hareketlerine karşı 
alternatif borulara nazaran daha dirençli olmaktadır. Tüm bu üstünlükleri nedeniyle; yurtiçinde ve yurtdışında 
birçok su ve enerji iletim hatlarında kullanılan çelik borular, dünyada en fazla tercih edilen boru çeşididir. 
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Boru hatlarında çelik boru kullanılmasının avantajları çalışmada aşağıda listelenen ana başlıklar halinde 
ele alınmıştır:

1. Sağlamlık

2. Montaj Kolaylığı

3. Yüksek Akış Kapasitesi

4. Dayanıklılık

5. Uzun işletme Ömrü

6. Emniyet

7. Ekonomiklik

3.1. Çelik Borulu İletim Hatlarının Avantajları: Sağlamlık

Günümüzde yüksek çekme gerilimine sahip çeliklerin üretilmesi, dikişli boru üretim teknolojisinin 
yayılması, çelik boru üretim teknolojilerini geliştirmiş ve çeşitli et kalınlıklarında yüksek basınçlara dayanan 
çelik boruların üretilmesine olanak tanımıştır. 

Yüksek basınca, iç ve dış darbelere karşı dayanıklı olan çelik borular tüm dünyada su ve enerji nakil 
hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çelik borular çap, et kalınlığı ve üretim standardına göre 186 
bar basınca kadar kullanılma avantajı sağlar (Kuckshinrichs ve Hake, 2014). Kullanılmakta olan çeşitli boru 
iletim hatlarının çap ve işletme basıncı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Kullanılmakta Olan Çeşitli Boru İletim Hatları (Kuckshinrichs ve Hake, 2014)

BORU HATTI ÜLKE ÇAP (mm) İŞLETME 
BASINCI (bar)

YIL

CORTEZ ABD 762 186 1984

BATI RAMAN TÜRKİYE 254 170 1983
CENTRAL BA-

SIN ABD 400-650 170 1985

BRAVO ABD 508 165 1984

3.2. Çelik Borulu İletim Hatlarının Avantajları: Montaj Kolaylığı

İletim hatlarında çelik boru kullanılmasının montaj açısından sağladığı kolaylıklar şu şekilde 
sıralanabilir: 

•	 Boru parçaları açıkta ayaklar üzerinde götürülebilir.

•	 Çelik boru hatlarında kaynakla kesim yapılarak düşük açılı dönüşler dirseksiz 
dönülebildiğinden dönüşlerde dirsek ihtiyacı minimum seviyededir.
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•	 Dirsek ve özel parça (T, Y, F vb.) ihtiyacı olması halinde çok hızlı bir şekilde üretim 
yapılabilmektedir.

•	 Boru bağlantı parçaları ve montaj için gerekli özel parçaların maliyeti alternatif boru tiplerine 
göre daha düşüktür.

•	 Boru bağlantılarında çeşitlilik bulunmaktadır; kaynak ağzı, küresel muf,  silindirik muf, flanşlı vb. 
  

Şekil 4. Muflu Boru (Hatboru, 2017)

3.3. Çelik Borulu İletim Hatlarının Avantajları: Yüksek Akış Kapasitesi

Çelik borulu iletim hatlarında yüksek kaliteli çelik kullanılarak et kalınlığı minimuma 
indirilebilmekte ve bu sayede iç çap taşıma için maksimum seviyede kullanılabilmektedir. İç 
kaplama amaca yönelik olarak çeşitli şekillerde yapılabileceği gibi, çelik borular pompaj gerektiren 
yüksek basınçlı hatlarda da kolaylıkla kullanılabilir. Ayrıca, çelik borulu iletim hatları yüksek kot 
düşümlerinde oluşan cazibeli akışa uygundur.

3.4. Çelik Borulu İletim Hatlarının Avantajları: Dayanıklılık

Çelik borular süneklikleri sayesinde yüklenmeye karşı oldukça belirgin bir plastik deformasyon 
göstererek kopma aşamasına gelinceye kadar değişik derecelerde yüke dayanır (Karadoğan, 2010). 
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3.5. Çelik Borulu İletim Hatlarının Avantajları: Uzun İşletme Ömrü

Çelik borulara uygulanan iç ve dış kaplamalar hava, su, toprak ve kimyasal maddelerin çelik boru yüzeyi ile 
temasını engelleyerek korozyonu önler (NOKSEL, 2018). Ayrıca, iç ve dış kaplamalar çelik boru iç ve dış 
yüzeyini mekanik etkilerden de koruyarak, iletim hattı ömrünün uzamasını sağlar. 

Dış kaplamalar polietilen, poliüretan, polipropilen, enamel ve epoksi şeklinde sıralanabilir. İç kaplama 
olarak ise epoksi ve beton yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Polietilen kaplama, yaşlanma direncinin yüksek oluşu ve darbe dayanımı özelliklerinin sağladığı koruma 
sebebiyle en fazla kullanılan dış kaplama yöntemidir. Üç katman şeklinde uygulanan kaplama genellikle petrol ve 
gaz hatlarında kullanılmakta olup, su hatlarında kullanımı da gittikçe artmaktadır. 

Polietilen kaplamanın birinci katmanı toz epoksi boya tabakasında oluşup, bu katman temel korozyon 
direncini sağlamaktadır. Uygun temizlik ve pürüzlülükte kumlanmış olan çelik boru indüksiyon bobini 
kullanılarak gerekli sıcaklığa (200oC) ısıtıldıktan sonra, ergimiş epoksi toz boya sıcak boru yüzeyine 
elektrostatik şekilde kaplanır. İkinci katman toz epoksi boya tabaka ile polietilen kaplamanın birbirine 
yapışmasını sağlar. Yapıştırıcı bir film dönen boru üzerine sarılırken diğer taraftan silikon merdane yardımı 
ile boru yüzeyine bastırılarak yapıştırılır. Üçüncü katman olan polietilen tabaka, boru yüzeyini mekanik 
hasar, sıcaklık değişimi ve UV ışın gibi dış etkenlerden korur. Polietilen film tabakası yapıştırıcı yüzey 
tabakası ile aynı şekilde kaplanır. İşlem bittiğinde boru sıcaklığı su püskürtülerek düşürülür (NOKSEL, 
2018). 

İç kaplamada ise epoksi kaplamanın yanı sıra beton kaplama yaygın olarak kullanılmaktadır.  
Özellikle içme suyu hatlarında kullanılan beton kaplamanın amacı çelik boru içinde sert ve düz 
bir yüzey oluşturarak sıvı akışı esnasında türbülans oluşumunu engellemek ve korozyon direnci 
sağlamaktır. Beton kaplama yüksek santrifüj ile dönmekte olan boruya dönme istikametinin 
tersi yönünde çimento harcı püskürtülerek uygulanır. Uygulanan çimento harcındaki özel katkı 
maddeleri sayesinde çimento, su ve kum arasındaki bağlayıcılık ve yüzey düzgünlüğü arttırılır. 
(HATBORU, 2018; NOKSEL, 2018).

3.6. Çelik Borulu İletim Hatlarının Avantajları: Emniyet

Ani basınç dalgalanmaları, su darbesi, yer sarsıntıları gibi öngörülemeyen yüklere ve yer hareketlerine 
karşı sünek bir yapıya sahip olan çelik borular dayanım gösterir (Karadoğan, 2010).

Alternatif boruların bağlantıları manşon ve conta ile yapılmaktadır. Deprem ve yer hareketlerinde ek 
yerlerinde su sızıntısı ve eklem yerlerinden ayrılma riski bulunmaktadır. Çelik borulu hatlarda ise borular kaynak 
bağlantısı ile birbirine bağlandığından mütemadi bir hat meydana gelmektedir. Bu 

nedenle çelik boru kullanılarak yapılan boru hatları alternatif borulara göre yüksek basınca ve yer 
hareketlerine karşı daha dayanıklı olmaktadır (Ürgen, 2014; İMO, 2005).



339

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

3.6. Çelik Borulu İletim Hatlarının Avantajları: Ekonomiklik

2008 yılından sonra çelik fiyatlarındaki belirgin düşüşle, çelik boru fiyatları alternatif borulara göre daha 
ekonomik hale gelmiştir. 

Şekil 5. Türkiye Fabrika Çıkışı Sıcak Rulo Fiyatları, $/TON (S&P Global Platts, 2018)

Boru hatlarının kapsamlı maliyet analizi yapılırken, malzeme ve montaj maliyetinin yanında servis 
sürecinde oluşabilecek hasarlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Alternatif borularda conta eskimesi, yer 
hareketleri sebebi ile su veya sıvı sızdırma ve bağlantı noktalarında meydana gelebilecek aralık korozyonu 
gibi sebeplerle meydana gelen hasarların kaynak ile birleştirilmiş çelik borularda meydana gelme olasılığı çok 
azdır. Ayrıca, kaynakla birleştirilmiş çelik borularda elektriksel süreklilik de sağlanmış olduğundan katodik 
koruma ile toprak altında oluşabilecek korozyonun önüne geçilebilir. Uygun aktif ve pasif koruma sistemleri 
ile korunmuş çelik borular çok uzun süre kullanılabilir (Ürgen, 2014). 
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4. REFERANS BORU HATLARI

Yukarıda sıralanan avantajları sebebiyle çelik borulu iletim hatları dünyada ve ülkemizde uzun yıllardan 
beri kullanılmaktadır. Referans olarak, aşağıdaki şekillerde dünyada ve ülkemizde bulunan, kimisi uzun 
yıllardan beri kullanılmakta olan çeşitli çelik borulu iletim hatları verilmiştir. 

Şekil 6. Railroad Flat, California, 1858    Şekil 7. Hetch Hetchy Pipeline, 66”, 

Levhadan üretilmiş 11’’ ve 22’’ borular   San Fransisco, 1934

( Welded Steel Pipe Design Manual, 2007)  ( Welded Steel Pipe Design Manual, 2007)

Şekil 8. Golden Pipeline, Avustralya, 1903. 30’’ çelik borular 33.000 haneye su ulaştıran boru hattı hala 
sorunsuz kullanılıyor (The Golden Pipeline, 2018)
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Şekil 9. NATO Petrol Boru Hatları, 1959 Yılında İşletmeye Açılmış Yaklaşık 3.200 km Çelik Boru Hattı 
(M.S.B. Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, 2018)

Şekil 10. Bakü – Tiflis – Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, 2006 

Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, 1976 40”, 1987 46” 

Batman – Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, 1967 18”

(T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018)
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Ek olarak ülkemizde içmesuyu iletiminde kullanılan çelik boru hatları aşağıda listelenmiştir: 

•	 Yalova İçmesuyu Boru Hattı, 1970

•	 Aydın İçmesuyu Boru Hattı, 1973

•	 Erzincan İçmesuyu Boru H, 1973

•	 Erzurum İçmesuyu Boru Hattı, 1974

•	 Kastamonu İçmesuyu Boru Hattı, 1974

•	 Afyon İçmesuyu Boru Hattı, 1975

•	 Antalya İçmesuyu Boru Hattı, 1976

•	 Görele İçmesuyu Boru Hattı, 1977

•	 Araklı İçmesuyu Boru Hattı, 1977

•	 Balıkesir (İstanbul) İçmesuyu Boru Hattı, 1978

•	 Körfez Belediyeleri İçmesuyu Boru Hatları, 1978 (Akat Mühendislik, 2018).

Son zamanlarda gerçekleştirilen önemli projelerden TANAP Doğalgaz Boru Hattı projesi ile 
Melen İçme suyu projesinde kullanılan çelik borular da Türk Çelik Boru Üreticileri tarafından 
sağlanmıştır.

Şekil 11. TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP, 2018)
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Şekil 12. Melen İçme Suyu Hattı Projesi  (İSKİ, 2018)

5. SONUÇ 

Son yıllarda çelik boru üretim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sayesinde daha düşük et kalınlığı 
ile daha yüksek basınca dayanabilen çelik borular üretilebilme imkânı ortaya çıkmış ve çelik boruların 
ekonomikliğini önemli ölçüde arttırmıştır. Çelik borulara uygulanan çeşitli iç ve dış kaplamalar ile gerekli 
durumlarda uygulanabilen katodik koruma yöntemi, çelik boru hatlarını korozyona karşı koruyarak servis 
ömürlerini önemli ölçüde uzatmaktadır. Bunlara ek olarak, çelik boruların kaynak ile birleştiriliyor olmaları 
depreme ve yer hareketlerine karşı alternatiflerine göre daha dayanımlı olmalarını sağlamaktadır. Tüm bu 
avantajları sayesinde çok uzun yıllar kullanılabilen çelik borular, tüm dünyada ve ülkemizde de su ve enerji 
iletim hatlarında yoğun olarak tercih edilmektedir. 
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Technical Performance of Ductile Iron Pipes

Huacheng Li

ABSTRACT

This article generally discusses technical performance of ductile iron pipe, and the key points are water 
presure, joint tightness and anti-corrison,etc. After technical explanation and comparison with other matallic 
pipes, the readers can better understand the advantages of ductile iron pipe. 

Keywords: PFA, PMA, T joint, Anti-corrosion.

1. BACKGROUND

It’s asignificant event for pipematerialsindustry that ductile iron pipe was created in1948. The great 
innovation is creation of sphroidization during casting process.The certain mount of magnesium is added into 
iron liquid, thatchanges graphite from flake form to sphroidal form; after annealing, thegood strength and 
ductilityboth are achieved, whichare similar to the steel and much better than grey iron. So ductile ironis called 
“Nature of İron and Performance of Steel”. Figure 1 shows the matrix structure of ductile iron is quite different 
from grey iron.
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  1) GREY IRON                                        2) DUCTILE IRON

FIGURE 1. MATRIX STRUCTURE BETWEEN GREY İRON AND DUCTILE İRON

Relevant data show that the ductile iron pipeis applied to water supply with thehighest using rate in 
economic developed countries, such as USA, European countries, Japan and China. According to Chinese 
official reference of “Urban Water Supply Statistics Yearbook”(Chinese Urban Water and Drainage Association, 
2016), using rate of ductile iron pipe in Chinese market is the highest among all pipes, which has maintained 
fast growth tendency from 10% in 2002 to 23% in 2008, even to 29.4% in 2015. The typical project is “South-
to-north Water Diversion” in China, from 2013 to 2017, 1600km or so of ductile iron pipes have been laid with 
diamter range from DN800~2400.

Why does ductile iron pipe become the preferred choice in water supply? If comparing with other pipes, 
general functions of ducitle iron pipe are better in standing water pressure,  joints tightness and anti-corrosion 
to long life, which have been verified from tens of thousands of projects of ductile iron pipe application.

2. WATER PRESSURE

2.1 ALLOWABLE WATER PRESSURE

During water supply operation, pipeline must stand not only running pressurenormally, but also water 
hammer temporarily occurred. For security, ductile iron pipe presents two figures: 1) PFA¬--maximum internal 
pressure, excluding surge, which a component can safely withstand in permanent service; 2) PMA--maximum 
internal pressure, including surge, which a component can safely withstand in service. As shown in table 1from 
ISO2531“Ductile iron pipes, Fittings, Accessories and Their Joints for Water Applications”(ISO member 
bodies, 2009) and EN545 “Ductile iron pipes, Fittings, Accessories and Their Joints for Water Applications - 
Requirements and Test Methods”(CEN members, 2009), the recommended water pressures for both PFA and 
PMA of ductile iron pipe are much high, which basically eliminate risk of pipe breaking. 
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Table 1. Allowable Water Pressure 

DN

(mm)
Preferred class 

PFA

(bar)

PMA

(bar)
80~300 C40 40 48
350~600 C30 30 36
700~2600 C25 25 30

2.2 Thickness of pipe

In accordance with ISO2531 (ISO member bodies, 2009) and EN545 (CEN members, 2009), the minimum 
thickness emin and enom can be calculated by the following formulas: 

SFPFAR
DESFPFA

e
m

min ⋅+
⋅⋅

=
20

)DN..(ee minnom 001031 ++=

Where

emin: minimum thickness of pipe in mm;

enom: nominal thickness of pipe in mm;

PFA: allowable operating pressure of pipe in bar;

Rm: minimum tensile strength in MPa, Rm = 420 MPa;

DE: external diameter in mm;

DN: nominal diameter in mm;

SF: safety coefficient, SF = 3.

(1)

(2)
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2.3 Comparison Between Ductile Iron Pipe, Grey Iron Pipe And Steel Pipe

As shown in the table 2, the tensile strength and yield strength of ductile iron pipe are both a little higher 
than steel pipe, and the elongation of ductile iron pipe is a little lower than steel pipe, and mechanic properties 
of grey iron pipe is far lower than ductile iron pipe and steel pipe. Due to poor mechnical properties of grey 
iron pipe, so many countries have forbidden using it, and ductile iron pipe is replaced.

Table 2. Comparison Between DIP, GIP and Steel Pipe

MECHANIC PROPER-
TIES

DUCTILE IRON 
PIPE GREY IRON PIPE STEEL PIPE 

(Q235)
TENSILE STRENGTH 

(MPA) ≥420 ≥200 375

ELASTICITY (MPA) ≥ 279 100~170 235

ELONGATION Δ

DN≤1000, Δ≥ 10%

DN>1000, Δ≥ 7%

≤ 3%

D<168.3, Δ≥ 20%

D≥ 168.3, Δ≥ 15%
HARDNESS BRINELL 

(HB) ≤ 230 210 140

3. JOİNT TİGHTNESS

Many joints have been applied for ductile iron pipe, including:

- Push on joints: T, K, XT2;

- Self-anchor joints: TF, SIA Wb, Xanchor;

- Rigid joint: flange. 

Among all joints, T joint is most popular as shown in figure 2, figure 3 and table 3.     



349

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

  

Figure 2. T Joint

Table 3 Deflection of T Joint

DN
Deflection 

θ (ᶲ)

Effective length of 
pipe L(m)

Displacement

D(mm)
100~300 3.5 6 367
350~600 2.5 6 262
700~1000 1.5 6 157
1100~2600 1.5 8.15 213

Figure 3. Deflection of T Joint 
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T joint can keep tightness even if the bigger deflection as follows:

- T gasket consists of two parts of rubber, hard part keeps fixing in slot of socket, soft part keeps sealing;

- Water pressure is greater to make more compact for gasket, and sealing is better;

- Joint stands pressure is more than barrel due to higher wall thickness;

- Be easy and quick to install, and do not damage coating;

- Absorbs displacement in axial direction caused by thermal expansion and contraction because of 
environmental temperature change;

- Allows certain deflection angle to suit bedding sunk.

In order to adapt to different pipeline laying conditions, Xınxıng Ductıle Iron Pıpes Co., Ltd. has developed 
many different self-anchor joints, which can be applied in some special projects:

- No concrete blocks design;

- The field sunk;

- Crossing bridge and river;

- Laying pipes above ground;

- Trenchless construction. 

4. ANTİ-CORROSİON

Corrosion is caused by soil microorganism, stray current and the oxygen enrichment ions,etc, so anti-
corrosion internally or externally for metal pipes is very important to ensure the life for pipeline’s operation. 
The coating of pipe, anti-corrosion mechanism and the transmission medium should be carefully considered 
when choosing the anti-corrosion coating.

4.1 External Coating

Ductile iron pipe can adopt different external coating according to soils corrosion which is shown in Table 
4: 
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Table 4. External Coating Solution

SOİL CONDİTİON RECOMMENDED COATİNG

NORMAL ZİNC (130G/M2) + FİNİSHİNG LAYER

HİGHER ZİNC (200G/M2) + FİNİSHİNG LAYER + PE SLEEVE

EXTREME POLYURETHANE

4.2 Internal Coating

Ductile iron pipe can adopt different internal coating according toconveying waterwhich is shown in Table 
5:

Table 5. Internal Coating Solution

QUALİTY OF WATER RECOMMENDED COATİNG

ORİGİNAL WATER, DRİNKİNG 
WATER

OPC LİNİNG
SRC LİNİNG

DRİNKİNG WATER, SOFT WATER
CEMENT WİTH EPOXY SEAL

POLYURETHANE

MUNİCİPAL SEWAGE
HAC LİNİNG

EPOXY CERAMİCS LİNİNG

INDUSTRİAL SEWAGE POLYURETHANE

5. CONCLUSİON

Generally speaking, ductile iron pipe presents great technical advantages after explaining 3 functions: water 
pressssusre, joint tightness, and anti-corrosion. Further more, according to complicated laying conditions, 
ductile iron pipe can give many techincal proposals for wall thickness, joint and coating, which are related to 
3 functions above.

Safety is first, economy is second. Ductile iron pipe not only provides tehnical benefits, and also economic 
and social benefits. For example, in Japan, using rate ofductile iron pipe is thehighest among all countries, and 
all new water supply pipelinesmust be ductile iron pipefor diamter more than DN100. As results, the water 
leak loss rate of whole Janpan was only 2.2% in 2013. Many ductile iron pipes have been laid for more than 
50 years, and most of them keep good condition for running, more than 100 years can be estimated. Easy 
installation, little maintenance, little leak loss, and long life service are economically considered as advantages 
of ductile iron pipe.
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ÖZET

Sürdürülebilir içme suyu temini sistemlerinde, enerji verimliliğinin sağlanması, içme suyu dağıtım 
şebekelerindeki enerji ve su kayıplarının önlenmesi ile beraber sera gazı emisyonlarının azaltılması gündeme 
gelmektedir. Yüksek topoğrafik farkların söz konusu olduğu su kaynakları için cazibeli su iletim hatlarında 
oluşan yüksek su basıncından hidroelektrik güç üretimi mümkün hale gelmektedir. Güç üretimi için büyük bir 
potansiyel bulunmasına rağmen su iletim hatlarındaki fazla su basıncının azaltılması ve fazla basıncın iletim 
hattı borularına vereceği zararı önlemek için maslaklar, hazneler ve basınç düşürme vanaları kullanılmakta ve 
enerji üretimi ihmal edilmektedir. Türkiye’deki mevcut pek çok içme suyu iletim hatlarında da enerji kazanımı 
açısından büyük bir potansiyel bulunmaktadır.  Bu çalışmada, Antalya kent merkezinde yer alan birkaç 
cazibeli su iletim hattı için enerji kazanım potansiyeli açısından ön değerlendirme sonuçları sunulmaktadır. 
İçme suyu iletim hatlarında oluşan yüksek su basıncından enerji kazanımı ile hem sürdürülebilir içme suyu 
temin sistemlerine katkı sağlanmakta, hem de içme suyu temin hizmetine herhangi olumsuz bir etkiye 
sebep olunmamaktadır. Ek olarak, belirtilen yöntemle enerji üretilmesi halinde diğer hidroelektrik tesislerle 
karşılaştırıldığında hemen hemen ihmal edilebilecek düzeyde çevresel etkiler oluşmaktadır. İçme suyu temin 
sistemlerinde enerjinin üretilmesi ile yerel kaynakların kullanılması ile enerji verimliliğinin sağlanması, dış 
kaynaklı enerji talebine olan bağlılığın azaltılması, tipik bir içme suyu temin sisteminde gerekli olan pek çok 
bileşenin var olmasından dolayı işletim ve kurulum maliyetlerinin azaltılması gibi faydalar elde edilmektedir.

Anahtar kelimeler: enerji kazanımı, fazla basınç, türbinler, içme suyu iletim hatları, içme suyu temin 
sistemleri 
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Energy Recovery Potential from Excess Pressure Reduction in Water 
Transmission Lines

ABSTRACT

Sustainable water supply systems (WSSs) require improvement of energy efficiency, reduction of energy 
and water losses in water distribution networks and reduction of greenhouse gases emissions. Water sources 
existing in areas with high topographic gradients, in which water is transported by gravity, tend to offer high 
pressures in the water transmission lines, making these systems suitable for hydroelectric power generation. 
Despite this high potential for power generation, break pressure tanks, water storage tanks and pressure 
reducing valves are commonly used to reduce excess pressure and to prevent damages on transmission pipes 
without power generation. There is a high potential in Turkey for energy recovery in existing infrastructures. 
This paper presents the results of a preliminary evaluation of energy recovery potential of a few gravity water 
supply schemes in Antalya City of Turkey. Energy recovery from excess pressure on water transmission lines 
contributes to sustainability of WSSs without interfering with the water supply service and they cause almost 
negligible environmental impacts in comparison to hydroelectric plants. The main benefits of energy recovery 
in WSSs include energy efficiency improvement through the use of local sources, decrease in the dependence 
on external/grid energy, reduced operational and implementation costs due to presence of many necessary 
components in typical WSSs.. 

Keywords: energy recovery, excess pressure, turbines, water transmission lines, water supply systems 

1. INTRODUCTION

High amounts of energy are consumed and greenhouse gases emissions are realized during water abstraction, 
treatment, transmission and distribution stages. Water pressure is one of the main design parameters for water 
supply systems (WSSs) and it has to be between certain limits. Excess water pressure in water supply and 
distribution systems increases risks for pipe bursts and causes high water losses. Contrarily, in case of very 
low water pressure in water distribution networks (WDNs), water cannot reach the consumers and it causes 
customer dissatisfaction. Up to recent time, maximum allowable static pressure in WDNs was set as 80 m water 
column in Turkey but it has been recently reduced to 60 m, if possible. Some measures are needed to control 
and reduce excess water pressure in water supply and distribution systems. Break Pressure Tanks (BPTs), 
balancing reservoirs and Pressure Reducing Valves (PRVs) are commonly used for this purpose. Many water 
transmission lines in Turkey have BPTs and PRVs where the excess pressure head is broken. In gravity type 
water transmission lines, water is transferred from high elevations to low elevations. During this transmission, 
pressure in water pipes increases significantly and several BPTs, balancing reservoirs or PRVs are usually 
located to reduce excess pressure. In BPTs and balancing reservoirs, water surface is exposed to atmosphere. In 
these applications, excess water pressure and kinetic energy is dissipated and accordingly occurrence of excess 
water pressure is prevented. In gravity type water transmission lines, a turbine can be located before balancing 
reservoirs and BPTs which can maintain energy recovery from excess pressure (Gray 2010; Caravetta et al., 
2014). Occurrence of excess water pressure in a gravity type water transmission line and possible locations 
of turbines for energy recovery are demonstrated at Figure 1. Use of BPTs and balancing reservoirs in gravity 
type water transmission lines is very common worldwide and installation of turbines at the entrance of these 
units provides a big potential for energy production and contributes to sustainable water supply services.
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Power generation from a hydroelectric turbine can be calculated from Eqn 1. In this equation parameters 
are defined as follows: P, power (W); Q, flow rate passing through turbine (m3/s); ρ, density of water (≈ 1000 
kg/m3); g, gravitational acceleration (9.81 m/s2), H, available head at turbine (m) and eo, efficiency of whole 
energy generation system.

P = Q.ρ.g.H.e0                                                                                                         (1)

System efficiency includes the conversion losses from kinetic energy to mechanical energy by considering 
losses in turbine, energy conversion and energy distribution. As density of water and gravitational acceleration 
are known constants, flow rate of water and pressure are the main parameters for energy production from 
turbines. Installation of turbines at the entrance of BPTs and balancing reservoirs provides several advantages: 
energy production, reduction in carbon dioxide emissions and money income. Therefore, use of turbines in 
gravity type water transmission lines draws attention.

Figure 1. Gravity type water transmission line with possible locations of turbines to generate energy from 
excess pressure (T: turbine) (modified from Gray, 2010)

The hydropower potential of WSSs has been known for a long time and consequently many applications are 
available in Europe, North and South America, China and India. Considering the large flow rates transported 
by the transmission lines, considerable energy could be generated at low cost with low adverse environmental 
impacts. Unfortunately, this valuable source for producing green energy is usually neglected in Turkey 
although the country depends to large extends on imported energy sources. This paper presents the results of a 
preliminary evaluation of energy recovery potential of a few gravity water supply schemes in Antalya City of 
Turkey. Additionally, environmental benefits of hydropower generation are evaluated for the selected potential 
sites.
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2. TYPES OF HYDRAULIC MACHINES

Hydraulic machines used for power generation are classified according to the system to be installed. The 
systems could be pressurized or open channels. In open channels, gravitational, hydrostatic or kinetic types of 
hydraulic machines are adapted depending on the type of energy used (potential, pressure or kinetic). In case 
of pressurized water systems, the most frequently used machines are either traditional machines (grouped as 
action and reaction machines) or adapted machines. Classification of hydraulic machines for pressurized water 
systems is shown at Figure 2 (Pérez‐Sánchez et al., 2017).

 

 

Figure 2. Classification of hydraulic machines for pressurized systems (Pérez‐Sánchez et al., 2017)

In reaction type of traditional machines, such as Francis and Kaplan turbines, the hydraulic power is 
transmitted to the axis of the turbine by varying the pressure flow between the inlet and outlet of the impeller, 
which depends on the specific speed. In case of action type of machines, such as Pelton and Turgo turbines, the 
energy exchange from hydraulic to mechanical type is realized at atmospheric pressure where the hydraulic 
power is due to kinetic energy of the flow. All the mentioned turbines are commonly used in large and small 
scale hydropower generation. The selection of turbine type depends on the nominal flow and the available head 
as presented at Figure 3. Lastly, the adapted type of hydraulic machines include Pump as Turbines (PATs), 
which are mostly used in micro and pico hydropower generation. PATs are commonly implemented at WDNs.

Figure 3. Selection of turbines for large (left) and small (right) hydropower generation (Mataix, 2009; 
Pérez‐Sánchez et al., 2017)
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Pelton, Francis, Kaplan or Deriaz turbines are mostly installed for large scale hydropower generation 
(Mataix, 2009). Different performance curves are obtained for these turbines, which depend on specific speed 
and discharge number (Ramos and Almeida, 2000). The efficiencies of 107 turbines and the efficiency increase 
in 22 power plants with replacement of impellers were analyzed by Gordon (2001). The performance of the 
turbines were analyzed to increase with time. The efficiencies were reported to be lower than 50% in 1920 
but they could reach to above 96% in some current cases. In case of small hydropower, the efficiency of 
hydraulic machines depend on the type and head ratio (Paish, 2002). Pelton turbines provide efficiency values 
of approximately 90% for over a wide head ratio (0.2–0.8). The efficiency values are close to 80% for a head 
ratio of 0.2–1 for crossflow turbines. The reported efficiencies are approximately 85% for a head ratio of 0.9–1 
for Francis and propeller turbines (Pérez‐Sánchez et al., 2017). 

3. EXAMPLES of HYDROPOWER GENERATION

Real applications of hydropower generation from excess water pressure in gravity type water transmission 
lines are installed at many countries such as United States of America, Canada, Honduras and several European 
countries. Some technical details of these real applications are presented at Table 1 where the average electrical 
consumption of a European household was estimated at 4,500 kWh/year (ESHA et al., 2010). The benefits and 
experience gained from these real applications could be listed as follows:

- a detailed investigation is needed for site selection and planning before implementation of hydropower 
generation applications

- real applications proved to be very efficient in terms of economy

- the required infrastructure for hydropower generation is mostly available

- the pay-back period is much shorter in hydropower generation applications than other hydroelectric 
projects

- official permits and licenses could be easily taken for these applications as they cause very minor or 
none environmental impacts

- the available excess water pressure is converted to renewable energy
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Table 1. Real applications of hydropower generation from excess pressure in gravity type water 
transmission lines (ESHA et al., 2010; Choulot et al., 2012)

Region/Country Electrical 
output 
(kW)

Gross head (m) Turbine type/

Equivalent electricity consumption per num-
ber of households

Honduras 12000 370 twin dual-nozzle pelton
British Columbia / Canada 6000 316.8 twin pelton and dual nozzle

Wyoming / USA 910 42.7 Francis
British Columbia / Canada 1100 186 twin nozzle pelton

Vancouver Island / Canada 5400 329 twin nozzle pelton

Utah / USA existing PRVs were replaced with 
turbines (White, 2011)

Francis

New Hampshire / USA 50-55  (2 turbines are operated in 
parallel with an existing PRV (Rent-

ricity, 2014)

--

La Zour / Switzerland 465 217 400 households
Shreyerbach / Austria 63 391 single jet Pelton turbine/

120 households
Mühlau /  Austria 5750 445 2 nozzle Pelton turbine/

7560 households
Poggio Cuculo / Italy 44 28 80 households
Vienna Mauer / Austria 500 34 Francis turbine/

670 households
Switzerland (for 90 plants 
in operation)

17800 --- 17780 households

Switzerland (for 380 new 
potential plants)

38900 --- 38890 households

Real applications of hydropower generation is expected to show a rapid increase in near future. The 
technological and economic feasibility studies are presented in the literature for both gravity type water 
transmission lines and WDNs (McNabola et al., 2014; Corcoran et al., 2013; Giugni et al., 2009; Fontana et 
al., 2012; Telci, 2012; Khair, 2012; Rintoul, 2012).

4. POTENTIAL APPLICATION SITES of HYDROPOWER GENERATION in ANTALYA 
WSS 

The locations of water resources, water supply and distribution system of Antalya City are presented at 
Figure 4. The water sources of Termessos and Gürkavak present potential application sites for hydropower 
generation. There is excess pressure in both gravity type water transmission lines. 

Termessos water sources are located at the outskirts of Keldağ Mountains and they could be reached by 
Antalya-Korkuteli highway. The water supply capacity has been recently increased with the addition of new 
wells. There are 13 deep wells at this site and they supply 26% of drinking water demand of Antalya City. The 
annual amount of water supplied from Termessos wells is estimated at 36,230,000 m3/year. Termessos sources 
supply drinking water to nearby residential areas such as Döşemealtı, Yeşilbayır, Çığlık, Düzlerçamı, Başköy, 
Odabaşı, Kirişçiler, Duacı districts and the transmission line extends to Varsak, D5 and Kütükçü Service 
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Reservoirs located at 119 m, 202 m and 148 m elevations, respectively. On the other hand, Gürkavak springs, 
which is the first drinking water source of Antalya City, is located at Düzlerçamı region at an elevation of 260 
m above the mean sea level. The supplied water is transmitted to Cezaevi Service Reservoir for distribution. 
The annual amount of water supplied from Gürkavak springs is approximately 2,900,000 m3/year (ASAT, 
2018).

Figure 4. Water supply and distribution system of Antalya City (ASAT, 2015)

The drinking water supplied from Termessos wells and Gürkavak springs are transmitted to several 
service reservoirs before distribution. There are several BPTs and PRVs located on these transmission lines 
to reduce the available excess water pressure. There are four potential sites of hydropower generation on 
water transmission lines of Termessos and Gürkavak sources from excess water pressure. The characteristics 
of potential hydropower production sites and theoretical power generation is presented at Table 2. The total 
efficiency of power generation was taken as 85%. Potential Site-1, between Termessos wells and PRV1 
location, showed the highest hydropower generation with 1311 kW. The potential Site-4, to be located on 
Gürkavak springs could generate 127 kW of hydropower due to reduced flow rate at this source. Pelton type 
of turbines could be adapted at all the potential sites. The basic information used to evaluate environmental 
benefits of hydropower generation at the potential sites is presented at Table 3, and the resultant environmental 
benefits are given at Table 4. 
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Table 2. Characteristics of potential hydropower production sites and theoretical power generation

Potential 
sites

Location

(from – to)

Flow 
rate 

(m3/h)

Upstream 
elevation 

(m)

Downstream 
elevation

(m)

Gross 
head

(m)

Power

(kW)

Site-1 Termessos Source 
–PRV1 4130 371 234 137 1311

Site-2 PRV1 – Varsak 
Reservoir 3304 234 119 115 880

Site-3 Termessos Source 
– D5 Reservoir 826 371 202 169 323

Site-4
Gürkavak

Source – Cezaevi 
Reservoir

380 260 116 144 127

Table 3. Basic information used to evaluate environmental benefits of hydropower generation at the 
potential sites

Parameter Value Reference
Annual electricity consumption in 
Turkey in 2017 294.9 * 109 kWh Ministry of Energy and Nat-

ural Resources web site
Share of net electricity consumption 
in households 22.2% (TEDC, 2016)

Total number of electricity consum-
ers in Turkey in 2017 42,514,302 (EMRA, 2017)

Share of household electricity con-
sumers in total number of consumers 0.81 (EMRA, 2017)

Total number of household electrici-
ty consumers in Turkey in 2017 34,436,584 calculated

Yearly average electricity consump-
tion in a household

1884 kWh/household/
year calculated

Amount of CO2 gases emission/kWh 
electricity production in Turkey 0.53426 kg CO2/kWh (Can, 2007)

Table 4. Environmental benefits of hydropower production at potential sites

Potential 
sites

Energy production

(kWh/year)

Equivalent electricity 
consumption per number 

of households

Reduction of CO2 
emission

(ton/year)
Site-1 11,484,360 6095 6136
Site-2 7,708,800 4091 4118
Site-3 2,829,480 1501 1512
Site-4 1,112,520 590 594

The maximum annual energy production was obtained for potential Site-1 which is approximately 11.5 
GWh/year. The minimum annual energy production was obtained for potential Site-4 which is approximately 
1.1 GWh/year. The potential sites could generate hydropower which is equivalent to electricity consumption 
of 12,277 households. Moreover, hydropower generation at all potential sites could lead to a reduction of 
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12,360 ton/year CO2 emissions. Energy recovery from excess pressure on water transmission lines contributes 
to sustainability of WSSs without interfering with the water supply service and they provide environmental 
benefits of green energy production and reduction of greenhouse gases emissions.

5. CONCLUSION

The excess water pressure in WSSs could damage pipes, reduce the economic life of pipes and other 
mechanical equipment, increase water losses and the frequency of pipe bursts. Consequently, the maximum 
allowable water pressure head at water transmission lines is limited to 100 m. The available excess pressure 
at water transmission lines is commonly reduced by the use of BPTs, balancing reservoirs or PRVs without 
any power generation. However, turbines could reduce the excess pressure on water transmission lines and 
generate hydropower at the same time. The power to be generated by turbines depend on flow rate, gross head 
and total efficiency of the turbine to be installed. There is a high potential in Turkey for energy recovery in 
existing infrastructures but the limited number of applications could be mainly due to lack of information on 
the possibility to recover energy, lack of simple administrative procedures, doubts on the quality of the turbine 
water outlet due to maintenance operation. WSSs require innovative, cost-effective and environmental energy 
management strategies to improve energy and hydraulic efficiency. Moreover, there is a need of changing the 
existing legislation in order to encourage recovering energy from transmission lines instead of hindering such 
a use. 
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ÖZET 

Akım gözlem istasyonu bulunmayan veya yeterli sürede ölçüm yapılmamış olan havzalarda 
sürdürülebilir su  yönetimine planına yönelik bilançoların hazırlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. 
Özellikle yeraltısuyu beslenme miktarı ve taşkın hesaplarında, havza dışına akışın; yüzey sellenme  
ve baz akım bileşenlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. ABD Toprak Koruma Kurumu 
(U.S. Soil Conservation Service, SCS) tarafından geliştirilen Eğri Numarası (SCS-CN) yöntemi, 
yağış-yüzeysel akış ilişkisi analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, İzmit 
Havzasının yağış-yüzeysel akış ilişkisi, bölgenin hidrolik toprak grupları ve arazi kullanım değerleri 
birlikte değerlendirilerek, SCS-CN yöntemi ile hesaplanmıştır.  Yöntemin uygulanması için gerekli 
olan arazi kullanımı/örtüsü CORINE veri tabanından,  hidrolojik toprak grupları (HTG) verisi ise 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış toprak verilerinden üretilmiştir. Modelde 
kullanılan ortalama yağış (P) değeri bölgedeki meteoroloji istasyonlarına ait (2004-2017) günlük 
yağış verilerinden hesaplanmıştır. Yaklaşık 1370 km2 alana sahip havzada yıllık ortalama yağış 
değeri Kocaeli Meteoroloji İstasyonunda 835 mm, Sakarya Meteoroloji İstasyonunda 882 mm olarak 
hesaplanmıştır. İzmit Havzasında yüzeysel akış değeri SCS-CN yöntemi kullanılarak,  Kocaeli 
Meteoroloji İstasyonu verilerine göre 135 mm, Sakarya Meteoroloji İstasyonu verilerine göre 164 
mm olarak olarak hesaplanmıştır. SCS-CN yöntemi ile hesaplanan sellenme değerleri, havzaya 
düşen yağışın sırasıyla %16 ve %19’u olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; SCS-CN yöntemi ile 
hesaplanan yüzeysel akış değerleri, Yuvacık Barajı alt havzasında ölçülen akış değerlerinin baz akım 
analizlerinden  elde edilen sellenme değerleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yeraltısuyu,  sellenme, baz akım, SCS-CN methodu.
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ABSTRACT

There are problems in the preparation of water budget for the sustainable water management plan 
in the basins where there is no flow observation station or measurement has not been done in sufficient 
time. Especially in the groundwater recharge and flood calculations; determination of flow out of the 
basin; surface runoff and base flow components are of great importance. The Curve Number Method 
(CN), which has been developed by U.S Soil Conversation Service (SCS), is widely used in rainfall-
runoff relationship analysis. In this study, the rainfall-runoff relationship of Izmit Basin, the Hydrologic 
Soil Groups (HSG), and data for the region’s Land Use/Cover are evaluated together and calculated 
by SCS-CN Method.  Hydrologic Soil Groups (HSG) for the region are determined based on soil 
data which is prepared by the General Directorate of Rural Services, and data for the region’s Land 
Use/Cover, which is obtained from the CORINE (Coordination of Information on the Environment) 
database. The average daily rainfall (P) value used in model was calculated from daily rainfall data 
(2004-2017)  from meteorological stations in the basin.  The average annual rainfall in the basin 
with an area of   approximately 1370 km2 was calculated as 835 mm and 882 mm at the Kocaeli and 
Sakarya Meteorological Stations, respectively. The surface runoff value in Izmit Basin was calculated 
as 135 mm according to Kocaeli Meteorological Station data, and 164 mm according to Sakarya 
Meteorological Station data using the SCS-CN Method. These values correspond respectively to 16% 
and 19% of the rainfall in the region. In the SCS-CN Method. As a result; The surface flow values   
calculated by SCS-CN method,   were found to be compatible with surface flow values    obtained from 
the base flow analysis in the Yuvacık Dam sub-basin.

Keywords: Groundwater,  Runoff, Base Flow, SCS-CN Method.

1. GİRİŞ

 

Akış verilerinin düzenli olarak ölçülmemiş olması, yetersiz olması veya olmaması durumunda 
var olan sentetik birim hidrograflar yöntemleri kullanılıp, geliştirilen modellerle akış verileri 
üretilebilmektedir. Rasyonel Yöntem, Cook Metodu, Snyder Metodu, Kirpich Methodu, Mockus 
methodu ve SCS-CN en çok kullanılan sentetik yöntemlerdir. 

 

ABD Toprak Koruma Servisi Eğri Numarası (U.S. Soil Conservation Service, SCS), Curve 
Number (CN), tarafından yağış-yüzeysel akış ilişkisini analiz etmek üzere 1972 yılında bir yöntem 
geliştirilmiştir. SCS-CN olarak adlandırılan bu yöntem, özellikle akım ölçümleriyle test edilmiş 
ve yöntemin geçerliliği çok sayıda çalışma ile ortaya konulmuştur. Yağış-yüzeysel akış ilişkisini 
hesaplayan SCS-CN (Curve Number) (SCS, 1956, 1964, 1965, 1971, 1972, 1985, 1993) ampirik bir 
modeldir. SCS-CN metodunu, 1996 yılında Ponce ve Hawkins tarafından kullanmıştır. Hidrolojik 
modelleme çalışmaları, kullanımı yaygınlaşan bilgisayar programları ve Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS) araçları ile SCS-CN tekniğinin uygulanabilir olması sebebiyle büyük bir gelişim göstermiştir 
(Nageshwar et al., 1992; Arnold et al., 1993; Heaney et al., 2001). Uzun vadeli simülasyonda SCS-
CN modelinin kullanılmasının yanı sıra (Huber et al., 1976; Williams and LaSeur, 1976; Knisel, 
1980; Soni and Mishra, 1985; Woodward and Gbuerek, 1992; Mishra et al., 1998; Mishra and Singh 
1999, 2004a; Mishra, 2000), model ayrıca sızma ve akış hızlarının belirlenmesinde de kullanılmıştır 
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(Mishra, 1998; Mishra and Singh 2002a, b, 2004b). SCS Yüzey Akış Eğri Numarasına göre yağış-
yüzeysel akış ilişkisi hesabı, az sayıda veri gereksinimi ve sonuçlarının kullanılabilir olmasından 
dolayı uygulanabilir yöntem olarak seçilmiştir.

Türkiye’de, yağış-akış ilişkileriyle ilgili çalışmalara 1967 yılında başlanmıştır.  İstanbulluoğlu 
ve diğ. (2006), Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) yöntemi içerisinde yer alan ve 
önceki yağış indeksi olarak tanımlanan toprak nem koşulunun yüzeysel akış miktarına olan etkisini 
araştırmışlardır. Apaydın tarafından 2007 yılında yapılan çalışmada, Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki 
Miyosen yaşlı çörtlü-tüflü kireçtaşlarından oluşan akiferin yağıştan beslenimi, SCS-Eğri Numarası 
(CN) yöntemi ve toprak örneklerinde laboratuvarda yapılan deneylerden elde edilen arazi kapasitesi 
değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Özcan ve diğ. (2009), Sakarya Havzası’na ait verileri CBS 
teknolojisiyle, çok kriterli karar verme yöntemi ve analitik hiyerarşi yöntemlerini kullanarak potansiyel 
taşkın alanlarını belirlemişlerdir. Tekeli (2009), İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan 4 adet su toplama 
havzasına ait arazi kullanım ve bitki örtüsü alansal dağılımları CBS teknikleri ile belirlemiş ve havza 
depolama potansiyel miktarları (S), akış eğri numarası ve S-Olasılık dağılım yöntemlerine göre farklı 
yaklaşımlarla hesaplamıştır. Öztürk (2011) SCS Yüzey Akış Eğri Numarasının ve akışın otomatik 
olarak hesaplanması için Model Builder’da farklı veri ve projeler için de tekrarlanarak kullanılabilir bir 
model oluşturulmuştur. Varol (2012), çalışmasında coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak 
öncelikle havza morfolojik özelliklerini belirlemiş, belirlenen özelliklerle çoklu regresyon analizi 
yöntemi kullanılarak akım ve sediment gözlem istasyonu bulunmayan havzalar için havza sediment 
verimi tahmin denklemi geliştirme olanaklarını araştırmıştır. Özcan (2017) yaptığı çalışmada, taşkın 
analizinde en çok kullanılan; Çok Kriterli Karar Verme, Hidrolik Modelleme, Bilgi Difüzyon Teorisi 
ve Eğri Numarası (SCS-CN) yöntemlerinin değerlendirmesi ve karşılaştırmasını yapmıştır.

Bu çalışmada, İzmit Havzası’nda yürütülen hidrojeoloji incelemesi kapsamında, yeraltısuyu 
bilanço elemanlarının belirlenmesinde yetersiz ölçüm verilerinden dolayı yağış-yüzeysel akış ilişkisi 
SCS-CN yöntemleriyle hesaplamaya çalışılmıştır. 

2. İZMİT HAVZASININ TANITILMASI 

2.1. Morfolojik

Kocaeli ili, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde, 29° 22’ ile 30° 21’ doğu boylamı, 
40° 31’ ile 41° 13’ kuzey enlemi arasında yer alır. Doğu ve güneydoğusunda Sakarya, İli, güneyinde 
Bursa İli, batısında İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul İli, kuzeyde de Karadeniz ile çevrilidir. 
Yaklaşık 1370 km2 alana sahip İzmit Havzasında yükselti aralığı 0 ile 1606 m (Kartepe) arasında 
değişmektedir. 

2.2. Jeoloji-Hidrojeoloji

İzmit Havzası, morfolojik özellikler itibari ile kuzeyde Kocaeli Yarımadası, güneyde Armutlu 
Yarımadası ve merkezde İzmit Körfezi olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. İzmit Havzası’nın 
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güney kesimini, doğu-batı doğrultusunda uzanan 700 m’den  1600 m ye kadar yükselen sıradağlar 
oluşturmaktadır.  Kuzey Anadolu Fayı İzmit Havzasının tam ortasından geçmektedir. 

İzmit Havzası’nın kuzeyinde İstanbul’un Palezoik ile Kocaeli’nin Triyas istifinden oluşan Kocaeli 
Yarımadası, güneyinde ise Sakarya Zonunun bir bölümü olan Armutlu Yarımadası bulunmaktadır. 
Paleozoik’ten Kuvaterner’e kadar ki zaman aralığında farklı litolojik birimlerin bulunduğu çalışma 
alanında, fliş, volkanik ve metamorfik birimler ağırlıkta olup, Kuvaterner alüvyonlar havzanın 
ortasında geniş yayılıma sahiptir (Şekil 1). 

Şekil 1. Çalışma alanının jeoloji haritası (MTA-2005 revize edilmiştir). 

Havzada  fliş, volkanik kayaçlar “Zayıf Akifer” olarak tanımlanmıştır. Metamorfik kayaçlar “Çok 
Zayıf Akifer “ olarak sınıflandırılırken, içerisinde sınırlı alanlarda bulunan mermerler ile kireçtaşları 
“Yerel ve İlişkisiz Akifer”  ve alüvyon çökeller “Yaygın ve Zengin Akifer” olarak sınıflandırılmıştır 
(Şekil 2). Akifer özelliği gösteren ortamlarda genel ve göreceli olarak süzülme yüksek, yüzeysel akış 
ise düşüktür.
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Şekil 2. Çalışma alanına ait Hidrojeoloji Haritası.

Havzanın kuzey-güney bölümünden itibaren Kocaeli Körfezine doğru gelen akarsu yan kolları ile 
dereler alüvyonda birleşmektedir (Şekil 2).  İSAŞ tarafından işletilen toplam 3 adet Akım Gözlem 
İstasyonu (AGİ) bulunmaktadır. Ancak günümüze kadar yapılan ölçümler havza için yeterli olmadığı 
gibi, çok uzun dönemi kapsamamakta ve düzenli olarak yapılmamıştır. Bu sebeple havzadaki yüzeysel 
akış değerinin hesaplanması için SCS-CN yöntemi tercih edilmiştir. 

 

3. Yağış Elemanları

Yeryüzüne düşen yağışın büyük bir kısmı buharlaşma ile atmosfere geri döner.  Buharlaşmadan arta 
kalan su miktarı ise akışa geçer (Eşitlik1) . Akış bileşenleri; yüzey akışı (Ao1), Akarsuya düşen suyun 
akışı (Ao2), yüzeyaltı akış (Au1),  baz akış (Au2m) ve taban akışı (Au2u) olarak tanımlanmaktadır 
(Şekil 3). Buna göre, bir akarsuyun toplam akış miktarı (A) Eşitlik 2 ile hesaplanır.
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Y= B+Atoplam           (1)

Atoplam= Ao1+Ao2+Au1+Au2m+Au2u        (2)

Aakarsu= Ao1+Ao2+Au1+Au2m         (3)

 

Asellenme= Aakarsu - Au2m          (4)

Eşitlik 3-4’te (A0) sembollü bileşenler yüzey akışa ve  (Au) ise yeraltı akışına karşılık gelmektedir. 
Havzalarda doğrudan ölçülemeyen yeraltısuyu besleniminin hesabına yönelik olarak; yüzey ve 
yeraltısuyundan boşalan akışın biribirinden ayırılması önem taşımaktadır. Bu sorunun  çözümüne 
yönelik olarak akım hidrografı (baz akım) analizi yapılmaktadır. Akım gözlem istasyonlarına (AGİ) 
ait  debi (Q: l/s) – zaman (t(gün) grafiklerinde baz akım eğrisinin altında ve üzerinde kalan alanlara 
karşılık gelen su miktarları ayrı ayrı hesaplanır.  Eğrinin altında kalan alana karşılık gelen miktar 
(Au2m) baz akım ile yeraltısuyundan akarsuya boşalan sudur. 

Buradan yeraltısuyu yıllık beslenme (ΔQ) miktarı (Eşitlik 5) ile hesaplanmaktadır.

ΔQ = Y-B-Asellenme          (5)

Bu durumda havzalarda yeraltısuyu bütçesinin hazırlanmasında yüzeysel sellenme miktarının 
belirlenmesi kilit konumdadır. Ancak periyodik ölçümler bulunmayan havzalarda yüzeysel 
sellenmenin değerinin belirlenmesi  sorun oluşturmaktadır. 
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Şekil 3. Evrende suyun döngüsü (Hölting&Coldewey, 2013, TGL 23989, 1983 ve Bauman et. al. 
1974); N: Yağış, K: Yoğunlaşma, E: Buharlaşma, T: Terleme, I: Bitkilerde tutulma, Ao1: Yüzeyde 

akış (sellenme), Ao2: Akarsuya düşen akış, Au1: Yüzeyaltı akış, Au2m: Baz akış (ölçülebilen), Au2u: 
Taban akış (ölçülemeyen), mavi oklar suyun akış yönünü, kesikli siyah çizgi yeraltısuyu seviyesini 

göstermektedir.

3.1. Yüzeysel Akış Eğri Numarası (CN) Metoduna Göre Yağış-Yüzeysel Akış İlişkisi 

SCS-CN yöntemi, Amerikan Toprak Muhafaza Servisi tarafından geliştirilmiş olup, yağış 
verilerinden yüzeysel akışın belirlenmesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. 

Akışı elde etmek için gerekli veriler; günlük yağış, hidrolojik toprak sınıfları ve arazi kullanımı/
örtüsüdür. Bu yönteme göre, düşen yağış (P) ile yüzey akış (Q) arasında aşağıdaki ilişki aşağıdaki 
eşitlikle (6-7) ifade edilir. Eğri numarası, CN; havzaya ait toprak türü, topografya, arazi kullanım/
örtüsüne göre belirlenen ve 0 ile 100 arasında değişen bir sayıdır. Burada 100 değeri tamamen 
geçirimsiz yüzeyleri veya su kütlelerinin yüzeyini temsil etmekte olup, diğer yüzeyler için CN 
değerleri 100’den küçük ve genellikle 55-95 arasında değişmektedir (Hawkins, 1998). 
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SCS akım eşitliği; 

Q = (P- λ S)2/(P+ λ S)                                                                                                               (6)

S = (25400/CN)-254 (mm)                                                                                                       (7)

olarak verilmiştir.

Burada;

Q:Yüzeysel akış miktarı (mm), 

P: Günlük yağış miktarı (mm), 

Ia: λS 

S: Su tutma potansiyeli (mm) 

CN: Yüzeysel akış eğri numarası olarak tanımlanır. 

 λ jeolojik ve iklim verilerine bağlıdır (0.1 ≤ λ ≤ 0.3). Aron et al. (1977) ve Golding (1979) yaptıkları 
çalışmada λ değerlerini CN katsayılarına göre belirlenmiş; CN<70 ise λ=0,075; 70<CN<80 ise λ=0,1; 
ve 80<CN<90 ise λ=0,15 alınması gerektiğini vurgulamışlardır. SCS-CN yönteminde Eşitlik 5’deki λ 
değeri İzmit Havzasının hesaplanan CN değerinin 70<CN<80 aralığında olması nedeniyle  0.1 olarak 
alınmıştır.

Antecedent Moisture Condition (AMC) :SCS (1972), toprağın yağış başlamadan önceki nem 
durumuna (Antecedent Moisture Condition-AMC) göre üç ayrı koşul (Kuru (I), Normal (II) ve Nemli 
(III)) dikkate alarak bu koşullara göre üç farklı CN (CN I, CN II ve CN III) değeri önermiştir (Çizelge 
1). 

Çizelge 1: CN katsayılarına bağlı olarak AMC değerlerinin belirlenmesi (SCS, 1972).

CN Önceki 5 güne ait toplam yağış değerleri
Kurak Dönem Yağışlı Dönem

I < 13 mm < 36 mm
II 13 - 28 mm 36 - 53 mm
III > 28 mm > 53 mm

CN değerleri aşağıdaki eşitlikler (8-9) yardımıyla hesaplanmıştır (SCS, 1972; Chow vd., 1988).
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CN (I) = (4.2*CNII)/(10-0.058*CNII)                                                                                     (8)

CN (II) = (23*CNII)/(10+0.13*CNII)                                                                                      (9)

SCS-CN yönteminde İzmit Havzası için hesaplanan CN numaralarının önceki yağış indeksi dikkate 
alınarak modifiye edilmiş ve edilmemesi durumlarında yüzeysel akışlarda farklı hesaplamalara yol 
açtığı görülmüştür. Ayrıca yüksek eğim dikkate alınarak CN numaraları da %10 oranında artırılmıştır. 
Çünkü eğimin artmasıyla CN değerleri aynı arazi örtüsü ve toprak türü durumunda yüzeysel akışı 
arttırıcı etki yapmıştır. 

Hidrolik Toprak Grupları: Toprak gruplarının hidrolojik özellikleri, su toplama havzasının 
analizinde temel faktördür. Toprak Grupları hidrolojik özellikleri göz önünde tutularak dört ana 
sınıfa ayrılmışlardır (Özer, 1990). Bu sınıflamada temel kriter “Süzülme”dir. TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğü tarafından 1966 yılında arazi çalışmalarına başlanan ve 1970 yılında tamamlanan Türkiye 
Toprak Haritaları Etüdlerinde saptanan büyük toprak harita birimlerinden yararlanarak  Hidrolojik 
Toprak Grupları Tablosu (Çizelge 2.) oluşturulmuştur (Özer, 1990). 

Çizelge 2. Hidrolik Toprak Grupları (Özer, 1990).

Toprak  Grubu Tanım
Grup A Orta infiltrasyon derecesine sahip, iyi drenajlı, başlıca kumlu ve çakıllı 

topraklardır. Düşük akış potansiyeline ve yüksek su geçirme derecesine 
sahiptir. 

(Minimum İnfiltrasyon Derecesi: 7,5-10 mm/sa)
Grup B Orta infiltrasyon derecesine sahip, orta drenajlı, orta inceden orta kabaya 

kadar olan tane boyuna sahip topraklardır. normal akış potansiyeli ve 
orta derecede su geçirme derecesine sahiptir. 

(Minimum İnfiltrasyon Derecesi: 3-7,5 mm/sa)
Grup C Yavaş infiltrasyon derecesine, sahip düşük drenajlı topraklardır. Bu top-

raklar yüksek akış potansiyeli ve yavaş su geçirme derecesine sahiptir. 

(Minimum İnfiltrasyon Derecesi: 0,8-3 mm/sa)
Grup D Çok yavaş infiltrasyon derecesine sahip, düşük drenajlı ve şişme potan-

siyeli yüksek killi topraklardır. Bu topraklar çok yüksek akış potansiyeli 
ve çok yavaş su geçirme potansiyeline sahiptir. 

(Minimum İnfiltrasyon Derecesi: 0-0,8 mm/sa)

Türkiye koşullarında çeşitli toprak türleri için CN değerleri Özer (1990) tarafından önerilmiştir. 
Özer (1990)’in, hidrolojik toprak gruplarını belirlemek amacıyla, toprak haritalarını dikkate alarak 
yapmış olduğu düzenleme Apaydın (2004 a ve 2004b) tarafından sunulmuştur.
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Arazi Kullanım Örtüsü: Arazi örtüsü yer yüzeyini kaplayan bitki örtüsü, orman, toprak, tarım 
alanları ve yerleşim, maden sahaları vb. arazi kullanımları araziye ilişkin insan aktivitelerini ifade 
eder (Halley et all., 2000). ABD Toprak Koruma Kurumu tarafından geliştirilen ve havzaların yağış-
akış modellemesinde yaygın olarak kullanılan (Jain et all., 2006) yöntemde arazi örtüsü ve hidrolik 
toprak grubu (HTG) verileri kullanılarak Yüzey Akış eğri numaraları (CN) hesaplanır (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Hidrolojik toprak gruplarına göre CN eğri numarası (Halley vd., 2000)

Arazi Kullanımı Hidrolojik Toprak Gruplarına 
göre CN Değerleri

Yerleşim (Yüksek yoğunluklu) A B C D
Yerleşim (Orta yoğunluklu) 57 72 81 86

Yerleşim(Düşük yoğunluklu) 48 66 78 83
Ticari alanlar 89 92 94 95

Endüstriyel alanlar 81 88 91 93
Çakıl, taş ocağı vb. 76 85 89 91

Tarım alanları 67 77 83 87
Açık alanlar(park, çim saha vb.) 39 61 74 80

Çayır, otlak 30 58 71 78
Sık orman, koru 30 55 70 77

Seyrek orman, koru 43 65 76 82
Su / Sulak alanlar 100 100 100 100

HTG ve arazi kullanımı/örtüsü verileri ARCGIS 10.3.1 programı yardımıyla çakıştırılmış ve CN 
eğri numaraları belirlenmiştir. Bu yöntemde en önemli husus eğri numaralarının (CN) havzayı en iyi 
temsil edecek şekilde belirlenmesidir (Şekil 4).
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Şekil 4. İzmit Havzasına ait CN Değerleri.

Yağış: İzmit Havzası ve yakın çevresinde bulunan istasyonlardan sadece Kocaeli ve Sakarya 
meteoroloji istasyonlarında uzun yılları (2004-2015) kapsayan sürekli ölçümler bulunmaktadır. 
Havzayı temsil eden günlük yağış verileri kullanılmıştır (DMİ, 2016).

Tartışma: İzmit Havzası’nda, günlük yağış verileri, hidrolik toprak grupları ve arazi kullanım 
örtüsü verileri kullanılarak SCS-CN metodu ile yüzeysel akış değerleri  (Q) hesaplanmıştır. 
Havzada akarsulara ait akım gözlem istasyonu olmadığından ya da istasyonlarda düzenli ölçümler 
yapılmadığından akış değerlerinin hesaplanabilmesi için SCS-CN yöntemi tercih edilmiştir. İzmit 
Havzası için günlük yağış değerleri (P), Yüzeysel Akış (Q), CN ve S değerleri Eşitlik 1 ve Eşitlik 2 
kullanılarak hesaplanmıştır.  Çizelge 4’de Kocaeli İstasyonu ve Sakarya İstasyonu 2004-2015 yılları 
arasını kapsayan yağış verileri ile SCS-CN yöntemi kullanılarak hesaplanan akış verileri birlikte 
sunulmuştur.
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Çizelge 4: Yağış-Akış Değerleri 

Yıllık Kocaeli İstasyonu

P (mm)

Kocaeli İstasyonu

Q (mm)

Sakarya İstasyonu

P (mm)

Sakarya İstasyonu

Q (mm)
2015 921 182,25 1268 340,9
2014 919 147,24 997 206,89
2013 601 84,83 711 133,7
2012 840 91,13 817 155,62
2011 683  600 56,48
2010 1083 218,91 1024 194,94
2009 911 179,05 970 217,44
2008 779 65,59 702 120,37
2007 688 135,32  77,78
2006 796 71,78 650 100
2005 1020  1025 262
2004 789  943 112
Ort. 835 135 882 164

Bu çalışmada, yaklaşık 1370 km2 alana sahip İzmit Havzası için yıllık ortalama yağış değeri Kocaeli 
Meteoroloji İstasyonunda 835 mm, Sakarya Meteoroloji İstasyonunda 882 mm olarak hesaplanmıştır. 
SCS-CN yöntemi kullanılarak k+k yüzeysel akış;  Kocaeli Meteoroloji İstasyonunda 135 mm, 
Sakarya Meteoroloji İstasyonunda ise 164 mm olarak hesaplanmıştır. Bölgeye düşen yağışın sırayla 
% 16 ve %19 oranlarında yüzeysel akışa geçmektedir. Kocaeli istasyonunda tüm akarsu akışının ise 
% 47 oranında yüzeysel akış; % 53 oranında ise yeraltı suyu akışından kaynaklandığı söylenebilir. 
Sakarya istasyonunda ise tüm akarsu akışının ise % 39 oranında yüzeysel akıştan; % 61 oranında ise 
yeraltısuyu akışından kaynaklandığı söylenebilir. 

3.2. Geçerlilik 

İzmit Havzasında SCS-CN yönteminin uygunluğunu kontrol etmek amacıyla Yuvacık Alt 
Havzası’ndaki akış değerleri kullanılmıştır. Yuvacık Alt Havzası 309 x 106 m3/yıl ortalama yağışa 
sahip olup, 258 km2’lik bir alanı kapsamaktadır.  Baraj gölü, içme-kullanma suyu  depolama, sel 
ve taşkın önlemenin yanı sıra kuraklık dönemlerinde su yönetimini sağlamak üzere kullanılır. İSAŞ 
tarafından bu havzada Kirazdere (M1), Serindere (M2) ve Kazandere (M3) üzerinde, 3 adet akım 
gözlem istasyonu (AGİ) bulunmaktadır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Yuvacık Barajı Alt Havzasındaki Akım Gözlem İstasyonu Lokasyonları.

Yuvacık Barajı Alt Havzasında akım gözlem istasyonlarında (AGİ) 2007-2016 yılları arasında   
yapılan ölçüm verileri ile akarsu akışı, yüzeysel akış (sellenme) ve baz akım miktarları hesaplanmıştır 
(Şekil 6). Bu sonuçlar kullanılarak toplam yağışın akışa geçen değerinden yüzeysel akış ve yeraltı 
akışı (bazakım) ayrımı yapılmıştır.
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Şekil 6. Kiraz Dere 2009 yılına ait Baz akım grafiği.

Sonuç olarak; Yuvacık Alt Havzası’nda toplam akarsu akışı 121,27 mm; bazakım 71,98 mm ve 
yüzeysel akış (sellenme) 49,29 mm olarak hesaplanmıştır. M1 istasyonunda toplam akış 37,04 mm; 
bazakım 21,66 mm ve sellenme 15,38 mm olarak; M2 istasyonunda toplam akış 18,74 mm; bazakım 
11,33 mm ve sellenme 7,41 mm olarak; M3 istasyonunda toplam akış 65,49 mm; bazakım 38,99 mm 
ve sellenme 26,50 mm olarak hesaplanmıştır (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Yuvacık Barajı Alt Havzasındaki M1-M2-M3 İstasyonlarına ait Akış-Yüzeysel Akış-
Baz Akım Değerleri (x 106 m3/yıl).

Yıl M1 M2 M3
Akış Baz

Akım

Yüzeysel 
Akış

Akış Baz

Akım

Yüzeysel 
Akış

Akış Baz

Akım

Yüzeysel 
Akış

2007 24,92 16,34 11,72 12,38 7,99 5,43 40,89 20,88 18,86
2008 34,21 22,87 14,10 18,58 14,51 8,51 51,09 39,71 18,53
2009 33,98 21,53 11,75 20,62 12,68 9,47 51,86 29,20 25,15
2010 44,25 27,26 15,04 21,49 14,17 10,18 78,26 53,65 34,42
2011 46,84 31,50 17,49 18,44 10,29 8,51 66,28 47,29 20,91
2012 36,03 20,20 17,68 18,05 12,24 9,27 83,41 46,21 37,34
2013 24,86 15,09 8,62 9,79 7,57 3,91 43,96 30,68 14,55
2014 16,65 7,25 9,39 9,10 6,71 2,85 29,67 14,40 15,27
2015 69,72 41,05 28,86 30,12 20,29 10,39 125,64 77,53 48,10
2016 34,96 13,47 19,16 14,18 6,85 5,62 77,11 30,34 31,88
Ort. 37,04 21,66 15,38 18,74 11,33 7,41 65,49 38,99 26,50

Toplam Akış 121,27
Toplam Yüzeysel Akış 49,29

Toplam Baz Akım 71,98

Yuvacık Barajı Alt Havzası’nda toplam akışın % 39 oranında yüzeysel akışa geçtiği görülmüştür. 
SCS-CN yönteminde ise İzmit Havzasındaki toplam akışların % 39-41 oranında yüzeysel akışa geçtiği 
hesaplanmıştır. Akım gözlem istasyonlarından alınan veriler ile baz akım yöntemleri kullanılarak 
ayrıştırılan yüzeysel akış değerleri ile SCS-CN yöntemi ile hesaplanan yüzeysel akış değerleri ile 
uyumlu olduğu görülmektedir (Çizelge 6).

 

Çizelge 6. İzmit Havzası ile Yuvacık Barajı Alt Havzası toplam akış-yüzeysel akış-baz akım 
değerleri.

İzmit Havzası Yuvacık Barajı 

Alt HavzasıKocaeli 
İstasyonu

Sakarya 
İstasyonu

Alan (km2) 1370 258
Yağış (x106 m3/yıl) 1144 1208 309
Akış (x106 m3/yıl) 469 474 121

% Akış %41 %39 %39
Yüzeysel Akış (x106 m3/yıl) 185 225 49

% Yüzeysel Akış %16 %19 %16
Baz Akım (x106 m3/yıl) 284 249 72

% Baz Akım %25 %20 %23

Yuvacık Barajı alt havzasında, mermerler ( Yerel Akifer) volkanoklastik kayaçlar (Zayıf Akifer) 
ve metamorfik kayaçlar (Çok Zayıf Akifer) yer almaktadır. Seçilen Yuvacık Alt Havzasının eğim 
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durumu, hidrolojik ve jeolojik özellikleri dikkate alındığında alüvyon alan dışında havzayı büyük 
oranda temsil ettiği görülmektedir. 

4. Sonuç 

SCS Eğri Numarasına göre yağış-yüzeysel akış ilişkisi hesabı, az sayıda veri gereksiniminden dolayı 
uygulanabilir yöntem olarak seçilmiştir.  Bu çalışma ile İzmit Havzası için SCS-CN methodunu ile 
yüzeysel akış değerlerinin hesaplanmasına ve uygulanabilirliğinin ispatına bir yaklaşım sunulmuştur. 

İzmit Havzasında SCS-CN yöntemi kullanılarak,  Kocaeli Meteoroloji İstasyonu verilerine göre 
135 mm, Sakarya Meteoroloji İstasyonu verilerine göre 164 mm olarak olarak yüzeysel akış değerleri 
hesaplanmıştır. Bu değerler bölgeye düşen yağışın sırasıyla %16 ve %19 ine karşılık gelmektedir. 
Yuvacık Alt Havzası’nda ise düşen yağışın ise % 16’i yüzeysel akışa gelmektedir. Akım gözlem 
istasyonları verileri ile hesaplanan yüzeysel akış değerlerinin SCS-CN yöntemi ile hesaplanan 
yüzeysel akış değerleri ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, bu araştırma bulgularından İzmit havzasında yüzeysel sellenmenin SCS-CN 
yöntemiyle doğruya yakın bir şekilde belirlenebileceği görülmüştür. Bu sonuç havzalarda yeraltı 
akışı (bazakım) değerinin belirlenmesine, dolayısıyla yeterli akış verilerinin olmadığı durumlarda 
yeraltısuyu bilanço hesaplarına da önemli bir katkı olarak değerlendirilmiştir.
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ÖZET

Ülkemizde ve Dünya’da geçmişten günümüze değin içme-kullanma maksadı ile yeraltısuyundan 
faydalanılmıştır. Özellikle kurak ve Ülkemiz gibi yarı-kurak iklim bölgelerinde yeraltısuyu önemli ve stratejik 
bir kaynak olagelmiştir. Yeraltısuyunun avantajı, üzerinde bir doğal örtü bulundurması ve kirlilik kaynaklarına 
karşı kendini doğal bir şekilde koruyabilmesidir. Yüzeysuyunun kirliliğe daha açık olması, yeraltısuyundan 
içmesuyu teminini daha cazip hale getirmektedir. Yatırım maliyetinin daha az olması ve sisteme çok çabuk 
sokulabilmesi de yeraltısuyunun diğer avantajlarındandır. Kuraklık dönemlerinde, yüzeysuyu daha hızlı 
tükenmeye yatkın iken yeraltısuyu daha güvenilirdir. Yeraltısuyunun yaygın bir dolaşıma sahip olmasından 
dolayı, kuyular vasıtası ile ihtiyaç olan yerlerde yeraltı suyuna kolay ulaşılabiliyor iken, yüzey suyu, sadece 
nehir ve göllerde toplanmıştır. Baraj ve gölet yatırımları ise kuyuya göre daha maliyetli ve uzun süreli 
olmaktadır. Tüm Dünya’da yeraltısuyuna stratejik kaynak gözüyle bakılmaktadır. Bu bağlamda, yeraltısuyunun 
miktar ve kalite yönünden izlenmesi ve korunması önem arz etmektedir. Türkiye Jeoloji haritası göz önüne 
alındığında Ülkemiz, Prekambriyenden Kuvaternere kadar her yaşta jeolojik birimleri barındırmaktadır. 
Ülkemizin jeolojik yapısı, sismik aktivitenin yoğunluğu ve volkanizmanın etkisi ile heterojen ve anizotrop 
bir yapı sunmaktadır. Sınır şartları kısa mesafelerde değişiklik göstermektedir. Ülkemizin yağış ortalamasının 
nispeten az ve dağılımının düzensiz oluşu, yeraltısuyunun beslenimini de olumsuz etkilemektedir. Bu 
sebeple ülkemizde yeraltısuyu sistemi karmaşık bir yapı sunar. Artan nüfus ve kentleşme de yeraltısuyuna 
olan kalite ve miktar baskısını arttırmaktadır. ABD, Avrupa ve diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde de 
yeraltısuyundan içmesuyu temini yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde de özellikle kırsal kesimde, 
içmesuyu temini kuyular ve kaynaklar vasıtası ile olmaktadır. Kaynaklar da bir doğal yeraltısuyu çıkışı olması 
sebebiyle, yapılan öngörüye göre, ülkemizde Kırsal kesimde içmesuyunun tamamı ve kentsel kesimde en 
az yüzde 50’si yeraltısuyundan karşılanmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, ülkemizin en az yarısı 
içme suyu kaynağı olarak yeraltısuyunu kullanmaktadır. Envanter verilerine göre, içme-kullanma maksadı 
ile bugüne kadar 35435 adet kullanma belgesi verilmiş olup yeraltısuyu rezervinin 4063 hm3 ü içmesuyuna 
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tahsis edilmiştir. 2013-2014 kurak döneminde, bazı yerleşim yerlerinde kuyuların sisteme alınması stratejik 
bir rol oynamıştır. İçme Suyu Projelerinde Hidrojeolojik Etütlerin önemi büyüktür. Yüzeysuyu ve yeraltısuyu 
iki farklı sistemler olmayıp birbirleriyle etkileşim halindedirler. Bu bağlamda; havza, alt havza, ova veya 
münferit tüm çalışmalarda yeraltısuyu-yüzeysuyu ilişkisi göz önünde bulundurularak entegre yönetim anlayışı 
benimsenmelidir. İçmesuyunun yeraltısuyundan temin edilmesi, avantajları ve stratejik kaynak durumu göz 
önüne alınarak önceliklendirilmesi önemlidir. Yeraltısuyuna olan sanayi, maden ve tarım baskısının minimuma 
indirilerek, bu sektörlere olan tahsisin yüzeysuyundan yapılması önemli bir husustur. Onuncu Kalkınma 
Planı (2014-2018) ’nda da belirtildiği gibi Yeraltısuyu kullanımının Plan dönemi boyunca yüzde 5 oranına 
düşürülmesi, sulamada yeraltı sularının kullanımının sınırlandırılması ve kayıt altına alınması hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: yeraltısuyu, hidrojeoloji, DSİ, yeraltısuyundan içmesuyu temini, entegre havza 
yönetimi

General View to Hydrogeological Studies at Domestic Water Projects with Groundwater 
Resources, Management and Allocation: Importance of Groundwater in Domestic Water 

supply and DSI Studies

ABSTRACT

Groundwater has been used for domestic purposes from past to present throughout the world and in our 
country. Groundwater has become a significant resource in arid and semi-arid countries such as Turkey. The 
main advantage of groundwater is that it contains a soil cover upon itself and so that it can protect itself from 
pollutants in a natural way. Surface water resources are more exposed to contamination, so it makes groundwater 
more attractive as water supply source. Another advantage of the groundwater is that the investment costs are 
less than surface water sources. In drought periods, surface water are more prone to be exhausted whereas 
groundwater sources are more reliable. Groundwater can be reached wherever it is needed via wells, while 
surface water sources are only present in lakes and rivers. Dam and pond investments are more costly than 
GW. Groundwater is seen as a strategical resource, so monitoring of groundwater quantity and quality and 
also protection of GW are important issues. When the geological map of Turkey is considered, all types and 
ages of rocks can be observed from Precambrian to Quaternary. The effect of geological settling, seismic 
activities and volcanisms presents heterogenic and anisotropic structure. Boundary conditions can change 
in small scales.  The relatively low average precipitation and its irregular distribution effects recharge of 
groundwater negatively. Therefore, the system of groundwater is complex in our country. Increasing population 
and urbanization also increases pressure on GW. Domestic water is supplied from GW intensively as in US, 
EU and other counties. In country, especially in rural areas, domestic water is supplied from springs and wells. 
Due to the fact that the springs are natural groundwater discharges, in our country, domestic water in all of 
the rural areas and at least half of the urban areas are met by groundwater. In this context, it can be said that 
half of domestic water needs are met by GW in our country. According to the datasets in our inventory, 35435 
well licenses have been assigned for domestic water purposes and 4063 hm3 of the groundwater reservoir 
has been allocated. In 2013-2014 drought periods, integration of wells into a system has played a strategical 
role. Hydrogeological Investigation is a must for Domestic Water Supply Projects. Groundwater and surface 
water are not different systems and they are in interaction with each other. In this regard, considering surface-
groundwater interaction, an understanding of an integrated management of basin, sub-basin, plain and specific 
investigations should be taken into consideration. Groundwater should be prioritized as a domestic water 
supply source considering its advantages and strategical role. Industrial, mining and agricultural pressures 
on GW must be minimized; allocation to these sectors must be supplied from surface water. As it is stated in 
10th Development Plan (2014-2018), usage of groundwater is aimed to be reduced by 5 percent, restricted for 
allocation to irrigation and to be registered.  

Keywords:  groundwater, hydrogeology, DSİ, domestic water supply from groundwater, integrated basin 
management
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1. ÜLKEMİZDE YERALTISUYUNA GENEL BAKIŞ 

Türkiye Jeoloji haritası göz önüne alındığında ülkemiz, Prekambriyenden Kuvaternere kadar her yaşta 
jeolojik birimleri barındırmaktadır (Sedimenter, Magmatik, Metamorfik). Jeolojik yapı, sismik aktivitenin 
yoğunluğu ve volkanizmanın etkisi ile heterojen ve anizotrop bir yapı sunmaktadır. Sınır şartları kısa 
mesafelerde değişmektedir. Ülkemizin yağış ortalamasının nispeten az ve dağılımının düzensiz oluşu, 
yeraltısuyunun beslenimini de olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple ülkemiz de yeraltısuyu sistemi karmaşık 
bir yapı sunar. Kayaçların gözeneklerinde (pores) ve kırık-çatlak sitemlerinde yeraltısuyu yer alır ve ilerler. 
Akiferin beslenimi zamana ve mevkiye göre değiştiği gibi, akiferin cinsinin farklı oluşu ile de değişmektedir. 
Alüvyon akiferin beslenme periyotu ile karstik bir akiferin beslenimi farklı olmaktadır. Bazı akiferler aylık, 
mevsimlik yağıştan beslendiği gibi bazı akiferler de birikimli yağıştan beslenir. Ülkemizde iki ana yeraltısuyu 
rezervuarı bulunmaktadır. Bunlar; alüvyon ova akiferleri ve karbonat kayaçlı akiferlerdir. Alüvyon akiferler, 
tektonik kontrollü pull-apart havzalarda yüksek verimlidir. Kıyılar boyunca yer alan kıyı alüvyon akiferleri 
de önemli miktarda yeraltısuyu barındırır. Karstik alanlar ülkemizde geniş yer kaplamakta ve önemli kaynak 
boşalımlarının olmasını sağlamaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde 25 adet nehir havzası bulunmaktadır. Burada 
unutulmaması gereken konu ülkemizin 1/3’ünün kireçtaşından oluştuğu ve karstik yapıların yaygın olduğudur. 
Bu durum, havza dışından beslenim ya da boşalım olabileceğini göstermektedir. Bu sebeple, ülkemizde nehir 
havzalarının sınırları ile yeraltısuyu havzaları her zaman örtüşmez.

2. DSİ YERALTISUYU ÇALIŞMALARI

167 sayılı Yeraltısuları Kanunu başta olmak üzere, Yeraltısuları Tüzüğü, Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği, 
Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve İçme Suyu Temin Edilen 
Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yeraltısuyu ile ilgili faaleyetlerin 
düzenlenmesi için ana düzenleyici kaynaklardır. 

Yeraltısularının nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve kalitede olduğunu belirlemek maksadıyla 
hidrojeolojik etüdler yapmak, işletme rezervlerini belirlemek ve ilan etmek, kullanıcılarına maksadına uygun 
olarak tahsiste bulunmak, ekonomik ve verimli olarak işletilmesini sağlamak, tesisleri kurmak ve devir 
işlemlerini tamamlamak, kaynakların envanterini tutmak ve diğer görevler Daire Başkanlığımız uhdesinde 
yapılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Daire Başkanlığımız; 1952 yılında 
Yeraltısuyu Bürosu olarak kurulmuş, 1956 yılında Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına dönüştürülmüş, 1973 
yılında  bugünkü şeklini alarak DSİ Genel Müdürlüğünde yapılan tüm jeoteknik ve yeraltısuyu çalışmalarını 
bünyesinde toplamıştır. 

1949 yılında, Türk Hükümetinin isteği üzerine, Johnson International firması, ülkemizde zirai sulama 
amacıyla yeraltısuyundan faydalanma olanaklarını araştırarak bir rapor hazırlamıştır. Raporda Türkiye’de 
yeraltısuyundan sulama yapılmasının rantabl olacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine 1952 yılında DSİ Teşkilatı 
içerisinde küçük bir Yeraltısuyu Bürosu kurulmuş ve Amerikalı bir jeolog ile iki sondör nezaretinde Güneydoğu 
Anadolu’da araştırma sondajlarına başlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda köy, kasaba ve şehirlerin  bir kısmının su ihtiyacının karşılanmasında 
yüzey sularının yeterli olmadığı görülmüş ve başka kaynaklardan su temini yolları aranmıştır. Bu amaçla 
1932 yılında, Türkiye’de ilk defa  İstanbul ve Samsun şehirlerine içme suyu sağlamak amacıyla derin  sondaj 
kuyuları açılmıştır.

Yeraltısuyunun potansiyelinin belirlenmesi çalışması DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde çalışılmaktadır. DSİ tarafından ova/alt havza ve havzalarda 1950’li yıllardan itibaren 
hidrojeolojik çalışmalar yapılmaktadır. Hazırlanan Hidrojeolojik Etüt Raporları’nın amacı, ova ve havzalarda 
yeraltısuyu kaynaklarını geliştirme imkânlarını araştırmak, nerelerde, hangi derinlikte ve ne kalitede yeraltısuyu 
bulunduğunu belirlemektir. Hidrojeolojik etüt çalışmalarının yapılabilmesi için en az iki kurak ve iki yağışlı 
dönem miktar ve kalite izlemesinin yapılması gerekmektedir.  Hidrojeolojik çalışmalarda, yeraltısuyu bilançosu 
hesaplanmaktadır. Yeraltısuyu beslenimi belirlenirken; yeraltından içe akış, yüzeysel sulardan içe akış, yağış 
ve sulamadan sızma, sun’i beslenme vb. parametreler hesap edilerek, toplam yeraltısuyu beslenimi elde edilir. 
Yeraltısuyu yıllık boşalımı; miktarı ise akarsulara, göllere ve denize sızma, buharlaşma-terleme, kaynaklardan 
akım, sun’i çekim (kuyulardan çekim), artezyen kuyulardan akım ve yeraltından dışa akış vb. şeklindedir. 
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Yeraltısuyu kalite ve miktar izleme çalışmaları, havza, bölgesel ve yerel ölçekte de devam etmektedir. Yaklaşık 
1500 kuyudan aylık ve anlık seviye izlemesi yapılmaktadır.  Kuyulara ait, kot, koordinat, bulunduğu havza, 
açıldığı yıl, derinlik, temsil ettiği akifer vb bilgileri de veri tabanında yer almaktadır.

3) YERALTISUYUNDAN İÇMESUYU TEMİNİ

Ülkemizde ve Dünya’da geçmişten günümüze değin içme-kullanma maksadı ile yeraltısuyundan 
faydalanılmıştır. Özellikle kurak ve Ülkemiz gibi yarı-kurak iklim bölgelerinde yeraltısuyu önemli ve stratejik 
bir kaynak olmuştur. Yeraltısuyunun avantajı, üzerinde bir doğal örtü bulundurması ve kirlilik kaynaklarına 
karşı kendini doğal bir şekilde koruyabilmesidir. Yüzeysuyunun kirliliğe daha açık olması, yeraltısuyundan 
içmesuyu teminini daha cazip hale getirmektedir. Yatırım maliyetinin nispeten daha az olması da ve 
yeraltısuyu yatırımlarının 1-2 yıl gibi kısa bir sürede hizmete girebilmesi  yeraltısuyunun avantajlarındandır. 
Kuraklık dönemlerinde, yüzeysuyu daha hızlı tükenmeye yatkın iken yeraltısuyu daha güvenilirdir. Kuraklık 
devrelerinden daha geç periyotlarda etkilenmektedir. Yeraltısularının yaygın alanlarda yer almasından dolayı, 
kuyular vasıtası ile yeraltısuyuna ihtiyaç olan yerde ulaşılabiliyor iken, yüzey suyu, sadece nehir ve göllerde 
toplanmıştır. Baraj ve gölet yatırımları ise kuyuya göre daha maliyetli ve uzun periyotludur.  Tüm Dünya’da 
yeraltısuyuna stratejik kaynak gözüyle bakılmaktadır. Bu bağlamda, yeraltısuyunun miktar ve kalite yönünden 
izlenmesi ve korunması da önem arz etmektedir.

a) Amerika’da Yeraltısuyundan İçmesuyu Temini

Yeraltısuyu, Amerika Birleşik Devletleri için endüstri, ticaret, tarımda ve özellikle içme-kullanmada stratejik 
öneme sahiptir. Amerika Yerbilimleri Araştırma Kurumu(USGS) ’na göre, 1980’lerde yapılan araştırmasında, 
kentsel bölgelerin içme suyu ihtiyacının %35’i, kırsal kesimlerde ise %95’i yeraltısularından karşılanmaktadır. 
( https://pubs.usgs.gov/of/1995/ofr95376/).

Yeraltısuyunun miktar yönünden izlenmesi için, yeraltısuyu seviye izlemeleri USGS tarafından 
yürütülmektedir. Yaklaşık 100 yıldır seviye izlemeleri yapılmaktadır. Daha sistematik ve kapsamlı bir izleme 
ağı geliştirmek adına çalışmalar yapılmış ve 2000 yılında seviye izleme ağı oluşturmanın milli bir çaba olduğu 
vurgulanmıştır. National Groundwater Monitoring Network (NGWMN) kapsamında, kuyuların seçimi, izleme 
sıklığı ve efektif veri raporlama sistemi konularında çalışmalar tamamlanmıştır.  Yeraltısuyu seviye verileri, 
ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulmuştur. Kurum web sitesinden veriler görülebilmektedir. EPA(Çevre 
Koruma Ajansı), içme suyu kalitesini geliştirmek ve hastalığa neden olan mikroorganizmalardan korunma 
sağlamak için Yeraltı Suyu Yasası (GWR) 8 Kasım 2006’da yayınlanmıştır. 

b) Avrupa’da Yeraltısuyundan İçmesuyu Temini

Birleşik Krallık’ta, İngiltere ve Galler’in içme suyu ihtiyacının 1/3’ ü yeraltısuyundan karşılanmaktadır. 
Çevre Ajansına bağlı su dağıtım şirketleri bulunmaktadır. İçme suyu dağıtımından ve kontrolünden bu şirketler 
sorumludur. (http://www.groundwateruk.org/Default.aspx)  

Almanya’da içme suyu ihtiyacının yüzde 70’i yeraltısuyundan karşılanmaktadır. (https://www.
umweltbundesamt.de/en/topics/water/drinking-water) 

Fransa’da içmesuyunun yüzde 62’si yeraltısuyundan, yüzde 38’i yüzeysuyundan sağlanmaktadır.

(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/groundwater01/france.pdf)

AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD) kapsamında, miktar ve kalite izlemeleri yapılması gerekliliği bulunmaktadır. 
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İzleme gerekliliği SÇD’de bulunmakla birlikte bir çok Avrupa ülkesinde direktiften çok önce izlemelere 
başlanmış ve deam ettirilmektedir. Örneğin Almanya’da 1800’lü yılların sonundan itibaren yeraltısu seviye 
izlemeleri yapılmaktadır. 

c) Ülkemizde Yeraltısuyundan İçme Suyu Temini

İçmesuyu envanteri hakkında ayrıntılı bir çalışma halen devam etmekle birlikte, mevcut eldeki veriler ve 
öngörüler ışığında, kırsal kesimde içmesuyunun tamamı ve kentsel kesimde en az yüzde 50’si yeraltısuyundan 
karşılanmaktadır. Hatta içmesuyunun tamamının yeraltısuyundan karşılandığı il ve ilçeler de mevcuttur. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde, ülkemizin en az yarısı içme suyu kaynağı olarak yeraltısuyunu kullanmaktadır. 
DSİ envanterinde yer alan verilere göre, içme-kullanma maksadı ile 35435 adet kullanma belgesi verilmiştir. 
4063,42 hm3 içmesuyuna yeraltısuyu tahsisi edilmiştir. 2013-2014 kurak döneminde, yeraltısuyu kuyularının 
sisteme alınması stratejik bir rol oynamıştır. Ülkemizde DSİ tarafından sektörel bazda yapılmış yeraltısuyu 
tahsis miktarları Şekil 1.de verilmiştir. DSİ tarafından yapılmış havza bazlı içmesuyuna yeraltısuyu tahsis 
oranları ise Şekil 2. de yer almaktadır.

AB Su Çerçeve Direktifi kapsamda, 2012 yılında çıkan «Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya 
Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte», yeraltısuyu kütleleri üzerinde miktar ve kalite izlemesi yapılması 
gerekliliği belirtilmektedir. Havza bazlı olarak, belirli bir program çerçevesinde çalışılan yeraltısuyu kütleleri 
üzerinde miktar ve kalite izleme ağı oluşturmak adına izleme noktaları belirlenmekte, mevcut izleme noktaları 
ise irdelenmektedir.

Şekil 1. Ülkemizde Yeraltısuyu DSİ tahsis dağılımı (milyar m3/yıl) (Haziran, 2018)
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Şekil 2. Havza bazlı içmesuyu DSİ tahsis dağılımı (hm3/yıl, Haziran, 2018)

4) İÇME SUYU PROJELERİNDE HİDROJEOLOJİK ETÜTLERİN ÖNEMİ

Yerlatısuyundan temin edilecek içme suyu projelerinde hidrojeolojik etütlerin önemi büyüktür. Yerin 
derinliklerinde bulunan yeraltısuyuna, yüzeysuyu gibi dokunamaz, ne kadar olduğunu, hangi kalitede olduğunu 
ve hangi yöne aktığını göremeyiz. Bu bağlamda değerlendirildiğinde yeraltısuyunun değerlendirilmesi 
yüzey suyuna nazaran çok daha zordur. (Boz, İ., 2017, Diyarbakır, Ulusal Hidroloji Kongresi). Yüzeysuyu 
ve yeraltısuyu iki farklı sistemler olmayıp birbirleriyle etkileşim halindedirler. Yüzey suları yeraltısuyunu 
besleyebilir, yeraltısuyu yüzey suyunu besleyebilir veya her iki durum da mevsimsel olarak gerçekleşebilir. Bir 
yüzey suyu projesi yapılmadan evvel, yeraltısuyuna olan etkisi değerlendirilmelidir.  Bu bağlamda; havza, alt 
havza, ova veya münferit tüm çalışmalarda yeraltısuyu-yüzeysuyu ilişkisi göz önünde bulundurularak entegre 
yönetim anlayışı benimsenmelidir. İçmesuyunun yeraltısuyundan temin edilmesi, avantajları ve stratejik 
kaynak durumu göz önüne alınarak önceliklendirilmesi önemlidir. Bu maksatla, yeraltısuyuna olan sanayi, 
maden ve tarım baskısının minimuma indirilerek, bu sektörlere olan tahsisin yüzeysuyundan yapılması önemli 
bir husustur. 

İçmesuyu projelerinde, içmesuyu kaynağı olarak yeraltısuyu sistemi belirlenmesi düşünülüyor ise, o 
çalışma sahasında detaylı hidrojeolojik etüt yapılmalıdır. Detaylı etüt yapılmadan, arıtma sistemi, isale gibi 
diğer çalışmalara başlanması daha sonra geri dönüşü zor olan problemleri de beraberinde getirebilmektedir. 
Ülkemizde yeraltısuyunun karmaşık bir sistem sunması da, öngörülemeyen problemlere yol açabilmektedir.

4.1. Örnek Çalışmalar

Kurumumuzda devam etmekte olan içmesuyu projelerinden Nevşehir İçmesuyu Projesi; Nevşehir ili 
Merkez, Sulusaray, Nar ile Göre beldelerinin 2045 yılına kadar ihtiyacı olan 14,095 hm³/yıl olan  içme ve 
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kullanma suyunu Kızılırmak’tan alınarak  52 532 m³/gün  arıtma tesisi vasıtasıyla  arıtılmasını hedeflemiştir. 
Bölge Müdürlüğünce 2012 yılından itibaren Kızılırmak Havzası Gülşehir Alt Havzası revize hidrojeolojik etüt 
çalışmaları başlatılmış ve 2012-2014 yılları arasında havzadan alınan seviye ölçümleri değerlendirilmiştir. 
Yapılan jeolojik incelemelerde Nevşehir’in batısında Boğazköy-Karacaören-İcik köylerinin Kaldera içinde 
olduğu belirlenmiştir. Aynı köylerde vatandaşlar tarafından açılmış kuyuların hepsinde seviye düşümlerinin 
olmadığı ve yüksek debi ile çekim yapıldığı belirlenmiştir.  Bu tespitlerden sonra halen yapımı devam eden 
Nevşehir İçmesuyu Projesine alternatif olarak Nevşehir İçmesuyunun yeraltısuyundan da karşılanabileceği 
düşünülmüş ve çalışmalara başlanmıştır. Yapılan bu sondaj çalışmaları sonucunda açılan 7 adet araştırma 
kuyusunun 5 tanesinden kaliteli su alınabilmiş ve toplamda kuyulardan 260 l/s su alınabileceği tespit edilmiştir. 
Nevşehir ilinin 2050 yılı su ihtiyacı 21,14 hm3/yıl olarak belirlenmiştir. DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünce 
Nevşehir ili ve çevre belediyelere 01/08/2016 tarihi ile yeraltısuyundan yapılan tahsis 2,57 hm3/yıl dır. Araştırma 
kuyularından elde edilen sularla (260 l/s) 8,19 hm3/yıl daha tahsis yapılabileceği belirlenmiştir. Bu durumda 
mevcut kullanımla birlikte toplam 18,18 hm3/yıl yeraltısuyundan Nevşehir iline su verilebileceği anlaşılmıştır. 
Bu miktar Nevşehir ilinin 2025 yılına kadar olan su ihtiyacının üzerindedir. 2050 yılı ihtiyacı olan 21,14 hm3/
yıl temin etmek için 2,96 hm3/yıl suya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile önümüzdeki 
yıllarda ilave kuyular açılabilir. İlave kuyu yerlerini belirlemek amacı ile belirlenen saha içerisinde detaylı 
hidrojeolojik ve jeofizik etüt çalışmalarına devam edilecektir. Elde edilen bu veriler ışığında mevcut projeye 
alternatif olarak yeraltısuyundan Nevşehir iline su sağlanabileceği düşünülmektedir. Çalışmalar devam 
etmektedir.

Viranşehir içmesuyu projesi ile, Şanlıurfa Viranşehir İlçe Merkezi ve civar yerleşimlerin 2050 yılı içmesuyu 
ihtiyaçları 28 adet içmesuyu kuyusundan karşılanması hedeflenmektedir. 2050 yılına kadar proje alanı için 
gereken içme ve kullanma suyu ihtiyacı 26,03 hm3/yıl’dır. 2050 yılı pikli içmesuyu ihtiyacı 1305,28 l/s’dir. 
Ayrıca proje kapsamında Viranşehir Merkez dahil  27 yerleşim birimine (Viranşehir (Merkez), Kavurga, 
Adaköy , Kemerli, Altınbaşak, Kınalıtepe, Aslanbaba, Konakyeri, Burç, Kurtulmuş, Büyükçavuş, Küçüktopçu, 
Ekindöver, Oğlakçı, Elgün, Övüncük, Eşkin, Sayoba, Evcimen, Tanyeli, Gömülü, Yarpuz, Gönüllü, Yeşilalıç, 
Güzlek, Yolbilen, Işıldar, Yollarbaşı) içmesuyu temin edilecektir. Çalışmalar devam etmektedir.

5) SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde içmesuyu olarak yeraltısuyundan faydalanılmaktadır ve yeni projeler devam etmektedir. Stratejik 
bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer etkilerden en az etkilenen su kaynağı olması bakımından 
deprem, kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere rezervde tutulması, tarımsal 
sulamalarda yüzey suyu projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu kullanımının azaltılması bir 
DSİ politikası olarak belirlenmiş ve bu durum 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma planında da yeraltı 
suyu kullanımının plan dönemi boyunca yüzde 5 düşürülmesi şeklinde hedef olarak belirtilmiştir.

İçme suyunun yeraltısuyundan temin edileceği projelerde, hidrojeolojik etüt çalışmalarının tamamlanması 
ve kuyulardan elde edilecek su miktarı ve su kalitesi belli olmadan, atık su arıtma, isale hattı, depolar gibi diğer 
proje aşamalarına başlanılmaması önem arz etmektedir.

Bir diğer husus da içmesuyu temin edilen kuyuların envanterinde yaşanan problemdir. Özellikle kurak 
dönemlerde il ya da ilçe belediyeleri tarafından acilen kuyular açılarak elde edilen yeraltısuyu sisteme 
verilmektedir. Ancak kuyuların açılması ve yeraltısuyu tahsisi hakkında DSİ’ye herhangi bir bildirimde 
bulunulmamaktadır. Bu durum da DSİ içmesuyu envanter kayıtları ile fiili durum arasında uyumsuzluk 
oluşturmaktadır. Belediyelerin kuyu açılması ve yeraltısuyu tahsisi taleplerini ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerine 
yapmaları önem arz etmektedir.
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ÖZET

Su dağıtım sistemleri belli bir ihtiyaç debisini, yeterli basınca sahip olarak kullanıcıya iletmek üzere 
tasarlanırlar. Tasarım ve hidrolik hesap aşamalarında sistemin kusursuz olarak çalıştığı varsayılır. Dolayısıyla 
boru çapları bu kusursuz sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenir. Ancak çeşitli doğal veya insan 
kaynaklı etkilerle su dağıtım sistemindeki borular çatlak ve kırık olarak adlandırılan iki farklı şekilde hasar 
görebilir. Bu çalışmada, bazı boruları hasar görmüş su dağıtım sistemlerinin temel hidrolik parametresi olan 
basınçların değişimi incelenmiştir. Bu amaçla varsayımsal bir su dağıtım sistemi ele alınmış ve hidrolik çözümü 
yapılarak düğüm noktalarındaki basınçlar hesaplanmıştır. Daha sonra sistem üzerindeki borulara çatlak ve/veya 
kırık şeklinde hasarlar verilerek bu durumlar için yine hidrolik çözümler yapılmış ve basınçlar hesaplanmıştır. 
Böylece farklı konum ve sayıdaki kırık ve çatlakların sistemin basınçlarını nasıl değiştirdiği belirlenmiştir. 
Varsayımsal sisteme bir tane daha rezervuar eklenerek rezervuar sayısının artmasının, sistemin ayrık bölgeleri 
uç kısımlarından birleştirilerek alternatif yolların bulunmasının ve her ikisinin aynı anda olmasının benzer 
hasarlar için basınç değişimlerine olan etkileri incelenmiştir. Su dağıtım sistemlerinin hidrolik hesapları 
EPANET programı ile yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Su dağıtım sistemleri, Boru hasarları, Basınç, EPANET
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ABSTRACT

Water distribution systems are designed to deliver a certain water discharge to the user with sufficient 
pressure. It is assumed that the system works perfectly during the design and hydraulic calculation phases. The 
pipe diameters are thus determined to meet the needs of this perfect system. However, the effects of various 
natural or human sources may cause damage to the two main groups that can be called pipe breaks and leaks 
in water distribution system. In this study change of the pressures were investigated in a water distribution 
system containing damaged pipes. For this purpose, a hypothetical water distribution system is considered 
and pressures at the pipe joints were calculated. Then, various pipes on the system were assumed to leaked 
or broken and pressures were calculated again. Thus, the effects of different positions and numbers of breaks 
and leaks on the pressures of the system have been determined. It has been investigated how the increase in 
the number of reservoirs by adding one more reservoir to the hypothetical system affects the pressures of 
the system for the same damages. In addition, the effects of damages on the water distribution system are 
investigated if alternative paths are found by connecting the system from the end sections of discrete zones. 
Finally, the addition of the reservoir and the joining of the discrete regions were carried out at the same time 
to investigate how the reaction of the system changed for similar damages. EPANET program were used for 
the hydraulic solutions. 

Keywords: Water distribution systems, Pipe damages, Pressure, EPANET

1. GİRİŞ

Su dağıtım sistemleri yerleşim bölgelerinin önemli altyapı sistemlerindendir. Bir su dağıtım sistemini 
oluşturan elemanlar (boru, depo, pompa, vana vb. ) çeşitli nedenlerle hasara uğrayabilir. Hasar sebepleri 
doğal afetler (deprem, heyelan vb.) veya insan faaliyetleri (kazı, bakım vb.) olabilir. Bu çalışmada su dağıtım 
sisteminin ana elemanı olan borularda meydana gelen hasarlar göz önüne alınacaktır. Boru hasarları birbirinden 
farklı gibi görünse de kırık ve çatlak olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Kırık, borunun tamamen ikiye 
ayrılmasıdır, kırığın bir ucundan diğerine akım geçmemektedir. Çatlak ise borudaki küçük bir açıklıktır, bir 
miktar debi kaybı oluşsa da boru boyunca akım devam eder. Su dağıtım sistemlerinin hasar gördükten sonra da 
hizmet vermeye devam etmesi ve performansını büyük oranda devam ettirmesi istenir. Su dağıtım sistemleri 
projelendirilirken İller Bankası kısıtlarını sağlamasına dikkat edilmektedir. Hasarsız olarak bu kısıtları 
sağlayan bir sistem herhangi bir hasar durumunda performansının büyük bir kısmını kaybedebilmektedir. Oysa 
tasarım ve proje aşamalarında alınabilecek önlemlerle sistemin hasarlardan çok etkilenmemesi sağlanabilir. Su 
dağıtım sistemindeki çeşitli borularda kırık ve/veya çatlak oluştuğu varsayılarak hidrolik hesaplamalar yeniden 
yapılabilir. Bu şekilde dağıtım sisteminin zayıf yönleri ve kritik boruları belirlenebilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, hasar gören bir su dağıtım sisteminin basıncının çok fazla azalmaması için sistemin daha fazla sayıda 
rezervuardan beslenmesi ile ayrık bölgelere alternatif boru bağlantıları yapılması işlemlerinin hangisinin daha 
etkili olduğunu belirlemektir.

Literatürde su dağıtım sistemlerinin hasarlar karşısındaki performansıyla ilgili çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Jowitt ve Xu (1993), çeşitli boru arızalarının su dağıtım sistemlerine olan etkilerini incelemek 
için bir yöntem geliştirmişlerdir. Önerilen metot ile herhangi bir borunun hasar görmesi durumunda şebekenin 
hasar görebilirliğini değerlendirmişlerdir. Di vd. (2011), bir tane kırığı olan bir su dağıtım sisteminin 
hidrolik analizini yapmışlardır. Analiz sonucunda basınç değişimi üzerinde, küçük bir kırığın daha az etkili 
olduğunu, büyük bir kırık meydana geldiğinde ise basıncın daha çok değiştiğini gözlemlemişlerdir. Muranho 
vd. (2014), su dağıtım sistemlerinin performansını değerlendirmek amacıyla geleneksel teknik performans 
indekslerini kullanarak gerekli analizleri yapabilmek için EPANET programına WaterNetGen isimli bir modül 
eklemişlerdir. Ayrıca mevcut teknik performans indeksleriyle ilgili problemlere de değinerek, bu problemleri 
çözmek için yeni analiz araçları önermişlerdir. Aydın vd. (2014), Su dağıtım sistemlerinde basınç ve su 
yaşı için güvenilirlik, esneklik ve hasar görebilirlik gibi performans kriterlerine dayanan sürdürülebilirlik 
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indekslerini belirlemek amacıyla yeni bir yöntem önermişlerdir. Dziedzic ve Karney (2014), su dağıtım 
sistemi performansını değerlendirmek için enerji verimliliği tabanlı ölçekler olan güvenilirlik, esneklik ve 
hasar görebilirliği, ayrıca yapısal ölçek olan bağlanabilirliği tanımlamışlardır. Dziedzic ve Karney (2016), 
verimlilik tabanlı bir performans indeksi önermişlerdir. Bu indeks güvenilirlik, hasar görebilirlik, dirençlilik 
ve bağlanabilirlik şeklinde dört performans indeksinin geometrik ortalaması alınarak elde edilmiştir. Maiolo 
vd. (2018), topolojik bir yaklaşıma dayanan yeni bir hasar görebilirlik ölçüsü önermişlerdir. Önerilen hasar 
görebilirlik ölçüsü ilk önce literatürde bilinen iki su dağıtım sistemi üzerinde uygulanmıştır ve elde edilen 
sonuçlar anlamlı bir korelasyon gösteren diğer performans indeksleri ile karşılaştırılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada su dağıtım sistemlerinin borularında meydana gelen hasarların basınçlara etkisi varsayımsal 
sistemler kullanılarak incelenecektir. Bu amaçla bir varsayımsal su dağıtım sistemi oluşturulmuş daha sonra bu 
sistemde bazı değişiklikler yapılarak 3 sistem daha türetilmiştir. Su dağıtım sistemindeki rezervuar sayısının 
arttırılması ve/veya ayrık bölgeler arasında alternatif boru bağlantıları oluşturulması işlemlerinin basınçlara 
etkisinin araştırılabilmesi amacıyla oluşturulan varsayımsal su dağıtım sisteminin debi talepleri, arazi kotları, 
boru pürüzlülük katsayıları, boru uzunlukları gibi parametreleri mümkün olduğunca sabit tutulmuştur. Her bir 
sistemdeki önceden belirlenmiş olan borulara hasar uygulandıktan sonra hasarlı sistemlerin hidrolik çözümü 
için EPANET programı kullanılmıştır (EPA, 2000). Düğüm noktalarındaki basınçlar hesaplanarak sonuçlar 
hasarsız sistemin basınçlarıyla karşılaştırılmıştır. Borularda meydana gelen hasarların basınçlara etkisi 
belirlenmiştir.

2.1. Varsayımsal Su Dağıtım Sistemleri

İlk varsayımsal sistem olan H2 sisteminde 133 adet boru, 103 adet düğüm noktası ve bir tane rezervuar 
bulunmaktadır (Şekil 1.a). J1 düğüm noktasının kotu 160 metre, geri kalan bütün düğüm noktalarının kotu 100 
metredir. P1 borusunun uzunluğu 1 metre olup, diğer borular uzunluğu 400 ve 200 metre olan 2 farklı türdedir. 
Uzunluğu 200 metre olan kısa borular 60 adet ve uzunluğu 400 metre olan uzun borular ise 72 tanedir. Haznenin 
hemen çıkışında yer alan J1 düğüm noktası hariç bütün düğüm noktalarında saniyede 2 litre debi talep edildiği 
varsayılmıştır. Rezervuarın su yüzeyi kotu 160 metredir ve tüm borular Williams-Hazen pürüzlülük katsayısı 
130 olan düktil demir borulardır. Boru çapları, düğüm noktalarındaki basınçlar İlbank şartnamesine uygun 
olarak, 30 ve 60 metre su sütunu (mSS) değerleri arasında kalacak şekilde, 80-600 mm aralığında seçilmiştir.
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(a) (b)
 

Şekil 1. H2 ve H10 Su Dağıtım Sistemlerinin Şebeke Planları 

İkinci varsayımsal su dağıtım sistemi birinci sistem olan H2’ye bir tane daha rezervuar eklenerek oluşturulan 
H4 sistemidir. Bu sistem su dağıtım sisteminin borularında meydana gelen hasarlar sonucunda basınçların 
değişiminde rezervuar sayısının etkisini incelemek amacıyla oluşturulmuştur. H4 sisteminde de rezervuar 
çıkışında 1 metre uzunluğunda kısa bir boru ve bir düğüm noktası bulunmaktadır. Bu düğüm noktasında 
debi talebi olmadığı varsayılmıştır. Rezervuar 400 metre uzunluğunda bir boruyla sisteme bağlanmaktadır. 
Üçüncü sistem olan H8, H2’nin ayrık bölgelerinin birer boruyla birleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Böylece 
sistemdeki debi talep eden düğüm noktalarının sayısı değiştirilmeden 400’er metre uzunluğunda 5 adet 
boru eklenerek alternatif güzergâhlar oluşturulmuştur. Sonuncu sistem olan H10 ise H4 ve H8 sistemlerinin 
birleşimidir. Yani ilk varsayımsal sistemin hem rezervuar eklenmiş hem de ayrık bölgelerinin uçları alternatif 
hatlarla birleştirilmiş halidir (Şekil 1.b).

 

2.2. Boru Hasarları

Su dağıtım sistemlerindeki hasarlar farklı şekillerde meydana gelse de hidrolik etkileri bakımından kırık ve 
çatlak adı verilebilecek iki ana gruba ayrıldığı düşünülebilir. Kırık, borunun tamamen birbirinden ayrıldığı 
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ve iki ucundan atmosfere serbest bir şekilde suyun boşaldığı durumu gösterir. Kırığın iki ucu arasında su 
iletimi olmamaktadır. EPANET elemanları kullanılarak kırığın her iki ucundan çıkan ve sistemdeki boru ile 
aynı çapta olan hayali birer boru ile bu boruların bağlandığı boş rezervuarlar tarafından temsil edilir (Şekil 2). 
Rezervuarların su yüzeyi kotu kırığın bulunduğu noktanın kotuna eşitlenir. Rezervuarlara bağlanan boruların 
yersel enerji kayıp katsayısı 1 kabul edilir ve suyun geri dönmemesi için boruya bir çekvalf eklenir.

Şekil 2. Kırık Borunun Hidrolik Modeli 

Çatlak ise boruda su akışını tamamen kesmeyen ancak dışarıya da bir miktar debinin sızmasına 
neden olan tüm açıklıkları temsil etmektedir. Çatlağın EPANET elemanları kullanılarak yapılan hidrolik 
modelinde, atmosfere açılan hayali bir boru ve bu borunun ucunda çatlak kotuna eşit kotta olan boş bir rezervuar 
bulunmaktadır. Çatlaktan oluşan sızıntının tek yönlü olması, hayali boru üzerindeki bir çekvalf ile sağlanır 
(Şekil 3). Hayali borunun pürüzlülüğü sonsuz ve yerel enerji kayıp katsayısı 1 olarak kabul edilmektedir, 
böylece çatlaktaki tüm enerji kayıpları yereldir. Hayali borunun alanı, farklı çatlak türlerine göre değişen ve 
çatlaktaki açıklığı temsil eden eşdeğer orifis alanı kullanılarak hesaplanır. Bu çalışmada, çatlağın alanı 2 cm2 
olan 16 mm çaplı dairesel orifis olduğu varsayılmıştır.

2.3. EPANET ile Hidrolik Parametrelerin Belirlenmesi

Varsayımsal sistemlerin dördü de hasarsız olarak EPANET programı ile çözülmüş ve düğüm noktalarındaki 
basınçlar hesaplanmıştır. Daha sonra tüm sistemlerde aynı borularda çeşitli kırık ve çatlak hasarı simülasyonları 
yapılarak düğüm noktalarındaki basınçlar hesaplanmıştır. Tablo 1’de örnek olarak H2 sistemi için simülasyon 
adlarının açıklaması verilmektedir.
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Şekil 3. Çatlak Borunun Hidrolik Modeli

Tablo 1. Simülasyon Adlarının Açıklaması

Simülasyon Adı Anlamı
H2C0K0 H2 sisteminde kırık ve çatlak yok
H2C0K1 H2 sisteminde P50 borusunun orta noktasında kırık var
H2C0K2 H2 sisteminde P50 ve P56 borularının orta noktalarında kırık var
H2C1K0 H2 sisteminde P50 borusunun orta noktasında çatlak var
H2C1K1 H2 sisteminde P50 borusunun orta noktasında çatlak ve P56 borusunun orta nokta-

sında kırık var
H2C2K0 H2 sisteminde P50 ve P56 borularının orta noktalarında çatlak var
H2C2K2 H2 sisteminde P39 ve P56 borularının orta noktalarında çatlak, P50 ve P67 borula-

rının orta noktalarında kırık var

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

H2, H4, H8 ve H10 sistemlerinin Tablo 1’de tanımlanan çeşitli hasar simülasyonları sonucu düğüm 
noktalarında oluşan basınç değerlerinin dağılımları sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir. Grafiklerdeki 
basınçlar 10’ar mSS aralıklarla gruplandırılmıştır. EPANET programı düğüm noktalarında negatif basınç 
hesaplamaktadır, ancak bu durum pratikte gerçekleşmez, negatif basınç ilgili düğüm noktasına su 
iletilemediğini göstermektedir. 0 ile 30 mSS aralığındaki basınç değerlerine sahip düğüm noktalarına 
su iletilmekte ancak binalarda yetersiz basınç sorunlarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu çalışmada 30 mSS’nin 
altı yetersiz basınç olarak değerlendirilecektir. İlbank yüksek basınç olarak 65 mSS’yi esas almaktadır, bu 
çalışmada rezervuarla düğüm noktaları arasındaki kot farkı 60 metredir. Dolayısıyla 60 mSS’den yüksek 
basınç bulunmamaktadır, grafiklerde 50 mSS’den büyük basınçlar da ayrı bir grup olarak gösterilmiştir. 
Hasarsız sistemlerin hepsinde tüm düğüm noktalarındaki basınçlar 30 mSS’nin üzerinde olduğu için 
%100 performansla çalıştıkları değerlendirilmiştir. Basıncı 30 mSS’nin altında olup yetersiz basınç olarak 
değerlendirilen düğüm noktalarının sayısı çıkarıldıktan sonra kalan düğüm noktalarının sayısı toplam düğüm 
noktası sayısına bölünerek sistemin performansı hesaplanmıştır. Simülasyonların negatif basınçlı düğüm 
noktalarının sayısı, 30 mSS’den küçük basınçlı düğüm noktalarının sayısı, 30 mSS’den büyük düğüm 
noktalarının sayısı ve performans yüzdeleri Tablo 2’de verilmektedir.



397

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Şekil 4. H2, H4 ve H8 Sistemlerinin Basınç Değerlerine Göre Düğüm Noktası Sayıları
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Şekil 5. H10 Sisteminin Basınç Değerlerine Göre Düğüm Noktası Sayıları

Tablo 2. Simülasyonların Basınç Gruplarına Göre Düğüm Noktası Sayıları ve Performansları

Simülasyon Adı <0 mSS (adet) <30 mSS (adet) >30 mSS (adet) Performans (%)
H2_C0_K0 0 0 102 100.0
H2_C0_K1 4 12 90 88.2

H2_C0_K2

8

22 80 78.4
H2_C1_K0 0 4 98 96.1
H2_C1_K1 4 15 87 85.3
H2_C2_K0 0 6 96 94.1
H2_C2_K2 18 24 78 76.5
H4_C0_K0 0 0 102 100.0
H4_C0_K1 4 9 93 91.2
H4_C0_K2 8 18 84 82.4
H4_C1_K0 0 0 102 100.0
H4_C1_K1 4 9 93 91.2
H4_C2_K0 0 0 102 100.0
H4_C2_K2 18 18 84 82.4
H8_C0_K0 0 0 102 100.0
H8_C0_K1 0 21 81 79.4
H8_C0_K2 0 33 69 67.6
H8_C1_K0 0 0 102 100.0
H8_C1_K1 0 22 80 78.4
H8_C2_K0 0 0 102 100.0
H8_C2_K2 6 36 66 64.7
H10_C0_K0 0 0 102 100.0
H10_C0_K1 0 14 88 86.3
H10_C0_K2 0 27 75 73.5
H10_C1_K0 0 0 102 100.0
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Simülasyon Adı <0 mSS (adet) <30 mSS (adet) >30 mSS (adet) Performans (%)
H10_C1_K1 0 18 84 82.4
H10_C2_K0 0 0 102 100.0
H10_C2_K2 0 27 75 73.5

Şekil 4, Şekil 5 ve Tablo 2’ye göre kırıkların sistem performansını çatlaklara göre beklendiği 
gibi daha fazla azalttığı görülmektedir. Yalnızca çatlak durumunda negatif basınçlı nokta oluşmasa 
da 30 mSS’den küçük basınçlı nokta sayısında artış olmaktadır. Kırık ve/veya çatlak sayısı arttıkça 
beklendiği gibi negatif ve yetersiz basınçlı nokta sayısı artmakta, performansta azalma meydana 
gelmektedir. Rezervuar eklenmesinin sistemin performansına olumlu etkisi, ayrık bölgelerin 
uçlarının birleştirilmesinden daha fazla olmuştur. Gerçek bir su dağıtım sistemi bu çalışmada ele 
alınan varsayımsal sistemlerden çok daha karmaşıktır, su tüketimi gün içerisinde büyük değişkenlik 
gösterir, boru uzunlukları, çapları, malzemeleri ve pürüzlülük katsayıları birbirinden çok farklıdır. Bu 
çalışma gerçek bir sistem üzerinde tekrarlanabilir.
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ÖZET   

Dünya’da doğal göl, gölet, baraj gölü, nehir, çay, dere, kuyu, kaynak gibi içme suyu temin edilen su 
kaynakları insanlar için hayati öneme sahip olup, bununla birlikte, sosyal ve ekonomik gelişim için de büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu su kaynaklarının kalite ve miktar bakımından korunması ve güvenli 
ve yeterli içme suyuna erişimin sağlanması Ülkelerin öncelikli konularının başında yer almaktadır. 

Güvenli içme suyu temininde ilk ve en önemli aşamalardan biri kaynağın havza bazında korunmasıdır. 
Çünkü içme suyu kaynaklarından aşırı su çekimi, kaynağa doğrudan deşarj edilen kirleticiler gibi kaynağın 
doğrudan kirlenmesine yol açan kirleticilerin yanısıra, içme suyu kaynaklarının havzasında gerçekleştirilen 
tarım, hayvancılık, endüstriyel faaliyetler gibi faaliyetler sonucu ortaya çıkan kirleticiler de içme suyu kaynağına 
ulaşmakta ve bu kaynakların kalite ve miktar açısından olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. 

Bu nedenle Ülkemizde ve Dünyada içme kullanma suyu kaynakları ve havzalarının korunmasına yönelik 
koruma çalışmaları yürütülmekte ve bu çerçevede hukuksal güvenceler oluşturulmaktadır. Bu bildiri 
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kapsamında, Türkiye’deki içme kullanma suyu havzaları koruma konusunda mevcut yasal çerçevenin ortaya 
konulması, 28.10.2018 tarih ve 30224 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “içme-kullanma Suyu 
Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen hükümlere ilişkin değerlendirilmenin yapılması, 
içme kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü suyu havzalarına yönelik yapılan “Havza 
Koruma Planları”nın hazırlanma sürecinin incelenmesi ve bu süreçte karşılaşılan zorlukların belirtilerek, bu 
zorlukların üstesinden gelebilmek adına bazı önerilerin getirilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: içme suyu, nehir havzası, içme-kullanma suyu havzası koruma planı, özel hüküm, 
koruma alanları

1. GİRİŞ

İklim değişikliği, kirlilik ve aşırı su kullanımı gibi nedenler su kaynaklarının bozulmasına neden olmakta 
ve bununla birlikte güvenli içme suyuna erişimi de olumsuz yönde etkilemektedir (UNICEF, 2016). Dünyada 
2 milyardan fazla insan güvenilir içme suyuna erişememekte ve bu sayının iki katı kadar insan ise güvenilir 
sanitasyona erişememektedir. Hızla büyüyen dünya nüfusu ile birlikte ise, su talebinin 2050 yılı itibarıyla 
neredeyse üçte bir oranda artacağı tahmin edilmektedir (UNESCO, 2018).

İçme, yemek hazırlama ve kişisel hijyen gibi tüm evsel kullanımlar için gerekli olan güvenli içme suyuna 
erişim, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde sağlık ve kalkınma sorunu olarak ortaya çıkmaktadır (World 
Health Organization, 2017). İçme suyu kaynaklarının korunması, kentsel bölgelerde su arıtım maliyetlerinin 
azalmasına neden olmakta, kırsal bölgelerde ise güvenli içme suyuna daha iyi erişim sağlanmasına katkıda 
bulunmaktadır. Ormanlar, sulak alanlar, otlaklar ve toprak ve mahsuller, düzgün bir şekilde yönetildiği 
takdirde, sediman oluşumunu azaltarak, kirleticileri tutarak ve besin elementlerini yeniden çevrime sokarak su 
kalitesinin düzenlemesinde önemli rol oynamaktadırlar.

 
Yani su kirlendiğinde, ekosistemler su kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle de 
erişilebilir suyun kalitesini arttırmak için suyun havza bazlı korunması büyük önem taşımaktadır (UNESCO, 
2018).

Su kıtlığı da su kirliliği kadar ülkelerin önemli sorunları arasında yer almakta ve bu sorun, dünya genelinde 
insanların %40’tan fazlasını etkilemektedir. İklim değişikliği ve bunun sonucunda oluşan küresel ısınma 
nedeniyle, zaten kaygı verici düzeyde olan bu oranın daha da yükseleceği tahmin edilmektedir.

Bu kapsamda su kirliliği ve su kıtlığı ile mücadele etmek, herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna 
kavuşmasını sağlamak amacıyla, altyapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde hijyeni 
sağlamak, ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve nehirler gibi suyla bağlantılı ekosistemleri korumak ve iyileştirmek 
zorunlu hale gelmiştir (UNDP Türkiye, 2018).

Nitekim, sağlık ve kalkınma için su, sanitasyon ve hijyenin önemi birçok uluslararası toplantılarda 
görüşülmektedir. Örneğin 2015’te düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 
“Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” planı kabul edilmiştir (World Health 
Organization, 2017).
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Bu plan çerçevesinde 2030 yılına kadar erişilmek üzere sürdürülebilir kalkınma hedefleri yer almakta olup, 
bu hedeflerden 6 “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar” başlıklı sürdürülebilir kalkınma hedefi kapsamında herkes için 
suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması hedeflenmiştir 
(Birleşmiş Milletler Türkiye, 2018).

İçme suyu kaynaklarının kalitesi ve korunmasına ilişkin bir diğer uluslararası belge olan İçme suyu kalitesi 
Kılavuz Doküman ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanmış olup, Doküman kapsamında benzer şekilde 
suyun, yaşamın sürdürülebilirliği için zorunlu olduğu, yeterli, güvenilir ve erişilebilir suyun herkes için 
ulaşılabilir olması gerektiği vurgulanmıştır (World Health Organization, 2017).

Türkiye’de de temiz, güvenilir ve yeterli içme suyuna erişimin sağlanması, içme suyu kaynaklarının ve 
havzalarının kalite ve miktar olarak korunması ve iyileştirilmesine yönelik kanun ve yönetmelikler çıkarılmakta 
ve koruma çalışmaları yürütülmektedir.

1. İÇME SUYU KAYNAKLARINA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE 

Ülkemizde içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynağı sayısı 501 
olarak belirlenmiştir.  Bu su kaynaklarından 302 adedinin faal olarak kullanıldığı bilinmekte olup 199 adeti 
için ise planlama, projelendirme ve inşa çalışmaları devam etmektedir (SYGM, 2017). 

Bahse konu içme suyu kaynakları ve bu kaynaklara ait havza alanlarının korunması, bu kaynakların 
kalitelerinin ve uygun arıtma sınıflarının belirlenmesi gibi içme suyu kaynaklarına yönelik birçok kanun 
ve yönetmelik çıkarılmakta, mevcut olan mevzuat çalışmalarında ihtiyaç duyuldukça revizyon çalışmaları 
yürütülmektedir. Ülkemiz mevzuatında yer alan ve içme suyu ile ilgili hususları da içeren temel yasal 
düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır:

1.1. Çevre Kanunu

Çevre Kanunu 2872 sayı ve 09.08.1983 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun 
genel olarak çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin esaslar ile denetim ve 
yaptırıma ilişkin hükümleri içermektedir.

1.2. Yeraltı Suları Hakkında Kanun

Kanun 16/12/1960 Tarihli ve 167 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun ile 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan genel sular olarak belirtilen yeraltı sularının mülkiyeti araştırılması, 
kullanılması, korunması ve tescili hususları hüküm altına alınmıştır. 
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1.3.  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Bu kanun, 2560 sayı ve 20.11.1981 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun 
kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş amacı İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu 
olanları devralmak ve bir elden işletmek olarak belirlenmiş ve buna ilişkin hususlar Kanun maddelerinde 
detaylandırılmıştır. 

1.4 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

İçme kullanma suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin hükümleri içeren temel yönetmelik “İçme-Kullanma 
Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”tir. 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün 
yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunması ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik ile su kaynaklarının sadece kalite bakımından değil, hem kalite hem de miktar açısından 
korunması amaçlanmaktadır.

“İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmeden önce Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliğinin 16-20 inci maddelerinde içme suyu kaynaklarının korunmasıyla alakalı hükümler yer 
almaktaydı. Ancak “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe girmesiyle 
birlikte Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin söz konusu 16-20 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği Mülga 16-20 inci maddelerinde olduğu gibi içme ve kullanma suyu temin edilen tabii göl, 
baraj gölü ve göletler için mutlak (0-300m), kısa (300-1000m), orta (1000m -2000m) ve uzun mesafeli 
(2000m-Havza Sınırı) olmak üzere dört adet mesafeye dayalı koruma alanı belirlenmiş olup, bu alanlarda 
yapılabilecek faaliyetler, uyulması gereken kurallar, alınması gerekli önlemler ile yapılaşma koşulları 
detaylandırılmıştır. Yönetmelik ile söz konusu alanlarda yapılacak kamulaştırma, madencilik faaliyetleri, 
imar uygulamaları, atıksuların bertarafı, içme-kullanma havzası koruma planı gibi hususlarda değişiklikler 
yapılmış, yeni hükümler getirilmiştir.

Örneğin atıksuların bertarafına ilişkin havzaların topoğrafik koşulları da göz önünde bulundurularak, 
uygulanabilirliğin de sağlanması amacıyla atıksuların havza dışına çıkartılması tek yöntem olarak zorunlu 
tutulmamış, bu hususun sağlanamadığı durumlar için su kalite ve miktarı olumsuz yönde etkilenmeyecek 
şekilde alternatifler oluşturulmuştur.

      



405

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

                             

Şekil 1. İçme-Kullanma Suyu Temin Edilen- Edilmesi Planlanan Yerüstü Su Kaynakları           Koruma 
Alanları

Ülkemizde birçok yerleşim içme suyunu göl, gölet yerine dere, çay gibi yerüstü su kaynaklarından temin 
ettiğinden, Yönetmelik ile getirilen bir diğer değişiklik tabii göl, baraj gölü ve göletlere ilaveten, dere, çay ve 
nehirler için de genel koruma esasları ve koruma alanlarına ilişkin hususlara yer verilmesidir. 

Yönetmelikte içme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının koruma alanları ve esaslarının ise Yeraltı 
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu 
kaynaklarını genel olarak içermekle birlikte, her bir içme-kullanma suyu havzasının kendine has özellikleri 
dikkate alınarak, bilimsel bir çalışma ile içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanmasını hüküm 
altına almıştır. Söz konusu planlar hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedbirler 
alınmakta olup, havza koruma planı hazırlanan havzalarda bu planlarda yer alan koruma esasları ve koruma 
alanları geçerlilik kazanmaktadır.
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1.5 Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik 
su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  
esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili 
esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsamaktadır.

1.6. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 

Söz konusu yönetmelik 28338 sayı ve 29.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olup, içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yerüstü sularının karakteristik özelliklerini, suyun 
dâhil olduğu kategoriye göre uygulanacak arıtma sınıflarını, bu sularda izlenmesi gereken parametreler için 
numune alma ve analiz sıklıklarını ve kalite kategorilerinin tespitini kapsamaktadır.

Bununla birlikte söz konusu yönetmeliğe ilişkin yenileme çalışmaları yürütülmekte olup, bu kapsamda 
hazırlanan taslak “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesine ve Arıtılmasına Dair Yönetmelik” 2018 Eylül 
ayında kurum görüşlerine açılmıştır. 

1.7.  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Söz konusu yönetmelik 25730 sayı ve 17.02.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olup, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının 
sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile 
ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

1.8. Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği 

17 Ekim 2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Havzalarının 
Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” revize edilerek ve yönetmeliğin 
adı “Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği” olarak değiştirilerek 
28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin amacı yapılan değişiklikler ile birlikte, yerüstü ve yeraltı su kütlelerinin havza 
bazında, kalite ve miktar açısından iyi su durumunda olanlarının mevcut haliyle korunması, bozulmuş 
olanlarının iyi su durumuna getirilmesi ve ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde tahsisi yapılarak sürdürülebilir 
kullanımının sağlanması, ulusal su planı ve havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve 
takibinin yapılması ile ilgili usûl ve esasların düzenlenmektir.
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1.9. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği 

28483 sayılı ve 30.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin amacı, 
yerüstü sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin 
belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, bu suların kullanım maksatlarının 
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek ortaya 
konulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esaslarının 
belirlenmesidir.

1.10. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik 28257 sayı ve 07.04.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,

Yönetmelik kapsamında içme suyu temini maksadıyla kullanılan ve/veya kullanımı planlanan YAS 
kütlelerinin kalite durumunun değerlendirilmesinde kullanılacak esaslar, İçme suyu olarak kullanılan YAS 
kütlelerini koruma maksadıyla teşkil edilen koruma alanlarında, YAS kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi 
için alınacak tedbirler gibi hususları içeren hükümler yer almakta olup, gereklilik halinde içme suyu maksatlı 
olarak kullanılan yeraltı suları için içme-kullanma suyu havzası koruma planının yapılacağı hüküm altına 
alınmıştır.

1.11. Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

Yönetmelik 11.02.2014 tarih ve 28910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, amacı 
ülke genelindeki bütün yüzeysel sular ve yeraltı sularının miktar, kalite ve hidromorfolojik unsurlar bakımından 
mevcut durumunun ortaya konulması, suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, 
izlemede standardizasyonun ve izleme yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına 
yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik kapsamında İçme ve kullanma suyu kaynakları, “Koruma Bölgeleri”nden biri olarak verilmiş 
olup, söz konusu koruma bölgelerinin ve hassas alanların izlenmesi ile ilgili esaslar hüküm altın alınmıştır.

1.12. Diğer Mevzuat

İçme suyu kaynakları, diğer su kaynakları ve bu kaynakların havzalarına ilişkin hususları ve/veya bu 
alanların kalite ve miktar bakımından korunmasına yönelik hükümleri içeren diğer ilgili mevzuattan bazıları 
ise aşağıda sıralanmaktadır:

•	 5216 Sayı Ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu
•	 28994 Sayı Ve 08.05.2014 Tarihli İçme Suyu Temin Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının 

Kontrolü Yönetmeliği

•	 30208 Sayı Ve 12.10.2017 Tarihli İçme Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında 
Yönetmelik

•	 18733sayı Ve 22.04.1985 Şehir Ve Kasaba İçme Suyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik
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2. İÇME-KULLANMA SUYU HAVZASI KORUMA PLANI ÇALIŞMALARI

“İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı”, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 
Yönetmelik kapsamında, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu 
havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının 
sağlanması amacıyla yapılan ve o havzaya özel hükümleri tanımlayan plan olarak tanımlanmıştır.

Bu hüküm ile birlikte içme kullanma suyu havzalarına yönelik hazırlanan “Özel Hüküm Belirleme 
Çalışmaları”, “İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı” olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik kapsamında İçme-kullanma suyu temin 
edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının korunması amacıyla; her bir içme-
kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak bilimsel bir çalışma ile içme-kullanma suyu havzası 
koruma planının hazırlanacağını hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu içme-kullanma suyu havza koruma planları hazırlanıncaya kadar ise “İçme-Kullanma Suyu 
Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”te tanımlanan genel ilkeler ve koruma alanları geçerli olup, 
havza koruma planı hazırlanan havzalarda bu planlarda yer alan koruma esasları ve koruma alanları geçerlilik 
kazanmaktadır.

“İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe girmesiyle birlikte Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16-20 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, içme kullanma suyu temin 
edilen veya edilmesi planlanan içme suyu kaynaklarına ilişkin hususlar “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının 
Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinde yer almaktadır.

Ancak, havza koruma planı hazırlanması çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar mevcut durumda “Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği”nde 
yer almaktadır. Bununla birlikte, söz konusu tebliğde düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 
güncelleme çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tamamlanan taslak İçme Suyu Havzası Koruma 
Planları Hazırlanmasına Dair Tebliğin yürürlüğe girmesine ilişkin işlemler yürütülmektedir.

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Türkiye’de yer alan bütün içme ve 
kullanma suyu havzalarına ilişkin hazırlanmıştır. Ancak Türkiye’de yer alan havzalar, su kalitesi, su miktarı, 
jeolojik, hidrolojik, sosyo-ekonomik özellikler gibi birçok özellik bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu 
bakımdan aynı koruma hükümlerinin birçok bakımdan farklılık gösteren havzalarda uygulanması kimi zaman 
uygulama, denetleme ve/veya yönetimde zorlukların yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik’in “Uyum Süreleri” Başlıklı 
Geçici Madde 1 kapsamında yerüstü suyu kaynakları için içme-kullanma suyu havzaları koruma planlarının 
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç beş yıl içinde hazırlanması hüküm altına alınmıştır.
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İçme suyu havzaları koruma çalışmalarının temel amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen yerüstü ve 
yeraltı su kaynaklarının fiziki ve teknik özelliklerinin değerlendirilerek, havzadaki yerleşimler, faaliyetler ve 
tüm diğer nedenlerle oluşabilecek kirlenme ve bozulmaların önlenmesi, çok yönlü bir koruma kullanma planı 
ve programı oluşturulmasıdır.

İçme suyu havzaları koruma çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar ana hatlarıyla şekil 2’de özetlenmiş 
olup, çalışmalar kapsamında öncelikle havzanın konumu ve sınırları, yerleşimler ve nüfus bilgileri, altyapı, 
ulaşım, imar durumu ve plan bilgileri gibi özellikleri ortaya konulmaktadır.

                          

Şekil 2 İçme-Kullanma Suyu Havza Koruma Planı Aşamaları

Sonrasında, havzanın arazi kullanım ve sosyo-ekonomik özellikleri, havzanın topoğrafik, biyolojik, jeolojik, 
hidrolojik, hidrojeolojik, hidromorfolojik özelliklerini de içerecek şekilde Fiziksel özellikleri ortaya konularak 
değerlendirilmekte, havzada yeralan korunan alanlar tespit edilmektedir.  

Havzanın özelliklerinin detaylı olarak ortaya konulmasının ardından havzada yer alan baskı unsurlarının 
tespiti amacıyla su kalitesini etkileyen kirletici kaynakların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 
Noktasal ve Yayılı kirlilik yüklerinin tespiti maksadıyla arazi çalışmaları yapılmakta, baskı unsurları 
yerinde incelenmekte ve çalışma kapsamında belirlenen numune alma noktalarından su numunesi alımları 
gerçekleştirilmektedir. Çalışma süresince elde edilen veriler coğrafi bilgi sistemine aktarılmaktadır.

Çalışmalar sonucu elde edilen numuneler ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmekte ve mevcut su 
kalitesi durumu ortaya konulmaktadır.  
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Havzanın sosyo-ekonomik yapısı da dikkate alınarak havzaya özgü koruma tedbirlerinin getirilebilmesi 
için çalışma süresince elde edilen veriler kullanılarak öngörülecek farklı senaryoların su kalitesi üzerindeki 
olası sonuçlarının değerlendirlmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu aşamasında su 
kalite modeli kullanılarak havzada uygulanabilecek koruma planı alternatifleri oluşturulmakta, bu planlarda 
öngörülen değişik senaryoların su kalitesi üzerindeki olası etkileri hesaplanmaktadır.

Tüm çalışma süresince elde edilen bilgiler ışığında, havzadaki koruma-kullanma dengesi de gözetilerek; 
havza koruma alanları, koruma esasları, havza koruma iş programını da içeren içme-kullanma suyu havzası 
koruma planı oluşturulmaktadır.

Çalışmalar sonucu belirlenen havzaya özgü içme-kullanma suyu havzası koruma planları, halkın 
bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması için bir ay süreyle askıya çıkartılmakta, bu sürecin ardından nihai 
halini alan hükümler Bakanlık uygun görüşü alınarak onaylanarak, yerel bir gazetede yayımlanmasının 
ardından yürürlüğe girmektedir. Yürürlüğe giren özel hükümler, ilgili imar planları, çevre düzeni planları ve 
plan hükümlerine de işlenmektedir. 

İçme-kullanma suyu havzası koruma planı çok paydaşlı bir plan olup, hükümleri yerel halk, yöneticiler, 
işletmeler, Belediyeler gibi birçok kurum, kuruluş ve kişiyi etkilemekte, sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
süreçte söz konusu paydaşların sürece dahil edilmemesi ve sadece sonuçlarından haberdar edilmesi büyük 
sıkıntılara yol açacak, hükümler hiçbir paydaş tarafından benimsenmeyecektir. Oysaki paydaşlar tarafından 
uygulanacak ya da paydaşlara etkisi olacak bu hükümlerin ancak onlar tarafından benimsendiğinde ve kabul 
edildiğinde bir anlamı olacaktır.

Bu nedenle içme-kullanma suyu havzası koruma planının hazırlandığı havzadaki yerleşik halkın, kurum-
kuruluşların ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi ve içme-kullanma suyu havzası koruma planı sürecine 
ve bu plana ilişkin görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla çalışma başlangıcından itibaren bilgilendirme 
toplantıları yapılmakta olup, bu toplantılar büyük önem arz etmektedir. 

Bugüne kadar Eğridir Gölü, Atatürk Barajı, Porsuk Barajı, Namazgah Barajı, Beyşehir Gölü, Karacaören 
1-2 Barajları, Gördes Barajı, Mamasın Barajı, Namazgah Barajı, Kazandere ve Pabuçdere Barajları, Yuvacık 
Barajı, Gökçe Barajı Özel Hükümleri yerel gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından bahse konu havzalardaki faaliyetlerin takibi yapılmaktadır.

Sapanca Gölü, Gönen Barajı ve Kartalkaya Barajı özel hüküm belirleme çalışmaları ise tamamlanmış olup; 
Makam olurunu müteakiben özel hükümlerin yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Melen ve Büyükçekmece Barajlarında özel hüküm belirleme çalışmaları ise Tarım ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda İSKİ Genel Müdürlüğünce devam etmektedir.

Havza Koruma Planı çalışmaları Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu 
kaynakları için büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleri tarafından, Büyükşehir 
belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme-kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu kaynakları için ise Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır.
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3. SONUÇ

İçme-kullanma suyu kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması, bu kaynakların havza bazlı korunarak 
gerekli tedbirlerin alınması ve sonuç olarak herkese sağlıklı ve yeterli içme suyunun sağlanabilmesi için tüm 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de birçok çalışma yürütülmektedir.

Günümüz ihtiyaçlarının değişkenlik gösterebilmesi, zaman geçtikçe yeni problemlerin, yeni kirleticilerin 
ortaya çıkabilmesi, teknolojinin gelişimi ile birlikte önceden öngörülemeyen farklı taleplerin gelişmesi ve 
yeni kirlilik kaynaklarının oluşabilmesi ya da mevcut mevzuatın uygulanmasında bazı konularda zorlukların 
yaşanabilmesi gibi nedenler ile mevzuatlarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmakta, buna uygun olarak 
da gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bildiri kapsamında öncelikli olarak içme-kullanma sularına ilişkin konuları içeren güncel mevzuata yer 
verilmiş olup, yapılan yada yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bilgiler aktarılmıştır.

Bu bilgiler hem uygulayıcılar hem de mevzuattan etkilenenler tarafından önem taşımaktadır. Örneğin 
Tarım ve Orman Bakanlığına gelen kimi taleplere ilişkin hazırlanan raporlarda güncel mevzuata ilişkin bilgi 
eksikliklerinin olduğu, birçok çalışmanın eski mevzuat hükümlerine göre hazırladığı ile karşılaşılmaktadır. Bu 
durum talep sahiplerinde belki düzenini yeni mevzuata göre yeniden değiştirmesine, böylece maddi ve zaman 
kaybı yaşamasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle güncel mevzuatın daha duyulmasını sağlayacak veya 
herkes tarafından takip edilmesini kolaylaştıracak bilimsel çalışmaların yapılması önemlidir. 

Güncel Mevzuat içerisinde içme kullanma suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin Türkiye’deki en temel 
yönetmelik olan ve 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme-
Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” kapsamı ve getirilen yeniliklere ilişkin bilgi 
verilmiştir.

Yönetmelik ile içme-kullanma suyu havzalarında kamulaştırma, madencilik faaliyetleri, imar uygulamaları, 
atıksuların bertarafına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, uygulamada karşılaşılan zorlukların giderilmesi 
ve güncel ihtiyaçları da içerecek şekilde düzenlemelerin yapılması hedeflenmiştir. Örneğin güneş enerji 
santrallerinin, rüzgar enerji santrallerinin yapılması gibi Türkiye’de yakın zamanda yaygınlaşan taleplere 
ilişkin içme-kullanma suyu havzalarında uygulanacak hükümlere ilişkin mevzuatta boşluk olduğu fark edilerek 
güncellenen yönetmelik kapsamına alınmıştır. Bu nedenle yapılacak olan mevzuat ya da koruma çalışmalarında 
güncel ve olası gelecek taleplerin de göz önünde bulundurulması, bununla birlikte nüfus artışı, endüstiyel ve 
teknolojik gelişim ve iklim değişikliği gibi etkenlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir

Bildiride ileriki kısımlarda “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”in 
gerekliliklerinden biri olan içme-kullanma suyu havzası koruma planının hazırlanma süreci detaylı olarak 
anlatılmıştır. Yönetmeliğe göre Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu 
kaynakları için koruma planları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince 
hazırlanıp veya hazırlatılıp, Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulacağından söz konusu koruma planlarının 
hazırlanma sürecinin iyi bilinmesi hem planı hazırlayacak taraf hem de süreçte yer alacak tüm paydaşlar için 
büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. 
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Söz konusu planlar sonucunda içme suyu havzalarında gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin kısıtlamalar 
getirilebilmektedir, bu durum ekonomik olarak bu faaliyeti yapmayı talep eden taraflarca olumsuz 
algılanabilmekte, koruma-kullanma dengesi sağlanması zorlaşabilmektedir. Bu nedenle söz konusu getirilen 
kısıtlamalardan kaynaklı olumsuz etkileri en aza indirmek için, vergi teşvikleri, çevre koruma teşvikleri, arazi 
sahiplerine tazminat ödenmesi gibi teşvik ve yardımların yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 
Çevrenin korunmasına katkıda bulunanlara teşvik edilmesinin yanı sıra çevrenin bozulmasına yol açanların 
tespitine yönelik de izleme ve denetim sistemlerinin daha da geliştirilmesi, cezai yükümlülüklerin getirilmesinin 
gerekli olduğu düşünülmektedir. 

 Türkiye’de bazı havzalarımızda yer alan içme suyu kaynaklarında farklı bir havzada yaşayanlara içme suyu 
temini sağlanmaktadır, bu durum yine bazı durumlarda içme suyu temini sağlamayan ancak havzada yer aldığı 
için bazı kısıtlamalara tabi olan kişilerde itiraza yol açabilmektedir. Söz konusu koruma planları yapılırken bu 
gibi birçok durumla karşı karşıya kalınmakta, her durumda orta yolu bulmak, hem su kalitesini ve miktarını 
korumak, hemde orada yaşayann halkın mağdur olmamasını sağlamak üzere çözüm önerileri getirilmekte bu da 
edinilen tecrübeler bir sonraki koruma planı çalışmasında bir tecrübe olarak kazanılmaktadır. Bu nedenle söz 
konusu çalışmaların tartışıldığı toplantıların, sempozyumların düzenlenmesi, bilimsel çalışmaların yapılması 
büyük önem taşımaktadır.

KAYNAKLAR

UNICEF. 2016. Strategy for Water, Sanitation and Hygiene 2016-2030. New York. https://www.unicef.org/
wash/files/UNICEF_Strategy_for_WASH_2016-2030.pdf (Erişim: 29.10.2018) 

UNESCO. 2018. WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/ UN-Water. The United 
Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water. Paris. http://unesdoc.
unesco.org/images/0026/002614/261424e.pdf .( Erişim: 01.11.2018)

World Health Organization. 2017. Guidelines for drinking-water quality: fourth 
edition incorporating the first addendum. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Geneva. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.
pdf;jsessionid=69761EA41A7D663557D5BD0DFE3D2750?sequence=1  .( Erişim: 01.11.2018)

UNDP Türkiye, http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-6-
clean-water-and-sanitation.html. (Erişim: 31.10.2018)

Birleşmiş Milletler Türkiye. http://www.un.org.tr/belgeler/surdurulebilir-kalkinma-hedefleri/ . (Erişim: 
31.10.2018)

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2017, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki İçme Suyu Kaynakları ve 
Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi



413

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu

6-7 Aralık 2018 , Afyonkarahisar 

1st International Potable Water and Waste Water Symposium

 December 6-7, 2018  Afyonkarahisar

İçme Suyu Havzalarının ve Kaynaklarının Korunmasında 

Özel Hüküm Çalışmaları  

Mustafa Emin TOPALOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı, 
Kocaeli,   Daire Başkanı, mtopaloglu@isu.gov.tr

Serkan KURT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı, 
Kocaeli, Çevre Mühendisi, sekurt@isu.gov.tr

Ediz ÖNCÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı, 
Kocaeli, Jeoloji Mühendisi, eoncu@isu.gov.tr

ÖZET

İçme suyu havzaları doğal yapıları gereği özellikle günümüzde cazibe merkezi olma konusunda     taleplerin 
arttığı bölgeler haline gelmiştir. Buna bağlı olarak içme suyu havza sınırları içinde yapılan tarım faaliyetleri sanayi 
ve yerleşim talepleri su kalitesi ve miktarı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Havzaların özelliklerinin 
farklı olması nedeniyle standart bir yönetmeliğin şartlarının su kalite ve miktarının korunması   konusunda 
yetersiz kalması kaçınılmazdır. Her havzaya özgü koruma alanları ve esaslarının belirlenmesi sürdürülebilir su 
yönetiminin sağlanması için zorunluluk haline gelmektedir. 30/06/2009 tarih ve 27274 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Tebliği” hükümlerine göre Özel Hüküm Çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda İlimizde içme ve 
kullanma suyu elde edilen Yuvacık Baraj Gölü ile Kandıra Namazgah Baraj Gölü Havzalarında mevcut ve 
ileriye dönük su kalitesi ile su miktarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik Özel Hüküm Çalışmalarına 
başlanmıştır. Her iki havzada, yerleşim alanları, nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik ve sosyakültürel durum, 
arazi kullanımları, ekonomik ve sosyal hareketlilik gibi mevcut duruma yönelik kirlilik kaynaklarının tespiti 
ve analizi yapılmıştır. Havza sınırları içinde hidrolojik ve hidrojeolojik su bütçesi üzerinde etkili olan yüzey 
ve yeraltısuyu kaynakları ile bunlara ait beslenim alanları bilimsel yöntemlerle belirlenmiştir. Böylece su 
bütçesini etkileyen bütün içme suyu kaynaklarının beslenim alanları koruma altına alınarak koruma esasları 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel hükümler, Yuvacık barajı, Kandıra Namazgah barajı, koruma alanları, koruma 
esasları, yüzey-yeraltısuyu
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ABSTRACT

Drinking water basins have become natural areas for demand, especially for today’s needs as a center 
of             attraction. Accordingly, agricultural activities within the boundaries of drinking water basin 
have negative effects on water quality and quantity of industry and settlement demands. Due to the different 
characteristics of the basins, it is inevitable that the requirements of a standard directive are insufficient in 
terms of maintaining water quality and quantity. The identification of the specific protection areas and basins 
for each basin is becoming a necessity for sustainable water management. Special Provisions were made in 
accordance with the provisions of the “Regulation on the Control of Water Pollution, Procedures and Principles 
on the Determination of Special Settlement Procedures in the Basin” published in the Official Gazette dated 
30/06/2009 and numbered 27274. In this context, Special Provision Studies werestarted to protect and improve 
water quality and water qualityin Yuvacık Dam Lake and Kandira Namazgah Dam Lake Basins where drinking 
and usage water is obtained. In both basins, pollution sources were identified and analyzed for the current 
situation such as settlement areas, population density, socioeconomic and socio-cultural status, land use, 
economic and social mobility. The surface and groundwater resources that are effective on the hydrological 
and hydrogeological water budget within the basin boundaries and their feeding areas are determined by 
scientific methods. Thus, the    conservation areas of all sources of drinking water affecting the water budget 
are protected and the conservation bases are determined. 

Keywords: Special provisions, Yuvacık Dam, Kandira Namazgah Dam, protection areas, conservation 
principles, surface-groundwater

1. GİRİŞ

Su; Dünyamızdaki yaşamın temel maddesi. Yeryüzündeki yaşamın bu haliyle var olması su ile gerçekleşmiştir. 
Nüfusun artması, sanayileşme gibi etkiler suyun kirlenmesine neden olmaktadır. Bu da Dünyamızda temiz su 
temini konusunda sıkıntı yaşanmasına neden olmaktadır. Oluşan bu kirlilik Su kaynaklarına ve bu kaynakların 
beslediği içmesuyu havzalarındaki su kalitesi ve miktarına olumsuz etkilere neden olmaktadır. İçme ve 
kullanma suyu temin edilen tabii göl, baraj gölü ve göletlerde,  su kirliliği ve kalitesini koruma amaçlı İçme-
Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. 

Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre, tabii göl, baraj gölü ve göletlerin maksimum su seviyesinden 
itibaren koruma kuşakları bütün havzalar için, Mutlak Koruma Alanı (0-300 m), Kısa Mesafe Koruma Alanı 
(300-1000 m), Orta Mesafe Koruma Alanı (1000-2000 m) ve Uzun Mesafe Koruma Alanı (2000 m-havza sınırı)  
olarak belirlenmiştir. Ancak su temini yapılan kaynaklar ve beslediği havzalarda ki su kalitesi ve miktarına etki 
eden faktörlerin farklı olması bu havzalara ait bütün özelliklerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yuvacık Baraj Gölü ve Kandıra Namazgah Baraj Havzaları,  Kocaeli İlinin içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan önemli kaynaklardır. Bu nedenle,  her iki havzanın su kalitesi-
miktarının korunması için havzaların fiziki ve teknik özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilmesi 
bu değerlendirmeler ışığında sürdürülebilir su yönetimi için Havza Koruma Planlarına esas olmak üzere Özel 
Hükümlerin hazırlanması önem arz etmektedir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Her iki havzada, havzaların fiziksel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, sosyo-ekonomik 
durum, nüfus, arazi kullanımı, topoğrafik durum, jeoloji, hidrojeoloji ve hidrojeokimya konularında tespitler 
yapılmıştır.

Yuvacık Havzasındaki su kalite ve miktarını ortaya koymak için zamansal ve mekânsal dağılımlı SWAT ile 
STELLA modelleri uygulanmıştır. SWAT ile havzada çeşitli arazi kullanım pratikleri sonucunda baraj gölüne 
taşınabilecek kirletici yüklerin belirlenebilmesi, STELLA ile de bu yüklerin su kalitesi üzerine etkilerinin 
ortaya konulması hedeflenmiştir (Karayaka,N.,  2016).

Kandıra Namazgah Havzasındaki su kalitesini ve miktarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde 
yönetilmesi için havzadaki arazi kullanımından kaynaklı yayılı yükler SWAT modeli ile hesaplanmıştır. 
Ayrıca Vollenweider fosfor bütçe modeli ile değişik senaryolara göre baraj gölünde fosfor konsantrasyonunun 
ne olabileceği tahmin edilmiştir (Karakaya,N., 2015).

3. ÇALIŞMA ALANLARI 

Yuvacık Baraj Gölü Havzası: Kocaeli, Sakarya ve Bursa İli sınırları içerisinde, 40031’-40041’ kuzey 
enlemleri ve 29048’-30008’ doğu boylamları arasında yer almaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Yuvacık Baraj Havzası Uygulama Alanı

Bölgede makro tipi Akdeniz İklimi hüküm sürmekte olup, Samanlı Dağları’nın körfeze bakan yamaçlarında 
iklim Karadeniz kıyılarına benzer.

Havzaya sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında; köy statüsünde yerleşim yerleri bulunmakta 
olup, yerleşim açısından nüfus yoğunluğu az sayılabilecek düzeydedir. 2016 TUİK verilerine göre toplam 
3608 nüfus değerine sahip olup, 2009-2016 yılları arasında nüfus değerlerinde ciddi bir azalma veya artış 
olmadığı gözlenmiştir. Köy halkının zati ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tarım ve hayvancılık ile uğraştığı 
saha gözlemleri ile tespit edilmiştir.

Kandıra Namazgah Baraj Gölü Havzası: Marmara Bölgesi’nde, Kocaeli ili Kandıra ve İzmit ilçesi 
sınırları içerisinde, 40055’-41004’ kuzey enlemleri ve 30000’- 30025’ doğu boylamları arasında yer almaktadır 
(Şekil 2).
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Şekil 2. Kandıra Namazgah Baraj Havzası Uygulama Alanı

Kandıra İlçesinin iklimi Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri ikliminin tesiri altındadır. İstikrarlı bir 
iklimi olmamakla beraber geçit iklimi özelliğini taşır. Yazın yağışlar genellikle düzensizdir. Kuzeyden gelen 
sert rüzgârları, kıyı boyunca uzanan sıradağlar engeller.  Kış mevsimi genellikle fazla sert geçmez, yağışlar 
genellikle yağmur şeklinde olup, kar yağışı az olmaktadır. 

Havzada köy statüsünde yerleşim yerleri bulunmakta olup, yerleşim açısından nüfus yoğunluğu az 
sayılabilecek düzeydedir. 2012 TUİK verilerine göre toplam 4698 nüfus değerine sahip olup, nüfus değerlerinde 
ciddi bir azalma veya artış olmadığı gözlenmiştir. Köy halkının zati ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tarım ve 
hayvancılık ile uğraştığı saha gözlemleri ile tespit edilmiştir.
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3.1. Arazi Kullanım Şekli

Yuvacık Baraj Havzası : Havzanın  topoğrafik yapısı  incelendiğinde, 1/5000  ölçekli ortofoto  üretimi 
halihazır  haritalar  ve  yapılan saha  çalışmalarında engebeli ve yüksek  eğime sahip  olduğu görülmektedir. 
Havzanın yaklaşık %60’ı orman arazisi olup, geniş yapraklı orman alanları oldukça yoğunluktadır.  1/25000 
ölçekli Nazım İmar Planlarında yerleşim alanları için ayrılan alan havzanın % 2.3’ünü ve tarım alanları için 
ayrılan alanlarda havzanın % 9’unu oluşturmaktadır. 

Kandıra Namazgah Baraj Havzası:  Havza,  Kocaeli Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. 
Havza alanı ve çevresinde orta-az engebeli bir topoğrafya görülür. Havzanın yaklaşık % 25.60’ ı orman 
arazisidir. Yerleşim alanları havzanın % 2.26’ sını, tarım alanları ise havzanın yaklaşık % 70’ini oluşturmaktadır. 

3.2. Hidroloji

Yuvacık Barajı: Barajın toplam drenaj alanı 257.86 km2’dir. Barajın su bütçesine, Kirazdere, Serindere,  
Kazandere ve Ara Havza olmak üzere dört alt havza etki etmektedir. Beslenim alanı olarak Serindere 120.33 
km2 lik,   Kirazdere 79.54 km2,   Kirazdere,  23.10 km2 ve Ara havza 34.69 km2 alanı kapsamaktadır (Şekil 3).

 

 

Şekil 3. Yuvacık Baraj Havzasındaki alt havzalar (Yolcubal, Sanğu, 2015).

Mevcut uzun dönem akım verilerine (2006-2015) göre; baraj rezervuarına giren toplam akımın %43’lük 
kısmını Ara Havzaya gelen akımların oluşturduğu,  geriye kalan su bütçesini de Serindere,  Kirazdere ve 
Kazandere’den kaynaklanan toplam akımların oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Kirazdere, Serindere ve Kazandere yıl boyu sürekli akımın geldiği ve buradaki akım istasyonlarından elde 
edilen 2006- 8/2015 yılları arasında günlük akım verilerine göre, Şubat-Mart aylarında maksimum akıma 
ulaştığı, minumum akımların ise Mayıs-Eylül ayları arasında izlenmektedir. Ekim ve Ocak aylarında da 
yağışlara bağlı pik akımlar gözlenmektedir (Yolcubal, Sanğu, 2015).

Kandıra Namazgah Barajı: Namazgah Barajı rezervuar drenaj alanı göl alanı ile birlikte yaklaşık 120 km2 
olup,  aşağıdaki haritada beslenim alanı gösterilmektedir. Namazgah Barajı’ nın başlıca su kaynağı Namazgah 
Dere’ dir. Koca Tepe’ den 280.00 m kotlarından doğan Besilik Dere ve Yusuf Tepe’ den 240.00 m kotlarından 
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doğan Yukarıdüz Dere Sarnıçlar Mahallesi mevkisinde birleşerek Koca Dere adını alır. Ayrıca,   debisi az olan 
Genişdere ile birlikte Namazgah Barajını beslemektedir (Şekil 4).

Namazgah Baraj yeri 1977-2007 tarihleri arasındaki ortalama yıllık toplam akım değeri 48.898 hm3 ve 
yıllık ortalama debi de 1.553 m3/s olarak hesaplanmıştır. Namazgah deresi 1990-2007 yılları arasında aylık 
toplam akım incelendiğinde 2000, 2004, 2006 Ocak ayında yüksek olduğu gözlenmektedir. Yıllara bağlı olarak 
aylık toplam debi değerlerinda azalma söz konusudur (Namazgah Havzası Özel Hüküm Belirleme Ve Havza 
Koruma Planı Projesi Rapor, 2015).

                                  

Şekil 4 – Havza drenaj ağı

3.3. Hidrojeoloji

Yuvacık Baraj Havzası: Havzada şistler ve meta volkanik ve sediman birimleri içerisinde gelişmiş süreksiz 
düzlemleri boyunca ya da şist-mermer dokanaklarından boşalan irili/ufaklı ve mevsimsel birçok kaynak yer 
almaktadır. 

Yuvacık baraj havzasında karst akifer sisteminden boşalan ve içmesuyu kaynağı olarak kullanılan 
Soğukpınar, Karakaya, Yaygınca, Karpuz çatlatan, Karapınar, Gürlek, Sarıçökek, Serindere ve Karadağ 
(Tepecik) kaynakları bulunmaktadır. Karstik kaynaklar Permo-Triyas yaşlı Sultaniye metamorfiklerine 
ait yoğun karstlaşma ve kırık-çatlak sergileyen mermerler içerisinden boşalmaktadır.  Kaynakların çıkışı 
çoğunlukla fay kontrollüdür. Kaynaklar ya doğrudan mermerler içerisinden ya da şist-mermer/volkanik-
mermer dokanaklarından boşalmaktadır. (Şekil 5) (Yolcubal, Sanğu, 2015).
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Şekil 5 Yuvacık havzasının hidrojeoloji haritası (Yolcubal, Sanğu, 2015).

Kandıra Namazgah Baraj Havzası: Havzada Yağbolu ve Kırkpınar kaynakları bulunmaktadır. Her iki 
kaynakta Akveren Formasyonu’nun kireçtaşı seviyelerinden çıkmaktadır. Ayrıca, irili ufaklı, genelde yazın 
kaybolan göze ve pınar olarak adlandırılaran yüzey suları (çeşme) mevcuttur. İlgili yüzeysuları genelde dere 
yatakları üzerinde olup, doğrudan yüzeysel sularla besleneceği düşünülmektedir. 

Kırkpınar kaynağı dere akar kotu altındadır.  Yağbolu kaynağının debisi yaklaşık 8-1000 l/sn arasında 
değişmektedir. Bu kaynak düden ve çökeklerde biriken yüzey suların (yağmur, kar) kaynaktan boşalması 
nedeniyle debisi 1000 l/sn’ye kadar çıkmaktadır.  Yeraltısuyu akım yönü, beslenim kotu ve yüzey ve 
yeraltısuyu ilişkisini ortaya koymak amacıyla izotop deneyleri yapılmıştır. Rezistivite çalışmaları ve Akveren 
Formasyonunda açılmış kuyulardan elde edilen veriler neticesinde Yağbolu kaynağı boşalım üst kotlarının 
çok geçirimli, alt seviyelerinde geçirimliliğin düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir.  Bu verimlilik durumu 
yalnızca Yağbolu kaynağını besleyen düdenlerin olduğu bölge için geçerli olduğu düşünülmektedir. Genelde 
masif killi kireçtaşlarından olan formasyondaki Yağbolu kaynağının beslenimi havzada gözlenen karstik 
yapılardan kaynaklanmaktadır (Şekil 6).
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                 Şekil 6 Kandıra Namazgah havzasının hidrojeoloji haritası Namazgah Havzası Özel Hüküm 
Belirleme Ve Havza Koruma Planı Projesi Rapor, 2015).

3.4. Hidrojeokimya

Yuvacık Baraj Havzası: Havzada karst akifer sistemin hidrojeokimyasını, beslenim-boşalım ilişkisini ve 
su kalitesini belirlemek amacıyla, içme suyu sağlayan 9 büyük debili kaynak ile havzadaki dört çeşmeden 
Haziran ve Eylül 2014 yılı içerisinde örnekleme çalışması ile kaynak sularının kimyasal ve (18O/2D/3H) 
analizleri yapılmıştır. Kaynak sularının sıcaklığı dönemsel olarak 10-12 °C arasında değişmektedir (Yolcubal, 
Sanğu, 2015).

Kaynak suların su fasiyesi türünü ve birbirleriyle olan ilişkisini tespit amacıyla kaynak sularının Piper 
ve Schoeller diyagramları oluşturulmuştur. Kaynak suları Piper diyagramında aynı bölgede yoğunlaşmakta, 
dönemsel olarak da önemli bir farklılık gözlenmemektedir. Bu durum suların aynı akifer sisteminden boşaldığını 
ve çoğunlukla benzer bir beslenim-dolaşım mekanizması sergilediğini desteklemektedir. 

Kirazdere alt havzası içerisinde yer alan kaynakların (Soğukpınar, Karakaya) su fasiyesi ise Haziran ayında 
Ca-HCO3 iken Eylül ayında Ca-Mg-HCO3 su fasiyesi tipi göstermiştir. (Yolcubal, Sanğu, 2015).

Yuvacık Havzası’ndaki yeraltı sularının köken, beslenim ve dolaşım mekanizmalarının ortaya konması 
amacıyla Haziran ve Eylül (2014) dönemlerine ait suların çevresel izotop (18O/2D/3H) analizleri 
değerlendirilmiştir. Çalışma alanındaki yeraltı sularına ait δ18O-δD grafiği için Akdeniz, Marmara ve Dünya 
Meteorik Su Doğruları kullanılmıştır. Farklı dönemlerde alınan yeraltı sularının aynı meteorik su doğrusu 
üzerinde ve birbirine yakın konumda bulunmaları havzadaki yeraltı sularının aynı tür yağışlardan beslenen ve 
benzer kökenli sular olduğunu göstermektedir (Yolcubal, Sanğu, 2015).

Kandıra Namazgah Baraj Havzası: Namazgah baraj gölü havzasında yeraltısuyu karakteristiğini ortaya 
koymak için 22 adet yeraltısuyu numunesi üzerinde fiziksel, kimyasal parametreler ve izotop analizleri 
yaptırılmıştır. Alınan numunelelerin pH değerleri 6.98 ile 7.99 arasında değişmektedir. Beslenimi kireçtaşı 
olan kaynakların (örn, çeşme 207) pH değerleri yüksektir. Bunun nedeni, yeraltısuyu ile akifer kayasının ile 
etkileşiminin uzun süre olduğunu düşünülmektedir.

2014 Ekim döneminde alınan numunelerde pH değerlerinde düşüş gözlenmektedir. Bunun nedeni Eylül-
Ekim aylarının yağışlı geçmesi akifer kayası ile yeraltısuyu arasında etkileşiminin uzun süreli olmamasını 
göstermektedir. Bu hızlı beslenim sonucu oluşan boşalımdır.
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Karstik kaynaklardan çıkan yeraltsularının sıcaklık ortalamaları diğer formasyonlara göre daha düşüktür 
(yaklaşık 15 Co, 2014 Mayıs) . Yeraltısuyu örneklerinde sıcaklık artışlarının nedeni yüzeye yakınlıktan olduğu 
olarak yorumlanabilir. 

Yeraltısuyu karakterisiği piper ve scholler diyagramı kullanarak belirlenmiştir. Havzadaki yeraltısuları 
CaCO3’lü sulardır.

Yeraltısuyunun etkileştiği akifer kayalarının alkanite değerleri benzerlik göstermektedir. 

Beslenme alanları aynı olan ya da aynı tür yağışlardan beslenen akifere ait örnekler Oksijen-18- döteryum 
grafiği üzerinde birbirine yakın konumda bulunurlar. Genellikle bir bölgedeki yağışlara ait izotop değerleri 
ile yeraltı suyuna ait izotop değerleri, eğer suların kökeni aynı ise aynı doğru üzerinde ve yeraltı sularına ait 
değerler aynı küme içinde toplanırlar (Ünsal ve diğ., 1996). Oksijen-18 ve döteryum grafiğine göre havzada 
yer alan soğuk sular meteorik kökenlidir 

Trityum değerleri, 5 ve üzeri olan sular genç yağış sularından oluşan 5-10 yıllık modern sular sınıfındadır. 
Analiz sonuçlarına göre, bölgeden alınan yeraltısuyu örneklerinin trityum değerleri Haziran 2014 için 5,53 TU 
ile 6,98 TU değerleri arasında değişmektedir, Eylül 2014 için de 5,51 TU ile 7,08 TU arasında değişmektedir. 
Yapılan analizler, havzadaki suların çoğu güncel yağışlardan beslenen genç sular sınıfında yer almaktadır. 

Döteryum-Trityum ilişkisi, suların beslenme kotları ile akifer içinde kalış süreleri arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktadır, bu veriler ile suların sığ-hızlı dolaşım, derin-yavaş dolaşım veya her ikisinin karışımı şeklinde 
olup olmadıkları hakkında bilgi vermektedir

Haziran 2014 ve Eylül 2014 ayları için Döteryum-Trityum grafikleri incelendiğinde havzadaki en önemli 
yeraltısuyu kaynağı Yağbolu kaynağının daha yüksek kotlardan beslendiği ve dolaşım süresinin az olduğu 
görülmektedir.  

Analizleri yapılan sular ayrıca Haziran 2014 – Eylül 2014 dönemlerinin Trityum-Cl ve Trityum-EC 
açısından değerlendirilmiştir. Yağbolu kaynağının Cl bakımından diğer kaynaklara göre düşük olması dolaşım 
süresinin kısa olduğunu göstermektedir. Bu Yağbolu kaynağının kırıklı, çatlaklı yapıya sahip kireçtaşı birimleri 
içinde daha dinamik ve hızlı bir beslenim-boşalım ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir. 

4. SU KALİTE MODELİ

Yuvacık Barajı:

Yuvacık Havzasındaki su kalite ve miktarını ortaya koymak için zamansal ve   mekânsal dağılımlı SWAT ile 
STELLA modelleri uygulanmıştır. SWAT ile havzada çeşitli arazi kullanım pratikleri sonucunda baraj gölüne 
taşınabilecek kirletici yüklerin belirlenebilmesi, STELLA ile de bu yüklerin su kalitesi üzerine etkilerinin 
ortaya konulması hedeflenmiştir (Karayaka,N.,  2016).

Senaryo 1: Bu senaryoda Yuvacık Baraj Gölüne; Kirazdere, Serindere ve Kazandere aracılığı ile gelen 
kirletici konsantrasyonlarında herhangi bir değişimin olmadığı kabulü yapılmıştır ve Model 20 yıl süreyle 
aylık olarak çalıştırılmıştır. Model girdisi olarak söz konusu derelerde 2009-2013 yılları arasındaki kirletici 
konsantrasyonların ve debilerin ( baraj gölüne giren ve baraj gölünden çıkan) aylık ortalamaları kullanılmıştır.  
Model 2014 yılından itibaren 2034 yılına kadar çalıştırılmıştır. Model sonuçları TN parametresi açısında 
Yuvacık baraj gölü trofik seviyesinin “hipertrofik” olacağını göstermektedir. TP parametresi açısından ise baraj 
gölünün trofik seviyesi “mezotrofik” seviyeden “oligotrofik” seviyeye yükselecektir (Karayaka,N.,  2016).

Kandıra Namazgah Barajı: Kirletici yükler konusunda yapılan tespitlerde noktasal kirletici kaynaklardan 
herhangi bir deşarj öngörülmemiş, yayılı kaynaklar(fosseptikler), hayvancılık, arazi kullanımı ve tarımsal 
faaliyetlerden gelecek yükler değerlendirilmiştir. 
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Vollenweider fosfor bütçe modeli ile değişik senaryolara göre baraj gölünde fosfor konsantrasyonunun 
ne olabileceği tahmin edilmiştir. 6 adet senaryo çalışılmış,  Senaryo 5 veya Senaryo 6’nın hayata geçirilmesi 
durumunda baraj gölünün ötrofikasyona karşı korunmasının mümkün olabileceğini göstermektedir. 

5. SONUÇ

Her iki havzada yapılan hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal çalışmalar yardımıyla kaynakların ve karstik 
akiferin mutlak, birinci ve ikinci derece koruma alanları ile havzaya ait koruma alanlarının sınırları belirlenmiştir. 
Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu havzaların fiziksel ve bilimsel karakteristiğinin ortaya konmasının ardından 
koruma-kullanma dengesi gözetilerek Özel Hükümler yazılmıştır.

Yuvacık Baraj Havzası: Karstik akiferin mutlak koruma alanların belirlenmesinde Yuvacık havzasındaki 
dolin, su yutan, uvala ve karstik plato gibi eğimi °5’nin altındaki mermer alanlar ve bu alanlar ile bağlantılı 
mağara sistemlerinin haritası çıkartılmıştır (Şekil 7) (Yolcubal, Sanğu, 2015). 

Şekil 7. Havzadaki baraj rezervuarı ve yeraltı suyu koruma alanları haritası (Yolcubal, Sanğu, 2015).

Yapılan bu çalışmalar sonucu, Baraj Gölü Koruma Alanları sınırları belirlenerek, yapılaşma, tarım ve 
hayvancılık faaliyetleri, turizm talepleri gibi konular Özel Hüküm maddeleri haline getirilmiştir. Her koruma 
bandında yerleşim birimlerinin parsel bazında değerlendirilmesi ile yapılaşma ve ifraz şartları belirlenmiştir. 
Tarımsal faaliyetler için kullanılacak yapılar 25 m2’lik günübirlik yapılar olarak planlanmıştır. Mevcut ve yeni 
yapılacak turistik tesisler için düzenlemeler yapılarak koruma-kullanma dengesi sağlanmıştır. Kaynaklar ve 
kaynakları besleyen Jeolojik oluşumların yer aldığı alanlar belirlenerek koruma altına alınmıştır. 

Kandıra Namazgah Barajı: Havza içindeki bütün kaynakların beslenim alanlarının belirlenmesi sonucu 
Baraj Gölünü besleyen kaynak ve derelere ait koruma alanlarının haritası çıkarılmıştır (Şekil 8).
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Şekil 8. Havzadaki baraj rezervuarı ve yeraltı suyu koruma alanları haritası (İSU Gen. Md.lüğü, Namazgah 
Havzası Özel Hüküm Belirleme Ve Havza Koruma Planı Projesi Raporu) (2015).

Namazgah Baraj havzasında yapılan bu çalışmalar sonucu, Baraj Gölü Koruma Alanları sınırları belirlenerek, 
yapılaşma, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, turizm talepleri gibi konular Özel Hüküm maddeleri haline 
getirilmiştir. Her koruma bandında yerleşim birimlerinin parsel bazında değerlendirilmesi ile yapılaşma şartları 
belirlenmiştir. Tarımsal faaliyetler için kullanılacak yapılar 15 m2’lik günübirlik yapılar olarak planlanmıştır. 
Yeni yapılacak turistik tesisler için düzenlemeler yapılarak koruma-kullanma dengesi sağlanmıştır. Kaynaklar 
ve kaynakları besleyen Jeolojik oluşumların yer aldığı alanlar belirlenerek koruma altına alınmıştır.

Kandıra Namazgah Baraj Gölü Ve Havzası Özel Hükümleri Orman ve Su İşleri Bakanlığının 12.10.2016 
tarih ve 405 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. Söz konusu hükümler,  28.10.2016 tarihinde yerel gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yuvacık Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
ile Genel Müdürlüğümüz ortak çalışması sonucu hazırlanarak Bakanlığın 13.06.2018 tarih ve 340 sayılı Olur’ 
u ile onaylanmış ve 25.06.2018 tarihinde yerel gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girerek uygulanmaya 
başlanmıştır.
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ÖZET

Yeraltısuları, dünyadaki tatlı su kaynakları içerisinde stratejik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin içme ve 
kullanma suyunun %43.9’u yeraltısularından temin edilmektedir. Yeraltısuyu kaynaklarının etkin bir koruma anlayışı ile 
kirletici unsurlara karşı korunması karşımıza kaçınılmaz bir sonuç olarak çıkmaktadır.

Ülkemizde, yeraltısuyu koruma alanları, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yeraltı 
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ 
çerçevesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. ABD ve Avrupa Birliği üye ülkelerine 
bakıldığında ise, koruma alanı belirlemede her ülkeye özgü yöntemler bulunmakla beraber, hepsinde ortak olarak 
tanımlanabilecek etkin bir korumadan söz edilebilir. Etkin korumada, hidrojeolojik kavramsal modelin ortaya konularak, 
kaynağın beslenim-boşalım mekanizması, hidrolik kapma zonu, geçiş süresi gibi koruma alanı belirlemede rol oynayan 
kilit unsurların göz önüne alınması önem arz etmektedir. Uygulamada, etkin korumanın yanı sıra, koruma alanlarında izin 
verilmeyecek faaliyetlerle ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Ülkemizdeki yeraltısuları hakkındaki yönetmelik ve tebliğ ile AB mevzuatı uyum çalışmaları konusunda önemli adımlar 
atılmış olmakla birlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan koruma alanı yöntem ve yaklaşımlarına paralel olarak, 
içme suyu temini yapılan kaynak ve kuyuların korunması kapsamında yürütülen çalışmalar giderek geliştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeraltısuyu, içmesuyu, koruma alanı, kapma zonu, geçiş süresi.
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GİRİŞ

Türkiye İstatistik Kurumunun belediyelere uyguladığı 2016 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi 
sonuçlarına göre, belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 
çekilen 5.8 milyar m3 suyun %44.8’i barajlardan, %26.8’i kuyulardan, %17.1’i kaynaklardan ve 
kalan %11.3’ü ise yüzey sularından sağlanmaktadır. Bu istatistiğe göre, ülkemizin içme ve kullanma 
suyunun %43.9’u yeraltısularından temin edilmektedir. Yeraltısuyu kaynaklarının etkin bir koruma 
anlayışı ile korunması gerekmektedir.

Ülkemizde, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yeraltı Sularının 
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve 10.10.2012 tarih ve 28437 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma 
Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde yeraltısuyu koruma alanları, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. ABD ve Avrupa Birliği üye ülkelerine bakıldığında 
ise, koruma alanı belirlemede her ülkeye özgü yöntemler bulunmakla beraber, hepsinde ortak olarak 
tanımlanabilecek etkin bir korumadan söz edilebilir. Etkin korumada, hidrojeolojik kavramsal modelin 
ortaya konularak, kaynağın beslenim-boşalım mekanizması, hidrolik kapma zonu, geçiş süresi gibi 
koruma alanı belirlemede rol oynayan kilit unsurların göz önüne alınması önem arz etmektedir.

Belirlenen koruma alanları, resmi gazetede yayınlanarak ilan edilmektedir. Ülkemizde 2018 yılı itibariyle 
Resmi Gazete’de ilanı yapılmış olan 57 adet koruma alanı bulunmakta olup toplam 408.300 ha alan içinde 
200’ü aşkın içme suyu temini yapılan kuyu ve kaynak koruma altındadır. İçme suyu koruma alanları belirleme 
çalışmaları, kuyu ve kaynakların stratejik önem sırasına DSİ tarafından programlanmakta olup, bu program 
dahilinde çalışmalar devam etmektedir.

KORUMA ALANLARININ ÖNEMİ

Canlı hayatının devamını sağlayan suya ulaşım hakkı, en temel insan haklarından biridir. Su 
ve sanitasyon hakkı ile ilgili uluslararası yasal düzenlemelerde belirtildiği üzere, herkesin yeterli, 
güvenli, kabul edilebilir, fiziksel olarak ulaşılabilir ve maddi olarak karşılanabilir suya erişim hakkı 
vardır. Toplum, içme-kullanma suyuna kolayca ulaşabilmeli ve bu husus süreklilik arz etmelidir. 

Küresel ölçekte içme suyu ihtiyacının %25 – 40’ı yeraltısularından sağlanmakta olup, DSİ 
verilerine göre, ülkemizde toplam 15.45 milyar m3 yeraltısuyu tahsisi yapılmış olup, bunun 
%26’sı (4,06 milyar m3) içme suyu olarak tahsis edilmiştir. Bu istatistikler göz önüne alındığında, 
yeraltısuyunun sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketime sunulması insan sağlığı açısından büyük 
önem arz etmektedir. Ancak, baskı unsurlarına karşı savunmasız olan yeraltısularının korunamaması 
durumunda, dünyada ve ülkemizde çeşitli halk sağlığı sorunları yaşanabilmektedir. 2016 yılında, 
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içme suyu kuyularında gerekli izolasyonun sağlanmamasından dolayı, Kahramanmaraş, Elbistan 
ilçesinde mikrobiyal kirliliğe maruz kalmış yeraltısularını içen 45.000 kişinin hastaneye kaldırılması 
bu vakalara ülkemizden güncel bir örnek olarak verilebilir. 

Bu nedenle, kuyu ve kaynaklara ait içme suyu koruma alanlarının belirlenmesinin de temel hedefi 
olan, iyi durumdaki yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin 
ve bozulmasının önlenmesi gerekmektedir. İlanı yapılan koruma alanlarında uyulacak yasaklar ve 
alınacak önlemler, Resmi Gazete’de yayınlanan ilan metinlerinde belirtilmektedir. Bu alanlardaki 
koruma tedbirlerinin uygulanması, baskı unsurlarının bertaraf edilmesi ve yeraltısuyunun sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde tüketime sunulması temel hedeftir.

KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ

Koruma alanı belirlenmesi çalışmaları kapsamında sahanın jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik özelliklerine 
ilişkin mevcut veriler derlenir. Sahada yapılmış jeofizik çalışmalar değerlendirilir. Akiferlerin belirlenmesi, 
akiferlere ait hidrojeolojik parametrelerin tespit edilmesi, dar çaplı gözlem kuyuları veya geniş çaplı araştırma 
kuyularının açılması, yeraltısuyu seviye gözlemleri yapılması gibi çalışmalar yürütülür. Yeraltısuyu akım 
yönleri tespit edilir ve yeraltısuyu akım hızının belirlenmesi amacıyla izleme deneyleri gerçekleştirilir.

Koruma alanlarının belirlenmesine yönelik olarak izlenecek olan teknik yaklaşım hidrojeolojik sistemin 
kavramsal modelinin oluşturulmasına dayanmalıdır. Özellikle kaynakların beslenme alanı, kaynak akımına 
katkı veren kapma zonu ile yeraltısuyu akım hızı ve yönü ile tektonik yapıların yeraltısuyu hareketine 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken yeraltısuyu izleme deneyleri, koruma alanı çalışmalarında 
büyük önem taşımaktadır.

İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında 
Tebliğe göre Koruma alanları mutlak, birinci derece ve ikinci derece koruma alanı olmak üzere 3 tür olarak 
belirlenmektedir.

a. Mutlak Koruma Alanı: En az 50 metre, en fazla 100 metre yarıçapında bir alanı ifade eder. Bütün içme 
suyu temin noktaları için oluşturulur. Bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmez. Mutlak koruma alanının çevresi 
50 (elli) metre dikenli tel, duvar gibi engeller ile çevrilir, bu alan içme suyunun temin edildiği idare veya 
idareler tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına koruma alanı olarak işlenir.

b. Birinci Derece Koruma Alanı: Yıllık ortalama debisi 50 l/s ve üzerinde olan kuyu, pınar, kaynak, 
kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için mutlak koruma alanına ek olarak birinci ve ikinci derece koruma alanları 
ilan edilir. Gerekli görülen hallerde 50 l/s debinin altında olan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve 
benzeri için mutlak koruma alanına ek olarak ilave tedbir alanı belirlenebilir. 

Birinci Derece Koruma Alanına ait Yasaklar:
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-Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç)

-Uçak pisti ve yollar, demiryolları

-Kentsel, evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi

-Mezarlık alanları 

-Madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından 
malzeme alınması)

-Endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri

-Nükleer aktiviteler

-Gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme)

-Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri

-Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) olarak sıralanır.

c. İkinci Derece Koruma Alanı: Birinci derece koruma alanının dış sınırından başlayarak kaynağın 
beslenme alanı sınırı göz önüne alınarak belirlenir. 

İkinci Derece Koruma Alanına ait Yasaklar:

-Su kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması

-Nükleer aktiviteler

-Metalürji ve petrokimya tesisleri

-Katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) olarak sıralanır.

Koruma alanlarında uyulacak yasaklar ve saha özelinde mevcut baskı unsurlarına göre alınacak önlemler 
Resmi Gazete’de yayınlanan ilan metinlerinde belirtilmektedir. 

Uygulamada, etkin korumanın yanı sıra, koruma alanlarında izin verilmeyecek faaliyetlerle ilgili 
de sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar:

1. Yeraltısuyu mevcudiyetine gereken önemin verilememesi

2. Yeraltı suyunun kirlenmeye karşı savunmasız olduğunun kavranamaması

3. Koruma alanlarında yasaklanan faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında gösterilen direnç

5. Koruma alanı ilan metinlerinde belirlenen önlemlerin alınması konusundaki denetim eksikliği

6. Mutlak koruma alanında kamulaştırma sorunları 

7. Mevcut yöntemlerin içerdiği belirsizlikler olarak sıralanabilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

1- Koruma alanı belirlemede her ülkeye özgü yöntemler bulunmakla beraber, etkin korumanın 
sağlanması için, hidrojeolojik kavramsal modelin ortaya konularak, kaynağın beslenim-boşalım 
mekanizması, hidrolik kapma zonu, geçiş süresi gibi koruma alanı belirlemede rol oynayan kilit 
unsurların da göz önüne alınması önem arz etmektedir.

2- Yeraltısuları ve yüzey suları etkileşim halinde olduğundan koruma alanları ve koruma 
tedbirlerinin belirlenmesi çalışmalarında birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3- Karstik alanlarda yeraltısuyu akış hızı ve debiler çok yüksek olabilmekte ve çok uzun 
mesafeleri çok kısa sürede alabilmekte olup, özel olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.

4- Korunan alanlarının belirlenmesini takiben, izleme çalışmalarının sürekli olarak devam 
ettirilmesi ve gereken durumlarda koruma tedbirlerinin güncellenmesi gerekmektedir. 

5- Uygulamada, koruma alanlarında yürütülen faaliyetlerle ilgili sorunlarla karşılaşılmakta olup, 
kamu ve özel sektörün işbirliği içinde olması ve koruma-kullanma dengesinin kurulması hususu ön 
plana çıkmaktadır.

6- Ülkemizdeki yeraltısuları hakkındaki yönetmelik ve tebliğ ile AB mevzuatı uyum çalışmaları 
konusunda önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan koruma 
alanı yöntem ve yaklaşımlarına paralel olarak, içme suyu temini yapılan kaynak ve kuyuların 
korunması kapsamında yürütülen çalışmalar giderek geliştirilmektedir.
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ÖZET  

Türkiye içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nın iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olması sebebiyle 
zaten son derece sınırlı olan su kaynakları ile gelecekte su kıtlığı yaşaması beklenmektedir. Hal böyle iken, 
içme suyu havzalarının korunmasının önemi büyüktür. Bu havzaları tehdit eden ana beşeri arazi kullanımlarına 
bakıldığında; hızlı ve plansız kentleşme, tarım alanları ve hayvancılık ile endüstriyel kaynaklı kirlilik başta 
gelmektedir. Bu insan kaynaklı kirlilik unsurlarının yanı sıra, orman, çayır, mera ve otlak gibi doğal alanlardan 
kaynaklı doğal kirleticiler de su ortamına ulaşarak su kalitesinde düşüşlere neden olabilmektedir. 

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi 2009 yılında 
Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esasları gösterir tebliğ yayınlanmış olup; bu rehber 
niteliğindeki tebliğ uyarınca birçok içme suyu havzasında Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları yürütülmeye 
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başlanmıştır. Özel hüküm belirleme çalışmasının içme ve kullanma suyu temini maksadıyla kullanılan 
veya kullanılması planlanan tüm yerüstü su kaynaklarının havzasında yapılması ve alınan plan kararlarının 
uygulamaya konulması gereklidir. Her ne kadar özel hüküm belirleme çalışmalarının aşamaları detaylı olarak 
ilgili tebliğde yer alsa da bu tip çalışmaları yürütmüş olan yüklenici firma ve kurumların çalışmalarından 
yararlanmak önemlidir. 

Çalışmaları yürütürken karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmesi (izleme 
çalışmalarının yeterliliği, numune alma istasyonlarının belirlenmesi, su kalite modeli seçimi, havzaya ilişkin 
verilerin toplanması ve analizi, verilerin CBS ile sayısallaştırılması ve senaryo analizlerine ve sorgulamalara 
elverişli halde sunulması gibi), bu çalışmaların ileride yürütülmesinden sorumlu olacaklara ‘öğrenilen dersler’ 
formatında bilgi sağlanması açısından önemli bir rehber olacaktır. 

Bu anlayıştan hareketle, bildiride özel hüküm çalışmalarının çeşitli aşamalarına ilişkin kıymetli bilgi, ipucu 
ve dikkatle üzerinde durulması gereken hususlara ilişkin örneklere yer verilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İçme suyu havzaları, özel hüküm belirleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), senaryo 
analizleri, Türkiye. 

Significance of Studies Conducted for Setting Special Provisions to 
Protect Drinking Water Basins

ABSTRACT

It is expected that Turkey, located in the Mediterranean Basin, will be adversely affected by climate 
change as it has extremely limited water resources already experiencing water scarcity. Thus, protecting the 
existing water reservoirs form the external pollutants is of high significance. Rapid and illegal urbanization, 
agricultural activities, livestock breeding and industrial activities together with natural pollutants and those 
pollutants arising from natural vegetation and forestry can be addressed as the main land-use activities leading 
to degradation of water quality in the reservoir. 

The Communiqué issued on the Principles for Special Provisioning in 2009 in Turkey, as is the case in other 
countries, aims to protect the drinking water basins. In accordance with this guideline, Special Provisioning 
Studies have been carried out in many drinking water basins. It is necessary to conduct studies on setting 
special provisions in these vulnerable basins of all surface water resources used or to be used with the purpose 
of supplying drinking and potable water, and the implementation of the plan decisions taken. Although the steps 
of determining special provisions are detailed in the relevant communiqué, it is important to take into account 
the experiences of the contractor companies and institutions that have already conducted such studies. The 
problems encountered in these studies and the issues to be considered covering sufficiency of the monitoring 
studies, determination of sampling stations, selection of water quality model, collection and analysis of basin 
data, digitization and presentation of data in a suitable manner for scenario analysis and queries may provide 
valuable feedback in the ‘lessons learned’ format will be an important guide for scientists. 

Keywords: Drinking water basins, determination of special provisions, Geographical Information Systems 
(GIS), scenario analyses, Turkey.  
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1. GİRİŞ

1.1 Hukuki Altyapı

Genelde Türkiye’deki içme suyu temin edilen rezervuar, gölet ve/veya baraj yapıları DSİ tarafından içme 
kullanma suyu ve/veya sulama suyu temini amacıyla işletmeye alınmışlardır.  Bu su ekosistemleri havzalarındaki 
arazi kullanımlarına bağlı olarak evsel ve endüstriyel deşarjlardan kaynaklanan noktasal kirleticiler ile tarımsal 
alanlardan ve düzensiz çöp depolama sahalarından kaynaklanan yayılı kirleticilerin baskısı altında kirlenme 
tehdidine maruz kalmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarının kalitesi ve miktarının korunması ve sürdürülebilir 
kullanımının sağlanması için yapay ya da doğal göl havzalarında uygulanacak koruma planı ve tedbirler büyük 
önem taşımaktadır. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin amacı, ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin 
korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir 
kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları 
belirlemektir. Yönetmeliğin 16. Maddesi ise içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel sularla 
ilgili kirletme yasaklarına ilişkindir. Bu maddeye göre içme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su 
kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzasının özellikleri bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, 
koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümlerin 
belirlenmesi, bu özel hükümlerin imar planlarında ve çevre düzeni planında aynen yer alması ve uygulanması 
zorunluluğu getirilmiştir (SKKY, 2004). Bu yönetmeliği temel alarak 2009 yılında yayınlanan Havzalarda 
Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ise havzanın fiziki ve teknik özelliklerinin 
bilimsel çalışmalar ile değerlendirilmesi, koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesine yönelik 
yapılacak olan çalışmayı ve bu çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir (ÖHBÇ, 2009). 

İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik ise 
içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular ile ilgili esasları, kalite kriterlerini ve bu 
suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma sınıflarının tespitini 
amaçlamaktadır (İSEEYSK, 2012). Yönetmeliğin 7. Maddesi içme suyu kaynaklarının iyileştirilmesine 
ilişkindir. Buna göre içme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel suların 
iyileştirilmesini sağlamak için özel hüküm belirleme çalışmaları Temmuz 2018 tarihinden itibaren TC Tarım 
ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) tarafından 
yürütülmektedir.

İçme suyu havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu bağlamda en son 2017 yılında çıkarılan yönetmelik ise İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına 
Dair Yönetmeliktir (İSHK, 2017). İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tüm yerüstü ve 
yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
düzenler. Bu yönetmelikle içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tüm yerüstü ve yeraltı 
suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş 
olup, bu havzalarda kamulaştırma, madencilik faaliyetleri, imar uygulamaları ve atıksuların bertarafına ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, yönetmelikte Büyükşehir Belediyeleri’ne içme-kullanma suyu temin edilen 
yerüstü su kaynakları için koruma planları Su Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlükleri tarafından hazırlanır 
da denmektedir. Yönetmelikte içme-kullanma suyu temin edilen havzaların koruma alanları da belirtilmiştir 
(Şekil 1). 

Hukuki altyapı ve yasal çerçeveye bakıldığında 2004-2017 yılları arasında art arda birbirini besleyen ve 
destekleyen nitelikteki yönetmelik ve tebliğlerin yürürlüğe konulması ile özel hüküm belirleme çalışmalarının 
önü açılmış olup, bu çalışmaların her aşaması detaylı olarak tariflenmiştir. Dolayısıyla, mevzuat açısından 
herhangi bir yetersizlik söz konusu değildir. 
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Şekil 1. İçme-kullanma Suyu Havzaları Koruma Alanları (İSHK, 2017)

1.2. Özel Hüküm Çalışmasının Amacı ve Kapsamı

Özel hüküm belirleme çalışmasının amacı ve kapsamı Şekil 2 ve Şekil 3’te şematik olarak verilmektedir. 
Bu çalışmaların içme ve kullanma suyu temin maksadıyla kullanılan veya kullanılması planlanan tüm yerüstü 
su kaynaklarının havzasında yapılması gerekmektedir. Ancak mevzuatlarda yer alan hükümler uygulandığı 
halde su kalitesinin olumsuz yönde değiştiği havzalarda öncelikli olarak yapılmaktadır/yapılmaktadır.

Özel hükümler, 

•	 Bakanlıkça veya Bakanlıkla koordineli olarak Valiliklerce, 

•	 Büyükşehir Belediyeleri’ne içme ve kullanma suyu temin edilen havzalarda Bakanlıkça 
veya Bakanlığın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlükleri’nce

yapılır/yaptırılır.
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Şekil 2. Özel Hüküm Çalışmasının Amacı

Şekil 3. Özel Hüküm Çalışmasının Kapsamı

1.3. Çalışma Aşamaları ve İş Akış Planı

Çalışmalar kapsamında göl havzasının sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidromorfolojik, 
ekolojik ve kimyasal özellikleri havzada yürütülen çalışmalar ve proje kapsamında temin edilen bilimsel 
verilere dayalı olarak tespit edilmeli ve dolayısıyla havzanın mevcut durumu ortaya konulmalıdır. Ayrıca 
yüzeysel sularda, yeraltı sularında ve rezervuarda ilgili İdare ile birlikte belirlenen noktalardan su kalitesinin 
tespiti amacıyla analiz çalışması yürütülmelidir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında projeksiyon yılına (örneğin 2040 yılı) kadar debi değişimleri, havzadaki 
kirlilik yüklerinin tespiti ve göl su kalitesi model çalışmaları yapılmalıdır. Model çalışmaları kapsamında 
öncelikle gölü ve/veya barajı besleyen su kaynaklarının üzerindeki çevresel baskı ve etkilerin belirlenmesi 
amacıyla, noktasal kaynaklar olarak evsel ve endüstriyel atıksu deşarjları ile yayılı kirleticiler olarak arazi 
kullanımı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, katı atık düzensiz depo sahaları başta olmak üzere havzadaki tüm 
faaliyetler incelenmeli ve oluşan kirletici yükleri hesaplanmalıdır.
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Analiz çalışmaları ile elde edilecek olan veriler model çalışmasında kullanılarak havzada mevcut durum ve 
gelecek projeksiyonu için kirlilik haritaları oluşturulmalıdır. Model çıktıları ile havzanın gelecek için her bir 
senaryo alternatifi için su kalitesi değişimi projeksiyonları yapılmalıdır. Havzada su kalitesinin analiz ve model 
çalışmaları ile tespiti sonrasında, havzanın korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi için öneriler sunulmalı 
ve alınması gereken tedbirler tespit edilmelidir. Bu çalışmalar sırasında havzanın sosyo-ekonomik durumu 
dikkate alınarak sahada sosyolojik değerlendirmelerde yapılmalıdır.

Özel hüküm belirleme çalışmalarının iş akış diyagramı Şekil 4’de verilmektedir. 
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gelecek projeksiyonu için kirlilik haritaları oluşturulmalıdır. Model çıktıları ile havzanın gelecek içinher bir se-
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su kalitesinin analiz ve model çalışmaları ile tespiti sonrasında, havzanın korunması ve su kalitesinin 
iyileştirilmesi için öneriler sunulmalı ve alınması gereken tedbirler tespit edilmelidir. Bu çalışmalar 
sırasında havzanın sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak sahada sosyolojik 
değerlendirmelerdeyapılmalıdır.
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Şekil 4. Çalışmanın İş Akış Planı

2. İŞ PLANINA GÖRE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR

Tercihen 18-24 ay sürmesi önerilen çalışmaların ilk aşamasında Çalışma programı kapsamında 
sunulan İş Planı’nın Bakanlıkça uygun bulunması ve onaylanması önemlidir. Çalışma programı 
hazırlanması ile eş zamanlı olarak proje sahasında yerinde inceleme çalışmalarına da başlanması 
önerilir. Böylece numune alma noktaları tespiti amacıyla İdare’nin de katılımı ile ilk saha gezisi 
gerçekleştirilmiş olur.Aynı gezi kapsamında havza sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyeleri 
yetkilileri ile görüşmeler yapılmalıdır. Havzanın, yetkililerin rehberliği eşliğinde incelenmesi son 

VERİ TOPLAMA & DÜZENLEME
-Veri temini
-Verilerin düzenlenmesi
-Veri büyüklüklerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi

MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 
-Havzanın genel özelliklerinin belirlenmesi
-Arazi kullanımı ve sosyo ekonomik özelliklerin belirlenmesi
-Havzanın fiziksel özelliklerinin belirlenmesi

SU KALİTESİ İZLEME
-Numune alma programının 
hazırlanması
-Numune alma noktalarının 
belirlenmesi
-Analiz Çalışması

MODEL ÇALIŞMASI
-Model seçimi
-Modelin kurulumu
-Mevcut veri ile modelin çalıştırılması
-Analiz sonuçları ile modelin 
çalıştırılması
-Senaryolara göre model sonuçları

SAHA ÇALIŞMALARI
-Kurum ve Kuruluşların ziyareti
-Analiz çalışmaları
-Halka toplantılar
-Veri temini

KİRLETİCİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
-Noktasal kirletici kaynaklarının tespiti

-Yayılı kirletici kaynaklarının tespiti

SU KALİTESİNİN 
BELİRLENMESİ

-Yeraltı ve yerüstü sularının 
mevcut ve projeksiyon dönemleri 

için su kalitesinin belirlenmesi

CBS ÇALIŞMALARI
-Mevcut durum haritalarının oluşturulması
-Mevcut durum kirlilik haritasının oluşturulması

DEĞERLENDİRME
-Sonuçların değerlendirilmesi
-Önerilerin geliştirilmesi
-Alınacak tedbirlerin belirlenmesi
-Koruma planlarının oluşturulması
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2. İş PlanıNA GÖRE YürütüleCEK ÇALIŞMALAR

Tercihen 18-24 ay sürmesi önerilen çalışmaların ilk aşamasında Çalışma programı kapsamında sunulan 
İş Planı’nın Bakanlıkça uygun bulunması ve onaylanması önemlidir. Çalışma programı hazırlanması ile eş 
zamanlı olarak proje sahasında yerinde inceleme çalışmalarına da başlanması önerilir. Böylece numune alma 
noktaları tespiti amacıyla İdare’nin de katılımı ile ilk saha gezisi gerçekleştirilmiş olur.Aynı gezi kapsamında 

Şekil 4. Çalışmanın İş Akış Planı
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2. İş PlanıNA GÖRE YürütüleCEK ÇALIŞMALAR

Tercihen 18-24 ay sürmesi önerilen çalışmaların ilk aşamasında Çalışma programı kapsamında sunulan 
İş Planı’nın Bakanlıkça uygun bulunması ve onaylanması önemlidir. Çalışma programı hazırlanması ile eş 
zamanlı olarak proje sahasında yerinde inceleme çalışmalarına da başlanması önerilir. Böylece numune alma 
noktaları tespiti amacıyla İdare’nin de katılımı ile ilk saha gezisi gerçekleştirilmiş olur. Aynı gezi kapsamında 
havza sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyeleri yetkilileri ile görüşmeler yapılmalıdır. Havzanın, yetkililerin 
rehberliği eşliğinde incelenmesi son derece önemlidir. Numune alma noktalarında hem fikir olunduktan sonra, 
her mevsimi (asgari 4 dönem) karakterize edecek su numunesi alım tarihlerinin planlanması ve yerel idarelere 
tarihlerin bildirilmesi ve fikir alışverişinde bulunulması tercih edilmelidir. Numuneler İdare’nin uygun 
görmüş olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik almış laboratuvar ekipleri tarafından alınıp analiz 
edilmelidir. 

Özel hüküm belirleme çalışmalarının yine ilk aşamasında vakit kaybetmeden havzanın biyolog, jeoloji ve 
hidrojeoloji uzmanları ve sosyolog tarafından incelenmesi de mevcut durumun ortaya konulması açısından 
gereklidir. 1.Havza Toplantısı çalışmalarının ilk 6.ayında çeşitli kurum temsilcileri ve yöre halkının katılımıyla 
gerçekleştirilmesi önerilir. Gölün korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla yürütülen 
çalışmada gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaların aktarıldığı toplantıda proje paydaşlarının görüş ve önerileri 
de alınmalı ve çalışma kapsamında öneriler değerlendirilmelidir. Bu esnada ilk 2 dönem su numunelerinin 
alınıp analizlerinin de gerçekleştirilmesi beklenir. 3. Dönem su numuneleri alındığı zamanda havzada noktasal 
ve yayılı kirleticilerin tespiti çalışması kapsamında incelemeler de gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda, su 
kalitesi model çalışmalarını yürütecek uzmanın da katılımıyla havzadaki sanayi tesisleri, düzensiz katı atık 
depolama sahaları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri yerinde incelenerek, kaynaklanabilecek kirleticiler tespit 
edilmeli ve elde edilen veriler değerlendirilmelidir.  4. Dönem numuneleri kapsamında da rezervuar, yüzey 
suyu ve yer altı suyu numuneleri alınırken aynı süreçte sosyolog havzadaki nihai sosyolojik değerlendirme 
çalışmalarını yürütmelidir.  

Göl koruma alanında yer alan köylerdeki yerel halk ve muhtarlarla, mutlak koruma alanı içerisinde yer 
alan yapılar,  ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü yerel belediyesi Fen İşleri Müdürü ile görüşmeler 
yapılması da önerilir. Çalışmanın bu aşamasında 2.Havza Toplantısının çeşitli kurum temsilcileri ve yöre 
halkının katılımıyla yapılması ve gelinen nokta itibariyle paydaşlara çalışma hakkında bilgi verilmesi ve fikir 
alışverişinde bulunulması önemlidir. Model çalışmalarının sürdürülmesi, sonuçların elde edilmesi ve gelecek 
senaryo analizleri aşamalarının sonunda 3. Havza Toplantısının yapılması tercih edilmelidir. Havza ile ilgili 
özel hükümlerin belirlenmesi ve koruma önlemlerinin paydaşlara aktarılması ise çalışmanın sonunda 4. Havza 
Toplantısı ile aktarılmalıdır. 

2.1. Havzanın Genel Özellikleri

Havzanın coğrafi konumu ve sınırları hakkında kısa bir bilgi aktarımında bulunulduktan sonra, göl 
havzasının alt havzalarına yer verilmelidir. Özellikle model çalışmalarında tahmin edici sonuçlar ulaşabilmek 
adına alt havzalar bazında detay çalışma yürütülmesi önemlidir. Daha sonra havza sınırları içerisinde yer 
alan yerleşimler ve nüfusları mahalle ve köy bazında yani en küçük idari birimleri ile incelenmeli ve alt 
havzalarda değerlendirilmelidir. Havza alanı içerisindeki yerleşimlerin geçmiş nüfus verileri Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri tabanından alınarak grafik ve tablolarda verilmelidir. Sayım istatistiklerine dayalı 
gelecek nüfus tahminleri ilçelerin havza sınırları içinde kalan yerleşimleri dikkate alınarak ilçe özelinde 
nüfus tahminleri yapılmalı, sonrasında bulunan nüfus artış katsayısı ile ilçe yerleşimlerine yansıtılmalıdır. 
İller Bankası, Aritmetik Artış, Azalan Hızla Artış, Birleşmiş Milletler Metodu (UNDP) ve Geometrik Artış 
yöntemleri kullanılarak gelecek nüfus tahminleri karşılaştırılmalıdır. İlçelerdeki nüfus artış hızlarının, örneğin 
1970-2017 yılları arasında gerçekleşen nüfus artışı eğrisi ile yaklaşık olarak uyum gösteren en uygun yöntem 
ile hesaplanan gelecek nüfus tahminleri esas alınmalıdır. 
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Havzanın diğer genel özelliklerinde altyapı, ulaşım ve planlar da göz önüne alınmalıdır. Havza sınırları 
içerisinde yer alan ve planlanmakta olan tüm kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisi ve 
katı atık depolama gibi altyapı hizmetleri incelenmeli ve mevcut durum ortaya konulmalıdır. Bu altyapı 
hizmetlerinden faydalanan nüfusu da bilinmesinde yarar vardır. Havzada deniz, havayolu ve karayolu ulaşım 
olanakları incelenmelidir.  

Planlar ile ilgili bölümde havza sınırları içerisinde yer alan ilçelerin mevcut durumu ve bu yerleşimleri 
kapsayan ve gelişimlerini etkileyen imar planları değerlendirilmelidir.  İlçelere ait planlar, sırasıyla idari yapı, 
nüfus ve kentleşme oranları, sektörel yapı, yakın çevre ilişkileri, mekânsal gelişim eğilimleri ve mevcut-
önceki alt ve üst ölçekli imar planı kararları ile uygulamaları başlıklarında ele alınmalıdır. Ayrıca göl havzası 
üzerinde etkili olan üst ölçekli planların ana kararları da değerlendirilmelidir. Bu kapsamda 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planları, Eylem Planları, Ulusal Kırsal Kalkınma Planı ve/veya Bölge Planları (2014-2023) 
incelenmelidir. 

2.2. Havzada Arazi Kullanımı, Sosyo-ekonomik Özellikler, Mülkiyet Durumu, Sosyo-Ekonomik Yapı 
ve Korunan Alanlar

Göl havzasına ait arazi kullanımı haritası genelde SYGM’den temin edilen CORINE verisi ile 
hazırlanmaktadır. Arazi kullanımına ilişkin alan ve yüzde dağılım değerlerinin tarım, sanayi, orman, mera, 
rekreasyon alanları ve koruma alanları gibi arazi kullanım biçimleri temelinde sunulması uygun olur. Havza 
genelinde yapılan bu dağılım daha sonra alt havalar bazında da tekrarlanmalıdır ki özellikle yayılı kirletici 
yüklerinin tahmininde alansal veriye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Mülkiyet durumu başlığı kapsamında göl havzası sınırları içerisinde yer alan hazine mülkiyetinde 
olan taşınmazlara ait bilgiler ilgili kamu kurumlarından talep edilmelidir.  Ancak mevcut durumda Mal 
Müdürlüklerinden veri temini gerçekleştiği için havzanın ilçeleri içinde kalan hazine mülklerine ilişkin 
değerlendirme yapılabilmektedir. 

Çalışmanın bu aşamasında havzanın sosyo-ekonomik yapısı ortaya konulmalıdır. Genelde havzadaki 
nüfus ve ekonomik yapı ayrı başlıklar altında incelenmelidir.  Ayrıca, çalışma ekibinde yer alacak olan 
sosyoloji uzmanı havzada yerinde tercihan ön inceleme ve nihai incelemeler gerçekleştirmelidir ve yapılan 
sosyolojik değerlendirmeler bu bölümde sunulmalıdır. Havzada yapılan teknik gezilerde koruma altında 
bulunan alanlar hakkında da bilgi ve veri temini de gerçekleştirilmelidir. 

2.3. Havzanın Fiziksel Özellikleri

Bu aşamada havzanın iklimsellik durumu (yağış, sıcaklık, buharlaşma, rüzgar yön ve şiddeti, nem gibi), 
jeolojik yapısı, topoğrafyası, hidrojeolojik-hidrolojik ve hidromorfolojik özellikleri, toprak özellikleri ve 
biyolojik (flora ve fauna) yapısı incelenmelidir. Böylelikle havzanın tanılanması tamamlanmış olacaktır.
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2.4 Su Kalitesini Etkileyen Kirletici Kaynaklar ve Su Kalitesinin Belirlenmesi

2.4.1 Kirletici Kaynaklar

Havzada su kalitesini etkileyen kirletici kaynaklar noktasal (evsel ve endüstriyel deşarjlar) ve yayılı 
(fosseptik, düzensiz katı atık depoları, tarımsal kaynaklar, hayvancılık faaliyetleri, çayır, orman, mera ve 
otlak alanlarının kullanımı, atmosferik taşınım ve göl/gölet/rezervuar içindeki faaliyetlerden kaynaklanabilir. 
Noktasal kirletici yüklerinin hesaplanmasının ardından yayılı kirletici yüklerinin kısa sürede tahmin edilmesinde 
literatürde yer alan birim kirletici yüklerin tahminleri yapılabilir. Aralık değerlerle ifade edilebilen birim 
yüklerin seçiminin yanı sıra nüfus ve alansal arazi kullanım verilerine de bu aşamada ihtiyaç duyulmaktadır. 
Böylelikle, tüm kaynakların ve yüklerin belirlenmesi sonucu havza özelinde ve alt havzalarda yük 
dağılımları kirlilik parametreleri bazında hesaplanabilmektedir. Sonuçların görsel olarak yetkililere ve yerel 
yöneticilere anlatılmasında toplam (noktasal ve yayılı) kirlilik yüklerinin havza/alt havza bazında Toplam Azot 
(TN) ve Toplam Fosfor (TP parametreleri ile haritalanması önerilmektedir. Bu tip haritaların örneği her iki 
parametre için Şekil 5a ve Şekil 5b’de sırasıyla gösterilmektedir. 

 

(a)                                                                                 (b)

Şekil 5. Örnek Havza Toplam (a) TN ve (b) TP Kirlilik Haritası 

2.4.2 Su Kalitesinin Belirlenmesi

Havzada yeraltı, yerüstü ve rezervuar sularının kalitesinin belirlenmesi amacıyla izleme çalışmaları 
mevsimsel olarak en az 1 yıl izlenmelidir. İzleme çalışmalarında dikkate alınacak numune alma 
noktalarının tespiti amacı ile İdare’nin katılımı ile arazi keşfi yapılmalıdır. Yapılan keşif sonrası nihai 
numune alma noktaları, izleme istasyonu sayısı ve toplam numune sayıları ile belirlenmelidir. Numunelerde 
analiz edilen parametreler ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde dikkate alınan yönetmelikler numune 
alma noktasına göre değişiklik göstermektedir. 

Kaynak ve kuyulardan alınan numunelerin analiz sonuçları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki 
Yönetmelik (İTASY, 2005) esas alınarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, yeraltı suları kalitesi için önem taşıyan 
Ca, Mg, K, CO3 ve HCO3 gibi bazı parametreler de analizlere dahil edilebilir. 
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Yerüstü sulardan alınan numunelerin ise Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Tablo 5: Kıtaiçi Yerüstü Su 
Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri’nde (YSKY, 2012) yer alan her bir parametreye göre analizleri 
yapılmalı ve sonuçlar aynı yönetmelikte belirtilen kalite kategorilerine göre değerlendirilmelidir. 

Ayrıca rezervuardan alınacak dip çamuru numunelerinin analiz sonuçları İçme Suyu Elde Edilen veya 
Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeliği Ek-1’inde (İSEEYSK, 2012) yer alan 
değerler ile karşılaştırılarak dip çamurunun su kalitesine olası etkilerinin de değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Numunelerin alınması, korunması ve analizlerinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve 
Analiz Metotları Tebliği (NAAMT, 2009) hükümleri esas alınmaktadır. Analizler İdare’nin uygun gördüğü 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik almış bir laboratuvarda gerçekleştirilmelidir. İdarenin onayı 
ile belirlenmiş olan numune alma noktalarında yürütülen analiz çalışmaları bir su yılını kapsayacak 
ve dört mevsimi yansıtacak şekilde planlanmalıdır. 

Çalışma kapsamında yürütülen 1 yıllık analiz sonuçlarının yanı sıra aynı su kaynağında geçmiş 
dönemlerde çeşitli kurum ve kuruluş tarafından yapılmış/yaptırılmış olan su analiz sonuçları da 
irdelenmelidir. Elde edilen analiz sonuçları, proje kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları ile bir arada 
değerlendirilerek su kaynağının kalitesinde zamana bağlı gözlenen değişim araştırılmalıdır.

İzleme sonuçlarına göre öncelikli maddelerden maksimum izin verilebilir çevresel kalite standardı 
değerlerini aşanların tespit edilmesi de ayrıca önemlidir.

2.5. Su Kalitesi Modelleme Çalışmaları

Nehir havzalarındaki insan faaliyetleri su kalitesi ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle içme 
suyu sağlanan nehir havzalarındaki bu faaliyetler sürdürülebilir su temini açısından bir tehlike oluşturmaktadır. 
Süreç temelli matematiksel modeller, su kalitesi ve miktarının zamansal ve mekânsal dağılımını anlamak, 
sürdürülebilir su yönetimine karar verebilmek için etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Özel hükümleri 
belirlenecek olan su havzasında mevcut arazi kullanım faaliyetlerinin su kalite ve miktarına olan etkisini 
değerlendirmek maksadı ile matematiksel modelleme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu amaçla 
havzanın şartlarına uygun uluslararası kabul görmüş bir su kalite modeli kullanılmalıdır. Su kalite modeli 
ile çalışma kapsamında hesaplanmış olan kirletici yüklerin göl/gölet/rezervuar su kalitesi üzerine etkilerinin 
ortaya konulması hedeflenmelidir. Kalibre edilen model ile örneğin 2018-2040 yılları arasında göle gelebilecek 
su miktarı ve tahmin edilmiş olan kirletici yükler ile su kalite modeli koşturularak bu kirletici yükler altında 
rezervuar/göl su kalitesinin 2018-2040 yılları arasında nasıl değiştiği irdelenmelidir. Ayrıca, çeşitli kirlenme 
kontrol stratejilerinin baraj gölü su kalitesi üzerine etkileri de incelenmelidir.

 

Havza simülasyon modelleri için gerekli girdi verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi 
kullanarak çıkarımı artık standart bir prosedür haline gelmiştir. Grafiksel bir ara yüz ile girilen mekânsal 
ve mekânsal olmayan veriler sayesinde gerekli değerlerin otomatik olarak çıkarılması sağlanır. Modelleme 
çalışması ile projeksiyon dönemindeki (2018-2040 gibi) göle (rezervuara gelen akarsu debi değişimleri ile birlikte 
olası kirlenme konsantrasyonları da TN ve TP parametreleri bazında çıkarılabilmektedir. Yine projeksiyon 
döneminde çeşitli senaryolar altında havza/alt havzalarda toplam TN ve TP yükleri hesaplanabilmektedir. 
Havzada kaynaklanan kirletici yüklerin dağılımı ve miktarı esas alınarak model ile baraj gölü trofik seviyesinde 
meydana gelen değişimler de irdelenmelidir.  Bu amaçla Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ek-6’da (Tablo 9:  Göl, 
Gölet ve Baraj Göllerinde Trofik Sınıflandırma Sistemi Sınır Değerleri) (YSKY, 2012) verilen sınır değerler 
dikkate alınmalıdır. Su kalite sınıfı açısından en kötü koşulu belirlemek için çeşitli senaryolar incelenebilir. En 
kötü koşul belirlendikten sonra ise kontrol önlemlerinin hayata geçirilmesi durumunda göl su kalite sınıfının 
nasıl değişeceği yine su kalite modeli ile tahmin edilebilmektedir. 
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3. HAVZADA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Göl/gölet/rezervuar havzası için uygulanan su kalite modeli sonuçlarına göre ana senaryo olarak kabul 
edilen ve en makul/olası ulaşılabilir durum için alınması gereken tedbirler belirlenmelidir. 

Ana senaryoya göre su kaynağında TN ve TP  parametrelerinde daha iyi bir trofik sınıfa düşebilmeleri için 
örneğin 2040 yılına kadar örnek havza baraj gölünde TN parametresinin %50, TP parametresinin ise %25 
oranında azaltılması gerekebilecektir. Söz konusu hedeflerin sağlanabildiği durumda baraj gölü su kalite sınıfı 
2023 yılından itibaren mezotrofik seviyede olacaktır.

Belirlenen hedeflerin 2040 yılına kadar kademeli olarak düşürülmesi havzadaki önlemlerin uygulanabilirliğini 
arttıracağından belirlenen hedef yıllar ve hedef azaltım oranları örnek havza baraj gölü örneği üzerinden Şekil 
6’da verilmektedir.

Genelde özel hüküm belirleme çalışmalarında projeksiyon dönemine kadar kademeli olarak alınacak önlemler 
ile kalite ve miktar açısından su kaynağının korunması hedeflenerek bir koruma planı oluşturulmaktadır.  Bu 
planda yer alan kısa vadede yatırım gerektiren hükümlerin maliyetleri ortaya konulmalı ve bu maliyetler için 
bir mali ve ekonomik değerlendirme yapılması beklenmektedir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

 

Özel hüküm belirleme çalışmalarında izlenmesi önerilen yol haritası ve aşamalar bu bildiri ile sunulmaktadır. 
Ülkemizde bu konudaki çalışmalar daha henüz başlangıç safhasındadır. 

Şekil 6. Örnek Havza için Alınacak Tedbirler ve Giderim Verimlerinin Şematik Gösterimi
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İçme-kullanma suyu temin edilen tüm yüzeysel su kaynaklarında bu hüküm belirleme çalışmalarına 
ağırlık verilmesi ile sınırlı tatlısu kaynaklarımızın korunması sağlanmış olacaktır. Diğer ülkelerdeki duruma 
bakıldığında benzer koruma çabalarının sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Havzadaki koruma alanlarının her 
biri için su kaynağını koruma amaçlı özel hükümler sıralanmalıdır ve ivedilikle bu hükümler uygulanmaya 
başlamalıdır.
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1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu
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ÖZET   

İçmesuyu, atıksu, yağmursuyu gibi entegre ağ sistemleri, kentsel altyapı gelişimi için oldukça yararlıdır. 
Kentsel teknik altyapılara ait projelerin, coğrafi bilgi sistemlerinde (CBS) üretilmesi, altyapı bilgi sistemlerine 
aktarılması açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Aksi durumda üretilen projelerin CBS’ne aktarılması 
büyük sorunlar ve maliyetler ortaya çıkarabilmektedir. 

Çalışma alanı Çankırı ili Fatih bölgesini kapsamakta olup, bu kapsamında CBS ortamında çalışma alanına 
ait havzalar modellenerek taşkın debileri ve yayılma alanları belirlenmiş ve içmesuyu ve atıksu projelerine 
ait depo kazı kübaj hesaplamaları yapılmıştır. İçmesuyu ve atıksu projeleri için debi ve hidrolik hesaplamalar 
yapılarak, boru, baca ve hatların tasarımı ve çizimi gerçekleştirilmiştir. Debiler; çoğalma katsayısı, gelecekteki 
nüfus ve sarfiyat (lt/N/gün) değerlerine göre hesaplanmıştır. Eğim parametreleri şartnamelerde verilen ve boru 
çaplarına göre değişen aralıklarda kullanılmıştır. Hidrolik hesaplamalarda; baş ve son sırt (akar) derinlikleri 
1.6–1.7 m olarak alınmış, şut derinlikleri minimum 0.75 m, maksimum 4 m olarak tanımlanmış ve akış hızı için 
Chezy Denklemi kullanılmıştır. İçmesuyu projesinde Hardy Cross yöntemi seçilmiştir. Debi hesaplamalarının 
ardından yarım boru boyu yöntemi ile düğüm talepleri 2D uzunluğuna göre hesaplanmış, 72 saatlik talep 
çarpanları tanımlanmış, hidrolik analizler ve hesaplamalar bu çarpanlara göre belirlenmiştir. Bu anlamda; 1. gün 
normal günlük su tüketimleri, 2 gün normal günlük su tüketimi ve yangın debisi ve 3. gün maksimum günlük 
su tüketimi değerleri ortaya çıkarılmıştır. Her bir proje elemanı istenen saat aralıklarında simule edilmiştir. Ek 
olarak içmesuyu deposunun kazı planı belirlenerek, toprak hafriyat hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. 
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Ayrıca bu çalışmada, akım gözlem istasyonu olmayan Fatih bölgesi çevresindeki derelerin yağış verileri 
yardımıyla gelmesi muhtemel taşkın debisi ve taşkın yayılım alanlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
öncelikle 30x30 m çözünürlüklü Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ve Birleşik Devletler Ulusal 
Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından ortaklaşa geliştirilen ASTER (Advanced Spaceborne Termal Emisyon 
ve Reflection Radiometer)-GDEM (Küresel Sayısal Yükseklik Modeli) verileri üzerinde gerekli düzeltme işlemleri 
Netcad programı kullanılarak yapılmış ve TauDEM algoritması kullanılarak seçilen bir mansap noktasına 
göre ana ve alt havzalar coğrafi bilgi sistemi ortamında modellenmiştir. Bu modele göre havza alanı 14.61 
km2 olarak hesaplanmıştır. Nethydro modüllünde bulunan havza ve çevresindeki yağış gözlem istasyonlarının 
verileri ve akış eğri numarası kullanılarak (82), 2, 5, 10, 50, 100, 500 yıllık yenilenme aralığına ait gelmesi 
muhtemel taşkın debileri Mockus ve DSİ Sentetik yöntemlerine göre hesaplanmıştır. 
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ABSTRACT

Integrated network systems for potable water, wastewater and rainwater are important utilities for urban 
infrastructure development. Producing in the geographic information systems (GIS) of urban technical 
infrastructure projects provides a great advantage in terms of transferring to infrastructure information system 
of projects. Otherwise, the transfer to GIS of the produced projects can cause big problems and costs. 

The study area covers the Fatih region of   Çankırı province. In this study, flood discharge and its spread 
area were determined by modeling the study basin in the GIS environment. In addition, potable water and 
waste water projects and storage excavation were calculated. Flow and hydraulic calculations were made for 
potable water and waste water utility, and its design and drawing of pipes, chimneys and lines were analyzed. 
Discharges were calculated using multiplication coefficient, future population and daily consumption (L/N/day) 
values. The slope parameters are used varying intervals according to pipe diameters given in the regulations. 
In the hydraulic calculations, head and end ridge depths were taken as 1.6 m and 0.7 m and shots depth was 
defined as minimum of 0.75 m and maximum of 4 m.  Chezy’s Equation was used to determine the flow rate. 
Hardy Cross method is selected for networking of drinking water pipe lines. After the discharge calculations, 
node demands were calculated according to the 2D length with half pipe length method and 72 hour demand 
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multipliers were defined. In this context, on the 1st day, normal daily water consumption, on the 2nd day, 
normal daily water consumption and fire discharge and on the 3rd day, the maximum daily water consumption 
values were predicted. Each project element is simulated at the desired time intervals. In addition to this, the 
excavation plan of the water reservoir and soil excavation calculations were performed.

The present study is aimed to determine the possible discharge of flood and flood spreading areas of the 
Fatih region and its vicinity to riverine region which is having lack of observation stations. In the study, 
firstly necessary corrections were made in the Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer)-GDEM (Global Digital Elevation Model) images with 30x30 m resolution, developed jointly 
by Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the United States National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) using Netcad program. The main basin and sub basins were modeled according 
to a selected downstream point using TauDEM algorithm in geographic information system. Due to this model, 
basin area is calculated as 14.61 km2. In the Nethydro module, the possible flood discharge at the 2, 5, 10, 50, 
100, 500 years renewal interval using the data of the precipitation observation stations on the basin and its 
vicinity and the current curve number (82) were calculated according to Mockus and DSI Synthetic Methods.

Key Word: Potable Water and Waste Water Calculations, Flood Analyses, CBS, Netcad, Çankırı (Fatih 
Region)

1. GİRİŞ

Artan nüfus, kentleşme ve taşkınlar dolayısıyla dünyada ve ülkemizde son yıllarda içmesuyu, atıksu 
ve yağmursuyu drenaj sistemi projeleri artmakta ve bu projeler kentsel teknik altyapı sistemlerinin önemli 
girdilerini oluşturmaktadır. Bilgisayar yazılımları bu projelerin üretilmesi aşamasında, hidrolik hesapların 
daha hızlı ve güvenilir yapılmasına, boru ve baca hatlarının daha kolay oluşturulmasına, işletme ve inşaa 
aşamasında alternatif projeler içerisinde maliyeti en uygun projenin seçilebilmesine ve belirlenen standartlara 
uyumun daha kolay sağlanmasına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca coğrafi bilgi sistemleri ile tam uyumlu olarak 
üretilen bu projeler, altyapı bilgi sistemlerine doğrudan bilgi sağlaması birçok konuda avantaj sağlamaktadır. 

Şekil 1. Kent bilgi sistemlerinin (KBS) Türkiye’deki gelişim şeması (referans)
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Şekil 2. Altyapı bilgi sistemi şematik gösterimi (referans)

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma havzası İç Anadolu Bölgesinde ve Çankırı ili’nin kuzeydoğusunda bulunmaktadır (Şekil 3). Bu 
çalışmada, içmesuyu ve atıksu projeleri için 1/1000 ölçekli topoğrafik haritalardan (G31-d-14-a-4-b, G31-d-
14-a-1-c, G31-d-14-a-3-a, G31-d-14-a-2-d) üretilmiş sayısal arazi modeli ve havza analizi için ise 30x30 m 
çözünürlüklü Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ve Birleşik Devletler Ulusal Havacılık 
ve Uzay İdaresi (NASA) tarafından ortaklaşa geliştirilen ASTER (Advanced Spaceborne Termal Emisyon 
ve Reflection Radiometer) GDEM (Küresel Sayısal Yükseklik Modeli) verileri kullanılmıştır. Bu çalışmanın 
tüm aşamalarında Netcad GIS yazılımının Netpro/Atıksu, Netcad/Water, Nethydro ve Netsurf  modüllerinden 
yararlanılmıştır.

Çalışma alanı içerisindeki imar planı kullanılarak içmesuyu ve atıksu projeleri gerçekleştirilmiştir. İçme 
suyu projesinde, depo hattına gelen terfili iletim hattı ve hardy cross yöntemine göre şebeke çözümlemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Terfi hesaplamalarında darbe hesaplamaları, pompa gücü ve tipi, otomatik boru çapı 
belirlenmiştir. Hardy Cross şebeke çözümüde, talep çarpanları ile tasarım debileri belirlenmiş, Hazen-Williams 
formülü  kullanılarak, HDPE (………) boru tipleri seçilmişve hidrolik analizler gerçekleştirilmiştir. Aynı 
bölgedeki atıksu projesinde, boru güzergahları belirlendikten sonra İlbank (İller Bankası Anonim Şirketi)’ın 
çoğalma katsayısı yardımıyla gelecekteki nüfus (Ng) hesaplanmış, evsel tüketimler üzerinden atıksu debi 
hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Hidrolik hesaplamalarda Manning yük kaybı dikkate alınmıştır. 

Taşkın analizi için havza yakın çevresindeki yağış verileri kullanılmış ve bölgenin hidrojeolojik yapısına 
bağlı olarak seçilen akış eğri numarası (CN, toprak tasnif numarası) (Chow, 1964, Bayazıt, 2003) kullanılarak 
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DSİ Sentetik ve Mockus yöntemlerine göre Eskipazar Çayı’nın 2, 5, 10, 50, 100, 500 yıllık yineleme aralığına 
ait gelmesi muhtemel taşkın debileri hesaplanmıştır. Bu amaçla Netcad programının  Netsurf ve Nethydro 
modülü kullanılmış, ASTER görüntüleri üzerinde gerekli düzeltme işlemleri yapılarak, ana ve alt havzalar 
D8 akım modeline uygun bir şekilde TauDEM algoritması yardımıyla modellenmiştir. Yağış analizleri 
için havza yakınlarında bulunan ve 1954 yılından itibaren aralıksız veri toplamış olan Çankırı(17080) yağış 
gözlem istasyonunun  günlük maksimum verileri kullanılmıştır. Yağış istasyonlarının etki alanları bölgenin 
topoğrafyası da dikkate alınarak Thiessen yöntemine göre hesaplanmıştır. Her bir istasyon için 6 farklı olasılık 
hesap yöntemi kullanılarak Kolmogorov-Smirnov uygunluk testi ile olasılık dağılım modelleri saptanmıştır. 
Yağış analizinden sonra taşkın analizine geçilmiş ve DSİ Sentetik ve Mockus yöntemlerine göre, havzanın 
hidrojeolojik özelliklerine bağlı olarak ortalama Akış Eğri Numarası 82 kabul edilmiş ve havzanın 2, 4, 
6, 8, 12, 18, 24 saatlik yağışlar için birkaç farklı yıllık dönüş aralığında gelmesi muhtemel taşkın debileri 
hesaplanmıştır. 

Şekil 3. Çalışma alanının yer bulduru haritası 

3. İÇMESUYU PROJESİ HESAPLAMALARI

İçmesuyu projesi terfili iletim hattı ve hardy cross şebeke çözümünden oluşturulmaktadır. Proje 
kapsamında, nüfus hesaplamaları, temel düzey ve OGT (ortalama günlük tüketim) süreleri kullanarak 
depo hacim hesaplamaları, düğüm talepleri, şebeke ve terfi debisi hesaplamaları, otomatik boru çap 
hesaplamaları, motopomp hesaplamaları, 72 saatlik durağan analizler gerçekleştirilmiştir. 
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3.1. Terfi İletim Hattı Çözümü

Terfi merkezi ve depo arasında 941 m mesafe ve 25 m kot farkının olduğu bir tasarım yapılmıştır (Şekil 4). 
Bazı hidrolik bilgiler ve gelecekteki nüfus bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Terfili iletim hattı çözümünden elde edilen bazı hidrolik bilgiler ve gelecekteki nüfus bilgileri

Uzunluk Boru J 30 V 30

941 m PE/110/10.0 Atü 0.00223254 0.486

Yöntem İller Bankası Aritmetik 
Artış

Geometrik 
Artış

Ng 3336 3215 3142

Yangın suyu hacmi için eş zamanlı olan 2 saat süreli yangın düşünülerek 36 m3 alınmıştır. Gelecekteki 
nüfus dikkate alınarak evsel birim su tüketimi 100 l/kişi/gün alınmıştır. Depo hacmi ise aşağıdaki formül ile 
hesaplanmıştır. 

V= OGT (Ortalama günlük ihtiyaç) + Acil ihtiyaç hacmi + Yangın hacmi    (1)

Terfi hattı hidrolik çözümlerinde Minimum hız 0.3 m/s, maksimum hız 2.5 m/s olarak alınmıştır.  Hesaplanan 
boru çapı için aşağıdaki formül kullanılmıştır.  

D=1.5 ≅Qt≅^0.5                      (2)

D ekonomik çap, Qt terfi debisidir. Pompa tipi ve gücü ile ilgili bilgiler Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Seçilen pompaya ait bilgiler

Hm Pompa Tipi Pompa Gücü Max Darbe Min Darbe

39.6 Yatay 1450 5.5 PS 44.14 31.06
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Şekil 4. Terfili isale hattı çözümü

3.2. Hardy Cross Şebeke Çözümü

Yerleşim merkezlerinin su tüketimi ay, gün ve saat bazında değişim gösterebilmektedir. Bu çalışma 
kapsamında şebeke boruları, bu değişiklikleri karşılayacak şekilde boyutlandırılmıştır. Bu kapsamda; yıl 
içerisindeki toplam su tüketiminin yıl içerisindeki gün sayısına bölünmesi ile elde edilen ortalama günlük 
tüketimi, yıl içerisindeki en çok su kullanılan güne ait maksium günlük tüketim,  yıl içerisindeki en çok su 
kullanılan saate göre belirlenen maksimum saatlik pik tüketim değerleri hesaplanmıştır ve hesaplamalarda 
Şekil 5’da verilen talep çarpanları kullanılmıştır. 

Boru şebeke sisteminin çözümlenebilmesi için, şebeke içerisinde kütle ve enerjinin korunumu prensibinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu durumda, birleşim noktasına gelen debinin, birleşim noktasından giden debiye 
eşit olması gerekmektedir. Akış yönleri ile birlikte her bir gözdeki yük kayıpları için saat yönünün tersi negatif, 
saat yönü pozitif olarak belirlenmiş ve debi aktarımları için yarım boru boyu yaklaşımı kullanılmıştır. Hidrolik 
analiz formülü olarak Hazen-Williams Formülü kullanılmıştır. 

85185.1
63.2 )

**278.0
(

içDC
Q

J =          (3)

Q: debi (m3/s), C: Hazen-Williams pürüzlülük katsayısı (HDPE için 150 alınmıştır), D: boru iç çapı (m), H: 
hidrolik eğim (m/m)’dir. 
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Şekil 5. Proje çözümünde kullanılan talep çarpanları

Projede kullanılan hidrolik parametreler Çizelge 3’de verilmiştir. 

 Çizelge 3. Projede kullanılan hidrolik parametreler 

Projede 6 adet kapalı göz, 153 adet düğüm noktası, 8405 m.uzunluğunda esas boru, 5931 m.uzunluğunda 
1.kademe tali boru ve 729 m.uzunluğunda şebeke ana boru kullanılmış olup (Şekil 6), proje sonucunda depo 
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salınımları Çizelge 4’de verilmiştir. 

Şekil 6. Çalışma alanının proje çözümü sonucu elde edilen şebeke sistemi

Çizelge 4. Proje sonucunda depo salınımları
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4. ATIKSU PROJESİ HESAPLAMALARI 

Atıksu proje süreci için boru hatlarının tasarlanmasında yol enkesitleri ve arazi detayları usul ve esaslarda 
verilen kriterlere bağlı olarak sürekli akış sağlanacak şekilde yapılmasına dikkat edilmiştir. Çalışma alanına 
ait imar planına, farklı yol genişliklerindeki teknik altyapı sistemlerine uyumluluğa dikkat edilmiştir (Şekil 
7). İller Bankası yöntemine göre nüfus sayım yılları ve bu yıllardaki nüfus sayıları dikkate alınarak, 
çoğalma katsayısı (k (s)), gelecekteki Nüfus (Ng) ve kişi başına ortalama su tüketimi (L/N/gün) hesaplanmış 
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ve bu değere göre atıksu debisi saptanmıştır (Şekil 8). Akış hızı için Chezy Denklemi kullanılmıştır. 

Atıksu hatlarındaki çökelimlerin önlenmesi için minimum hız 0.5 m/s, maksimum hız 3 m/s olarak alınmıştır. 
Eğim ve doluluk oranı parametreleri için farklı boru çaplarına göre değişen ve standartlarda belirtilen eğim 
ve doluluk oranı değerleri kullanılmıştır. Projede korige boru tipi seçilmiş ve ona ait hidrolik hesaplamalar 
yapılmıştır. Sürtünme kayıpları için Kutter denklemleri kullanılmış ve Kutter katsayısı 0.13 alınmıştır. Akar 
derinlikler çalışma alanının don derinlikleri de dikkate alınarak baş sırt derinliği için 1.6 m, son sırt derinlikleri 
için 1.7 m olarak alınmıştır. Hidrolik hesaplar yaptırılarak, yazılımın otomatik olarak şebeke elemanlarını 
düşeyde ve yatayda uygun konuma getirmesi ve belirtilen kriterlere uyan en düşük çaplı boru cinsini ataması 
sağlanmıştır. Üretilen proje üzerinden, yazılım yetenekleri ile otomatik olarak birim debisi olmayan, 
ters eğimli, arazi yüzeyini aşan veya minimum-maksimum hız parametrelerine uygun olmayan boru 
kontrolleri yapılarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Aynı şekilde kotu hatalı veya kotu olmayan 
bacalar ve 1 m yakın bacalarda aynı şekilde otomatik olarak kontrol edilmiş ve gerekli düzeltmeler 
anlık olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 9a). 

     Şekil 7. Atıksı projesi güzergah çalışmaları
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Şekil 8. Atıksu debi hesaplamaları formulüzasyonu (referans)

Tamamlanan projelere ait profil, şebeke ve genel durum planı, hidrolik sonuç tabloları, boru ve baca metrajları 
ve bu metrajlara belirlenen hacim değerlerini yansıtan özetleri, 3B görüntü, boru ve baca bilgileri raporları 
alınmıştır (Şekil 9b, 9c) (Çizelge 5). Ayrıca GIS yapısı kullanılarak çeşitli tematik analizler gerçekleştirilmiş, 
bu sayede proje tekrar kontrol edilmiştir (Şekil 9d). 

Çizelge 5. Atıksu projesi çözümü sonucu elde edilen bilgiler

Baca 
sayısı

Mecra 
uz. (m)

Min eğim Max eğim Min hız Max hız Min boru iç 
çapı (mm)

Max boru iç 
çapı (mm)

248 11876 300 15.09 0.36 2.7 300 350

Şekil 9. Atıksı projesi çözümünün şematik görüntüsü (a) ve proje çözümü sonucu elde edilen veriler (b, c) 
ve görüntüler (d)
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5. TAŞKIN DEBİ HESAPLAMALARI

Taşkın debi hesaplamaları için öncelikle havzaların modellenmesi, yağış istasyonlarının havza üzerindeki 
alansal dağılımları ve yağış analizleri yapılmış, ardından DSİ Sentetik ve Mockus yöntemlerine göre taşkın 
debi hesaplamaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 10, Şekil 11).  

Havza sınırlarının belirlenmesi için Tarboton (1997) tarafından geliştirilmiş olan TauDEM (Terrain 
Analysis Using Digital Elevation Models) (D8 akım modeli) algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma sayısal 
arazi modelini girdi verisi olarak kullanarak çeşitli analizler sonucunda havza sınırlarını tespit etmektedir; 

1. Sayısal arazi modeli üzerinde belirli aralıklarla hücre (piksel) bölümlemesi yapılarak, her bir 
piksel değerine bir yükselik değeri atanmıştır (a). 

2.  (b) bölümü, her bir pikselin yükseklik değerine göre hücrelerin topoğrafik gösterimidir.

3. Akış ağını belirlemek için her bir hücreden itibaren, komşu 8 hücre arasında en düşük kotlu 
hücreye doğru olan akım yönleri belirlenmiştir (c).

4. Akım yönleri için her bir hücreye, bir yönü gösterecek şekilde rakamsal değerler atanmıştır 
(d).

5. Bu rakamsal değerlerin Şekil 11. üzerindeki (a) bölümünde yer alan yüksekliklere göre gerçek 
akım yönleri tespit edilmiştir (e).

Çizelge 6’da havza alanına ait bilgiler verilmiştir.

Çizelge 6. Havza bilgileri

H a v z a 
No

Havza Alanı 
(km2)

Akış Kolu Uzun-
luğu (km)

Harmonik 
Eğim Taşkın Debi Hesap Yöntemi

17 14.61 8.351 0.258 DSİ Sentetik & Mockus

Şekil 10. Taşkın analizi için iş akış şeması (Çetiner, 2017’den)
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Şekil 11. Çalışma alanındaki havzaların modellenmesi

Projede, Çankırı yağış istasyonuna ait günlük maksimum değerleri kullanılmış olup, plüvyograf (PLV) 
değerleri yine bu istasyondan alınmıştır (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Çankırı yağış istasyonuna ait plüvyograf katsayıları

İstasyon 5 10 15 30 60 120 180 240 300 360 480 720 1080 1440

Çankırı 0.25 0.36 0.43 0.53 0.6 0.66 0.7 0.74 0.76 0.78 0.82 0.89 0.94 1

Yağış analizleri için havza yakınlarında bulunan en az 15 yıl kesintisiz veriye sahip olan Çankırı 
istasyonlarının günlük maksimum yağış değerleri kullanılmıştır. Bu değerlere 6 farklı istatistiksel dağılım 
uygulanarak (Normal dağılım, Log-Normal (2 parametreli), Log-Normal (3 parametreli), Pearson Tip-3 (Gama 
Tip-3), Log-Pearson Tip-3 ve Gumbel) Kolmogorov-Smirnov uygunluk testi ile sınama yapılmış ve farklı 
tekerrür yıllarına ait 2, 4, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat süreli yağış yinelenmeleri elde edilmiştir. En uygun dağılım 
tipi için Kolmogorov-Simirnov sınaması yapılmış olup, Log-Normal (3 parametreli) tipi seçilmiştir. Çizelge 
8’de farklı tekerrür aralıklarındaki en uygun dağılım sonuçları görülmektedir. İstasyonlarının noktasal 
yağış verilerinin alansal dağılımları ve etki alanları bölgenin topoğrafyası da dikkate alınarak Thiessen 
yöntemine göre hesaplanmıştır. 

Çizelge 8. Farklı tekerrür aralıklarındaki en uygun dağılım sonuçları (24 saat süreli yağış yinelemeleri)

Seçilen Tip 2 5 10 25 50 100

Log-Normal (3 
Parametreli) 27.32 36.5 43.58 53.74 62.25 71.61
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DSİ ve Mockus yöntemlerine göre, havzanın hidrojeolojik özellikleri dikkate alınarak Akış Eğri Numarası 
82 olarak kabul edilmiş (Chow, 1964, Bayazıt, 2003) ve 2-5-10-25-50-100-500 ve 1000 yıllık taşkın debileri 
Çizelge 9’da verilmiştir. Buna göre 24 saatlik yağış için 100 yıllık dönüş aralığında gelmesi muhtemel taşkın 
debiler sırasıyla 25.57 m3/sn ve 27.84 m3/sn olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 9. DSİ Sentetik ve Mockus yöntemleri taşkın tekerrür debi sonuçları (m3/s) (24 saatlik)

A L (m) Lc (km) S Yöntem 2 5 10 25 50 100 500 1000

14.61 8.35 3.93 0.02 DSİ Sente-
tik 1.84 5.05 8.30 13.87 19.18 25.57 37.52 42.66

14.61 8.35 3.93 0.02 Mockus 2.13 5.66 9.20 15.24 20.97 27.84 40.73 46.29

D.S.İ. Sentetik yöntemi hidrograf hesaplarında kullanılan formüller aşağıdadır (referans).

            (4)

           

Qp  = A x qp x 10-3            (5)

Vb  = A x 103           (6)

T    = 3.65 x (Vb / Qp)          (7)

Tp  = T / 5           (8)

qp: 2 saat süreli bir yağışın birim alandan getireceği akış verimi (q; lt/sn/mm/km2), Qp: pik debi, Vb: birim 
hidrograf hacmi (m3), T: hidrografın devam süresi (saat), Tp: hidrografın pike erişme zamanı (saat), Lc: havza 
ağırlık merkezinin akış kolu üzerindeki izdüşümünden mansaba kadar olan mesafe. 

Mockus Birim hidrograf hesapları için aşağıdaki formüller kullanılmıştır (Aslan, 1997);

Tc  =  0,00032L0.77 / Sx0.385         (9)

         

D   = 2x(Tc)1/2                 (10)             
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Tp =  0,5D +0,6Tc          (11)

Tr = 1.67 x Tp          (12)

Tp = Tp + Tr           (13)

Qp = K*A*ha/TP          (14)

S’=((1000/ CN ) - 10 ) * 25.4         (15)

Hakış= (P - 0,2S’)2 / ( P + 0,8S’ )        (16)

P = Plv x Yadk x Mf               (17)                 

Tc: toplanma süresi (sa), D: yağış süresi (sa), Tp: hidrografın yükselme zamanı (sa), Tr: hidrografın alçalma 
süresi, Qp: Mockus pik debisi (m3/mm/sn), CN: akış eğri numarası, Plv plüvyograf katsayısı, Mf: maksimize 
faktörü (1.13), Yadk: yağış alan dağılım katsayısı. K katsayısı 0.208 olarak alınmıştır. 

Taşkın yayılma alanları yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerden 1/1000 ölçekli paftalara bölünerek 
ve 100 metrelik enkesitler alınarak, DSİ Sentetik yöntemine göre bulunmuş Q100 maksimum debi değerine 
göre saptanmıştır (Şekil 12). Analizler için gereken alt ve üst eğimler akış kolu üzerinden yazılıma otomatik 
olarak hesaplatılmıştır. Manning yük kaybı, tüm setler için 0.35 olarak belirlenmiştir.  Nethydro yardımıyla 
oluşturulmuş enkesitler Hec-Ras programına aktarılmış ve seçilen bir kesit Şekil 13’te verilmiştir. 
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Şekil 12. Fatih bölgesi yerleşim merkezi yakınlarında Q100 debi değerlerine göre oluşturulmuş taşkın 
yayılım alanları 

      

Şekil 13. Hec-Ras programı yardımıyla oluşturulmuş Fatih yerleşim merkezine çok yakın bir bölgede 
seçilmiş bir enkesit örneği 
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada, içme suyu, atıksu, taşkın debi ve kübaj hesaplamaları tamamen CBS ortamında 
gerçekleştirilmiş olup, içmesuyu proje çözümü sonucunda 6 adet kapalı göz, 153 adet düğüm noktası, 8405 
m.uzunluğunda esas boru, 5931 m.uzunluğunda 1.kademe tali boru ve 729 m.uzunluğunda şebeke ana boru 
kullanılmıştır ve saatiık bazda su harcamalarına ait bilgiler elde edilmiştir. Atıksu sisteminde min 300 ve max 
350 mm iç çapına sahip korige boru tipi seçilmiştir.

14.6 km2 drenaj alanına sahip çalışma havzasının 24 saatlik yağış için 100 yıllık dönüş aralığında Üyöntemine 
göre ise 27.84 m3/sn olarak hesaplanmıştır. DSİ Sentetik ve Mockus yöntemlerinin uygulandığı bu çalışmada 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte havza alanının küçük olması ve Mockus yönteminden elde 
edilen taşkın debisinin daha büyük olması bu yöntemi tercih sebebi yapabileceği düşünülmektedir. 
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Özet

Yaşayan bütün canlılar için gerekli olan su kaynakları doğal ve sınırlı kaynaklardır. Sınırlı olan bu kaynaklar 
insani ihtiyaç, ekosistem, tarım, turizm, endüstri, balıkçılık ve enerji gibi sektörler tarafından kullanılmakta 
ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden dolayı ciddi olarak azalma tehdidi ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Suya olan ihtiyaç; hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme gibi nedenlerle daha da 
artmakta ve bu sınırlı kaynaklarla söz konusu artan ihtiyacı karşılamak günümüzün en önemli sorunlarından 
biri haline gelmektedir. Mevcut içmesuyu sistemlerindeki kayıp-kaçaklar ve kaynakların verimsiz kullanımı 
gibi hususlar da su miktarının daha da kısıtlı hale gelmesine neden olmaktadır. Bu yüzden, su kaynaklarının 
ilişkili olduğu tüm sektörler bazında, korunarak ve sürdürülebilir bir şekilde koruma-kullanma dengesinin 
sağlanması çok önemlidir. Dolayısıyla, su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, öncelikle 
havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla değişen tüketim taleplerini karşılayabilecek, ilgili kurumlar arasında 
eşgüdüm sağlayabilecek ve suyu tasarruflu kullanmayı teşvik edebilecek şekilde oluşturulan bir mekanizma 
çerçevesinde, su kaynaklarının verimli kullanımına önem ve öncelik verilmelidir. Bu bağlamda, mevcut 
içmesuyu sistemlerindeki kayıp-kaçak oranlarının tespit edilmesi ve azaltılmasına ilişkin yöntemler ve 
teknolojiler geliştirilmelidir.

Sonuç olarak, mevcut içmesuyu sistemlerindeki su kayıplarını en az seviyeye indirilmesini sağlayarak 
ve suyu havza bazında yöneterek, ekonomik verimi arttırmak, sosyal eşitliği sağlamak ve çevresel 
sürdürülebilirliği temin etmek mümkündür. Bu kapsamda gerekli yasal düzenlemeler için “Taslak Su Kanunu 
Tasarısı” hazırlanmıştır. Söz konusu tasarı yasalaştığında, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, 
kullanılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, su ile ilgili bilgilerin toplanması, izlenmesi, havza esasında inceleme 
ve planlamalarının hazırlanması, kullanım önceliklerinin belirlenerek tahsislerinin tek merciden yapılması, su 
yönetiminde etkinlik ve katılımın geliştirilmesi sağlanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, yönetim, havza, sürdürülebilirlik, su kayıpları
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SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES

ABSTRACT

Sustainable management of water resources can be defined as the planned development, distribution and use 
of resources. In this context; within the framework of environmental, social and economic criteria, it is ensured 
that water is used in a saving manner by protecting and/or improving quality (if necessary) and by allocating 
to all sectors using water according to priorities.  Since our country is located in the semi-arid climate region, 
the conservation-use balance of water and other natural resources is of great importance. In terms of good 
management of water; all ministries, institutions and organizations should act in coordination and cooperation 
and within a common strategy. Within this scope;  planning and developing of water resources, soil, vegetation 
and other natural resources in an integrated approach to the benefit of everyone and its effective and efficient 
use with conservation-use balance is becoming more and more important regarding of sustainability.

Within the scope of this study, the issues related to the effective and efficient use of water resources are to 
be evaluated and suggestions are to be made to ensure the sustainability of water management.

Keywords: Sustainability, water resources, management, conservation-use, coordination-cooperation. 

1. GİRİŞ

İnsan hayatının en temel gereksinimi olan su canlı hayatının sürdürülebilirliğinin yanı sıra farklı ekonomik 
faaliyetlere kaynak oluşturması özelliği ile de önemli bir kaynaktır (DAVRAZ, ŞENER, 2016). Su açısından 
dünyanın yarı-kurak bir bölgesinde bulunan Türkiye’nin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük 
farklılıklar göstermektedir. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, yüksek sıradağların kıyılar 
boyunca uzanışı, ani yükselti değişiklikleri ve kıyıya olan uzaklık, iklim özelliklerinin kısa mesafelerde 
farklılaşmasına sebep olmaktadır. Sıcaklık, yağış ve rüzgarlar da iklim özelliklerine bağlı olarak farklılıklar 
gösterir. Kuzey ile güney arasındaki enlem farkı da (6°) sıcaklık değişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu yüzden, Bu yüzden güney bölgeleri, subtropikal iklimlere benzer Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. 
Akdeniz ikliminde yazlar kurak ve çok sıcak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Kuzeyde ise her mevsim yağışlı 
olan Karadeniz iklimi görülür. İç bölgeler step iklimi karakterindedir ve sıradağlarla çevrelenmiş olduğundan 
az yağış alır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları çoktur. İç ve Doğu Anadolu’da kışlar uzun ve soğuk, kıyı 
bölgelerindeyse kısa ve ılıktır (DSİ Stratejik Plan 2017-2021). Şekil 1’de Köppen sınıflandırmasına göre iklim 
tipleri gösterilmektedir.  (Türkiye Su Enstitüsü, 2017)
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Şekil 1- Köppen İklim Sınıflandırmasına göre Türkiye’deki İklim tipleri

Ülkemizdeki ortalama yıllık yağış miktarı 643 mm olup 250 mm (Güneydoğu Bölgesinde) ile 3000 mm 
(Karadeniz Bölgesinde) arasında değişmektedir. Şekil 2’de Türkiye’deki yıllık yağış miktarları verilmiştir. 
(Türkiye Su Enstitüsü, 2017)

Şekil 2- Türkiye’deki Yıllık Yağış Miktarları
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Toplam su kapasitesi ise 501 milyar m3 olup bunun 274 milyar m3’ü buharlaşmayla atmosfere geri dönmekte, 
69 milyar m3’ü yeraltına sızmakta ve 158 milyar m3’lük kısmı akışa geçmektedir. Yeraltı suyunun 28 milyar 
m3’ü pınarlar ile tekrar akışa katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden gelen 7 milyar m3 su bulunmaktadır. 
Böylece ülkemizin brüt su potansiyeli 193 milyar m3 olmaktadır. Ancak günümüzün teknik ve ekonomik 
şartları çerçevesinde, bu potansiyelin 112 milyar m3’ü kullanılabilir durumdadır. Kullanılabilir durumda olan 
bu suyun yararlanma oranı yaklaşık yüzde 39 olup, bu kaynağın 32 milyar m³’ü (yüzde 73) sulamada, 7 
milyar m³’ü (yüzde 16) içme ve kullanmada, 5 milyar m³’ü (yüzde 11) sanayide kullanılmaktadır. Bu durumda, 
ülkemiz 2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³ kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan 
ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılında kişi başına düşen 1.100 m³ kullanılabilir su miktarıyla, su sıkıntısı 
çeken bir ülke durumuna düşebilecektir (Onuncu Kalkınma Planı, 2014-2018).

Türkiye’deki yağış miktarının her bölgede farklı olması, toplama havzalarındaki su miktarında ciddi 
farklılıklar oluşturmaktadır. Hatta bazı havzalardaki su potansiyeli o havza bazındaki ihtiyaca göre 
oldukça yetersizdir. Miktar olarak dağılımın yanı sıra, su kalitesinde de ülke genelinde büyük farklılıklar 
gözlenmektedir. Diğer taraftan, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri, hızlı şehirleşme ve sanayileşme 
gibi değişik nedenlerle suya olan talebin sürekli artması, uygun kalitedeki su kaynaklarının da kirlenme tehdidi 
altında olmasına ve dolayısıyla kolaylıkla kullanılabilen su kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. Bunun 
sonucu olarak, yeni kaynaklardan daha yüksek maliyetlerle su temin edilebilmektedir. Suyun, bu şekilde 
yüksek maliyetlerle temin edilmesi, atık suların iyi yönetilerek geri kazanılmasını gündeme taşımaktadır. Bu 
durumda da hem su temini, hem de atık suların arıtımı için ciddi mali kaynak gereksinimi ortaya çıkmaktadır 
(DAVRAZ, ŞENER, 2016).

Türkiye’deki su kaynakları, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Su kaynaklarının içme-
kullanma, tarım, endüstri, enerji üretimi, su ürünleri üretimi, turizm ve rekreasyon faaliyetleri amacıyla tüm 
kullanıcıların hizmetine sunulması ve korunması devletin önemli görevleri içerisinde yer almakta ve çok çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarının eliyle yönetilmektedir. Kurumsal yetkiler de kanunlara göre belirlenmektedir. 
Bu nedenle; suyun yönetimi, birden fazla kurum arasında paylaşılarak, parçalı bir yapıya dönüşmektedir 
(KARADAĞ, 2008).  Ancak, son yıllarda su mevzuatının yeniden düzenlenmesine yönelik birçok çalışma 
yapılmıştır.

2. SU YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi; suyun düşük maliyetle, yeterli kalitede, gerekli yerde ve zamanda 
temin edilerek sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Su kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetiminin havza ölçeğinde yapılması, su yönetiminin doğal sınırlar içerisinde bir bütün olarak ele alınmasına 
imkan vererek, hidrolojik sistemi etkileyen süreçler arasındaki ilişkilerin doğru olarak ortaya konmasını 
sağlar (DAVRAZ, ŞENER, 2016). Bu yaklaşımın temel hareket noktası, suyun; hem eko-sistemin parçası 
olması, hem de kalite ve miktarına bağlı olarak farklı kullanım amaçlarına hizmet etmesidir. Bu bağlamda, su; 
tarım, sanayi, ormancılık, enerji, ulaşım, kentsel ve bölgesel gelişme ile çevre koruma gibi pek çok sektörde 
oluşturulan politikalarla doğrudan bağlantılıdır. Su kaynakları yönetimi, aslında yukarıda bahsedilen sektörlerin 
yönetimini de içerir. Hem söz konusu sektörlerin su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi hem de ekolojik dengenin 
korunması, su kaynaklarının korunarak ekolojik,  sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerin bir bütün olarak 
değerlendirilmesine bağlıdır. Su kaynaklarının bu şekilde havza bazında yönetimi, çevreye zarar vermeyen ya 
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da en az zararı veren sosyo-ekonomik kalkınmaya en uygun modeldir (BURAK- DURANYILDIZ- YETİŞ, 
1997). Havza bazında ele alınmayan geleneksel projelerin başarısı, geniş ölçekte bakılamadığından sınırlı 
seviyede kalmakta olup havza bazlı yönetimin avantajları aşağıda özetlenmiştir: 

	Çevre; su, hava, toprak gibi kaynaklardan oluşan bir bütündür. Bu kaynaklar, birbirleriyle 
sürekli etkileşim içindedir; dolayısıyla kaynaklardan birine yapılan müdahale diğerlerine de 
yansımaktadır. Bu kapsamda, su kaynaklarını etkin biçimde geliştirilmesi ve yönetimi için, diğer 
kaynaklarla olan ilişkileri de dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, havza esaslı yönetim, su kaynaklarının 
diğer çevresel kaynaklarla birlikte yönetilmesine olanak tanır.

	Çevresel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, günümüzde temel politika haline 
gelmiştir. Çünkü hızlı ekonomik gelişim sonucu çevre açısından geriye dönüşü olmayan hasarlar 
meydana gelmektedir. Havza esaslı yönetim, havza gelişiminin sosyal, ekonomik, politik, yasal, idari 
unsurlarla birlikte ele alınmasına olanak tanır.

	Günümüzdeki en önemli sorunlardan birisi de küresel iklim değişikliğidir. Küresel iklim 
değişikliği, tüm çevresel kaynakları çeşitli biçimlerde etkilemekte ve bu etkileşimler bir kaynaktan 
diğerine yansımaktadır. Daha da önemlisi,  küresel iklim değişikliği kimi yerlerde taşkın ve sellere, 
kimi yerlerde ise kuraklığa yol açtığından zaman ve mekân açısından suya erişimde ciddi sıkıntılar 
yaşanmakta ve bu durum su krizlerine neden olmaktadır. Havza esaslı yönetimde, su kaynaklarının 
miktar ve kalitesi birlikte ele alınır ve sağlıklı içmesuyuna yeterli erişim sağlanması imkanı artar 
(Onuncu Kalkınma Planı- Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014). Şekil 3’de İklim değişikliğinin yol 
açtığı kuraklık ve sel görünümleri verilmiştir.

   

Şekil 3-Sel ve Kuraklık görünümü
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 Sektörel bazda su ihtiyaçlarının karşılanmasında kabul edilen öncelik, yaşamın devam etmesi için zorunlu 
gereksinimlerin karşılanması, daha sonra diğer gereksinimler için su tahsis edilmesidir. Buna göre su tahsis 
önceliği;

1) içme ve kullanma ihtiyacı,

2) hayvanlar ve doğal hayatın devamı için su ihtiyacı,

3) tarımsal üretim için su ihtiyacı,

4) enerji ve sanayi için su ihtiyacı,

5) ticaret, turizm, balıkçılık, taşıma, ulaşım vb. 

şeklinde belirtilmiştir (Onuncu Kalkınma Planı- Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014).

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini başarıya ulaştıran en önemli faktörlerden biri 
yeterli ve güvenilir verilerle kalite ve miktarın izlenmesi ve tüm havzalarda emniyetli kullanılabilir su 
potansiyelinin belirlenmesidir. Genellikle uzun yıllar alan, belirli bir standart ve sistematik dahilinde toplanması 
gereken meteorolojik ve hidrolojik verilerin çeşidi ve güvenilirliği yapılacak çalışmanın kalitesini doğrudan 
etkilemektedir. Sürdürülebilir su yönetimi kapsamında yeni projeler geliştirilmesi sürecinde; su kaynaklarının 
geliştirilmesi çalışmalarında ana girdiyi hidrometeorolojik ölçümler oluşturmaktadır. Su kaynaklarının etkin 
bir şekilde geliştirilebilmesi için çok iyi bir gözlem ağı ile yapılmış uzun süreli ve güvenilir gözleme ihtiyaç 
bulunmaktadır (DSİ, 2. Ormancılık ve Su Şurası, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Hidroloji Çalışma Grubu 
Raporu, 2017).

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini başarıya ulaştıran en önemli faktörlerden bir 
diğeri de sürdürülebilir potansiyelin gerek mühendislik gerekse sosyal ve ekonomik yönlerden en uygun 
şekilde dağıtımının sağlanmasıdır. Bu dağıtımda yukarıda belirtilen kullanım öncelikleri göz önüne alınsa da 
su kaynakları yönetiminde önemli olan havza için en uygun ve etkin dağıtımın gerçekleştirilebilmesidir. 

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini başarıya ulaştıran en önemli faktörlerden bir diğeri 
de suyun etkin ve verimli kullanılmasıdır.  Bu amaçla, mevcut içmesuyu sistemlerinde su kayıplarının tespit 
edilmesi ve azaltılmasına ilişkin yöntemler ve teknolojiler geliştirilmesi oldukça önemlidir. Söz konusu su 
kayıpları iki ana kategoride sınıflandırılabilir (MUHAMMETOĞLU, 2017). Gerçek veya fiziki su kayıpları: 
Gerçek kayıplar; boruların bağlantı noktalarında meydana gelen sızıntılar, ev bağlantılarından kaynaklanan 
sızıntılar, borularda aşınma ve korozyon nedeniyle oluşan çatlaklar ile depolama tanklarında meydana gelen 
kaçak veya taşmalara bağlı olarak gerçekleşir. Görünen veya ticari su kayıpları: Görünen kayıplar ise kayıt 
dışı (yasal olmayan) kullanım ve sayaçların hassasiyetinden kaynaklanır. Bu kayıpların yanında ölçülen veya 
ölçülmeyen faturalandırılmamış kullanımlar da ticari kayıplar içindedir. Bu tip kayıplara yeşil alan sulaması, 
kamusal alanda ortak su kullanımı örnek olarak verilebilir. Şekil 4’de fiziki ve görünen su kayıplarına ilişkin 
örnekler gösterilmektedir.
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Şekil 4- Fiziki ve Görünen su kayıpları

Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini başarıya ulaştıran en önemli faktörlerden biri 
de ulusal su politikalarının belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasıdır. Kanunla yetkilendirilen 
merci, su ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmaları değerlendirerek uygulamada tespit edilen 
aksaklıkları gidermeli ve ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmelidir. Kamu, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları ve bilim kuruluşlarının eşgüdümlü ve katılımcı bir yaklaşımla hareket etmesi teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir.

 3. BULGULAR VE ÖNERİLER

Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığından, kullanılabilir suyun miktar ve kalitesinin artırılması 
ile koruma ve kullanma dengesinin havza esaslı bir yaklaşımla sağlanması büyük önem taşımaktadır. Artan 
talep, kuraklık ve su toplama havzalarındaki kirlenme sonucunda kullanılabilir su miktarının ihtiyaçları 
karşılayabilmesi hususundaki ciddi sıkıntılar ile planlama, izleme, değerlendirme, denetim, veri tabanı ve 
bilgi akışı mekanizmalarındaki aksaklıklar, ilgili kuruluşlar arasındaki eşgüdüm zayıflığı gibi hususlar su 
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimindeki ana sorunları oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik 
olarak, havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su 
tasarrufu sağlama,  kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınmalı ve 
su kaynaklarının etkin kullanımına ilave olarak doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi havza bazında 
izlenmelidir. 

Ülkemiz topoğrafik yapısına bağlı olarak, 25 büyük hidrolojik su havzasına ayrılmıştır. Bu havzalardaki 
doğal kaynakların ihtiyaç öncelikleri dikkate alınarak, Havza Yönetim ve Eylem Planları ve bu çalışmalara 
altlık olacak Havza Master Planları hazırlanmıştır (DSİ, 2. Ormancılık ve Su Şurası, Su Kaynaklarının 
Geliştirilmesi ve Hidroloji Çalışma Grubu Raporu, 2017). 
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Şekil 5- Türkiye’nin nehir havzaları 

Bu çalışmalarla, 25 Nehir Havzasında; Su kaynaklarının miktarı, mevcut kirliliği, havzadaki kentsel, 
endüstriyel, tarımsal, ekonomik vb. faaliyetlere bağlı olarak oluşan baskı ve etkiler tespit edilerek havzalarda 
alınması gereken acil önlemlerin belirlenmesi ve havzaların genel durumu ile çevresel altyapı durumu 
araştırılarak güncellenmektedir. Buna ilave olarak, su kaynaklarının mevcut ve potansiyel durumunun 
belirlenmesi, su kalite sınıflamalarının yapılması, kirlilik yüklerinin hesaplanması, kentsel atıksu arıtma tesisi 
planlamalarının yapılması ve havzalarda öne çıkan çevresel sorunlar ile çözüm önerileri geliştirilerek her 
havza için yapılması gereken eylemler tespit edilmektedir. 

Tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğu ülkemizde sürdürülebilir su yönetimi kapsamında suyun etkili ve verim 
kullanılabilmesi için içmesuyu şebekelerinde kayıp ve kaçakların düşürülmesi hayati önem arz etmektedir 
(BAYKAN, 2017) Hemen hemen bütün içme suyu şebekelerinde % 50 ler civarındaki kaçaklar konunun 
ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır (YURDUSEV, 2013).  Bu oran oldukça yüksek olup %25 
mertebelerine indirilmesi suyun verimli kullanılması açısından oldukça önemlidir.  Bu amaçla, aşağıda 
belirtilen yönetmelikler ve tebliğ yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
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	 İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği 8 Mayıs 
2014 (Resmi Gazete, Sayı: 28994)

	 İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik 
Usuller Tebliği, 16 Temmuz 2015 (Resmi Gazete, Sayı: 29418)

Söz konusu yönetmelik ile su idareleri su kayıp oranlarını, yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren, 
büyükşehir ve il belediyelerinde 5 yıl içerisinde en fazla %30, takip eden 4 yıl içerisinde ise en fazla %25 
düzeyine; diğer belediyeler 9 yıl içerisinde en fazla %30, takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla %25 düzeyine 
indirmekle yükümlü hale gelmişlerdir (Su kayıpları Yönetmeliği, 2014). Konunun çok ciddi ekonomik 
boyutları söz konusu olduğundan Ar-Ge çalışmalarına önem verilerek yeni nesil teknolojilerinin su idarelerine 
kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, suyu olabildiğince etkin ve verimli kullanmak için 
aşağıda belirtilen hususlar belediyeler tarafından titizlikle yerine getirilmelidir. 

	Kullanıcılara temin edilen bütün suların sayaçlarla ölçülmesi.

	 Sayaçların düzenli bir şekilde okunması ve kaydedilmesi.

	 Sayaçların 10 yıldan eski olmaması.

	 Su dağıtım sistemlerindeki tüm yapılara ilişkin bilgilerin Coğrafik Bilgi Sistemine (GIS) 
kaydedilmesi.

	 Fiziki su kayıplarını azaltmaya yönelik akustik cihazların kullanılması.

	Hidrolik Modelleme yapılması.

Ancak, kullanılan suyun ölçülmesi etkin kullanım için kendi başına yeterli değildir. Mutlaka uygun bir fiyat 
politikası ile tüketici kullandığı suyun bedelini ödemelidir. Fiyat politikası tüketiciyi tasarrufa teşvik etmelidir 
(YURDUSEV, 2013).

Sürdürülebilir su yönetimindeki ana sorunlardan biri de doğru ve güncel verilere ulaşmaktaki sıkıntılardır. 
Ülkemizde su kaynaklarına ilişkin birçok veri güncel değildir, yetersizdir, eski teknolojilerle üretilmektedir 
ve farklı kurumların bünyesinde bulunmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesi için ülke ölçeğinde ana akarsu 
havzaları, havzalar ve alt havzalara ilişkin doğal ve kültürel verilerin depolanacağı bir veri tabanı hazırlanmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hidrolojik çalışmalarda 
karşılaşılan ilk ve en önemli sorun, planlama hedef ve kapsamının sınırlarını belirleyecek yeterlikte güvenilir 
hidrolojik veriler bulunup bulunmadığıdır. Su kaynakları gelişim planı içinde yer alması düşünülen yapıların 
konumları, fiziksel boyutları ve işletme esasları teknik, ekonomik ve sosyal etkenleri hidrolojik girdilere 
bağlı olmaktadır. Bu nedenle, su kaynaklarının doğru, ekonomik ve güvenilir biçimde değerlendirilebilmesi 
öncelikle yörede yeterli sıklıkta ve duyarlıkta ölçümler yapabilen bir hidrometrik gözlem ağı kurulmasına 
bağlıdır. Bu ağın uygun biçimde tesis edilmiş bir meteorolojik gözlem ağıyla desteklenmesi eksik hidrometrik 
gözlemlerin tamamlanması veya uzatılması, hidrolojik ve meteorolojik olaylar arasında ilişki kurulması ve 
benzeri amaçların gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra yöredeki hidrolojik bilginin fiziksel açıdan daha doğru 
olarak yorumlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktadır. Su kaynaklarının izlenmesi açısından büyük 
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önem taşıyan Hidro-Meteorolojik Gözlem İstasyonları DSİ tarafından kurularak işletilmektedir. Ülkemizde 
yaklaşık 1756 gözlem istasyonu (nehir, göl, kıyı ve geçiş su kütleleri üzerinde gözetim ve korunan alan izleme 
noktaları) bulunmakta olup 769 tanesi hidrolojik verilerin (nehirler üzerinde) temin edilmesine yönelik olarak 
kurulmuştur. Meteorolojik ölçümler konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), su miktarının ölçülmesi 
ve su kalitesinin izlenmesi konusunda ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tek yetkili kurumdur (DSİ, 
2. Ormancılık ve Su Şurası, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Hidroloji Çalışma Grubu Raporu, 2017). Şekil 
6’da Türkiye’deki gözlem istasyonları verilmiştir.

 

Şekil 6- Türkiye’deki 1756 gözlem istasyonu

    

 

Ülkemiz su kaynaklarının yönetimi, idari ve hukuki yapılanma bakımından çok parçalı bir özellik arz 
etmektedir. Çok geniş bir yelpazede kullanım ve kullanıcı çeşitliliğine sahip olan su, çok farklı kurum ve 
kuruluşun ilgi alanlarına farklı biçimlerde girebilmektedir. Çoğu kez aynı konuda ya da aynı alanda faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşların benzer çalışmaları yapması nedeniyle, aynı amaca yönelik mükerrer 
çalışmalarla karşılaşılabilmektedir. İşbirliğinden yoksun yapılan çalışmalar sonucunda ise, aynı alan için farklı 
kullanım planları geliştirildiği görülmekte, bu planların eş zamanlı uygulanamaması da olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. Doğal kaynakların kullanımıyla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör kuruluşlarının kısa ve uzun vade politika ve programlarında eşgüdüm ve eşzamanlılık sağlanmalıdır. 
Bu çerçevede, bütüncül bir havza yönetimi esas alınarak su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, 
kullanılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, su ile ilgili bilgilerin toplanması, izlenmesi, havza bazında etüt 
ve planlamalarının yapılması, kullanım önceliklerinin belirlenerek tahsislerinin tek merciden yapılması, su 
yönetiminde etkinlik ve katılımın geliştirilmesine yönelik, usûl ve esasların düzenlenmesi maksadıyla “Taslak 
Su Kanunu Tasarısı” hazırlanmıştır (DSİ, 2. Ormancılık ve Su Şurası, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve 
Hidroloji Çalışma Grubu Raporu, 2017).
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4. SONUÇ

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve gün geçtikçe 
gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımı, yeraltı suyu rezervlerindeki 
düşüşler ve kirlilik oluşumu nedenleriyle yaşanan sorunlar, su kaynaklarının havza bazında yönetimini zorunlu 
kılmaktadır. Havza esaslı su yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli olan faktörler yukarıda 
belirtilmiş olup buna yönelik çalışmaların istenen şekilde sonuçlanması hazırlanan “Taslak Su Kanunu 
Tasarısı” nın yasalaşmasına bağlıdır.

Söz konusu tasarı yasalaştığında, su yönetimindeki çok başlılığın önüne geçilecek ve ulusal su politikaları 
belirlenerek sürdürülebilir havza yönetimi her yönü ile gerçekleştirilebilecektir.
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Dicle Havzasının Su Ayak İzinin Hesaplanması

Abdullah Muratoğlu

Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Batman, abdullah.muratoglu@batman.edu.tr 

ÖZET 

Hızlı Nüfus artışı, gelişen sanayi ve teknoloji, artan su kirliliği, kentleşme ve iklim değişikliği gibi sebepler 
su kıtlığı çeken havzalarda kullanabilir içme ve kullanma suyu üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
Bu bağlamda, son yıllarda özellikle kurak veya yarı kurak iklime sahip bölgelerde temiz suyun miktar ve 
kalitesinin ölçülmesi ciddi önem arz kazanmaktadır. Su ayak izi (SA) kavramı ekolojik ve karbon ayak izi 
terimlerine benzer bir şekilde bilimsel literatüre son yıllarda kazandırılan bir konu olup bir sektör veya bölgede 
tüketilen ve kirletilen toplam su hacminin bir göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir ürün, süreç 
veya bölgenin su ayak izi çıkarılırken, tedarik zinciri boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılan ve 
kirletilen toplam su miktarı hesaplanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Dicle havzasının ülkemiz sınırları 
içerisinde kalan bölümünün tarımsal üretim, hayvansal üretim ve evsel/sanayi su kullanımlarının mavi ve yeşil 
su ayak izlerinin detaylı olarak analiz edilmesidir. Bu çalışma kapsamında, Dicle havzasının toplam yıllık 
su ayak izi yaklaşık 6.6 Gm3 olarak elde edilmiş olup kişi başına düşen su ayak izi yaklaşık 1540 m3 olarak 
hesaplanmıştır. Tarımsal su ayak izi toplam su ayak izi içerisindeki en büyük paya sahip bileşen olup % 77 
civarındadır. Hayvansal su ayak izi ve evsel/sanayi su kullanım oranları ise sırasıyla yaklaşık % 18 ve % 5 
olarak elde edildi. Mevcut çalışma, ülkemizde su ayak izi konusunda yapılan ilk çalışmalardan biri olup elde 
edilen bulgularının, Dicle havzasındaki temiz su kaynaklarının korunması ve özellikle mansap bölgesinde 
bulunan ülke ve alt havzalardaki su kıtlığı problemlerinin kısmen de olsa giderilebilmesi için havza tabanlı 
planlama çalışmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dicle havzası, su ayak izi, mavi su, yeşil su, kuraklık
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Water Footprint Analysis of Tigris River Basin

ABSTRACT

Rapid population growth, developing industry and technology, increased water pollution, urbanization and 
climate change have serious negative consequences on drinking and potable water in basins with high water 
scarcity. Therefore, the studies analyzing quantity and quality of fresh water became very important especially 
in arid or semi-arid regions. The concept of water footprint has been introduced to scientific literature in a 
similar way to the ecological and carbon footprint terms in recent years. It is defined as an indicator of the total 
volume of directly and indirectly consumed and contaminated water in a sector, region, product and process. 
The main purpose of this study is to analyze the blue and green water footprints of agricultural production, 
livestock production and domestic / industrial water use of the Tigris basin within the boundaries of Turkey. 
The total annual water footprint of the Tigris basin was obtained as 6.6 Gm3 and per capita water footprint was 
calculated to be 1540 m3. The agricultural water footprint has the largest share in the total water footprint and 
with approximately 77 %. Livestock and domestic/industrial rates of water footprints were obtained as 18% 
and 5%, respectively. Present study is one of the first studies assessing the water footprint of basins in Turkey. 
Reported findings are expected to contribute to the basin-based planning studies in order to protect the clean 
water resources in the Tigris basin and to alleviate the water scarcity problems in the country and sub-basins 
especially in the downstream regions.

Keywords: Tigris Basin, Water footprint, blue water, green water, scarcity

1. GİRİŞ

Su bütün canlı varlıkların bağımlı oldukları en önemli yaşam kaynaklarından biridir. Bir bölgede mevcut 
olan taze su kaynakları evsel kullanım, tarımsal sulama, hayvancılık, endüstriyel kullanım gibi birçok alanda 
işlemden geçmektedir. Sanıldığının aksine ev, okul, iş veya belediyelerin kullanımına sunulan taze su miktarının 
toplam su tüketimi içerisindeki payı çok küçük miktarda olup bu oran % 10 civarındadır. Tarımsal aktiviteler 
kapsamında kullanılan su ise dünyadaki toplam su tüketiminin yaklaşık % 90’ına karşılık gelmektedir (Postel 
1993). 

Sanayi devrimine kadar, tatlı su kaynakları ile ilişkimiz sadece temel ihtiyaçlarımızı sağlamak üzere 
kullanmaktan ibaret idi. Ancak gelişen teknoloji ve yaşam standartları ile birlikte, insanoğlu su kaynakları 
üzerinde daha büyük bir kontrol gücüne sahip olmuştur (Postel 1993). Küresel iklim değişikliği, artan hava 
kirliliği gibi birçok süreçte olduğu gibi, insanoğlunun doğadaki yenilenme sınırlarını aşarak suya kontrolsüz 
müdahalesi temiz su kaynaklarımızda nitelik ve nicelik yönünden telafisi zor bir takım problemler doğurmaya 
başlamıştır. İklim değişikliği problemleri ile birlikte mevcut müdahaleler dünya üzerinde temiz suya 
ulaşmanın zor olduğu bölgelerin sayı ve yüzölçümlerini artırarak kurak veya yarı kurak bölgelerde ciddi su 
kıtlığı sorunlarına sebep olmuştur. Dolayısıyla son yıllarda temiz suyun miktar ve niteliği (Pegram vd. 2014) 
yönünden özellikle havza bazında yapılan çalışmalar; bütünleşik havza yönetimi, su kullanım verimliliğinin 
artırılması ve tatlı su kaynaklarının daha iyi tahsisi (Mekonnen ve Hoekstra 2016) hususlarına ışık tutmaktadır. 

Su ayak izi kavramı (Hoekstra 2012)moving toward a vegetarian diet can reduce the food-related water 
footprint of people by 36%.4 tarafından bilimsel literatüre kazandırılmış olup bu husustaki ilk çalışmalar 
(Hoekstra ve Chapagain 2006; Hoekstra ve Hung 2002; Hoekstra ve Mekonnen 2012)projecting future water 
demand for food supply, increasing public awareness on water, and identifying the processes wasting water in 
the production. Really required water in exporting countries is generally smaller than virtually required water 



477

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

in importing countries, reflecting the comparative advantage of water use efficiency, and it is estimated to be 
680 km3/y for 2000. On the contrary the virtually required water for the same year is estimated to be 1,130 
km3/y, and the difference of 450 km3/y is virtually saved by global trade. However, solely virtual water should 
not be used for any decision making since the idea of virtual water implies only the usage and influence of 
water and no concerns on social, cultural, and environmental implications. Virtual water trade also does not 
consider other limiting factors than water.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Hoekstra”,”given”:
”Arjen Y.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”H
ung”,”given”:”P. Q.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Water 
Research”,”id”:”ITEM-2”,”issue”:”11”,”issued”:{“date-parts”:[[“2002”]]},”page”:”203-9”,”title”:”A 
quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade”,”type”:”article-
journal”,”volume”:”49”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=79213363-f4b9-4a07-
8fbc-bd0170d3287f”]},{“id”:”ITEM-3”,”itemData”:{“DOI”:”10.1073/pnas.1109936109”,”ISBN”:”978
0128022337”,”ISSN”:”0027-8424”,”PMID”:”24569278”,”abstract”:”This study quantifies and maps the 
water footprint (WF tarafından yapılmıştır. Su ayak izi kavramı temel olarak, üreticilerin veya tüketicilerin 
doğrudan veya dolaylı yollardan kullandıkları veya kirlettikleri toplam su hacmini ifade eden bir gösterge 
olarak tanımlanmaktadır (Hoekstra ve Mekonnen 2012). Bu bağlamda farklı bölge, havza veya ürünlerin farklı 
zaman, coğrafya ve süreçlerdeki su ayak izleri hesaplanabilmektedir. 

Herhangi bir ürün veya sürecin su ayak izi göstergeleri için temelde üç alt bileşeninden bahsedilebilir. 
Bunlar mavi, yeşil ve gri su ayak izi kavramlarıdır. Bir havzada kullanılan veya kirletilen yüzeysel su veya 
yeraltı sularının toplam miktarı mavi su ayak izi (SAmavi) olarak ifade edilir. Benzer şekilde, bir bölge veya 
süreçte işlemden geçen toplam yağmur suyu miktarı yeşil su ayak izi (SAyeşil) olarak tanımlanır. Son olarak, 
herhangi bir süreçte kirletilen suyun içerisindeki kirleticilerin yeterli oran ve standartlar çerçevesinde asimile 
edilebilmesi için gereken toplam taze su miktarı ise gri su ayak izi (SAgri) olarak adlandırılmaktadır (Ercin 
2012; Hoekstra 2013; Mekonnen and Hoekstra 2011). Herhangi bir uzay veya zaman ölçeğinin toplam su ayak 
izi mavi, yeşil ve gri bileşenlerin toplamıdır. 

Mevcut veri tabanlarında kirletilen gri su hacmi veya içerisindeki kirletici oranları konusunda tutulan 
istatistikler oldukça yetersizdir. Bununla birlikte, gri su ayak izinin toplam su ayak izi içerisindeki oranı oldukça 
düşüktür. Dolayısıyla, herhangi bir bölgedeki mavi ve yeşil su ayak izi bileşenlerinin toplamı, o bölgenin 
toplam su ayak izini genel çerçevede yansıtması açısından yeterlidir (Hoekstra vd. 2011). Bu çalışmada Dicle 
havzasındaki kirleticilerin yoğunluğu gibi hususlarda veri eksikliğinden dolayı çalışma alanının gri su ayak izi 
ihmal edilmiş olup mavi ve yeşil su ayak izlerinin hesaplanması yeterli bulunmuştur.  

Su ayak izi konusunun yeni ve gelişmekte olan bir kavramı ifade etmesinden dolayı bilimsel literatürde 
havza tabanlı çalışmaların sayısı oldukça yetersiz olup bu husustaki yerel ve uluslararası çalışmaların sayısı 
artırılmalıdır. Bu konudaki çalışmaların azlığı temelde havza ölçeğinde istatistiksel veri bulmanın zorluğu 
ve yapılması gereken data analizlerinin karmaşıklığına dayanmaktadır. Literatürdeki mevcut çalışmalara 
bakıldığında su ayak izi konusunda en çok yapılan çalışmaların Çin sınırlarındaki Heihe havzası ve İspanya’daki 
birkaç akarsu havzası üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir (Bhat 2004; Dumont et al. 2013; Pellicer-
Martínez and Martínez-Paz 2016a; b, 2018; White et al. 2015; Zeng et al. 2012)Spain’s experience is one of 
the longest. One of the first basin agencies established in Spain was for the Guadalquivir River in the south. 
A case study of that river basin and its management indicates how basin management is shaped by political 
economy factors such as the historical path of the agency’s evolution, the basin agency’s relationships with 
central government and with regional or local governments, the patterns of water user representation within 
the agency, and developments in water law and policy external to the basin agency. The case raises questions 
about whether and how integrated water resources management at the river basin scale is implemented, even 
in locations where basin agencies already exist. It also suggests that the politics of management at the river 
basin level will affect the implementation of national water policies intended to promote integrated managem
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ent.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Bhat”,”given”:”Anjali”,”non-dropping-particle”:””,”parse-
names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Water Resources Research”,”id”:”ITEM-1”,”issued”:{“date-
parts”:[[“2004”]]},”page”:”1-12”,”title”:”Policy, politics, and water management in the Guadalquivir 
River Basin, Spain”,”type”:”article-journal”,”volume”:”40”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/
documents/?uuid=de414b65-fae4-420d-bc43-a2b0ed8fe27c”]},{“id”:”ITEM-2”,”itemData”:{“DOI”:”10.1016/j.
wri.2013.04.001”,”ISBN”:”22123717”,”ISSN”:”22123717”,”abstract”:”In addition to revealing the hidden 
link between products or consumption patterns of populations and their needs in terms of water resources, the 
water footprint (WF. Mevcut çalışmalarda araştırma konusu uzay ve zaman ölçeklerindeki mavi ve özellikle 
yeşil suyun miktarı ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda küresel iklim değişikliği sonucu oluşan sıcaklık artışı 
ve yağış kıtlığının durumları (Zhang vd. 2015)especially during drought periods. Water footprint (WF; su ayak 
izinin zamana bağlı eğilim, duyarlılık ve belirsizlik analizleri (Zhuo vd. 2014); sanal su miktarları (Zhao vd. 
2018); tarımsal, besicilik veya çiftlik faaliyetlerinin su ayak izi (Vanham ve Bidoglio 2014) gibi konularda 
araştırmalar bulunmaktadır. 

Havzalar, hidroloji biliminin en temel bileşenlerinden biridir. Havza odaklı su ayak izi hesapları ise beşeri 
süreçlerin doğal su kaynakları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması, su kullanım veriminin ve havzanın 
sürdürülebilirliğinin artırılması ve bütünleşik havza yönetimi (Zeng vd. 2012) hususundaki çalışmalara ve 
bölgedeki canlıların doğal yaşam alanları ile ilgili son derece önemli olan can suyu ve su kalitesi aktivitelerine 
(Hoekstra vd. 2011) önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı Dicle havzasının ülkemiz sınırları içerisinde kalan bölümlerinin detaylı su ayak 
izi analizlerinin yapılmasıdır. Bu bağlamda, çalışma alanındaki tarımsal, hayvansal, evsel ve sanayi su ayak 
izleri çıkarılmış; havzada bulunan farklı bitkilerin sanal su muhtevaları (SSM) hesaplanmıştır. Elde edilen 
bulgular havzanın ileriye yönelik özellikle tarımsal planlama süreçlerine ışık tutması için gerekli birtakım 
önerilerde bulunulmuştur. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma alanı

Dicle havzasının Türkiye sınırları içerisinde kalan kısmı yaklaşık 54000 km2 yüzey alanına sahip olup 
bu bölge Dicle nehri ile birlikte ülkemiz ve Suriye, İran ve Irak için çok ciddi öneme haizdir. Dicle havzası 
(Şekil 1) temelde Fırat-Dicle havza sistemi dâhilinde incelenmekte olup bu üst havza Asya ve Ortadoğu’daki 
en önemli akarsu havzalardan biridir (Yürekli 2015)which is the largest investment for regional development 
in the history of Turkey and the fourth largest irrigation project in the world. For this purpose, the analyses 
are based on new data sequences formed by summing up monthly precipitation of 19 stations in the study 
area at seven different time scales. The Mann-Kendal (MK. Bununla birlikte söz konusu alan ciddi kuraklık 
problemleri ile uğraşan bir bölgeye (Kibaroglu ve Maden 2014) su sağlamaktadır. Dicle havzasının kuraklık 
endeksi her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda su kıtlığındaki artışın tarımsal sulama, enerji üretimi 
ve evsel/endüstriyel su tahsisi hususlarında birtakım problemler oluşturması beklenmektedir (Kibaroglu ve 
Maden 2014). 

Dicle havzasının alansal oran olarak sadece % 25’lik (UN-ESCWA and BGR 2013) kısmının ülkemiz 
sınırlarında olmasına rağmen havzanın toplam yüzeysel akışının yaklaşık % 51’i (Muratoglu 2011; 
Sehsuvaroglu 1997)the energy from water, hydropower, the most reliable, efficient and common type renewable 
energy resource among the others was assessed. Various ways of harnessing energy from water are discussed 
and the attention is drawn to the new approaches in hydropower extraction by comparing the conventional 
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water energy conversion techniques. The small scale hydroelectric power plants (SHPP özellikle havzanın 
kuzeyindeki yüksek bölgelerden olmak üzere (Hoekstra ve Mekonnen 2011) Türkiye sınırlarındaki yağışa 
dayanmaktadır. Bu bağlamda üst Dicle havzasının su ayak izinin araştırılması Türkiye ile birlikte 
havzanın mansap bölgesinde bulunan diğer ülkelerdeki çalışmalara katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’nin bölgedeki yüzölçümü ile birlikte Dicle havzası üzerinde bulunan diğer ülkelerde karasal 
astropikal iklim yaşanmaktadır. Karakteristik olarak yazları aşırı sıcak, kışları ise soğuk bir hava hâkimdir. 
Gün içerisindeki gece/gündüz sıcaklık varyasyonları oldukça yüksektir (Kangarani 2005). Dicle havzasının 
Türkiye içerisinde kalan bölümü ise kuzeydeki nemli karasal iklim ile güneydeki çöl iklimleri arasında bir 
konumda bulunmaktadır (Gulsever 2006). Havzanın yıllık ortalama yağış yüksekliği 450-750 mm arasında 
değişmektedir (Kayaalp 2003). Yağışın büyük bir çoğunluğu Kasım ve Nisan ayları arasında görülmektedir 
(Yürekli 2015)which is the largest investment for regional development in the history of Turkey and the fourth 
largest irrigation project in the world. For this purpose, the analyses are based on new data sequences formed 
by summing up monthly precipitation of 19 stations in the study area at seven different time scales. The Mann-
Kendal (MK. 

Şekil 1. Dicle havzası

2.2. Su ayak izi metodu

Herhangi bir bölgedeki toplam su ayak izi tarımsal su ayak izi, hayvansal üretimin su ayak izi, evsel ve 
endüstriyel kullanımın su ayak izi bileşenlerinin toplamı (Denklem 1) olarak yazılabilir. Bu çalışmada bölgenin 
su ayak izinin tahmininde (Hoekstra vd. 2011) tarafından tanımlanan yöntem kullanılmaktadır. Tarımsal su 
ayak izi çok büyük ölçüde evapotranspirasyon miktarına dayanır. Dolayısıyla bölgenin karakteristik iklimi, 
zirai yapısı, zemin durumu gibi özellikleri dikkate alınarak evapotranspirasyon hacminin uygun modeller 
yardımı ile doğru ve hassas bir şekilde hesaplanması ciddi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, bölgedeki 
evapotranspirasyon miktarının hesaplanması için Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 
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geliştirilen CROPWAT 8.0 modeli (FAO 2018a) kullanıldı. Adı geçen model, bitki su ihtiyaçları, sulama 
miktarları, iklim ve bitki örtüsü istatistikleri gibi verileri Penman-Monteith yaklaşımı ile işleyerek bölgenin 
mavi ve yeşil evapotranspirasyon yüksekliğini tahmin etmektedir. Evapotranspirasyon yüksekliği verileri 
ve bölgede üretilen zirai ürünlerin verim değeri kullanılarak her bir bitki türünün sanal su muhtevası (SSM) 
hesaplanabilmektedir. Zirai ürünlerin sanal su muhtevalarının toplam üretim tonajı ile çarpılması sonucu bitki 
türlerinin su ayak izi tahmin edilmiş olur. Bir havzada yetişen toplam bitkisel su ayak izi, her bir bitkinin su 
ayak izinin toplamıdır. 

(1)= + + +havza tarým hayvan ev sanayiWF WF WF WF WF

Hayvansal su ayak izi ise, bu sektörde kullanılan doğrudan ve dolaylı su miktarının toplanması ile elde edilir. 
Esasında hayvansal su ayak izinin kahir ekseriyeti yem amaçlı kullanılan bitkilerin üretim sürecinde işleme 
alınan dolaylı su kapasitesine dayanmaktadır. Hayvansal üretimde doğrudan kullanılan içme ve kullanım suyu 
miktarı ise çok küçük bir oran arz etmektedir. Dolayısıyla hayvansal su ayak izinin hemen hemen tamamına 
yakını (% 98) (Chapagain and Hoekstra 2004a) yine zirai faaliyetlere dayalı sulama ve evapotranspirasyon 
hacmine bağlıdır. Bu çalışma kapsamında bölgenin hayvansal su ayak izi çıkarılırken canlı hayvan istatistikleri 
ve her bir hayvanın bölgesel su ayak izi miktarları kullanıldı. 

Evsel ve endüstriyel su ayak izleri bu çalışmada beraber incelenmiştir. Su ayak izinin bu bileşeni en az orana 
sahip bileşen olup temelde işlenen mavi su hacmine dayanmaktadır. Toplam evsel ve endüstriyel ve su ayak izi 
hesaplanırken, çalışma alanında bulunan kişi başı toplam su tüketim istatistikleri kullanılmıştır. Aslında, 
Dicle havzasındaki sanayi faaliyetleri ülke ortalaması ile karşılaştırılırsa oldukça düşük kalmaktadır. Bölge 
yaklaşık olarak Türkiye’nin toplam endüstriyel üretimin sadece % 2’ye yakın bir kısmını barındırmaktadır 
(Demir 2003). Dolayısıyla hesaplanan bu su ayak izi bileşeninin büyük çoğunluğu belediyelerin veya diğer 
kurumların vatandaşlara tahsis ettiği içme ve kullanma suyundan ibarettir. 

Şekil 2. Havza bazlı su ayak izi hesaplama sürecini gösteren akış diyagramı
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2.3. Kullanılan veri

Bu çalışmada evapotranspirasyon modeli ve su ayak izlerinin tahmini için Dicle havzasının son 10 yıllık 
(2008-2018) iklim, zirai ve diğer verileri kullanılmıştır. Mevcut veri içeriğinde aylık maksimum, minimum 
ve ortalama sıcaklıklar, nisbi nem, rüzgâr hızı, güneşlenme saati, güneş radyasyonu ve aylık ortalama yağış 
değerleri bulunmaktadır. Referans evapotranspirasyon (ET0) miktarlarının tahmini için havzada bulunan 
istasyonlarının uzun yıllar meteorolojik verileri kullanılmıştır. Havza içerisinde farklı noktalarda bulunan 
10 ayrı meteorolojik istasyonun belirtilen verileri CROPWAT modeline aktarılmak sureti ile ET tahminine 
geçilmiştir. Kullanılan meteorolojik veri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. Benzer şekilde 
ekimi yapılan bitkilerin karakteristik özellikleri (ekim ve hasat tarihleri, gelişme sezonu uzunlukları,  bitki 
katsayıları) ilgili ulusal raporlardan (TAGEM and DSI 2017) edinilmiştir. Bitki karakteristikleri ile ilgili eksik 
veriler FAO veri tabanlarından (FAO 2018b) tamamlanmıştır. Bitkisel üretim ve verim miktarları Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde (TSI 2018) edilmiştir. Bu çalışmada tarımsal anlamda havzada en çok 
ekimi yapılan ürünler olan buğday, fıstık, mercimek, mısır, pamuk ve üzüm verileri kullanılmıştır. Ekimi az 
yapılan ve havza su bütçesi içerisinde kayda değer bir yeri olmayan ürünler ihmal edilmiştir. Benzer şekilde 
hayvansal üretim istatistikleri ve kişi başına düşen toplam evsel ve endüstriyel su kullanımı miktarları TÜİK 
veri tabanlarından alınmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular havzanın 2010-2018 yılları 
arasındaki yıllık ortalama su ayak izi değerlerini yansıtmaktadır. 

3. SONUÇ

Dicle havzasının 2010-2018 yılları arasındaki yıllık su ayak izi miktarı yaklaşık 6.6 milyar m3 olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan benzer çalışmalarda da (Hu vd. 2016; Zeng vd. 2012) görüldüğü gibi, tarımsal su 
tüketimi, herhangi bir bölge veya havzadaki su ayak izinin en büyük bileşenini oluşturmaktadır (Şekil 
3). Bu çalışmada tarımsal su ayak izinin miktarı yaklaşık 5 milyar m3 oranı ise % 77 olarak elde edilmiştir. 
Değerlendirmeye alınan tarımsal ürünler buğday, fıstık, mercimek, mısır, pamuk ve üzüm olmak üzere altı 
çeşittir. Yem bitkileri hariç tutulursa, adı geçen ürünler havzanın toplam zirai üretiminin yaklaşık % 90’ına denk 
gelmektedir. Tarımsal üretimin su ayak izi hesabında değerlendirmeye alınan bitki türünün artırılması daha 
hassas bir yaklaşım olacaktır. Öte yandan, havzada tüketilen veya kirletilen toplam mavi ve yeşil su miktarlarına 
bakılacak olursa, yeşil su ayak izi toplam su ayak izinin % 55’ine denk gelmektedir. Bir havzadaki yeşil su 
ayak izi oranının yüksek olması, o havzadaki tarımsal ürünlerin su ihtiyacının temelde yağıştan sağlandığının 
göstergesidir. Esasında yüzey ve yeraltı sularının sulama faaliyetlerine harcanması sonucu evapotranspirasyon 
kaynaklı ciddi miktarda mavi su kaybı söz konusu olmaktadır. Mavi su kaybının azaltılması ve alt havzalara 
daha sağlıklı yüzey suyunun ulaştırılması için daha efektif ve verimli sulama yöntemlerinin işleme alınması 
problemin çözümüne yönelik en önemli tedbirlerden biri olacaktır. Her bir sektörün çalışma alanının su ayak 
izi içerisindeki payı ve bunların mavi ve yeşil su miktarları Şekil 4’te gösterilen grafikte gösterildi. Buna göre, 
tarımsal ve hayvansal su ayak izleri büyük oranda yeşil sudan yani yağıştan beslenmektedirler. Ancak evsel 
ve endüstriyel faaliyetler çoğunlukla yüzey ve yeraltı sularından beslendiği için mavi su oranı yüksektir. Öte 
yandan, bitkisel üretimin su ayak izi hesabı yapılırken, yem bitkileri bu toplama dâhil edilmemiştir. Bunun 
sebebi, hayvansal üretimin su ayak izi hesabının ayrıca yapılması ve yem bitkilerinin hayvansal su ayak izinin 
büyük çoğunluğuna neden olmalarıdır. 
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Şekil 3. Dicle havzasında 2010-2018 yılları arasındaki su ayak izi oranları

Şekil 4. Dicle havzasındaki tarımsal, hayvansal ve evsel-endüstriyel su ayak izleri

Bölgede hasadı en çok yapılan bitkisel ürünlerin detaylı su ayak izleri Şekil 5’te görselleştirilmiş, bu 
ürünlerin sanal su muhtevası ise, Şekil 6’da verilmiştir. Buna göre, buğday üretimi Dicle havzası içerisinde 
çok önemli ve özel bir konuma sahiptir. Buğdayın su ayak izi sonuçlarının detaylı bir şekilde tahlil edilmesi 
gerekmektedir. Esasında, buğday Dicle havzasında evcilleştirilmiş olup buradan dünyanın değişik yerlerine 
dağılmıştır (Dubcovsky ve Dvorak 2007; Mekonnen ve Hoekstra 2010)000 years ago and has since spread 
worldwide to become one of the major crops. Its adaptability to diverse environments and end uses is surprising 
given the diversity bottlenecks expected from recent domestication and polyploid speciation events. Wheat 
compensates for these bottlenecks by capturing part of the genetic diversity of its progenitors and by generating 
new diversity at a relatively fast pace. Frequent gene deletions and disruptions generated by a fast replacement 
rate of repetitive sequences are buffered by the polyploid nature of wheat, resulting in subtle dosage effects 
on which selection can operate.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Dubcovsky”,”given”:”J.”,”non-
dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-particle”:””,”family”:”Dvorak”,”given”:”
J.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Science”,”id”:”ITEM-1”-
,”issue”:”5833”,”issued”:{“date-parts”:[[“2007”,”6”,”7”]]},”page”:”1862-1866”,”title”:”Genome 
Plasticity a Key Factor in the Success of Polyploid Wheat Under Domestication”,”type”:”article-journa
l”,”volume”:”316”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=d4396616-012a-3b15-b591-
80b8414043d2”]},{“id”:”ITEM-2”,”itemData”:{“author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Mekonne
n”,”given”:”Mesfin M.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””},{“dropping-parti
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cle”:””,”family”:”Hoekstra”,”given”:”Arjen Y.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix
”:””}],”id”:”ITEM-2”,”issued”:{“date-parts”:[[“2010”]]},”publisher”:”Unesco-IHE Institute for Water 
Education”,”title”:”A global and high-resolution assessment of the green, blue and grey water footprint of 
wheat”,”type”:”book”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=7481139a-e546-4867-9140-1fd
d65ecbc93”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(Dubcovsky and Dvorak 2007; Mekonnen and Hoekstra 
2010.  Buğday ürününün yeşil su muhtevasının yüksek olması, kanaatimizce söz konusu çalışma alanında 
mavi suya olan bağlılığı büyük ölçüde düşürmektedir. Dolayısıyla, tarımsal verimin artırılması ve su kaybının 
azaltılması kaydıyla bölgedeki buğday ekiminin teşvik edilmesinin mantıklı olduğu sonucu hâsıl olmaktadır. 
Yeşil su oranı yüksek olan mercimek de çalışma alanında buğday gibi değerlendirilebilir. 

Öte yandan, fıstık, mısır, pamuk ve üzüm gibi bitkilerin mavi su muhtevaları gayet yüksek 
bulunmuştur. Bölgede toplam sanal su muhtevası ve mavi su muhtevası en büyük olan ürün fıstıktır. Bilindiği 
üzere, Dicle havzasındaki fıstık ve mısır ekimi ekonomik getirilerinden dolayı her geçen yıl artmaktadır. 
Mavi su muhtevaları yüksek olan bu bitkilerin su ayak izlerinin havza planlama çalışmalarında göz önünde 
bulundurulması önemlidir.  

Şekil 5. Havzada en çok üretilen tarımsal ürünlerin su ayak izlerinin karşılaştırılması
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Şekil 6. En çok üretilen bitkilerin sanal su muhtevaları*
(*Fıstık bitkisinin SSM sonucunun grafik sınırları içerisinde olmadığına dikkat edilmelidir)

Sonuç olarak, özellikle su kıtlığı çeken havzalarda temel hedef su ayak izinin düşürülmesi olmalıdır. 
Aynı zamanda mavi su muhtevasının yeterince düşürülmesi, havzanın ve mansap bölgesinde bulunan 
yaşam alanlarının daha yüksek miktar ve kalitede yüzey suyu ulaştırılması bakımından önemlidir. 
Sanal su muhtevaları yüksek olan ürünlerin ekilmesi, havzanın su bütçesine olumsuz etki eden 
bir parametredir ve havza bazlı planlama ve yönetim çalışmalarında bu bitkilerin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Su kıtlığı çeken havzalarda sanal su muhtevası yüksek ürünlere olan 
ihtiyaç, sanal su muhtevası daha düşük olan havzalardan ithal edilmek suretiyle karşılanabilir. Benzer şekilde, 
havzada ekimi yapılan bitkiler için sanal su ve özellikle mavi su muhtevası düşük olan ürünlerin tercih edilmesi 
özellikle tavsiye edilmektedir. Herhangi bir havzadaki su ayak izinin düşürülmesi, toplumda bu konuda 
farkındalık oluşturulması, ürün etiketlemesi yapılması veya ilgili teşviklerin yetkili merciler tarafından hayata 
geçirilmesi gibi aktiviteler ile sağlanabilir (Chapagain and Hoekstra 2004b). Mevcut çalışma, ülkemizde su 
ayak izi konusunda yapılan ilk çalışmalardan biri olup temiz su kaynaklarımızın korunması ve mevcut suyun 
daha planlı bir biçimde kullanılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. 
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ÖZET   

Kamu hizmeti kavramı, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Kamu hizmetleri 
çeşitli yöntemlerle ve örgütlenmelerle yerine getirilmektedir. Kamu hizmeti sunan devlet, daha çok iç ve 
dış güvenliğin sağlanmasına yönelik klasik anlayışı gerçekleştirirken, zaman içinde bu anlayış değişikliğe 
uğramıştır. Haberleşme, ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal konut ve çevre koruma gibi sosyal ve ekonomik nitelikli 
hizmetler devlet tarafından yüklenilmiştir. Yerel hizmetleri ise idare hukuku açısından yerel yönetimler, gönüllü 
teşebbüsler veya özel sektör kuruluşlarının belirli bir bölgedeki mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak ve 
kamu yararını sağlamak için sundukları ve ilgili yerel yönetim biriminin gözetim ve denetimi altında bulunan 
sürekli ve düzenli faaliyetler olarak tanımlayabiliriz. Yapılan tanımdan da anlaşılabileceği gibi yerel kamusal 
mal ve hizmetler bizzat yerel yönetimler eliyle sunulabileceği gibi, söz konusu hizmetlerin nitelikleri ve 
mevzuattan kaynaklanan bazı nedenlerle iktisadi teşebbüsler, özel sektör firmaları veya sivil toplum kuruluşları 
eliyle de sunulabilirler. 1980’li yıllardan itibaren ekonomi politikalarında ve devlet anlayışında yaşanan 
özelleştirme uygulamaları, yerel yönetimleri de içine alacak şekilde genişlemiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışı 
çerçevesinde merkezi yönetimlerde yaşanan değişimle; devletin, hizmet üreten değil düzenleyen, denetleyen 
rolünün yerel yönetimlerde de uygulanması söz konusu olmuştur. Bu çalışmada öncelikle, küreselleşme ile 
birlikte hız kazanan yeni kamu yönetimi anlayışı içerisinde giderek önem kazanan regülasyon, serbestleşme 
ve özelleştirme kavramları ele alınmaktadır.  Sonrasında, bu yeni yönetim tekniklerinin su  sahipliğinde ve 
insanlara sunum hizmeti noktasında kamunun sahip olduğu ağırlık ve geçirdiği dönüşüm konu edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: yeni kamu yönetimi, yerel kamu hizmetleri, özelleştirme, içme suyu.
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ABSTRACT

THE FUTURE OF WATER IN THE LIGHT OF DISCUSSIONS ON THE 
PRIVATIZATION OF LOCAL PUBLIC SERVICES

The concept of public service began to be used in the first half of the 19th century. Public services are carried 
out through various methods and organizations. While the state providing the public service has achieved a 
classical understanding of internal and external security, this understanding has changed over time. Social and 
economic services such as communication, transportation, education, health, social housing and environmental 
protection have been undertaken by the state. In terms of administrative law, we can define local services as 
local and voluntary enterprises or private sector organizations, which are provided by the local administration 
unit to meet the local common needs in a given region and to provide the public interest and are under the 
supervision and supervision of the relevant local government. As can be seen from the definition, local public 
goods and services can be presented by the local authorities themselves, or they may be offered by economic 
enterprises, private sector firms or non-governmental organizations due to the nature of these services and 
some reasons arising from the legislation. Since the 1980s, the privatization practices in the economic policies 
and the understanding of the state have expanded to include local governments. With the change in central 
governments within the framework of the new public management approach; The role of the state in regulating 
the service, not the service, has also been implemented in the local governments. In this study, first of all, 
the concepts of regulation, liberalization and privatization, which are gaining importance in the new public 
management concept, which are gained speed with globalization, are discussed. Then, it is the subject of 
this new management techniques in water ownership and presentation to the public about the weight and the 
transformation of the public.

Key Words: new public administration, local public services, privatization, drinking water.

1. GİRİŞ

1980 sonrasında küreselleşmenin de hız kazanmasıyla birlikte ekonomide ve teknolojide yaşanan hızlı 
değişimler kamu yönetimini de köklü bir biçimde değişime zorlamıştır. İşletme biliminin birçok kavramı kamu 
yönetimi alanına dahil olmuş artık kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik, stratejik plan, mali performans, 
katılımcılık, özelleştirme gibi temel kavramlar da konuşulmaya başlanmış hatta bu minvalde kamunun yeniden 
yapılandırılmasına gidilmiştir. 

Bu süreç içerisinde kamunun yeniden yapılandırılmasında yerel yönetimler de payını almıştır.  Yerel 
yönetimler artık sadece imar, çevre temizliği gibi bilinen görevlerini yapmakla yetinmemiş yerel kalkınmanın 
bir unsuru olarak kalkınma odaklı çalışmalara da başlamıştır. Bu noktada yerel yöenetimler hizmetlerini 
sunarken özelleştirme gibi değişik yöntemlere de başvurmuştur. 
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2. YEREL KAMU HİZMETLERİ

Kamu hizmeti, idare hukukunu ilgilendiren temel kavramlardan biri olmasına ve birçok yerde kullanılmasına 
rağmen kanuni bir tanımı henüz tam olarak yapılamamış bir kavramdır (Günday, 2004: 282). Anayasamızın 
70’inci maddesi “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği 
niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” demektedir.

Kamu hizmeti kavramı her ne kadar kanunlarla açık ve net bir şekilde tanımlanmamış olsa da çeşitli 
anlamlarda kullanılmaktadır. Bunlar; organik anlamda kamu hizmeti, maddi anlamda kamu hizmeti ve şekli 
anlamda kamu hizmetidir (Günday, 2004: 282; Gözler, 2011: 520).

Organik anlamda kamu hizmeti, anayasamızın 70’inci maddesinde geçen “Her Türk, kamu hizmetlerine 
girme hakkına sahiptir.” ibaresinde bahsedildiği şekilde bir teşkilat yapısını kastederken, maddi anlamda 
kamu hizmeti, anayasamızın 47’nci maddesinde geçen “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu 
yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.” ibaresinde bahsedildiği şekilde bu hizmeti yürüten 
teşkilat yapısından ayrı olarak tamamen faaliyetin niteliği anlamında kullanılmaktadır (Gözler, 2011: 520).

 

Şekli anlamda kamu hizmeti ise sunulan bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için belli bir hukuk 
rejimine ve kamusal yönetim usullerine tabi olması gerektiği anlamında kullanılmaktadır (Günday, 2004: 294).

Bir başka tanıma göre kamu hizmeti; toplumun tamamının veya bir kısmının ortak veya özel bir ihtiyacın 
giderilmesi için bizzat kamu tüzel kişileri tarafından veyahut söz konusu tüzel kişilerin denetimde bir özel 
hukuk tüzel kişisi tarafından yerine getirilen hizmetlerin ortak adıdır (Gülan, 1988: 103). 

Kamu hizmetleri merkezi idare ve yerinden yönetim kuruluşlarınca yerine getirilir. Merkezi idarelerin 
görevleri ülkenin geneline matuf bölünemeyen görevlerdir. Bu görevlerden en önemlileri güvenlik, fiyat 
istikrarı ve diplomasidir. Yerinden yönetim kuruluşları ise bölgesel bazda veya daha dar ölçekte sunulan 
müşterek hizmetleri kapsamaktadır. 

Mahalli idarelerin sunduğu hizmetler vatandaşın beşikten-mezara hayatının her alanına dokunan 
hizmetlerdir. Bu nedenle mahalli idarelerin hizmetlerini vatandaşlar çok yakından hisseder. Bu hizmetler o 
bölgede yaşayan halkı bire bir yakından ilgilendirdiğinden, bu hizmetlerin halkın ihtiyaçlarına uygun olması 
ve en az  maliyetle sunulması gerekmektedir. Çünkü yerel kamusal hizmetlerin de finansmanı o bölge halkı 
tarafından karşılanmaktadır. Mahalli idareler tarafından yerine getirilen mahalli müşterek hizmetler; ulaşım, 
çevre, temizlik, imar  hizmetleri, suyun temini, katı atık, sosyal hizmetler vb. olarak sayılabilir.

Hukuksal açıdan yerel hizmetler; mahalli idarelerin, merkezi yönetimin, sivil toplum kuruluşlarının veya 
sermaye gruplarının belirli bir bölgede yaşayanların ortak ihtiyaçlarını, kamu yararını gözeterek gidermek için 
yerine getirdiği faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler, bölgede yer alan sorumlu mahalli idarelerin denetimi ve 
gözetimi altında sürdürülebilir bir şekilde yerine getirilmelidir (Bulutoğlu, 2004: 352).

Yerinden yönetim kuruluşları coğrafi yer yönünden ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Coğrafi yani yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları yerel yönetimler 
olarak isimlendirilen anayasamıza göre il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. 
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Yerel yönetimler, mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla o yörede yaşayan halk tarafından 
özgürce seçilen organlar aracılığıyla yönetilen idari ve mali özerkliğe haiz tüzel kişilerdir. Yerel yönetimler 
merkezi yönetimin dışında, yani devlet tüzel kişiliğinden gayrı bir tüzel kişiliği bulunan, yerel bir halkın ortak 
bir ihtiyacını  görmek üzere kurulan, karar organları yine o yerel  halk tarafından seçilen özerk kurumlardır. 

3. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA YEREL KAMU HİZMETLERİ

Eskiden beri yerel hizmetler mahalli idareler tarafından yerine getirilse de son zamanlarda bu hizmete özel 
sektör ve sivil toplum örgütleri tarafından da yerine getirilmeye başlamıştır. Bu sayede mahalli idarelerin hem 
ekonomik hem de yönetim yükü azalmaktadır. Böylelikle mahalli idareler gözetim ve denetim faaliyeti yaparak 
sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamaktadırlar (Bozlağan, 2008: 17). Yerel hizmetlerin sunumunda ortaya 
çıkan bu yeni düzen, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin değişen hizmet sunumuna uyum sağlamaları 
gerekliliğini gün yüzüne çıkarmıştır.

1990’lı yıllarla birlikte, kamu yönetimine yönelik reform anlayışında değişiklikler oluşmaya başlamıştır. 
1990’lara kadar hakim olan reform anlayışından farklı olarak, bu dönemden itibaren küreselleşme süreci ve bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler reform ihtiyacını şekillendirmiştir. 1980’li yıllarda Özal hükümetleri döneminde 
başlatılan toplumsal ve ekonomik alandaki reformlar; ekonomik krizler ve Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin 
hız kesmesi ile 1990’larda sürdürülememiştir. Bu yıllarda, Türk kamu yönetimi, dünyadaki gelişmelere sırtını 
dönmüş ve uluslararası alanda gerçekleşen gelişme ve değişmelere kayıtsız kalmıştır. 2003 yılı başında 59. 
Hükümet tarafından uygulamaya koyulan “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” hareketi ile 1990’lar 
boyunca kapsamlı olarak ele alınmayan kamu yönetimi reformu yeni bir ivme kazanmıştır. Bu çerçevede 
“Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” isimli adeta İngiltere’deki “beyaz kitap” niteliğinde, kamu 
yönetiminin yeniden yapılandırılmasında ortaya konulacak reform sürecine rehberlik edecek bir kitap ortaya 
konulmuştur (Akpınar, vd., 2011:154).

Reform çalışmaları kapsamında öncelikli olarak Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 
Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmış                                                  ve bu Tasarı çerçevesinde 
İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu hazırlanmıştır. Genel çerçeveyi 
çizen, ilke ve esasları belirleyen Tasarının yasalaşmamasına karşılık, tasarı paralelinde hazırlanan diğer 
kanunlar yasalaşmıştır. Bu kanunlar şunlardır:

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

- 5393 sayılı Belediye Kanunu 

- 5355 sayılı Birlikler Kanunu

 - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 - 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun 

4. YENİ KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMINDA SU HİZMETİ

1980‟li yıllardan itibaren Batıda uygulanmaya başlanılan ve ülkemizi de etkisi altına alan neo-liberal 
politikalarla birlikte ortaya çıkan küreselleşme olgusu çerçevesinde, özelleştirme politikaları ve uygulamaları 
baskın olmaya başlanmıştır. Böylece, 1980‟li yıllardan itibaren uygulanan bu neo-liberal politikalarla 
birlikte genelde merkezi devlet yapısı, özelde de yerel yönetimler ve büyükşehir yönetimlerinin yapılanması 
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bir değişime uğramıştır, bu değişimle birlikte kamu hizmetleri özel sektör eliyle görülmeye/gördürülmeye 
başlanmıştır (Olgun,2006:111)

Türkiye‟de su hizmetlerinin görülmesi sorumluluğu yerel yönetimlere aittir. Bu hizmetler önceden yerel 
yönetimlerin yanı sıra DSİ, İller Bankası ve kırsal alanda hizmet veren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından da yürütülmekteydi. Büyükşehir belediyelerinin kurulmasıyla birlikte, bu kentlerde su ve 
kanalizasyon idareleri de hizmet vermeye başladı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırıldıktan sonra 
kırsal alanda bu hizmetler il özel idareleri tarafından yerine getirilmektedir. Son yıllardaki yeni eğilim ise 
su yönetimine özel sektör katılımıyla, yap-işlet-devret ve kamu-özel sektör ortaklığı modelleridir. Bir başka 
önemli değişiklik de kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu kuruluşların sayısındaki artıştır. Önceleri bu alanda 
yalnızca İller Bankası söz sahibi iken, bugün, İller Bankası’nın yanı sıra GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma 
Kurumu Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi gibi merkezi yönetim kuruluşları ya da büyükşehir belediyelerinin 
su ve kanalizasyon idareleri de devreye girmişlerdir. Bu kuruluşlar arasında hizmet açısından ağırlığı en fazla 
olanı büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleridir (DPT,2007:7).

Yerel yönetimler bir yandan kendilerine yasalarla verilen görevleri yerine getirirken, bir yandan da 
merkezin baskısından ve kaynaksızlıktan dolayı hizmet üretmekte zorlanır hale gelmişlerdir. Bu nedenle yerel 
yönetimler mevcut yapıyla daha çok ve kaliteli hizmet sunabilmek için bazı özelleştirme ve alternatif hizmet 
sunma yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu yöntemler; ihale, satış, yönetimler arası işbirliği, kupon, şirketleşme 
ve ortak girişim, vergi teşvikleri ve idari düzenlemeler, gönüllü organizasyonlar, fiyatlandırma, kendi kendine 
hizmet gibi çeşitli başlıklar altında toplanmaktadır (Acartürk, 2002: 22- 27).

Yerel yönetim birimleri hassaten belediyeler, bir yandan hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği arttırmak, 
öte yandan da belde halkının yönetimine  katılımını özendirmek amacıyla, kentsel hizmetlerin giderek önemli 
bir bölümünü alternatif hizmet sunma yöntemleri çerçevesinde üretmeye başlamışlardır. Özelleştirme de bu 
alternatif yöntemlerden biri ve günümüzde en çok başvurulan yöntemlerden biridir. 

Özelleştirme (privatization) kavramı literatüre ilk kez 1960 yılında Almanya’da hükümetin, 
Wolkswagen’deki devlet hisselerini halka satması ile denasyonalizasyon adı altında girmiştir. 1970’lerde 
oldukça tartışılan ve en parlak çağını 1980’li yıllarda yaşayan özelleştirme kavramı ile ülkemiz 1980’li yıllarda 
tanışmıştır. Özelleştirme kavramı genel olarak dört ayrı amacı ve unsuru içermektedir. Bunları aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz(Aktan,1987;80); 

1) Kamu sektörü tarafından üretilen mal ve hizmetlerin finansmanının özelleştirilmesi, 

2) Kamu sektörünce finansmanı sağlanan mal ve hizmetlerin üretiminin özelleştirilmesi, 

3) Kamu teşebbüslerinin mülkiyetinin ve yönetiminin kısmen veya tamamen özel kesime devredilmesi, 

4) Mal ve hizmet üretimindeki kamusal tekellerin kaldırılması

Geniş anlamda özelleştirme, genel ekonomi içinde kamunun payının (iktisadi, mali, sosyal ve siyasal 
gerekçelerle) minimuma indirilmesi ya da tamamen kaldırılmasıdır. Yani geniş anlamda özelleştirmede amaç 
serbest piyasa güçlerini ekonomide egemen konuma getirmek ve kamu kurumlarının ekonomideki etkinliğini 
azaltmaktır(Cevizoğlu, 1998;11).

Yerel düzeyde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları, ulusal düzeyde gerçekleştirilenlere göre etkinlik 
ve rekabet açısından çok benzer değildirler. Yerel düzeyde özelleştirme özel bir anlam taşımaktadır. Yerel ve 
ulusal düzeyde özelleştirme anlayışları arasındaki farklar aşağıdaki gibi açıklanabilir(Sakınç, Gezen, 2000;2): 
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• Yerel hizmetlerin (özellikle kent içi ulaşım, itfaiye, çöp toplama, cadde ve sokakların temizliği gibi) 
piyasa koşullarında sunumu daha kolaydır ve bu tür hizmetler kolaylıkla fiyatlandırılabilir. 

• Yerel düzeyde özelleştirme, merkezi hükümetin bütçe açıkları üzerinde farklı etkiler yaratır. Ulusal 
düzeyde özelleştirme gelirleri bütçe açıklarının finansmanı için kullanılmaktadır. Bütçe disiplininin en kolay 
uygulanabildiği yerel yönetimlerde özelleştirmeden beklenen yararlar ise, hizmet sunumunda sağlanacak idari 
ve mali tasarruflar ile etkinliğin artırılmasıdır. 

• Yerel hizmetler, genellikle tüketicilerine doğrudan özel fayda sağlayan ve fiyatlandırılması mümkün olan 
türdendir. Tüketiciler yerel hizmetlere olan taleplerini kolaylıkla açıklayabilir ve hizmet maliyetleri talep 
edenler arasında paylaştırılabilir. 

• Yerel yönetimler, halka en yakın yönetim birimleridir. Yerel yöneticiler açısından etkinlik ve kalite hizmet 
sunumunda önemli faktörlerdendir. 

• Harcamaya katılma payları ile fiyatlandırma arasında yakın benzerlikler vardır. Yerel hizmetlerin 
fiyatlandırılmasında fayda esası geçerlidir. Yerel vergilerin tahsisinde de fayda esası uygulanabilir.

Yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte ‘süreçlere odaklı’ bir yönetim anlayışından, ‘sonuç odaklı’ bir 
yönetim anlayışına geçilmiştir. Sonuç odaklı anlayış, kamu yönetiminin ürettikleri mal ve hizmetlere ve 
bunlardan elde edilecek verimliliğe göre değerlendirilmelerini ifade etmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, 
resmi süreçlere ve kurallara sıkı sıkıya bağlılığı ifade eden Weberyan ‘idare’ (administration) yerine, sonuçlara 
ulaşılması için kaynakların etkin kullanımına yönelik bir performansın öne çıkarılmanı ön plana çıkarmıştır. 
Böylece hizmetlerin vatandaş odaklı esnek sunumu önem kazanmıştır. Burada vatandaş kavramı, bireysel 
tüketici veya kamu hizmetlerinin ‘müşterisi’ olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde yerel yönetim birimleri tarafından uygulanmakta olan ve giderek yagınlaşan  İmtiyaz, Yap-İşlet-
Devret, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devri  ve Yap Kirala  gibi modeller Kamu Özel Sektör İşbirliği uygulamalarının 
birer tezahürü olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde son zamanlarda maliyet yüksekliğinden ötürü yüksek 
bütçeli projelerin (içme suyu arıtma ve dağıtma sistemleri, sulama ve enerji baraj gibi) gerçekleştirilmesi 
amacıyla yatırımların özel sektör tarafından yapılmaya başlanmasıyla bir özelleştirme süreci yaşanmaktadır.

Kamu özel ortaklığı modelinde hizmet arzının temini ile faturalandırma işlemlerinin yürütümü belirli bir 
süre özel şirkete bırakılmaktadır. Ülkemizde belediyelerin özel sektör katılımını sağlamak üzere giriştikleri 
özelleştirme uygulamalarında en çok başvurdukları yöntemler olarak imtiyaz sözleşmeleri ve Yap-işlet Devret 
Modelidir. Ülkemizde bu modeller Dünya Bankası tarafından finanse edilen iki kredi anlaşmasında doğrudan 
uygulanmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme ve Alaçatı belediyeler birliğince su işletmesi 
hizmetlerinin belli süreliğine bu model doğrultusunda özel sektöre devredildiğini söyleyebiliriz.
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5. SONUÇ

Küreselleşme ile birlikte yeni kamu yönetimi anlayışı devletin küçültülmesini ve özelleştirme çalışmalarının 
hız kazanmasını, kamuda etkinlik, kalite, verimlilik, katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yerelleşme 
gibi temel değerleri hayata geçirmiştir. Bu durum kamu hizmetlerinin niteliğini değiştiren kamu yönetimi 
reformlarına sebep olmuştur.

“Yeni Kamu Yönetimi”, “Kamu İşletmeciliği”, “Yönetişimci Zihniyet” ve “Yönetimin Yeniden 
Yapılandırılması” şeklinde de ifade edilen neoliberal ideoloji eksenli anlayışlar; devletin kamu hizmetleri 
sunumunda mali performansa duyarlılık, bürokrasinin ve mevzuatın azaltılması ve müşteri odaklı hizmet 
ilkelerinin öncelikle gözetmesi gerektiği görüşünü ortaya atmışlardır. Özel sektör tarafından benimsenen 
işletmecilik ilkelerinin, kamu sektöründe de uygulanabileceği anlamına gelen “Manageralizm” kamu 
yönetimine etkin, verimli ve ekonomik bir hizmet sunmada gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Devleti yeniden 
yapılandırma amaçlı olarak ortaya atılan piyasa dostu ve yönetişimci bir kamu yönetimi anlayışı, hesap 
verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, etkinlik ve verimlilik esasına dayanan 1980 sonrası neoliberal yaklaşımlar; 
uygulamada yönetişimci mekanizmaları, özelleştirme uygulamalarını kamu yönetimine entegre edilmesini 
öngörmektedir.

Su hizmetinin halka sunumunda kamunun mu tek başına vermesi gerekir yoksa özel sektörü de dahil etmek 
gerekir mi sorusuna, ülkedeki sosyo-ekonomik durumun oldukça iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Burada 
şunu da belirtmekte fayda vardır: Özel ve kamu ortaklığında yaşanan tecrübeler göstermektedir ki, kamunun 
kararlarda daha etkin olduğunu göstermektedir. Şurası muhakkak ki gelişmekte olan ya da az gelişmiş bir 
ülke ile gelişmiş olan bir ülke arasında farklar bulunmaktadır. Bir tarafta kişi başına düşen geliri on binlerce 
dolarla ifade edilen gelişmiş bir ülke, diğer tarafta ise, günlük birkaç dolara çalışan insanların yaşadığı az 
gelişmiş bir ülke vardır. Yine sanayisi gelişmiş ve su hizmetlerinin görülmesi işini yerine getirebilecek onlarca 
şirket, diğer tarafta ise bir ya da iki küresel şirketin faaliyet gösterdiği bir su piyasası bulunmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerdeki insanlar için, su hizmetlerinin kamu ya da özel sektör tarafından işletilmesi çok fazla sorun 
yaratmayabilir. Su hizmetlerinin özel sektör eliyle görülmesi ve çok fazla şirketin varlığı fiyatlarda büyük 
bir artışa sebebiyet vermeyecektir. Aynı şekilde, kamunun su hizmetlerini üstlenmesi de gelişmiş ülkelerde 
var olan, hesap verebilirlik ve kaliteli hizmet verme anlayışından dolayı, fazla bir sorun yaratmayacaktır. 
Az gelişmiş ülkelerde durum daha karmaşıktır. Suyun fiyatlandırılmasının, belki de en önemli faydası, suyu 
israf etmenin önüne geçme düşüncesidir. Burada suyun fiyatlandırılması halinde yoksul halkın karşı karşıya 
kalacağı sıkıntılı durum ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar incelendiğinde uygulanacak yönetim sisteminin, su 
kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini ve toplumun her kesiminden insanın ihtiyacını sürekli kesintisiz 
karşılayabilecek niteliğe sahip olmasını mümkün kılacak şekilde tasarlanması gerekir.

Sonuç olarak suyun hiç ya da değerinin çok altında fiyatlandırılmasının suyun etkin kullanıma vurulan 
bir sekte olduğu inkar edilemez. Fakat piyasa fiyatı üzerinden biçilen değerlerin de suya erişimin bir insan 
hakkı olması ile çeliştiği ve halkın suya erişimini engellediği de bir gerçektir. Arada bir denge kurabilmek için 
bir insanın günlük su ihtiyacının yaklaşık olarak belirlenmesi ve bu miktarın aşılması durumunda kullanılan 
miktarın ücretlendirilmesi yoluna gidilebilir.
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ÖZET

İklim değişikliği dünyamız için çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerin en başında gelmektedir. Önlem 
alınmaması halinde büyük felaketlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.  

Dünyada gerçekleştirilen iklim değişikliği modellemesi ve projeksiyon çalışmaları sonucunda iklim 
değişikliğinin; kar örtüsünün azalması, kara ve deniz buzullarının erimesi, deniz seviyesi yükselmesi, iklim 
kuşaklarının yer değiştirmesi, şiddetli hava olaylarının, taşkınların ve sellerin daha sık oluşması ve etkilerinin 
kuvvetlenmesi, kuraklık, erozyon, çölleşme, salgın hastalıklar, tarım zararlıları gibi, insan yaşamını ve 
sağlığını, sosyo ekonomik sektörleri ve ekolojik sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek 
önemli sonuçlarının olabileceği öngörülmektedir.

İklim değişikliğinin bu olumsuz etkilerine karşı sürdürülen mücadele çalışmalarında iklim değişikliğine 
karşı alınacak önlemlerden biri sera gazı emisyonlarının azaltılması diğeri de iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerine karşı uyum sağlanmasıdır.

İklim değişikliğine uyum; toplumların ve ekosistemlerin, değişen iklim şartları ile baş edebilmelerine 
yardımcı olmak için gerçekleştirilen eylemler ve alınan önlemlerdir.

Uyum sonuç değil bir süreçtir. Ülkelerin mevcut durumda sürdürdükleri kalkınma çabaları içinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetler iklim değişikliğine uyum çalışmaları olarak görülmektedir.

Bu kapsamda DSİ; içme-kullanma ve sulama suyu temini, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri, taşkın koruma 
çalışmaları, hidroelektrik enerji üretimi ve çevre konusunda yaptığı yatırımlar ile başta uyum çalışmaları olmak 
üzere azaltım çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. 

Anahtar kelimeler; iklim değişikliği, uyum, taşkın, kuraklık, azaltım



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

496

Impacts of Climate Change to Water Resources, Adaptation and DSI 
Studies in the Context of Climate Change

Dilek DEMİREL YAZICI

General Directorate of State Hydraulic Works, Investigation, Planning and Allocation Department, 
Ankara, E-mail: dilekdemirel@dsi.gov.tr

Nadide DEMİR

General Directorate of State Hydraulic Works, Investigation, Planning and Allocation Department, Ankara, 

E-mail: nadidedemir@dsi.gov.tr

ABSTRACT

Climate change is one of the most significant environmental, social and economic threats for our world 
today. If the measures do not taken against to climate change disasters are inevitable. 

As a result of climate change modeling and projection studies carried out in the world, due to climate 
change, it is envisaged that there may be significant consequences to human life and health that may directly 
or indirectly affect socio-economic sectors and ecological systems such as decreasing in snow cover, melting 
of land and sea glaciers, sea level rise, displacement of climatic zones, increasing intensity and frequency of 
floods, drought, erosion, desertification, epidemics, agricultural pests.

One of the most important measure against to combat the adverse effects of climate change in the World is 
the reduction of greenhouse gas emissions (mitigation) and the other is the adaptation to the adverse effects of 
climate change.

Adaptation to climate change is actions taken to help communities and ecosystems to cope with changing 
climate conditions.

Adaptation is not a result, a process. The activities carried out by countries for their current development 
efforts are seen as efforts to adapt to climate change.

In this context; DSI studies such as drinking and irrigation water supply, drinking water and wastewater 
treatment plants, flood protection works, hydroelectric power generation and environmental investments 
contributes mainly adaptation efforts and mitigation studies.

Key words; climate change, adaptation, flood, drought, mitigation
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1.GİRİŞ 

Türkiye’nin mevcut sürdürülebilir olarak kullanılabilen yerüstü ve yeraltı su potansiyeli toplamı 112 
milyar m3’tür. Türkiye’deki toplam su tüketiminin, 2004 yılından 2030 yılına kadar yaklaşık üç kat artacağı 
öngörülmektedir. 2023 yılı kullanılan su miktarı toplamı mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir olarak 
kullanabilen miktarına (yıllık bazda) yakın olup, iklim değişikliği etkileri, yağışların azalması, sulama yapılan 
alanlardaki artışlar, mevcut depolama alanları tabanlarının rüsubat ile dolması ve su kaynaklarının homojen 
olmayan dağılımı gibi çok sayıda olumsuz etki de dikkate alındığında önemli derecede su stresinin yaşanması 
olasılığı yüksektir. Avrupa Çevre Ajansı tarafından 2000 ve 2030 yıllarında Türkiye ve AB ülkelerinde su 
stresi seviyeleri tahmin edilmiştir. Buna göre, 2030 yılı itibarıyla Türkiye’nin iç ve batı bölgelerinde % 40’ı 
aşan oranda su stresi yaşanacağı öngörülmektedir. Güneydoğu ve doğu bölgelerinde ise bu oran %20-40 
arasında olacaktır. Su stresinin azaltılmasına yönelik olarak sanayi yatırımlarında sürdürülebilir kalkınma 
prensibi çerçevesinde su tasarrufu ve kullanılmış suyun yeniden kullanımı ile ilgili çalışmalar (sanayide temiz 
üretim uygulamaları), şehir şebekelerinde kayıp ve kaçaklar konusunda yapılan uygulamalar (şebekede su 
kaçaklarını azaltmaya yönelik önlemler, sulama suyu tasarrufu konusunda çalışmalar) gerçekleştirilmektedir. 
Su yönetiminde etkinliği sağlamak üzere havza bazlı yaklaşımlar geliştirilmekte, entegre koruma ve kontrollü 
kullanma ilkelerinin belirlendiği havza koruma eylem planları hazırlanmakta ve uygulamaların takibi 
sağlanmaktadır (ÇŞB, 2016).

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin başında su kaynaklarına olan etkisi gelmektedir. Su kaynakları 
konusu sağlık, tarım, biyoçeşitlilik, enerji, sanayi gibi sosyo-ekonomik konular ve çevre sektörüyle etkileşim 
halindedir. Yeryüzünde gerçekleşen çoğu faaliyet bir şekilde su kaynakları ile ilişkilidir. Sıcaklık arttıkça, 
insanlar ve ekosistem daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Enerji santrallerinde enerji üretimi, hayvancılık ve 
tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gibi birçok önemli ekonomik faaliyette suya ihtiyaç vardır.  Bu faaliyetler 
için ulaşılabilir su miktarı, dünyanın ısınmasıyla birlikte azalabilir ve su kaynakları için rekabet artabilir. Bu 
nedenle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi konusu oldukça önemlidir.

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri aşağıdaki biçimde özetlenebilir.

1.1. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine hidrolojik etkileri:

İklim değişikliğinin su çevrimi (hidrolojik döngü) (Şekil 1) üzerine önemli muhtemel etkisi su kaynaklarının 
kullanılabilirliği ve su kalitesindeki değişiklik olarak ortaya çıkacaktır. 
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Şekil 1. Hidrolojik Döngü, (USGS, 2017).

Su döngüsü, yağışlar ve buharlaşma ve bunlar arasındaki bütün aşamalarda kırılgan bir dengededir. Sıcaklık 
artışı atmosferin su tutma kapasitesini arttırarak, atmosfere doğru suyun buharlaşma hızını arttırır. Artan 
buharlaşma, bazı alanları kurutabilir ve bazı alanlar üzerinde de aşırı yağışlara neden olabilir.  

Yağış miktarı, yoğunluğu ve yağış dağılımının zamansal değişim olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte 
toprak nemliliğindeki değişiklik ve yükselen CO2 konsantrasyonuna bitkilerin göstereceği tepki nedeniyle 
toprak yüzeyinden ve bitkilerin yüzeyinden olan buharlaşma ve bunun sonucunda yüzey akışında olan 
değişiklikler de oldukça önemlidir. Bu değişikliklerden akarsu akımları (stream flows) ve yeraltısuyu seviyeleri 
önemli ölçüde etkilenmektedir.

1.2.  Yağış desenindeki değişiklikler

Gelecekteki öngörülen küresel ısınma ile atmosfer ve okyanusun döngüsünde ve hidrolojik çevrimde 
değişiklik olacak bunun sonucunda yağış deseni ve akış değişecektir. Sıcaklıklardaki artış neticesinde küresel 
ortalama yağış ve buharlaşmada muhtemel artışlar yaşanacaktır. Isınmayla birlikte buharlaşma artacaktır 
ve yüksek sıcaklığın buharlaşma hızını artırmasından dolayı daha sıcak atmosfer daha fazla nem tutacaktır. 
Küresel ortalama yağışın artması demek her yerin her mevsimde ıslak olması anlamına gelmemektedir. 
Gerçekte bütün iklim modellerinin ortaya koyduğu yağış deseninin çok karışık bir yapıya sahip olduğu, bazı 
bölgeler şimdikinden daha az yağış alırken bazı bölgelerin ise daha fazla yağış alacak olmalarıdır.

1.3. Yağışların sıklık ve şiddetindeki değişiklikler

Yağış deseninde olacak değişikliklere ilave olarak küresel ısınma sebebiyle yerel ve bölgesel yağışların 
karakteristiklerinde daha belirgin değişiklikler olacaktır. Örneğin genellikle yağışların sıklığı azalacak 
olmasına rağmen yağış şiddeti daha fazla olacaktır. Aşırı hava olayları da taşkın ve kuraklığın tekerrür oranını 
artıracağından suyun depolanması daha önemli hale gelecektir. 
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1.4. Ortalama yıllık yüzey akışındaki değişiklikler

Yüzey akışındaki değişiklikler, diğer değişkenlerle birlikte özellikle sıcaklık ve yağıştaki değişikliklere 
bağlıdır. 2050 yılına kadar olan yıllık ortalama yüzey akışındaki değişiklikleri çalışan büyük ölçekli hidrolojik 
modellerin iklim simülasyonları ile ilişkilendirilmesi ile yapılan çalışmaların hepsinde yağışların küresel 
ortalamasında artış görülmüş, fakat buna rağmen büyük alanlarda yüzey akışında düşüş görülmüştür. Bundan 
dolayı yağışların artacak olması demek yeraltı sularında ve yüzey sularında bölgesel artışlar olacak anlamına 
gelmemektedir.

1.5. Kıyı alanlarında hidrolojik etkiler

IPCC’nin 3. Değerlendirme Raporu (TAR) II. Çalışma Grubu deniz seviyesindeki artışın kıyı alanlarındaki 
su kullanıcılarına olabilecek önemli etkilerini belirlemişlerdir. Bunlar;

•	 Ovaların (lowland) su altında kalması ve sulakalanların yer değiştirmesi

•	 Gel-git mesafelerinin nehir ve körfezlerde değişmesi

•	 Sedimantasyon taşınımındaki değişiklikler

•	 Sele sebebiyet veren daha şiddetli fırtınalar

•	 Haliçlere ve tatlı su akiferlerine tuzlu su girişindeki artış

•	 Tropikal siklonlara meyilli bölgelerde rüzgar ve yağmur hasarlarında artışlar.

1.6. Su kalitesindeki değişiklikler

Akarsu akışlarındaki azalma ve göllerdeki su sevilerindeki düşüş, besin ve kirleticilerin daha az hacimdeki 
su içerisinde bulunmasından dolayı su kalitesinin bozulmasına sebep olur. Su sıcaklıklarındaki artış çözünmüş 
oksijen miktarını düşürecek, bu durum su kalitesini direk olarak etkileyecektir. Uzun süre devam eden kuraklık 
kirleticilerin toprak yüzeyinde birikmesine sebep verecek bu da yağışlar başladığında su kaynaklarının kalitesi 
için risk oluşturacaktır.

Bir diğer ekstrem olay ise ağır yağışların yoğun bir şekilde sedimentleri ve yayılı kirletici kaynakları dere 
yataklarına taşımasıdır. Taşkınlar özellikle kanalizasyonların taşması, tarımsal alanlar ve kentsel yüzey akışları 
ile su kaynaklarının kalitesinin bozulması riskini artırır. 

1.7. Yeraltısuyundaki değişiklikler

Dünyada çoğu bölgede yeraltısuyu; sulama, içme-kullanma ve endüstri suyu temini için ana su kaynağıdır. 
Yeraltısuyu seviyesi veya yeraltısu tablası iki zon arasında atmosfer basıncı ile su basıncının eşit olduğu 
yüzeye denilmektedir. Gözenekleri yeraltı suyu ile doldurulmuş olan ve bu suyun hareketine imkân veren 
jeolojik formasyonlara akifer denilmektedir. Akiferler iki grupta incelenmektedir. Üst yüzeyini su tablasının 
oluşturduğu ve tabanı geçirimsiz bir zonla sınırlandırılmış olan akiferlere serbest akifer adı verilmektedir. 
Tabanı ve tavanı geçirimsiz tabakalarca sınırlandırılmış olan akiferlere basınçlı akifer denilmektedir. Akiferdeki 
gözenekler tamamen suya doygun olduğu için katı taneler arasınaki boşluk hacmi, akiferin su içeriğine eşittir. 
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Dolayısıyla su tablasını serbest akiferin su içeriği belirlemektedir.

Serbest bir akiferin su içeriğini o akifere katkı sağlayan beslenme ve buna etki eden faktörler ile bu akiferden 
su kaybına neden olan boşalma ve buna etki eden faktörler belirlemektedir (yağış ve aşırı yeraltısuyu çekimi 
vb.).

1.8. Su depolaması ve yönetimi

Yoğun hidrolojik çevrim su depolamalarının yönetimini çok zor hale getirir, çünkü kurak dönemde suyun 
depolaması, taşkın dönemi öncesinde ise mansaptaki yerleşimleri korumak amacıyla kontrollü olarak tahliyesi 
çok önemlidir. Su depolamaları dizayn edilirken daha düşük miktardaki akış değişkenlikleri göz önüne 
alındığından ve göreceli olarak daha kısa tarihi veriler kullanıldığından değişkenliğin artması durumunda 
dizayn edilen depolama hacmi taşkın koruma için yetersiz kalabilmektedir. Bundan dolayı su depolamalarının 
işletilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Baharda karların erken erimesi ile olan akışlar küresel ısınmanın 
bir kanıtıdır. Baraj hacminin artırılması, işletme çalışmaları bu tür etkilerin önlenmesi için gerekli çalışmalardan 
bazılarıdır.

1.9. Su talebindeki değişiklikler ve sosyo-ekonomik etkiler

Su miktarındaki azalma ve kuraklık özellikle içmesuyu, tarım, enerji ve ormancılık olmak üzere çoğu 
sektörde ciddi sonuçlar doğurabilir. İçmesuyu talebi, sulama, hidroelektrik enerji üretimi, sanayi, soğutma 
suyu vb. kulllanımı gibi çok miktarda suyun çekilmesini gerektiren aktiviteler akış rejimlerinin değişmesi ve 
yıllık su miktarının azalmasıyla etkileneceklerdir. 

Birçok bölgede sulanan alanda ve sulama için su çekiminde artış olabilecektir. Ayrıca, sulakalanlar ve sucul 
ekosistemler sağladıkları mal ve hizmetlere bağlı olarak da zarar görecektir. Kış aylarındaki kar yağışındaki 
azalma suyun daha az depolanmasına sebep olacağından hidroelektrik potansiyeli de etkilenebilecektir. Ayrıca 
değişen iklim koşullarından ve daha sık olan aşırı akımlardan baraj güvenliği de etkilenebilir. Azalan ham su 
kalitesi yüksek su kalitesine ihtiyaç duyan suyla ilgili rekreasyon aktiviteleri gibi sektörleri de etkileyecektir 
ve en kötü durumda ise halkın sağlığı olumsuz olarak etkileyecektir. (OSİB, 2013)

3. UYUM

Dünyada iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı sürdürülen mücadele çalışmalarında iklim 
değişikliğine karşı alınacak önlemlerden biri sera gazı emisyonlarının azaltılması diğeri de iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerine karşı uyum (adaptasyon) sağlanmasıdır. İklim değişikliğine uyum toplumların ve 
ekosistemlerin, değişen iklim şartları ile baş edebilmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen eylemler 
ve alınan önlemlerdir Bir diğer deyişle iklim değişikliğine uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle 
mücadele etmek, fırsatlardan fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir (OECD, 2006).  İklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğinin 
gelecekteki negatif etkilerinin azaltılması için doğru önlemler almayı zorunlu kılmakla birlikte fırsatlardan da 
yararlanmayı amaçlamaktadır. Uyum sonuç değil bir süreçtir. Ülkelerin mevcut durumda sürdürdükleri 
kalkınma çabaları içinde gerçekleştirdikleri eylemler (yatırım, iyileştirme, destekleme, teşvik, vb. 
çalışmalar) ile iklim değişikliğine uyum çalışmaları arasında açık bir ayrım bulunmamaktadır. Çoğu 
uyum önleminin açık ya da kapalı biçimde kalkınma bileşeni bulunmaktadır. Bu nedenle iklim 
değişikliğine uyum çalışmalarının kalkınma çabalarına dahil edilmesi gerekmektedir (GIZ, 2014).

Türkiye; Akdeniz Havzasında yer alması nedeniyle, iklim değişikliğinden olumsuz olarak etkilenecek 
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ülkelerden birisidir. Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak ve kurak, yağış miktarı ve 
şiddeti açısından da daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağı ifade edilmektedir. 

İklim değişikliğinin hidrolojik döngü üzerindeki etkisi su kaynaklarının temininde ve kalitesinde önemli 
değişikliklere neden olacaktır. Bu değişikliklerin suyun hayati öneme sahip olduğu başta içme-kullanma ve 
tarımsal üretim dâhil olmak üzere, enerji, sağlık, turizm, ulaşım, taşkın ve kuraklık olayları ile ekosistem 
bütünlüğü üzerine olumsuz etkileri olabilecektir.    

İklim değişikliğinin sektörler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve uyum çalışmaları oldukça önem arz 
etmektedir.

4. DSİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Su kaynaklarının geliştirilmesi korunması ve akılcı kullanımı kapsamında Kuruluşumuz tarafından yapılan 
çalışmalar;

• Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak.

• Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atıksu 
kirliliğini önlemek.

• Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rüsubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini 
korumak.

• Tarımda su kullanımını etkinleştirmek.

• Hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamını ülke ekonomisine kazandırmak.

1.1. Havza Master Planları

Bütüncül Havza Yönetimi; bir akarsu havzasındaki doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve 
planlanmasının koordine edilmesi olarak tanımlanabilir. AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum konusunu da içeren 
Havza Yönetim Planlarının oluşturulması çalışmalarına Bakanlığımız bünyesinde başlanmıştır. Bu çalışmalara 
teknik altlık oluşturacak Havza Master Planlarının hazırlanması çalışmaları da Kuruluşumuz tarafından 
yürütülmektedir.

Ülkemizdeki 25 su havzasının «Havza Master Planı Raporu» hazırlanması çalışmalarına 2010 yılı itibarıyla 
başlanılmış olup çalışma kapsamında su kaynaklarından kullanımların tespiti, havzanın arazi varlığı,  sulama 
potansiyeli ile ihtiyacının tespiti, içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının, su haklarının tespiti, enerji 
üretme imkanları, taşkın zararlarını önlemeye yönelik tesislerin değerlendirilmesi vb. yapılmaktadır. 

1.2. Deploma Kapasitesinin Artırılması 

DSİ tarafından depolamalı tesislerin kapasiteleri arttırılarak iklim değişikliği ve kuraklık koşullarında su 
kaynaklarının miktarında karşılaşılacak belirsizliklerin daha dengeli bir şekilde azaltılması hedeflenmektedir. 
Talepleri karşılamak için içme-kullanma, sanayi ve sulama amaçlı baraj ve göletler yapılarak potansiyel su 
tutma kapasitesi arttırılmakta ve karşılaşılabilecek su sıkıntısının önlenmesi ve suyun kontrollü tüketimi 
sağlanmaktadır. 1954 yılından günümüze kadar 814 baraj, 575 gölet ve bent inşası tamamlanmış olup, 
yatırımlara devam edilmektedir.

1.3.  Sulamada Su Tasarrufunun Sağlanması

DSİ Genel Müdürlüğünce sulama, rehabilitasyon ve modernizasyon faaliyetlerine ağırlık verilerek, 
su kaynaklarının daha verimli ve kontrollü bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

DSİ tarafından işletme ve bakım faaliyetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlanarak, iletim kayıplarının 
fazla olduğu ve müdahaleye açık olan sulama şebekeleri iyileştirilmekte ve/veya modern sistemlere 
dönüştürülmektedir. 

Tarla içi sulamalarda geleneksel yöntemler yerine yağmurlama ve damla sulaması kullanılması 
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sulama verimliliğini artırmaktadır. Yüzey sulamalarda %60 olan sulama verimliliği yağmurlamada 
%80’e, damla sulamada ise %95’e ulaşmaktadır.

DSİ tarafından 2003 yılına kadar yapılan sulamalarda borulu sistem oranı %6 iken, günümüz 
itibarıyla (Mayıs 2018 sonu) %25’e yükselmiştir. Arazi koşulları da dikkate alınarak inşaatı süren 
sulama şebekelerini %94’ü borulu sistem olarak inşa edilmektedir. 2023 yılına kadar ihale edilmesi 
planlanan sulamaların ise %94’ü borulu sistemle inşa edilecektir. 

Gerek küresel ısınma, gerekse yağışların azlığı ve yüzey sularının yetersizliği sebebiyle kontrolsüz artan 
yeraltı suyu talebinin önüne geçmek, kullanılan yeraltı su miktarını makul seviyelerde tutmak maksadıyla DSİ 
tedbirler almaktadır. 167 sayılı yeraltısuları hakkında kanunda yapılan bir düzenlemeyle ilk aşamada Konya 
ve Ergene havzalarındaki tüm kuyulara ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı kanunda 
yapılan bir düzenlemeyle ülke genelinde sanayi amaçlı tüm kuyulara ölçüm sistemi kurulması da zorunlu hale 
gelmiştir. Su talebinin kontrolü bakımından son derece önemli olan bu uygulama en çok çiftçilerin menfaatine 
olacaktır çünkü ileriki yıllarda aşırı çekimden kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılarak çiftçilerin kontrollü 
olarak yer altı suyu kullanımına devam etmeleri sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, Konya Kapalı Havzasının büyük bir kısmı, yeraltı suyu çekimlerinin emniyetli rezervi aşması 
nedeniyle tahsislere kapatılmıştır. Bu kapsamda havzadaki su kullanımına ilişkin entegre bir su yönetimi 
yaklaşımı geliştirilmesi, teşvik politikasının değiştirilerek suya göre tarım prensibinin benimsenmesi ve bu 
hususların Kurumların ortak çalışması ile gerçekleştirilmesini hedefleyen “Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu 
Yönetimi Eylem Planı (2015-2018)” DSİ tarafından hazırlanmıştır. Suya göre tarım yapılması, su kullanımının 
ölçümü ve kontrolü, arazi toplulaştırması, su kaynaklarının etkin kullanımı, kuraklık eylem stratejisi gibi 5 ana 
başlıktan oluşan eylem planı dâhilinde çalışmalar devam etmektedir. Benzer çalışmalar diğer havzalarda da 
yürütülmektedir.

1.4. Katılımcı Sulama Yönetimi

Sulama ile ilgili işletme ve bakım hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesinde karşılaşılan zorluklar 
nedeniyle Türkiye’de alternatif modeller aranmış ve 1993 yılından itibaren sulamadan faydalananların 
işletme ve bakım faaliyetlerine katılmaları hatta kendilerini temsil edecek örgütlere sulamaların 
işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun devredilmesi olarak tanımlanabilecek Katılımcı Sulama 
Yönetimi modeli ön plana çıkmıştır.

Sulama işletmeciliğinde Katılımcı Sulama Yönetimi iklim değişikliğine uyum faaliyeti olarak ele 
alınabilir.  Bu model ile;

• Aşırı su tüketiminin azaltılması ve bunun sonucu olarak meydana gelen olumsuz çevresel etkilerin 
(örneğin tuzluluk) kademeli olarak azalması, 

• Çiftçi katılımı sağlanarak tesisten faydalananların tesisleri sahiplenmesi ve koruması, 

• Yerinden yönetim ile sulama işletmeciliğinde hızlı, yerinde ve etkili kararlar alınarak hızla 
uygulamaya geçirilmesi, 

• Bakım ve onarımın zamanında yapılması, işletme ve bakım giderlerinin (personel giderleri, enerji 
giderleri, bakım ve onarım giderleri) azalması, 

• Daha adil su dağıtımı yapılabilmesi amaçlanmıştır. 
1.5.  İçme, Kullanma Ve Sanayi Suyu Temini

1053 sayılı Kanun’un 1968 yılında yürürlüğe girmesinden bu güne çeşitli tarihlerdeki Bakanlar 
Kurulu Kararları ile nüfusu 100.000’i aşan 52 şehre içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması 
konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir. Ancak 1053 Sayılı Kanun’un 
10’uncu maddesinin birinci fıkrasının değişmesiyle, nüfus kriteri ortadan kalkarak belediye teşkilatı 
olan 2.948 yerleşim yerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması ve gerekli gördüğü öncelikli atık 
su arıtma ile ilgili yatırım hizmetleri konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.
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2007 yılında 1053 Sayılı Kanun’un değişmesinden sonra; İlk olarak 2008 yılında “81 İl Merkezinin 
İçme, Kullanma ve Sanayi suyu Temini Eylem Planı (2008-2012)” hazırlanmıştır. Daha sonra söz 
konusu Eylem Planı 2010, 2013 ve 2015 yıllarında revize edilmiştir. 

Söz konusu yıllarda ayrıca nüfusu 50.000 ve üstü yerleşimlerin Eylem Planı da hazırlanmıştır. 
Buna istinaden;

“İçme Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı 2015-2019”nda yer alan bilgilere göre  81 
il merkezi, nüfusu 50.000’den büyük ve nüfusu 25.000 ile 50.000 arasında olan ilçe merkezlerinin 
mevcut içmesuyu miktarı ile uzun vadeli içmesuyu ihtiyacının tespiti yapılarak ihtiyaçların hangi yıla 
kadar karşılanabileceği belirlenmiştir. 

Hazırlanan “İçmesuyu Eylem Planı” ile, 81 ilimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar 
içmesuyu ihtiyacı planlanmış, DSİ kurulduğu günden beri inşa edilen 241 adet içmesuyu tesisi ile 43 
milyon kişiye yıllık 3 milyar 970 milyon m3 ilave temiz içmesuyu sağlanmış, devam eden 86 adet 
içmesuyu işi ile de 23 milyon nüfusa yıllık ilave 1,99 milyar m3 içmesuyu temin edilmesi planlanmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü; üzerine düşen büyük sorumluluğun farkında olarak gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında her türlü görevi başarıyla yürütmektedir. KKTC Su Temin Projesi ile KKTC’ye yılda 75 
milyon m3 su temin edilmiştir. Dünya’nın temiz suya en çok ihtiyaç duyduğu bölgesi olan Afrika’da 
TİKA ile işbirliği halinde DSİ tarafından Afrika’da toplamda açılan 458 adet kuyu ile 1.653.220 kişiye 
yetecek temiz içme-kullanma suyu sağlanmıştır. Afrika’da çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de 
devam edecektir

1.6.  Taşkından Korunma Çalışmaları

Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar; 

• Yapısal önlemler içeren projeli çalışmalar,

• Yapısal önlemler içermeyen çalışmalar,

olarak ikiye ayrılabilir.

2017 yılı sonu itibarıyla yerleşim yerlerini, tarım arazilerini taşkınlardan korumaya yönelik olarak, taşkın 
riski olan akarsuların bütüncül havza yaklaşımıyla ıslah edilmesi amacıyla; mansapta inşa edileni tesislerinin 
(sedde, taş tahkimat, kanal vb.) yanı sıra yukarı havzada inşa edilen (tersip bendi, ıslah sekisi v.b.) tesisler 
olmak üzere 8168 adet taşkından koruma tesisi ile 68 adet taşkından koruma amaçlı baraj inşa edilmiştir. 
Türkiye genelinde 8236 adet tesis ile;    1 890 136 ha tarım arazisi taşkından korunmuştur. 

DSİ Genel Müdürlüğü’nce, taşkın öncesinde zararları önlemek-azaltmak, taşkın meydana geldiğinde 
gerekli müdahalelerle, taşkından sonra yapılması gereken iyileştirme faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından 
zamanında ve etkin bir şekilde yapılması hususlarında var olan yöntem ve kuralların çerçevesinde, DSİ Taşkın 
Eylem Planı (2014-2018) hazırlanmıştır.

DSİ tarafından Kızılırmak Havzası’nda hidrolojik ve hidrolik taşkın tahmin sistemi kurulması ve sayısal 
fiziksel-temelli atmosfer tahmin modeli ile fiziksel-temelli su havzası hidroloji modeli oluşturulması amacıyla 
2013 yılında başlatılan “Kızılırmak Havzası Hidrolik ve Hidrolojik Taşkın Modellemesi Projesi” Nisan 2015 
tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Ayrıca; yaşanmış taşkın olayları, işletmeye açılmış taşkın kontrol tesisleri ile akarsu yataklarına yapılan 
müdahaleler, taşkın tehlike haritaları vb. bilgileri içeren verilerin toplanabilmesi, toplanan bu verilerin 
güçlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kolaylıkla erişilebilmesi amacıyla hazırlanan web ve mobil 
uygulaması bulunan TAMBİS (Taşkın Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi) Projesi hayata geçirilmiştir.

1.7. Erozyon Ve Rüsubat Kontrolü Çalışmaları

DSİ Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkinliğinin arttırılması 
maksatlarıyla; yukarı havzalardaki erozyondan kaynaklanan ve akarsularla mansaba taşınan rüsubatın; yerleşim 
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yerleri, taban tarım arazileri, DSİ’ye ait taşkın kontrol tesisleri, baraj ve göletler gibi depolamalar ile diğer 
kamu kuruluşlarının tesislerinde oluşturacağı zararların önlenmesi için taşkın ve rüsubat kontrolü konularında 
çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda muhtelif depolamalardaki sedimentasyon problemine yönelik olarak 
125 adet baraj ile 212 adet gölet havzasında etütler yapılmış olup, bunlardan 39 baraj ve 43 gölette rüsubat 
kontrolüne yönelik tersip bentleri ile ıslah sekileri inşa edilmiştir.

1.8. Hidrolik Enerji Üretimi

DSİ Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede uyuma yönelik çalışmalarının 
yanında zarar azaltmaya yönelik olarak da hydroelectric enerji retime faaliyetlerini yürütmektedir. Bilindiği 
gibi Hidroelektrik santraller (HES) yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar gibi karbon 
salınımına sebep olmayan HES’ler küresel ısınmanın etkilerini azaltma konusunda önemli bir yere sahiptir. 
Yakıt gideri olmayan ve işletme maliyeti düşük olan HES’lerin enerji verimi de yüksektir. 

Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise 
216 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye’de 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 67 adeti DSİ tarafından işletmeye açılan toplam 626 adet 
HES projesinin toplam kurulu gücü 28.219 MW olup elektrik üretim kapasitesi yılda ortalama 98,2 milyar 
kWh’dir. Bu değer toplam potansiyelin yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır.

Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde gerçekleştirilen 28.219 MW kurulu gücün 
12.566 MW’ı DSİ tarafından geliştirilen ve inşa edilen HES’lerden gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde 1990-2017 yılı itibariyle diğer fosil kaynaklar yerine hidoelektrik enerjinin kullanılmasıyla 
yaklaşık 613,5 milyon ton CO2 emisyonunun azaltılmasına katkı sağlanmıştır.

1.9.  Karasal Iklim Gözlem Sistemleri 

Karasal gözlem yapan ve aynı zamanda denetimlerden de sorumlu en büyük kurum olan DSİ, akarsu ve 
göllerde yürütülen gözlemleri gerçekleştirmektedir. DSİ’nin hidrometeorolojik gözlem ağında toplam 6238 
adet gözlem istasyonu (AGİ) bulunmaktadır. Bunların 4275  adet akım gözlem istasyonu (AGİ), 346 adedi 
göl gözlem istasyonu (GGİ), 725 adedi meteoroloji gözlem istasyonu (MGİ), 345 adedi kar gözlem istasyonu 
(KGİ) ve 547 adet Doğal Hayat suyu gözlem istasyonu (HGİ) olarak hizmet vermektedir. 

1.10. Akım Tahmin Ve Havza Optimizasyon Modeli Projesi 

Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık %25’i hidrolik kaynaklardan elde edilmektedir. Bu bağlamda, hidrolik 
kaynaklara yönelik su akımı tahminlerinin doğru yapılması ve kaskat hidroelektrik enerji üretim santrallerinin 
verimli şekilde işletilmesi son derece önemlidir.

Havzalara gelecek suyun doğru tahmin edilememesi ve çeşitli nedenlerle santrallerin optimum şekilde 
işletilememesi sonucunda suyun enerjisi alınamadan atılması ya da su olmasına rağmen ithal kaynaklarla 
elektrik üretilmesi, önemli maddi kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca anlık su baskınları nedeniyle barajların 
zorlanması, baraj kapaklarının zorunlu olarak açılması sonucunda taşkınların oluşması gibi olumsuzluklarla 
da karşılaşılmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında yürütülecek ATHOM projesi 
sayesinde tekli ve ardışık su yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama 
tesislerinin su bütçelerinin hazırlanarak günlük, aylık ve yıllık bazda işletilmesini sağlayacak bir modelin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Böylece;  sulama ve içme suyuna yönelik su kaynaklarının optimum şekilde kontrol edilerek suyun israf 
edilmemesi, hidrolik kaynaklı elektrik enerjisi üretimini maksimize edecek şekilde barajların işletilmesi 
ve geliştirilecek otomatik sistem sayesinde taşkın mevsiminde oluşabilecek risklerin tahmin edilebilmesi 
sağlanacaktır.
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4. SONUÇ

İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak su sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, afetlerdeki artış, tarımsal üretimde 
düşüş, gıda güvenliği, halk sağlığında bozulma, kara ve deniz ekosistemlerindeki bozulma, enerji, turizm ve 
balıkçılığın olumsuz etkilenmesi, deniz seviyesindeki yükselmeye bağlı kıyı bölgelerinde yaşanacak tehditlere 
ilişkin “etkilenebilirlik değerlendirilmesi” yapılarak, bunlar karşısında gerçekleştirilecek uyum eylem ve 
önlemlerinin belirlenmesi ve bu önlemleri içeren “uyum eylem planlarının” hazırlanması gereklidir. Daha 
sonra bu planların mutlaka ulusal, sektörel gelişme/kalkınma planlarına “entegre edilmesi” gerekmektedir.

Kuruluşumuz görev alanı itibariyle iklim değişikliğine uyum kapsamında yer alan hassas sektörlerle 
doğrudan ilişki içinde faaliyetini sürdürmekte olup Kuruluşumuz tarafından su kaynakları yönetimi 
kapsamında, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, su kullanımında verimlilik ve depolama kapasitesinin 
arttırılması gibi çalışmalar, iklim değişikliğinin etkilerine uyum konusunda da fayda sağlamaktadır. (Özdemir 
vd., 2017)
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ÖZET

Su insan ve doğal yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır. Ekonomik ve sosyal refahın korunması da su 
kaynaklarının sürdürülebilir olarak yönetilmesine bağlıdır çünkü ekonomik ve sosyal faaliyetler de yeterli 
kalitede ve miktarda su varlığı ile mümkündür. Su kalitesinin ve miktarının korunması, sürdürülebilir su 
yönetiminin iki önemli itici gücüdür. Bu çalışma, geleneksel kirleticiler ve mikro kirleticiler açısından Türkiye 
genelinde insan tüketimi için kullanılması amaçlanan su kaynaklarının kalitesini incelemektedir. Buna ek 
olarak, içme suyu arıtma tesislerinin performans değerlendirmesi ve ihtiyaç duyulan tesis revizyonları Avrupa 
Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel standartları karşılamak için mercek altına alınmıştır. 
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1. GİRİŞ

Birleşmiş Milletlere göre, uygun su ve sanitasyon, iyi sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği de dahil 
olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için temel niteliktedir(1). Ayrıca, içme suyu ve 
sanitasyonun sağlanması ve sürdürülmesi, 2014-2018 dönemi için Türkiye’nin ana politikalarına paralel 
olarak 10. Ulusal Kalkınma Planı’nda verilen önceliklerden biridir. Belgede, içme suyu temin şebekesinin 
toplam belediye nüfusunun% 98’ine hizmet verdiği, su temin sistemlerinin inşaat ihtiyacının azaldığı, arıtma 
tesisi inşaat ihtiyacının arttığı belirtilmektedir. Ayrıca, 2007-2023 dönemi için Türkiye’nin çevresel yatırım 
ihtiyaçlarına dair tahminler Ulusal Çevre Strateji Belgesinde de belirtilmiştir. Belgeye göre, yeterli miktarlarda 
arıtma tesisi revizyonu yatırım ihtiyaçları yeni arıtma tesisi yatırım ihtiyaçlarından çok daha fazladır.

Bu kapsamda, içme suyu kaynak kalitesinin tam olarak belirlenmesi ve belirlenen su kalitesine göre arıtma 
türüne karar verilmesi, Türkiye’nin mevcut koşulları göz önünde bulundurularak güvenli içme suyunun 
sağlanması için en önemli ve öncelikli adımdır.

Literatür arraştırmaları ve deneyler, insan vücuduna su yoluyla giren kirleticilerin maruz kalma süreleri ve 
konsantrasyonlarına göre fiziksel ve zihinsel hastalığa neden olabileceğini göstermektedir. Türkiye’de insan 
sağlığını korumak için yasalar, yönetmelikler ve tebliğler de dahil olmak üzere bir çok düzenleme, içme suyu 
yönetimi için uygun bir zemin oluşturmak için yürürlüğe girmiştir. İçme suyu yönetimi stratejilerinin farklı 
yönlerden ortaya konulması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri 
vb. gibi birçok kurum içme suyu yönetimi sektörüne katılmıştır.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak, odağını su kaynaklarının korunmasına kaydırmış olup, bu 
çerçevede hem ulusal bütçe hem de Avrupa Birliği Fonları ile birçok proje yürütmektedir. Bu kapsamda 
yürütülen projelerden biri de “Türkiye’de İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi 
Projesi” olmuştur. Proje, içme suyu sektörünün mevcut durumu (hem yasal hem de kurumsal açıdan) ve içme 
suyu arıtma tesisleri (ham su ve arıtılmış su kalitesi, revizyon ihtiyaçları vb.) üzerinde tam bir değerlendirme 
yapılması ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje ile içme suyu kaynaklarının kalite 
analizleri ve ilgili arıtma tesislerinin arıtılmış su kalitesi analizini içermektedir. Türkiye’de içme suyu arıtma 
tesislerinin mevcut durumu değerlendirilirken, arıtma tesislerinin genel ve teknik durumlarının araştırılması 
için yaklaşık 200 arıtma tesisi (yer üstü ve/veya yer altı su kaynağından beslenen) ziyaret edilmiştir.

2. İÇME SUYU YÖNETİMİ

2.1. TÜRKİYE’DEKİ İÇME SUYU YÖNETİMİ İÇİN YASAL VE KURUMSAL YAPI 
ANALİZİ

Türkiye’deki içme suyu aktörlerinin kurumsal yapısı ve sorumlulukları proje kapsamında Almanya, Fransa, 
İngiltere, Romanya ve Bulgaristan ile karşılaştırılmıştır. Türkiye ve bu ülkeler içme suyu yönetiminden 
kaynaklanan farklılıklar ve benzerlikler bakımından karşılaştırılmıştır. Türkiye’nin içme suyu kaynaklarında 
yaygın olarak görülen kirletici maddelerin tespit ve sınırlandırılması ile ilgili yasal durum AB Direktifleri 
ve Dünya Sağlık Örgütü ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma Şekil 1’de yer aldığı üzere 6 bileşen üzerinden 
yapılmıştır.
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Şekil 1: Yasal ve Kurumsal Yapı Analizi

“İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik” 
uyarınca Belediyeler tarafından izlenmesi zorunlu olan 41 geleneksel parametreye ek olarak mikro kirletici 
parametrelar de 4 dönem analiz edilmiştir. Tespit edilen mikro kirleticilerin Ulusal mevzuata eklenmesine 
karar verilmiştir.
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2.2. İÇME SUYU KAYNAKLARININ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ 

Numuneler 4 dönem için yaklaşık 300 içme suyu kaynağından alınmıştır ve su kalitesi durumunu belirlemek 
için analiz edilmiştir. İçme suyu kaynaklarının genel durumu, çoğunlukla konvansiyonel kimyasal arıtma 
giderimi yapıldıktan sonra insani tüketime uygun bulunmuştur.

2.3. İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN GİDERİM VERİMİ DEĞERLENDİRMESİ

İçme suyu arıtma teknolojileri gözden geçirilmiş ve içme suyu arıtma yöntemlerinin yanı sıra içme suyu 
arıtımında kullanılan kimyasallar ve etkileri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Bu tür kimyasalların 
kullanımını en aza indirecek önerilere proje çıktılarında yer verilmiştir. Ayrıca altı arıtma tesisinin revizyonu 
için örnek avan projeler hazırlanmıştır.

3. DEĞERLENDİRME

Projenin sonucuna göre, Türkiye’de içme suyu sektörü ile ilgili kurumların yapı revizyonlarına büyük 
önem verilmelidir. Küçük belediyeler adına, içme suyu hizmetlerini koordine eden birimler oluşturulmalıdır. 
Karsinojenik, mutajenik ve endokrin bozucu özellikleri nedeniyle, yürürlükteki mevzuata mikro kirleticilerin 
eklenmesi ve bu kirleticilerin mevcut arıtma tesislerinde gideriminin sağlanması için gerekli arıtma ünitelerinin 
eklenmesi gerekmektedir (2).

Proje kapsamında 41 konvansiyonel parametre, 89 mikrokirletici parametre, 5 ilave biyolojik parametre 
ve 4 kimyasal parametre izlenmiştir.Yüzey suyu kaynaklarında 41 konvasiyonel parametre için içme suyu 
standartlarına uygun olmadığı tespit edilen parametreler Alüminyum, Çözünmüş Demir, Mangan, Bulanıklık, 
TOK, Oksijen Doygunluğu, Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Fekal Streptekoktur. Arıtma tesisi çıkışında 
İçme Suyu Standartlarına uygun olmayan konvansiyonel parametreler Nitrat, Florür, Alüminyum, Çözünmüş 
Demir, Mangan, Bor, Arsenik, Renk, Kurşun, Sülfat, PAH, Toplam Pestisit, Oksijen Doygunluğu, Toplam 
Organik Karbon, Toplam Koliform, Bulanıklık ve Amonyum olarak tespit edilmiştir.  

Bunun yanında, Toplam Koliform bakımından analiz edilen 287 su kaynağından yalnızca % 3’ü (9 adedi) 
A1 su kalitesine sahipken, %97’si (278 adedi) A2 kalitesinde bulunmuştur. Bütün su kaynaklarının yaklaşık 
%51’i (147 adedi), fekal koliform bakımından A2 kalitesindeyken, fekal streptekok bakımından A2 bulunan su 
kaynaklarının sayısı 84 adet (%29.3) tespit edilmiştir. Yerüstü su kaynaklarında kalitenin düşmesine sebep olan 
başlıca mikrokirleticiler 2,4-d izooktil ester, Asetoklor, Benzen ve Diklorometan olarak tespit edilmiştir. Su 
kaynaklarının kalitesini düşüren diğer parametrelerin ise 4-kloroanilin, Alaklor, DEHP, Dieldrin, Dickorvos, 
Diuron, ETU, Fentiyon, Hekzakloro-siklohekzan, Linuron, Metolaklor, Pendimetalin, Pentaklorofenol, 
Permetrin, Sipermetrin, Vanadyum olduğu tespit edilmiştir. Bu mikrokirleticilerin çoğunluğu pestisittir.
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Arıtma Tesisi çıkışında yaygın olarak arıtılamadığı tespit edilen mikrokirletici parametreler Asetoklor, 
Sipermetrin, Triklorometan, Diklorometan, Tribenuronmetil, Fentiyon ve Vanadyum’dur. Su kaynakları 
fitoplankton, zooplankton ve siyanobakteri bakımından analiz edilmiştir. Sonuçlara göre Türkiye’de bu 
parametreler bakımından yüksek konsantrasyonlar (500 birim/mL’den yüksek) gösteren kaynaklar; İstanbul 
Sazlıdere, İstanbul Alibey Barajı İstanbul Ömerli Barajı, Edirne Kayalıköy Barajı, Edirne Süloğlu Barajı , 
Bursa Doğancı Barajı, Zonguldak Kızılcapınar ve Ağrı Patnos Barajı’dır. 

Giardia ve Kriptosporidyum seçili 51 içme suyu arıtma tesisinin giriş ve çıkışlarında analiz edilmiştir. 
Sonuçlara göre arıtma tesisi giriş çıkışlarının hiçbirinde Kriptosporidyum tespit edilememiştir. Giardia ise 
4 içme suyu arıtma tesisinin girişinde (İstanbul-Cumhuriyet İAT, İstanbul Ömerli İAT, Balıkesir Merkez 
İAT, Balıkesir Bandırma İAT) ve 1 içme suyu arıtma tesisinin (İstanbul Büyükçekmece İAT) çıkışında tespit 
edilmiştir.

4. SONUÇ

İnsan sağlığını korumak ve uygun içme suyu kalitesine ulaşmak için, içme suyu yönetiminin kaynağından 
musluğa kadar bütünsel olarak değerlendirilmesi önemlidir. İçme suyu arıtımında yeni teknolojiler ve içme 
suyu yönetiminde uygun kurumsal ve yasal yapılarla toplum sağlığı ve refahı korunacaktır. Bu bilgi ışığında 
2015-2017 yılları arasında Türkiye›de yürütülen “Türkiye›de İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin 
Değerlendirilmesi” projesi ile içme suyu yönetiminde atılacak adımlar belirlenerek kapsamlı bir yönetim 
anlayışı elde edilmiştir.

5. REFERANSLAR

1- http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_
Sanitation_2p.pdf

2-  Ministry of Forestry and Water Affairs, General Directorate of Water Management (2017), 
Project on Assessment of Drinking Water Resources and Treatment Plants in Turkey Report, Ankara
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ÖZET

Ülkemiz Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan Yeşilırmak Nehir Havzası; Amasya, Bayburt, Çorum, 
Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat, Yozgat illerinin tamamını veya bir kısmını içerisinde 
bulundurmaktadır. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük beşinci havzası olan havzanın yıllık yağış 
miktarı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Karadeniz kıyılarına dökülen Yeşilırmak Nehir Havzası üzerindeki 
en önemli kirlilik baskıları; tarım, hayvancılık ve sanayi faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır (ÇOB, 2010). 
Bu faaliyetler sonucunda alıcı ortamlara, canlı yaşamı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan Kalıcı 
Organik Kirleticilerin (KOK) salınımıyla oluşabilecek su kalitesindeki bozulma beklenen sonuçlardan birisidir.

 

Polisiklikaromatik hidrokarbonlar (PAH) genellikle tam yanma olayı gerçekleşmemiş organik materyallerin 
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pirolizi esnasında ortaya çıkmaktadır. PAH bileşiklerinin düşük su çözünürlüğü özelliği büyük miktarlarda 
sedimentte birikimine sebep olur. PAH bileşikleri doğada antropojenik ve doğal kaynaklı olmak üzere iki şekilde 
bulunur. PAH oluşumuna örnek olarak volkanik patlamalar, benzin veya dizel motorların egzoz dumanları, 
orman yangınları, evsel veya endüstriyel ısınma kaynaklı kullanılan yakıtların yakılması gösterilebilir (Aslan 
Kılavuz S., 2010). Doğada 100’ün üzerinde PAH bileşiği mevcuttur. Fakat Amerika Birleşik Devletleri – 
Çevre Koruma Ajansı (United States Environmental Protection Agency, US–EPA) tarafından belirlenen 16 
PAH bileşiği öncelikli kirletici olarak kabul edilmektedir (Heidi K.Bojes ve ark.). Kirleticilerin sucul ortamda 
yaşayan canlılar açısından toksik etkilerini belirlemek için düşük etki seviyesi (ERL-Effects Range-Low) 
ve orta etki seviyesi (ERM-Effects Range-Median) adı altında iki farklı sayısal değer önerilmektedir. ERL 
değerinin altındaki kirletici konsantrasyonlarında sucul canlılar açısından toksik etkiler nadiren meydana 
gelirken, ERM değerinin üzerindeki kirletici konsantrasyonlarında sucul canlılar açısından toksik etkilerin 
muhtemel olduğu belirtilmektedir (Ivanice F.dos Santos ve ark.).   

Bu çalışma Yeşilırmak Nehri Havzası kıyı şeridi nehir sedimanlarında öncelikli kirletici olarak belirlenen 
16 PAH bileşiğinin konsantrasyonlarının ve sucul hayata etkilerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu 
çalışmalar sonucunda öncelikli 16 PAH bileşiği toplam konsantrasyonu dikkate alındığında, en yüksek değere 
Mert Irmağında (269,62 µg/kg) en düşük değere ise Engiz Çayı (36,13 µg/kg) istasyonunda rastlanılmıştır. 
Örnekleme yapılan noktalar arasında tespit edilen en yüksek PAH konsantrasyonun Naphtalene (138,86 µg/
kg), en düşük PAH konsantrasyonun ise Acenaphthene (0,53 µg/kg) bileşiği olduğu gözlemlenmiştir. Öncelikli 
16 PAH bileşiği dikkate alındığında kirletici konsantrasyonları; Mert Irmağı istasyonunda 0,96-36,90 µg/kg, 
Engiz Çayı istasyonunda 0,14-22,63 µg/kg aralığındadır. Örnekleme yapılan istasyonlar dikkate alındığında 
kirletici konsantrasyonları; Naphtalene bileşiği için 22,63-52,04 µg/kg, Acenaphthene bileşiği için 0,00-0,53 
µg/kg aralığındadır. 4 adet örnekleme istasyonu ve 16 öncelikli PAH bileşiği analiz sonuçları ERL ve ERM 
değerleri mevcut olan kirleticiler ile karşılaştırıldığında tüm konsantrasyonların bu değerlerin altında olduğu 
görülmüştür. 
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ÖZET

Dünya’da ve Türkiye’de enerji talebi gün be gün artmakta, enerjiye olan talep her ülkenin yatırımlarını ciddi 
şekilde etkilemektedir. Nüfus artışı; hızlı kentleşme ve sanayileşme, enerjiye olan talebi arttırmakla beraber, 
klasik enerji kaynaklarının dışında farklı enerji kaynaklarının da değerlendirilmesini önemli kılmaktadır. Bu 
çalışmanın temel amacı, sulama ve içmesuyu projelerinde kullanılmayan hidroelektrik potansiyelin kullanımını 
ve potansiyelinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.  İşletmede ya da proje aşamasında olan içmesuyu ve sulama 
projelerinde, basınç kırıcı vana gibi suyun potansiyel enerjisini sönümlendiren yapılar yerine borulara monte 
edilebilen boru tipi türbin yardımı ile değerlendirilmeyen enerjinin kullanılması sağlanabilmektedir. İçmesuyu 
ve sulama borulu şebekesi hatlarında basınç kırıcı vanalar yerine türbin yerleştirilmesi ile enerji üretilecek 
hem de basınç kırıcı vana görevi görecektir. İçmesuyu ve sulama projelerine entegre edilebilecek, enerji 
sektöründe kullanılan türbinler içmesuyu ve sulama şebekeleri işletmelerine uyum sağlamalıdır. İçmesuyu 
hatlarında ve sulama sezonlarında kullanılan içmesuyu ve sulama debisinin sürekli değişkenliği içmesuyu 
ve sulama şebekesinde kullanılacak türbin seçiminde önemli bir kriter oluşturmaktadır. İçmesuyu ve sulama 
şebekelerinde basıncı düzenleyen, yani, yapı sonrası boru da basınç olması gereken vanaların yerine de türbin 
yerleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Türbin basınç düzenleyici gibi çalışabilmektedir. Enerji sektöründe 
kullanılan Pelton, Francis ve Kaplan türbinlerinin yanında Ossberger, Crossflow Türbinleri sulama projelerinde 
kullanılabilirlik açısından öne çıkmaktadır. Bu türbinlere tasarım debisinin % 6 sı dahi gelse yüksek verim elde 
edilebilmektedir. Değişken debilerde, Ossberger Crossflow tipi türbin kullanımı önemli avantaj sağlamaktadır. 
Bu türbinlerin, içmesuyu ve sulama şebekelerine entegre edilmesinde içmesuyu ve sulama şebekelerinin ana 
amacının içmesuyu ve sulama olduğu unutulmamalı; sistemde herhangi bir sıkıntıya neden olmamalıdır. 
Bu çalışmada Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi  (ASKİ) Eşik Hidroelektrik Santrali örnek çalışma olarak 
değerlendirilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Enerji, Türbin, Eşik HES, Optimizasyon, ASKİ, İsale hattı  
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HYDROPOWER POTANTIAL IN WATER SUPPLY AN EXAMPLE;  EŞİK 
HYDROELECTRIC PLANT PROJECTS 
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ABSTRACT

Energy demand within worldwide and Turkey growing day by day and investments are effected due to the 
energy demand. Population increase, rapid urbanization and industrialization increase energy demand and 
different energy sources gain importance instead of classical enegry sources. Main purpose of this study is to 
reveal hydropower potential that is not used in irrigation or potable water projects. In management or project 
process, tubines that can be integrated to pipes can be used instead of pressure relief valves that dissipates 
energy of water in order to obtain energy from unused potential of water. Turbines integrated to pipes behave 
like a pressure relief valve and useful to produce energy in potable water and irrigation projects. Turbines used 
in energy sector has to be compatible with the potable water and irrigation facilities. Turbine choise become 
important due to the variations of flow. In addition turbine installation is possible instead of pressure control 
valves in potable water and irrigation networks because turbines can control pressure. In addition to turbines 
used in energry sector such as Pelton, Francis and Kaplan, Ossberger and Crossflow turbines come to the 
forefront in terms of usefulness in irrigation projects. Even if the inlet flow corresponds to 6% of design flow 
of the turbine, high efficiency can be obtained from these turbines. Therefore, Ossenberger Crossflow turbines 
provides an advantage in varying flows. When integrating these turbines to irrigation or potable water networks, 
it is important to remember that main purpose of these networks is to provide potable water and irrigation. In 
this study,  Ankara Water and Sewage Administration (ASKİ) Eşik Hydropower Plant is an example study that 
was evaluated.  

Key words: Energy, Turbines,Eşik HEPP, Optimization,ASKİ, Main Water Line
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1. GİRİŞ

Hızlı nüfus artışı,  kentleşme ve sanayileşme, tüm dünyada enerjiye olan talebi artırmakta, ülkeleri yeni enerji 
kaynakları bulma konusunda zorlamaktadır. Yeni enerji kaynaklarının bulunması talebi sürekli artırmaktadır.  
Bu çalışmada sulama projelerinde hidroelektrik potansiyel değerlendirilmesi yapılmıştır. Sulama ve içmesuyu 
şebeke ve iletim hatlarında basınç kırıcı yapılara ihtiyaç duyulabilmektedir. Türkiye’nin coğrafi yapısı gereği 
su kaynakları genellikle yerleşim ve sulama alanlarının üst kotlarındadır. İletim hatlarında bu nedenle yüksek 
basınçları önleyecek basınç kırıcı yapılar yerine bu çalışmada hidroelektrik santraller önerilmektedir. 

2. ENERJİ

Uluslararası Su Enerji Birliği (IHA) verilerine göre dünyada tüketilen elektrik enerjisinin %65,1’i fosil 
yakıtlardan üretilmektedir. Fosil yakıtların kullanımı da küresel ısınmayı artırmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Ortalama Sıcaklık Artışı ve Yıllara Göre Yakıt Tüketimi (1)

2008 yılında Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3000 kWh (KiloWatt-Saat) iken, ABD’de bu 
rakam 12322 kWh ‘dır (1). Bu tablo gelişmekte olan ülkelerin enerjiye olan ihtiyacının daha da artacağını 
göstermektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Dünya da Enerji Tüketimi Dağılımı (1)
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Dünya da üretilen enerji kaynaklarının %65’i fosil yakıtlardan temiz enerji kaynağı olan hidroelektrikten 
ise sadece % 16.48 ‘i üretilmektedir (Şekil 3). Fosil yakıtların kullanımı ise küresel ısınmaya, ortalama 
dünya sıcaklığı artmaktadır. Hidroelektrik enerji temiz enerji kaynağı olarak değerlendirilmekte diğer enerji 
kaynaklarının çevresel etkilerinin dışsal maliyetleri karşılaştırıldığında en risksiz ve temiz enerji kaynaklarından 
biridir (Şekil4). 

Şekil 3. Dünya da Farklı Kaynaklardan Enerji Tüketimi Dağılımı (1)

Şekil 4. Farklı Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması (2)
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Ülkemizin enerji potansiyelinin %33’ü hidroelektrikten, %50 ‘den fazlası fosil yakıtlardan elde edilmektedir. 
Fosil yakıt santral sayısı 261 iken, hidroelektrik santral sayısı 520’dir. Şuandaki 23 binlik kurulu güce 24 binlik 
yeni kurulu güç eklenecektir. Yeni eklenen kurulu güce karşılık santral sayısında artış olmaktadır. Yani her geçen 
gün birim santrale düşen kurulu güç miktarı azalmaktadır. Bu durum söyle yorumlanabilir; ülkemizde büyük 
kurulu güce sahip hidroelektrik santraller yatırımlar büyük oranda tamamlanmış, her geçen gün küçük kurulu 
güce sahip yatırımlar devreye girmektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere mevcut işletmede olan santrallerin 
birim santrale düşen kurulu güç miktarı 46 MW/santral iken inşa edileceklerin oranı 18 MW/santral’dir. 

Tablo 1. Ülkemizin Kaynaklara Göre Kurulu Güç Kapasitemiz  (3)

Şekil 5. Hidrolik Potansiyel (3)
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Tablo 2. Birim Santrale Düşen Kurulu güç

HES 
adedi

Toplam 
Kurulu Güç 

(MW)

HES Başına 
Düşen 

Kurulu Güç 
(MW/ADET)

mevcut 510 23640 46

yapım aşamasında 256 10590 41

inşa edilecek 1084 19535 18

3. SULAMA 

Türkiye’de sulanan alan 4.9 milyon ha olup, tarımsal alanın (26 milyon ha) yaklaşık olarak %19’unu 
oluşturmaktadır (4).   Türkiye’de son yıllarda sulama alanında önemli gelişmeler olmuş birçok bölgede sulama 
borulu şebeke yatırımı gerçekleştirilmiştir. Sulama borulu şebekeleri hem sektörel sulama suyu kullanımı 
azaltmakta hem de tarımsal verimi artıran modern sulama tekniklerine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda 
yapılan tüm DSİ yatırımlarının neredeyse tamamı borulu sulama şebekeleridir. Her ne kadar son yıllarda tüm 
sulama şebekesi inşaatları borulu Şekil 6’da gö Tablo 3 ‘te görüldüğü üzere sektörel sulama suyu kullanımı 
%70’ler mertebesinde seyretmektedir. Dünyadaki sektörel sulama suyu kullanımı %30’larda iken biz de 
kullanım %70’ler mertebesindedir (Şekil 7). Borulu sulama şebekelerinin klasik kanal sistemlerinin yerini 
alması, borulu sulama sisteminde suyun kullanımının kontrol altına alınması sektörel sulama suyu kullanımının 
azalmasına neden olacaktır. 

Şekil 6. Sulama Kanallarının Tip ve Uzunlukları (4)
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Şekil 7. Dünya da Sektörsel Su Kullanımı  

Tablo 3. Türkiye’de sektörlere göre su kullanımı (5)

4. SULAMA VE ENERJİ 

Damla ve yağmurlama sistemlerine uygun borulu şebekelerde, borulu sulama şebekelerinin hidrantlarında, 
tarlalara su veren yapılarda minimum 20-25 m su basınç sağlanmalıdır. Basınçlı sulama şebekeleri çözümünde 
su kaynağının ve sulama alanının kotuna bağlı olarak birçok projede basınç kırıcı yapı kullanılmaktadır. Bu 
basınç kırıcı yapılar genellikle borulu şebekelerde basınç kırıcı vanalar olmaktadır. Kontrol altına alınmış 
tortularından arındırılmış sulama suyundan enerji elde edilebilir. Borulu şebekelerde basınç kırıcı vanalar 
yerine türbinler konulabilir. İşletme ve bakım açısından basınç kırıcı vanalardan farkı olmayan bu türbinlerin 
tasarımı ve şebekenin enerji faydası da düşünülerek şebekelerin tasarlanması oldukça önemlidir. Basınç kırıcı 
vanalar genellikle statik şebeke basıncı 80-100 m su sütununu geçince, yüksek atülü yani yüksek maliyetli 
boruların konulmasını önlemek amacıyla konur. Basınç kırıcı vanalar ile boru maliyetlerinin optimizasyonu 
yapılmaya çalışılmaktadır. 
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Borulu sulama şebekelerin en önemli maliyet kalemi boru maliyetleridir. Devlet Su İşleri’nin belirli 
bölgelerdeki işlerinin metraj keşif çalışmaları incelenerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur (Tablo 4). 
Yapılan çalışmaya göre borulu sulama şebekelerinin ortalama % 60’lık kısmını boru ve kazısının maliyetini 
oluşturmaktadır. Şekil 8’de de görüldüğü üzere sulama alanı artıkça boru ve kazısının maliyet oranı artmaktadır. 

Tablo 4. Borulu Şebekelerde Boru ve Kazısı Maliyet Oranları 

Proje Adı

Brüt 
Sulama 
Alanı

Boru ve 
Kazısı Keşif 
Bedeli (TL)

Boru 
Keşfinin 
Toplam 
Keşifde 
Oranı (%)

Sanat 
Yapıları 
Keşif Bedeli 
(TL)

Sanat Yapısı 
Keşfinin 
Toplam 
Keşifde 
Oranı (%)

Edirne-Keşan Bahçeköy ,Çamlıca-Ihlamurdere,
Yenimucahir-Gökyar Gölet ve Sulaması 284,76 937.357 62 569.585 38
Isparta Yalvaç Çakırcal Gölet ve Sulaması 132 405.117 52 375.287 48
Karaman-Ermenek Sarıvadi Gölet ve Sulaması 16 41.339 36 75.007 64
Tunceli Hozat Uzundal Gölet ve Sulaması 706,9 7.875.318 78 2.230.471 22
Bingöl Merkez Göltepesi Gölet ve Sulaması 325 1.709.711 65 923.042 35
Elazığ Karakoçan Bazlama Gölet ve Sulaması 224 1.418.897 65 771.681 35
Karaman-Ermenek Kazancı Gölet ve Sulaması 42 206.241 53 183.818 47
Konya Hüyük Göçeri Gölet ve Sulaması 20 38.085 48 41.506 52
Konya Hüyük Mutlu Gölet ve Sulaması 94,4 274.665 71 109.874 29
Konya Hüyük Burunsuz Gölet ve Sulaması 37 109.641 68 50.508 32

Ortalama 60 40

Şekil 8. Sulama Alanı ile Şebeke Maliyeti İlişkisi 

Enerji potansiyeli açısından sulama şebekesinde yapısal değişikler yapılmalıdır. Bu yapısal değişikler 
basınç kırıcı yapı yerine konulacak Hidroelektrik Santral yapılarının sistem ile entegre çalışmasını sağlayacak 
düzenlemelerdir. Türbinlerin düzenli çalışabilmesi için sulama suyundaki tortu maksimum büyüklüğü 0.2 mm 
olmalıdır. Türbinin çalışması basınç ölçüm cihazları ya da su kaynağındaki sensörle kontrol edilmelidir.  Ana 
kanalı klasik kanal olan sulama şebekelerinde yosun ve tortu gibi problemlere yönelik extra önlem almak 
gerekebilir.  Sulama şebekesinin etkilenmesini önlemek için türbine paralel bypass hattı da herhangi bir arıza 
durumuna karşı teşkil edilmelidir. Hatta koç darbesi etkisi analiz edilmeli boru tasarımında koç darbesi dikkate 
alınmalıdır. HES’lerde üretilen enerjiyi nakil edecek enerji nakil hatları ve elektrik aksamları ek işletme ve 
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bakım maliyeti getirecektir. HES’lere yerleştirilecek türbin tasarımı sulama şebekesinin çalışma sistemine 
uyum sağlamalıdır. HES konulacak boru hattında HES’e giriş ve çıkış basınçları önemli bir tasarım kriteridir. 
HES’ler de kullanılacak türbin çeşitleri nehir tipi santrallerde kullanılan tüm türbin çeşitlerinden olabilir. 

5. TÜRBİN ÇEŞİTLERİ 

Türbinler iki ana gruba ayrılmaktadır: 

•	 İtki, aksiyon, etki tipi olarak adlandırılan türbinler (impulse turbines): Pelton,Turgo,  Crossflow 
ya da Ossberger tipi türbinler 

Türbin çarkı üzerinde çukur çanak şeklindeki kanatlara su fiskiyesinin (su jeti) çarparak su hızının değişmesi 
sonucu türbinin dönmesi sağlanır. daralan bir boru sisteminden (nozul) geçirilerek suya bir hız kazandırılır 
ve su jeti oluşturulur. Su jetinin kanatlara çarpması sonucu kinetik enerji, potansiyel enerjiye dönüşür. Bu 
sistemde çark kanatlarında basınç değişimi ortaya çıkmaz ve türbin kapalı bir ortama gereksinim duymaz. 
Daha ziyade çok yüksek düşülerde tercih edilir.

 

a)       b)

 

c)       d)

Şekil 9. Crossflow Türbin (7) 
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a)       b)

Şekil 10. Pelton Türbin (7)

•	 Reaksiyon, tepki tipi olarak adlandırılan türbinler (reaction turbines)  : Francis ve Kaplan

 

Türbin çarkının dönmesi, suyun çark çıkışında ivmelenmesi sonucu oluşan tepki kuvvetiyle sağlanır. Su 
enerjisini türbine verirken basınç değişir. Burada su basıncı ya da su emişi sağlanması için kapalı bir ortam ya 
da çarkın tamamen suyun içinde olması gerekir. Bu nedenle fazla miktarda suya gereksinim duyarlar.   

      

 

a)       b)

Şekil 11. Francis Türbin (7)
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   a)       b)

Şekil 12. Kaplan Türbin (7)

Bu türbin çeşitleri arasından sisteme en uygun türbin çeşidinin seçilmesi önemli bir kriterdir. Örneğin 
HES sonrasında basınç isteniyorsa Francis tipi türbin olmalıdır. Crossflow türbinlerinin sonrasında basınç 
sağlanamaz (7). 

Crossflow türbinler tasarım debisinin %6’sında çalışmaya başlayabilir. Francis türbinler ise tasarım 
debisinin % 60’lık kısmı sisteme ulaşmalıdır. Crossflow türbinler Şekil 9-c’de görüldüğü gibi kapaklı sisteme 
sahiptirler. Debinin 1/3’ü geldiğinde küçük kapak debinin 2/3’ü gelirse büyük kapak, debinin tamamı gelirse 
her iki kapakta açılacaktır. Francis türbinlerinin tasarım debisinin %60’lik kısmı gelmezse verimi düşüktür.  

Şekil 13. Crossflow ve Francis Tipi Türbin Verim Karşılaştırması (7)
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Crossflow türbinleri değişken debili sulama şebekelerine oldukça uygun türbindir. Bilindiği sulama 
şebekeleri kullanımı günlere ve aylara göre oldukça değişkendir. Crossflow türbinleri debi ve basınç 
değişkenliğine toleransı oldukça yüksek türbinlerdir.   

Kullanım kolaylığının yanısıra çalışma aralığı oldukça geniştir (7) örneğin:

CINK firması üretim aralığı

Düşü yüksekliği: H = 5… 200 m 

Debi: Q = 0,03… 13 m³/s

Güçler: N = 10… 3 500 Kw

Crossflow türbinlerin sediment büyüklüğü töleransı normal türbinlere göre yüksektir. Ortalama maksimum 
sediment büyüklüğü 0.2 mm iken Crossflow türbinlerde 0.4 mm’dir. 

Francis türbinlerin Crossflow türbinlere göre avantajı HES çıkışında basınç verebilmesidir. Yani 
HES çıkışında istenirse basınç sıfırlanmamakta su açığa çıkarılmamaktadır. Basınç ayar vanası olarak 
çalışabilmektedir. Şebekenin farklı özelliklerine göre farklı türbin tasarımları gerçekleştirilebilir. 

Hidroelektrik santral tesislerinin işletme de olan içmesuyu isale hatlarına herhangi bir olumsuz etkisi 
olmayacaktır. Cross-flow türbin kaplamalarında ‘BİSİL’ boyası kullanılmaktadır. Kullanılan ‘BİSİL’ boyası 
su da çözünmez özelliğe sahiptir. Cross-Flow türbinin mekanik yapısında bulunan yağlı parçalar dışardan 
kaynaklı olup, rulmanların su ile teması yoktur. Bu nedenle su ile herhangi bir karışma söz konusu değildir. Su 
ile karışıma olsa dahi kullanılan yağlar bitkisel yağ olduğundan olumsuz bir durum oluşmamaktadır.

6. ÖRNEK ÇALIŞMA – ASKİ EŞİK HİDROELEKTRİK SANTRALİ 

Ankara kentine içmesuyu sağlayan önemli kaynaklardan biri Çamlıdere Barajı’dır. Çamlıdere Barajı depo 
baraj olup kendi havzasından gelecek suya göre tasarlanmamıştır. Çamlıdere Barajı 1985 yılında işletmeye 
alınmıştır.  Barajın su kaynağı Filyos nehrinin kolu Ulusu Çayı’dır. 

 Işıklı Gerede Sistemi, Işıklı Regülatörü ile Çamlıdere Barajı arasında yapımı devam eden “Ankara İçme 
Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi-Gerede Tüneli Projesi” kapsamında Filyos Nehri’nin kolu Ulusu 
Çayı’na inşa edilecek olan “Işıklı Regülatörü ve İletim Tüneli” aracılığıyla cazibeli şekilde Çamlıdere Barajına 
aktarılması sistemidir. Proje kapsamında, Ulusu Çayı’nın kış ve ilkbahar aylarında fazla olan, aynı zamanda 
kullanılamadan denize dökülen fazla suyun regülatör aracılığıyla yönünün değiştirilerek yapımı devam eden 
tünel ile Eşik Deresi üzerinden Çamlıdere Barajı rezervuarına aktarılması düşünülmüştür. 

Yapılacak olan bu proje ile Ankara’nın 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacaktır. Yılda 226 milyon m³ 
suyun tünel aracılığıyla baraj rezervuarına ulaşması planlanmaktadır.
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Tünelin çıkışından alınacak suyun kanal ile devam ettirilip Çamlıdere Barajı havzasına aktarılması 
hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesi bu çalışmada örnek gösterilebilecek bir çalışmadır. Eşik HES 
projesi çalışmalarının henüz başında olup, ASKİ Genel Müdürlüğü bu çalışmaları yürütmektedir. Tünelden 
sonra yaklaşık 8 kmlik bir iletim kanalı yapılması düşünülmektedir. İletim kanalı sonunda bir yükleme havuzu 
(yaklaşık 90 m) vasıtasıyla su cebri boru ile  (yaklaşık 600 m) hidroelektrik santral binasına aktarılacaktır. 
Tünel çıkış kotu 1104 olup, Çamlıdere Barajı maksimum su seviyesi 1003 m’dir. Yukarıda bahsedilen HES 
projesi ile yaklaşık 100 m kot farkı kullanılarak enerji üretilecektir. Planlama raporlarında Ulusu Çayı ortalama 
debisi 8 m³/s olup maksimum debisi 25 m³/s olarak hesaplanmıştır. Maksimum 26 m³/s ve 100 m. düşüyü 
elektrik enerjisine çevirecek türbinlerin Francis tipi türbin olması ve 2 büyük bir küçük olmak üzere 3 ünite 
olması planlanmıştır.   İşin fizibilite raporu aşamasında 22.83 MW’lık kurulu güçe sahip tesiste, yılda yaklaşık 
52.42 GWsaatlık enerji üreteceği, yıllık enerji kazancı yaklaşık olarak 15 660 000 TL olması öngörülmüştür. 

Böylesine büyük bir tünel projesinin devamında yapılacak ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacak olan 
Eşik Regülatörü ve HES Projesi, akmakta olan suyun potansiyelinin heba olmasını önleyerek Türkiye’nin 
enerji arzına katkı sağlayacaktır.        

Şekil 14. Işıklı Gerede Sistemi Proje Formülasyonu 
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Şekil 15. Eşik HES Projesi Genel Vaziyet Görünümü 
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Şekil 16. Eşik HES Projesi Uydu Haritası Görünümü 

7. SONUÇ 

ASKİ Eşik HES Projesinde de görüldüğü gibi isale hatlarına yapılan HES’lerin katma değeri oldukça 
yüksektir. Kontrol altına alınmış suya az yatırımlar yapılarak enerji elde edilebilir projelerdir. Normal nehir 
tipi ya da baraj tipi HES projelerine göre maliyetleri daha düşük olup geri dönüşleri ve gelirleri yüksektir. Eşik 
HES projesinde görüldüğü gibi regülatör, çökeltim havuzu, tünel  gibi yapılara gerek kalmadan iletim kanalı, 
yükleme havuzu, cebri boru ve santral binası yapımı vasıtasıyla enerji üretilebilecektir. 

İsale hatlarının enerji potansiyeli oldukça yüksektir. Basınç kırıcı yapılar yerine uygun türbin seçimleri 
yapılarak içmesuyu  projelerinin enerji potansiyeli değerlendirilmiş olunur.  Doğru türbin seçimi isale hattının 
çalışmasında önemli bir etken olacaktır. İsale hattı optimizasyon çalışmaları ve türbin seçimi çalışmaları 
bütünlüklü olarak tasarlanmalı, sistem mimarisi en ekonomik isale hattı maliyeti sağlayacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Her ne kadar bu projelerde enerji sağlamak önemli bir işlev olsa da ana amacın içmesuyu 
sağlamak olduğu unutulmamalıdır.   
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ÖZET

Suyun tüketim miktarının yanında, hijyenik olarak da tüketicilere ulaşması giderek daha fazla 
önem kazanmaktadır.Bu amaca hizmet eden kuruluşların başında DSİ Genel Müdürlüğü gelmektedir. 
DSİ 7. Bölge Müdürlüğümüzde içmesuyu kaynağı olarak Samsun İli Çakmak Barajı’nı, Sinop İli 
Erfelek Barajı’nı, Ünye İlçesi ise Cevizdere Regülatörü, kullanılmaktadır. Arıtma tesislerinin gerek 
planlanması, gerek inşaa edilmesi gerekse de işletilmesi esnasında su kaynaklarında ham su kalitesi 
bölgemiz tarafından takip edilmektedir. Çalışmamızda Amonyum , Nitrit , Nitrat , Kjeldahl Azotu, 
Orto-fosfat, Toplam Fosfor, pH  ve Toplam Organik Madde analizleri yapılmış olup, elde edilen 
veriler TS 266- İnsanî Tüketim Amaçli Sular standardına ve  İçme Suyu Elde Edilen veya Elde 
Edilmesi Planlanan Yüzeysel Sularin Kalitesine Dair Yönetmelik  göre   değerlendirilmiştir. Çakmak 
Barajı değerlerinde Amonyum ,Nitrit ve Kjeldahl Azotu,Nitrat,Fosfat,Toplam Fosfor,pH  değerleri 
sınır değerleri aşmaz iken TOK Ocak 2015‘te 6,62 mg/l ile  A2  olduğu  gözlemlenmiştir. Sinop 
Erfelek Barajı’nda ise Mayıs 2017’de Keldahl Azot değeri 2,87 mg/l ile A3 sınıfında bulunmaktadır.



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

534

Erfelek Barajı’nda diğer tüm parametrelerin değerleri sınır değe rlerinin altında kaldığı görülmüştür.
Cevizdere Regülatörüne baktığımızda ise tüm dönemlerde ölçülen analiz değerlerinin sınır aralıklarda 
bulunduğu TS 266’ya uygun değerlere sahip olduğu gözlemlenmiştir.Çakmak Barajı ve Erfelek 
Barajlarında sınır aşan değerlerin bir sonraki analizlerde sınır aralıklarında bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime :İçme suyu, arıtma tesisi, TS 266, su kalitesi

ABSTRACT

In addition to the consumption amount of water, hygienic consumers need to reach more importance.
The DSI General Directorate is one of the institutions that serve this purpose. DSI 7. Samsun province 
Çakmak Dam, Sinop province Erfelek Dam, Ünye district Ise Cevizdere regulator, Melet stream 
regulator for Army Drinking Water is used as a source of regional directorate drinking water. Raw 
water quality in the Water Resources is followed by our region during the planning and construction 
of the treatment facilities and operation. In this study, ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, nitrate 
nitrogen, Ortho-phosphate, total phosphorus, pH, temperature and total organic matter were analyzed 
and the data obtained are evaluated according to TS 266 - human consumption water and drinking 
water quality of the planned surface water obtained or obtained. Ammonium, nitrite and Kjeldahl 
Azotu, nitrate, phosphate,total phosphorus, pH values have been observed to be A2 with 6.62 mg / L 
in January 2015 while the limit values do not exceed the limit values.In the Sinop Erfelek dam, in May 
2017 Keldahl nitrogen value is found in class 2,87 mg / L and A3.The values of all other parameters 
in the Erfelek dam remain below the limit values.When we looked at the Cevizdere regulator, it was 
observed that the analysis evaluations measured in all returnees have been found in the limits of TS 
266.The values exceeding the limit in the Çakmak Dam and Erfelek dam were found to be within the 
limits of subsequent analyses.

Key words :Drinking water, treatment plant, TS 266, water quality

1.GİRİŞ

Su, hem ekosistemlerin hem de gelecek nesillerin devamı için vazgeçilmez bir tükenebilir kaynaktır. 
İnsan, besin almadan haftalarca canlılığını sürdürebilmesine karşın, susuzluk durumunda ancak birkaç 
gün yaşayabilmektedir (Anonim, 2015). Bu durumu dikkate alan insanoğlu su kaynaklarına yakın 
yerleşim birimlerini tercih etmiştir. Su sadece insanoğlunun yaşamını idame ettiren bir fizyolojik 
ihtiyaç olarak ortaya çıksa da yüzme gibi birçok kültürel ihtiyaçlarını da karşılamaktadır (Demirel, 
2009; Hare, 2014). İnsanların sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için günlük aldığı kcal ile aynı 
paralelde litre olarak su tüketmesi gerekmektedir (Sciamanna et al., 2011; Drewnowski et al., 2013; 
Muckelbauer et al., 2013).

İçilebilir nitelikteki su fiziksel açıdan bulanık olmamalı, renksiz olmalı, kokusuz olmalı kendine has 
bir tadı bulunmalı ve içilebilir durumda sıcaklığının 15°C den daha aşağı ta olması arzu edilmektedir 
(Yaralı, 2013).
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Ülkelerin su tüketim miktarı üzerine nüfus artışı, sanayileşme ve artan enerji ihtiyacı gibi birçok 
faktör etkili olmaktadır. Suyun tüketim miktarının yanında, hijyenik olarak da tüketicilere ulaşması 
giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Son yıllarda artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için daha 
fazla teknoloji kullanımı sonucunda insanoğlunun doğal kaynakları israflı bir şekilde kullanması, 
temiz doğal su kaynaklarına ulaşımı zorlaştırmaktadır (Varer Kutanis, 2010). Bu durumu dikkate alan 
birçok çalışmada, gelecekte insanların su kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi için birçok ülkenin 
nüfus planlaması yapacağı vurgulanmaktadır (Çiçek ve Atol, 2009).

Artan nüfus ve birçok nedenden dolayı, insanların su ihtiyacını yeterli ve güvenli şekilde 
karşılaması için güvendikleri sulara talep giderek artmaktadır . Bu talebi karşılamak için şişe su ve 
arıtma cihazı pazarlayan firmalara yeni pazarlar yaratmakta ve halka hizmet götüren belediyelere 
ise seçim çalışmalarında sürekli bir etkileme aracı olarak kullanılmaktadır. Belediye su dağıtım 
sisteminin veya su kalitesinin yetersiz olduğu düşünülen yerlerde hanehalkının büyük çoğunluğu 
şişe suyu tüketmektedir (Ferrier, 2001; Doria, 2006; Espinosa-Garcia et al., 2015). Aynı nedenlerden 
dolayı da evinde arıtma cihazı bulunduran ailelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca şebeke 
suyunun dışında mahalle ve ünlü çeşmelerdeki sulara da birçok tüketici rağbet etmektedir.

2.MATERYAL VE YÖNTEM

2.1.Materyal

Çalışma alanı DSİ 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Samsun İli Çakmak Barajı’nı, 
Sinop İli Erfelek Barajı’nı, Ünye İlçesi ise Cevizdere Regülatörü,  Çayı Regülatörü’nde bulunan 
arıtma tesislerinin ham su veri girişlerini kapsamaktadır. Şekil 2.1’de DSİ 7. Bölge Müdürlüğü bölge 
sınırları verilmiştir.

Şekil 2.1 DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’ne ait bölge sınırları 
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Çalışma alanımız olan Samsun , Ünye ve Sinop Karadeniz Bölgesinin ılıman iklim özellikleri 
görülmektedir.Kış aylarında diğer aylara göre daha fazla yağış gözlemlenmektedir. Yazlar sıcak ve 
nemlidir.

 Geçmişte su temini çok önemli iken ve günümüzde su temininin yanı sıra sağlıklı su üretimi de 
oldukça önem arz etmektedir.Su kaynaklarındaki ham suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
analiz sonuçları, arıtma projesinde ve işletme şartlarında değerlendirmek üzere bulunmalıdır. İçme 
suyu arıtma tesisi yapıları proses kullanımlarına göre ayrılmaktadır. Şekil 2.1’de çökebilen madde 
miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil muhtevası ve rengi değişen nehir suyu arıtma akım şeması 
verilmektedir. Ünye içme suyu arıtma tesisleri  Şekil 2.1 arıtma tesisi yapısında bulunmaktadır. Şekil 
2.2 ‘de bulunan tesis prosesinde göl ve su haznelerinin suları için olup Samsun ve Sinop içme suyu 
tesislerine ait akım şemasını göstermektedir.

Şekil 2.1. Çökebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil muhtevası ve rengi değişen 
nehir suyu arıtma tesisi

Şekil 2.2 Göl ve su haznelerinin suları için arıtma akım şeması

2.2.Yöntem

Numuneler 2013- 2018 yılları arasında belirli periyot ve arazi şartlarına göre, DSİ 7. Bölge 
Müdürlüğü Havza İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü tarafından araziden alınıp, koruma şartları 
sağlandıktan sonrasında akredite bir laboratuvar olan Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 
tarafından tarafından Amonyum Azotu, Nitrit Azotu, Nitrat Azotu, Orto-fosfat, Toplam Fosfor, pH,  
ve Toplam Organik Madde(TOK) analizleri yapılmıştır. Analizler Tablo 2.2 ‘de belirtildiği gibi 
yapılmıştır.
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Tablo 2.2. Numunelerde yapılan analizler-metotları 

Sıra No Analiz Metod
1 pH TS EN ISO 10523
2 Orto-fosfat TS EN ISO 10304-1
3 Toplam Fosfor SM-4500P E
4 Amonyum Azotu, Nitrit Azotu, Nitrat Azotu TS EN ISO 14911

5 Toplam Organik Madde(TOK) TS 8195 EN 1484

Numunelerde yapılan analiz sonuçları TS 266- İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına ve İçme 
Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik ‘e 
göre değerlendirilmiştir. TS 266- İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardı verileri Tablo 2.3’de 
belirtilmektedir. Tablo 2.4 ‘te ise İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıfları bulunmaktadır.

Tablo2.3. TS 266 – İnsanî Tüketim Amaçlı Sular

Özellik

Değer

Birim AçıklamaSınıf 1 ve

Sınıf 2 Tip 1

Sınıf 2 Tip 2

Amonyum, en çok 0,05 0,50 mg/L

pH 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 pH birimi

Ambalâjlı sular 
için, üst sınır aynı 
kalmak kaydıyla, 

en düşük pH değeri 
4,5 olarak uygulan-

malıdır.

Nitrat 25 50 mg/L

Nitrit 0,10 0,50 mg/L

Toplam organik karbon

(TOK) Fark edilebilir bir 
değişiklik gözlenmemelidir.

Fark edilebilir bir değişiklik gözlenmemelidir.
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Tablo 2.4. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine 
Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıfları

Parametreler Birim A1 A1 A2 A2 A3 A3
K Z K Z K Z

Ph 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9

Nitrat mg/L 25 50(İ) 50(İ) 50(İ)

Reaktif Fosfor(Or-
to Fosfat-Fosforu)

mg/L 0,4 0,7 0,7

Toplam Kjeldahl 
Azotu

mg/L 1 2 3

Toplam Organik 
Karbon

mg/L 5 8 12

Z:Zorunlu              K:Kılavuz             İ:İstisnai

Nitrat ve nitritin çevresel yönden önemi insan ve hayvanlarda, alınan doza bağlı olarak 
oluşturdukları akut ve kronik nitrat ve nitrit zehirlenmeleri yanında, biyosferin de dekompoze 
edemediği nitrozaminlerden kaynaklanmaktadır (Ayyıldız,  1998).

Sindirim sisteminde besin zinciri ile alınan nitratın nitrite indirgenmesi insan sağlığına 
olumsuzluklar yaratmaktadır. İnsan kanında mevcut hemoglabinin oksijen taşıyıcı rolü nitrit gibi 
bileşenlerle engellenmektedir. Özellikle nitrit iyonları kanda mevcut hemoglobini methamoglobine 
dönüştürerek kan yolu ile oksijen transferi önlenmektedir.

Doğal organik maddeler tüm yüzeysel sularda ve yeraltı sularında kompleks biyotik ve abiyotik 
reaksiyonların bir sonucu olarak bulunmaktadır. Bu nedenle doğal organik maddeler, makromoleküler 
hümik maddeler,daha küçük molekül ağırlıklı hidrofilik asitler,proteinler, yağlar, karboksilik asitler, 
amino asitler, karbonhidratlar ve hidrokarbonları içine alan organik maddelerin heterojen bir 
karışımıdır (Küçükçongar vd, 2009).

3.BULGULAR 

2013-2018 yılları arasında Amonyum Azotu, Nitrit Azotu, Nitrat Azotu, Orto-fosfat, Toplam 
Fosfor, pH ,  ve Toplam Organik Madde analizleri yapılmış olup, elde edilen veriler TS 266- İnsanî 
Tüketim Amaçlı Sular standardına ve  İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmelik  göre   değerlendirilmiştir.

Samsun iline ait içme suyu arıtma tesisi olan Çakmak Barajı verileri Tablo 3.1’de verilmektedir.
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Tablo3.1.Çakmak Barajı ham su verileri

Ç a k m a k 
Barajı nu-
mune alım 
tarihleri

Amonyum 
mg/L 

N i -
trit-mg/L 

N i t r a t 
-mg/L

Kjeldahl Azotu- 
mg/L

Orto fos-
fat- mg/L

TOK (To-
plam Organ-
ik Karbon)- 
mg/L

Toplam Fos-
for- mg/L

pH

17.01.2013 <0,038 <0,015 7,2 <0,72 <0,324 1,81 <0,05 8,35

10.04.2013 <0,038 <0,015 4,54 <0,72 <0,324 1,53 <0,05 8,31
04.07.2013 0,33 <0,015 1,17 <0,72 <0,324 2,08 <0,05 8,2
30.10.2013 <0,038 <0,015 0,56 <0,72 <0,324 <0,54 <0,05 9,12
30.01.2014 <0,038 <0,015 23,1 <0,72 <0,324 0,71 0,11 8,1
10.07.2014 <0,038 <0,015 8,69 <0,72 <0,324 2,94 <0,05 8,02
17.10.2014 <0,038 <0,015 <0,22 <0,72 <0,324 1,58 0,12 7,89
30.01.2015 <0,038 0,070 <0,22 <0,72 <0,324 6,62 <0,05 7,72
15.01.2016 <0,038 0,020 6,58 <0,72 <0,324 4,33 <0,05 7,85
11.04.2016 <0,038 <0,015 5,58 <0,72 <0,324 2,42 <0,05 7,56
13.01.2017 <0,038 <0,015 4,73 <0,72 0,628 5,28 <0,05 8,54
07.04.2017 <0,038 <0,015 8,61 0,76 <0,324 2,37 <0,05 8,29
30.07.2017 <0,038 <0,015  4,02 0,92 <0,324 2,27 <0,05 8,11
07.11.2017 <0,038 <0,015 3,43 <0,72 <0,324 2,37 <0,05 7,58
17.04.2018 <0,038 <0,015 5,24 2,4 <0,324 1,96 <0,05 8,22

Çakmak Barajı verilerine bakıldığında Amonyum verilerinde 2013 Temmuz ayında 0,33 mg/L 
değeri ile  TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre Sınıf 1 tipi 0,05 mg/L ‘yi aştığı 
gözlemlenirken, diğer aylarda gözlemlenmemiştir.

Nitrit değerlerinde TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre Sınıf 1 tip sınır değeri 
olan 0,10 mg/L ‘yi aştığı hiçbir tarihte gözlemlenmemiştir. Nitrat değerlerinde Sınıf 1 tip sınır değeri 
olan 25,0 mg/L’ye Temmuz 2014 tarihinde 23,1 mg/L ile yaklaştığı, diğer tarihlerde görülmemiştir.  

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 
Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre Toplam Kjeldahl Azotu 2,0 mg/L değeri Nisan 
2018’de aşıldığı A2 sınıfında olduğu görülmüştür.

Orto-fosfat fosforu değerlerinde İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel 
Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarında A1 sınıfı değeri olan  0,4 mg/
L’yi Ocak 2017 yılında aştığı görülmektedir.

Çakmak Barajı verilerinde, Toplam Organik Karbon değerlerinde İçme Suyu Elde Edilen veya Elde 
Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarında 
A1 sınıf değeri olan 5,0 mg/L yi Ocak 2015 ve Ocak 2017 tarihlerinde aşıldığı gözlemlenmiştir. pH 
verilerinde  bakıldığında, tüm tarihlerde TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre 6,5-9,5 
aralığında olduğu, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine 
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Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre ise Ekim 2013 ve Ocak 2017 tarihlerinde A1 
sınıf değeri olan pH 8,5 değerini aştığı görülmektedir.

Sinop Erfelek içme suyu tesisine arıtım öncesi ham su verilerine ait su kalitesi verileri Tablo 3.2 
de verilmektedir.

Tablo3.2. Sinop-Erfelek Barajı ham su verileri

Sinop-Er-
felek Barajı 
aylar

Amonyum 
mg/L 

Nitrit-mg/L Nitrat -mg/L Kjeldahl 
A z o t u - 
mg/L

O r t o 
f o s f a t - 
mg/L

TOK (Toplam 
Organik Kar-
bon)- mg/L

Toplam Fos-
for- mg/L

pH

19.02.2013 <0,038 <0,015 5,82 <0,324 <0,72 1,52 0,1 8,84

16.05.2013 0,44 <0,015 3,19 <0,324 <0,72 1,21 <0,05 8,23
28.08.2013 <0,038 <0,015 0,47 <0,324 <0,72 1,3654 <0,05 8,25
05.12.2013 <0,038 <0,015 0,47 <0,324 <0,72 <0,54 <0,05 8,9
11.02.2014 <0,038 <0,015 18,78 <0,324 <0,72 0,53 0,11 7,2
07.08.2014 <0,038 <0,015 <0,22 <0,324 <0,72 <0,54 <0,05 8,01
14.01.2016 <0,038 <0,015 2,30 <0,324 <0,72 2,82 <0,05 9,06
02.03.2016 <0,038 <0,015 2,68 <0,324 <0,72 3,16 <0,05 8,46
06.02.2017 <0,038 <0,015 2,82 <0,324 <0,72 2,77 <0,05 8,29
08.05.2017 <0,038 <0,015 3,62 <0,324 <0,72 2,66 <0,05 8,18
02.08.2017 <0,038 <0,015 2,99 <0,324 <0,72 1,09 <0,05 7,91
07.11.2017 <0,038 <0,015 3,01 <0,324 <0,72 1,87 <0,05 6,48
23.03.2018 <0,038 <0,015 <0,22 <0,324 1,7 2,51 <0,05 8,39
03.05.2018 <0,038 <0,015 0,633 <0,324 2,87 <0,54 <0,05 8,26

Sinop Erfelek Barajı öncesi ham verilere bakıldığında Amonyum verilerinde Nisan 2013 tarihinde 
0,44 mg/L değeri ile  TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre Sınıf 1 tipi 0,05 mg/L 
‘yi aştığı gözlemlenirken, diğer aylarda gözlemlenmemiştir. Nitrit ve Nitrat verilerinde 2013-2018 
tarihleri arasında TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre Sınıf 1 tipi Nitrit için 0,10 
mg/L ,Nitrat için 25,0 mg/L değerini aşan değerler görülmemiştir.

Sinop Erfelek Barajı ham su verilerinde İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan 
Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre Toplam Kjeldahl 
Azotu ve TOK değerleri A1 sınıf değeri aştığı görülmemiştir. pH verilerinde Aralık  2013 ve Ocak 
2016 tarihlerinde A1 sınıf değeri olan pH 8,5 değeri aştığı görülmektedir.

Ünye Cevizdere Regülatörü öncesinde alınan  Ünye Cevizdere  Kızıldere karışım sonrası 
noktasına ait veriler Tablo 3.2 bulunmaktadır.
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Tablo 3.3. Ünye-Cevizdere Kızıl dere karışım sonrası ham su verileri

Ünye-
Cevizdere 
Kızıl dere 
karışım 
sonrası 
aylar

Amonyum 
mg/L 

Nitrit-mg/L N i t r a t 
-mg/L

Kjeldahl Azotu- 
mg/L

Orto fosfat- 
mg/L

T O K 
(Toplam 
Organ ik 
Karbon)- 
mg/L

Toplam Fos-
for- mg/L

pH

05.02.2013 <0,038 <0,015 7,18 <0,72 <0,324 1,54 <0,05 8,48

08.05.2013 <0,038 <0,015 3,85 <0,72 <0,324 0,95 <0,05 8,35
28.08.2013 <0,038 <0,015 0,56 <0,72 <0,324 0,90 <0,05 8,55
19.11.2013 <0,038 <0,015 0,79 <0,72 <0,324 <0,54 <0,05 8,9
28.02.2014 <0,038 <0,015 13,02 <0,72 <0,324 1,91 <0,05 8,02
25.08.2014 <0,038 <0,015 <0,22 <0,72 <0,324 1,25 <0,05 8,0
18.11.2014 <0,038 <0,015 6,9 <0,72 <0,324 1,79 0,11 7,98
11.02.2015 <0,038 <0,015 <0,22 <0,72 <0,324 1,81 <0,05 8,32
18.02.2016 <0,038 <0,015 4,70 <0,72 <0,324 1,94 <0,05 7,21
09.02.2017 <0,038 <0,015 7,64 <0,72 <0,324 2,39 <0,05 7,11
10.05.2017 <0,038 <0,015 4,32 <0,72 <0,324 1,98 <0,05 7,79
04.08.2017 <0,038 <0,015 4,52 0,74 <0,324 1,85 <0,05 7,93
21.11.2017 <0,038 <0,015 3,47 <0,72 <0,324 2,14 <0,05 7,66
13.03.2018 <0,038 <0,015 1,68 1,49 <0,324 1,26 <0,05 8,24

Ünye Cevizdere Regülatörü öncesinde alınan  Ünye Cevizdere  Kızıldere karışım sonrası noktasında 
Amonyum ,Nitrit ve Nitrat verilerinde Tablo 2.3 ‘te TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına 
göre Sınıf 1 tipi verilerini aştığı gözlemlenmemiştir.

2013-2018 Ünye-Cevizdere Kızıl dere karışım sonrası verilerinde Tablo 2.4 ‘te İçme Suyu Elde 
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su 
kalite sınıflarına göre A1 sınıf değeri Toplam Kjeldahl Azotu 2,0 mg/L değeri ve   Orto-fosfat fosforu 
değerlerinde 0,4 mg/L’yi, Toplam Organik Karbon 5,0 mg/L yi aştığı görülmemektedir.

TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre 6,5-9,5 aralığında olduğu, İçme Suyu Elde 
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su 
kalite sınıflarına göre ise tüm noktalar sınır değeri aşmaz iken İçme Suyu Elde Edilen veya Elde 
Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına 
göre A1 sınıf değeri olan pH 8,5 değerini Ağustos 2018 ve aştığı görülmektedir.

Çalışma noktalarında tüm Toplam Fosfor değerlerine bakıldığında en yüksek fosfor değeri 0,12 
mg/L olarak  Çakmak Barajı ham veri noktasında Ekim 2014 tarihinde gözlemlenmiştir.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

İçme suyu kalitesi ve içme suyu arıtma tesislerine ait adımlar İçme Suyu Elde Edilen veya Elde 
Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen maddelere göre planlanıp 
araştırıldıktan sonra hayata geçirilmektedir. Ülkemizde bu yönde yatırımcı kuruluşların başında 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gelmektedir, gerek İçme Suyu Havza Etüt çalışmalarında gerek 
içme suyu tesislerin hayata geçirilmesine kadar tüm adımlarda birebir çalışan Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü daha sonraki zamanlarda da içme suyu havzasının su kalite kontrolünü sağlamaktadır.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Samsun İli Çakmak Barajı’nı, Amonyum 
verilerinde 2013 Temmuz ayında 0,33 mg/L değeri ile  TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular 
standardına göre Sınıf 1 tipi 0,05 mg/L ‘yi aştığı gözlemlenirken, Nitrit değerlerinde göre Sınıf 1 tip 
sınır değeri olan 0,10 mg/L ‘yi aştığı hiçbir tarihte gözlemlenmemiştir. Nitrat değerlerinde Sınıf 1 
tip sınır değeri olan 25,0 mg/L’ye Temmuz 2014 tarihinde 23,1 mg/L ile yaklaştığı, diğer tarihlerde 
görülmemiştir.  çme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine 
Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre Toplam Kjeldahl Azotu 2,0 mg/L değeri Nisan 
2018’de aşıldığı A2 sınıfında olduğu görülmüştür. Orto-fosfat fosforu değerlerinde İçme Suyu Elde 
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su 
kalite sınıflarında A1 sınıfı değeri olan  0,4 mg/L’yi Ocak 2017 yılında aştığı görülmektedir, Toplam 
Organik Karbon değerlerinde A1 sınıf değeri olan 5,0 mg/L yi Ocak 2015 ve Ocak 2017 tarihlerinde 
aşıldığı gözlemlenmiştir. pH verilerinde  bakıldığında, tüm tarihlerde TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı 
Sular standardına göre 6,5-9,5 aralığında olduğu, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan 
Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre ise Ekim 2013 ve 
Ocak 2017 tarihlerinde A1 sınıf değeri olan pH 8,5 değerini aştığı görülmektedir.

Sinop Erfelek Barajı öncesi ham verilere bakıldığında Amonyum verilerinde Nisan 2013 tarihinde 
0,44 mg/L değeri ile  TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre Sınıf 1 tipi 0,05 mg/L 
‘yi aştığı gözlemlenirken, diğer aylarda gözlemlenmemiştir. Nitrit ve Nitrat verilerinde 2013-2018 
tarihleri arasında TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standardına göre Sınıf 1 tipi Nitrit için 0,10 
mg/L, Nitrat için 25,0 mg/L değerini aşan değerler görülmemiştir. Sinop Erfelek Barajı ham su 
verilerinde İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 
Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre Toplam Kjeldahl Azotu ve TOK değerleri A1 sınıf 
değeri aştığı görülmemiştir. pH verilerinde Aralık  2013 ve Ocak 2016 tarihlerinde A1 sınıf değeri 
olan pH 8,5 değeri aştığı görülmektedir.

Ünye Cevizdere Regülatörü öncesinde alınan  Ünye Cevizdere  Kızıldere karışım sonrası 
noktasında Amonyum ,Nitrit ve Nitrat verilerinde Tablo 2.3 ‘te TS 266 İnsanî Tüketim Amaçlı Sular 
standardına göre Sınıf 1 tipi verilerini aştığı gözlemlenmemiştir.2013-2018 Ünye-Cevizdere Kızıl 
dere karışım sonrası verilerinde Tablo 2.4 ‘te İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan 
Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre A1 sınıf değeri 
Toplam Kjeldahl Azotu 2,0 mg/L değeri ve   Orto-fosfat fosforu değerlerinde 0,4 mg/L’yi, Toplam 
Organik Karbon 5,0 mg/L yi aştığı görülmemektedir.

Sonuç olarak kullanımda olan Samsun İli Çakmak Barajı’nı, Sinop İli Erfelek Barajı’nı, Ünye 
İlçesi ise Cevizdere Regülatörü öncesinde bulunan noktalardan alınan ham su verilerine bakıldığında 
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Tablo 2.3 belirtilen TS 266 – İnsanî Tüketim Amaçlı Sular standartına göre çoğunlukla Sınıf 1 tipinde 
,Tablo 2.4 belirtilen İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine 
Dair Yönetmelik’te belirtilen su kalite sınıflarına göre ise A1 sınıfında olduğu gözlemlenmiştir. Ham 
su verilerinin arıtma öncesinde gayet kullanılabilir olduğu kirlilik olarak sınır değerlerin aşılsa da bir 
sonraki aylarda değerlerin düştüğü gözlemlenmiştir.

KAYNAKLAR 

Anonim, 2015. Dünyadaki Su Kıtlığının Ana Nedenleri Nelerdir. http://www.delinetciler.org/
ekolojive-cevre-sorunlari/160560-dunyadaki-su-kitliginin-ana-nedenleri-nelerdir.html.ErişimTarihi: 
15.02.2015.

Demirel, M., 2009. Su Kaynakları Yönetimindeki Politika ve Sorunlar:  Denizli Örneğinde Bir 
Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

Drewnowski, A., Colin, D.R, Florence, C., 2013. Water and Beverage Consumption among Adults 
inthe United States: Cross-Sectional Study Using Data from NHANES 2005–2010. BMC Public 
Health, Doi:10.1186/1471-2458-13-1068.

Espinosa-García, A. C., Díaz-Ávalos, C., González-Villarreal, F.J., Val-Segura, R., 
Malvaez-Orozco,V., and Mazari-Hiriart, M., 2015. Drinking Water Quality in a Mexico City 
UniversityCommunity: Perception and Preferences. EcoHealth, 12(1): 88-97.

Ferrier, C., 2001. Bottled Water: Understanding a Social Phenomenon. World Wild Foundation(WWF). 
http://www.panda.org/ livingwaters/pubs/bottled_water.pdf. Erişim tarihi:15.02.2015.

Geneva.Çiçek, İ. ve Atol, M., 2009.Türkiye’nin Su Potansiyelinin Belirlenmesinde Yeni Bir 
Yaklaşım.Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(1): 51-64.

İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik-
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120629-9.htm-16 Temmuz 2018

Muckelbauer, R., Sarganas, G., Grüneis, A., Müller-Nordhorn, J., 2013. Association between 
WaterConsumption and Body Weight Outcomes: A Systematic Review. The American Journal 
ofClinical Nutrition, 1-18, Doi: 10.3945/ajcn.112.055061.

Sciamanna, C.N., Kiernan, M., Rolls, B.J., Boan, J., Stuckey, H., Kephart, D., Miller, C.K., Jensen,G., 
Hartmann, T.J., Loken, E., et al., 2011. Practices Associated with Weight Loss VersusWeight-Loss 
Maintenance Results of A National Survey. Am. J. Prev. Med, 41: 159-66.

TS 266 - İnsanî Tüketim Amaçlı Sular Standartı

Varer Kutanis, V., 2010. Trabzon Bölgesinde Satışa Sunulan Ambalajlı Suların Mikrobiyolojik 
ISSN:1307-3311

Yaralı, E., 2013. Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Teknolojisi. http://www.akademik.adu.edu.tr. 
ErişimTarihi: 15.02.2017.



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

544



545

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu

6-7 Aralık 2018 , Afyonkarahisar 

1st International Potable Water and Waste Water Symposium

 December 6-7, 2018  Afyonkarahisar

Boru Hatlarında Hava Vanaları Seçim Kriterleri

ve Konumlandırılmaları

İbrahim ZAĞRALI

Makina Müh.

Doğuş Vana ve Döküm San. Tic. Ltd. Şti.

1202/1 Sokak No:54/F Yenişehir-İzmir

ibrahim.zagrali@dogusvana.com.tr

ÖZET

Kapalı sistem su iletim hatları ve dağıtım şebekeleri içerisindeki hava miktarını kontrol altında tutarak 
boru hattında ve su akışı üzerinde herhangi bir kısıtlama yaratmamak” şeklinde tanımlanan hava regülasyonu, 
boru hattı patlamalarının önüne geçebilmek ve boru hatlarını/şebekeyi daha verimli hale getirebilmek adına 
önemli bir konudur. Sistemdeki hava - su dengesini belirleyen ve hava transferini gerçekleştiren vanalar, “Hava 
Vanaları” olarak adlandırılır. Hava Vanalarının seçimi, boyutlandır ılması ve sistem üzerinde konumlandırılması, 
hava transfer performansını direkt olarak etkileyen temel konudur ve bu seçimler bilimsel temellere dayalı 
hesaplamalar neticesinde gerçekleştirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hava Vanası-Vantuz-Kapasite-Vakum-Orifis

Air Valve Selecting Criterias and Location of Air Valves in Pipelines

ABSTRACT

In closed systems, the quantity of air inside the system and the ratio of water – air create a complicated 
issue for water distribution networks. Air in the pipelines can cause water flow inefficiencies & increase energy 
consumption, can cause pressure surges, flow surges, water hammer, can increase cavitation inside the pipeline 
and can cause harm to the system.  



1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

546

Air Valve is an equipment that regulates air quantity inside the pipelines. These valves can differ from each 
other in terms of their function, working medium and their capacity. Mainly, air valves have three different 
functions:

•	 Releasing large quantities of air from the system

•	 Taking in large quantities of air to the system

•	 Releasing pressurized air pockets from the system

Air valves protect the system from different hydraulic affects, however selecting and installing an air valve 
is a very important issue since wrong selection/installation of these valves can not only protect the system but 
also can cause damage to the system.

If inappropriate valve is selected, the uncontrolled release of air from a large orifice or a very limited in take 
of air from a very small orifice can cause hydraulic problems in the pipeline. Therefore, capacity of releasing 
and admitting air is a big concern for air valve selection. The flow capacity of the system should be determined 
first, based on some scientific calculations and an air valve that matches these discharge and intake capacities 
should be selected. 

Furthermore, installation of air valves is another topic which should be taken into consideration.

In this paper, we will discuss about air valves in closed water distribution systems, and their selection & 
installation criteria.   

Keywords: Air Valve-Capacity-Vacuum-Orifice

SU ŞEBEKELERİNDE HAVA KONTROLÜ GEREKLİLİĞİ

Kapalı sistem su dağıtım şebekelerinde hava miktarının regülasyonu, ülkemizde birçok kullanıcı tarafından 
göz ardı edilen, oldukça önemli bir konudur. Boru patlamalarının önüne geçebilmek ve sistemi daha verimli 
kılmak gibi şebekeyi etkileyen iki önemli faktör, dağıtım şebekesindeki hava miktarının doğru regülasyonu 
ile mümkün olmaktadır. Kapalı sistem su dağıtım şebekelerinde hava miktarının regülasyonu ile tanımlanmak 
istenen konu, şebeke ve boru hatlarında şartlara bağlı olarak, borudan atmosfere veya atmosferden boruya 
hava transferini gerçekleştirerek su akışı üzerindeki kısıtlamaların ve boru hattında oluşabilecek zararların 
engellenmesidir

Boru hattı patlamaları, kapalı sistem su dağıtım şebekelerinde sıkça yaşanan bir sorun olmasına rağmen, 
patlamaların neden oluştuğu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olabilmek oldukça zor bir konudur. Şebeke 
içerisinde ani izolasyon vanası kapanması sonucu pozitif darbe oluşması, ani pompa kapanması sonucu 
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şebekede vakum oluşması, boru hattına dışarıdan gelen darbeler, su kütle ayrışması sonucu oluşan basınç 
değişimleri gibi pek çok neden boru patlamalarının ana sebebi olarak belirtilebilir. Fakat araştırmalar gösteriyor 
ki boru patlamaların %60’ının temel nedeni, şebekede hava transferinin doğru olarak yapılmaması kaynaklıdır. 
Ayrıca yukarıda belirtilen diğer boru patlama nedenlerinin birçoğu da dolaylı olarak hava transferinin yanlış 
yapılması sonucu meydana gelmektedir. 

            
 

Hava sıkışması  Hızlı boşaltmaya bağlı vakum   Şekil 1.

Hava miktarı regülasyonunun doğru olarak yapılmaması nedenli boru patlamaları üç farklı başlık altında 
incelenebilir. Bu başlıklardan birincisi, boru hattı ilk doldurulurken oluşan sorunlardır. Bilindiği gibi boru hattı 
su ile doldurulmadan önce hava ile doludur. Şebekeye basılan su, boru hattı içerisindeki hava kütlesini iterek 
sıkıştırır. Gidecek yer bulamayan bu kütle ise şebeke içerisindeki basıncı arttırarak boru hattı üzerinde pozitif 
streslere yol açar ve boru hattını patlatır (Şekil 1). 

Hava miktarı regülasyonunun doğru olarak yapılamaması nedenli boru patlamalarının ikinci başlığı ise 
boru hattı boşaltılırken oluşan sorunlardır. Bu gibi durumlarda ise bir tahliye vanası yardımıyla hat boşaltılır. 
Boşalan suyun arkasında, boru hattını dolduracak herhangi bir başka akışkan bulunmadığı için, hat içerisinde 
negatif basınç oluşur ve boru hattında negatif stresler meydana gelir. Özellikle pek çok standart boru hattı, 
pozitif streslere dayanıklı olduğu halde negatif streslere dayanıklı değildir. Dolayısı ile böyle bir durumda 
boru hattı içerisinde oluşan vakuma bağlı olarak göçerek patlar (Şekil 2). Şebeke içerisinde negatif basıncın 
oluşmasının bir diğer zararı ise, vakumun boru hattı 

üzerindeki conta, o-ring gibi sızdırmazlık elemanlarını içeriye doğru emmesidir. Böyle durumlarda bağlantı 
noktaları arasında sızdırmazlık sağlanamaz. Eğer boru hattı atık su sızıntısının olduğu bir kesitten geçiyor 
ise, sistem içerisinde oluşan negatif basınç etkisiyle atık su içeriye doğru çekilebilir ve içme suyunda insan 
sağlığına zararlı kontaminasyon görülebilir.

Yetersiz hava regülasyonu kaynaklı boru hattı patlamalarının üçüncü başlığı ise kütle ayrışması durumudur. 
Sistemde oluşabilecek ani basınç değişimleri, çap daralmaları veya sıcaklık farkları sonucu, boru hattında 
ilerleyen su kütlesinden biri, arkasındaki kütleye göre daha hızlanarak arkadaki kütleden kopar. Dolayısı ile bu 
iki kütle arasında boşluk oluşur. Oluşan boşluk içerisinde herhangi bir akışkan olmadığı için iki kütle arasında 
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meydana gelen vakum su kütlelerini tekrar kendisine doğru çeker. Böyle bir durumda iki su kütlesi de vakum 
oluşan bölüme doğru çok hızlı bir şekilde ilerleyerek çarpışır boru hattında hasara sebep olur (Şekil 3). 

         

Kolon birleşmesi  Hava kabarcıklarının toplanması        Şekil 3.                   

Kapalı sistem su dağıtım şebekelerinde hava miktarı regülasyonunun doğru yapılmamasının önemli bir 
sonucu da sistemin verimsiz çalışmasıdır. Araştırmalara göre su şebekelerinde ortalama olarak akışkanın %15-
20’si hava kütlelerinden oluşmaktadır. Doğru olarak tahliye edilmeyen bu miktar, ortalama %20 daha fazla 
pompalama enerjisine, yani %20 daha fazla enerji maliyetine yol açmaktadır. Dolayısı ile hava miktarının 
regülasyonu, sistemin çalışma maliyetine de direkt olarak etki eden bir faktördür. Şekil 4’te görüldüğü gibi 
sistemin üst noktalarında ve eğim değişimlerinin yaşandığı bölgelerde hava kabarcıkları toplanarak, su akışını 
engelleyecek yönde bir kuvvet oluşturur. Bu sebeple hatta su basan pompa, oluşan bu direnci de yenmek 
zorunda kalır ve pompa enerji tüketimi artar. 

Son olarak boru hattının üst noktalarında toplanan hava kabarcıkları, çelik borularda hava cebinin oluştuğu 
bölgelerde zengin oksijene bağlı korozyon oluşumunu tetikler ve boru hattının ömrünü kısaltır.

SU ŞEBEKELERİNE HAVA GİRİŞ KAYNAKLARI

Her şeyden önce sisteme ilk kez su verilemeye başlandığında, hat boş değil, hava ile doludur. Hat 
içerisindeki hava kütlesi ilerleyerek sistemden çıkış yolu arar. Pek çok sistemde bu hava kütlesi sağlıklı tahliye 
edilemediği için bir miktar hava kütlesi sürekli olarak sistem içerisinde kalır ve yukarıda açıklanan sorunlara 
yol açar. Kapalı sistem su dağıtım şebekelerine hava girişinin yaşanması oldukça yaygın bir durumdur. Hava, 
şebekeye farklı yollardan girebilir ve sistemin çalışmasını etkileyebilir. Bu yollardan en önemlisi ve aynı 
zamanda en az bilineni, şebeke içerisinde dolaşan su hacminin yaklaşık %2’sinin çözünmüş hava olmasıdır. 
Ani bir basınç / sıcaklık değişiminde su içerisinde çözünmüş olarak bulunan hava ortaya çıkar ve sistemin 
belirli bölgelerinde toplanmaya başlar. Özellikle hava vana seçimlerinde bu durum göz önünde bulundurulmalı 
ve kapasite seçimlerinde ortalama %2 oranında bir pay bırakılmalıdır. Şebekeye hava girişinin yaşandığı ikinci 
bir nokta ise pompalardır. Özellikle derin kuyu pompalarının uzun emme boruları, sistem çalışmaz iken belirli 
bir miktar hava ile doludur. Pompa çalıştırıldığında, emme borusundaki hava şebekeye pompalanır ve sistem 
içerisine dâhil edilir. Boru hattına hava girişinin yaşandığı bir diğer durum ise, şebeke içerisinde negatif basınç 
yaşandığı durumlardır. Böyle bir durumda boru hattı üzerinde bulunan çatlaklardan, fitingslerden ve vana 

bağlantılarından içeriye doğru hava emilebilir. Ayrıca vakum esnasında izolasyon vanası, hidrant gibi 
vanalar açılırsa, basınç farkından dolayı sisteme hava emilebilir.
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Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı hava miktarının regülasyonu, kapalı sistem su şebekeleri için 
hayati bir konudur. Hava regülasyonu, başka bir deyişle hava transferi vana üreticileri tarafından geliştirilen 
değişik tiplerdeki hava vanaları ile gerçekleştirilir. 

HAVA VANALARI

Hava vanaları, kapalı sistem su dağıtım şebekesinin akciğerleri olarak tanımlanabilir. Hava vanaları, kapalı 
konumdayken borudan dışarıya su çıkışını engellerler; açık konumdayken ise sisteme hava emerler veya 
sistemden dışarıya hava tahliye ederler. Hava vanaları, temel olarak fonksiyonlarına göre tiplere ayrılabilir. 
Her bir hava vanasının farklı fonksiyonları bulunmakta olup, hepsi aynı amaç için kullanılamaz. Kullanıcı, 
sistemindeki ihtiyaca göre en uygun amaçlı hava vanasını seçmeli, doğru bir şekilde, doğru konuma monte 
etmelidir. Vana seçiminde atılması gereken ilk adım, hava vanasının tipinin seçilmesidir. Daha sonra kullanıcı 
vana çapını ve konumlandırmasını belirlemelidir. Bu bölümde, farklı hava vana tiplerini ve kullanım amaçlarını 
inceleyeceğiz. 

HAVA VANA TİPLERİ

Tek Hazneli / Çift Fonksiyonlu Hava Vanaları (Resim 1), tek bir flatör iki ayrı fonksiyon geçekleştirmektedir. 
Vananın birinci fonksiyonu, şebeke doldurulurken büyük miktarlarda hava kütlesini sistemden tahliye etmek, 
ikinci fonksiyonu ise şebeke boşaltılırken büyük miktarlarda hava kütlesini sistem içerisine emmektir. 
Şebekeye su basıldığında sıkışan hava, vanadan tahliye edilmekte, su kütlesi vanaya ulaştığında ise yüzer flatör 
sızdırmazlık elemanlarını sıkıştırarak orifisi kapatmakta ve sızdırmazlığı sağlamaktadır. Sistem boşaltılırken 
ise, su kütlesi vanadan ayrılır ayrılmaz, flatör aşağıya düşerek orifisi açmakta ve boru içerisine hava emilmesini 
temin etmektedir. Belirtilen vana, sistem çalışırken oluşan küçük hava kabarcıklarını tahliye etme özelliğine 
sahip değildir ve böyle bir amaç için kullanılmamalıdır.

Çift Flatörlü / Üç Fonksiyonlu Hava Vanaları (Resim 2) ise, Resim 3 de görülebileceği gibi Tek Hazneli 
/ Çift Fonksiyonlu Hava Vanalarına benzer bir gövdeden oluşmakta fakat ana flatöre ek olarak küçük bir 
küre daha bulunmaktadır. Böylelikle ana flatörün kontrol ettiği büyük orifis şebeke doldurulurken büyük 
miktarlarda hava kütlelerinin sistemden tahliyesini ve şebeke boşaltılırken büyük miktarlarda hava kütlelerinin 
sisteme emilmesini temin ederken, küçük kürenin kontrol ettiği küçük orifis çalışma esnasında oluşan hava 
kabarcıklarının sistemden tahliye edilmesine yol açar. Vana, üç fonksiyonu da gerçekleştirdiği için su 
şebekelerinde en çok tercih edilen hava vanasıdır.

Resim 1. Tek hazneli hava vanası
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Resim 2. Çift flatörlü / üç fonksiyonlu hava vanası

Darbesiz Hava Vanaları  (Resim 4) ise Çift Flatörlü / Üç Fonksiyonlu Hava Vanalarının özelliklerine ek 
olarak darbesiz kapanma özelliği gösterir. Su kütlelerinin yüksek hızlarda hareket etmesi sonucu şebeke 
içerisindeki hava da yüksek hızlarda itilmektedir. Hava vanası içerisine hızla giren su kütlesi flatörün ani 
kapanmasına ve buna bağlı sistemde darbe oluşumuna, hasarlara yol açabilmektedir. Böyle durumlarda, 
standart hava vanaları yerine darbesiz hava vanaları kullanıldığında, yüksek hızlarda tahliye edilen hava 
kütlesi, hava vanası içerisinde bulunan özel darbe önleyici flatörün kapanmasına sebep olur ve hava tahliyesi 
daha küçük çaplı ikinci bir orifisden yapılır. Böylelikle hava tahliye hızı düşürülerek, şebeke içerisinde hava 
yastığı oluşturulur. Yüksek hızlarda seyreden su kütlesi yavaşlayarak hava vanası içerisine girer ve darbesiz 
kapanma temin edilir. Darbesiz Hava Vanaları, özellikle su geçiş hızının yüksek olduğu derin kuyu pompa 
sistemlerinde tercih edilmektedir.

Resim 3. Küçük küre detayı
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Resim 4. Darbesiz hava vanası ve darbe önleyici flatör detayı

      

 

   
          Resim 5. Vakum vanası

Yüksek risk taşıyan, ani pompa kapanması ve su kütle ayrışması ihtimali bulunan sistemlerde emniyet 
amaçlı Vakum Vanaları (Resim 5) bulunmalıdır. Vakum Vanaları, içerisinde yüzer flatör sistemi bulunmayan, 
klape ve karşı ağırlık mantığı ile sızdırmazlık sağlayan bir hava vanasıdır. Bu özelliğinden dolayı vana, standart 
hava vanalarına oranla daha hızlı açılarak daha büyük miktarlarda hava kütlesinin şebekeye emilmesini 
sağlar. Ani pompa kapanması yaşandığında veya su kütlesi ayrışması oluştuğunda, şebekeye olabildiğince 
hızlı miktarlarda hava emilmelidir. Bunun nedeni, içeride oluşabilecek negatif basıncın şebekeye zarar verme 
olasılığıdır. Dolayısı ile bu gibi acil durumlarda vakum vanaları açılarak sistem parametrelerini normal 
seviyelere düşürürler. Vakum Vanalarının sistemden hava tahliye etme özellikleri bulunmadığı için sadece acil 
emniyet vanaları olarak kullanılırlar.

                                                                                                                       

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi boru hattı içerisindeki küçük hava kabarcıkları sistemin 
verimini düşürerek pompalama maliyetlerini arttırmakta ve boru hattı içerisindeki korozyon oluşumunu 
hızlandırmaktadır. Şebekenin tepe noktalarında toplanan bu hava kabarcıklarını 
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Resim 6. Tek küreli / tek fonksiyonlu hava vanası ve iç detayı

sistemden tahliye etmek için 1” Tek Küreli / Tek Fonksiyonlu Hava Vanaları (Resim 6) kullanılır. Resim 
7’de de görüldüğü üzere vana içerisinde, yüzer bir top bulunmaktadır. Vana içerisine giren hava kabarcıkları 
yüzer topu düşürmekte ve vana çıkış orifisinden tahliye edilmektedir. Vana, sadece hava kabarcıklarını tahliye 
fonksiyonuna sahip olmakta ve büyük çaplı hava emme ve tahliye fonksiyonlarına sahip olmamaktadır.

  
Resim 8. Atıksu hava vanası detayı

Yukarıda belirtilen hava vanalarının ortak özelliği, temiz su şebekelerinde kullanılmalarıdır. Standart hava 
vanaları, atık su sistemlerinde kullanıldığında katı parçalar vananın sızdırmazlık elemanları arasına sıkışarak 
vananın fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller. Ayrıca atık suyun içerdiği korozif maddeler hava vanasının 
yıpranmasına ve etkisiz kalmasına sebep olur. Bu sebeplerden dolayı atık su sistemleri için Atık Su Hava Vanası 
(Resim 8) kullanılmak zorundadır. Atık Su Hava Vanalarında flatörü, yüzer bir şamandıraya bağlıdır. Vanaya 
atıksu girdiğinde şamandıra yükselir ve flatör kapanır. Dolayısı ile hazne içerisinde basınç oluşur ve atık su 
kesinlikle sızdırmazlık elemanları ile temas etmez. Ayrıca vananın iç aksamları korozyondan korumak amacı 
ile paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Atık Su Hava Vanası, şebeke doldurulurken büyük miktarlarda 
hava kütlelerinin sistemden tahliye edilmesi, şebeke boşaltılırken büyük miktarlarda hava kütlelerinin sisteme 
emilmesi ve çalışma esnasında oluşan hava kabarcıklarının sistemden tahliye edilmesi gibi üç ana fonksiyonu 
gerçekleştirir.

                                                                                 

Resim 7
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HAVA VANALARININ KAPASİTELERİ

Hava Vanalarının tahliye ve emme kapasiteleri, hava vanası seçimlerini etkileyen en önemli konulardan 
biridir. Kullanıcı, projede belirtilen hava tahliye ve emme kapasitelerini karşılayacak vanaları seçebilmek için 
öncelikle hava vanalarının kapasitelerini bilmesi gerekmektedir. Maalesef ülkemizde hava vanası kapasiteleri, 
vana flanş çaplarına göre belirlenmektedir. Bu, tamamen yanlış bir yöntemdir. Hava vanası flanşının büyük 
olması, vana kapasitesinin de büyük olduğunu göstermez. Birçok üretici, aynı boyutlardaki hava vanalarına 
farklı flanşlar monte ederek kullanıcılarına sunmaktadır.

Resim 9. Tam geçişli ve redüksiyon geçişli hava vanası orifis ölçüleri

Oysa vana içerisindeki geçiş alanları ve çıkış orifisi, giriş flanş çapından küçük olacağı için sadece flanş 
değişimi vananın kapasitesini arttırmaz. Resim 9’da bir örnek görülmektedir. Sağ tarafta yer alan hava vanasının 
giriş flanş çapı 150 mm olmasına rağmen tahliye orifis çapı sadece 58 mm’dir. Dolayısı ile vana 58 mm çapında 
bir tahliye alanı sağlar. Üretici, sadece giriş flanşını büyülterek vana kapasitesini arttıramaz. Sol taraftaki 
hava vanasında ise, vananın tüm kesit alanları 150 mm çapında hava geçişine uygun olarak tasarlanmıştır. 
Dolayısı ile vana giriş çapında, flatör etrafında ve çıkış orifisinde 150 mm çapa eşit geçiş alanı sağlanmakta 
ve vananın kapasitesi artmaktadır. Kullanıcılar, hava vanalarını flanş çaplarına göre değil, kapasite eğrilerine 
göre seçmelidir. Resim 10’da bir vana üreticisinin, farklı çaplar için yayınladığı hava tahliye ve hava emme 
kapasiteleri görülmektedir. Kullanıcı, bu şekilde kapasite eğrilerini göz önüne almalı ve proje tahliye/emme 
kapasitelerini karşılayacak en uygun hava vanasını seçmelidir. 

                                Resim 10. Kapasite eğrileri
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HAVA VANASI KAPASİTE BELİRLENMESİ

Kapalı sistem su dağıtım şebekelerinde hava kapasite seçimleri iki farklı kıstas göz önünde bulundurularak 
yapılır. Bunlardan birincisi, şebekenin ihtiyaç duyduğu tahliye kapasitesi, ikincisi ise emme kapasitesidir. 
Genellikle küçük çaplı basit projelerde (boru hattı patlaması ihtimalinin düşük olduğu, hat üzerindeki kot 
farklarının az olduğu ve eğim değişikliklerinin fazla olmadığı projeler) hava vanası kapasiteleri, şebekenin 
tahliye kapasitesi göz önünde bulundurularak seçilir. Eğer şebeke daha kapsamlı ve boru hattı patlaması 
ihtimali yüksek olan bir sistem ise, daha güvenilir bir yöntem olarak şebekenin emme kapasitesi göz önünde 
bulundurularak hava vanaları seçilir.

Şebekenin tahliye kapasitesini etkileyen en önemli etken, şebekenin doldurma hızıdır. Bu veri projede 
belirtilmekle birlikte hava tahliye miktarını da direkt olarak etkileyen bir faktördür. Sistemdeki su giriş hızı ile 
boru hattı üzerinde ilerleyen hava hızı eşit olarak varsayılmakta ve belirtilen miktarda debiyi sistemden tahliye 
edebilecek kapasitede hava vanaları seçilmektedir. Bu işlem yapılırken boru hattı belirli aralıklarla bölünür 
ve her bir bölüm için ayrı hesaplamalar yapılır. Dolayısı ile şebekeyi tek bir eleman olarak alıp hesaplamalar 
yapmak yerine daha küçük parçalar üzerinden hesaplamalar yapılarak seçimin doğruluk payı yükseltilir. 
Ayrıca, su hacminin yüzde kaçının çözünmüş hava olduğu, tahliye esnasında bu sıvının yüzde kaçının havaya 
dönüştüğü belirlenememektedir. Dolayısı ile sistemde, alan hesabı ile belirlenen hava miktarının üzerinde hava 
miktarı bulunmaktadır. Bu sebeple, su hacminin ortalama olarak %2’si hava olduğu üzere, hesaplanan hava 
vanası kapasite değerlerine %2 düzeltme payı konulur. Ayrıca, boru hattı doldurma hızı yüksek değerlerde 
ise sistemde darbe oluşma riski bulunduğundan şebeke üzerinde Darbesiz Hava Vanaları kullanılması tavsiye 
edilir. Sistemin hava tahliye kapasitesini hesaplamak için debi formülü kullanılır:

QF = (VF)(A)                                                                                                  (1)

 

QF = Tahliye kapasitesi – m3/san

VF = Boru hattı dolum hızı – m/s

A  = Boru hattı iç kesit alanı – m2

QF = (VF)(πD2/4)                                                                                           (2)

QF = Tahliye kapasitesi – m3/san

VF = Boru hattı dolum hızı – m/s

D  = Boru iç çapı – m

Kapalı sistem su dağıtım şebekelerinde hava vanası kapasite seçimleri için uygulanması gereken ikinci 
kıstas şebekenin hava emme kapasitesinin hesaplanmasıdır. Bu kıstas, tahliye kapasitesi hesaplamasına 
göre çok daha güvenli bir yöntem olduğu için birçok vana üreticisi tarafından tavsiye edilen kapasite seçim 
yöntemidir. Emme kapasitesi, tam çaplı boru hattı patlaması yaşanacağı senaryosuna göre hesaplanır (Naftali 
Zloczower). Bu patlama sonucu tam çaplı serbest sıvı akışı oluşacağı varsayılır ve hesaplanan sıvı akışına 
göre hava vanalarının emme kapasiteleri hesaplanır. Serbest sıvı akışının, hava giriş akışıyla aynı olacağı 
varsayılarak, serbest sıvı akışının bir miktar üzerinde emme kapasiteleri seçilir ve bu kapasiteleri karşılayacak 
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hava vanaları seçilir. Tahliye kapasitesi seçiminde yapıldığı gibi, emme kapasitesi seçiminde de sistem belirli 
parçalara bölünür ve hesaplamalar her bir parça için ayrı ayrı yapılır. Serbest sıvı akışının hesaplanmasında, 
farklı formüller kullanılmaktadır. Bu formüllerden bazıları şu şekildedir:

 Pd = (102627 Q1.85) / (C1.85*d4.87)                                                   Hazen-Williams Denklemi (3)

Pd = Boru hattındaki basınç düşümü – Pa/m

Q = Hacimsel debi – m3/san

d = Boru hattı iç çapı – m 

C = Sürtünme katsayısı

v = C√(R*i)                                                                                   Chezy Denklemi (4)

v = Akışkanın ortalama hızı – m/s

C = Chezy katsayısı – m1/2/san

R = Boru hattı yarıçapı – m

i = Boru hattı eğimi – m/m

hf = (f*L*V2) / (D*2*g)                                                                             Darcy-Weisbach Denklemi (5)

hf = Sürtünmeye dayalı basınç kaybı – m

L = Boru hattı uzunluğu – m

D = Boru hattı iç çapı – m

V = Akışkanın ortalama hızı – m/san

g = Yerçekimi ivmesi – m/san2

f = Darcy sürtünme katsayısı

V = (k*Rh
2/3*S1/2) / n                                                                             Manning Denklemi (6)

V = Akışkanın ortalama hızı – m/s

k = Katsayı = 1.0

n = Manning sürtünme katsayısı

Rh = Boru iç yarıçapı – m

S = Lineer basınç kaybı = hf / L – m/m
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Yukarıdaki belirtilen formüllerden ortalama hız veya debi değerleri çekilerek serbest sıvı akışının miktarı 
tanımlanır ve bu değer doğrultusunda hava vanaları seçimleri yapılır. AWWA (American Water Works 
Association) kuruluşuna göre ise emme kapasitesi aşağıda belirtilen formül ile hesaplanır (birimler Amerikan 
sistemine göredir):

 Q = 0.0472C√(SID5)                                                                                       AWWA-M51 (7)                          

Q = Hacimsel debi – scfm

C = Chezy katsayısı

S = Boru hattı eğimi – ft/ft

ID = Boru hattı iç çapı – in2

Görüldüğü gibi denklem, (4) nolu Chezy denkleminden elde edilmiş bir denklemdir. Eğer hacimsel debi 
değerini etkileyen faktörleri incelersek, boru hattı iç çapının, eğiminin ve boru hattı malzemesinin debiyi 
etkilediğini görebiliriz. Dolayısı ile AWWA tarafından da tavsiye edilen (7) nolu denklem, en doğru sonucu 
veren denklemdir.

Tam çaplı boru hattı patlaması yaşanma olasılığının düşük olduğu, şebeke drenajının, boru hattı çapından 
daha küçük bir izolasyon vanası ile yapıldığı sistemlerde ise daha farklı bir yol ele alınır. Bu gibi sistemlerde, 
tam boru çaplı bir su akışı yaşanmayacağı için sadece izolasyon vanası çapı kadar su akışı yaşanacağı dikkate 
alınarak hesaplama yapılır. Aşağıda, bu gibi projeler için kullanılan hesaplama formülü bulunmaktadır: 

QD = (VD)(A)                                                                                                   (8)

 

QD = Tahliye kapasitesi – m3/san

VD = Boru hattı drenaj hızı – m/s

A  = Boru hattı iç kesit alanı – m2

           

QD = Cd(√(2g∆h))(π(DD/2)2                                                                                                (9)

QD = Tahliye kapasitesi – m3/san

Cd = Katsayı = 0.6

g  = Yerçekimi ivmesi – m/san2

∆h = Hava Vanası & İzolasyon Vanası arası kot farkı – m

DD = İzolasyon Vanası çapı
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Formülden de görüleceği üzere bu hesaplamada boru hattının eğimi ve basınç kaybı dikkate alınmaz. 
Dolayısı ile hesaplama, basit sistemler için kullanılmaya uygundur.

Hava vanası kapasite belirlenmesinde tahliye ve emiş debisi yanında göz önünde bulundurulması gereken 
ikinci kıstas ise belirlenen debi değerinin hangi fark basınç altında transfer edileceğidir. Tahliye ve emiş için iki 
ayrı fark basınç bulunmakta ve kısıtlama getirmektedir. Normal bir orifis uygulamasında fark basınç arttırılarak 
debiyi arttırmak mümkün iken hava vanalarında kısıtlamalar bulunmaktadır.

Hava tahliyesini kısıtlayan fark basınç, büyük orifisi kontrol eden flatörün yerinde kalmaya devam edeceği 
max fark basınç değeridir. Atmosfere tahliye sırasında flatörün alt ve üst yüzeyi arasında basınç farkı oluşmakta 
ve tasarıma bağlı olarak, fark basınç belli bir değerin üzerine çıktığında flatör uçarak orifisi kapatmaktadır 
(premature closing). 

∆P = Hava Vanası İç Basıncı – Atm Basıncı

Bu noktada darbesiz hava vanaları sahip oldukları ikinci orifis yardımıyla daha düşük debilerde tahliyeye 
devam etmesine karşın, diğer tipteki hava vanaları bloke olarak, çalışamaz hale gelmektedir. Üretici flatörün 
pozisyonu koruyacağı emniyetli maksimum fark basıncı belirtmelidir.

Boru hattı içerisine hava emişi kısıtlayan fark basınç ise kullanılan borunun vakum direncidir. Emiş 
debisinin belirlenmesinde fark basınç olarak borunun dayanacağı emniyetli vakum değerinin altında bir basınç 
değeri belirlenmelidir.

∆P = Atm Basıncı – Boru Emniyetli Vakum Değeri

HAVA VANALARININ KONUMLANDIRILMASI VE MONTAJI

   
Resim 11. Hava vanası montaj şekli

Hava Vanalarının doğru montaj şekli Resim 11’de görülmektedir. Hava Vanalarının altına her zaman 
bir izolasyon vanası monte edilmesi tavsiye edilir. İzolasyon vanası, ileride ihtiyaç duyulabilecek bakım 
durumlarına olanak verebilmek ve hava vanasına giden su akışını kesmek amacı için kullanılır. 
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Hava Vanaları, Resim 12’de görüldüğü gibi, pompalama sistemlerinde, yükselen boru hattı eğimlerinde, tepe 
noktalarında, azalan boru hattı eğimlerinde, köprü geçişlerinde, eğim açısında herhangi bir değişiklik olduğu 
durumlarda, sulama hatları dağılımında ve aynı eğimle devam eden uzun hatlarda konumlandırılmalılardır 
(AWWA M51). Bu gibi yerler, hava kütlelerinin toplanabileceği bölgeler olduğu için vana montajı yapılmayan 
bölgelerde hava birikintileri oluşabilir. 

Aynı eğimde devam eden uzun hatlar için farklı kaynaklar 400-600 m’de bir hava vanası yerleştirilmesini 
tavsiye etmektedir. Resim 13’de, bir pompa sistemi üzerinde hava vanası yerleşimini detaylı olarak 
görülmektedir 

Ayrıca, su kütlesi ayrışması oluşabilecek yerlerde, ani pompa kapanması oluşabilecek sistemlerde, yukarıda 
bahsedildiği üzere emniyet vanası olarak Vakum Vanaları kullanılması tavsiye edilir.

         Resim 12. Hava vanası uygulama noktaları

Tek küreli / tek fonksiyonlu hava vanası pompa uygulaması

Resim 13. Tek küreli / tek fonksiyonlu hava vanası pompa uygulaması
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SONUÇ

Şebekelerin ve boru hatlarının işletilmesi için hayati önem taşıyan hava vanaları, tüm paydaşlar; üretici-
proje mühendisi-kurum-kullanıcı tarafından çok daha iyi anlaşılmalıdır. Hava vanası tip ve çap seçimleri proje 
ve hat profiline uygun senaryolar çerçevesinde ve açıklanan kapasite belirleme yöntemleri ile gerçekleştirilmeli 
ve her projenin özel olduğu unutulmamalıdır. Doğru tasarlanıp, üretilen, doğru şekilde tip ve çap seçimi 
yapılan, doğru şekilde uygulanarak işletilen hava vanaları hâlihazırda yaşanmakta olan birçok problemi ortadan 
kaldıracak ve elde edilecek tasarruflar ile kurum ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
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İstanbul İçin Yeni Bir Tatlı Su Kaynağı

Cihan Yavuz Örnek
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ÖZET  

Terkos Gölü İstanbul Avrupa yakasında bulunan en önemli doğal tatlı su kaynağıdır. 1860’lardan beri 
İstanbul’un tatlı su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Artan nüfus ve sanayileşme İstanbul’un su 
ihtiyacını arttırmış, Terkos Gölü tatlı bir su kaynağı olarak yetersiz kalmıştır. Trakya ve Anadolu yakasından, 
özellikle Melen Çayı’ndan önemli miktarda su temin edilerek İstanbul’un su ihtiyacı karşılanmıştır. Yakın 
bir gelecekte gelişmekte olan Sakarya ve Düzce yöresinde su ihtiyacı artacaktır. Melen Çayı suyunun bir 
kısmı bölge için kullanıma başladığında İstanbul’da su için başka alternatifler aranmaya başlanacaktır. Bunun 
dışında doğal afetler, aşırı kuraklık Melen Çayı’ndan su teminini geçici bir süre için sekteye uğratabilir. Bu iki 
sebepten dolayı, özellikle kuraklıktan dolayı, geleceğe yönelik İstanbul’un tatlı su ihtiyacının karşılanabilmesi 
için Melen Çayı’ndan ve hatta Ömerli Barajından başka alternatiflerin aranması gerekmektedir. Burada akla 
ilk gelen yine Terkos Gölü’dür. Terkos Gölü’nde yapılacak çalışmalarla göl bütün İstanbul’un su ihtiyacını 
tamamen karşılar. 

Anahtar Kelimeler: Tekos Gölü, İstanbul’un su ihtiyacı

A New Fresh Water Source for Istanbul

ABSTRACT

Terkos Lake is the most important natural fresh water source of Istanbul, located in Thrace. Since 1860s, it 
supply a significant part of Istanbul’s freshwater need. Increasing population and industrialization increased 
the water demand of Istanbul and Terkos Lake was insufficient as a sweet water source. A significant amount 
of water is supplied from the Thracian and Asian sides, especially from the Melen River to provide Istanbul’s 
water needs. In the near future, the need for water will increase in the developing Sakarya and Düzce region. 
When a part of the Melen River water starts to be used for the region, other alternatives for water will be sought 
in Istanbul. Apart from this, natural disasters, excessive drought may temporarily disrupt water supply from 
Melen Creek. For these two reasons, especially due to drought, in order to meet the fresh water demand of 
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Istanbul for the future, alternatives other than Melen Stream and even Ömerli Dam should be searched. The 
first thing that comes to mind here is the Terkos Lake. The lake meets the water needs of all Istanbul, with the 
works to be done at Terkos Lake.

Keywords: Terkos Lake, İstanbul fresh water

              

1. GİRİŞ

Nüfus artışı, hayat standartlarının yükselmesi ve teknolojiye bağlı olarak hizmet sektörlerinin artarak daha 
geniş coğrafyaya yayılması İstanbul’da su talebini doğal olarak artırmaktadır. Artan talebi karşılamak 
için günümüzde Tekirdağ’dan Düzce’ye kadar uzanan bölgede farklı su kaynaklarından içmesuyu temin 
edilmektedir1-2 (tablo 1-2). 

İstanbul’un içme suyunun yaklaşık %36’i Melen Çayı’ndan karşılanmaktadır. Bugün için Melen İstanbul’un 
can damarıdır. Sakarya’nın Kocaali ilçesi Ortaköy beldesinde bulunan Melen regülatöründen Ömerli Barajı’na 
pompalanan su, boğazın altındaki bir boru hattı ile Avrupa yakasındaki Kağıthane içmesuyu arıtma tesislerine 
aktarılıyor ve sonra şebekeye veriliyor3-9. 
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Tablo 2. İstanbul’un Su Kaynakları

Günümüz ve yakın gelecek için normal şartlarda İstanbul için bir susuzluk problemi görülmemektedir. Fakat 
İstanbul New York standartlarına gelince nüfusu 20 milyona ve yıllık içme suyu ihtiyacı da 2 milyar metreküpe 
ulaşacaktır. Yeni su kaynaklarına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun dışında ileri derecede deprem bölgesi olan 
Marmara’da İstanbul’u besleyen tatlı su barajları depremlerle yıkılabilir. En çok tedbiri en güçlü ülkeler alır. 
En düşük ihtimalleri en gelişmiş ülkeler hesaba katar. Depremle barajın yıkılması muhtemelse buna da tedbir 
almak, alternatif çözümler üretmek gerekir. 

Melen için her ne kadar; ”Trakya, Kocaeli, Sakarya ve Düzce sınırları içinde Melen gibi büyük oranda mevcut 
suyu kurulacak bir tesisle depolayacak başka bir yer yoktur” dense de acaba gerçekten öyle midir? Başka 
kaynaklar yok mudur?

Kanaatimizce Terkos Gölü İstanbul’un geleceği için eşi ve benzeri bulunmaz muhteşem bir kaynaktır. Gerekli 
yatırım yapılınca bir gün gelecek Melen onun çeyreği kadar kalacaktır.

Terkos Gölü

1868 Yılında İstanbul’da hem yetersiz kalan su ihtiyacını karşılamak hem de yeni yapılan modern binalara 
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basınçlı su vermek gayesiyle Sultan Abdülaziz tarafından Fransız şirketine imtiyaz verilerek Dersaadet Anonim 
Su Şirketi (Terkos Şirketi) kurulmuştur. Böylece Terkos Şirketi’nin menba, dere ve yeraltı sularını toplayıp 
Terkos Gölü’ne ulaştırması ve Terkos Gölü’nün suyunu da arıtarak şehre vermesi kabul edilmiştir. İlk tesis 
1883’de inşa edilen Terkos Gölü kenarındaki Terfi Merkezi’dir. Halk arasında Terkos Şirketi olarak bilinen 
Dersaadet Anonim Su Şirketi Terkos Gölü kenarında çok katlı binaların basınçlı su ihtiyacını karşılamak için 
terfi merkezi de kurmuştur. 1967 yılına kadar çalıştırılan bu pompa istasyonu bugün sanayi müzesi olarak 
korunmaktadır”. İSKİ’nin sayfasındaki bu bilgiden anlaşılıyor ki daha 1860’larda İstanbul su sıkıntısı 
çekmiştir10.

Terkos Gölü 1883 yılından önce Karadeniz’e bağlantılı deniz seviyesinde bir göldü. İstanbul’un su ihtiyacını 
karşılamak için gölün Karadeniz’e açılan kanalın önü 1883 yılında kapatılarak gölün su seviyesi denizden 
3.25 metre yükseltilmiştir. Böylece o tarihten itibaren Terkos, İstanbul’un içme ve kullanma suyu için bir 
kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1972 yılında yapılan yeni bir kapakla denizden yüksekliği 4.50 m’ye 
çıkarılmıştır.

Terkos Havzası yani Terkos Gölü’nü yağış ve suları ile besleyen alan yaklaşık olarak 736,2 km2 dir. Bunun 
% 77’si ormanlık, % 17’si tarım ve çayır, % 1’i yerleşme ve sanayi, % 5’i göldür. Fındık Dere, Deli Yunus 
deresi ve çok sayıda kaynak suyu ile beslenmektedir. Bu havzadan Terkos Gölü’ne bir yılda ortalama 196 
milyon metreküp su gelmektedir. Çok yağış alan zamanlarda su miktarı 237 milyon metreküpe çıkmaktadır. 
İstanbul’un yaklaşık %20’lik su ihtiyacını karşılayan ikinci büyük havzasıdır. Terkos Gölü’nün alanı 39 km² 
dir ve en derin yeri 11 metredir.

Her ne kadar gölün en derin noktası 11 metre olsa da gölün su miktarı göl alanına bölününce gölün derinliğinin 
ortalama 4.16 metre olduğu anlaşılmaktadır.

Bu suyun çok önemli bir kısmı gölü Karadeniz’e bağlayan kanalın kapatılması ile sağlanmıştır. 2018 Eylül 
başlarında Google uygulamasından gölün denizden yaklaşık 3.96 metre yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 39 
km2 olan gölde deniz seviyesinden yüksek kısmındaki su miktarı 154.44 milyon metreküptür. Yani gölün 
önündeki baraj kaldırıldığında 154.44 milyon m3 su Karadeniz’e karışacaktır.

İSKİ kayıtlarına göre gölün azami su depolama miktarı ise 162 milyon 241 bin (162.241.000) metreküptür. 
Demek ki baraj açıldığında geriye kalan su miktarı 7.800.000 m3 dür. Bu rakam 1883’de kanala set yapılmadan 
önce göldeki su miktarıdır. Bu miktar su gölün toplam alanı olan 39 km2 ye bölündüğünde göldeki suyun 
derinliğinin 20 cm olduğu anlaşılır.

Gölün tabanının her tarafının, hele cm boyutlarında, aynı yükseklikte olması elbette mümkün değildir. Buradan 
anlaşılıyor ki Terkos Gölü’nü Karadeniz’e bağlayan kanal açılsa göl içinde adacıklar oluşacaktır. 1883 yılından 
önce gölün tamamının sularla kaplı olmadığı, günümüzdeki göl alanının parça parça küçük gölcüklerden, 
adacıklardan oluştuğu anlaşılmaktadır.

İşte İstanbul ve bütün Trakya’nın su ihtiyacı burada saklıdır. Göl dolan bir deltadır. Mevcut gölün derin 
olmaması ve muhtemelen denizin sürüklediği kum ve suların getirdiği alüvyonla onlarca metre dolmuş olması 
gölde derinleştirme çalışmalarını kolaylaştıracaktır. Gelecekte artan nüfusun su ihtiyacını karşılaması için 
büyük bir kaynak oluşturacaktır.

Gölde yapılacak derinleştirme çalışmaları ile yakın gelecekte İstanbul ve Trakya’daki pek çok yerleşim yerinin 
su ihtiyacı karşılanacaktır. Gölde derinleştirme çalışmaları zaman içinde ihtiyaca göre kısım kısım yapılır. 
Artan su ihtiyacına göre her 10-20 yılda bir derinleştirme çalışması yapılabilir. Bir misal vermek gerekirse; göl 
tabanında derinleştirme çalışmaları yapıldığında ortalama artacak ve toplam su miktarları;

5 m kazıda 200 milyon m3 + 160 milyon m3  (mevcut su) = 360 milyon m3.  10 m kazıda 400 milyon m3 + 
160 milyon m3  = 560 milyon m3.  20 m kazıda 800 milyon m3 + 160 milyon m3  = 960 milyon m3 dür.                                                     
20 metrelik bir derinleştirme yapıldığında yaklaşık bir milyar m3 su bütün Trakya’nın su ihtiyacını 
karşılayacaktır. İnanıyorum ki gelecek yüzyılda bu derinleştirme rakamları çok daha artacaktır.
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Burada çok önemli iki konu gündeme gelecektir. Birinci konu; Terkos Gölü havzasının suyu oluşan yeni gölü 
doldurmaya yeterli olmayacaktır. Bu takdirde 5 metrenin üstünde gölün derinleştirilmesinin önemli bir faydası 
olmayacaktır. İkinci konu; Derinleştirilen gölden dolayı suyun İstanbul’a aktarımı için enerji sarfiyatı 
artacaktır. Bu ise su maliyetinin önemli derecede yükselmesine sebep olabilecektir. Bu iki konuyu ekonomik 
olarak çözmek mümkündür. Gölde derinleştirme çalışmaları yıllara göre artan nüfus ve su ihtiyacına göre 
aşama aşama yapılır.

Birinci aşama:

Bugün gölün 10 km2 alanında mevcut su miktarı yaklaşık 40 milyon metreküptür.  Geriye kalan 30 km2  
alandaki su miktarı ise 120 milyon metreküptür. Başlangıçta gölün yalnız yaklaşık dörtte biri olan 10 km2 alanı 
4 metre derinleştirilir.  Böylece gölün toplam su tutma miktarı 40 milyon metreküp artarak 200 milyon m3  
olacaktır. Bu başlangıçta yapılacak ilk uygulama için uygundur.

İkinci aşama:

4 metre derinleştirme çalışması gölün yarısı olan 20 km2 alanın tamamına uygulanarak gölün hacmi 40 milyon 
m3 arttırılır. Gölün hacmi toplam 240 milyon m3 olur.  

Üçüncü aşama:

Gölün tamamı 4 metre derinleştirilerek toplam su hacmi 320 milyon metreküpe yükseltilir. Şimdiki kapasitenin 
iki katı kadardır.

Dördüncü ve diğer aşamalar:

Artan su ihtiyacına göre gölün dörtte birinin, sonra yarısının ve daha sonra tamamının derinliği 10 metreye 
çıkarılır. Devamında derinlik kademe kademe tamamı 20 metreye çıkarılır. Derinlik 20 metreyi bulduğunda 
gölün su tutma miktarı bir milyar metre küpe ulaşır. Bu aşamalar gereksiz maliyetten kaçınmak için mevcut 
şartlara göre kaleme alınmıştır. Gölün tamamı bazı riskler dikkate alınarak parça parça 10-20 metre de 
derinleştirilebilir. Bizim vakıf olmadığımız muhtemel risklere ilgili bakanlık ve DSİ vakıf olabilir. Elbette 
ümit ederiz ki öyle riskler mevcut değildir. Ancak işin aslını uzmanları daha iyi bilir.

Derinleştirilmiş gölü dolduracak su nasıl temin edilecektir. 

Gölün kademe kademe derinleştirilmesi elbette suyun İstanbul ve diğer yerleşim yerlerine naklinin maliyetine 
çok olumsuz etki etmeyecektir. Bu uygulama maliyetin yavaşça artışını sağlayacaktır. Bütün gölde derinleştirme 
5 metre ve üstünde olduğu zaman mevcut su seviyesi deniz seviyesinin altına düşer. Bir boru ile Karadeniz 
göle bağlanır. Borunun göl kısmına bir Revers Osmosis filtresi yerleştirilir. Suyun geçişi engellenir. Rakım 
farkından dolayı filtrede bir basınç oluşur. Bu basınçla su filtreden geçerek göle karışır, filtre tuzları %95 tutar. 
Terkos Gölü’nü besleyecek su yapılacak bir Revers Osmosis tesisi ile Karadeniz’den masrafsız temin edilebilir. 
Karadeniz’in rakımı derinleştirilmiş gölden daha yüksek olacağı için Revers Osmosis için herhangi bir enerji 
harcanmayacaktır. Revers Osmosis gölde su seviyesi deniz seviyesine gelinceye kadar devam edecektir. 

Derinleştirilen gölden suyu çekme maliyeti nasıl bertaraf edilir. 

Göl bölgesinde Karadeniz kıyısı boyunca dalga enerjisinden istifade edilebilir. Göle ve denizin kıyı boyunca 
içine yerleştirilecek rüzgâr enerji santralleri faydalı olabilir. Ancak göle yerleştirilecek rüzgâr enerji 
santralleri buharlaşmayı arttırarak gölün su kaybına sebep olabilir. Buralardan elde edilebilecek enerji suyun 
naklinde, Revers Osmosisde ve göle karışan ırmak sularının temizlenmesinde kullanılabilir.

Uzun vadeli yatırım yapılmalıdır.

Yukarıda ekonomik sebeplerden dolayı projenin ihtiyaca göre şekillendirilmesini belirttik. Acaba doğru olan bu 
mudur? Projenin tamamının yani 10-20 metre derinleştirme çalışmalarına hemen başlanmasının mantıklı yani 
yok mudur? Elbette vardır, hem de pek çok. Birincisi Melen ve Sakarya Nehri’nden İstanbul’a su pompalamak 
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yerine derinleştirilmiş Terkos Gölü’nden su temin etmek çok daha ekonomiktir. Hızla gelişen Sakarya ve Düzce 
bölgesinde yakın zamanda su ihtiyacı katlanarak artacaktır. Gözler haklı olarak Melen tesislerine çevrilecektir. 
Diğer arıtma tesislerinde harcanan para Karadeniz’den revers ozmoz ile tatlı su teminine harcanır. Artan 
sanayileşme, araçların artması, yeni havaalanı ve Trakya’daki yatırımlar su ihtiyacını artıracaktır. Sadece 
yeni havaalanı yılda milyonlarca m3 su kullanacaktır. Uçaklar dahi yıkanacaktır. Özel araçlarının artması 
araç yıkama suyunu arttıracaktır. Anadolu yakasından gelen suyun doğal afetlerle aylarca kesilmesi ihtimali 
vardır. Bu proje ile İstanbul’da su problemi en az yüz yıl gündemden düşer. Asırlarca İstanbul’un en önemli 
su kaynağı olur.

Proje için çok önemli ayrıntılar.

Projeye zarar verebilecek konular elbette vardır. Bunların en önemlisi derinleşen göle toprak altından 
Karadeniz’in tuzlu suyunun gelmesidir. Bunu önlemek için göl ile Karadeniz arasındaki bölgede kazı ve inşaat 
yapılmamalıdır. Kanal İstanbul’dan göle toprak altından tuzlu su geçişi olabilir. Kanal İstanbul ile göl arasında 
da kazı ve inşaat yapılmamalıdır veya tedbir alınmalıdır. Bu taktide göl ile deniz ve kanal arasına zigzaglı 
belirli aralıklarla 10-20 cm çapında kuyular kazılır. Kuyuya çok gözenekli metal borular yerleştirilir. Tuzlu 
su göle ulaşmadan bu kuyularda toplanır. Pompalarla çekilerek denize aktarılır. Gölden Kanal İstanbul’a su 
sızıntısı olabilir.

Terkos Gölü’nde derinleştirme çalışmaları bir an önce başlatılmalıdır. Melen tesislerinden gelen 575 milyon 
metreküp suya denk derinleştirme yapılmalıdır. Bu ise en az 10 metredir. İleriye yönelik asırlık bir çalışma 
için göl 20 metre derinleştirilmelidir. Benzer derinleştirme çalışmaları diğer göllerde de yapılabilir. Hem 
sulama hem de konutların su ihtiyacı karşılanabilir. Tabi ki gelişen teknoloji ile birlikte ev ve işyerlerinde su 
tüketiminde tasarrufa gidilecektir (şekil 1). Bir misal vermek gerekirse New York’ta kişi başına kullanılan su 
miktarı 30 yılda yarıya düşmüştür. New York’ta 1980-2017 yılları arasında kişi başı günlük su sarfiyatı12-13,

1980: 800 Lt; 1990: 725 Lt;  1995: 651 Lt; 2000: 580 Lt; 2005: 527 Lt; 2010: 475 Lt; 2015: 441 Lt;  2017: 
430 Lt. dir.

İstanbul’da kişi başına günlük su sarfiyatı yaklaşık 170 litredir. New York değerinden 2.5 kat daha azdır. 
Yani İstanbul’da su kullanımı daha çok artacaktır. Bu aşamada tasarruf söz konusu değildir. Çünkü mevcut 
teknolojiyi kullanmaktayız. New York esas alınırsa gelişen sanayi ve hayat standartları ile birlikte yarınlarda 
İstanbul’un su kaynakları yetersiz kalacaktır. Güzel olan şimdilik ve yakın bir gelecek için İstanbul’un su 
ihtiyacını karşılayacak gerekli tedbirlerin alınmış olmasıdır.
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Şekil 1. Mega şehirlerdeki yıllık su kullanımı (ML: Megalitre, 106 litre, veya 1000 m3)

Sonuç

Terkos Gölü’nde derinleştirme çalışması yapıldığı takdirde göldeki su miktarı İstanbul’un içme suyunu 
karşılayacak hale gelebilecektir. Gölün sığ olması projeyi pekâlâ mümkün kılmaktadır. Terkos Gölü’nün 
zemini muhtemelen binlerce yıl boyunca kum ve alüvyonla dolmuştur. Zeminde onlarca metre derinlikte dolgu 
maddesi bulunabilir. Gölün kazı çalışmaları ile derinleştirilmesi çok kolay olabilir. Derinleştirme çalışmaları 
ile gölde bir milyar metreküp tatlı su biriktirilebilir. Bu miktar, gölün tam dolu olduğundaki suyun altı katı 
kadardır. İstanbul ve Trakya’nın tatlı su ihtiyacının giderilmesine asırlar boyunca katkı sağlayabilir. Bu projenin 
benzerleri bütün dünyada uygulamaya geçecektir. Ülkemizdeki başka göllerde de uygulanacaktır.
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Kaynaklar

1. www.yavuzornek.com

2. www.aa.com.tr/tr/turkiye/terkos-golundeki-su-hacmini-artiracak-proje/1260759

3. www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/iski-hakkinda1/su-kaynaklari

4. www.istanbul.gov.tr/Files/ebulten/2016-8/iceriksu.html

5. http://t24.com.tr/files/c06cf291e465c56_ek.pdf

6. www.ankaratb.org.tr

7. http://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/su-20180222083149.pdf

8. www.sabah.com.tr/yesilekran/2014/01/08/istanbula-melenden-can-suyu

9. www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal

10. www.goller.gen.tr/terkos-golu.html

11. www.cmo.org.tr/resimler/ekler/928865c0d389404_ek.pdf?tipi=67&turu=H&sube=2

  12. www.pnas.org/content/112/19/5985

  13. https://data.cityofnewyork.us/widgets/ia2d-e54m

Not: Bu çalışma henüz herhangi bir makalede yayınlanmadığı için kaynaklar bu şekilde verilmiştir.
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