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S
uyla ilgili bütün dünyada, başta bilim adamları tarafından olmak üzere 
yeni senaryolar yazılıyor. Arz-talep dengesi ve su, sanayileşme ve su, nü-
fus ve su, iklim değişikliği ve su… Bütün bu başlıklara baktığımızda su-
yun tarih boyunca olduğundan çok daha fazla stratejik bir unsur haline 

geldiğini görüyoruz. Dünya ölçeğinde suyla ilgili bu önemli başlıkların yanı sıra, 
şehirlerde suyun temini, arıtılması, çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması gün 
geçtikçe daha fazla mühendislik, yatırım ve işletmecilik kabiliyeti gerektiriyor. 
Bu süreçlerden birinin aksaması, milyonlarca insanın yaşadığı şehirler için bü-
yük riskler taşıyor. Eşiğinde durduğumuz dijital çağın her alandaki etkilerini de 
düşündüğümüzde, bütün dünyada suyla ilgili yeni fikirlere ihtiyaç duyuyoruz. 

Su ve İnovasyon, işte bu yeni fikirlerin ilk ve önemli adreslerinden biri. Ama 
daha önemlisi, Su ve İnovasyon; yerli ve milli su teknolojisinin öncüsü bir bülten. 
Alanında çok büyük bir boşluğu dolduruyor. Biz İSKİ olarak böyle bir dergiyi 
çıkarmayı görev addediyoruz. Çünkü İdaremiz içmesuyu ve atıksu arıtma ra-
kamlarıyla, kullandığı teknolojiyle, yönetim ve iktisadi başarılarıyla dünyanın en 
önemli su kurumlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu özellikleriyle de 
akıllı sayaçtan yazılıma kadar İSKİ tecrübesi, hem ülkemiz su idareleri hem de 
yakın coğrafyamız için önemli bir örnektir. 

Hiç şüphesiz yerli ve milli su teknolojisinde ithal eden değil, üreten ve ihraç 
eden bir ülke olmanın ilk şartı, yeni teknolojileri kullanarak gelişmelerine destek 
sağlamaktır. İSKİ İstanbul’un su kaynaklarını geleceğe taşımak için nasıl özen ve 
dikkat gösteriyorsa, yerli ve milli su teknolojisini de, geleceğe dair özen ve dikkat 
isteyen bir varlık meselesi olarak ele almaktadır. İSKİ olarak bunun için ilk yerli 
tünel açma makinesiyle çalışıyoruz, bunun için ülkemizde ilk defa olmak üzere 
yüzer güneş enerji sistemlerini değerlendiriyoruz, bunun için buharlaşmayla su 
kayıplarını azaltmaya yönelik araştırmalar yapıyor, bunun için membran uygula-
malarına hız veriyor, yerli ve milli daha nice projeyi hayata geçiriyoruz 

Yerli ve milli teknolojilerden suyla ilgili yeni yatırım ve projelerimize kadar bü-
tün faaliyetlerimizde hiç aklımızdan çıkarmadığımız bir “su medeniyeti” fikri var. 
Bu eşsiz medeniyet kemerlerden, sarnıçlardan, çeşmelerden, tarih boyunca inşa 
edilmiş taştan yapılardan ibaret değil. İnsanın temel ihtiyacını karşılamanın öte-
sinde suyun manevi anlamlarını hıfzeden, su hizmetini mübarek kabul eden ve 
“su gibi aziz ol” sözüyle taçlanan su medeniyeti fikri, gayretimizi daima perçinliyor. 

Geleceğin su medeniyetini bugünden haber veren Su ve İnovasyon’un gelecek 
sayısında buluşmak dileğiyle.

Fatih TURAN
İSKİ Genel Müdürü

TAKDİM
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Özet

S
u idarelerinde fiziki ve faturalandırıla-
mayan su kayıp-kaçakları önemli oran-
lara ulaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu 
oranlar düşük iken, gelişmekte olan ülke-

lerde yüksektir. Almanya’da bu oranın genel orta-
laması % 8’dir. Güney Kore Seoul Belediyesi 1989 
yılından itibaren başlattığı sistematik çalışma ile 
25 yılda, kayıp kaçak oranını % 45’den % 5’e in-
dirmiştir. Türkiye’de bu oran idareler arasında çok 
farklı olmakla beraber, önemli oranda yüksektir. 
Büyükşehirlerde bu oranın % 30’tan fazla oldu-
ğu tahmin edilmektedir. İSKİ bu oranın en düşük 
idaresidir (% 24). 

Hızlı şehirleşme, nüfus artışı ve su tüketim alışkan-
lıklarından dolayı artan su tüketimi yeni su kay-
naklarını gerektirmektedir. Bu kaynaklar için ilave 
şebekeler ve tesisler yapılmaktadır. Oysa bu su ka-
çaklarının azaltılması için çalışma yapılması daha 
az maliyetlidir. Ayrıca su kaynaklarının korunması-
nı sağladığından daha çevrecidir. Bundan dolayı, 
kayıp-kaçakları önlemek için entegre su yönetimi 
sistemine geçilmesi ve maliyet-değer mühendis-
liği çalışmaları yapılması, bu doğrultuda yönetim 
anlayışının geliştirilmesi ve stratejik planları ile 
performans programlarında somut hedeflerin 
belirtilerek kamuoyu tarafından takibinin sağlan-
ması bu konuya önemli katkı sağlayacaktır. 

Giriş
Kültürümüzde ekmek ile su kutsal kabul edilir. 
Ekmeğin çöpe atılması ayıp ve günahtır. Su da 
azizdir; Su gibi aziz ol, sözü çok meşhurdur. Ek-
meğin çöpe atılması israf kabul edilir, suyun israfı 
da hoş görülmez. Ama  aşırı tüketimi aklileştirmek 
için “Allah’ın suyu  mu kıskanılır?” denilir. Bu du-
rum, aslında herhangi bir fiyatı olmayan serbest 
mallar için kullanılan “bedava” olmanın getirdiği 
bir özelliktir. 

Ülkemizde su idarelerinde gelir getirmeyen su 
oranı göstergesini belirlemede yeterince veri te-
min edilememektedir. Mesela, birçok idare fatu-
ralandırılmamış izinli su tüketim verisini ortaya 
koyamamaktadır. Buna karşılık fiziki nedenlerden 
zayi olan suyun ölçümü daha kolay olmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, su kayıp kaçak oranının 
normalin üzerinde fazla olduğu su idarelerinde, 
bunu önlemek için değer ve maliyet mühendis-
liği çalışmaları ile stratejik planlar ve performans 
programlarında konunun ele alınışına temas et-
mektir. Bu kapsamda başta İSKİ olmak üzere su 
idarelerinin stratejik planlarından elde edilen bil-
giler değerlendirilecektir.

Su Kayıplarının Nedenleri
Kaçak veya sızıntı su kapsamına, isale (transit) duru-
mundaki su kaçağı, faturalandırılamayan tüketim, 
görünürdeki kayıplar ile fiziki sızıntılar girmektedir. 

 Ülkemizde su idarelerinde gelir getirmeyen 
su oranı göstergesini belirlemede yeterince veri 

temin edilememektedir.  

Prof. Dr. Adem ESEN* 
İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi

SU İDARELERİNDE KAYIP-
KAÇAKLARIN ÖNLENMESİNDEKİ
İDARİ VE EKONOMİK KARARLAR

 
* Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
adem.esen@istanbul.edu.tr
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İdareler kayıp ve kaçak kapsamında farklı göster-
geler kullanmaktadır. İSKİ’de, içme suyu şebeke 
sisteminden veya denetiminde olan su kaynakla-
rından abone olunmaksızın su kullanılması “ka-
çak su”, arıtmadan sonra dağıtım sistemine giren, 
tüketiciye ulaşmadan önce depo ve şebekelerde 
kayba uğraması veya arızalı debimetreler nede-
niyle sisteme verilmediği halde, verilmiş gibi gö-
rünen su miktarı da “kayıp su” olarak nitelendiril-
mektedir. 

IWA’ya göre (The International Water Association, 
Uluslararası Su Birliği), su idarelerinin kayıp ve arı-
zalarından kaynaklanan su kaybı; sızıntı başlan-
gıcından itibaren idarenin kayıp ve sızıntılarının 
farkına varması, sızıntı yerinin tespiti ve müdahale 
edilmesine kadar geçen sürelerin toplamının bir 
fonksiyonudur. Toplam su kaybı sızıntıdan itibaren 
toplam sürenin birim zamanda sızan kaybı, debi 
miktarı ile çarpılırsa su kaybı bulunmaktadır. (Bay-
kan, Orhan, S.114)

Enerji sistemindeki güç kaynaklarındaki arızalar, 
çalışanların eğitimlerindeki eksiklikler, arızaların 
zamanında ve süratle giderilememesi gibi ne-
denlerle su kayıpları fazlalaşmaktadır. 

Uluslararası Su Servisleri Birliği’nin 1991 yılı raporu-
na göre su kaçağı yüzdeleri gelişmiş ülkelerde % 
8-24 arası, yeni sanayileşen ülkelerde %15- 24 arası, 
gelişmekte olan ülkelerde ise %25-45 arası olarak 
verilmiştir. (İSKİ, Stratejik Plan, 2011-2015)

Su Verimliliği = Output / İnput

= Faturalandırılan ve mevzuatla bedelsiz verilen su 
/ Şebekeye verilen su

İktisadilik = Su satışları / Üretimin maliyet tutarı

Kayıp-kaçakların en fazla gözlendiği yerler boru 
hatları ve abone bağlantılarıdır. Kullanılan mal-
zemelerden ve işçilik hatalarından dolayı su kaybı 
ciddi boyutlardadır. 

Su kayıpları; şebeke giriş hacmi ile izinli tüketim 
arasındaki fark olup, idari ve fiziki kayıpların top-
lamından oluşan su miktarını ifade etmektedir. 
SUEN tarafından yapılan son çalışmada, 12 bü-
yükşehir belediyesine bağlı idarece beyan edilen 
veriler ışığında, ortalama su kaybı %31 olarak tespit 
edilmiştir. (SUEN)  Türkiye’de su kayıp-kaçaklarının 
zararı 15-17 milyar TL dolayındadır. (Baykan, Orhan)

Almanya’da su borularının arızasından dolayı % 8 
oranında su kaybı vardır. Bu oranla Almanya en iyi 
durumdaki ülkelerden birisidir. Oysa burada bazı 
altyapılar 100 yıldan daha fazla bir ömre sahiptir. 
Bu da su kaçaklarını artırmaktadır. Önümüzde-
ki 25 yılda, 25 trilyondan daha fazla bir maliyetle 
şehirlerin altyapısının daha güvenli hale gelebile-
ceği tahmin edilmektedir. En acil sorun, sektör-
deki bakım, su dağıtımının genişlemesi ve Atıksu 
uzaklaştırma ağlarında görülmektedir. Su ve Atık-
su sistemlerindeki eskiyen ve bozulan kısımların 
zamanla yenilenmesi, daha yüksek sürdürülebilir-
liği için uygun maliyetli bir yoldur. (German Water 
Partnership) 

Seoul Büyükşehir Belediyesi, 1989 yılında Arisu 
Su Çalışmaları Birimi (the Office of Waterworks) 
oluşturmuştur. Bu birime iki görev verilmiştir. Birisi 
temiz ve güvenli su sağlayarak kamu hizmeti gör-
mek ve diğeri işletmeyi rasyonel hale getirmektir. 

Tablo 1: Su kayıp oranının hesaplanmasında kullanılan metodoloji. Kaynak: SUEN 2017, S.44.

Sisteme 
Giren Su

İzinli tüketim

Faturalandırılmış İzinli Su 
Tüketimi

Faturalandırılmış Ölçülmüş 
Kullanım Gelir Getiren Su 

MiktarıFaturalandırılmış 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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İşletmenin rasyonel hale getirilmesi için üretim ve 
diğer maliyetlerin azaltılması gelir su oranı (Reve-
nue Water Ratio, RWR) ile sağlanmıştır. O zaman 
% 55.2 olan gelir 25 yıl sonra 2013 yılında % 94.4’e 
yükselmiştir. Çalışmalarla tasarruf edilen su mik-
tarı, 10 milyon Soeul’lünün 6-7 yıllık kullandığı su 
miktarı veya 4.2 trilyon Kore para birimidir. Yine 
bu çalışma ile günlük 7,300,000 m3’lük 10 su arıt-
ma tesisinin 4’ü kapatılmıştır. Kapatılan bu tesisler 
halka hizmet veren parklara dönüşmüştür. Politi-
kalar genel olarak şu hususlara yoğunlaşmıştır:

 ∙ Bilgi-Teknoloji temelli kayıp kaçak tespiti,

 ∙ Gece asgari akış ölçümü,

 ∙ Eski su borularının yenilenmesi,

 ∙ Su hazneleri kullanarak cazibe ile akış sistemi-
nin kurulması,

 ∙ Akış izleme sistemiyle su akışının bilimsel yö-
netimi,

 ∙ Diğer yerel yönetimlere danışmanlık verilerek 
gelir-su oranının paylaşılması.

(Seoul Metropolitan Government, Arisu) 

Şehirlerde insani amaçlı su kullanımı için nüfus 
ve/veya ihtiyaçların değişmesine bağlı olarak su 
ihtiyacının artması yeni su kaynakları aramayı ve 
bunlar için yatırımı gerektirmektedir. Oysa kayıp 
ve kaçak nedenlerinin araştırılarak bunlar üzerine 
yoğunlaşılması, su kullanım kültürü geliştirilerek 
su israfının önlenmesi için yatırım yapmak daha 
az maliyetlidir. Yeni su kaynakları yerleşim yerleri-
ne çok uzak olabilir, bu kaynaklar üzerinde baraj, 
terfi istasyonları, isale hatları gibi tesislerin yapıl-
ması ciddi maliyetler gerektirir, aynı zamanda bu 
tesisler önemli çevresel sakıncalar oluşturabilir. Bu 
nedenle bu tesislerin finansman maliyeti ve diğer 
maliyetler ile su kayıp ve kaçaklarının önlenme-
siyle elde edilecek faydalar karşılaştırılması gerekir. 

Fiziki kayıpların asgariye indirilmesine yönelik ola-
rak şunlar önerilebilir; 

 ∙ Sızıntıların tespiti ve aktif olarak sızıntı kont-
rolü,

 ∙ Zamanında müdahale,

 ∙ DMA bölgeleri ile çalışma,

 ∙ Basınç yönetimi,

 ∙ Debi analizi,

 ∙ Depolardaki taşmaları azaltmak için seviye 
kontrolü,

 ∙ Önleyici bakım-onarım,

 ∙ İsale ve şebeke borularının yenilenmesi,

 ∙ Eskimiş sayaçların yenilenmesi ve akıllı sayaç, 
coğrafi bilgi sistemleri aracılığı ile takip,

 ∙ İsale ve şebeke borularının güçlendirilmesi, 

 ∙ Kazısız imalat,

 ∙ Nokta tamirler, sayılabilir. 

(Baykan, Orhan. 109: Muhammetoğlu, 11-19)

Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması aynı zamanda 
üretim maliyetinin minimize edilmesi ve önleyici 
tamir ve bakım programlarının yapılmasını ge-
rektirir. 

Su kayıp kaçaklarına karşı; 

 ∙ Teknik elemanların yetiştirilmesi

 ∙ Yöneticilerin süreci takip etmeleri

 ∙ Sürecin takibinin stratejik plan ve performans 
programlarında yer alması. Yani, bu teknik ko-
nuların tümünün uygulanması olan entegre 
su yönetimini takip etmek gerekir.  

Gider veya maliyet mühendisliği (Cost Enginee-
ring) konusu gider gerektiren maliyet analizi ve 
değerlendirilmesi dahil tüm gider ve borç yö-
netimi ile risk analizlerini içerir. Bu çalışmalar da 
giderlerin ayrı belirlenmesi gerekir. Gider mü-
hendisliği belirlenen giderlere karşı daha düşük 
maliyeti sağlayan alternatifleri geliştirir. Böylece 
gider mühendisliğinin amacı, her bir ünitenin ve-
rimliliğinin ölçülmesi ve verimliliği azaltmadan bu 
üretimin maliyetinin azaltılmasıdır. Buna göre Su 
İdarelerinde şebeke yenileme veya diğer çalışma-
larla kayıp- kaçakların azaltılması önemli bir gider 
mühendisliği çalışmasıdır. 

Belediye yönetimleri seçmenlerine yatırım yap-
tıklarını gösterebilmek için ilave su yatırımlarını 
tercih etmek isteyebilirler. Çünkü kayıp kaçak ön-
leme çabaları su idarelerinin önemli bir eksikliğini 
gösterdiği gibi, yeni su tesisleri gibi ilave bir yatı-
rımı göstermediği için “gösteriş” yönü eksik kalır. 
Bununla beraber belediyenin mali kaynaklarının 
verimli değerlendirilmesi ve çevre koruma bakı-
mından daha rasyonel olduğu açıktır. 

“Üzülerek ifade edelim ki sanayide yer alan şirket-
lerin birçoğunda gider mühendisliği çalışmaları 
ya yoktur ya da çok yetersizdir”. Yabancı menşeli 
firmalar incelenirse gider mühendisliğine büyük 
ölçüde ağırlık verildiği hemen görülmektedir. Bu 
sebeple küçük ve orta sanayi kuruluşlarına gider 
mühendisliği eğitiminin verilmesi ve firmaların bu 
sahada uyarılması çok önemlidir”. (Okka, Osman, 
S.7) Bu teklifin su idarelerinde gider mühendisliği 
bakımından çalışma yapılması da önem taşımak-
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tadır.  Bu amaçla çeşitli mesleklerden uzman is-
tihdamı veya danışmanlık alınması gerekir.

Kayıp-kaçakların önlenmesi ile ilgili stratejiler bir 
yönüyle yenilikçidir; yeni metotların, malzeme-
lerin kullanılmasını gerektirir. Diğer yönüyle de 
tasarrufa yöneliktir. Birçok yönetici bu stratejiyi 
uygulamak istemez. Zira tasarrufçu stratejilerin 
başarısızlığı simgelediği düşünülür. Tasarruf Stra-
tejisinde kayıp-kaçak üzerindeki çalışmalar, işlet-
menin verimliliğini sağlama üzerinde yoğunlaşır. 
(Eren, Erol. S.237) 

Su Kayıp-Kaçaklarının 
Önlenmesinde Mevzuattaki 
Düzenlemeler
Türkiye’nin ulusal ölçekteki Onuncu Kalkınma 
Planı (2014-2018) su kayıp ve kaçaklarıyla ilgili ola-
rak şu düzenlemeyi getirmiştir: “2010 yılı itibarıyla 
içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet veri-
len belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu-
na oranı yüzde 99 seviyesine ulaşmıştır. Yerleşime 
yeni açılan alanlar ve mevcut şebekelerin yenile-
me ve bakım çalışmaları dışında içme suyu şebe-
ke inşaatı ihtiyacı azalırken içme suyunu arıtma 
ihtiyacı artmıştır. 2010 yılında içme ve kullanma 
suyunun yüzde 52’si arıtılmıştır. Bununla beraber 
içme suyunun kalitesinin iyileştirilmesi ve halen 
yüksek düzeyde olan su kayıp ve kaçaklarının 
azaltılması önemini korumaktadır.” Politikalar da 
“Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihti-
yaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları 
önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı 
ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırıla-
caktır.”

Su ve kanalizasyon idareleri büyükşehir belediye 
sınırları içinde, büyükşehir belediyesine bağlı tü-
zel kişiliği olan işletmelerdir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2014 yılında, su 
kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırıl-
ması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun 
etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için ve iç-
me-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerin-
deki su kayıplarının kontrolüne ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemek amacıyla “İçme Suyu Temin Ve 
Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 
Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. (R. G. 8 Mayıs 2014, Sayı 
: 28994) Bu yönetmeliğin uygulanması için Ba-
kanlık, İçme Suyu Temin Ve Dağıtım Sistemlerin-
deki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik 
Usuller Tebliği yayınlamıştır. (R.G. 16 Temmuz 2015, 

Sayı : 29418) Daha sonra, Sulama Sistemlerinde Su 
Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltıl-
masına İlişkin Yönetmelik. (R.G. 16 Şubat 2017. S. 
Sayı: 29981) çıkarılmıştır.

Yönetmelikte içme-kullanma suyu temin ve dağı-
tım sistemlerinin yönetimindeki ilkeler yer almak-
tadır1.

Yine yönetmelikte su idarelerinin yapacakları işler 
sayılmıştır2. 

Su kayıplarını azaltmak üzere Su İdarelerinin ala-
cakları tedbirler sıralanmaktadır3. 

Ayrıca, Yönetmelikte İdareler su kayıp oranları-
nı, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren, 
Büyükşehir ve İl belediyelerinde 5 yıl içerisinde en 
fazla %30, takip eden 4 yıl içerisinde ise en fazla 
%25 düzeyine; diğer belediyelerde 9 yıl içerisinde 
en fazla %30, takip eden 5 yıl içerisinde ise en faz-
la %25 düzeyine indirmekle yükümlü tutulmuş-
tur. (Madde 9)

Su idarelerinin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren üç ay içerisinde, sonraki yıllarda ise 
her yıl, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ra-
porlarını Bakanlığa yazılı olarak göndermesi ve yıl-
lık raporlarını Bakanlığa sunulmasından itibaren 
bir yıl boyunca internet ortamında yayımlamak 
zorundadır. (Madde 10) 

Yönetmelikte ilgili idarelerin sorumluluklarına da 
yer verilmiştir. Buna göre, ilgili idareler 2560 sayılı 
kanun ile diğer mevzuata göre sorumludur. Ayrıca 
Yönetmelik kapsamında, içme suyu temin ve da-
ğıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne 
ilişkin olarak yapılan faaliyetler, ilgili mevzuat çer-
çevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca denetlenir 
ve gerektiğinde yaptırım uygulanacağı ve İdare-
lerin stratejik planlarında su kayıplarını azaltmaya 
yönelik faaliyetlerine yer vermek zorunda olduğu 
yer almaktadır. Ancak yönetmeliğin yasal dayana-
ğında boşluk bulunmaktadır4.  

Yönetmelikteki ayrıntılı düzenlemelere rağmen, 
su kayıp ve kaçakları konusunda yeterli çalışma 
yapılamadığı görülmektedir. Nitekim SUEN rapo-
runda 30 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresinin 
15’inden veri alınabildiği belirtilmektedir. (SUEN, 
15) Büyükşehir belediyelerine bağlı su idarelerinin, 
diğer il ve ilçe belediyeleri su idarelerinden ku-
rumsal ve teknik anlamda daha gelişmiş olduk-
ları kabul edilebilir. Bu durumda, Yönetmelikteki 
düzenlemelere rağmen idarelerden yeterli veri 
alınamadığı da anlaşılmaktadır. 
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Yönetmeliğe göre, su kayıp ve kaçaklarında idare-
lere sorumluluk getirilmekle beraber, gerek 2560 
sayılı yasa ve diğer mevzuatta bu sorumlulukların 
ve yaptırımların neler olduğu düzenlenmemiştir. 
Burada, Bakanlığın ilave ihtiyaçlar için yeni su tah-
sisi yapma gibi yaptırımı düşünülebilir. 

Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Su 
Ve Kanalizasyon İdareleri Stratejik 
Planlarındaki Kayıp-Kaçaklarla İlgili 
Maddeler
Bu çalışma için Türkiye’deki toplam otuz büyük-
şehir belediyesinin su ve kanalizasyon idareleri-
nin hazırladıkları son stratejik planlar (2015-2019 
dönemi) incelenmiştir. Bu planlarda su kayıp ve 
kaçakları konusunda, “kayıp-kaçakların önlenme-
si ile ilgili çalışmalar yapılacaktır” anlamına gelen 
birkaç genel cümle çoğunlukla yer almaktadır. 
Buna karşılık, sadece on idare kayıp-kaçak oranını 
stratejik planda yer vermiştir. 

Bunlar: Adana ASKİ’de 2011 yılında %49,67 olan 
kayıp su oranı yapılan çalışmalar neticesinde, 2013 
yılında %41,13’e düşmüştür. 

Erzurum ESKİ’ de 2011–2016 yıllarında su kayıp-ka-
çak ortalaması %45-50 seviyelerindedir. Kayıp-ka-
çak oranının %45’ler seviyesinde olması, ayrıca 
6360 Sayılı yasayla kurum görev alanının Erzurum 
ili sınırlarını kapsamasıyla İlçe Belediyelerinden 
İdareye intikal eden borç yükü ve alt yapı yeter-
sizliği, biriken alacak tutarının 45 milyon TL ye 
ulaşması, tahsilinde zorlukların yaşanması zayıf 
yönleridir.

Bursa Merkez ilçelerde % 23 olan kayıp kaçak ora-
nını 2019 yılı sonuna kadar % 21’e düşürmeyi he-
deflemiştir. Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik ilçele-
rinde ise 2019 yılı sonuna kadar %31’e düşürmek 
hedeflenmiştir. 

Eskişehir İçmesuyu şebeke sistemindeki kayıp, ka-
çak oranını 2019 yılına kadar %25’in altına düşür-
meyi hedeflemektedir.

İzmir’in su kayıp-kaçak oranı %62’den 2009 yılında 
%39.88’e,  2014 yılı başında ise %32,9’a düşmüştür.  

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin raporuna 
göre, gelir getirmeyen su oranı %35,78 ve su kayıp-
ları % 18.80 oranındadır. 

Kocaeli’nde 2019 (5 yıllık) kayıp oranını % 26’ya dü-
şürmeyi hedeflemektedir. 

Samsun’da 2009 yılı kayıp kaçak oranı %45, 

2014 yılı için %40 gösterilmiştir. Yeni katılan bel-
de ve  köylerden sonra  %53’lere varan   kayıp/ka-
çak oranının %48 seviyelerine düşürülerek  fiziksel 
kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.

Tekirdağ ilindeki kayıp kaçak oranı % 35 olarak 
gösterilmektedir.

Trabzon’da her yıl kayıp kaçak oranını %5 oranın-
da azaltmayı hedeflemiştir, ancak kayıp kaçak ora-
nı verilmemiştir.

Buna karşılık, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, De-
nizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanma-
raş, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, 
Sakarya, Şanlıurfa ve Van su ve kanalizasyon idare-
lerinin web sayfalarındaki stratejik planlarında ka-
yıp-kaçak oranlarıyla ilgili bir sayı verilmemektedir. 
Bu eksiklik bu kurumlardaki kayıp-kaçak oranları-
nın yüksek olması veya bunu bertaraf için ciddi bir 
çalışma olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

SUEN tarafından yapılan son araştırmada da bu 
konu şöyle vurgulanmaktadır: “Kurumların per-
formanslarını değerlendirmede en temel alanlar-
dan biri içme suyu olup, içme suyu ile ilgili olarak 
İdarelerde su kayıp oranları sorgulanmıştır. Beyan 
edilen veriler incelendiğinde; 12 idareye ilişkin or-
talama su kaybının %31 olduğu görülmektedir. 
İçme suyu şebekesi hizmeti verilen nüfus oranı 
da hizmet kalitesi ile ilgili diğer önemli bir per-
formans göstergesi olup, bu oranın %80 ile %100 
arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Dün-
ya örnekleri ile karşılaştırıldığında Türkiye ortala-
malarının benzer aralıklarda olduğu görülmekle 
birlikte, bu oranın artırılması en temel hedefler 
arasında yer almalıdır. Çalışmada işletme perfor-
mansı ile ilgili olarak su kalitesi yönetimi ve de-
netiminin yeterliliği için standartlara uygunluk 
yüzdesi sorgulanmış olup, 11 idare tarafından pay-
laşılan bilgiler ışığında elde edilen sonuçlar ince-
lendiğinde; standartlara uygunluk yüzdesinin iki 
idare dışında %100 olduğu belirlenmiştir. Diğer 
iki idareden elde edilen değerler de %95’in üze-
rinde olup, Türkiye genelinde standartlara uygun-
luk yüzdesinin oldukça yüksek seviyelerde olduğu 
belirlenmiştir.’Su kayıpları; şebeke giriş hacmi ile 
izinli tüketim arasındaki fark olup, idari ve fiziki 
kayıpların toplamından oluşan su miktarını ifade 
etmektedir. İdarelerce beyan edilen veriler analiz 
edildiğinde; 12 idareye ilişkin ortalama su kaybının 
%31 olduğu görülmektedir”.  (SUEN. 2017)

Ankara ASKİ 2015 Faaliyet Raporunda yer alan he-
def şu şekilde verilmiştir:  
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“Hedef 7.3 Kaçak su kullanımını en aza indirmek 
için gerekli tedbirleri almak.

Hedefler doğrultusunda 2015 yılı içerisinde kurum 
tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: 1. Usulsüz su 
kullananları tespit etmek için gerekli önlemler 
alınmıştır. 2. Kayıp-kaçak su kullanımını asgari dü-
zeye indirecek tedbirler alınmıştır”. 

İSKİ’de Su Kayıp-Kaçaklarını Önleme 
Çalışmaları
Yaklaşık 17 milyon nüfusa su hizmeti veren İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi, su kayıp-kaçakları konusuna büyük önem 
vermektedir. Bu nedenle İSKİ’nin bu konudaki ça-
lışmalarına kısaca yer verilecektir.

İSKİ 2011-2015 Stratejik Planına göre, «İSKİ için 
hizmet sunumu ana faaliyet alanı açısından en 
önemli sorunların başında su kayıp-kaçakları ko-
nusu yer almaktadır. Yıllar itibariyle ortaya çıkan 
kayıp su miktarında azalma gözlenmektedir. Ka-
yıp oranları 2004 yılı % 35, 2006 yılı % 29, 2007 yılı 
% 28, 2009 yılı % 25, 2009 yılı % 29’dur. .. İSKİ, bu 
kapsamda gücünün rehavetine kapılmadan ça-
lışmalarına devam etmekte, yenilenen altyapının 
izleme ve kontrollerini düzenli olarak yerine geti-
rerek, kayıp ve kaçak oranını azaltmada bu gücü 
destekleyen çalışmalarını sürdürmektedir... Ancak 
bu İstanbul gibi gelişmiş bir şehir için kabul edile-
bilir bir oran değildir. Kayıp kaçak oranının %24’ler 
seviyesinde olması kurum için bir zayıflıktır. Hede-

fimiz bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarımı-
zı daha etkili bir şekilde devam ettirmek ve gele-
cek yıllarda bu oranı %18 seviyelerine indirmektir. 
Dünyadaki yeni teknolojileri takip etmeli, konuyla 
ilgili iyi uygulamaları kurumumuza kazandırmaya 
gayret göstermeliyiz”.

Stratejik Hedef 10.2’de yer alan cümleler: “Su ka-
yıp-kaçaklarının nedenlerini araştırarak, buna 
yönelik yönetim planı geliştirip uygulamaya ge-
çirmek ve su kayıp-kaçak oranını % 18 seviyesine 
indirmek” ifadesine yer verilmiştir. 2015 Perfor-
mans programında Su kayıp-kaçak oranını %22 
seviyesine düşürme hedefi yer almıştır. Hedef 
kapsamında su kayıp ve kaçakları ile ilgili yönetim 
planı hazırlanacak ve plana uygun olarak faaliyet-
lerimiz hız kesmeden devam edecektir. Bu hede-
fe ulaşmak için arızalardan oluşan su kayıp oranını 
azaltabilmek amacıyla Stratejik Hedef 9.1’de yer 
alan “Su ve kanal arıza yönetim sistemini kurmak 
ve uygulamaya geçirmek.” konulu faaliyet ile di-
ğer faaliyetlerin hayata geçirilmesi gerekmekte-
dir. Bunun yanı sıra diğer altyapı hizmeti veren 
kurumlar ile işbirliği yapılarak diğer kurumların 
çalışmalarından kaynaklanan su kayıpları en aza 
indirilecektir.” Yine kurumsal başarı kriterleri ara-
sında kayıp-kaçak oranını indirmek yer almıştır. 
Bu döneme ait stratejik plana göre, Su kayıp ve 
kaçakları ile ilgili yönetim planı hazırlama görevi 
Abone İşleri Dairesi, Plan Proje Dairesi, Su İsale ve 
Dağıtım Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlıklarına verilmiştir. 

Tablo 2: 2015 Yılı Aylara Göre Şehre Verilen Su Miktarı ile Kayıt Altına Alınan Su Raporu (2015 yılı İSKİ Faaliyet Raporu)

Aylar Tahakkuk Eden (KDV Raporu) (m3) Şehre Verilen Su (m3) Kayıp Oranı (%)

Ocak 59.893.916 77.052.717 22,27

Şubat 55.255.270 67.912.068 18,64

Mart 56.479.468 75.458.980 25,15

Nisan 57.285.372 74.176.719 22,77

Mayıs 59.603.353 82.904.907 28,11

Haziran 66.019.649 82.471.775 19,95

Temmuz 62.841.967 88.453.369 28,95

Ağustos 68.677.688 89.858.669 23,57

Eylül 59.974.718 84.083.159 28,67

Ekim 66.205.548 82.263.162 19,52

Kasım 60.269.364 79.386.847 24,08

Aralık 60.129.561 81.133.032 25,89

Toplam 732.635.874 965.155.404 24,09
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Su kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla gizli 
su kaçağı tespit çalışmaları bir plan ve program 
dâhilinde yürütülmektedir. Şubat 2015 tarihinde 
Kayıp-Kaçak komisyonu kurulmuş ve İstanbul Ge-
neli’nde pilot bölgeler oluşturularak çalışma baş-
latılmıştır. Bu bağlamda Asya bölgesinde Sancak-
tepe’de 5, Sultanbeyli’de 6 adet pilot izole (DMA) 
bölgesi oluşturulmuş, bölgelere toplam 11 adet 
debimetre ve datalogger montajları yapılmıştır. 

2015 yılında kayıp kaçak oranını % 22’ye düşürül-
mesi planlanmıştır. 

Tablo 3: 2016-2020 İSKİ Stratejik Plan Stratejik Hedef 6.3. 
Su Kayıplarını Azaltmak

Hedef Dönemi 
(Yıllar )

Hedeflenen Gösterge 
Değeri

2016 23

2017 22

2018 21

2019 20

2020 19

Not: Faaliyetin / Projenin Mali Kaynak İhtiyacı (TL) boş bı-
rakılmıştır. Sorumlu Harcama Birimi olarak abone işleri 
dairesi başkanlıkları gösterilmiştir. Faaliyet / Proje olarak 
Su Kayıp ve Kaçaklarının Düzenli Ölçümlenmesi, Kayıt 
Altına Alınması ve Azaltılmasına Yönelik İyileştirmelerin 
Yapılması yer almaktadır.

Sonuç
Nüfus artışı, su kullanma alışkanlığı ve ihtiyaçların 
çoğalması yeni su kaynakları ve yeni tesislere ihti-
yaca yol açmaktadır. Kayıp/kaçakların önlenmesi, 
bu oranın birkaç puan bile düşürülmesi temiz su 
kaynaklarının korunması yanında birçok tesisin ya-
pım, bakım ve işletme maliyetini azaltır ve kamu 
için önemli maddi ve mekân alanı sağlar. 

Kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik olarak su 
idarelerindeki teknik personelin yeterli donanıma 
sahip olmaları için eğitilmesi, kaliteli malzeme te-
dariki, korozyon gibi risklere karşı çalışmalar yapıl-
ması gibi pek çok teknik ve işletme çalışmalarına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkiye’de büyükşehir belediyelerine bağlı su ida-
relerinde kayıp ve kaçak oranlarının %31 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Ülkedeki otuz bü-
yükşehir belediyesi su idaresinin stratejik planları 
incelenerek kayıp ve kaçak oranları ve bu alandaki 
çalışmalar üzerinde durulmuştur. Bu konuda Tür-

kiye’nin en büyük Su ve Atıksu İdaresi İSKİ’nin bu 
oranı azaltıcı çalışmaları vardır. Önümüzdeki yıl-
larda aşamalı olarak %24’ün altına indirilmesi he-
deflenmektedir. Stratejik planlarında kayıp kaçak 
oranı belirtilen idare 10 civarındadır. Diğer yirmi 
idarenin stratejik palanlarında bu konuda bir oran 
verilmeyip, sadece kayıp kaçak oranının azaltılaca-
ğı gibi genel cümlelere yer verilmektedir. Bu da 
su idarelerinde maliyet mühendisliği çalışmaları-
nın yeterli olmadığını göstermektedir. 

Bu konuda Bakanlık tarafından 2014 yılında yö-
netmelik ve uygulama tebliği çıkarıldığı halde, 
yaptırım ve takip sorunları sebebiyle uygulamada 
yeterli başarı elde edilemediği görülmektedir. 
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16. - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sulama Sistem-
lerinde Su Kullanımının Kontrolü Ve Su Kayıp-
larının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik. Resmi 
Gazete. 16 Şubat 2017. S. Sayı: 29981

17. - Orman ve Su İşleri Bakanlığı İçme Suyu Te-
min Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpla-
rının Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete. 8 
Mayıs 2014. Sayı: 28994.

18. - Orman ve Su İşleri Bakanlığı İçme Suyu Te-
min Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları-
nın Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebli-
ği, R.G. 16 Temmuz 2015, Sayı: 29418

19. - Kalkınma Bakanlığı. Onuncu Kalkınma Planı 
(2014-2018)

20. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20
Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%-
C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf

Dipnotlar
1 (Madde-5)

a) Su kaynağından temin edilen ve içme-kul-
lanma suyu sistemine verilen su hacminin 
ve debisinin her bina bağlantısında uygun 
cihazlar ile sürekli ölçülmesi,

b) İçme-kullanma suyu sistemindeki kritik 
noktalarda su basıncının sürekli ölçülmesi 
ve izlenmesi,

c) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım siste-
mi planlarının sayısallaştırılması ve CBS veri 
tabanının oluşturulması,

ç) İdarelerce uygun izleme sistemlerinin (SCA-
DA vb.) kurulması,

d) Sistemde ana basınç bölgesi ve alt bölgele-
rin oluşturulması esastır.

(2) Su kayıplarının azaltılmasında:

a) Yıllık su dengesinin belirlenmesi;

1) Su üretiminin belirlenmesi,

2) İzinli tüketimin belirlenmesi,

3) Fiziki ve idari su kayıplarının belirlen-
mesi,

4) Gelir getirmeyen su miktarının belir-
lenmesi,

b) Su kayıplarının önlenmesi;

1) İzinsiz tüketimin önlenmesi,

2) Şebekede etkili bir basınç yönetimi 
ile optimum işletme basıncının sağ-
lanması,

3) Fiziki kaçak tespit edilen yerlerde tek-

niğine uygun onarım yapılması,

4) Şebekenin bakımı ve yenilenmesinin 
periyodik olarak yapılması,

5) Fiziki kaçak tespiti yapabilecek tek-
nik ve idari kapasitenin oluşturulması 
esastır.

2 (Madde-6) Su idarelerinin yapacakları işler

a) Su tüketimini ve maliyetleri izler, değerlen-
dirir ve raporlar halinde her yıl, takip eden 
Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa sunar.

b) Su ve bütçe ihtiyaçlarını belirler, fayda ve 
maliyet analizlerini hazırlar ve stratejik plan-
larında su kayıplarını azaltıcı yöntemlere yer 
verir.

c) Sistemde ihtiyaç duyulan ölçümlerin yapıl-
ması için gerekli olan ölçüm cihazlarının 
temin edilmesini ve montajını ve etkin işle-
timini sağlar.

ç) Sistemde yapılabilecek düzenlemeleri belir-
ler ve uygular.

d) Mevcut sistemlerde, bu Yönetmelik uyarın-
ca çıkarılacak olan Teknik Usuller Tebliğin-
de verilen su yönetimi (alt bölge oluşturma, 
basınç yönetimi vb.) ve izleme sistemlerinin 
(SCADA vb.) uygulanabilirliğini analiz eder.

e) Yeni projelerde tasarım aşamasından itiba-
ren bu Yönetmelik hükümlerinin uygulan-
masını sağlar.

f) Fiziki kaçak tespiti yapabilecek teknik ve 
idari ekibi oluşturur ve gerekli donanımını 
sağlar.

3 (Madde-7) 

(1) İdareler, içme-kullanma suyu temin ve da-
ğıtım sistemlerindeki idari ve fiziki su kayıp-
larının önlenmesi ile sistemin izlenmesi ve 
kontrolü için, bu Yönetmelik uyarınca çıkarı-
lacak Teknik Usuller Tebliğinde verilen yön-
temleri uygular.

(2) İdareler, içme-kullanma suyu sistemlerin-
deki kayıpların azaltılması için kontrol ve 
bakım-onarım uygulamaları ile arızaların 
azaltılması için sistem  rehabilitasyonları-
nı zamanında yapar.

(3) Mevcut içme-kullanma suyu sistemlerinin 
işletilmesinde, yeni sistemlerin projelendi-
rilmesinde, inşasında, rehabilitasyon ve mo-
dernizasyon çalışmalarında, ilgili idarelerce, 
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su kayıplarını azaltmak üzere, aşağıdaki ted-
birler öncelikle uygulanır:

a) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım 
sisteminin, su kayıpları ekonomik en alt 
düzeyde olacak şekilde projelendirilme-
si ve yapımının yetkili kurumlarca belir-
lenen şartname ve talimatnamelere uy-
gun olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

b) Büyükşehir ve İl Belediyelerinin su idare-
lerince CBS veri tabanının oluşturulması, 
mevcut verilerin sayısallaştırılarak veri ta-
banına aktarılması ve sürekli güncellen-
mesi sağlanır.

c) İçme-kullanma suyu sistemleri, proje-
lendirme aşamasında ana basınç bölge-
si ve alt bölgeler olarak tasarlanır.

ç) Büyükşehir ve İl Belediyelerinin su idare-
lerince, mevcut sistemlerde hidrolik mo-
dellemenin yapılması, gerekli görülmesi 
halinde ana basınç bölgesi ve alt bölge-
lerin oluşturulması sağlanır.

d) İçme suyu sistemlerinin yapımı aşama-
sında mühendislik denetim ve kontrol-
lerinin yapılması sağlanır.

e) İçme suyu sistemlerinin tasarım, inşaat 
ve işletme aşamalarında su kayıplarının 
kontrolü için gerekli işletme ve kontrol 
elemanları (debi ve su basıncı ölçüm 
elemanları vs.) dikkate alınır.

f) Sistemde basınç yönetiminin yapılma-
sı, kritik noktalarda sürekli basınç ölçül-
mesi,  topografik  yapının uygun oldu-
ğu yerlerde en yüksek statik basıncın 
80  mSS’den   60  mSS  düzeyine indiril-
mesi, bu kapsamda gerekli yerlerde ba-
sınç düşürücü/düzenleyici vana ve bağ-
lantı hatlarının tesis edilmesi sağlanır.

g) İçme-kullanma suyu sistemlerinin tasa-
rım, inşaat ve işletme aşamalarında, su 
kayıplarını azaltacak uygun malzemele-
rin seçilmesi, temini ve monte edilmesi 
sağlanır.

ğ) Mevcut sistemlerde kontrollerin yapıla-
rak su kayıplarının en aza indirilmesi sağ-
lanır.

h) Su dağıtım şebekesinin, diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen 
altyapı tesisleriyle ilgili yapım, bakım ve 
onarım çalışmaları ile koordinasyon için-
de olması sağlanır.

ı) Tüm altyapı tesis hatlarının cadde veya 
sokaktaki yatay ve düşey konumlarının, 
standartlara uygun olacak şekilde, yapıl-
ması sağlanır.

i) Sürekli izleme, bakım ve onarım çalış-
maları ile aktif sızıntı kontrolü gerçekleş-
tirilir.

4 İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su 
kayıplarının Kontrolü yönetmeliğinin 11. Madde-
sinde İdarelere atfedilen sorumluluk kavramının 
kapsamı konusunda öncelikle yönetmelik madde-
lerini, ardından yönetmeliğin dayanağı olarak gös-
terilen kanun maddelerini irdelemek gerekecektir.

Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde “Sorumluluk” 
başlığı ile yer alan 11. Maddesinde;

(1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük-
leri yerine getirmeyenler 20/11/1981 tarihli 
ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer 
mevzuata göre sorumludurlar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında, içme suyu 
temin ve dağıtım sistemlerindeki su 
kayıplarının kontrolüne ilişkin olarak ya-
pılan faaliyetler, ilgili mevzuat çerçeve-
sinde ilgili kurum ve kuruluşlarca denet-
lenir ve gerektiğinde yaptırım uygulanır.

(3) İdareler, stratejik planlarında su kayıpla-
rını azaltmaya yönelik faaliyetlerine yer 
vermek zorundadır.” hükmü yer almak-
tadır.

21. Yönetmeliğin 1. Maddesinde ifade bulan; “……. su 
kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırıl-
ması doğrultusunda, içme-kullanma suyunun 
etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için 
içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistem-
lerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin usul 
ve esasları düzenlemek…” amacıyla aynı yönet-
melikte verilen yükümlülüklerin yerine getiril-
memesi durumunda 11. Madde kapsamında 
sorumluluk oluşacağı belirtilmiştir.

11. maddede İdaremize Kuruluş kanununa atıf 
yapılmış ve sorumluluk neticesinde uygulanaca-
ğı açıklanmıştır. Oysa İSKİ kuruluş kanununda bu 
tür bir sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde 
uygulanacak bir ceza maddesi bulunmamaktadır. 
Burada yönetmelik maddesi yazılırken, atıf yapı-
lan kanunların hangi maddelerine atıf yapıldığı da 
açıkça yazılmalı idi. Bu tür bir açıklık bulunmadı-
ğından bir ucu açık ve boşlukta olan bir yönetmelik 
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maddesi bulunmaktadır.

Yönetmeliğin dayanağı olan Orman ve Su İşleri 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında yayım-
lanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2, 9 ve 26. Maddeleri incelendiğinde de, yönetme-
liğin 11. Maddesindeki sorumluluğa ilişkin bir husus 
görülmemektedir. Bahse konu Kanun Hükmün-
de Kararname maddeleri aşağıda yer almakta-
dır. 

MADDE 2 Görevler – (1) Orman ve Su İşleri Bakanlı-
ğının görevleri şunlardır:

a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletil-
mesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla 
mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili 
mera ıslahı konularında politikalar oluştur-
mak.

b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar 
geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli 
parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabia-
tı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik 
çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, 
yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işletti-
rilmesini sağlamak. 

c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürüle-
bilir bir şekilde kullanılmasına dair politika-
lar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordi-
ne etmek.

ç) Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla 
ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik 
politika ve stratejiler belirlemek.

d) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda 
uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bun-
lara katkıda bulunulması amacıyla ulusal 
düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla 
işbirliği halinde yürütmek.

e) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve 
hizmetleri yapmak.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü(2)

MADDE 9 – (1) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü-
nün görevleri şunlardır:

a) Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve 
kullanılmasına ilişkin politikaları belirlemek. 

b) Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzey-
de koordinasyonunu sağlamak. 

c) Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üze-
re koruma-kullanma dengesi gözetilerek, 
sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesi-
nin korunması ve geliştirilmesini sağlamak 

amacıyla havza bazında nehir havza yöne-
tim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütün-
cül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat 
çalışmalarını yürütmek.

ç) Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili 
tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
belirlemek, değerlendirmek, güncellemek 
ve uygulamaların takibini yapmak. 

d) Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve mikta-
rının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı 
ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluş-
larla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek 
veya izletmek.

e) Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirle-
mek,  ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim plan-
larını hazırlamak.

f) Nehir havza yönetim planlarına uygun ola-
rak sektörel bazda su kaynaklarının tahsisle-
rine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak. 

g) Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile 
ilgili uluslararası sözleşmeler ve diğer mev-
zuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, 
sınır aşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin işleri 
ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek.

ğ) Ulusal su veri tabanlı bilgi sistemini oluştur-
mak. 

h) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 31 md.) Su kirliliği açı-
sından hassas alanları ve nitrata duyarlı has-
sas alanları tespit etmek ve izlemek.

ı) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/ 2 md.)(1) İçme ve 
kullanma suyu arıtma tesislerinin tasarım 
esaslarını, normlarını ve  kriterlerini  belirle-
mek, projeleri onaylamaya yetkili kurum ve 
kuruluşları tespit etmek, tesisleri işletecek 
elemanların eğitimlerini temin etmek, ser-
tifikalarını vermek.

i) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 31 md.) İklim değişik-
liğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışma-
lar yapmak.

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak.

(2) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/ 2 md.) Kamu kurum 
ve kuruluşları sahip oldukları su ile ilgili bilgi ve 
verileri, talep edilmesi halinde, su veri tabanına 
işlemek üzere Su Yönetimi Genel Müdürlüğü-
ne vermekle mükelleftir.

MADDE 26 Düzenleme yetkisi – (1) Bakanlık; görev, 
yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden ka-
nunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler 
yapabilir.
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E
ndüstri 4.0 kavramı, imalat sektörü ile 
hayatamıza giren hizmet üreticileri ve 
tüketici gruplarını direk ilgilendiren bir 
olgudur. Almanya başta olmak üzere 

ABD, Japonya, Güney Kore gibi dünya ekonomi-
sinde büyük üretici rolü üstlenen ülkelerde, başta 
otomotiv sektörü olmak üzere tüm endüstri kol-
larına hızla yayılmaktadır.

Bu yazımızda Endüstri 4.0 ve uygulamalarının su 
yönetimi kapsamında uygulanabilirliğini ve su yö-
netimi bileşenlerinin Endüstri 4.0’a göre değer-
lendirmes yapılmıştır.

Endüstri 4.0 ne amaçlıyor ?
Endüstri 4.0, akıllı fabrika ve imalat birimlerinin, 
internet iletişimli mekatronik sistemlerle izlen-
mesi, kendi aralarında iletişimleri ve sistemlerin 
karar verme olgularını, SCADA gibi merkezi de-
ğerlendirme yapılarından öte, yerel olarak kendi 
bölgelerinde uygulamasını esas almaktadır. 

Bu olgu, binlerce kilometre boru hattı ile örül-
müş, Atıksu ve İçmesuyu gibi birbirinden farklı 
prosesler içeren, ciddi manada enerji gereksinimi 
duyan Su Yönetimi kavramını verimlilik, hizmet 
sürekliliği ve kalite açısından yakından ilgilendir-
mektedir.

Endüstri 4.0, içmesuyu arıtma tesislerinde üreti-
len suyun, tüketici tarafından değerlendirilmesi, 

kayıp kaçak miktarları, akıllı şebeke uygulamala-
rı ve atıksu arıtma tesisleri ve çıktılarının işletimi 
açısından yeni bir vizyon sunmaktadır. Burada en 
önemli nokta nasıl bir modelle su idareleri En-
düstri 4.0’a entegre olmalıdır sorusudur.

Akıllı Fabrikalar ile Arıtma Tesisleri 
Mukayesesi
Akıllı fabrikalar siber fiziksel uygulamalara dayalı,  
gelişmiş otomasyon sistemleri kullanan üretim 
sürecinin kesintisiz izlendiği ve sistemdeki risk-
lerin öngörüldüğü ileri teknolojide imalat fabri-
kalarıdır.

İçmesuyu arıtma tesisleri hamsu girdisinin çe-
şitli prosesler, kimyasal ve mekanik uygulamalar 
sonucu içilecek kaliteye getirilmesi esasına da-
yanmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri ise kirlenmiş 
suyun çevreye zarar vermeden en az enerji tüketi-
lerek düşük emisyonlarla arıtılması işlemidir.

Gerek içmesuyu arıtma tesisleri gerekse atıksu 
arıtma tesisleri büyük birer fabrikadır. Akıllı fabri-
kalardan farkları ise ; 

 ∙ Akıllı fabrikalarda üretim sürecinde kullanı-
lacak hammaddeler istenen kalitede temin 
edilebilmekte iken arıtma tesislerine giren 
sular içerik bakımından devamlı değişkenlik 
göstermektedir.

Orhan BAYKAN
İSKİ, Ar-Ge Şube Müdürü

 Bu yazımızda Endüstri 4.0 ve uygulamalarının 
su yönetimi kapsamında uygulanabilirliğini ve 
su yönetimi bileşenlerinin Endüstri 4.0’a göre 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

SU YÖNETİMİNDE ENDÜSTRİ 4.0
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 ∙ Akıllı fabrika üretimlerinde nihai ürünlerin ka-
litesi hemen hemen aynı iken özellikle atıksu 
arıtma tesislerinden çıkan su kalitesi sanayi 
atıklarına, iklimsel etkenlere, coğrafyaya bağlı 
olarak değişebilmektedir.

 ∙ Akıllı fabrikalarda robotik uygulamaları üst dü-
zeyde kullanılırken arıtma tesisleri hidromeka-
nik unsurlar, termodinamik makinalar ve insan 
faktörü esaslı çalışmaktadır.

 ∙ Akıllı fabrikalarda imalat bölümlerindeki ima-
lat süreçlerinde oluşabilecek hatalar sadece o 
süreçteki nihai ürünü etkilerken arıtma tesisi 
çıktıları bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Terfi istasyonları akıllı şebeke kapsamında değer-
lendirilebilirken, isale ve şebeke dağıtım hatları ise 
fabrikalardaki iletim hatları mesabesindedir.

Endüstri 4.0 kavramı ne gibi gelişim 
alanları sunuyor?
1. İmalatlar ( şebeke imalatları, kanallarda robotik 

uygulamalar, arıtma tesislerinde ileri otomas-
yonun yaygınlaştırılması vb.) ve hizmet süreçle-
rinin kısalması, risklerin kesintisiz takibi ile önle-
yici müdahalelerin etkinleştirilmesi, 

2. Üretim metodlarının (arıtma tesisi inşaaları, şe-
beke hatlarının imalatları, terfi ve enerji tesisleri 
vb.),  çeşitlilik arz eden ve ihtiyaca daha esnek 
cevap verebilen gelişmiş inovatif ekipmanlarla 
desteklenmesi

3. İnsan faktöründen kaynaklanan hataların mi-
nimuma indirilmesine dayalı verimlilik artışları

Su Yönetiminde Endüstri 4.0 neler 
içerir?
a. Akıllı Şebeke ve Gelişmiş SCADA uygulamaları,

b. Yapay zeka uygulamalarına dayanan yazılımlar 
(iş emirleri, süreç, değerlendirmeleri, raporlan-
dırmalar vb.),

c. Siber güvenlik,

d. Big data yönetimi,

e. Süreçlerdeki tüm unsurların ( atıksu, temizsu, 
enerji, insan kaynakları) gereksiz süreç ve bil-
gilerden arındırılarak donanım ve yazılımların 
gerçek zamanlı konuşması, alarm vermesi ve 
raporlaması,

f. İnternete bağlı nesne sayısının artırılması ve 
haberleşme protokolleri,

g. Simülasyon uygulamalarının proaktif şekilde 

kullanımı,

h. Robotik uygulamaların yaygınlaşması (kanal 
robotları, boru tamir ve uygulama robotları, er-
ken uyarı ve izleme robotları vb.),

i. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin su yö-
netim süreçlerinde insan kaynaklarının verim-
liliğinin artırılması için kullanılması,

j. Üretimde 3 boyutlu yazıcı kullanımı ( bu konu 
henüz su yönetiminin gereksinimlerine karşılık 
verememekle birlikte gelişime açıktır).

Akıllı Şebeke Unsurları
Akıllı şehirler konseptine uygun olarak su hizmet-
lerininde akıllı şebekeler olarak dizay edilmesi En-
düstri 4.0’dan daha önceki bir süreçtir. Bununla 
beraber Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler dahilin-
de akıllı şebekelerin değerlendirilmesi, verimlilik 
ve hizmet kalitesinin artmasına büyük olanak sağ-
layacaktır.

Su sektöründe üretim hammaddesi hamsu ve 
atıksudur. Bu sistemin akıllı fabrikaları ise arıtma 
tesisleridir. Arıtma tesislerinin işletiminin mümkün 
olduğunca otomasyona bağlanması, sensörlerde-
ki inovatif yaklaşımlar, ünite bazında ekipmanların 
birbiri ile iletişimi ve birbirlerini yönlendirmeleri, 
merkezi SCADA öncesi proaktif çalışma yaklaşımı 
akıllı su üretiminin temellerini oluşturacaktır.

Su arıtma tesislerinden çıkan suyun depolanması 
ve terfisi akıllı şebekelerin ikinci ayağıdır. Bu nok-
tada dezenfeksiyon, basınç ve enerji yönetimi gibi 
parametrelerin şebeke sisteminin ihtiyacına göre 
yapay sinir ağları metoduyla 7/24 yapay zeka uygu-
lamaları ile kontrolü dağıtım hatlarının fonksiyonel 
işletimi açısından önem arz etmektedir.

Şebeke hatlarının doğru malzemelerle yapılan-
dırılması, bu ekipmanların otomasyon ve sensör 
sistemleri ile izlenebilir ve müdahale edilebilir ya-
pıda olması dağıtım hatlarının akıllı şebeke gerek-
sinimidir.

Akıllı şebeke ekipman halkasının son noktası ise 
tüketim ölçümleridir. Debimetre ve sayaçların 
sürekli haberleşme modüllerine sahip  olması ve 
proaktif olarak izlenebilmesi gerekmektedir.

Tüm bu unsurların bütünleştirilmiş haberleşmeye 
dayalı ileri seviye yapay zeka yazılımları ile yönetil-
mesi İdarelerin nihai hedefidir.

Bu noktada akıllı şebeke kavramının sağlıklı iş-
lemesi için gerekli olan başlangıç noktası ihmal 
edilmemelidir. Temel mühendislik bilimleri ile ya-
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pılandırılmamış arıtma ve şebekeler ne kadar ge-
lişmiş otomasyon ve sensörlerle donatılmış olursa 
olsun, ne kadar big data toplayabilen SCADA sis-
temine sahip olursa olsun asla verimli ve sağlıklı 
çalışmayacaktır. Malzeme bilimi, mekatronik, hid-
rolik, içmesuyu ve atıksu proses yapılandırılması, 
akıllı şebekecilikten evvel planlamanın varlığını 
zorunlu kılmaktadır. Plan ve proje aşamasının sağ-
lıklı işlediği süreçler akıllı şebeke uygulamaları ile 
kalite ve verimliliğe ulaşabilir.

Endüstri 4.0 için Uygulamalarının, 
Su Yönetiminde aktif kullanımının 
önündeki engeller nelerdir?
Bu konuda öncelikli olarak bahsedilmesi gereken 
temel husus şebeke ve isale hatları için çok daha 
kaliteli ve otomasyona entegre olabilen malzeme-
lerin geliştirilmesi gerektiğidir. Arıza miktarlarının 
düşmesi, SCADA komutlarına etkin cevap vere-
bilme, hatların hasar öncesi uyarı verebilmesi için 
yapay sinir ağlarına dayalı erken uyarı sistemlerinin 
tasarlanması gibi çalışmalar sürmektedir.

Arıtma tesisleri için ise çok daha verimli, emisyon 
miktarları ve karbon ayak izi düşük, enerji pozitif 
proseslerin geliştirilmesi süreçleri devam etmek-
tedir. Prosesin en doğru şekilde seçimi ve en doğ-
ru işletme senaryolarından sonra bilişim teknolo-
jileri ve otomasyon uygulamalarının entegrasyonu 
Endüstri 4.0’ın uygulanabilirliği sonucunu oluştu-
racaktır.

Su ve atıksu sektöründe girdilerdeki değişkenle-
rin çeşitliliği (İklim, afetler, çevresel koşullar, sanayi 
atıkları, mikrokirleticiler vb.), proses seçimleri ve sü-
rekli kalite konusundaki en büyük riskdir. Akıllı fab-
rikalarda ise risk, sadece öngörülemeyen afetlerdir.

Türkiye’de genel olarak eksik olan önemli bir hu-
sus da nesnelerin internetine dayalı iş süreçlerinin 
gelişmemiş olmasıdır. Bu husus su sektörünün 
ağırlıklı olarak çevre mühendisliği alanında kal-
masından kaynaklanmaktadır. Bu konuda yazı-
lım ve donanımla uğraşan kişilerin yerli teknoloji 
unsurları ile beraber su yönetimindeki iş süreçleri 
üzerinde çalışması, nesnelerin interneti vasıtasıyla 
merkezi karar vermeden ziyade yerel karar verebi-
len süreçler geliştirmesi gerekmektedir.

Su sektöründe kullanılan malzeme ve ekipmanla-
rın çeşitliliği ve bu ekipmanlar arasındaki iletişim 
protokllerinin farklılığıda başka bir sorundur. Bu 

konuda standartlaşma önem taşımaktadır.

Ülkemizde sensörler, prosesler, PLC  ve RTU’lar, 
SCADA’lar, akıllı cihazlar, prosesler ve kullanıcılar 
entegre çalışmamaktadır. SCADA ve otomasyon 
ekipmanları görüntüleme ve bilgi organlarıdır. 
Proseslerin SCADA’ya dayalı olarak yapay zeka uy-
gulamalarına geçirilmesi ve bu süreçte kullanıcı 
faktörünün en verimli şekilde yer alması ise nihai 
amaçtır.

Su yönetiminde Endüstri 4.0 uygulamalarının 
önünde en büyük engellerden biri de istatistik 
verilerin yorumlanması ve big data yönetimi ko-
nusundaki eksikliklerdir. Sensörler ve SCADA sis-
temleri en son teknoloji ürünü unsurlarla destek-
lenmesine rağmen anlamlı veriler oluşturulması 
ve bu verilere dayalı proaktif yönetim yeterli dü-
zeyde değildir.

Endüstri 4.0’ın en önemli ayaklarından sensörler 
ve otomasyon ekipmanlarının yerli teknolojilerle 
üretimi konusu da ülkemiz için olumsuz bir un-
surdur. Yüksek katmadeğerli ürünlerin yerli im-
kanlarla ikamesi Endüstri 4.0’a geçiş açısından 
önem arz etmektedir.

Tüm bunların akabinde proses ve data sistemle-
rinin güvenliği en önemli husustur. Merkezi veya 
yerel yönetilen internete bağlı nesnelerin sabote 
edilebilirlik durumu İdareler açısından sıkıntı oluş-
turmaktadır.

Su Yönetiminde Endüstri 4.0 
uygulanilir mi ?
Yukarıda anlatılan hususlar dahilinde Endüstri 
4.0’ın su idarelerinin çalışma sahalarına enteg-
re edilebilmesi mümkündür. Ancak henüz pek 
çok parametrenin (proses, ekipman, süreç analizi, 
standardizasyon)  akıllı fabrikalarda olduğu gibi ta-
mamlanmamış olması Endüstri 4.0’ı su yönetimi-
nin aktif bir unsuru olmaktan alıkoymaktadır.

Hizmet alanlarının geniş olması, lojistik ihtiyaç-
ların giderim zorlukları, yerli teknolojilerin henüz 
istenen seviyede olmaması, güvenlik kaygıları gibi 
etkenler karşımızda duran en büyük problemler 
olarak göze çarpmaktadır.

Akıllı şebekelerin şehirleşmede hızla yer edinmesi 
ise geleceğe dönük olarak Endüstri 4.0 ve uygula-
malarının şehirlere ve su hizmetlerine olan enteg-
rasyonun artması umut vaad etmektedir.



ALİBEYKÖY BARAJI

MAĞLOVA KEMERİ  
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G
elişen teknoloji ile beraber imalat sek-
törü ve hizmet sektöründe her geçen 
gün ağırlığını daha fazla hissettirme-
ye başlayan robot teknolojisi, Endüstri 

4.0’a geçişte temel yapı taşlarından birini oluştur-
maktadır.

Robotik uygulamalar, su ve atıksu hizmetlerinde 
kanal robotlarıyla uzun yıllar önce su sektörüne 
giriş yaparak kullanılmaya başlanmıştır.  Kanal gö-
rüntüleme robotlarını freze robotları takip etmiş 
ve altyapı imalat sektörü açısından yeni uygula-
malar açığa çıkmaya başlamıştır.  

Özellikle kazısız imalat yöntemleri, mevcut kanal-
ların durum tespiti ve rehabilitasyon sonrası dü-
zeltme ve imalatlarda görev alan kanal robotları, 
gelişen teknoloji ile beraber yeni fonksiyonlar ka-
zanarak altyapıda çok daha geniş çözümler sun-
maya başlamıştır.

Büyük kollektörlerdeki görüntüleme işlemlerinde 
drone kullanımı, deniz altı ve üstünde kullanılabi-
len robotların her geçen gün artan kullanım alanı 
bulması, Robotik teknolojilerin su ve atıksu uygu-
lamalarında gelecekte çok daha fazla yer alacağı-
na dair kuvvetli işaretler sunmaktadır.

Kazısız teknolojilerin, şehirleşmesi tamamlanan 
kentlerde her geçen gün daha da yaygınlaşma-

sı robotik uygulamalar için yeni kullanım alanları 
sunmaktadır. Sadece su ve atıksu uygulamaları-
nın rutin uygulamalarında değil, adli tıpın ve kri-
minal vakaların sonuçlandırılmalarına kadar pek 
çok konuda robotik uygulamalar hayatımıza gir-
miştir.

Yine varlık yönetimi konusunda tespit ve değer-
lendirmeler ile mevcut varlıkların doğru yönetil-
mesi hususlarında kanal robotları önemli görev-
ler üstlenmektedirler. Ülkemizde varlık yönetimi 
yazılımlarının gelişmesine paralel olarak, bu konu 
çok daha fazla gündeme gelecektir.

Hali hazırda daha çok atıksu hatlarının durum 
tespiti ve rehabilitasyonunda kullanılan kanal ro-
botları, içmesuyu rehabilitasyonu sahasında da 
kullanım açısından yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Ayrıca droneve deniz robotları ile temiz su analizi 
yapılması, su altında çalışan mekanik ekipman-
ların bakımları, kollektörlerlerde drone ile görün-
tüleme yapılması hatta bakım uygulamalarının 
hayata geçirilmesi, büyük kollektör hatları için re-
habilitasyon iş makinası robotlarının geliştirilmesi 
gibi pek çok Ar Ge alanı robotik uygulamalar için 
yeni fırsatlar sunmaktadır.

Robotik konusunda ülkemizde hızla artan bir 
trend mevcuttur. Özellikle savunma sanayinin 

 Özellikle kazısız imalat yöntemleri, mevcut 
kanalların durum tespiti ve rehabilitasyon 
sonrası düzeltme ve imalatlarda görev alan 

kanal robotları, gelişen teknoloji ile beraber yeni 
fonksiyonlar kazanarak altyapıda çok daha geniş 

çözümler sunmaya başlamıştır.  

KANAL GÖRÜNTÜLEME 
ROBOTU 

Orhan BAYKAN
İSKİ, Ar-Ge Şube Müdürü
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lokomotif olarak tetiklediği sanayi uygulamaları 
insansız hava araçları, kara ve deniz robotları, alt-
yapı hizmet robotları gibi çeşitli kollarda hızla iler-
lemektedir.

Hayatımızın her aşamasında olduğu gibi Ro-
botik konusunda da Yerli ve Milli teknolojilerin 
desteklenmesi, özellikle ülkemizde ana tedarikçi 
konumunda bulunan kamu sektöründe yerli ve 
milli üretimlerin tercih edilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Yerli ve Milli Kanal Robotlarının yerli 
firmalarca üretimi ülke sanayisine istihdam des-
teği, teknolojik gelişimleri ile diğer KOBİ ve imalat 
kollarına da ekonomi ve teknoloji olarak yardım-
cı olmaları, piyasa fiyatlarının makul seviyelerde 
ayarlanması gibi pek çok konuda ülkemize fayda 
sağlamaktadırlar.

Ülkemizin öncü su kurumu olan İSKİ Genel Mü-
dürlüğü, su ve atıksuyun her alanında olduğu gibi 
robotik alanında da çalışmalar yürütmekte ve bu 
sahada yerli ve milli teknolojileri destekleyerek Ar-
Ge faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Endüstri 4.0’ın Su Yönetimi kapsamında çok daha 
fazla yer alması ve otonom robotik imalatlara Su 
İdarelerinin entegre olması için yapılacak çalış-
malar su yönetiminin geleceğinde İdarelere yeni 
vizyonlar sunacaktır.

 Ülkemizin öncü su kurumu 
olan İSKİ Genel Müdürlüğü, 

su ve atıksuyun her alanında 
olduğu gibi robotik alanında 

da çalışmalar yürütmekte 
ve bu sahada yerli ve milli 
teknolojileri destekleyerek 
Ar-Ge faaliyetlerine katkı 

sağlamaktadır.  

 Hayatımızın her aşamasında olduğu gibi 
Robotik konusunda da Yerli ve Milli teknolojilerin 
desteklenmesi, özellikle ülkemizde ana tedarikçi 
konumunda bulunan kamu sektöründe yerli ve 

milli üretimlerin tercih edilmesi büyük önem arz 
etmektedir.  
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 Atıksu arıtma prosesleri enerji tüketir ve çevreye zarar 
verebilecek emisyonları serbest bırakır. Atıksu arıtımının 
çevresel etkisi üzerine artan endişe nedeniyle, tesislerin 

performansını değerlendirmek ve prosesleri optimize 
etmek için pek çok araştırma yapılmıştır.  

A
tıksu arıtma tesisleri prosesleri, proses-
lerde kullanılan ekipmanlar ve enerji 
girdi-çıktıları göz önüne alındığında 
içmesuyu arıtma tesislerinden olduk-

ça farklılık gösterir. Atıksu arıtma prosesleri ener-
ji tüketir ve çevreye zarar verebilecek emisyonları 
serbest bırakır. Atıksu arıtımının çevresel etkisi üze-
rine artan endişe nedeniyle, tesislerin performan-
sını değerlendirmek ve prosesleri optimize etmek 
için pek çok araştırma yapılmıştır. Ülkemizde ge-
nel olarak atıksu arıtma tesisleri atıksu çıkış para-
metreleri üzerinden değerlendirilmektedir. Fakat 
tesislerin ilgili deşarj standartlarını sağlamak için 
kullandıkları enerji kaynakları, enerji tüketimleri ve 
tesisten salınan emisyonların değerleri aynı önem-
de değerlendirilmemektedir.

Son zamanlarda atıksu arıtımı için enerji ihtiya-
cı büyük bir endişe kaynağıdır. Bu sadece artan 
elektrik enerjisi maliyetini değil, aynı zamanda 
arıtma süreci ile oluşan karbon ayak izini etkile-
mektedir.

Atıksu arıtma tesislerinin enerji verimliliğini artır-
mak için enerji denetimleri gerçekleştirilmektedir. 
Bu kapsamda, arıtma tesisi akım şemasının reviz-
yonu veya sistem optimizasyonu gibi bazı önlem-
lerle mevcut operasyonel birimlerin daha efektif 
çalışması sağlanabilmektedir. Bunun yanında, 
atıksu arıtımı yan ürünlerinden enerji geri kaza-

nımı da ekonomik maliyetleri ve sürecin çevresel 
etkisini azaltmak için ayrıca uygulanmaktadır.

Günümüzde faaliyet gösteren çoğu AAT, enerji 
ihtiyacı hesaba katılmadan tasarlanmış ve inşa 
edilmiştir. Bunun temel sebebi tesisler inşa edi-
lirken enerji maliyetlerinin günümüzde oldu-
ğu gibi önemli bir endişe kaynağı olmamasıdır. 
AAT’ler özellikle elektrik enerjisi talebi açısından, 
toplam enerji tüketiminde ciddi bir kalemi oluş-
turmaktadır Avrupa ülkelerinde, AAT’lerde tüke-
tilen enerjinin toplam ulusal elektrik tüketiminin 
%1’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Her AAT 
için, elektrik enerjisi, toplam işletme maliyetleri-
nin %25-40’ını oluşturmaktadır. Bu oranın %50 
ila 60’ı çamur arıtım sistemlerinden kaynaklan-
maktadır. Son birkaç yılda, atıksu toplama ve arı-
tıma hizmeti verilen nüfusun artışına bağlı olarak 
atıksu deşarj kalitesine ilişkin daha kısıtlayıcı stan-
dartlar getirilmiştir. Bu sebeple, eskiyen altyapılar 
geliştirilmekte/değiştirilmekte ve arıtmada daha 
ileri teknolojiler benimsenmektedir. Söz konusu 
gelişmelere bağlı olarak atıksu arıtımında kulla-
nılan enerjinin yakın gelecekte daha da artması 
beklenmektedir [1]

Bu yazımızda AAT’lerde enerji tüketim kalemleri, 
enerji verimliliği konusunda yapılan bazı çalışma-
lar ve enerji tüketim değerlendirmeleri konuları 
ele alınmaktadır.

Orhan BAYKAN
İSKİ, Ar-Ge Şube Müdürü

ATIKSU ARITMA 
TESİSLERİNDE ENERJİ 
YÖNETİMİ VE PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMELERİ
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Enerji Pozitif Atıksu Arıtma Tesisi 
Yaklaşımı

Atıksu arıtma tesislerinde yapılan incelemelerde, 

tesislerdeki en yüksek enerji tüketiminin; %53 ile 

havalandırma sistemlerinde ve %12 ile bir diğer 

yüksek enerji tüketim kalemi olan atıksu pompa-

lama sistemlerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Pompalama ihtiyacı ve dolayısı ile enerji giderleri 

topografya ile doğrudan ilgilidir.

Ortalama boyutlardaki bir AAT için azot giderimi 

sağlayan bir klasik aktif çamur prosesinde atık-

su arıtımı için enerji gereksinimleri Yaklaşık 0,65 

kWh/m3 olarak hesaplanmıştır. (Tchobanoglous 

ve diğ., 2003; Shi, 2011). Bununla birlikte, belirtilen 

enerjinin yaklaşık %20’si yardımcı proseslerde tü-

ketilmektedir (giriş pompa istasyonu, aydınlatma, 

iletim, ısıtma vb.), bu nedenle sadece atıksu arıtı-

mı için enerji ihtiyacı yaklaşık 0,52 kWh/m3 olarak 

tahmin edilebilir. Bazı termodinamik ve teknolojik 

kısıtlamalar nedeniyle enerji ihtiyacının tamamını, 

atıksuyun içerdiği enerji potansiyelinden elde et-

mek mümkün değildir. Biyokatılar için enerji po-

tansiyeli 0,2 kWh’ın altındadır.

Dolayısı ile atıksu arıtma prosesleri ve bu pro-

seslere bağlı ekipman seçimleri doğru yapılarak 

v 

Şekil 1. Önerilen akım şeması. Yeni enerji pozitif atıksu 
arıtma prosesi

Proses Elektrik enerjisi (kWh/m3)
Microelek ve Burgu pres -0.005

Birincil filtrasyon (kumaş veya kum filtresi) -0.010

İçsel geri devir ve denitrifikasyon içeren damlatmalı filtre -0.040

Üçüncül filtre -0.002

UV dezenfeksiyon (isteğe bağlı) -0.030

Toplam elektrik tüketimi (sırasıyla korin veya UV dezenfeksiyonu ile) -0.057 veya -0.087

Pistonlu motor net elektrik üretimi (biyokatılar için sıkıştırma, kurutma ve gazlaştırma 
elektrik enerjisi gereksinimleri çıkarılmıştır.)

+0.172

Elektrik enerji dengesi (sırasıyla korin veya UV dezenfeksiyonu ile) +0.115 veya 0.085

Tablo 1. Önerilen atıksu arıtma prosesi için elektrik enerjisi ihtiyacı ve üretimi (kWh/m3 ham atıksu)) (Dezenfeksiyon 
için her iki seçenek; klorlama veya UV) ve ardından biyokatıların gazifikasyonu ve pistonlu motorda syngaz yakımı. 
Her iki durumda da pozitif bir elektrik enerjisi dengesi gözlenir.
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enerji nötr ve enerji pozitif tesis işletimi mümkün 
olabilmektedir.

Şekilde örnek bir enerji pozitif tesis tasarımı gös-
terilmektedir. Bu tesise ait enerji tüketimleri ve 
enerji üretim potansiyelleri aşağıdaki tabloda 
gösterildiği şekildedir.

Suyun buharlaşması için termal enerji gereksi-
nimi 0,63 kWh/kg (su)’dur (Smith ve diğ., 2005). 
Hidrolik burgu kullanımıyla, biyokatı karışımının 
nem içeriği %55’e indirilebilir (Koliopoulos ve Gi-
kas, 2013). Bu nedenle, nem içeriğinin % 55’ten % 
20’ye (gazlaştırma için ideal nem konsantrasyonu) 
azaltılabilmesi için (kısmi çamur kurutma) termal 
enerji gereksinimi, 0.61 kWh/kg (kuru biyokatılar) 
olarak hesaplanırken, syngas pistonlu yanmalı 
motordan kullanılabilir termal enerji üretimi 0,79 
kWh/kg (kuru biyokatılar) olarak hesaplanmıştır. 
Bu hesaplama ile görülmektedir ki, pistonlu mo-
torda gazlaştırma (gazlı ürünün (sentez) yanma-
sı) sırasında üretilen ısıtma enerjisi, biyokatıların 
(gazlaştırma ünitesi öncesi kurutma ihtiyacı için) 
kısmen kurutulması için yeterlidir.

Daha fazla ısıtma enerjisinin gerekli olması du-
rumunda (örneğin verimsiz çamur susuzlaştırma 
işlemi nedeniyle), elektrik enerjisi fazlası biyokatı-
ların kurutulması için kullanılabilir. Kurutma için 
termal enerji dengesi Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Termal enerji (kWh/kg (kuru biyokatı)). Gaz-
laştırma ve termal enerji üretimi öncesinde biyokatıların 
kurutulması için gereksinimler ve pistonlu motorda syn-
gaz yakımı. Enerji pozitif bir termal dengesi gözlenir.

Proses
Termal enerji 
(kWh/kg (kuru 
biyokatı)

Biyokatıların kurutulması (%55 
ila %20 nem)

- 0.61

Pistonlu motor’dan elde edilen 
kullanılabilir termal enerji

+ 0.79

Termal enerji dengesi + 0.18

Yukarıdaki analiz dikkate alınarak aktif çamur pro-
sesi ile kentsel atıksu arıtımının tamamı için elekt-
rik enerjisi gereksiniminin 0,52 kWh/m3 olduğu 
sonucuna varılabilir. Önerilen proseste, konvan-
siyonel atıksu arıtımının elektrik enerjisi ihtiyacı 
%’85’in altındadır [9].

AATlerde Enerji Tüketimi ve 
Verimliliği Konusunda Yapılan Bazı 
Araştırmalar

AATlerde enerji tüketimini oluşturan en ciddi 
kalemlerden biri aktif çamur sistemlerinin hava-
landırılmasıdır. Bu konuda yapılan bir çalışmada, 
hava dağıtım hatları ve difüzörler üzerinde dina-
mik model çalışması ile çeşitli varyasyonlar dene-
nerek enerji tüketim modelleri oluşturulmuştur. 
Enerji modellenirken, havalandırma sistemlerinin 
tüketimi, komprasyon enerji gereksinimi, havanın 
giriş koşulları, sistem karakteristik eğrisi, blower 
karakteristik eğrisi, blower verimliliği ve proses 
kontrol stratejileri temel konular olarak dikkate 
alınmıştır. Çalışmanın sonunda, temel paramet-
relerdeki iyileştirmelerin enerji verimliliği üzerinde 
pozitif etki oluşturduğu tespit edilmiştir [2].

AAT’lerde enerji verimliliği konusunda yapılan 
bir diğer çalışma ise AAT’lerin tasarımında CFD 
(Computational Fluid Dynamics-(Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği) uygulamalarının ne ölçüde 
kullanılabilir olduğunun tespiti ve Ar-Ge ihtiyaçla-
rının belirlenmesine yöneliktir.

CFD, hidrolik davranışın değerlendirilmesi, gaz-sı-
vı fazlar dahilinde transfer ve biyolojik işlevsellik 
konularında çalışma alanı sunmaktadır. Bununla 
beraber türbülanslı hidrolik akımlar başta olmak 
üzere çözümlemede büyük zorluklar içerir. AATler 
çok fazlı bir doğaya (katı, sıvı, gaz) sahiptir ve po-
tansiyel olarak Newtonyen olmayanlar dahil farklı 
akışkan davranışları ve biyokinetik içerir. Örneğin 
aktif çamurdaki flokülasyon, katı faz karakteristik-
leri ve potansiyel biyolojik aktiviteler dahil olmak 
üzere bir dizi faktörü etkiler.

Yine atıksu proseslerindeki temel işlemler, katı-
ların sıcaklık ve katı madde konsantrasyonundan 
etkilenir. CFD modellemede çözüm için çoğu 
zaman katı madde etkileri, taşınımı, yani gerçek 
manada sedimentasyon göz ardı edilmektedir. 
Ayrıca çözümlemeler için yüksek CPU ve RAM e 
sahip işletim sistemleri gerekmektedir.

CFD çalışmalarında havalandırma havuzu uygu-
lamalarında literatürde katı ve gaz fazlarının bir-
birleriyle etkileşimleri net olarak ele alınmamıştır. 
Katı maddeler çözünmeyi etkileyebilir, viskozite 
ve yoğunluğu artırabilir. Gaz fazı ise havalandırma 
havuzlarında etkin olarak değerlendirilir. Hesapla-
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malarda akışkan yoğunluğu ve momentum etkisi 
blower üzerinden verilir.

Kum tutucularda CFD analizi koşulları analitik 
bir temele dayanmadan üreticinin önerilerine 
dayalı olarak yürütülmektedir. Kum tutucularda 
CFD uygulaması alternatif hidrolik konfigirasyon 
olarak yerçekimi etkisinde çökelme senaryolarını 
ve santrifüj çökelme olasılıklarını modelleyebilir 
(Mc Namara ve diğ., 2012) kapsamlı bir değerlen-
dirme sunmak üzere kum tutucudaki tanecik-
leri üç farklı tipteki havuz geometrisinde, dokuz 
farklı çapta tanecik boyutuna dayanan sürekli 
dağıtım denklemi ve spesifik modelleme ile 
çalışmıştır. Çalışmada çok fazlı (su ve hava) si-
mülasyonlar tane parçacıklarının enjekte edil-
mesinden önce giriş akımında kararlı akış du-
rumunda kabul edilerek çözülmüştür. Fiziksel 
modelde hız dağılımı farklı boyuttaki parçacık-
lar için ayrı ayrı modellenmiştir.

CFD ile UV (ultraviyole) dezenfeksiyon modeli uy-
gulamasının çözümlemesinde ise üç ana bileşen 
üzerinden hareket edilmiştir. Bu ana bileşenler sıvı 
akış/türbülans modeli, UV ışınımının dağılım mo-
deli ve mikrobiyal transport modelidir. CFD uygu-
laması sonucu kullanılan sistemden daha fazla UV 
yüklemesi gereksinimi ortaya koymuştur. Mevcut 
sistemin tesis için yeterli oluşu, CFD uygulaması-
nın UV çözümlemesini tartışmaya açmıştır [3].

Enerji verimliliği üzerine bir diğer çalışma ise, te-
sislerin otomasyon uygulamalarının temel elema-
nı olan sensörlerin, konumlarının enerji tüketimi 
üzerine etkisi üzerine yapılmıştır. Bölmeli bir pilot 
biyoreaktörde sensör konumu ve kontrolör perfor-
mansındaki ayar noktası seçiminin atıksu kalitesi 
ve havalandırma maliyeti üzerine etkisi çalışılmış-
tır. Çözünmüş oksijen (ÇO) sensörünün çeşitli ko-
numlarda ürettiği çözünmüş oksijen set değer-
lerinin simülasyon programında modellenmesi 
ile farklı konumlandırmanın işletim masraflarına 
etkisi değerlendirilmiştir.

Kontrolörlerin geliştirilmesinde genellikle kul-
lanılan modellerin gerçek karıştırmayı ciddi 
şekilde basitleştiren davranışları nedeniyle çok 
gerçekçi olmadığı ve güvenilir sonuçlar için 
kullanıcının bu aşamada proses hidrodinamiği 
bilgisinin devreye girmesi gerekliliği ortaya çık-
maktadır. ÇO sensör konumunun kontrolü ve 
ayar noktasının doğru tespitinin enerji tüketimi-

ni etkilediği sonucuna varılmıştır [4].

Atıksu arıtma tesislerinde pompalar üzerine yapı-
lan bir diğer çalışmada enerji tüketimi ve pom-
palanan atık su debisi açısından pompa sistemi 
performansının, sinir ağları ile endüstriyel verilere 
dayalı olarak modellenmesi, veri madenciliği, ma-
tematiksel modelleme ve sayısal zeka gibi bilgiler 
birleştirilerek atık su pompalama sistemlerinin 
performansını iyileştirmek için veriye dayalı bir 
çerçeve geliştirilmiştir. Pompalama sistemi ile il-
gili dört parametre (pompa hızı, pompalama sis-
temi tarafından tüketilen enerji, pompalamadan 
sonra su akış oranı ve hazne seviyesi) çalışma için 
bir veri kümesi olarak seçilmiş ve 6 ay boyunca ta-
kip edilmiştir. Çalışma kapsamında veri bloğunda 
iki kısıtlama mevcut olup; biri pompa hazne se-
viyesi diğeri ise pompanın verimli olarak çalıştığı 
maksimum ve minimum hız değerleridir.

 Kontrolörlerin 
geliştirilmesinde genellikle 

kullanılan modellerin gerçek 
karıştırmayı ciddi şekilde 
basitleştiren davranışları 
nedeniyle çok gerçekçi 

olmadığı ve güvenilir sonuçlar 
için kullanıcının bu aşamada 

proses hidrodinamiği bilgisinin 
devreye girmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır.  

Ölçümler sonucu oluşturulan modellerde; verile-
ri doğrulamak için mutlak hata, mutlak hatanın 
standart sapması, ortalama mutlak yüzde hatası 
ve mutlak yüzde hatası standart sapması kullanı-
lır. Sürekli optimizasyonda, optimizasyon mode-
li tarafından pompa hızlarının sürekli izlenerek 
daha iyi ayarlanması sağlanmıştır. Pompalama 
sistemi, pompa hızlarının hesaplanan ayarlarına 
göre korunmuştur. Optimizasyon sonuçları, pom-
pa sisteminin verimliliğinin, pompa hızlarının uy-
gun ayarları ile geliştirilebileceğini göstermiştir [7].

Portekiz’de yapılan bir çalışmada ise 14 AAT’nin 
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ekonomik verimlilikleri, enerji tüketimleri ve pro-
ses sistemleri irdelenerek enerji verimlilikleri de-
ğerlendirilmiştir. Her bir atıksu arıtma tesisi için, 
tesisler arasında kıyaslama yapabilmek amacıyla, 
maliyete ya da tüketilen enerjiye yönelik bertaraf 
verimliliğini yansıtan sürdürülebilir değer göster-
gesi oluşturulmuştur. Arıtma tesisinin normal işle-
yişinde, malzeme miktarını azaltma ve enerji tü-
ketim olanakları belirlenmiştir. Nüfus, su tasarrufu, 
tesis içi su kullanımının azaltılması ve kimyasal 
madde kullanımına yönelik girdilerle ilgili olarak 
diğer iyileştirme fırsatları tespit edilmiştir.

Temiz üretim prosedürlerinin ardından tesisler-
deki arıtma prosesleri tanımlanmış ve akım şe-
ması oluşturulmuştur. Her temel adımın (ana 
üniter operasyonlar) yanı sıra yardımcı olanları 
tanımlanmıştır. Akım şemasında tüm girdiler 
(kirletici madde, enerji ve su) ve çıktıları (ürünler, 
emisyonlar ve atık) tanımlanmış ve ilgili maliyet-
ler oluşturulmuştur. Her bir fonksiyon için, fonk-
siyon performansını değerlendirmek amacıyla 
bazı kriterler tanımlanmış ve karakterize edilmiş-
tir. Her bir fonksiyonun (S) ödemesi, debi (m3/yıl), 
giriş konsantrasyonu (g/l) ve çeşitli parametrelere 
(BOİ5, KOİ ve katı madde) ilişkin giderim verimi 
(%) dikkate alınarak hesaplanmıştır. Çalışmanın 
sonunda, tesis ekipmanlarında ve ünite imalatla-
rında, enerji tüketim ve üretimine yönelik iyileştir-
me önerileri sunulmuştur.

Değer Yöntemi Yaklaşımı

Değer Yönetimi Avrupa Standardı EN 1325-1 (2001) 
değer tanımını ele almaktadır; değer, ihtiyaçların 
karşılanması ile bu memnuniyetin sağlanmasın-
da kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir (değer 
kaynakları ihtiyaçlarının/kullanımının memnuni-
yeti) ve açık bir şekilde sürdürülebilirliğin üç bo-
yutu dikkate alır.

Atıksu arıtma tesislerinin verimliliği genel olarak 
organik maddenin uzaklaştırılması açısından öl-
çülür ve farklı tesislerin genel performanslarını 
karşılaştırmak için kullanılan en yaygın verimlilik 
göstergeleri; TKM (toplam askıda katı madde) KOİ 
(kimyasal oksijen ihtiyacı), BOİ5 (biyokimyasal ok-
sijen ihtiyacı (5 gün)) ve amonyak giderme verimi 
dikkate alınır (Ravi Kumar ve diğerleri, 2010) [Y].

Sürdürülebilir değerin bir gösterge olarak sunul-

ması, ilgili kaynaklarla performansın ilişkilendiril-
mesi, değişen ekipmanların veya proseslerin sa-
dece enerji tasarrufunun ekonomik açıdan değil, 
aynı zamanda ortaya çıkan performans değişiklik-
lerinden de etkilenmesi ile verimliliğinin belirlen-
mesi noktasında daha geniş değerlendirme im-
kanı ortaya koyacaktır. Söz konusu yönünün yanı 
sıra, bu metodoloji farklı atıksu arıtma tesislerini 
karşılaştırmayı da mümkün kılmaktadır.

AAT lerde bazı Enerji Tüketimi 
İyileştirme Alanları 

 ∙ Elektrik maliyetinin artmasıyla birlikte, düşük 
enerji gereksinimi ile alternatif atıksu arıtma 
sürecini araştırmak ve ayrıca enerji üretimi için 
atık suların kimyasal enerji içeriğini kullanma 
potansiyelini araştırmak akıllıca olacaktır. Azal-
tılmış enerji tüketiminin yanı sıra ilave bir fay-
da da karbon ayak izinin azaltılması olacaktır 
(Tchobanoglous ve diğ., 2009).

 ∙ Daha verimli havalandırıcıların seçilmesi, daha 
verimli havalandırma kontrol elemanlarının 
kullanılması ya da çamur yönetim prosesle-
rinin iyileştirilmesi ile enerji tüketiminde nis-
peten küçük bir azalma, sağlanabilir (WERF, 
2009; Muller ve diğ., 2006).

 ∙ Atıksu arıtma tesislerinde yürütülen çalışma-
lar neticesinde, temiz üretim prosedürlerinin 
ardından, iyi bakım/temizlik, proses değişiklik-
leri, ekipman modifikasyonları ve değer tespiti 
ile ilgili bazı enerji verimliliği iyileştirme ön-
lemleri referans alınabilir.

 ∙ Isı kaybını önleme ve arıtma veriminin artırıl-
ması için tankların üstünün kapatılması 

 ∙ Değişken debiler için motorların hızının de-
ğişken debilere göre düzenlenmesi

 ∙ Kompresörlerin, pompaların, blowerların veya 
diğer ekipmanların, bugünün ve yarının de-
ğişken ihtiyaçlarına cevap verebilecek iki, üç, 
dört veya beş küçük ünite ile ikame edilmesi-
nin potansiyel avantajları dikkate alınmalıdır. 
Daha büyük süreler için çalışan daha küçük 
pompalar, sadece periyodik olarak meydana 
gelen daha yüksek akışlar için tasarlanmış 
daha büyük olanlardan daha iyi bir çözüm-
dür. Enerjinin daha pahalı olduğu dönemle-
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rin dışında, akışkanların ve atıksu arıtımının 
yeterli yönetimi, enerji tasarrufuna katkıda bu-
lunacaktır.

 ∙ Enerji azaltma potansiyeli ile ilgili eğitim/bil-
gi - Atıksu arıtımında çalışan teknisyenlerin 
eğitimi (iş aktiviteleri ile etkileşimleri en aza 
indirmek için e-öğrenme yoluyla) enerji yöne-
timi ile enerji verimliliğini artırmak için iyi bir 
giriş olacaktır.

 ∙ Halk katılımı- Atıksu arıtma tesisinin hizmet 
verdiği halkı, atıksu deşarjı konusunda hassa-
siyet oluşmasını sağlama

 ∙ Çözünmüş oksijen ve çamur yaşı ayar nok-
talarını optimize etmek için otomatik olarak 
kontrol etmek 

 ∙ Proses performansını koruyarak enerji tüketi-
mini azaltmak için havalandırma operasyon-
larında yenilikçi teknolojilerin uygulanması

 ∙ Entegre hava akışı kontrolü- Havalandırma 
kontrol sistemi, daha verimli hale gelen ve 
böylece enerji tüketimini azaltan havalandır-
ma sisteminin ayarlanmasında daha iyi bir 
dengeleme ve sadeleştirme

 ∙ Dekantör uygun koşullarda olmadığında işlev-
lerini doğru bir şekilde yerine getiremeyeceği 
için dikkat gösterilmeli ve gerekli onarımlar ya-
pılmalıdır.

 ∙ Oksijen probunun temizlenmesi- Oksijen pro-
bunda toplanan artıklar performansını kötü 
yönde etkiler, bu yüzden temizliğine dikkat 
edilmelidir.

 ∙ Daha düşük enerji içeren havalandırma– Daha 
modern, daha düşük enerji tüketen havalan-
dırıcıların kullanılmasıyla veya daha iyi oksijen 
kaynağıyla, yani ince gözenekli difüzörlerle 
daha verimli olan uygulamalar göz önünde 
bulundurulmalıdır.

 ∙ Atıksuların toksisite detektörlerinin (biyode-
dektörler, metal analizörleri) kullanımı, arıtma 
sürecinde mevcut olan mikrobiyal popülas-
yondaki olası performans düşüşünü önleye-
cektir. 

 ∙ Dekantörden gelen suyun, proses suyu olarak 
yeniden kullanılmasını sağlayan özelliklere 
sahip olması durumunda proses suyu olarak 

değerlendirilmesi

 ∙ Ekipman değişiklikleri yapılması

 ∙ Atıksu arıtma tesisinde kullanılmak üzere arıt-
ma veya deşarjdan önce atık ısı geri kazanımı

 ∙ Su düşüşlerinden (waterfalls) kaynaklanan ki-
netik enerji geri kazanımı. 

 ∙ Güneş enerjisinden yararlanmak

 ∙ Kanalizasyon hatlarında ısı pompalarından 
faydalanmak

 ∙ Daha verimli elektrik motorları kullanımı [8]

Performans Değerlendirmeleri

AAT’lerin arıtma performansından ödün vermek-
sizin, tesisin enerji verimli hale getirilmesi önem 
taşımaktadır. AAT’lerin enerji verimli hale gelme-
sinde tasarım ve proje sürecinin yanı sıra proses 
ve uygun ekipman seçimi de büyük rol oyna-
maktadır. AAT’lerde dış enerji alımını azaltmak ve 
hatta sıfıra indirmek mümkündür. Ancak enerji 
kullanımının azaltılmasının, deşarj kalitesini etki-
lememesi de önemli bir husustur. Arıtma verimi 
ile enerji tüketimi dengesinin iyi ayarlanması ge-
rekmektedir. 

AAT’lerin tasarım/planlama ve proses seçimi sı-
rasında tesis enerji dengesi de (enerji ve karbon 
ayak izleri) mutlaka dikkate alınmalıdır. Mevcut 
tesislerde kullanılan prosesler enerji ve arıtma 
performansı açısından izlenerek enerji yoğun 
ünitelerden başlanarak özgül enerji tüketimleri-
nin kabul edilebilir aralıkta kalıp kalmadığı analiz 
edilmelidir. Bu tür analiz sonuçları gelecekte ya-
pılması planlanan tesisler için önemli bir referans 
olacaktır. Pompa ve havalandırma ünitelerinde 
yapılan iyileştirmeler tesis genelinde %30’a varan 
enerji tasarrufu sağlayabilmektedir [10].

Standardizasyon Çalışmaları

Temel olarak ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri-
mizin tasarımında kullanılan, çoğunlukla Avrupa 
kaynaklı standartların yerel özelliklere uygun hale 
getirilerek daha etkin arıtmayı sağlayacak temel 
tasarım kriterlerinin oluşturulması ve bu doğrultu-
da mevcut tesislerin gözden geçirilmesi (Arıtma 
Tesislerinin prosesle uyumlu deneysel karakteri-
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zasyonu yapılarak, ilgili izleme çalışmaları neti-

cesinde, kararlı ve dinamik koşullarda tesis dav-

ranışlarının incelenmesi, buna bağlı olarak tesis 

performansını ortaya koymak üzere dinamik mo-

delleme çalışmaları gerçekleştirilmesi) tesis per-

formansları ve Enerji tüketimlerine olumlu katkı 

sağlayacaktır.

Ülkemizde planlanan projelerde, kullandığımız 

standartlarda yerelleşmesi gereken katsayılar 

ile İstanbul’a ve Türkiye’ye özgü, daha etkin arıt-

mayı sağlayacak tasarım kriterleri oluşturulması 

fayda sağlayacaktır. Bu sayede tesislerin yapıla-

cağı bölgelere özgü değerler ile atıksu arıtmada 

maksimum verim ve minimum enerji tüketimi 

sağlanacaktır.

İdarelerde Atıksu Arıtma Tesislerinin 
Enerji Değerlendirmeleri

AAT’lerin giriş ve çıkış atıksu karakterizasyonları-

nın değerlendirilmesinin yanı sıra Aynı bölgelerde 

bulunan AAT’lerle kıyas edilerek kullanılan proses-

lerin mukayesesi , proses başına enerji tüketimi, 

ekipman bazına enerji tüketimi ve karşılaştırma-

ları, biyogaz eldesi ve enerji üretimleri gibi para-

metrelerin kıyas edilmesi ile tesislerin verimliliği-

ne ilişkin yeni veriler ve değerlendirme  kriterleri 

oluşturulabilir. Değerlendirmeler sırasında emis-

yon değerleri ve karbon ayak izi unsurları da göz 

önüne alınmalıdır.

AAT’lerde Yenilikçi Teknolojilerin Yaygınlaştırıl-
ması:

AAT’lerde kullanımı yaygın olan geleneksel gide-

rim sistemlerinin yerine, enerji ve arazi tasarrufu 

sağlayacak Anammox ve Granüler Aktif Çamur 

prosesleri gibi yeni teknolojilerin uygulanabilme-

sine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır. İşlet-

melerin Anammox prosesi gibi yenilikçi tesislerin 

işletilebilmesine yönelik kabiliyet ve imkanlarının 

artırılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Ayrıca her tesis için Enerji Yöneticileri gibi uzman 

personellerin, tesisleri gelişen teknolojiler ışığında 

sürekli olarak analiz etmesi, aksiyon planları hazır-

laması, tesislerdeki personellerin enerji yönetimi 

ve verimliliğine yönelik bilinçlendirme eğitimleri 

alması sağlanmalıdır.
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 Özellikle UV-Işık Kürleme CIPP tekniğinde takviye 
malzemesi olarak sürekli cam fiberlerin kullanımı 
kürlenme sonucu oluşan astara, önemli mekanik 

avantajlar sağlamaktadır.  

Dr. Ahmet GÜLEÇ
Metalurji Yüksek Mühendisi

İSTANBUL’DAKİ KANALİZASYON 
ŞEBEKE HATLARININ UV-IŞIK 
KÜRLEME CIPP METODU İLE KAZISIZ 
OLARAK REHABİLİTASYONU

Özet

C
IPP tekniği ile atıksu şebeke hatlarının 
rehabilite edilmesi günümüzde en çok 
tercih edilen kazısız rehabilitasyon yön-
temidir. İki baca arasından uygulanan 

CIPP tekniği atıksu şebeke hatlarının servis ömür-
lerinin uzatılmasında günden güne artan bir uy-
gulama alanına sahiptir. Özellikle İstanbul gibi 
büyük metropollerde sıklıkla tercih edilmekte ve 
kriz önleyici (proaktif) bir metot olarak Su İdare-
lerine önemli avantajlar sunmaktadır. Bu yönte-
min en büyük avantajının uygulamada hiç kazı-
nın bulunmaması ve günlük aktiviteleri kesintiye 
uğratmamasıdır. CIPP rehabilitasyon tekniğinde 
daha önce ısı yardımı ile kürleme mevcut iken 
günümüzde UV ile kürleme CIPP yöntemi bu 
alandaki en yeni teknoloji olarak sahada uygulan-
maya başlamıştır. Isılı kürleme yöntemine göre 
daha az maliyetli, daha düşük karbon emisyonu-
na sahip daha hızlı ve optimum kaliteyi güvence 
altında tutan etkili bir yöntem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 2018 yılı itibari ile İSKİ, kendi hizmet 
sahasında UV kürleme yöntemini kullanmaya 
başlamış olup uygulamanın sahip olduğu avan-
tajları ile birlikte atıksu şebeke hatlarının servis 
ömürlerini güvence altına almaya devam etmek-
tedir. Bu makalede UV ile kürleme metodunun 
uygulama adımları, kalite kontrolü ve sahip oldu-
ğu avantajlar ile İstanbul’daki uygulama aşama-
ları değerlendirilecektir.

Giriş
Boru içerisinde astar oluşturma tekniği olan CIPP 
metodu boru rehabilitasyon metodları içerisinde 
en çok kabul gören ve en yaygın kullanılan bir 
kazısız teknoloji yöntemidir. CIPP metodu, çok 
ciddi olmayan hasarlar ve korozyon sebebiyle 
boru iç yüzeyinin düzgünlüğü yitirildiğinde, güç-
lendirmede, mevcut hattın sızdırmazlığının sağ-
lanmasında ve boruları hidirojen sülfür (H2S) ko-
rozyonundan koruma amaçlı uygulanır. Prosesin 
doğasına bağlı olarak bu metot, yoğun kalabalık 
şehir alanları, cadde ve sokakların, otoyolların, raylı 
taşımacılığın olduğu bölgelerin, tarihi alanların ve 
konut yapılarının altında bulunan atıksu hatlarının 
rehabilitasyonuna çok uygundur. Reçine emdiril-
miş bir kumaşın hat içinde kürlenmesi sonucu 
hattın içerisinde kendi mukavemetini sağlayabi-
len bir astar oluşturulur. Bu yöntemde, ısı (sıcak su 
veya buhar) ve ışık (UV Işık kaynağı) olmak üzere 2 
türlü kürleme metodu bulunmaktadır. 

Işık ile kürleme CIPP teknolojisi kazısız boru hattı 
rehabilitasyonunda son dönemde yaygın olarak 
tercih edilen bir yöntem konumuna gelmiştir. 
Modern UV-Işık Kürleme CIPP metodu barındır-
mış olduğu birçok avantaj ile beraber CIPP uy-
gulamaları içerisinde öne çıkmaktadır. Özellikle 
UV-Işık Kürleme CIPP tekniğinde takviye malze-
mesi olarak sürekli cam fiberlerin kullanımı kür-
lenme sonucu oluşan astara, önemli mekanik 
avantajlar sağlamaktadır. 
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UV-Işık Kürleme CIPP metodu diğer CIPP yön-
temleri ile kıyaslandığında sahip olduğu yüksek 
elastik modulü (E-modulus) sayesinde ince et ka-
lınlığında mükemmel bir astar rijitliğine sahiptir. 
Bu şekilde atıksu rehabilitasyon uygulamalarında 
UV-Işık Kürleme CIPP metodu minimum çap da-
ralması ile maksimum akış kapasitesini bir arada 
sunabilmektedir. Uygulama ve ışık ile kürleme 
süresi kontrol edilerek optimum rehabilitasyon 
zamanlarına kolayca ulaşılabilmekte ve bu şe-
kilde saha operasyon maliyetleri de düşürülebil-
mektedir. 

Özellikle son dönemdeki gelişmelerin UV-Işık 
Kürleme sistemine dahil edilmesi ile astarın atıksu 
hattına yerleştirilmesi ve kürleme prosesi bir ara-
da hızlı bir şekilde sahada uygulanabilmektedir. 
Kürleme metodu olarak belirli bir dalga boyutu-
na sahip ışığın kullanılmasındaki enerji tüketimi, 
sıcak su ve buhar kullanımı gibi diğer konvansiyo-
nel kürleme yöntemlerine göre çok daha düşük-
tür. Isılı (sıcak su/buhar kullanımı) kürlenmelere 
göre daha az karbon emisyonuna sahip olması 
sebebiyle de çevreci bir teknolojidir. Sahip oldu-
ğu bu avantajlar ile UV-Işık Kürleme CIPP metodu 
artan kazısız rehabilitasyon endüstrisi içerisinde 
kürleme teknolojisinin gelişmiş bir jenerasyonu 
olduğunu göstermektedir.   

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2004 yı-
lında kanal görüntüleme CCTV robotların kullanıl-
ması ile başlatmış olduğu teknolojik değerlendir-
me ve rehabiltasyon uygulamaları ile günümüze 
kadar yaklaşık 400 km’den fazla hattın kazısız ola-
rak rehabilitasyonunu sağlamıştır. Yeni nesil uy-
gulama olan UV-Işık Kürleme teknolojisi ile Atık-
su hatlarının rehabilitasyonu, 2018 yılı başı itibari 
ile uygulamaya alınmış olup İstanbul’un Avrupa 
bölgesindeki Atıksu şebeke hatları kazısız olarak 
rehabilite edilmeye başlanmıştır. Bu şekilde İSKİ 
yeni nesil uygulama olan UV-Işık Kürleme CIPP 
tekniğinin sunmuş olduğu avantajları da yenilikçi 
hizmet portföyüne kazandırmıştır. 

Boru Hatlarının Kazısız 
Rehabilitasyonunda CIPP 
Metodunun Kullanılmasının Tarihçesi
Altyapı servislerinin yenilenmesi, değiştirilmesi 
ve rehabilite edilmesinde Kazısız Teknolojilerin 
yoğun olarak kullanılması nispeten yeni bir ge-
lişmedir. Buna karşın altyapı servisinin bir tranşe 
kazmak yerine tünel marifetiyle oluşturulmasının 

temelleri binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. 
MÖ 2180’de Babil’den kalma Fırat nehrinin altın-
dan geçen ve kraliyet sarayını tapınağa bağlayan 
yaklaşık 1000 metre uzunluğunda bir tünel bu-
lunmuştur. Babilliler oluşturdukları bu tünel ile 
kazısız teknolojinin temellerini atmış denilebil-
mektedir. 

Mevcut hatların servis ömürlerini arttırmak için 
rehabilite edilmelerinde yeni proseslerin gelişi-
mi 1970’lerin başına dayanır. 1971’de Eric Wood 
Londra’da Hacney içerisindeki Birck Lane’deki bir 
kanalizasyon hattına ilk defa boru içerisinde astar 
oluşturma teknolojisini uygulamıştır. Kendisi bu 
uygulamış olduğu yönteme CIPP (cured-in pla-
ce pipe) adını vermiştir. 1986 yılında Kuveyt şehri 
atıksu rehabilitasyon uygulamasına başlamış ve 
yoğun olarak CIPP tekniğini kullanmıştır. Vollmar 
Jonasson ışık kürleme prosesi ile örülmüş cam fi-
ber astar boruyu 1980’lerin başında geliştirmiştir. 
Bu geliştirilen yöntemin başarılı olması Inpipe adı 
altında daha da geliştirilmesine ve ticari olarak 
1985’de rehabilitasyon uygulamalarında kullanı-
mına sebep olmuştur.

Bugün CIPP metodu başarılı bir Kazısız Rehabi-
litasyon metodu olup, dünya çapında kullanım 
ömrünün sonlarına gelmiş hatların yeniden ona-
rılmasında, minimum çevre tahribatı ve sosyal 
etki ile yoğun olarak uygulanmaktadır. Dünya ça-
pında 100.000 km nin üzerindeki boru hattı CIPP 
tekniği kullanılarak rehabilite edilmiştir. ABD’de-
ki kazısız teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen 
rehabilitasyon çalışmalarının tahmini oranında 
%30’a yakını su rehabilitasyonunu, %70’den fazlası 
ise Atıksu rehabilitasyonunu kapsamaktadır. CIPP 
metodu son 35 yıldan fazla olmak üzere birçok ül-

 Yeni nesil uygulama olan 
UV-Işık Kürleme teknolojisi 

ile Atıksu hatlarının 
rehabilitasyonu, 2018 yılı başı 
itibari ile uygulamaya alınmış 

olup İstanbul’un Avrupa 
bölgesindeki Atıksu şebeke 

hatları kazısız olarak rehabilite 
edilmeye başlanmıştır.  
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kedeki insan girişli olmayan hat rehabilitasyonun-
da yoğun bir kullanıma sahiptir. Gelecekte, tek-
nolojik gelişmeler ile birlikte boru içerisinde astar 
uygulama prosesi, ileri ekipman ve hammadde-
nin kullanımı ile atıksu şebeke hatlarının kazısız 
rehabilitasyonun en önemli uygulaması olacak ve 
iyi bir uygulama ekonomisi sağlayacaktır. 

CIPP Astarı (liner) ifadesi her çap ölçüsü ve duvar 
kalınlığı kombinasyonu için özel olarak tanımlan-
mış bir et kalınlığı ile spesifik bir malzemeden 
üretilmiş örgü astarı ve uygun bir prosesle bu 
astara yerleştirilmiş spesifik bir reçine sistemini 
birarada tanımlamaktadır. Bu astar vinç yardımı 
ile veya tersinir olarak mevcut hattın içine çekilir. 
Sonrasında hat kompresörlü hava, su veya buhar 
ile kürlenene kadar basınç altında tutulur. Bu as-
tar, ortam sıcaklığı, sıcak su, buhar veya UV ışığı 
ile kürlenir, bu şekilde yapısal olarak kompozit bir 
astar formunu alır. 

CIPP Astarı, Atıksu hattına yerleştirilmesi boyun-
ca reçineyi taşıyan gözenekli bir yapıya sahip-
tir. Polyester keçeler gibi sentetik fiberler taşıyıcı 
malzeme görevi görür. Cam fiber (GRP) kullanımı 
ise CIPP Astarda takviye (güçlendirici) malzemesi 
olarak kullanılır ve cam fiberlerin astar içerisinde 
birleştirilmiş şekilde kürlenmesi sonucunda sahip 
olduğu mukavemet ile kompozit astarın yapısal 
özellikleri ortaya çıkar.      

UV-Işık ile Kürleme CIPP Metodu
Günümüzde UV-Işık ile kürleme CIPP uygula-
malarında reçine sistemi olarak polyester veya 
vinilester tip reçine kullanılmakla beraber takviye 
malzemesi olarak cam fiberler kullanılır. Her ikisi-
nin biraradaki kombinasyonu güçlü bir kompozit 
yapı meydana getirmektedir. Bu yöntem aşağıda 

belirtilen birçok avantajı bir arada sunmaktadır.

Yüksek yapısal mukavemet ve kararlılık

İnce et kalınlığı (özellikle küçük çaplı hatlarda mi-
nimum akış kapasitesi kaybı)

Hızlı yerleştirme ve saha uygulaması (sınırlı uygu-
lama alanı veya yoğun trafik ve havalimanı ope-
rasyonlarında hızlı kurulum ve işletmeye açma)

Gelişmiş ve güvenilir kalite kontrol (reçine emp-
renasyonu fabrika ortamında gerçekleştirilmekte 
olup fabrika koşullarında gerekli kalite testlerinin 
saha uygulaması öncesi gerçekleştirilebilmesine 
olanak vermesi. Bu şekilde yüksek kalitede uni-
form bir kumaşın temin edilebilir olması)

Çevre dostu bir kürleme uygulaması olup mini-
mal çevre rahatsızlığı sunmaktadır. Kürleme bo-
yunca atık oluşumu bulunmamaktadır. 

Kolay saklanabilirlik (Bu astarlar üretim sahasın-
dan çıktıkları gibi uygulamaya hazır halde sahaya 
taşınabilmektedir. Diğer CIPP sistemlerinde oldu-
ğu gibi herhangi bir ayrı reçine emdirme işlemine 
gerek duymaz) 

Atıksu şebeke hatlarının içerisi korozyon, aşınma 
ve diğer sebeplerden ötürü çeşitli girinti ve çıkıntı-
ları içerebilmektedir. Bu da et kalınlığında bölge-
sel değişimlere sebep olmaktadır. UV-Işık Kürle-
me CIPP metodunda kullanılan astar (GRP-liner) 
birkaç katman cam fiber lamina tabakaların pol-
yester veya vinilester reçine ile birlikte birbiri üze-
rine bindirilmesi ile oluşturulur. Bu sebeple hat 
içerisinde şişirilirken laminaların birbiri üzerinde 
kayma hareketine olanak veren bir yapıya sahiptir 
(Şekil 1). Tabakaların birbiri üzerinde hareketinin 
sağlanması ile atıksu şebeke hatlarındaki et ka-
lınlığı farkı bulunan alanlar kompanse edilebil-
mektedir. UV-Işık Kürlemede kullanılan reçine 
(doymamış polyester veya vinilester) Atıksu hatları 
içerisinde bulunabilecek asit (örn. hidrojen sülfür) 
gibi birçok kimyasal içeriğe karşı dayanım göste-
rebilmektedir. Bu astar kendi tasarım ölçüsünden 
%5-8 oranında daha küçük şekilde imalat sahası-
na getirilir ve hat içine yerleştirilip basınçlı hava ile 
doldurulmaya başlandığında gerçek boru  ölçü-
süne doğru genişleme gösterir. CIPP astarın bu 
özelliği deforme olmuş boruların rehabilitasyo-
nunda büyük kolaylık sağlamaktadır.    

Cam fiber takviyeli astarlar en zorlu koşullar al-
tında servis verebilmekte olup beklenilen servis 
ömürleri 50 yıldır. Mukavemet ve elastik modül 
gibi üstün malzeme özellikleri mükemmel bir 

 Bugün CIPP metodu başarılı 
bir Kazısız Rehabilitasyon 

metodu olup, dünya çapında 
kullanım ömrünün sonlarına 

gelmiş hatların yeniden 
onarılmasında, minimum çevre 
tahribatı ve sosyal etki ile yoğun 

olarak uygulanmaktadır.  
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astar rijitliğine sahip olmalarına, nispeten ince et 
kalınlıklı tasarımlara imkan vermektedir. 

Isı ile kürleme CIPP metotlarından farklı olarak 
UV-Işık Kürleme CIPP metodunda kullanılan 
cam fiber takviyeli astarın reçine emprenasyonu 
(emdirme) işlemi fabrikasyon olarak gerçekleşti-
rilmektedir. Bu şekilde reçinenin astar boyunca 
kontrollü bir şekilde homojen dağılması temin 
edilebilmektedir. Homojen dağılımın fabrika or-
tamında temin edilmesi ile saha uygulamasında 
reçinenin stabil bir şekilde  kürlenmesi sağlanır. 
Bu şekilde uygulama hızı ve sıcaklığı gibi proses 
parametrelerinin aynı olması da kontrollü bir uy-
gulamayı sağlamaktadır. Reçinenin vizkositesi 
emprenasyon sonrası uygun bir kalınlaştırıcı kulla-
nılmak suretiyle arttırılabilmekte  ve reçinenin ha-
reketi önlenerek astarın belirli bölgelerinde reçine 
topaklanması önlenebilmektedir. Bu da depola-
ma ve saha uygulaması öncesi saklamayı kolaylaş-
tırmaktadır. Işık kürleme prosesi çok hızlıdır ve be-
lirtilen hızlarda ışık treninin vinç yardımıyla astar 
boyunca çekilmesi kürlenmenin tamamlanması 
için uygun dalga boyundaki (365-420 nm) ışık 
enerjisini alması için yeterlidir. UV spektrası UV-A, 
UV-B ve UV-C olarak üç farklı kategoridedir. UV-A 
kategori en uzun dalga boyutuna sahiptir (320-
400 nm) ve görünür ışığa en yakın olandır. Kısa 
dalga boylu enerji en güçlü enerjiyi vermektedir 
ancak uzun dalga boyları lamina içerisine daha 
iyi penetre olur ve takviye tabakası ile kolayca ab-
sorbe olmaz. Bu sebeple uzun dalga boyları daha 
kalın laminaların kürlenmesinde kullanılmaktadır. 
UV-Işık Kürleme CIPP uygulaması sisteme adap-
te edilmiş bir bilgisayar sistemi ile kontrol edile-
bilmektedir. Bu şekilde operasyon parametreleri 
kaydedilerek ve istendiği takdire tekrar kontrol 
edilebilmektedir. Işık trenindeki lambaların yanıp 
yanmadığı, şişen astarın içerisinde ilerleyen ışık 
treninin hızı ve güç kullanımı da aynı şekilde sis-
tem üzerinden monitörize edilebilmektedir. Bu-
nun aksine ısı ile kürlemeli sistem ısıtıcı kazan giriş 

ve çıkış sıcaklığının dikkatli bir şekilde kontrolüne 
ihtiyaç duymakta olup invertör içindeki sıcak su-
yun veya buharın çevrimini kontrol etmek zor ola-
bilmektedir. Bu çevrim kontrol edilmezse soğuk 
alanlar (cold spot) dediğimiz tam kürlenmenin 
olmadığı bölgeler meydana getirebilmektedir. 
Isılı yöntemde sıcaklık kontrolü boru sonunda uy-
gun yere yerleştirilmiş termokopulun ölçümü ile 
yapıldığından astarın tam olarak homojen bir şe-
kilde kürlendiğinin kontrol edilmesi zordur. Isı ile 
kürleme prosesi sıklıkla önemli hacimdeki suyun 
ısıtılmasını içermektedir ve zaman alıcıdır. Reçi-
nenin vizkositesi sıcaklığın artışı boyunca azal-
maktadır ve reçinenin hareketinin kolaylaşmasına 
sebep olur. Bu durum iyi yönetilmediği takdirde 
reçinenin hareket sebebiyle homojen olmayan 
farklı kalınlıklarda astar oluşumuna sebebiyet ve-
rir. UV-Işık Kürlemenin güvenilir olması ve kolay 
kontrol edilebilmesi daha sağlam fiziksel özellik-
lerin elde edilmesini temin etmektedir. Ayrıca bu 
yöntem mevcut hasarlı hatta zemin suyu girişinin 
sebep olacağı soğuk bölgelere karşı da ısılı sistem 
kadar hassas değildir, etkilenmez. Astar kumaş 
fabrika üretimi sonrası reçine emdirilmiş şekilde 
kapalı bir alanda oda sıcaklığında altı aydan fazla 
bir şekilde depolanabilmektedir. 

Astarın mukavemeti ve dayanıklılığı için anahtar 
konu nitelikli malzemelerin kullanımı ve astar içe-

Şekil 1: Genişleyebilen astarın hat içerisindeki davranışı

 UV-Işık Kürlemede kullanılan 
reçine (doymamış polyester 

veya vinilester) Atıksu hatları 
içerisinde bulunabilecek asit 

(örn. hidrojen sülfür) gibi birçok 
kimyasal içeriğe karşı dayanım 

gösterebilmektedir.   
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risindeki konfigüsayonudur. Cam fiber ile takviye 
edilmiş polyester veya vinilester reçine ile kom-
binasyonu sonunda ortaya çıkan astar, kürlenme 
sonrası agresif akışkanlara dayanıklı olan yüksek 
kalitede bir malzeme olarak ortaya çıkmaktadır. 
Reçine ve cam fiber takviyenin optimum kombi-
nasyonu önemli ölçüde mukavemeti arttırmakta-
dır. Karşılaştırmalı olarak ısılı kürlenme polyester 
keçe astar ile UV ile kürlenme cam fiber takviyeli 
astarın (GRP-Liner) mekanik özellikleri Tablo 1’de 
verilmektedir.  Tablo 1’deki mekanik özelliklerden 
görüleceği üzere cam fiber takviyeli astar diğer as-
tardan oldukça yüksek mekanik özelliklere sahiptir.          

Astarın Yerleştirilmesi Prosesi
UV-Astarın yerleştirilmesi için yapılacak hazırlık 
aşaması diğer kazısız rehabilitasyon sistemleri 
gibi aynı süreçleri içermektedir. Rehabilite edi-
lecek hat kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile 
kontrol edilmeli ve yüksek basınçlı su jeti ile de 
temizlenmelidir. Uygulamanın yapılacağı hat içe-
risinde keskin kenarlar veya uygun olmayan kanal 
içine sarkmış bağlantılar mevcut ise bunların da 
frezelenerek hattın CIPP uygulamasına uygun 
hale getirilmesi gerekecektir. 

Hat içine astarın yerleştirilmesinde ön koruyucu 
folyo mevcut hattın içine astar kumaşın hatta 
çekilmesi esnasında hasar görmemesi amaç-

lı yerleştirilir. Bu koruyucu folyo üzerinden vinç 
yardımıyla reçine emdirilmiş gerçek astarın hat 
içerisine çekimi yapılır. Bu astarda aşınmaya karşı 
koruyucu bir üst tabaka da bulunmaktadır. Böyle-
likle vinç ile astarın hatta çekimi esnasında astarın 
hasara uğrayarak istenmeyen reçine akmalarının 
önüne geçilir. Bütün hat boyunca homojen bir 
astar kalınlığının oluşması bu şekilde güvence al-
tına alınabilmektedir. 

Cam fiber takviyeli astar (GRP-Liner) tam olarak 
açılana ve mevcut kanalın şeklini alana kadar ba-
sınçlı hava ile şişirilir. Hızlı bir şekilde kalibrasyon ta-
mamlanarak ışık treni tıkama tapalarının sonuna 
doğru yerleştirilir ve astarın sonuna doğru çekilir. 
Astarın hava ile şişirilmesi ışık treninin ağzına yer-
leştirilmiş bir kamera ile kürlenme öncesi astar iç 
yüzeyinin görsel muayenesine olanak vermektedir. 

Işık treni, kürlenmeye izin verecek  şekilde ve 
önceden belirlenmiş optimal kontrollü bir hızla 
otomotik olarak çekilmeye başlar. Kürleme oranı, 
astar kalınlığı ve çap ölçüsününe bağlı olarak de-
ğişmesine karşın bir saat içerisinde 70m.lik kürle-
me hızına erişebilmektedir. 

Son aşama ise astar sonlarının kesilmesi ve rabıt 
bağlantılarının açılmasıdır. Bu aşamaya kadar 
kullanılan ekipmanlar temiz bir şekilde hattan 
çıkarılır. Astarın kürlenmesi kürlenmenin tamam-
lanmasına kadar otomasyon kontrol sistemi ile 
gerçekleştirilir. Bu şekilde yapılan uygulamada 
kürleme boyunca astarın, ortaya çıkan sıcaklık se-
bebiyle termal genleşmesini sınırlandırarak büyük 
bir uygulama avantajı sunmaktadır. Bu şekilde 
astar yüzeyindeki büzülme deformasyonları ısılı 
kürleme polyester keçe uygulamasına göre çok 
daha az meydana gelmektedir. Rabıtların tekrar 
açılması UV-Işık Kürleme sonrası hızlı bir şekilde 
yapılabilmektedir. 

Hızlı ve kontrollü astar yerleştirme operasyonu gü-
nümüzün kalabalık caddeleri ve çalışma ortamla-
rında büyük öneme sahiptir. Trafiğin, üretim faa-
liyetlerinin ve günlük yaşamın altyapı çalışmaları 
sebebiyle negatif etkilenmesi kazısız teknolojilerin 

Mekanik Özellikler Cam fiber ile takviyeli astar Polyester keçe

Kısa süreli çember E-modülü (N/mm2) 10,000 2,200

Uzun süreli çember E-modülü (N/mm2) 5,500 1,100

Kısa süreli eğme mukavemeti (N/mm2) 150 31

Kısa süreli çekme mukavemeti (N/mm2) 170 20

Tablo 1. Polyerster keçe astar ile Cam fiber takviyeli astarın mekanik özelliklerinin kıyaslanması 

 Cam fiber ile takviye edilmiş 
polyester veya vinilester reçine 

ile kombinasyonu sonunda 
ortaya çıkan astar kürlenme 
sonrası agresif akışkanlara 

dayanıklı olan yüksek kalitede 
bir malzeme olarak ortaya 

çıkmaktadır  
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yardımı ile son 20 yılda önemli ölçüde azalmıştır. 
Bu sebeple bu tür olumsuz etkileri minimuma in-
dirmek bir zorunluluk olmaktadır. Rehabilitasyon 
uygulamaları için sistemin geliştirilmesi ve hızlı 
uygulama zamanı günden güne büyük önem 
kazanmaktadır. UV-Işık Kürleme sistemi ısılı kür-
leme sistemlerine göre önemli ölçüde uygulama 
avantajına sahiptir. Işık ile kürleme sistemleri için 
kürleme oranları çapa ve kalınlığı göre çeşitlilik 
göstermekte olup 60-70 metrelik mesafe yaklaşık 
1 saatte kürlenebilmektedir. Bir uygulamadaki tek 
atımlık uygulama uzunluğunda 220 m. mesafeye 
ulaşılmıştır. Bu durum ısı ile kürleme sistemindeki 
proses suyunun ısıtılması, gerekli kürleme ve son-
rasında soğuma zamanları göz önüne alınarak 
kıyaslandığında UV-ışık ile kürleme sistemi ısı ile 
kürleme sisteminin ihtiyaç duyduğu zamanın 2,5 
katı daha az bir uygulama süresine sahiptir. Aşa-

ğıdaki Tablo 2’de bu durum açık bir şekilde görü-
lebilmektedir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2004 yı-
lında kanal görüntüleme CCTV robotların kullanıl-
ması ile başlatmış olduğu teknolojik değerlendir-
me ve rehabiltasyon uygulamaları ile günümüze 
kadar yaklaşık 400 km’den fazla hattını ısılı kürle-
me CIPP yöntemi ile kazısız rehabilitasyon yapa-
rak sağlamıştır. Yeni nesil uygulama olan UV-Işık 
Kürleme teknolojisi ile Atıksu hatlarının rehabili-
tasyonu 2018 yılı başı itibari ile uygulamaya başla-
mış olup İstanbul’un Avrupa bölgesindeki Atıksu 
şebeke hatları kazısız olarak rehabilite edilmeye 
başlanmıştır. 16.10.2018 tarihi itibari ile de toplam 
14 km uygulamayı tamamlamıştır. Bu şekilde yeni 
nesil uygulama olan UV-Işık Kürleme CIPP tekni-
ğinin sunmuş olduğu avantajları da yenilikçi hiz-
met portföyüne kazandırmıştır. 

Şekil 2: Vinç yardımı ile astarın atıksu hattına çekilmesi

Şekil 3: Sızdırmazlık tapalarının takılması ve UV-ışık treninin yerleştirilmesi
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Kalite Güvence
Atıksu hatlarındaki UV-Işık Kürleme rehabilitas-
yon uygulamasının başarısı reçine emdirilmiş 
astarın ve uygulamanın kalitesine bağlıdır. Kali-
tenin güvence altına alınması ve oluşturulan as-
tarın istenilen servis sürelerinde kullanılabilmesi 
ile ilgili gerekli kriterler uluslararası standartlar 
tarafından belirtilmiştir. Astarın özellikleri, astarın 
üretimi sırasındaki imalat kalite kontrol testleri, 
saha uygulaması ve uygulama sonrası yapılacak 
kısa süreli ve uzun süreli testler ilgili standartlarda 
belirtilmektedir. CIPP metodu ile kazısız rehabi-
litasyon uygulamasında Avrupa standardı olarak 
ISO 11296-4 hem ısılı hem de UV-Işık Kürleme 
uygulamasının kriterlerini vermekte olup, ASTM 
F1216:2018 ısılı kürleme CIPP uygulaması, ASTM F 
2019:2011 standardı da Cam Fiber Takviyeli Kumaş 
(GRP-liner) UV-Işık Kürleme CIPP tekniğinin mi-
nimum kriterlerini belirtmektedir. Su İdarelerinin 
CIPP uygulama ile ilgili teknik şartname oluştur-
ma çabalarında, bu kriterlerin net olarak stan-

dartlara uygun bir şekilde belirtilmesi çok önemli 
bir husustur. Özellikle saha uygulamaları sonrası 
kalitenin belirlenmesi amaçlı kısa süreli mukave-
met özelliklerinin belirlenmesindeki uygulanacak 
testlerin açıkça teknik şartnmede bulunması ge-
rekmektedir. Bunun yanında, fabrika ortamında 
reçine emdirilmiş (UV-Işık Kürlemede kullanılan 
cam fiber takviyeli astar gibi) veya fabrika dışında 
reçine emprenye edilmiş (ısı ile kürlemede kulla-
nılan polyester keçe gibi) astar kumaşların sahaya 
gönderilmeden önce her üretim partisi için lot 
bazında testlerinin yapılmış olması ve ürün izle-
nebilirliğinin sağlanması diğer bir dikkat edilmesi 
gereken husustur. Özellikle üretim esnasındaki 
parti lot bazında astarın ölçüsel kontrolleri, emp-
renye kalitesi ile reçine vizkositesi, sertleşebilirliği 
ve kürlenme sonrası kısa süreli/uzun süreli meka-
nik özellikleri fabrika ortamında kontrol edilmeli 
ve kayıt altına alınmalıdır. Tedarikçinin üretmiş 
olduğu ürüne ait üretim ve kalite kayıtlarına ko-
layca ulaşılabilmeli ve ürün izlenebilirliğinin sağ-
landığından emin olunmalıdır. Bu sebeple teda-

Şekil 4: Astarın UV-ışık treni ile kürlenmesi prosesi, kürleme operasyonu kontrol paneli

Şekil 5: UV-ışık kürleme sonrası servis bağlantıları ve rabıtların açılması
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Şekil 6: UV-ışık kürleme CIPP metodunun İSKİ Avrupa bölgesindeki uygulamasının Şube 
Müdürlüğü bazındaki dağılımı (16.10.2018 tarihi itibari ile)

UV-Işık Kürlenme Sistemi Sıcak Su Kürleme Sistemi

Uygulama adımları
Zaman gereksinimi 

(saat)
Uygulama adımları

Zaman gereksinimi 
(saat)

İmalat sahasının hazırlanması

Yerleştirme / astarın 
kalibrasyonu

2.5
İmalat sahasının hazırlanması

Yerleştirme / astarın kalibrasyonu
1.5

Proses suyunun ısıtılması 3.5

Kürleme zamanı 1.5 Kürleme zamanı 4.5

Proses suyunun soğuması

(14-22°C) 
3

Astar sonlarının açılması, 
uygulama sahasından çıkış 1.5

Astar sonlarının açılması, 
uygulama sahasından çıkış

1.5

Toplam zaman ihtiyacı 5.5 Toplam zaman ihtiyacı 14

Tablo 2: Ø 300 mm çapında 50 m. Uzunluğunda Astar Yerleştirme Operasyonu

Şekil 7: Kürlenmiş astar üzerinden alınan numunelere 3 nokta eğme testinin uygulanması
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rikçinin ISO 9001 kalite yönetim sertifikasına haiz 
olması önemsenmelidir. 

Sahadaki uygulama sonrası astar kürleme sırasın-
da ve sonrası kamera sistemi ile görsel kontrolü 
gerçekleştirilmelidir. Uygulamada yer alan bütün 
operasyon parametreleri elektronik olarak dokü-
mante edilebilmelidir. Uygulama sonrası muka-
vemet kazanmış boru hattı içerisindeki astar hem 
hat sızdırmazlığını hem de asgari mekanik da-
yanımı sağlamalıdır. Bunun kontrol edilmesi için  
saha uygulamalarında lot olarak belirleme yapılıp 
metraj bazında numune alınarak test edilmelidir.   

Sonuç
Her CIPP projesi kendine özgü koşullar ve gerek-
sinimlere sahiptir. Uygun koşullarda gerçekleşti-
rilmiş bir CIPP metodu boru hatlarının rehabili-
tasyonu için çok efektif bir uygulama tekniğidir. 
Cazibeli boru hattı içerisinde astarların oluşturul-
masında yüksek mukavemetli cam fiber takviyeli 
kumaşların kullanılması ile astarların kalınlıkları 
düşmüş, saha uygulama zamanları UV-Işık Kürle-
menin sağladığı hızlı kürleme koşulları ile önemli 
ölçüde azalmıştır. Buna ilave olarak astar kalitesi, 
verimliliği ve prosesin kontrolü artmıştır. Bu ba-
kımdan UV-Kürleme CIPP metodu Su İdarelerine 
çok uygun uygulama bütçelerini sunabilmekte-
dir. Düşük enerji kullanım ihtiyacına bağlı olarak 
da düşük CO2 emisyonu sağlaması ile çevre dos-
tu bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bakımdan İSKİ’nin öncülüğü ile ilk defa İstanbul 
Avrupa yakasında başlanan UV-Işık Kürleme ile 
CIPP metodu, sahip olduğu bu avantjları ile ülke-
mizin diğer Su İdareleri için atıksu hatlarının ka-
zısız rehabilitasyonunda önemli ölçüde cazip bir 
uygulama olacaktır. Uygulamanın başarılı olması 

için Su İdarelerinde konu ile ilgili bilgi altyapısının 
oluşturulması, uluslararası standartlara uygun tek-
nik şartnamelerin hazırlanması, saha uygulama-
ları ile test ve deneylerin yorumlanmasında uz-
man bir mühendislik grubu oluşturulmalıdır. Bu 
şekilde hem uygulama kalitesi hem de uygulama 
sonrası servis ömür beklentileri güvence altına 
alınmış olacaktır.   
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 Su kuruluşlarının dijital teknolojilerden gerçekten 
faydalanabilmeleri için sağlam bir dijital kurguya 

ihtiyaçları var  

Ahmet KUZUBAŞLI
Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi

SU VE YAPAY ZEKÂ

B
ugün su, önemi yeterince fark edilmese 
de, en değerli kaynaklarımızdan biri. Uz-
manlar, önümüzdeki yıllarda su kaynak-
larının küresel ısınma, artan endüstrileş-

me ve kentleşme sebebiyle daha da kıtlaşacağını 
öngörüyor. Bu nedenle, su kaynaklarının ve kalite-
sinin yönetimi oldukça kritik bir konudur.  

Diğer yandan, dijital teknolojiler ve sensör tek-
nolojileri artan hızla gelişmeye devam ediyor ve 
gün geçtikçe işletmelerin operasyonlarını opti-
mize etmesine, hizmet kalitesini artırmasına ve 
masrafları kontrol etmesine yardım ediyor. Yeni 
nesil teknolojiler, bakım personellerine gerçek 
zamanlı arıza bilgisi sağlayarak arızaların oluş-

madan önlenmesine, müşteriye sunulan değerin 
artırılmasına ve birim maliyetlerin azaltılmasına 
kadar birçok fırsat sağlıyor. 

Su, Dijital Fırsatlara Daha Açık

Dijital çözümler diğer sektörlerde neredeyse ol-
gunlaşma seviyesine gelirken, su sektöründeki 
işletmelerin yönetiliş biçimindeki radikal deği-
şimlerin henüz başında olunduğu söylenebilir. 
Bu da aslında sektörde atılacak küçük adımlarla 
elde edilebilecek büyük kazanç fırsatları anlamı-
na geliyor. Sensör fiyatlarının uygun hale gelmesi 
ile sürekli olarak, kritik problemlerden zamanın-
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da haberdar olmak ve bir an önce önlem ala-
bilmek için farklı noktalardan veriler toplamaya 
başlamıştır. Ancak, su kuruluşlarının dijital tek-
nolojilerden gerçekten faydalanabilmeleri için 
sağlam bir dijital kurguya ihtiyaçları var. Su ve 
İnovasyon dergisinin bir önceki sayısında Bakteri 
Sensörü konusuna değinilmiştir. Bu yazıda ise, bu 
dijital kurgunun sensörlerden Yapay Zekâ (kısaca 
YZ)’ye kadar tüm katmanları içine alan bütüncül 
bir yapıda kurgulanmasının önemi bir kez daha 
vurgulanacaktır. 

Veri İçinde Boğulmak

Bugün, su sektöründeki işletmelerin çoğu, üzer-
lerindeki veri yükü ve buna karşılık kısıtlı insan 
kaynağından dolayı sıkıntı yaşıyor. Analiz ede-
meyeceği kadar veriye sahip olan kuruluşlar bu 
verilerden yararlanamıyor. Birçok rapor, su kuru-
luşlarının topladığı verilerden incelediği veya kul-
landığı kısmının %10’u geçmediğini belirtiyor. Bu, 
tam anlamıyla anahtar çıkarımları ve verimlilik 
fırsatlarını kaçırmak demek. Bir defasında, ziyaret 
ettiğim bir devlet kuruluşu, her gelenin bir prog-
ram yüklediğini ve su parametrelerini anlık izle-
yebilmek için 8 farklı pencerenin aynı anda açık 
olması gerektiğini belirtmişti. Internet-of-Things 
(Nesnelerin İnterneti)  teknolojisiyle sensör sayı-
sının ve dolayısıyla veri miktarının, eğer kurgusal 
olarak değişikliğe gidilmez ise, bu durumu daha 

da kötüleştireceğini düşünüyorum.  

Şanslıyız ki, benim de üzerine akademik ve en-
düstriyel projeler yürüttüğüm YZ alanındaki ge-
lişmeler, artık belirli olgunluğa ulaşarak meyvele-
rini vermeye başladı. İnsanların tam tersine, veri 
miktarı arttıkça performansı iyileşen modeller, 
daha büyük veri setlerinden gerekli çıkarımları 
yaparak, gerçek problemleri yanlış alarmlardan 
ayırıyor ve operatörlerin doğru zamanda doğru 
yerde olmasını sağlıyor. Böylelikle proaktif olarak 
çözümler geliştirilebiliyor. 

Yapay Zeka (YZ) Destekli Veri Analizi

Veri miktarı arttıkça bizler bu verinin içinde bo-
ğulurken, YZ modelleri veri üzerinde sörf yapıyor 

 Veri miktarı arttıkça 
performansı iyileşen modeller, 

daha büyük veri setlerinden 
gerekli çıkarımları yaparak, 
gerçek problemleri yanlış 
alarmlardan ayırıyor ve 

operatörlerin doğru zamanda 
doğru yerde olmasını sağlıyor.  
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diyebiliriz. Geleneksel istatistiki yöntemlerde, ve-
riye bakarak uygun modeli tasarlamaya çalışırız. 
Veri alanında uzman kişiler, verilerin tanımlayıcı 
istatistiklerine (ortalama, medyan vs.) ve dağılıma 
bakarak tasarladıkları modele veriyi oturturlar ve 
bu sayede regresyon ve benzeri tahminlerde bu-
lunabilirler. Ancak, veri miktarı ve çeşidi (örneğin 
sensör sayısı veya mobil cihazlar) arttıkça bu mo-
dellerin başarısı düşer.  

YZ alanında ise, model yerine nöral ağlar kullanılır. 
Hazırlanan veri seti, yine eğitim ve test seti olarak 
ikiye ayrılır. Yapay sinir ağları olarak da bahsedi-
len bu ağlar, eğitim verisi üzerinde çalışarak daha 
önce görmediği test verileri üzerinde başarısını en 
yüksek hale getirmeye çalışır. Bu sayede, operas-
yon sırasında ölçülen değerler kullanılarak hem 
regresyon tahminleri hem de normal/anormal 
sınıflandırmaları yapılabilir. Demem o ki, ilk ve en 
önemli farklılık, modelin veriye dayanarak “maki-
na” tarafından belirleniyor olmasıdır.  

Dikkat edilmesi gereken nokta ise, çığır açan bu 
teknoloji, çok temel bir gerekliliği içinde barındı-
rıyor: Bütün veriler, doğru mimaride birleştirilme-
lidir. YZ sistemleri genellikle, inceleyebilmesi ve 
“pattern” bulabilmesi için sağlam bir veri strateji-
si ve yeterli veri kalitesi gerektiriyor. Ancak kaliteli 
verilerin doğru şekilde YZ hattına girmesi duru-
munda, doğru zamanda hangi borunun patlaya-
cağını tahmin etmesi mümkün. Bunu başarmak 
göründüğünden daha zor çünkü tecrübelerime 
dayanarak söyleyecek olursam, kuruluşların verile-
ri topladığı kaynaklar oldukça çeşitli ve eski kafayla 
kapalı sistem olarak yüklenmiş, kendi başına ça-
lışan ve sorunca söyleyen programlardan ibaret. 
Bazılarında ise veriler hala kağıtlarda yer alıyor. 
Bu durumda ise verilerin birbiriyle kıyaslanması, 
doğrulanması ve entegre edilmesi zorlaşıyor. Bir-
çok kez farklı yerlerde belirttiğim gibi, veri artık bir 
yan ürün değil, hammaddenin kendisi haline gel-
miş durumda. Yani önemli değil, kritik. Bu verile-
rin ham veri ve işlenmiş veri olarak pazarlanacağı 
günler yakın. Ancak bu, başka bir yazının konusu.

Uygun Maliyetli Pilot Uygulamalar

Her ne kadar asıl potansiyeli kuruluş genelinde 
veri entegrasyonu yapıldığında ortaya çıkacak 
olsa da, probleme özel ve uygun maliyetli pilot 
uygulamalar yapmak mümkün. Örneğin, sensör-
lerin zaman içerisinde performanslarını kaybetti-
ği ve sık sık kalibre edilmek durumunda olduk-
larını biliyoruz. Ancak, YZ modelleri sayesinde 
hangi sensörlerin ne zaman kalibrasyona ihtiyaç 
duyduğunu anlamak ve hatta kalibrasyon yap-
madan bir süre daha kullanılmalarını sağlayacak 
otomatik veri düzeltmesi uygulamak mümkün. 

Bir diğer uygulamada, elde edilen geçmiş sensör 
verilerinin değerlendirilerek suyun ve su hattının 
fiziksel karakteristiğinin çıkarılması ve bu sayede 
anormal durumlardaki yanlış alarm riski en aza 
indirilerek uygulanması mümkün. Bu noktada, 
alışılagelmiş istatistiki modeller olduğunu belirte-
bilirsiniz ancak bu modellerin iyi çalışmadığı da 
açıkça biliniyor. Bunun sebebi, modellerin insan-
lar tarafından tecrübeye dayalı olarak çıkarılması 
ve daha sonra verilerin bu modele oturtulması. 

YZ ise tam tersine, verilere bakarak modelleri çı-
kardığı için insan performansını fersah fersah ge-
ride bırakabiliyor. 

Pratik olarak fayda sağlamaya yönelik ve bir an 
önce başlanabilecek bu uygulama örneklerinden 
sonra, emek, zaman ve bütçe gerektiren ancak 
karşılığı fazlasıyla alınabilecek bir uygulama ise su 
kaynaklarını yönetebilecek YZ’lerin geliştirilmesi. 
Örneğin, hangi ilçeye hangi kaynaktan su sağla-
nacağının verilere göre otomatik olarak optimi-
ze edilmesi, su işletmelerine milyonlarca TL para 
kazandırabilir. Ya da milyonlarca TL harcanarak 
kurulan atıksu arıtma tesislerini ve o tesislerde 
çalıştırılacak personel bulunamaması problemini 

 Veri artık bir yan ürün değil, 
hammaddenin kendisi haline 
gelmiş durumda. Yani önemli 

değil, kritik.  

 Verilerin hazırlanarak 
tecrübenin yapay-zeka 

modelleri tarafından 
öğrenilmesi ve onlar 

aracılığıyla personelin karar 
almasına anında ve yerinde 

destek olunması gerekiyor.  
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düşünün. İnsandan çok daha başarılı, çok daha 
az hata yapan ve muhtemelen çok daha az dik-
katsiz YZ modelleri, bu tesisleri tamamen insan-
sız olarak sizin için yönetip su ekonomisine büyük 
katkılarda bulunabilir. 

Ya Çetin Abi’ler Giderse…

Su sektöründe, en güzel bilgiler tecrübeli abi ve 
ablalarımızda saklı. Mesela, eli öpülesi bir Çetin 
Abi’miz olduğunu varsayalım. Öyle ki, Çetin Abi 
yıllardır su kuruluşumuzda çalışıyor ve tam bir 
tecrübe deposu. Yılların emeği var kuruluşta, her 
türlü olayı görmüş. Bir problemimiz olsa direk 
ona koşarız. Peki ama ya Çetin Abi, fazlasıyla hak 
ettiği emekliliğe kavuşmak isterse? 

Birçok sektörde geçerli olsa da özellikle su sektö-
ründe, eldeki verilere bakarak çıkarım yapabilme 
yeteneği neredeyse tamamen emektar abi ve 
ablalarımıza dayanıyor. 60 kuşağı artık emekliliği-
ne yaklaşırken, kağıt üzerindeki veriler ve kurum-
sal tecrübe tarihe karışıyor. Yeni nesil çalışanlar ile 
bu kuşak arasında oluşan boşluk git gide kuruluş-

ları daha da zora sokacak. Ayrıca, Y ve Z kuşakla-
rının sık iş değiştirmesi yetişmiş personel sayısını 
iyice azaltacak. Kısacası, tecrübenin kişilere bağlı 
kalması artık kabul edilemez. Bu nedenle, verile-
rin hazırlanarak tecrübenin yapay-zeka modelleri 
tarafından öğrenilmesi ve onlar aracılığıyla per-
sonelin karar almasına anında ve yerinde destek 
olunması gerekiyor. Bir diğer konu ise, yeni nesil 
çalışanların kullanıcı dostu ve modern arayüzler 
aracılığıyla gerçek-zamanlı verilere ulaşmak iste-
meleri. 

Kuruluşlar; personel yetiştirmek, artan veriler, es-
kiyen altyapı ve kuraklık problemleri ile boğuşur-
ken hem hizmet kalitesinin artırılmasında hem 
de personele destek olması açısından yeni stra-
tejilerden ve karar destek sistemlerinden fayda-
lanabilmek kritik hale geliyor. Güzel haber şu ki; 
gelecek için planlama ve hazırlık yapmak maliyet 
açısından oldukça uygun. Hatta strateji ne kadar 
erken belirlenirse kazançlar o kadar artıyor. Örne-
ğin; veri konusunda doğru adımları atanlar, veri-
leri çok fazla artmadan, doğru mimariye geçişi ve 
ana veri deposuyla iletişimi kolaylıkla sağlıyorlar.

 Veri konusunda doğru adımları atanlar, verileri çok fazla 
artmadan, doğru mimariye geçişi ve ana veri deposuyla 

iletişimi kolaylıkla sağlıyorlar.  



44

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

Giriş

S
u, içme ve kullanma amacıyla halka sunul-
madan önce farklı arıtma teknikleri kulla-
nılarak halk sağlığını tehdit edebilecek kir-
leticilerden arındırılır. Bu teknikler en basit 

haliyle; havalandırma, klasik koagülasyon-flokü-
lasyon, çökeltme, filtrasyon ve dezenfeksiyondan 
oluşmaktadır (Avşar 2013).

Klor düşük maliyet, uygulama kolaylığı ve içme 
suyu arıtımında su kaynaklı hastalıkların önlenme-
sindeki etkinliğinden dolayı en fazla kullanılan de-
zenfektan, klorlama ise en fazla kullanılan yöntem-
dir. Ancak 1970’lerin ortalarından itibaren klorun; 
suda mevcut doğal organik maddelerle (DOM’lar) 
reaksiyona girerek dezenfeksiyon yan ürünlerinin 
(DYÜ’ler) oluşmasına neden olduğunu gösterilmiş-

tir (Atalay 2016, Avşar 2013, Avşar 2006).

Klorlama sonrası DYÜ’lerin oluşumu üzerine yapı-
lan çalışmalarda suda 700’ün üzerinde DYÜ türü 
oluştuğu ancak toplam halojenli organik bileşen-
lerin büyük kısmının türsel bazda tanımlanamadı-
ğı belirtilmektedir. Sularda tespit edilen DYÜ tür-
lerinin yüzde dağılımı Şekil 1’de verilmiştir (Avşar 
2013, Balcı ve Erkurt 2018). 

Haloasetik asitler (HAA’lar) dezenfeksiyon amacıy-
la suya verilen klorun sudaki DOM’larla reaksiyonu 
sonucu oluşan DYÜ gruplarından biridir. HAA’ların 
içme suyundaki miktarları genel olarak trihalome-
tanlara (THM’lere) eşit ya da daha fazla olup içme 
suyunda en fazla oluşan DYÜ’lerdir. Bu nedenle 
içme suyu dağıtım şebekelerinde dağılımlarının 
izlenmesi oldukça önemlidir (Avşar 2013). HAA’la-
rın yapısal formülleri Şekil 2.’de verilmiştir.

 Haloasetik asitler (HAA’lar) dezenfeksiyon amacıyla 
suya verilen klorun sudaki DOM’larla reaksiyonu 

sonucu oluşan DYÜ gruplarından biridir.  

Doç. Dr. Edip AVŞAR

Adile KILIÇ
Çevre Yük. Müh. 

KLORLAMA SONUCU OLUŞAN 
HALOASETİKASİTLERİN DAĞITIM 
ŞEBEKESİNDE MEVSİMSEL 
DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ 
MUŞ İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

THM'ler  
20%  

Bilinmeyen  
Organik  

Halojenler  
63%  

Siyanojen  
Klorit  
1%  

HAN'lar  
2%  

Kloral  
Hidrat  
1%  

HAA5  
10%  

Bromoklor
oaseBk  asit  

3%  

Şekil 1: Sularda tespit edilen DYÜ türlerinin yüzde 
dağılımı

Şekil 2: HAA’ların yapısal formülleri (Avşar 2013, Krasner 1999’dan 
uyarlanmıştır)

HALOASETİKASİTLER

Monokloro
asetik asit
(MCAA)

Dikloro
asetik asit
  (DCAA)

Trikloro
asetik asit

(TCAA)

Monobromo
asetik asit
(MBAA)

Dibromo
asetik asit
(DBAA)

Tribromo
asetik asit

(TBAA)

Bromokloro
asetik asit
  (BCAA)

Bromodikloro
asetik asit
(BDAA)

Dibromokloro
asetik asit
(DBCAA)
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MCAA, TCAA ve DCAA genel olarak en önemli 
HAA bileşenleridir. MCAA, MBAA, DCAA, TCAA ve 
DBAA konsantrasyonlarının toplamı HAA5, tüm 
bileşenlerin toplamı ise HAA9 olarak ifade edil-
mektedir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Ajansı 
(US EPA) entegre risk bilgi sistemi uyarınca DCAA; 
B2 grubu (insan için muhtemel karsinojen) TCAA 
ise C grubu bileşen (insan için karsinojen olma-
sı mümkün) olarak sınıflandırılmakta iken her 
iki bileşenin hayvanlar üzerindeki karsinojenliği 
ise kanıtlanmıştır (Avşar vd. 2014, Avşar vd. 2015, 
Thompson vd. 2015).

Günümüzde bu şekilde bazı DYÜ’lerin potansiyel 
karsinojenik etkileri göz önüne alındığında DYÜ 
oluşumu su sektörünün en önemli problemini 
teşkil etmektedir. Yapılan toksikolojik çalışma-
lar DYÜ’lerin gelişim ve üreme üzerine olumsuz 
etkilerinin olabileceğini de ortaya koymaktadır. 
DYÜ’lerin potansiyel sağlık riskleri, gelişmiş ülke-
lerde içme suyunda DYÜ türlerine maksimum 
kirletici seviyelerinin (MKS) yani sınır değerlerin ge-
tirilmesi konusunda baskı oluşturmaktadır (Uyak 
vd. 2014). US EPA 1998 yılında HAA5 için 60 μg/l 
sınır değerini getirmiştir. Kanada’da ise sınır değer 
2008 yılı itibari ile 80 μg/l olarak uygulanmakta-
dır. Dünya Sağlık Örgütü’nde (WHO) klorlu HAA 
türleri için (MCAA: 20μg/l, DCAA: 50 μg/l, TCAA: 
200 μg/l) sınır değer mevcutken bromlu türlerin 
ise sınır değeri mevcut değildir. Avrupa Birliği ve 
Türkiye’de ise henüz sınır değer mevcut değil-
dir. Bununla birlikte brom içeriği yüksek sularda 
HAA9 miktarı HAA5’den %20-50 arası daha fazla 
olup bromlu türler klorlu türlere göre potansiyel 
olarak daha karsinojenik olduğundan dolayı bu 
tür sularda HAA9’un göz önüne alınması önem 
arz etmektedir (DECC 2016, Health Canada 2008, 
Thompson vd. 2015).

HAA’ların içme suyu şebekesinde izlenmesi kar-
maşık olup farklı parametreler HAA’ların oluşum-
larını etkilemektedir. Bunlar; dezenfeksiyon planı 
ve kullanılan kimyasal (klor ya da klor/kloramin ya 
da ozon/klor), su arıtma prosesleri, su kaynağının 
özellikleri, bromür içeriği, klorlama ve dağılan su-
yun pH’ı, sıcaklık, toplam ve serbest klor konsant-
rasyonu, bekleme süresi, dağıtım sistemi özellikleri 
ve toplam organik karbon (TOK) olarak sıralan-
maktadır. HAA’ların oluşum kinetiği, oluşumları ve 
stabiliteleri halen tam olarak aydınlatılamamıştır. 
THM’lerden daha hızlı oluştukları, bazı türlerinin 
artan pH değerlerinde parçalandığı, bazı türlerin 
ise bakiye klor yokluğunda biyoparçalanır olduğu 
bilinmektedir (Uyak vd. 2014; Thompson vd. 2015). 

Klorlanmış suda HAA’ların oluşumu mevsime 

ve dağıtım sisteminin uzunluğuna göre önemli 

oranda değişkenlik göstermektedir. Bu değişim-

ler ham su ve arıtılmış su kalitesine bağlı olduğu 

gibi arıtma tesisinin işletme parametrelerine göre 

de değişmektedir. Şebekede kalma süresi art-

tıkça HAA’ların konsantrasyonun ilk olarak arttığı 

daha sonra ise azaldığına dair çalışmalar mev-

cuttur (Uyak vd. 2014, Thompson vd. 2015). Tüm 

bu nedenlerden dolayı içme suyu şebekelerinde 

HAA’ların mevsimsel ve dağıtım sistemi uzunlu-

ğuna bağlı değişiminin izlenmesi halk sağlığının 

korunması ve sağlıklı içme suyunun temini açısın-

dan önem taşımaktadır. 

Materyal Ve Yöntem

Örnekleme Noktaları

Bu çalışmada Muş şehir merkezi’nde kullanılan 

ham suyun kalitesi ve ham suyun klorlanması 

sonrası şebekede oluşan dezenfeksiyon yan ürün-

lerinin (HAA’lar) mesafeye ve mevsimlere bağ-

lı olarak değişimi incelenmiştir. Bu amaçla Yaz 

(20.07.2017), Sonbahar (26.10.2017), Kış (08.01.2018) 

ve İlkbahar (07.03.2018) mevsimlerini karakterize 

etmek amacıyla, Muş İl Merkezi’nde örnekleme 

ve analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Muş şehir merkezine verilen içme suyu, ana terfi 

merkezi çevresindeki mevcut 17 adet sondaj ku-

yusundan temin edilmektedir. Sondajla alınan 

sular ana terfi merkezi deposuna basılmakta ve 

buradan klorlanarak şebekeye verilmektedir. Ça-

lışmada bu depo ve bağlı şebekede HAA’ların 

değişimi incelenmiştir. Çalışmada numune alı-

nan depo ve suyun şebekede izlediği yola göre 

sıralanan şebeke noktalarına ait özellikler Çizelge 

1.’de verilmiştir. Kaynaktan klorlama öncesi numu-

ne alınması için bir tertibat olmadığı için kaynak 

suyu da klorlandıktan sonra numune alınmıştır.

 Bazı DYÜ’lerin potansiyel 
karsinojenik etkileri göz önüne 

alındığında DYÜ oluşumu su 
sektörünün en önemli problemini 

teşkil etmektedir.  
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Analiz Yöntemleri

Çalışma kapsamında ölçülen parametreler, kul-

lanılan cihazlar ve cihazlara ait ölçüm yöntemleri 

Çizelge 2.’de verilmiştir. 

Bulgular
Deney Sonuçları

Ana depo ve ana depoda mevcut içme suyunun 

verildiği şebekede belirlenen noktalardan alınan 

örneklere ait dört mevsimi içeren su kalite para-

metreleri analiz sonuçları Çizelge 3.’te verilmiştir. 

Depolar ve depolara bağlı şebekelerde elde edi-

len HAA analiz sonuçları ise Çizelge 4.’te verilmiş-

tir. Burada verilen çizelgelerde;

 ∙ 1 rakamı ile  20.07.2017 tarihinde alınan yaz 
dönemine ait sonuçlar,

 ∙ 2 rakamı ile  26.10.2017 tarihinde alınan son-
bahar dönemine ait sonuçlar,

 ∙ 3 rakamı ile  08.01.2018 tarihinde alınan kış dö-
nemine ait sonuçlar,

 ∙ 4 rakamı ile  07.03.2018 tarihinde alınan ilk-
bahar dönemine ait sonuçlar ifade edilmiştir. 

Çizelgelerde sonuçlar verilirken her iki şebeke için 
de numune alma noktaları suyun şebekede izle-
diği yol baz alınarak baştan sona sıralanmıştır. 

Sonuçlar incelendiğinde; genel olarak ana depo-
da klorun mevcut olduğu ancak şebekede sağlan-
ması gereken 0,5 mg/L değeri ile karşılaştırıldığın-
da elde edilen değerlerin limit değerin genelde 
oldukça üstünde kaldığı ocak ayında ise depoda 
yeterli klor olmadığı görülmektedir. Çoğu zaman 
depoda klor miktarı olması gereken mertebenin 
üzerinde olmakla birlikte şebekeye bakıldığında 
temmuz ayı haricinde şebekede serbest klor tes-

No Adı Tipi Koordinat

1 Ana terfi merkezi kaynağı Kaynak suyu (klorlu) 38.727294, 41.580537

2 Ana terfi merkezi şebeke besleme Klorlanmış şebeke suyu 38.727801, 41.580370

9 3 nolu depo içi Klorlanmış şebeke suyu 38.736459, 41.496992

7 Sefam pide Klorlanmış şebeke suyu 38.740921, 41.496384

4 Atatürk çocuk parkı Klorlanmış şebeke suyu 38.745588, 41.499400

10 Otogar bahçesi Klorlanmış şebeke suyu 38.747446, 41.507699

3 Su şebekesi son noktası Klorlanmış şebeke suyu 38.760184, 41.512072

Tablo 1: Numune alma noktalarına ait açıklamalar

Tablo 2: Çalışma kapsamında ölçülen parametreler, kullanılan cihazlar ve ölçüm yöntemleri

Parametre Cihaz Yöntem

TOK (Toplam Organik Karbon) TOC/TN Analizörü Standard Methods 5310-B

TN (Toplam Azot) TOC/TN Analizörü Standard Methods 4500N-B

pH/sıcaklık Multimetre USEPA Electrode Method 8156

İletkenlik Multimetre USEPA Direct Measurement Method 8160

ORP (Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli) Multimetre Direct Measurement Method 10228

HAA’lar GC-μECD USEPA Method 552.3

Serbest klor Komparatör Standard Methods 4500 Cl-G

Toplam klor Komparatör Standard Methods 4500 Cl-G

Nitrat UV Görünür Spektrofotometre Standard Methods 4500 NO3-- B

Bromür UV Görünür Spektrofotometre Standard Methods 4500 Br-B

Alkalinite Titrimetrik Standard Methods 2320-B

Bulanıklık IR ISO 7027 – DIN/EN 27 027

UV254 UV Görünür Spektrofotometre Standard Methods 5910-B



47

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

pit edilemediği görülmektedir. Bu durumun şe-
bekede bakım onarım çalışmaları sırasında klor 
dozajının kesilmesi ya da elektrik kesintileri ile bir-
likte dozlama sisteminin devreden çıkmasından 
ötürü olduğu düşünülmektedir. 

pH değerleri açısından bakıldığında ana terfi 
merkezi ve bağlı şebekede herhangi bir problem 
olmayıp izleme döneminde su pH’ının TS 266’da 
verilen 6,5-8,5 aralığında olduğu görülmüştür. Bu 
tarz problemler şebekede yapılacak rutin kontrol-
lerle tespit edilip giderilebilir. 

Genel olarak suya klor eklenmesi ile sudaki ilet-
kenlik ve ORP değerlerinin arttığı klorun tüken-
mesi sonucu değerlerin düştüğü, iletkenlik de-
ğerlerinde kirliliği işaret eden önemli bir değişim 
gözlenmediği görülmektedir.

Sudaki UV, TOK ve TN düzeylerinin çok düşük ol-
duğu bu durumun da DYÜ oluşumunun düşük 
olmasının ana sebebi olduğu düşünülmektedir. 
Bulanıklık değerleri, şebekede zaman zaman de-
podaki değerlerin üzerine çıkmıştır. Bu durumun 
zaman zaman şebekede meydana gelen hasarlar 
ve bunların düzeltilmesi için yapılan çalışmalar 
sırasında şebekeye olabilecek karışmaları işaret 
etmektedir. Ancak yine de bulanıklık değerleri 
yapılan tüm ölçümlerde Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından tavsiye edilen 5 NTU değerinin altındadır. 

Suda tespit edilen nitrat konsantrasyonları ülke-
mizde geçerli olan Türk Standardı (TS) 266 (2005) 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen 50 
mg/l değerinin altında kalmıştır. Şebekede yapı-
lan toplam azot ölçümlerinde suda 8 mg/L de-
ğerinin altında kalması şebekede de önemli bir 
kirlenme olmadığını göstermektedir. 

Bulanıklık açısından sonuçlar incelendiğinde, şe-
bekede ve ilkbahar ayında alınan numunelerde 
(Ana şebekede; 7-4-10 nolu noktalar) bulanıklık 
değerinin TS 266’da verilen 1 NTU’luk limit değeri 
aştığı tespit edilmiştir. Bu durumun havaların ısın-
masıyla şebekede bakım onarım çalışmalarının 
artmasıyla alakalı olduğu düşünülmektedir. 

Bromür parametresi su kalitesi açısından önemli 
bir parametre olmakla birlikte hâlihazırda ülke-
miz, Avrupa Birliği, Amerika ya da Dünya Sağ-
lık Örgütü (WHO) tarafından uygulanan bir sınır 
değeri mevcut değildir. Bununla birlikte suda 
bromürün artmasının daha kanserojenik olan 
bromlu DYÜ’lerin oluşmasına neden olabildiği 
bilinmektedir. 

İstanbul’da İSKİ tarafından yüzeysel su kaynak-

larında yapılan analizler incelendiğinde Ömerli 
Yüzeysel Su Kaynağı’ndan şebekeye verilen su da 
bromür konsantrasyonun Haziran ayında ortala-
masının < 0,02 mg/l olduğu, deniz suyu girişimi 
olan Büyükçekmece Gölü’nden temin edilen ve 
şebekeye verilen suda ise bu değerin 0,03 mg/l 
olduğu görülmektedir (İSKİ 2018). 

Bu kapsamda depoda elde edilen maksimum 
veriler, İSKİ tarafından Büyükçekmece’de elde 
edilen verilerle karşılaştırıldığında ana terfi merke-
zindeki suyun bromür içeriğinin 14 kat, daha fazla 
bromür içerdiği tespit edilmiştir. Bu durum bu su-
ların daha kanserojenik olan bromlu yan ürünle-
rin oluşumu açısından İstanbul yüzeysel sularına 
göre daha tehlikeli olabileceğini göstermektedir. 

Suda bromür konsantrasyonlarının Temmuz ve 
Ekim 2017’de oldukça düşük olduğu, Ocak ve 
Mart 2018’de de 0,5 mg/l seviyesinin altında kaldı-
ğı bu durumda klorlu HAA türlerinin bromlu HAA 
türlerine göre daha fazla oluşmasına neden oldu-
ğu anlaşılmaktadır. 

Şebekede oluşan HAA5 konsantrasyonları EPA ta-
rafından verilen 60 μg/l değeri ile karşılaştırıldığın-
da ana şebekede yapılan 28 ölçümden 2 tanesin-
de şebekede sınır değerin aşıldığı görülmektedir. 
Bununla birlikte şebekede yeterli klorlama yapıl-
madığı göz önüne alındığında sularda HAA’lar 
yönünden sınır değerin aşılma potansiyeli olduğu 
unutulmamalıdır. Ayrıca HAA türlerinden MCAA 
için Dünya Sağlık Örgütü tarafından getirilen 20 
μg/l sınır değeri açısından sonuçlar incelendiğin-
de, ana şebekede yapılan 28 ölçümün 7 adedin-
de belirtilen sınır değerin aşıldığı görülmektedir. 
Bu kapsamda suda TOK ve UV değerleri düşük 
olmasına rağmen zaman zaman HAA’lar için sı-
nır değerlerin aşıldığı görülmüştür. Suyun düz-
gün şekilde klorlanmadığı göz önüne alındığında 
suda HAA oluşum potansiyelinin tespitine yöne-
lik mevsimsel çalışmalar yapılması suyun HAA 
oluşumu açısından gerçek potansiyelinin ortaya 
konması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açı-
sından yararlı olacaktır.

Sudaki UV, TOK ve TN 
düzeylerinin çok düşük olduğu 

bu durumun da DYÜ oluşumunun 
düşük olmasının ana sebebi 
olduğu düşünülmektedir.  
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Risk Değerlendirmesi
Dezenfeksiyon yan ürünleri için kanser risk hesabı; 
yutma, deri yoluyla absorpsiyon ve soluma yoluy-
la olmak üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Bununla 
birlikte literatürde HAA’lar için sadece ağız yoluyla 
alınma için risk faktörleri mevcut olduğu için deri 
yoluyla absorpsiyon ve soluma için hesap yapıla-
mamaktadır. Yutma kaynaklı risk aşağıdaki eşitli-
ğe göre hesaplanmaktadır (Gan vd.  2013).

 HAA yutma kaynaklı risk = KGYay X PFay (4.1)

 KGYay = (4.2)
(KS x SI X MF x MS

VA x OZ

Burada;

KGYay : Türün günlük yutulan miktarı (ağız yoluyla 
mg/kg/gün)

PFay : potansiyel faktör ya da eğim faktörü [ağız yo-
luyla (mg/kg/gün)-1]

olarak ifade edilir. 

Çalışma kapsamında incelenen HAA’lardan 
DCAA ve TCAA için PFay değerleri mevcut olup, 
literatürde sırasıyla 0,05 ve 0,07 olarak verilmiştir 
(Gan vd. 2013). 2 nolu eşitlikte geçen değişkenler 
ve bu değişkenler için hesaplamaya esas olarak 
alınan değerler aşağıda Çizelge 5.’de verilmiştir.

Çizelge 5.’de verilen değişkenler göz önüne alına-
rak DCAA ve TCAA için şebekede elde edilen en 
yüksek konsantrasyonlar için hesaplanan risk de-

ğerleri Çizelge 6.’da verilmiştir. 

EPA’ ya göre herhangi bir olayın olma olasılığının 
milyonda bir değerinin üzerinde olması o olay açı-
sından minimum ya da göz ardı edilebilir risk se-
viyesinin aşıldığını göstermektedir (Gan vd. 2013). 

Yapılan risk değerlendirmesinde değerlendirme-
ye esas alınan HAA bileşenleri için en kötü duru-
mu görmek açısından şebekede tespit edilen en 
yüksek konsantrasyonları göz önüne alınmıştır. Bu 
kapsamda risk değerlendirmesi yapılan bileşen-
ler açısından ana şebekede DCAA yönünden risk 
seviyesinin kadınlar için 18,7 kat, erkekler için ise 
16,5 kat aşıldığı tespit edilmiştir. TCAA ise şebeke-
de tespit edilemediği için bu bileşen yönünden 
herhangi bir risk söz konusu değildir. 

Kadın ve erkeklerde hesaplamaya esas alınan 
değişkenlerdeki miktarsal farklılıklar sonuçların 
farklılaşmasına dolayısıyla aynı konsantrasyonda 
kadınlar için hesaplanan risk değerlerinin daha 
yüksek olmasına neden olmaktadır.

 Risk değerlendirmesi yapılan 
bileşenler açısından ana 

şebekede DCAA yönünden risk 
seviyesinin kadınlar için 18,7 
kat, erkekler için ise 16,5 kat 
aşıldığı tespit edilmiştir.  

Değişken Açılımı Birim Alınan Değer Referans

KS
Suda HAA 
konsantrasyonu

mg/l
Maksimum riski hesaplamak için 2 farklı şebekede türler için 
ölçülmüş en yüksek konsantrasyonlardır

Gan vd. 2013

SI
Günlük içilen su 
miktarı

l/gün 2 Gan vd. 2013

MF
Maruziyet 
frekansı

gün/yıl 365 Gan vd. 2013

MS Maruziyet süresi yıl
TUİK’e 2014-2016 yıl aralığı istatistiklerine göre Türkiye’de genel 
olarak doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl olup, erkeklerde 
ortalama 75,3 ve kadınlarda ise 80,7 yıl olarak tespit edilmiştir

TUİK 2018

VA Vücut ağırlığı kg
TUİK 2010 yılı verilerine göre Türkiye’de ortalama kilo71,5 kg 
olarak belirlenmiştir. Ortalama kilo erkeklerde 75,8, kadınlarda 
66,9 kg olarak belirlenmiştir

TUİK 2010

OZ: Ortalama zaman gün Ortalama yaşam süresinin gün olarak ifadesidir TUİK 2018

Tablo 5: Risk değerlendirmesi için esas alınan değerler.
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Sonuç Ve Öneriler

Yapılan çalışmada Muş şehir merkezinde mev-
cut ana depo ve bağlı şebekede su kalite para-
metrelerinin değişimi ve klorlama sonucu oluşan 
DYÜ’lerden HAA’lar mevsimsel bazda izlenmiştir. 
Öncelikle şebeke yapıldığı zamandan bu yana 
fazla sayıda revizyona uğramış ancak bu revizyon-
ların üzerine işlendiği bir plan ya da projenin elde 
edilmesi mümkün olmamıştır. Sağlıklı suyun te-
minde şebekelerin izlenebilir ve kontrol edilebilir 
olması gerekir. Bu nedenle ilk olarak sağlıklı bir 
şebeke planının oluşturulması gerekmektedir.

Çalışmanın ilk etabını su kalitesi ile ilgili gözlemler 
oluşturmuştur. Su kalitesi ile ilgili olarak suda klor, 
bulanıklık, pH, sıcaklık, alkalinite, TOK, TN, amon-
yak, bromür, UV254, iletkenlik, ORP parametreleri 
ölçülmüştür. Su kalitesi açısından ölçülen değer-
lerin zaman zaman TS 266’da belirtilen sınır de-
ğer aralığının dışına çıkabildiği görülmüştür.

İzleme döneminde su şebekesinde yeterli ve ge-
rekli klorlama işlemi yapılmamıştır. Bu kapsamda 
Muş Belediyesi tarafından yapılan klorlama işle-
minin depolarda ve şebekede periyodik olarak 
izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca elektrik kesintile-
rinin sık yaşanması dolayısıyla klorlama sisteminin 
jeneratörle desteklenmesi yararlı olur. Bulanıklık 
değerleri özellikle ilkbahar mevsiminde şebeke-
de bazı noktalarda sınır değerin üzerine çıkmıştır. 

İkinci aşamada ise şebekede HAA’ların mevsim-
sel ve mesafeye bağlı olarak izlenmesine yöne-
lik çalışma yapılmıştır. Ancak çalışma sürecinde 
çoğu zaman suda klor tespit edilememesi dola-
yısı ile suyun HAA oluşum potansiyeli ve mesafe-
ye bağlı değişimin sağlıklı olarak yorumlanması-
nı sağlayacak yeterli veri elde edilememiştir. Bu 
durumda depodan klorlama öncesi mevsimsel 
olarak ham su alınıp laboratuvarda HAA oluşum 
potansiyelinin tespit edilmesi ve elde edilen so-
nuçlara göre çözüm alternatiflerinin tespit edil-
mesi yararlı olacaktır.

Elde edilen HAA ölçüm sonuçları incelendiğinde;

 ∙ Merkez şebekede zaman zaman HAA5 kon-
santrasyonunun sınır değeri aştığı, suda ge-
rekli klorlamanın yapılması halinde elde 
edilecek HAA5 değerlerinin sınır değerlerin 
üzerine çıkabileceği,

 ∙ MCAA yönünden Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından verilen sınır değerlerin zaman zaman 
aşıldığı, 

 ∙ Hâlihazırda risk değerlendirmesinde DCAA bi-
leşeni yönünden şebekede kadınlar ve erkek-
ler için risk potansiyeli olduğu görülmektedir. 
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Şebeke Kirletici DYÜ 
Konsantrasyonu

(mg/l)

Kadınlar İçin 
Hesaplanan Risk

Katlı 

Oran

Erkekler İçin 
Hesaplanan Risk

Katlı 

Oran

Ana şebeke
DCAA 12,48 x10-3 1,8674 x10-5 18,7 1,647135 x10-5 16,5

TCAA - -

Tablo 6: Risk değerlendirmesi sonuçları
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S
on yıllarda artış gösteren su ihtiyacı ve 
sınırlı olan su kaynakları, atıksuların geri 
kazanımı ve yeniden kullanımını önemli 
hale getirmiştir. Bu kapsamda evsel atık-

sular, arıtılması ve deşarj edilmesi gereken bir atık 
akımından ziyade, yeniden kullanılabilir bir su 
kaynağı olarak düşünülmeye başlanmıştır. Son 
yıllarda dünyada evsel atıksu arıtma sistemlerinin 
temel amacı alıcı ortamı korumanın yanında eko-
sistem sürdürülebilirliğinin de sağlanmasıdır. Sür-
dürülebilir sistem içerisinde evsel atıksular; enerji, 
nütrient ve su kaynağı olarak değerlendirilebilir. 
Mevcut evsel atıksu arıtma yöntemlerinden en 
sık kullanılanı olan nütrient (azot, fosfor) giderimli 
konvansiyonel aerobik aktif çamur tesisleri enerji 
kullanımı bakımından dezavantajlı sistemlerdir. 
Evsel atıksuyun sürdürülebilirlik kapsamında atık 
olmaktan ziyade, yeniden kullanılabilir bir kay-
nak olarak değerlendirilmesi; arıtımı için enerji 
nötr veya enerji pozitif sistemlerin kullanılmasını 
gerektirmektedir. Mevcut konvansiyonel aerobik 
arıtma tesislerinde evsel atıksudaki enerji; birin-
cil çamur ve üretilen fazla biyokütlenin anaero-
bik çürütülmesi sonucu metan gazı olarak geri 
kazanılabilmektedir. Ancak bu yöntemle evsel 
atıksuyun enerji potansiyelini oluşturan toplam 
ayrışabilir organik maddenin (KOİ) önemli kısmı 
karbondioksite dönüşerek kaybolmaktadır. Dola-
yısıyla; evsel atıksu arıtımında enerji geri kazanı-
mını sağlamak, maliyetleri azaltmak ve olumsuz 

çevresel etkileri minimize etmek açısından kon-
vansiyonel aerobik arıtma prosesleri yerine ana 
akımda uygulanabilecek anaerobik prosesleri içe-
ren yenilikçi prosesler ön plana çıkmaktadır. Bu 
kapsamda, ülkemizde tarımsal amaçlı su kullanı-
mının da yüksek olduğu düşünüldüğünde, evsel 
atıksuların patojen içermeyecek ve enerji verimli 
şekilde geri kazanılmasını sağlayacak yenilikçi 
atıksu arıtma sistemlerinin kullanımının yaygın-
laşması gerekmektedir.

Atıksu arıtımında biyolojik prosesler ile memb-
ran prosesinin birleştirilmesi yoluyla elde edilen 
teknoloji membran biyoreaktör (MBR) teknolojisi 
olarak adlandırılmaktadır. MBR teknolojisi evsel 
ve endüstriyel atıksu arıtımında ve geri kazanı-
mında oldukça hızlı bir şekilde konvansiyonel ak-
tif çamur sistemlerinin yerini almaya başlamıştır. 
Aerobik MBR teknolojisi üzerine elde edilen bilgi 
birikimi, deneyim ve yapılan başarılı uygulamalar 
sonucunda, membran prosesinin anaerobik pro-
seslerle entegrasyonu oldukça ilgi çekici bir konu 
haline gelmiştir.

Anaerobik teknoloji ve membran teknolojisinin 
atık(su) arıtımı amacıyla biraraya getirilmesi ile 
ortaya çıkan anaerobik membran biyoreaktörler 
(AnMBR), membran filtrasyon prosesi sayesin-
de biyokütlenin (çamurun) fiziksel olarak reaktör 
içerisinde tutulmasını sağlamaktadır. Son yıllarda 
atıksu deşarj standartlarının sıkılaşması, su geri 
kazanımı ve yeniden kullanıma olan ilginin art-

 MBR teknolojisi evsel ve endüstriyel atıksu 
arıtımında ve geri kazanımında oldukça hızlı bir 
şekilde konvansiyonel aktif çamur sistemlerinin 

yerini almaya başlamıştır.   

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Evren ERŞAHİN1, Dr. Öğr. Üyesi Hale ÖZGÜN1,  
Dr. Recep Kaan DERELİ1

ANAEROBİK MEMBRAN 
BİYOREAKTÖR TEKNOLOJİSİ: 
ENERJİ VERİMLİ ATIK(SU) 
ARITIMINDA YENİLİKÇİ BİR PROSES

 
1 İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
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ması, membran maliyetlerinin düşmesi ve üretim 
teknolojilerinin gelişmesi nedeniyle membran 
teknolojilerinin atıksu arıtımında kullanımı yoğun 
bir araştırma ve uygulama alanı bulmuştur. Özel-
likle enerji verimli atıksu arıtımı konusunda sağla-
dığı avantajlar dikkate alındığında, anaerobik ve 
membran proseslerin bir arada kullanılması kon-
septi her geçen günü daha çok ilgi çekmekte ve 
fizibil hale gelmektedir. Bunların yanısıra, konvan-
siyonel atıksu arıtma sistemlerine göre membran 
proseslerin çok daha az yer kaplaması, net enerji 
üretimi ve yüksek arıtılmış çıkış suyu kalitesinin 
elde edilmesi, bu teknolojinin en önemli üstün-
lüklerindendir. 

Anaerobik arıtma proseslerinin verimi ve perfor-
mansı, çok yavaş çoğalabilen anaerobik mikroor-
ganizmaların reaktördeki kalış süresine bağlıdır. 
Biyoreaktördeki aktif biyokütle miktarının artırıla-
bilmesi ancak çok uzun bekletme sürelerinin sağ-
lanması ile veya hidrolik bekletme süresi (HRT) ile 
çamur bekletme süresinin (SRT) birbirinden ay-
rılması ile mümkündür. Günümüzde kullanılan 
birçok yüksek hızlı anaerobik proses, mikroorga-
nizmaların belli şartlar altında çok iyi çökelebilen 
granüller oluşturmasına dayanılarak tasarlanır ve 
işletilir. Bu sayede reaktör içerisinde çok yüksek 
biyokütle konsantrasyonları elde edilebilmektedir. 
AnMBR teknolojisinde ise, membran kullanılma-
sı sayesinde, reaktör içerisinde yüksek biyokütle 
konsantrasyonu elde etmek için çökeltim prose-
sine veya granülasyona ihtiyaç duyulmamakta-
dır. AnMBR’de partiküler maddelerin membran 
kullanılarak sudan ayrılması sayesinde SRT ve 
HRT birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebil-
mektedir. Bu sayede, yüksek miktarda partiküler 
formda organik madde konsantrasyonuna sahip 
atıksularda, katı maddelerin hidrolizi ve biyolojik 

olarak parçalanması için yeterli süre sağlanabil-
mektedir. Özellikle atıksu karakterizasyonuna uy-
gun olmayan reaktör tasarımı veya işletiminden 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle biyokütlenin 
yeterli süre reaktör içinde tutulamadığı durum-
lar için AnMBR prosesinin kullanılması, istenen 
miktarda aktif biyokütlenin reaktörde tutulmasını 
sağlayabilmektedir. AnMBR teknolojisi ile atıksu-
larda bulunabilen spesifik kirleticileri parçalayan 
özel mikroorganizmalar da biyoreaktör içinde tu-
tulabilmektedir. Örneğin yüksek sıcaklık, tuzluluk, 
inhibitör, yağ-gres ve partiküler madde vb. içeren 
atıksuların konvansiyonel anaerobik arıtımında, 
granül oluşumunun olumsuz etkilendiği ve arıt-
ma veriminin düştüğü belirlenmiştir. Bu tür du-
rumlarda partiküler madde ve biyokütlenin reak-
tör içerisinde tutulması amacıyla AnMBR prosesi 
önemli bir kullanım potansiyeline sahiptir. HRT 
ve SRT’nin birbirinden bağımsız olma gerekliliği, 
özellikle daha düşük biyokütle çoğalma hızlarının 
sözkonusu olduğu düşük sıcaklıklarda ön plana 
çıkmaktadır. AnMBR sisteminde, aktif biyoküt-
le ve partiküler organik maddenin biyoreaktör-
de tutulması sayesinde, düşük sıcaklıklarda dahi 
yüksek SRT’de işletme yapılarak yüksek kalitede 
çıkış suyu elde edilmektedir. Bu nedenle; AnMBR 
teknolojisi kullanılarak evsel atıksulardan yüksek 
besi maddesi ve düşük patojen içeriği olan ve katı 
madde içermeyen arıtılmış su elde edilmesi gü-
nümüzde yoğun olarak araştırılmaktadır.

Membran prosesinin fiziksel bir ayırıcı olarak ana-
erobik reaktörler ile birlikte kullanılması ilk olarak 
1978 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu ilk uy-
gulamada membran, septik tank çıkışına yerleş-
tirilmiştir. Endüstriyel atıksu arıtımında, 1980’lerin 
başında kuvvetli karakterdeki peynir altı atıksula-

 Özellikle enerji verimli 

atıksu arıtımı konusunda 

sağladığı avantajlar dikkate 

alındığında, anaerobik ve 

membran proseslerin bir arada 

kullanılması konsepti her geçen 

günü daha çok ilgi çekmekte ve 

fizibil hale gelmektedir.   

 AnMBR teknolojisinde 
ise, membran kullanılması 

sayesinde, reaktör 
içerisinde yüksek biyokütle 
konsantrasyonu elde etmek 

için çökeltim prosesine 
veya granülasyona ihtiyaç 

duyulmamaktadır   
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rının arıtımı için ilk AnMBR prosesi geliştirilmiştir. 

AnMBR prosesinde genellikle mikrofiltrasyon (MF) 

veya ultrafiltrasyon (UF) membranları kullanılmak-

tadır. Bu membranlar; ince boşluklu, levha tipte 

veya tübülar membran modülleri olarak kulla-

nılabilmektedir. Temizleme ve membran deği-

şiminin kolay olması nedeniyle literatürde yapıl-

mış AnMBR çalışmalarında genellikle levha tipte 

membran modülleri tercih edilmiştir. Membran 

ünitesi AnMBR sisteminde harici veya biyoreaktör 

içerisinde batık olarak yer alabilmektedir. Ayrıca, 
membran ünitesi biyoreaktör dışında teşkil edilen 
bir hazne içerisinde batık olarak da konumlandırı-
labilir. AnMBR prosesi, membran ünitesinin farklı 
tipteki anaerobik reaktörlere entegre edilmesiyle 
oluşturulabilmektedir. AnMBR prosesinde kulla-
nılabilecek anaerobik reaktör tiplerine örnek ola-
rak tam karışımlı reaktör (TKR), yukarı akışlı ana-
erobik çamur yataklı (UASB) reaktör, genleşmiş 
granüler çamur yataklı (EGSB) reaktör ve akışkan 
yataklı (FB) reaktör verilebilir. Bugüne kadar yapı-
lan çalışmalarda, AnMBR prosesinde en yaygın 
kullanılan reaktör tipi TKR olmuştur.

AnMBR teknolojisi günümüzde birçok farklı en-
düstriyel ve evsel atıksuyun arıtımı için kullanılabil-
mektedir. AnMBR teknolojisi ile ilgili yapılmış çok 
sayıda laboratuvar, pilot ve tam ölçekli uygulama 
ve araştırma mevcuttur. Özellikle organik madde 
ve/veya partiküler madde içeriği yüksek olan atık(-
su)lar için AnMBR’ler önemli bir arıtma alternatifi 
teşkil etmektedir. AnMBR ile arıtılmış su partiküler 
organik madde içermediğinden, bu teknoloji ile 
çok yüksek arıtma verimleri elde edilebilmektedir. 
Ayrıca anaerobik proses ile elde edilen biyogazın 

 

Şekil 1. AnMBR konfigürasyonları:  
(a) Harici, (b) reaktör içerisinde batık, 
(c) dış haznede batık

 AnMBR sisteminde, aktif 
biyokütle ve partiküler organik 

maddenin biyoreaktörde 
tutulması sayesinde, düşük 
sıcaklıklarda dahi yüksek 
SRT’de işletme yapılarak 

yüksek kalitede çıkış suyu elde 
edilmektedir.   
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elektrik enerjisine dönüşümü sayesinde, AnMBR 
işletiminde gerekli olan enerji ihtiyacı da azaltıla-
bilmektedir. Bu avantajlarının yanında, AnMBR 
teknolojisinin en önemli dezavantajı membran 
tıkanmasıdır. Membran gözeneklerinin atıksu içeri-
sinde bulunan kirletici maddelerin birikimi ile dol-
ması ve/veya membran yüzeyinde organik ve/veya 
inorganik maddelerin birikmesi sonucunda kek 
tabakası oluşması membranın tıkanmasına neden 
olmaktadır. Tıkanmaya bağlı olarak oluşan yüksek 
enerji gereksinimi, düşük akı ve yüksek yatırım ma-
liyeti bu teknolojinin diğer dezavantajları arasında 
sıralanabilir. Bununla birlikte, son yıllarda tıkanma 
probleminin çözümüne yönelik birçok araştırma 
yapılmış olup, bu konudaki araştırmalar artarak de-
vam etmektedir. AnMBR’lerin yakın gelecekte tam 
ölçekli uygulamaları arttıkça dünya atıksu arıtma 
pazarında önemli bir paya sahip olacağı öngörül-
mektedir. Şekil 1’de anaerobik membran biyoreak-
törlerin konfigürasyonları yer almaktadır.

Şekil 2.’de anaerobik membran biyoreaktörlerde 
kullanılan farklı membran ve modül türleri yer al-
maktadır.

Kaynak
1. Dereli, R.K., Erşahin, M.E., Özgün, H. (2018). 

Anaerobik Membran Biyoreaktörler, Su/Atıksu 
Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran 
Teknolojileri ve Uygulamaları, ed. İsmail Ko-
yuncu, Bölüm 10, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
İstanbul, ISBN 978-605-9351-22-5.

 

Şekil 2. Anaerobik memb-
ran biyoreaktörlerde 
kullanılan membran ve 
modül türleri:

(a) Boşluklu fiber membran,

(b) Boşluku fiber membran 
modülü, 

(c) tübülar membran, 

(d) tübülar membran mo-
dülü,

(e) plaka membran,

(f) Plaka membran modülü

 Özellikle organik madde ve/
veya partiküler madde içeriği 

yüksek olan atık(su)lar için 
AnMBR’ler önemli bir arıtma 

alternatifi teşkil etmektedir.   



56

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

A
tıksu arıtma tesisi tasarımında çıkış ka-
litesinin sağlanması daha önceleri bili-
nen tek hedef iken, günümüzde enerji 
geri kazanımı, sera gazı emisyonlarının 

azaltılması, geri kazanılan ürün (su, hammadde 
vb.) kalitesinin iyileştirilmesi de bu hedefler ara-
sına girmiştir. Bilindiği üzere, atıksu arıtma tesis-
leri sabit kirletici yükler dikkate alınarak tasarlan-
maktadır.  Oysaki gerçekte, sıcaklık, girişteki yük 
salınımları gibi çevresel faktörler, farklı süreler 
boyunca ve/veya eş zamanlı olarak tesisler üze-
rinde etkilerini göstermektedir. Buna örnek ola-
rak maksimum kuru hava debisinin tesise geldiği 
zamanda giriş azot konsantrasyonunun da yük-
selmesi şeklinde verilebilir. Bu sebeple, seçilen 
proses kontrol senaryosu bu dinamik faktörlerin 
etkilerini azaltıcı yönde ve yüksek verimde çalışa-
bilmelidir.

Projelendirmede kullanılan tüm tasarım yön-
temleri atıksu arıtma tesislerinin her zaman den-
ge durumunda çalışacağını kabul etmektedir. 
Gerçekte, maruz kalınan dinamik etkiler tesislerin 
denge durumuna ulaşmasına izin vermemekte-
dir. Bu dinamik koşullar tesisin planlanmasını da 
büyük ölçüde etkilemekte, tasarım kriterlerine 
uygun olmasına rağmen veriminin düşmesine 
sebep olmaktadır. Projelendirme aşamasında bu 

değişken koşullar dikkate alınarak tasarım yapıl-
malı, proses kontrol mimarisi ile uyumlu olma-
lıdır. İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasındaki iki 
tesise ait giriş organik madde (KOİ) ve azot kon-
santrasyonlarının (toplam azot) saatlik değişimleri 
Şekil 1’ de gösterilmektedir. Sonuçta atıksu karak-
terizasyonu farklılık gösteren bu iki tesisin proses 
kontrol yaklaşımlarının da birbirinden farklı olma-
sı beklenmelidir. 

Aktif çamur sistemlerinde ilk proses kontrol yak-
laşımı, tesise giren katı madde yükü veya arıtı-
lan birim atıksu başına verilmesi gereken hava 
miktarının ayarlanması idi. Son 40-50 yılda ens-
trümantasyon, proses, otomasyon ve bilgisayar 
teknolojisindeki gelişim insan hatalarını azalta-
rak, tesislerin veriminin ve işletme maliyetlerinin 
kontrol altında tutulmasını sağlamıştır. Uygun 
kontrol ve otomasyon ile mevcut tesislerin kapa-
sitelerinde %30 oranında artış, ilk yatırım maliyet-
lerinde ise %50’lere varan tasarruf rapor edilmiştir 
(Jenkins vd. 2014). Benzer şekilde, çevre teknolo-
jilerinin gelişimi de tesisleri komplike endüstri-
yel tesisler haline dönüştürmüş; entegre proses 
kontrol sistemlerinin uygulanmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Çevre teknolojilerinde kaynak geri ka-
zanımı, sıfır/pozitif enerjili atıksu arıtma uygula-
ması, hammadde geri kazanımı bu kontrol tek-

 Atıksu arıtma tesisi tasarımında çıkış kalitesinin 
sağlanması daha önceleri bilinen tek hedef 

iken, günümüzde enerji geri kazanımı, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması, geri kazanılan ürün 

(su, hammadde vb.) kalitesinin iyileştirilmesi de bu 
hedefler arasına girmiştir.  

Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL 
İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ATIKSU ARITMA 
TESİSLERİNDE PROSES 
KONTROL SENARYOLARI
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nolojilerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğini daha 
da arttırmıştır.

Atıksu arıtma sistemlerinde yalnızca sıcaklık, ba-
sınç, seviye, debi gibi fiziksel parametrelerin kont-
rolü herhangi bir proses bilgisi gerektirmemek-
tedir. Ancak, gerçek zamanlı ölçümlere dayalı 
sistem performansının kontrolü detaylı biyopro-
ses bilgisi gerektirmektedir. Seçilen kontrol yön-
temlerinde yapılacak bir değişikliğe sistemin ce-
vap verme süresi kritik önem taşımaktadır (WEF, 
2006). Örneğin, basınçlı bir hattaki vananın kapa-
tılması ile basıncın yükselmesi saniyeler; içsel geri 
devrin arttırılarak nitrat giderim veriminin opti-
mize edilmesi saatler; çamur yaşının ayarlanma-
sı ile proses verimini değiştirmek için ise günler 
gerekebilmektedir. Tesis işletmesi sırasında kon-

figürasyonun yeniden ayarlanmasının etkilerinin 
görülmesi de yine günler sürebilmektedir. Ha-
valandırma havuzlarında çözünmüş oksijen öl-
çümü saniyeler mertebesinde değişmesine rağ-
men blowerlerin (üfleyicilerin) hava debisindeki 
değişimi 25-30 dakikada etkisini gösterecektir. 
Sonuç olarak ölçümün kısa sürede yapılmasına 
rağmen kontrol aksiyonundaki gecikmenin etkisi 
de göz ardı edilmemelidir. 

Proses parametrelerinin anlık olarak ayarlanma-
sında ölçümlerin güvenilirliği de önemlidir. Özel-
likle ölçüm cihazlarının hassasiyeti, güvenilirliği ve 
cevap süresi (response time) prosesin verimli ve 
güvenilir kontrol edilmesini sağlamaktadır. Gü-
nümüzde, arıtma tesislerinin hedeflenen şartlar-
da işletilmesi için debi ve çözünmüş oksijen gibi 

 
Şekil 1. Kentsel atıksu arıtma tesislerinde saatlik kirletici parameter değişimleri

Şekil 2. (a) Atıksu arıtma tesisleri çevrim-içi izleme parametreleri için kullanılan problar.                                                               
(b) Probların ölçtüğü değerlerin bilgisayar kontrol sistemine aktarılması 

(a) (b) 

Potasyum 
(K+)

Nitrat
(NO3

-)

Referans
Elektrod

Sıcaklıkİletkenlik
(EC)   

Amonyum 
(NH4

+)
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konvansiyonel parametreler yanında, amonyum 
azotu, nitrat, AKM (askıda katı madde), fosfor, çö-
kelme hızı, solunum hızı, ve çamur battaniyesi 
yüksekliği gibi değerler de ölçüm parametresi 
olarak kullanılmaktadır.  Son yıllarda ölçülen pa-
rametre sayısındaki artış, proses kontrol teknolo-
jilerini yaygınlaştırmakta, öte yandan en uygun 
proses kontrol seçimini de zorlaştırmaktadır. 
Günümüzde kentsel atıksu arıtma tesislerinde 
tercih edilen proses kontrol uygulamaları aşağı-
da özetlenmektedir:

Dinamik Çamur Yaşı Kontrolü: Havalandırma 
havuzlarında ölçülen AKM parametresine göre 
günlük atılan çamurun otomatik ayarlanması 
sağlanmaktadır. Dolayısı ile AKM konsantras-
yonu dinamik olarak kontrol sistemi tarafından 
ayarlanmaktadır. Örneğin, nitrifikasyonun isten-
diği veya istenmediği koşullarda hassas çamur 
yaşı kontrolü önemli olmaktadır.

Çözünmüş Oksijen Seviyesi Kontrolü: Tarihsel 
proses kontrol parametresi olup havalandırma 
havuzlarındaki çözünmüş oksijen seviyesine 
bağlı olarak blowerlerin hava transfer hızını ayar-
lamaktadır (ATV 268E, 1997). Günümüzde amon-
yum azotunun gerçek zamanlı ölçülmesi hava-
landırma havuzunda oksijenin dinamik olarak 
ayarlanmasına imkan vermektedir. Dolayısı ile 
havalandırma havuzlarındaki oksijen konsant-
rasyonunun 2 mgO2/L seviyesinde olması gibi 
konservatif bir yaklaşım (ATV 265E, 2000) yerini 
prosesin ihtiyacı olan seviyenin otomatik belir-

lenmesi ile sağlanmaktadır. 

Amonyum Azotu Kontrolü: Çıkıştaki amonyum 
azotu ölçüm hava debisi veya çözünmüş oksi-
jen seviyesi otomatik olarak ayarlanmaktadır 
(ATV268E, 1997). Bu ölçüm ile nitrifikasyon bak-
terilerinin aktivitesi sağlanan oksijene göre ayar-
lanmaktadır. Dolayısı ile blowerlerin işletme ma-
liyetleri düşürülebilmektedir. Bir kentsel atıksu 
arıtma tesisinde işletme maliyetinin %50-70’inin 
hava ihtiyacından kaynaklandığı düşünülürse 
nitrifikasyonda kalıcı problem yaratmayacak şe-
kilde işletme maliyetinden önemli tasarruflar 
sağlanabilmektedir.

Anoksik Hacim Kontrolü: Biyolojik azot gideren 
sistemlerde çıkış nitratın kontrolü dinamik yük-
ler altında anoksik hacmin büyüklüğü ile ayar-
lanmaktadır. Ancak, anoksik hacmin yeterliliği 
içsel geri devri ile birlikte planlanmalıdır. Özetle, 
anoksik hacmin büyütülmesi daha yüksek içsel 
geri devirler gerektirebilir. Yani, anoksik bölgenin 
efektif kullanılabilmesi için nitratın bu bölgede 
tükenmemesi gerekmektedir.  A2O sisteminde 
azot gideriminin değişken şartlara göre ayarlan-
masını kolaylaştıracak proses kontrol mimarisi 
Şekil 2’de örnek olarak gösterilmektedir. Buna 
göre, çıkış akımında istenen nitrat konsatras-
yonu anoksik bölgede yapılan nitrat ölçümüne 
göre difüzörlerin kapatılması ile sağlanırken; is-
tenilen nitrat seviyesi anoksik bölgede yapılan 
ORP ölçümüne bağlı içsel geri devir pompaları-
nın hızı ile ayarlanmaktadır. Aynı zamanda çıkış 
amonyum azotu konsantrasyonuna bağlı olarak 
aerobik havuzdaki oksijen seviyesi dinamik ola-
rak kontrol edilebilmektedir. 

Genel yaklaşım olarak basit bir proses konfigü-
rasyonu ve bu konfigürasyonla uyumlu  proses 
kontrol stratejisi, sistemin değişken koşullar al-
tında yüksek verimde çalışmasını sağlayacaktır. 
Şekil 3’te, A2O prosesinde, çıkış nitrat konsant-
rasyonuna göre denitrifikasyon hacminin ayar-
lanmasına yönelik proses akış diyagramı örneği 
verilmektedir. Ayrıca, çıkış amonyum azotuna 
göre de havuzlardaki çözünmüş oksijen seviyesi 
ek olarak ayarlanabilmektedir.

Kimyasal Madde Dozlama Kontrolü: Bilindiği 
üzere aşırı biyolojik fosfor giderim verimi atıksu-
yun içindeki uçucu yağ asidi seviyesi, anaerobik 
havuza giren nitrat konsantrasyonu ve çamur yaşı-
na  bağlıdır. Çıkış fosfor konsantrasyonunun deşarj 
limiti altında tutulabilmesi için fosfor parametresi 

 Günümüzde, arıtma 

tesislerinin hedeflenen şartlarda 

işletilmesi için debi ve çözünmüş 

oksijen gibi konvansiyonel 

parametreler yanında, amonyum 

azotu, nitrat, AKM (askıda 

katı madde), fosfor, çökelme 

hızı, solunum hızı, ve çamur 

battaniyesi yüksekliği gibi 

değerler de ölçüm parametresi 

olarak kullanılmaktadır.  
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sürekli ölçülerek son çökeltme havuzu öncesinde 
kimyasal madde dozlaması (demir klorür, alum) 
kontrolü sağlanabilmektedir. Bu durumda biyo-
lojik olarak giderilemeyen fosfor ölçülerek kim-
yasal madde tasarrufu sağlanabilmektedir. Öte 
yandan, denitrifikasyon için nitrat ölçümüne bağlı 
karbon kaynağının dozlanması da proses kontro-
lüne örnek verilebilir (Jenkins vd., 2014)

Aşırı Biyolojik Fosfor Giderimi: Aşırı biyolojik 
fosfor gideriminde fosfor depolayan bakterile-
ri fosfor ile birlikte potasyum (K) ve magnezyum 
(Mg) iyonlarını da bünyelerine almaktadır.  Fos-
forun anaerobik ortamda salınması ile bu iyonlar 
da salınmaktadır. Anaerobik ortamda potasyum 
parametresinin prob ile ölçümü fosfor giderimi-
nin izlenmesi ve optimize edilmesine imkan ta-
nımaktadır.

Proses kontrolünde yaygın kullanım alanı bulan 
simülatörler tesis ile uyumlu enstrümantasyon ile 
yukarıda bahsedilen proses kontrol alternatifleri-
nin kısa sürede değerlendirilmesine imkan tanı-
maktadır. Dinamik şartlar altında tesislerin uzun 
ve kısa süreli performansları ve işletme maliyet-
leri gerçeğe yakın hesaplanabilmektedir (Insel., 
2004). Günümüzde giderek karmaşık hale gelen 
arıtma sistemlerinde istenilen hedeflerin sağlan-
ması tesisle uyumlu proses kontrol mimarisinin 
seçimi ile mümkündür. 
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 Günümüzde giderek karmaşık hale gelen arıtma 
sistemlerinde istenilen hedeflerin sağlanması tesisle uyumlu 

proses kontrol mimarisinin seçimi ile mümkündür.  

Şekil 3. A2O prosesi için azot giderimi ve çözünmüş oksijen seviyesi proses kontrolü
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 Su ve Kanalizasyon İdareleri (SUKİ) tüm abonelerine 

sunacakları hizmetleri uygun fiyatlarda sağlamalı; 

aynı zamanda su kalitesini korumalı ve çalışanlarını 

finansal teşvikler ile motive etmelidirler.  

S
u, sahip olduğu önem açısından kulla-
nım ve paylaşım bilincinin toplumsal dü-
zeyde ele alınmasını gerektirir (Özgün ve 
diğ., 2017). Su ve atıksu hizmetleri; “insani 

bir hak ve doğal bir tekel” ile “halkın refah ve hu-
zurunu sağlamaya yönelik serbest rekabete daya-
lı bir sektör” gibi oldukça geniş bir tanım aralığına 
sahiptir. Su ve Kanalizasyon İdareleri (SUKİ) tüm 
abonelerine sunacakları hizmetleri uygun fiyat-
larda sağlamalı; aynı zamanda su kalitesini koru-
malı ve çalışanlarını finansal teşvikler ile motive 
etmelidirler. 

Günümüzde gittikçe zorlaşan rekabet koşulları, 
yönetim ve işletme sistemlerinin sürekli gelişti-
rilmesini gerektirmektedir. Kurumlar, dünyadaki 
rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek ve piya-
sadaki değişimi yakalayabilmek üzere her bir faa-
liyet alanı için pek çok farklı göstergenin dikkate 
alındığı benchmarking (mukayeseli değerlendir-
me) uygulamaları yapmaya başlamışlardır. Mu-
kayeseli değerlendirme sistematik araştırma ve 
ideal olan uygulamalara adaptasyon yoluyla per-
formans iyileştirme amacıyla kullanılan bir araçtır. 
Mukayeseli değerlendirme çalışmalarını başarıyla 
uygulayabilen kurumlar, eksiklerini ve iyileştirme-
ye açık alanlarını tespit ederek, kalite ve verimlilik 
açısından yüksek performans ve düşük maliyeti 
sağlayabilmek amacıyla en iyi uygulamaları dik-

kate alıp bunları kendi süreçlerine uyarlamaya 
daha yatkın hale gelirler. Performansın ölçütleri 
piyasa payı, karlılık, işgücü verimliliği, ürün kalitesi, 
ürün ile ilgili verilen servis hizmeti, kurumun imajı, 
insan kaynaklarının yönetimi ve performansın öl-
çümü olabilir. Bütün bunlar diğer kurumlardan 
örnek alınarak kurum içi uygulamaya entegre 
edilebilir. Uluslararası kabul edilmiş performans 
gösterge sistemlerinin idareler tarafından kulla-
nılması; performans belirleme, benzer idarelerle 
karşılaştırma ve buna bağlı olarak performans ge-
liştirme yollarıyla etkinlik ve verimliliğin artması ile 
hizmet kalitesinin gelişmesini sağlar (Akat ve Bu-
dak, 2002, Alegre ve diğ., 2012).

Son yıllarda International Water Association (Ulus-
lararası Su Birliği-IWA) mukayeseli değerlendir-
mede ölçü ve prosese dayalı yöntemler yerine 
performans belirleme ve performans geliştirmeyi 
içerecek şekilde iki aşamalı mukayeseli değerlen-
dirme yönteminin uygulanmasını önermektedir 
(Cabrera Jr. ve diğ., 2011). Mukayeseli değerlendir-
me; sistematik araştırma ve en iyi uygulamaların 
adapte edilmesi yoluyla performans geliştirme 
amaçlı kullanılan bir araç olarak ifade edildiği için, 
performans belirleme ve geliştirme aşamaları 
mutlaka sırayla uygulanmalıdır. Performans belir-
leme çalışmasını takiben, performans analizi ger-
çekleştirilerek diğer tesisler ile karşılaştırma yapılır. 
Performans geliştirme aşamasında performans 
iyileştirmeye açık alanların tespiti yapılır. 
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BÜYÜKŞEHİR SU VE 
KANALİZASYON İDARELERİ İLE 
MUKAYESELİ  DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞMASI

 
1 İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
2 Türkiye Su Enstitüsü
* Email: ozgunha@itu.edu.tr



61

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

Türkiye’de 6360 Sayılı, 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun ile 14 Yeni Büyükşe-
hir Belediyesi kurulmuş olup, mevcut durum-
da toplamda 30 Büyükşehir Belediyesi ve SUKİ 
bulunmaktadır. Ancak halihazırda su ve atıksu 
hizmetlerinin sağlanmasına dair kapsamlı bir 
karşılaştırma sistemi bulunmamaktadır. Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) yaşam memnuniyeti araş-
tırmaları yürütmektedir. Şebeke suyu hizmetin-
den alınan memnuniyet seviyesini belirleyen bu 
araştırmalar bir gösterge olarak kullanılabilir. 2004 
ile 2012 yılları arasında TÜİK tarafından yürütülen 
yaşam memnuniyeti araştırmalarının sonuçları; 
tüketicilerin %79’unun 2012 yılında su temin hiz-
metinden memnun olduklarını ifade ettiklerini 
göstermektedir. Bu durum, Tuna havzasındaki 
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerindeki araştırmalar 
ile de uyumludur. Sadece Romanya ve Bulgaris-
tan, yaklaşık %70 ve %60 memnuniyet oranlarıyla 
bu rakamların altındadır. Slovenya ve Avusturya’da 
ise memnuniyet oranı yaklaşık olarak %95’in üze-
rindedir. Su kalitesine dair hiçbir bilgi yayımlan-
madığı için, bu veri sağlanan hizmetin güvenliği 
ve güvenilirliğinin sistematik olmayan bir kanıtı 
olarak anlaşılmaktadır (GWA03, 2016). Bu durum, 
tesislerin performansının etkin bir şekilde izlen-
mesi, bilgiye dayalı stratejik kararların verilmesi ve 
verimlilik ile finansal sürdürülebilirliği destekleye-
cek teşvik çerçevesinin iyileştirilmesi kapasitesini 
etkilemektedir. 

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) daha iyi bir su yöneti-
şimi için kısa ve uzun dönemli stratejiler ile ulusal 
politikalar üretmeyi amaçlayan bir düşünce kuru-
luşudur. SUEN; ulusal su politikaları geliştirmekte, 
karar vericilere danışmanlık yapmakta, kurum ve 
kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamakta ve bi-
limsel araştırma ve stratejik fikir geliştirmeye yöne-
lik çalışmalar yapmaktadır. SUEN, sürdürülebilir 
su yönetimi, su politikalarının geliştirilmesi, sürdü-

rülebilir enerji ile yerel ve küresel su sorunlarının 
çözümü için kapasite geliştirme gibi konularda 
ulusal ve uluslararası kurumlarla yakın işbirliği 
içinde çalışmaktadır. SUEN’in kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin kurum görevlerini düzenleyen 2. madde-
sinde “Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların 
çalışma, bilgi üretimi ve istatistiksel faaliyetleri ile 
diğer dış gelişmeleri takip etmek” görevi yer al-
maktadır. Bunun yanı sıra, SUEN’in “Su ile ilgili, 
geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlen-
dirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun 
dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su 
yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve 
kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yöne-
lik bilgi üretmek” görevi de bulunmaktadır.

SUEN tarafından yürütülen, İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) danışmanlığında 2017 yılında ger-
çekleştirilen Su ve Kanalizasyon İdareleri Muka-
yeseli Değerlendirme projesinde; Türkiye’deki 
SUKİ’lerden temin edilen veriler incelenerek, 
Türkiye geneli için bir mukayese imkanı oluşturul-

 

En  İyiyi  
Bulmak  ve  En  

İyi  ile  
Karşılaş3rmak  

En  İyiden  
Öğrenip  
İşletmeye  
Uygulamak  

Yeni  ve  Daha  
Büyük  
Hedefler  
Belirlemek  

Faaliyete  
Geçmek  

Rakiplere  
Üstünlük  
Sağlamak  

Sektör  Lideri  
Olmak  

Mukayeseli değerlendirme merdiveni (Akat ve Budak, 2002)

 Kurumlar, dünyadaki rekabet 

koşullarına uyum sağlayabilmek 

ve piyasadaki değişimi 

yakalayabilmek üzere her bir 

faaliyet alanı için pek çok farklı 

göstergenin dikkate alındığı 

benchmarking (mukayeseli 

değerlendirme) uygulamaları 

yapmaya başlamışlardır.   
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muştur. Projenin temel amacı; Türkiye’de SUKİ’le-
rin hizmetlerinin sağlanmasına dair temel per-
formans göstergelerini tanımlayıp analiz ederek, 
hizmet temininin niteliğini, teknik ve mali sürdü-
rülebilirliğini ve karşılanabilirliğini geliştirmektir. 
Ayrıca kurumların iyileştirmeye açık olan alanları-
nın tespiti yapılarak, kalite ve verimlilik açısından 
yüksek performans ve düşük maliyeti sağlayabi-
lecek en iyi uygulama örnekleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaç Türkiye’nin yakın dönemde 
belirlenmiş, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 
de tutarlıdır. Bu araştırma ile çalışmaya katılan 
SUKİ’lerde daha verimli hizmet üretebilme im-
kanının ortaya çıkması beklenmektedir. Kurum-
ların başarısı, geleceğini yönetebilmesi, isabetli 
kararlar alınabilmesi gibi arzu edilen birçok ge-
lişme, mukayeseli değerlendirme sürecine bağ-
lanmaktadır. Türkiye’de bu kapsamda yapılan ilk 
kapsamlı çalışma olması açısından bu çalışma, 
30 adet SUKİ’ye önemli bir kaynak çalışma olma 
niteliği taşımaktadır.

Proje kapsamında, verilerin bütünleşik bir sistem 
halinde veri tabanı ortamında yönetilir hale geti-
rilmesi planlanmış ve çok kullanıcılı web tabanlı 
bir uygulama yazılımı geliştirilmiştir.  SUKİ’ler te-
mel veri ve değişkenleri, hazırlanan web tabanlı 
yazılım ile merkezi bir veritabanına girmiştir. Web 
yazılımı, SUKİ’ler tarafından girilen kurumsal veri-
lere bağlı olarak belirlenen performans gösterge-
lerinin otomatik olarak hesaplanması ve görün-
tülenmesi imkanını da sağlamaktadır. Geliştirilen 
mukayeseli değerlendirme web yazılımı ile SU-

Kİ’lerden, temel veriler ve değişkenler elektronik 
ortamda temin edilmiş, bu veriler kullanılarak 
performans göstergeleri hesaplanmış ve web or-
tamında yayımlanmıştır.

İdarelerin münferit neticeleri yerine, idareler tara-
fından sağlanan veriler indekslere çevrilmek sure-
tiyle SUKİ’lerin genel durumu ortaya konulmuştur 
(Braat, 1991). Mukayeseli değerlendirme çalışma-
sına dahil edilen 15 idarenin kurumsal, su ve atık-
su ile ilgili yönetsel etkinliklerini ve yeterliliklerini 
yerinde görmek amacıyla farklı temel indeksler 
değerlendirilmiştir. 

 

Ham veriden indekse geçiş piramiti (Braat, 1991)

Çalışma kapsamında 132’si kurumsal, 79’u içme 
suyu ve 93’ü atıksu ile ilgili olmak üzere toplam 
304 adet değişken belirlenmiştir. Veri toplama 
süreci sonunda yapılan değerlendirmede; ku-
rumsal, içme suyu ve atıksu ile ilgili değişken-
lerin idareler tarafından ortalama yanıtlanma 
oranlarının sırasıyla %71, %54 ve %49 olduğu gö-
rülmüştür. İdareler en yüksek seviyede kurum-
sal verileri, en düşük seviyede ise atıksu ile ilgili 
verileri paylaşmıştır. Bu durum, teknik hizmet 
bilgileri ile karşılaştırıldığında kurumsal bilgile-
rin daha fazla kayıt altında tutulduğunu göster-
mektedir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda; her 
üç değişken türünü ortalama yanıtlanma oran-
larının üzerinde cevaplayan 15 SUKİ mukayeseli 
değerlendirme çalışmasına katılmak üzere se-
çilmiş olup, rapor 15 SUKİ tarafından verilen bil-
giler doğrultusunda hazırlanmıştır. Proje kapsa-
mında, Türkiye’de bulunan SUKİ’ler için önemli 
görülen performans göstergeleri ve indeksler 
belirlenmiş, bu idarelerin iyileştirmeye açık olan 
alanlarının tespiti yapılmıştır. 323 adet perfor-
mans göstergesi belirlenmiş olup, hesaplanan 
performans göstergeleri analiz edilerek anlamlı 
olmayan göstergeler değerlendirme dışı bırakıl-
mıştır (Öztürk ve diğ., 2017).

 SUEN tarafından yürütülen, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

(İTÜ) danışmanlığında 2017 

yılında gerçekleştirilen Su 

ve Kanalizasyon İdareleri 

Mukayeseli Değerlendirme 

projesinde; Türkiye’deki 

SUKİ’lerden temin edilen veriler 

incelenerek, Türkiye geneli 

için bir mukayese imkanı 

oluşturulmuştur.  
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SUKİ’lerin mukayeseli değerlendirme çalışmasına katılım 
oranları (Öztürk ve diğ., 2017)

İdareler için belirlenen performans gösterge-
leri arasında; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin 
varlığı kurumsal performans açısından olduk-
ça önemli olup, değerlendirilen 15 idarenin 
%73’ünde CBS’nin mevcut olduğu görülmüştür. 
Türkiye genelinde bu değerin daha da artırıl-
ması önemli hedeflerden biri haline gelmelidir. 
Kurumsal performans göstergeleri arasında di-
ğer önemli bir gösterge ise; personel etkinliği ve 
verimliliğini yansıtan hizmet verilen 1000 abone 
başına düşen personel sayısı olup, 14 SUKİ için 
ortalama değer 2.66, en yüksek ve en düşük de-
ğerler ise sırasıyla 3.79 ve 1.85 olarak belirlenmiştir. 

Kurumların ekonomik ve finansal performans-

larını belirleyebilmek amacıyla faturalandırma 
ve tahsilat sistemleri de sorgulanmış olup, tüm 
veriler buna göre incelendiğinde su ve atıksu 
hizmetlerinin tahsilat oranının en düşük oldu-
ğu idarede su ve atıksu faturasının hanehalkı 
gelirindeki ortalama payının en yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu veriler ışığında; hizmet gelir-
leri tahsilat oranının artırılması için su ve atıksu 
faturaları belirlenirken hanehalkı gelirlerinin ve 
ödeme gücünün dikkate alınması gerektiği orta-
ya çıkmaktadır. Ödeme gücü ile ilgili gerçekleşti-
rilen değerlendirmede; su ve atıksu faturalarının 
orta ve alt gelir grubundaki tüketicilerin harcana-
bilir hanehalkı gelirleri içerisinde ortalama payla-
rının sırasıyla %1.7 ve %4.3 olduğu görülmektedir. 
Alt gelir grubundaki tüketiciler için elde edilen 
oranlar dünya örnekleriyle karşılaştırıldığında; ol-
dukça yüksek seviyede kalmaktadır. Bu oranların 
düşürülmesi için tasarruflu armatür ve ekipman-
ların dağıtılması ve blok (kademelendirilmiş) su 
tarifesi uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi 
dengeleyici sosyal tedbirlerin alınması mümkün-
dür (Özgün ve diğ., 2018). Mevcut durumda; de-
ğerlendirilen 15 idarenin %73’ünde blok (kade-
melendirilmiş) su tarifesi uygulamasının olduğu 
görülmektedir. SUKİ’lerde enerji tasarrufu da ol-
dukça önemli bir konu olup, finansal performan-
sı etkileyen temel faktörlerden biridir. 

Hizmet verilen 1000 abone başına düşen personel sayısı (Öztürk ve diğ., 2017)
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Enerji ile ilgili veriler incelendiğinde; enerji gider-
lerinin toplam bütçe giderleri içindeki payının 
farklı kurumlar için oldukça geniş bir aralıkta 
(%4-25) değiştiği görülmektedir. Enerji verimli-
liği yatırımlarının orta ve uzun vadeli geri öde-
me süreleri olması muhtemel olup pozitif net 
ekonomik etki oluşturacakları açıktır. İdareler-
de enerji verimliliği konusunda çalışmalar ya-
pılması sektöre kısa vadede ek maliyetler getir-
mekle birlikte orta ve uzun vadede ekonomik 
fayda sağlayacaktır.

Kurumların performanslarını değerlendirmede 

en temel alanlardan biri içme suyu olup, içme 
suyu ile ilgili olarak idarelerde su kayıp oranla-
rı sorgulanmıştır. Beyan edilen veriler incelen-
diğinde; 12 idareye ilişkin ortalama su kaybının 
%31 olduğu görülmektedir. İçme suyu şebekesi 
hizmeti verilen nüfus oranı da hizmet kalitesi 
ile ilgili diğer önemli bir performans göstergesi 
olup, bu oranın %80 ile %100 arasında değişik-
lik gösterdiği belirlenmiştir. Dünya örnekleri ile 
karşılaştırıldığında Türkiye ortalamalarının ben-
zer aralıklarda olduğu görülmekle birlikte, bu 
oranın artırılması en temel hedefler arasında 
yer almalıdır. Çalışmada işletme performansı 
ile ilgili olarak su kalitesi yönetimi ve denetimi-
nin yeterliliği için standartlara uygunluk yüzdesi 
sorgulanmış olup, 11 idare tarafından paylaşılan 
bilgiler ışığında elde edilen sonuçlar incelendi-
ğinde; standartlara uygunluk yüzdesinin iki ida-
re dışında %100 olduğu belirlenmiştir. Diğer iki 
idareden elde edilen değerler de %95’in üze-
rinde olup, Türkiye genelinde standartlara uy-
gunluk yüzdesinin oldukça yüksek seviyelerde 
olduğu belirlenmiştir.

İdarelerin performanslarının karşılaştırılmasında 
kullanılması gereken diğer önemli alanlardan 
biri de atıksu ile ilgili yönetim, hizmet, denetim, 
bilgi kaynakları, altyapı yeterliliği ve etkinliğidir. 
Kanalizasyon hattı ve atıksu arıtma hizmeti veri-
len nüfus oranı; idarelerin atıksu hizmet yeterliliği 
ve etkinliğinin belirlenmesinde oldukça önemli 

Hizmet gelirleri tahsilat oranları ve su ve atıksu faturasının hanehalkı gelirindeki ve en düşük %20’lik gelir 
dilimindeki hanehalkı gelirindeki ortalama payı (Öztürk ve diğ., 2017)

 Enerji verimliliği yatırımlarının 

orta ve uzun vadeli geri ödeme 

süreleri olması muhtemel 

olup pozitif net ekonomik etki 

oluşturacakları açıktır. İdarelerde 

enerji verimliliği konusunda 

çalışmalar yapılması sektöre kısa 

vadede ek maliyetler getirmekle 

birlikte orta ve uzun vadede 

ekonomik fayda sağlayacaktır.  
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göstergelerdir. İdareler tarafından paylaşılan ve-
riler aracılığıyla hesaplanan ortalama kanalizas-
yon hattı ve atıksu arıtma hizmeti verilen nüfus 
oranları sırasıyla %91 ve %81’dir. Bu değerler ge-
lişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında; bu ülkelerde 
Türkiye ortalamalarından daha yüksek değerler 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de bu 
oranın artırılması yönünde çalışmalar devam 
etmektedir. Bu durum atıksu yönetimi uygula-
malarının dünya ölçeği ile mukayese edilebilir 
seviyeye gelmesi açısından da oldukça kritiktir. 
SUKİ’lerde atıksu arıtma tesislerinin işletme per-
formanslarını belirlemede kullanılabilecek en 
temel gösterge deşarj standartlarına uygunluk 
yüzdesidir. Tüm idareler tarafından yanıtlanan 
bu göstergenin ortalama değeri %93 olup, tek 
bir idare dışında diğer tüm idarelerde deşarj 
standartlarına uygunluk yüzdesi %90’ın üzerin-
dedir. Sürdürülebilirlik kapsamında en önemli 
unsurlardan biri yeniden kullanılan atıksu miktarı 
olduğu için, idarelerin çevresel performanslarını 

değerlendirmede en temel göstergelerden biri 
olarak yeniden kullanılan atıksu oranı sorgulan-
mıştır. İdareler tarafından paylaşılan verilere bağ-
lı olarak analiz edilen bu göstergenin ortalaması 
%0.96 olup, 6 idarede atıksuların yeniden kulla-
nılmadığı belirlenmiştir. Oldukça düşük değerle-
rin gözlendiği yeniden kullanılan atıksu oranının 
en yüksek değeri %7.14 olup, tüm bu sonuçlar 
Türkiye’de yeniden kullanılan atıksu oranlarının 
artırılması için yeni teknolojilerin uygulanması ve 
ekipmanların kullanılması konusunda çalışmalar 
yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Performans göstergelerinin belirlenmesini ta-
kiben, genel amaca uygun olarak su ve atıksu 
yönetimi konuları kapsamlı olarak incelenmiş ve 
oluşturulan indeks dahilinde idareler toplam pu-
ana göre bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
Bu aşamada, bu çalışma kapsamında kullanılan 
en önemli indekslerden biri Uyarlanmış IBNET 
Apgar İndeksi olmuştur. Uluslararası diğer indeks 
örnekleri (IBNET Apgar ve WUVI indeksleri) ince-

Su kayıp oranı (Öztürk ve diğ., 2017)

Yeniden kullanılan atıksu oranı (Öztürk ve diğ., 2017)
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lenerek ve bu örneklerde yaygın olarak kullanılan 
performans göstergeleri Türkiye şartlarına göre 
daha yüksek seviye referans değerleriyle revize 
edilerek oluşturulan Uyarlanmış IBNET Apgar İn-
deksi 11 idare için hesaplanabilmiştir. Dört idare-
de indeksin hesabı için gerekli olan performans 
göstergelerinden biri veya birkaçı olmadığı için 
indeks hesaplanamamıştır. Ortalama Uyarlan-
mış IBNET Apgar İndeksi 9.3 olarak belirlenmiş 
olup, bu değer indeks skalasında normal seviye-
ye karşılık gelmektedir. En düşük ve en yüksek 
Uyarlanmış IBNET Apgar İndeksleri ise sırasıyla 
5 ve 12’dir. 5 kritik seviyenin altına, 12 ise normal 
seviyeye karşılık gelmektedir. Uyarlanmış IBNET 
Apgar İndeksi sonuçları değerlendirildiğinde; 
normal üzeri seviyede idare gözlenmezken, 5 
idarenin normal seviyede, 5 idarenin kritik seviye-
de, 1 idarenin ise kritik seviyenin altında olduğu 
görülmektedir. 4 idarede indeksin hesaplanabil-
mesi için yeterli veri temin edilememiştir. Sonuç-
lar normal üzeri seviyedeki idare yüzdesinin artı-
rılması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Mukayeseli değerlendirme çalışmalarının daha 
yaygın olarak uygulanması, sektöre çevresel ve 
ekonomik faydalar getirecektir. Çalışma sonu-
cunda elde edilen veriler; daha verimli teknolo-
jiler ve daha iyi özelliklere sahip yeni ürünlerin 
geliştirilmesi için yeni imkânlar sunacak, su ve 
atıksu sektörünün sürdürülebilirliği için gerekli 
olan enerji verimliliği, kaynak kullanımı (su, azot, 
fosfor, potasyum, biyometan ve biyokatı geri ka-
zanımı) ve koku kontrolü gibi alanlarda geliş-

meler sağlanacaktır. Mukayeseli değerlendirme, 
sektörde daha iyi bir performansın elde edilme-
sine yardımcı olarak, sektördeki rekabet gücünü 
sürdürülebilir kılmakta ve aynı zamanda istenilen 
çevresel kazanımların hızla elde edilmesini sağla-
maktadır. Bununla birlikte, idareleri veri toplama 
ve diğer ilgili kurumlarla paylaşma konusunda 
teşvik etmektedir. SUEN tarafından yürütülen 
Su ve Kanalizasyon İdareleri Mukayeseli Değer-
lendirme projesinin 2. Fazı Şubat 2018 itibariyle 
başlatılmış olup, İTÜ Çevre Mühendisliği danış-
manlığında yürütülmektedir. 2. Fazı 2019 yılında 
tamamlanacak olan proje kapsamında idareler 
arası değerlendirme yapılabileceği gibi, idarenin 
kendi performansının zamansal değişimi de ana-
liz edilebilecektir. 

Uyarlanmış IBNET Apgar İndeksi sonuçlarının idareler 
arasında dağılımı (Öztürk ve diğ. 2017)

 Mukayeseli değerlendirme, 

sektörde daha iyi bir 

performansın elde edilmesine 

yardımcı olarak, sektördeki 

rekabet gücünü sürdürülebilir 

kılmakta ve aynı zamanda 

istenilen çevresel kazanımların 

hızla elde edilmesini 

sağlamaktadır.  
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S
anayi devrimi olarak da adlandırılan sıç-
ramalardan ilki imalat da makineleşme-
dir. İkinci sanayi devrimi ise kömür vb. 
fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisinin yo-

ğun olarak kullanılmaya başlanmasıyla tamam-
lanır ve ardından gelen dijitalleşme ile üçüncü 
sanayi devrimine girilir. Internet ve haberleşme 
teknolojilerinin sanayide sık bir şekilde kullanıl-
maya başlanmasıyla da Endüstri 4.0 olarak ad-
landırılan dördüncü sıçrama süreci başlamıştır. 
Hangi sektör olursa olsun dördüncü sanayi dev-
riminin en büyük beklentileri şunlardır:

1. Modüler ve verimli sistemler geliştirmek.

2. Sistemlerin kendi çalışma süreçlerini kontrol 
etmesi ve diğer sistemlerle iletişim halinde 
olması için sistem altyapısını buna göre şe-
killendirmek.

Teknolojide dijitalleşme çağına girilmesi su ve 
atık su sektörünü de yeni uygulamalar bulmaya 
itmiştir. Böylece altyapısı akıllı olan şehirlerin ta-
sarlanması süreci başlamıştır. 

Şehirlerin büyümesi ve buna bağlı olarak çevre 
kirliliğinin artması da su kaynakların korunma-
sını ve takibini gerektirmektedir. Bu sebeple, su 

kaynakları ile su ve atık su altyapısının kontrolü 
temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.  Algılayıcılar ve 
eyleyicilerle donatılmış akıllı şehirlerdeki su ve 
atık su altyapısı, akıllı kontrol algoritmalarının yer 
aldığı yazılımlar ile gözlemlenmekte ve kontrol 
edilmektedir. Bununla birlikte dijitalleşme, veri 
tabanı yönetimi ve ağ iletişimi de gerektirmek-
tedir. Temel sorun olan içilebilir şebeke suyunun 
temini ve su kaçaklarının azaltılması ancak En-
düstri 4.0 uygulanarak tasarlanacak olan akıllı 
şehirlerle mümkün olabilir. 

Su kalitesinin farklı noktalardan ve sürekli ölçül-
mesi, suyun talep olan noktalarda gereken debi 
ve basınçta kullanıcıya sunulması, su iletim veri-
minin iyileştirilmesi ile pompalama maliyetinin 
azaltılması, şebekedeki su kaçaklarının en kısa 
sürede tespiti ve uzaktan o hatta bulunan su-
yun durdurulması vb. faaliyetleri otomatik olarak 
gerçekleştirecek anlık karar veren mekanizmala-
rın akıllı şehirlerde su yönetiminde kullanılması 
süreci Endüstri 4.0’ın şehir yönetiminde kullanı-
lan uygulamalarından bir tanesi olmaktadır.

Bu sektörde yerli girişimci ve ürün çok sınırlı 
olduğundan, pahalı olarak temin edilen ithal 
ürünlerin kullanılma zorunluluğu oluşmaktadır. 

AKILLI ŞEHİRLERİN  
SU VE ATIKSU YÖNETİMİ

 Algılayıcılar ve eyleyicilerle donatılmış 

akıllı şehirlerdeki su ve atık su altyapısı, akıllı 

kontrol algoritmalarının yer aldığı yazılımlar ile 

gözlemlenmekte ve kontrol edilmektedir.  

Doç. Dr. İlker Murat KOÇ
İTÜ, Makine Fakültesi
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Endüstri 4.0 uygulamalarına uygun ekipmanlar 
bu konuda hazırlıklı davranan yabancı firmalar 
tarafından uzun süre önce ticarileştirilmeye baş-
lanmıştır ve bu ürünler piyasada yüksek fiyatlarla 
satılmaktadır.

Bu bakımdan temiz ve atık su şebekelerinin 
gözlemlenmesi ve kontrolünde kullanılan eyle-
yici ve algılayıcıların, bu konuda uzmanlaşmış 
yerli firma ve üniversite işbirlikleri ile üretilmesi 
ile maliyetinin düşürülmesi sayesinde Endüst-
ri 4.0 uygulamasının daha düşük maliyetlerle 
ülkemizde kulanılması önem taşımaktadır. Ül-
kemizdeki yerli üreticiler ile akademik çevre iş 
birliğinin tesis edilmesi bir çok alanda dışa ba-
ğımlılığımızı azaltacaktır. Burada üniversite-sa-
nayi-kamu kuruluşlarının Ar-Ge işbirliklerini 
yapabilecekleri platformların geliştirilmesi ve 
kullanılması önem arz etmektedir.

Tübitak-Teydeb’in “Kontrol Sistemlerine Yönelik 
Sensörler” ve ya “Yüksek teknoloji filtreleme sis-
temleri ve akıllı valfler” konuları öncelikli alan ilan 
edilerek, bu konuda Teydeb-1511 Çağrıları hazır-

lanmıştır. Benzer şekilde KOSGEB kapsamında 
ise stratejik ürünlerin yerli imkanlarla geliştiril-
mesine yönelik yüksek bütçeli çağrılar açılmak-
tadır. Ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
bu gibi öncelikli alan konularında firmalarımızın 
proje üretmesi, projelerdeki ar-ge öğelerinin ça-
lışılması konusunda akademik destek almaları 
gerekmektedir. Buna ek olarak özellikle Ar-Ge 
merkezi ve Tasarım Merkezi bulunan firmaların 
doktoralı personel istihdamını artıracak, firma 
faaliyet alanına yakın konularda doktora yapan 
teknik personeli destekleyecek ve vasıflı perso-
nel istihdamını artırarak ürünlerin yerlileşmesine 
katkıda bulunmasını teşvik edecek mekanizma-
lar kurulması gerekmektedir.

Ülkemizdeki yerli üreticiler 
ile akademik çevre iş birliğinin 

tesis edilmesi bir çok 
alanda dışa bağımlılığımızı 

azaltacaktır.  
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1
997 yılında Kyoto Protokolü imzalandığın-
dan bu yana dünyada karbon emisyonları 
azaltılmaya çalışılmaktadır.  Anlaşmaları 
takiben, çevre dostu enerji üretimi için 

kamu desteği artış göstermiştir. Bu destekler ne-
ticesinde, rüzgâr enerjisinden biyoenerjiye, güneş 
ve okyanus enerjisinden yeni nükleer santral pro-
jelerine kadar, yeni enerji üretim projelerinin sayı-
sında bir sıçrama sağlanmıştır. 

Osmotik güç, birkaç yüz yıldır tanınmış olması-
na rağmen, nispeten yeni bir enerji dönüşüm 
konseptidir (Skilhagen vd., 2007). Osmoz olayı ilk 
olarak 1748 yılında Abbe Nollet tarafından araş-
tırılmıştır. O zamanlarda deneylerde kullanmış 
olduğu membranlar, hayvanlardan ve bitkilerden 
oluşmaktaydı. İlk sentetik yarı-geçirgen memb-
ran, bakır ferrosiyanidin jelatinimsi filminden, yüz-
yıldan daha önce Traube tarafından hazırlanmış-
tır. Ancak, sentetik membran üretiminde kırılma 
noktası 1963 yılında Loeb ve Sourirajan tarafından 
asimetrik selüloz asetat membran üretimi yapı-
larak test edilmiştir. Bu olay membran bilimi için 
bir dönüm noktası olmuş ve birçok çalışmanın 
önünü açmıştır.  1970’lerin başlarında Cadotte ta-
rafından, kompozit poliamid membranların pa-
tenti alınmıştır. Arayüz polimerizasyonu (IP) ile bir 

destek tabakası üzerine çok ince bir seçici tabaka 
oluşturulmasıyla mükemmel bir membran ge-
liştirilmiştir. O yıllardan itibaren osmotik memb-
ran üretimi alanında çalışmalarda çok yol kat 
edilmiştir. 1976 yılında Sidney Loeb isimli bilim 
adamı, yenilikçi basınç geciktirmeli osmoz uy-
gulamasını ortaya çıkarmıştır. O yıllardaki petrol 
fiyatlarının düşük olmasından dolayı, bu tekno-
lojinin geliştirilmesi için çok fazla çalışılmamıştır. 
Ancak, 1980’lerde Dr. Thor Thorsen ve Dr. Torleif 
Holt Norveç’te basınç geciktirmeli osmoz’un te-
orik potansiyelini araştırmaya başlamıştır. 1997 
yılında bir Norveç firması ile birlikte proje geliş-
tirmeye başlamışlar ve 2009 yılında dünyanın ilk 
basınç geciktirmeli osmoz (PRO) pilot tesisini aç-
mışlardır (Lise ve Hagg, 2013).

Sürekli fosil yakıt kullanımına bağımlılık, iklim 
değişikliği gibi uzun vadeli etkileri de beraberin-
de getirmektedir. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı 
azaltmak için yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji 
kaynakları araştırılmalıdır. Günümüzde en geliş-
miş yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgâr, 
biyokütle, jeotermal ve su kuvvetleridir. Yenilene-
bilir başka bir enerji kaynağı ise suyu tuzdan arın-
dırma ya da tatlı su ile tuzlu suyun membran ile 
ayrılması ile elde edilmektedir. Tatlı su ile tuzlu 

 Sürekli fosil yakıt kullanımına bağımlılık, iklim 
değişikliği gibi uzun vadeli etkileri de beraberinde 

getirmektedir. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı 
azaltmak için yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji 

kaynakları araştırılmalıdır.  
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suların ayrılması ile elde edilen enerjiye osmotik 
enerji, prosese ise Basınç Geciktirmeli Osmoz 
(PRO) adı verilmektedir (Vitousek vd., 1997; Naylor, 
1996).

Osmoz’un Gücü
Yarı geçirgen bir zar (yani tuz iyonlarını muha-
faza eden ancak su geçişine izin veren bir zar), 
tuz gradyanında farklılık gösteren sular içeren bir 
sisteme yerleştirildiğinde, osmoz nedeniyle tuzlu 
su tarafına doğru net bir su akışı gözlemlenmek-
tedir. Bu su akışı tuzlu su tarafında bir potansiyel 
enerji artışına sebep olmaktadır. Bu potansiyel 
enerjiye, osmotik basınç adı verilmektedir. Tuzlu 
su taraftaki sabit bir hacim bölmesi düşünüldü-
ğünde, basınçlı deniz suyu uygulamaları için te-
orik olarak maksimum 26 bar’lık bir enerji elde 
edilebilmektedir. Bu basınç 270 metre yüksek-
liğindeki su sütununa eşdeğerdir (Skilhagen vd., 
2007).

İlk osmotik enerji çevirici diyagram, Norman 
(1974) tarafından ortaya konmuştur. Bu diyagram-
da tatlı su (daha yüksek kimyasal potansiyele sa-
hip), yarı geçirgen membran içerisinden geçerek 
basınçlandırılmış deniz suyu (daha düşük kim-
yasal potansiyel) çevrimine girmektedir. Kolonda 
yükselerek taşan sular su değirmenini çevirmek-
te ve bir jeneratörü beslemektedir. Su değirmeni 
konfigürasyonu basit bir şekilde su sütununun 
basıncının kullanıldığı bir konfigürasyondur. Bu 
görsel diyagram suyun kimyasal potansiyelinin 
efektif olarak nasıl hidrostatik potansiyele dönüş-
türüldüğünü göstermektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Norman (1974) tarafından tasarlanan şematik 
osmotik enerji ve PRO sistemi (Achilli ve Childress, 2010).

Osmotik Enerji Prosesi
Osmotik enerji prensibi, farklı tuz gradyanlarına 
sahip karıştırma suyunun entropisini kullanır. Bu 
süreçte su, kendiliğinden yarı geçirgen bir zardan, 
düşük tuz konsantrasyonundan yüksek tuz kon-
santrasyonuna doğru taşınır ve osmotik kuvvetlere 
bağlı olarak artan basınç oluşturur. Osmoz yoluy-
la üretilen basınç çeşitli şekillerde kullanılabildiği 
gibi bir türbin içerisinde de kolayca enerjiye dö-
nüştürülebilmektedir. Bu enerjinin üretilmesinde 
en ümit verici yöntemin Basınç Geciktirmeli Os-
moz (PRO) olduğu görülmüştür. PRO enerji sant-
ralinin prensibi Şekil 2.’de çizilmiştir. 

 

Şekil 2: Osmotik enerji üretim tesisi prensibi (Skilhagen 
vd., 2007).

Norveç firması bu tesisi kurmasının ardından PRO 
teknolojisi uluslararası ilgileri üzerine toplamış ve 
bu alandaki teknolojik gelişmelere devam edil-
miştir. Dünya’nın ilk PRO pilot tesisinin kurulma-
sındaki elektrik üretim hedefi 10 kW/m2 elektrik 
üretimidir. 

Burada; nehirler besleme çözeltisi, deniz suyu ise 
çekme çözeltisi olarak kullanılmaktadır. 2000 m2 

efektif alanı bulunan spiral sargılı membran mo-
dülleri 10-15 bar hidrolik basınç altında çalışmak 
üzere tasarlanmış ancak, 3W/m2 enerji yoğunluğu 
elde edilmiştir. Maalesef, PRO sistemini ekonomik 
olarak uygulanabilir güç yoğunluğu olan 5W/m2 

değerinden daha az üretim meydana gelmesin-
den dolayı firma 2012 sonlarında PRO pilot proje-
sini ve tesis kapasitesinin 2MW’a çıkarılmasını iptal 
etmiştir (Kim vd., 2015).

Tuzlu Su Arıtma Sistemleri
Su probleminin yaşandığı bölgelerde, su geri 
kazanımı ve desalinasyon gibi alternatif su kay-
nakları sağlayan teknolojiler yakın gelecekte çok 
önemli bir hale gelecektir. Dolayısı ile membran 
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bilimi ve teknolojisi son zamanlarda mevcut su 
kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla çok fazla 
önem kazanmaya başlamıştır. 

Tuzlu suyun arıtımı için uygulanan başlıca tekno-
lojiler, termal ve membran prosesler olarak ayrıl-
maktadır. Termal prosesler, deniz suyundan te-
miz suyu buharlaştırarak arıtmak için evaporatör 
ve kondansör sistemini içermektedir. Membran 
prosesler ise mekanik veya kimyasal/elektriksel 
yöntemler aracılığıyla çözünmüş tuzların deniz 
suyundan ayrılması ve içme suyu eldesini içer-
mektedir. Termal desalinasyon teknolojileri solar 
distilasyon (SD), çok etkili evaporasyon/distilasyon 
(MED) ve çok aşamalı distilasyon (MVC) prosesleri-
ni içermektedir. Membran desalinasyon teknolo-
jileri ise elektrodiyaliz ve ters osmozu kapsamak-
tadır. Bunun yanında son yıllarda hem termal 
hem de membran proseslerin kullanıldığı hibrit 
sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsam-
da özellikle membran distilasyonu (MD) ve ters 

osmoz destekli MSF ve MED prosesleri göze çarp-
maktadır (Gude 2016). 2005 yılında desalinasyon 
teknolojilerinde % 60 oranında termal yöntemler 
kullanılırken %40 oranında membran teknoloji-
ler kullanılmakta idi. Bu durum şimdilerde %60 
membran teknolojiler ve geri kalanı termal ve hib-
rit teknolojiler tarafından paylaşılmaktadır. 2000 
yılından sonra kurulan desalinasyon tesislerinin 
yaklaşık %70’i membran desalinasyon teknolojisi 
ile kurulmuştur.

Desalinasyon tesislerinde en çok kullanılan 
membran prosesi ters osmozdur. Ters osmoz 
prosesi ile işletilen desalinasyon sistemleri üç aşa-
madan oluşmaktadır (AWWA, 2007). Bunlar, ön 
arıtma, membran sistemi ve son arıtmadır. Şe-
kil 3.’te tipik bir ters osmoz desalinasyon sistemi 
akış diyagramı verilmiştir. Uygun su alma yapısı ile 
alınan sular ilk olarak ön arıtımdan geçirilmekte-
dirler. Ters osmoz membranları yüksek basınçta 
işletildikleri ve maliyeti yüksek malzemeler ol-
dukları için ham suyun ön arıtımdan geçirilmesi 
ters osmoz membranlarının uzun ömürlü kulla-
nımını sağlamakta ve olası işletme problemlerine 
engel olmaktadır. Ters osmoz membranları % 99 
oranında iyon giderimi sağladığından çıkışındaki 
suların insani tüketim amaçlı kullanılabilmeleri 
amacıyla mutlaka şartlanmaları ve serbest klor ile 
dezenfekte edilmeleri gerekmektedir.

Membran distilasyonu (MD), diğer geleneksel 
membran teknolojilerinin bazı kısıtlamalarını orta-
dan kaldırabilecek, kısmen yeni bir membran ayır-
ma prosesidir. Bu proses ile özellikle tek bir adımda 
yüksek çözünen madde konsantrasyonuna ulaşıla-
bilmekte ve daha saf bir su üretilebilmektedir.

 
Şekil 3: Tipik bir ters osmoz sistemi akım şeması (AWWA, 2007)

Ters osmoz membranları 
yüksek basınçta işletildikleri 

ve maliyeti yüksek malzemeler 
oldukları için ham suyun ön 

arıtımdan geçirilmesi ters 
osmoz membranlarının uzun 

ömürlü kullanımını sağlamakta 
ve olası işletme problemlerine 

engel olmaktadır.  
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Bu teknolojide, mikro gözenekli hidrofobik bir 
membran, farklı sıcaklıklara sahip iki akışkanı bir-
birinden ayırmakta ve membran üzerinden seçici 
kütle transferi gerçekleştirilmektedir. Bu proses, 
çözeltilerin kaynama noktasından daha düşük bir 
sıcaklıkta ve atmosferik basınç altında gerçekleş-
mektedir. Membran hidrofobisitesi, sıvı fazın gö-
zeneklerden geçişini engellemekte ve su buharı, 
sıcak taraftan daha soğuk tarafa geçiş yaparak so-
ğuk yüzeyde yoğuşmaktadır. Burada, sürücü kuv-
vet, membran ara yüzeyinde oluşan buhar basın-
cı farkıdır. MD sistemi taşınım mekanizması, Şekil 
4.’te şematik olarak verilmiştir.

 

Şekil 4: Membran distilasyonu temel çalışma prensibi 
(Macedonia ve Drioli, 2017)

Membran distilasyon prosesi, normal basınç altın-
da ve diğer termal distilasyon proseslerine göre 
daha düşük sıcaklıkta gerçekleşebildiğinden, yük-
sek osmotik basıncına sahip çözeltileri konsantre 
ederek birçok farklı atıksu problemlerine çözüm 
sunmaktadır. Güneş, dalga ve jeotermal enerjinin 
kullanılabilirliği veya genellikle endüstriyel tesis-
lerde mevcut olan atık ısıların kullanılabilme ola-
sılığı bu prosesi cazip hale getirmektedir. 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 
“Yenilenebilir Enerji Üretiminde 
Yenilikçi Proseslerin Geliştirilmesi” 
Projesi
Türkiye su stresi altındaki ülkelerden biri olduğu 
için, su geri kazanımı ve desalinasyon gibi alter-
natif su kaynakları sağlayan teknolojiler yakın ge-
lecekte çok önemli bir hale gelecektir. Dolayısı ile 

membran bilimi ve teknolojisi son zamanlarda 
mevcut su kaynaklarının tükenmeye başlamasıy-
la çok fazla önem kazanmaya başlamıştır. Ancak 
membran üretimi yüksek teknoloji, bilgi birikimi 
ve deneyim gerektirmektedir. Bu amaçla bilim ve 
teknolojide uzmanlığı olan İstanbul Teknik Üni-
versitesi Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma 
Merkezi (İTÜ MEMTEK), membran üretmek, mo-
dül ve proses geliştirmek, membran teknolojileri 
üzerine çalışan araştırmacılara fırsatlar sunmak, 
global membran bilimine katkılarda bulunmak, 
mevcut teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolo-
jiler üretmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır. 
Deniz suyundan içme suyu elde etme teknolojileri 
ve yeni kaynak oluşturma alanlarında araştırmalar 
yaparak çeşitli membran sistemleri üretmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kıt-
lığının azaltılabilmesi ve yeni kaynakların oluştu-
rulabilmesi için araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
yapılmasına, yeni teknolojiler ve entegre prosesler 
geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duy-
maktadır. 

2018 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek 
Programları kapsamında Yenilikçi ve Yaratıcı İs-
tanbul Mali Destek Programı (YMP) adı altında 
İSKİ-İTÜ MEMTEK ortaklığı ile hazırlanan “Yeni-
lenebilir Enerji Üretiminde Yenilikçi Proseslerin 
Geliştirilmesi” projesi desteklenmeye hak kazan-
mıştır.

Bu amaçla projede İSKİ ve İTÜ bir araya gelerek; 
alternatif su kaynaklarının araştırılmasını sağlayan 
ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler 
üretilmesini ve bu ürünlerin yeni teknolojiler ve 
entegre proseslerde geliştirilmesine ve uygulan-
masına olanak sağlayacak bir işbirliği modeli oluş-
turacaktır.

Bu işbirliği modelinin oluşturulması ile proje kap-
samında İSKİ ve İTÜ ortak bir Pilot Desalinasyon 

Proje kapsamında kurulması 
planlanan entegre Basınç 
Geciktirmeli Osmoz (PRO) 
ve Membran Distilasyon 

(MD) prosesi ile kullanılacak 
olan toplam enerjide % 10-
30 mertebesinde azalmaya 

gidilebilecektir.  
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tesisi kurup işletecektir. Desalinasyon teknolojile-
ri dünyanın en önde gelen teknolojilerindendir. 
Ancak, desalinasyon teknolojileri enerji yoğun bir 
teknoloji olduğundan dolayı enerjinin bir mikta-
rının geri kazanılması ve konsantre atıkların sey-
reltilerek kontrol altına alınması gerekmektedir. 
Proje kapsamında kurulması planlanan entegre 
Basınç Geciktirmeli Osmoz (PRO) ve Membran 
Distilasyon (MD) prosesi ile kullanılacak olan top-
lam enerjide % 10-30 mertebesinde azalmaya 
gidilebilecektir. Şekil 5.’te proje kapsamında ger-
çekleştirilecek olan proseslere ait akım şeması 
verilmiştir.

Yaklaşık olarak 2 yıl sürecek olan bu proje kapsa-
mında yerli ultrafiltrasyon ve ters osmoz modül-
leri de denenecektir. Bu şekilde İSKİ, membran 
teknolojileri ve yeni bir yenilenebilir enerji kaynağı 
olan osmotik enerji konusunda ciddi bir bilgi biri-
kimine sahip olacak ve desalinasyon sistemlerinin 
daha uygulanabilir olması sağlanacaktır.
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Şekil 5: Proje kapsamında işletilecek olan proseslere ait akım şeması



ALİBEYKÖY BARAJI
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Seramik Membranlar

S
eramikler, alüminyum ve oksijen (Al2O3), 
zirkonyum ve oksijen (ZrO2) veya silikon ve 
karbon (SiC) gibi metalik ve metalik olma-
yan elementlerin bileşikleridir. Bu bileşikler 

doğal olarak killerde ve diğer minerallerde bulunur 
ve desteklenen formlarda işlenir. Seramik memb-
ranlar; alüminyum, titanyum ve zirkonyum oksitler 
ile silikon karbür veya bazı camsı malzemeler gibi 
inorganik malzemelerden üretilen yapay memb-
ranlardır (Gitis ve Rothenberg, 2016). 

Seramik membranlar, genellikle polimer tiplerin-
den daha maliyetlidir. Çünkü üretim malzemeleri 
daha pahalı ve imalatları da polimere göre daha 
karmaşıktır. Bununla birlikte, seramik membranla-
rın polimer membranlara göre uzun süreli daya-
nıklılık, yüksek mekanik mukavemet,  kimyasallara 
ve solventlere karşı direnç ve termal stabilitesi gibi 
üstünlükleri bulunmaktadır (Amin vd., 2016; Gitis 
ve Rothenberg, 2016; Das ve Bose, 2017). Seramik 
membranların avantajları, dezavantajları ve uygu-
lamaları Tablo 1’de görülmektedir (Gitis ve Rothen-
berg, 2016). 

Seramik Membran 
Konfigürasyonları
Polimerik membranlara benzer şekilde seramik 
membranlar disk, düz levha, hollow fiber (boşluk-

lu) veya tübüler (boru şeklinde) konfigürasyonun-
da üretilebilmektedir (Şekil 1). Seramik membran-
lar çapraz akışlı (crross-flow),  dik akışlı (dead-end) 
ve vakum ile işletilebilmektedir.

Seramik Membran Üretimi
Seramik membranlar, yukarıda belirtilen özel-
lik ve avantajlarından dolayı en önemli seramik 
ürünlerden birisidir. Hammaddelerini değiştire-
rek farklı özelliklere sahip seramik membranlar 
üretmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Se-
ramik membranlar genellikle metaller ve cam-
sı maddelerden üretilmektedir. Metal ve camsı 
maddelere katkı maddesi olarak uçucu kül atık-
ları, cam atığı, kömür, talaş, inşaat atıkları, pirinç 
kabuğu vb çok sayıda atık da kullanılabilmektedir. 
Böylece, uzaklaştırılması gereken bir atığın faydalı 
kullanımı da söz konusu olmaktadır.

Seramik membranlar genellikle üç katmandan 
oluşur. İç tabaka, imal edilmiş membran için yük-
sek bir mekanik mukavemet sağlayan gözenekli 
destek tabakasıdır. İkincisi, desteklenen tabaka 
üzerinde kaplanan ve bir alt gözenek boyutu ile 
karakterize edilen ara tabakadır. Destek tabakası 
ve üst tabaka arasındaki gözenek boyutundaki 
farktan ötürü, ara tabaka bu iki tabaka arasında 
bir köprü görevi görmektedir. Son tabaka, ayrımın 
gerçekleştiği en üst tabakadır (Amin vd., 2016; Gi-
tis ve Rothenberg, 2016).

Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKCI
YTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

SERAMİK MEMBRANLAR VE 
SU ARITIMI

 Seramik membranların polimer membranlara göre 
uzun süreli dayanıklılık, yüksek mekanik mukavemet,  

kimyasallara ve solventlere karşı direnç ve termal 
stabilitesi gibi üstünlükleri bulunmaktadır.  



77

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

Avantajları Dezavantajları Mevcut Durum Uygulamalar

Termal karalılık (>200 °C)

Üst tabakası silika olan 
kompozit membranların 
düşük termal stabilitesi söz 
konusu olabilir. 

Hidrotermal stabiliteyi 
arttırmak için yüzey 
modifikasyonu 
yapılmaktadır.

Yüksek sıcaklıkta 
reaksiyonlar, pervaporasyon, 
gaz ayırma

Organik çözücülere 
dayanıklılık

Hammaddeleri pahalıdır, 
üretimleri karmaşıktır, kurulum 
için yüksek sermaye gerektirir.

Organik sıvılar ve yağların 
ayrıştırılması, atıksu arıtımı

Geniş bir pH aralığında 
kimyasal stabilite

Sızdırmazlık sağlanması ve 
modül konfigürasyonu zordur.

Kimyasal temizleme, ekstrem 
(aşırı) pH’ta ayırma, asitlerin/ 
bazların geri kazanımı

Uzun süreli işletme 
stabilitesi, yaşlanma yok, 
kullanım ömrü uzun ve birim 
maliyeti işletme süresine 
göre düşük 

Birim hacimdeki membran 
alanı düşüktür. 

Küçük ölçekli uygulamalar

Büyük basınç gradyanları 
altında mekanik stabilite

Bazı özel konfigürasyonlarda 
ve destek sistemlerinde 
gevreklik olabilir.

Yüksek akıda çalışma (500 L 
/ (m2.h) ‘ye kadar), yüksek 
debide geri yıkama

Yüksek yapısal bütünlük
Arıza durumunda nispeten 
yüksek kurulum ve değişim 
maliyetleri olabilir.

Arıtma prosesine bağlı

Gözenek büyüklüğü dağılımı 
düzgündür

Büyük ölçekte yüksek seçicilik 
elde etme zor olabilir.

İlaç ve biyo uygulamalarda 
hassas boyut bazlı ayırmalar

(Elektro) katalitik ve 
elektrokimyasal aktivitesi 
kolayca gerçekleştirilebilir

Ortam sıcaklığında yüksek 
seçicili membranların düşük 
akısı olabilir.

Katı oksit ve diğer yoğun 
elektrolit yakıt hücreleri

Tablo 1: Seramik membranların avantajları, dezavantajları ve güncel uygulamaları

Disk

Hollow Fiber Tübülar

Düz Levha

Şekil 1. Seramik membran konfigürasyonları
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Seramik membranların üretilmesinden çeşitli 
yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasın-
da kayma döküm, bant dökümü, presleme, eks-
trüzyon, sol-jel işlemi, daldırma kaplama, kimyasal 
buhar biriktirme ve anodik oksidasyon yer almak-
tadır. Herhangi bir hazırlama yönteminin seçimi, 
uygulamaya ve istenen membran yapısına bağlı-
dır (Wilson, 2000).

Seramik membranların üretimi için, alümin-
yum ve titanyum oksitler ile silikon karbit en 
fazla tercih edilen maddelerdir. Ultrafiltrasyon 
ve mikrofiltrasyon için seramik membranlardaki 
gözenek çapları 0.01 ila 10 μm aralığındadır ve 
bu gözenek boyutundaki membranlar kayma 
sinterleme prosesi ile üretilebilmektedir. Sol-jel 
yöntemi gibi diğer teknikler ile 10 ila 100 Å ara-
lığında gözenekli seramik membranlar da yapı-
labilir. Sinterleme işlemi ile gözenekli bir tübüler 
seramik membran, kaba seramik malzeme ile 
birleştiricinin bir kalıba dökülmesiyle üretilmek-
tedir. Bu karışım daha sonra yüksek sıcaklıkta 
sinterlenmektedir. Elde edilen gözenekli tüp 
daha sonra çok küçük metal oksit parçacıkları 
ve bağlayıcı içeren bir karışım ile kaplanmak-
tadır. Bu karışıma kayma süspansiyonu denir. 
İnce gözenekli bir tabaka oluşturmak için ka-
rışım, yüksek sıcaklıkta sinterlenmektedir. Kay-

ma-kaplama-sinterleme yöntemi, 100 ila 200 
Å arasında gözenek çaplarına sahip membran-
ların yapılması için kullanılabilir. İlk olarak, al-
kolde çözünmüş metal oksit, fazla su ilavesiyle 
hidrolize edilir. Daha sonra, kolloidal polimerik 
veya inorganik hidroksit çözeltisi, kaygan-kap-
lama-sinterleme işlemiyle hazırlanan önceden 
oluşturulmuş mikro gözenekli bir destek üze-
rine soğutulur ve kaplanır. İnce seramik taba-
kanın çatlamasını önlemek için kaplama çok 
dikkatli bir şekilde kurutulmalıdır. Sol-jel yön-
teminin son aşaması, kaplamanın, tipik olarak 
500 ve 800 °C arasında, yükseltilmiş sıcaklıkta 
sinterlenmesini içermektedir (Wilson. 2000). 

Seramik Membran Uygulamaları

Seramik Membran Uygulamalarının 
Zamansal Değişimi
1962’de Loeb ve Sourirajan tarafından polimer 
membranlar için ayırmanın sağlandığı bir aktif 
tabaka ile gözenekli bir destek tabakasından 
oluşturulması fikri, yeni nesil seramik membran-
ların gelişimini hızlandırmıştır. Böylece seramik 
membranların, soğan gibi birçok tabakada da 
yapılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu yeni anizot-
ropik membranda, aktif tabaka ayırmayı belirler 
ve destek tabakası mekanik mukavemeti ve ke-
sintisiz akışı sağlamaktadır. 1980’lerde Burggraaf 
ve Cot tarafından ara destek tabakasının kulla-
nılması konusunda gelişmeler sağlanmıştır. Ara 
destek tabakası kullanımı sonrasında yiyecek ve 
içecek endüstrisinde, gaz ayrıştırılmasında ve bi-
yoteknolojide seramik membranlar kullanılma-
ya başlanmıştır (Gitis ve Rothenberg, 2016). 

 

Şekil 2. Seramik membran uygulamalarının zamansal değişimi

Seramik membranların 
üretimi için, alüminyum ve 
titanyum oksitler ile silikon 
karbit en fazla tercih edilen 

maddelerdir.   
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Son yirmi yılda, seramik membranlar, yakıt hüc-

relerinin değerli bir bileşeni haline gelmiştir ve 

hidrojen ekonomisinde de merkezi bir rol oyna-

maktadır. Su ve atıksu arıtımı için tam ölçekli ilk 

uygulama 1996 yılında Japonya’da yapılmıştır. 

Kısa bir süre önce Avrupa ve Amerika’da su ve 

atıksu arıtımında seramik membranların kulla-

nımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Şekil 2’de sera-

mik membran uygulamalarının zamansal deği-

şimi görülmektedir (Gitis ve Rothenberg, 2016).

Seramik Membranların Su ve Atıksu 
Arıtımı Uygulamaları 
Seramik membranın yüksek mekanik dayanıklı-
lığı, geniş yelpazedeki termal ve kimyasal stabili-
tesi ve uzun kullanım ömrü sebebiyle kullanımı 
gün geçtikçe artmaktadır. Seramik membranlar 
polimerik membranlardan daha pahalıdır. Seramik 
membranların, üretim maliyetlerinin azalması, pa-
ketleme yoğunluğunun (birim hacimdeki memb-
ran yüzeyi miktarı) artırılması ve kolay temizlenebili-
yor olması polimerik membranlara göre su ve atıksu 
arıtımında rekabet gücünü artırmaktadır (URL 1). 
Seramik membranlar, su ve atıksu arıtımının bir-
çok alanında kullanılabilmektedir ve bazı kullanım 
alanları aşağıda belirtimiştir (URL 2, URL-3).

 ∙ İçme suyu arıtımı

 ∙ Atıksu arıtımı

 ∙ Membran biyorekatörler

 ∙ Endüstriyel atıksu/proses suyu arıtımı

 ∙ Deniz suyu arıtımında ters osmoz membranı 
öncesinde ön arıtma 

Koagülasyon, çöktürme, filtrasyon vb. konvansi-
yonel arıtma prosesleri yerine seramik membra-
nın kullanılması daha avantajlı ve etkilidir. Bu se-
beple son yıllarda su ve atıksu arıtımında seramik 
membran kullanımı artmıştır (Şekil 3) (URL-4). Su 

1962’de Loeb ve Sourirajan 
tarafından polimer 

membranlar için ayırmanın 
sağlandığı bir aktif tabaka 

ile gözenekli bir destek 
tabakasından oluşturulması 

fikri, yeni nesil seramik 
membranların gelişimini 

hızlandırmıştır.  

 
Şekil 3. Seramik membran inşa ve kurulu kapasitesii
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arıtımında tam ölçekli ilk seramik membran tesisi 

Japonya’da 1996 yıllında kurulmuştur. Japonya’da, 

su ve atıksu arıtımında kullanılan 130’dan fazla se-

ramik membran tesisi bulunmaktadır (Şekil 4) ve 

20 yıldır işletmede olan tesislerde bile membran 

kırılması ve değişimi henüz olmamıştır  (URL-5; 

URL-6). İşletmede olan bazı seramik membran te-

sisleri Tablo 2’de görülmektedir (Gitis ve Rothen-
berg, 2016; Niwa vd., 2018; URL-5; URL-6; URL-7).

Pazar araştırma ve raporlama firmasına göre 
(URL-9) seramik membran kullanımına dair tah-
min Şekil 5’de görülmektedir. Şekilde görüldüğü 
üzere su ve atıksu artımında seramik membran 
kullanımının artması beklenmektedir. 

 

Şekil 4. Japonya’da seramik membran kullanılan tesisler

Şekil 5. Pazar araştırma ve raporlama firması tarafından 2016-
2022 yılları arasında seramik membran kullanımının tahmini
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Tesis Adı İşletmeye Alınma Yılı Kapasitesi (m3/gün) Kaynak

Miyazaki, Japonya 1998 550 URL-6

Fukui, Japonya 2001 38.900 URL-6

Colorado, ABD 2009 37.850 Gitis ve Rothenberg, (2016)

Andijk, Hollanda 2014 120.000 URL-5

Yokohama, Japonya 2015 171.000 URL-6

Nebraska, ABD 2017 26.500 URL-8

Singapur 2017 15.000 Niwa vd. (2018)

Singapur 2018 151.000 URL-7

Tablo 2: Seramik membran kullanılan bazı arıtma tesisleri

Sonuç
Seramik membranların polimerik membranlara 
göre üstünlükleri olması sebebiyle gıda, süt uygu-
lamalarında ve endüstriyel ihtiyaçlarda kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. Seramik membranların su ve 
atıksu arıtımında kullanımını kısıtlayan en önem-
li faktör membran maliyetleridir. Son yıllarda çok 
sayıda üreticinin sektöre yatırım yapması ve büyük 
kapasiteli üretimler sonucu membran maliyetleri 
düşmektedir. Üretim maliyetlerinin azalması ile 
son 10 yılda büyük kapasiteli (≥100.000 m3/gün) 
su ve atıksu arıtımında seramik membranların 
tercih edilme oranı artmıştır.

Kaynaklar
1. Amin, Sh. K., Abdallah H.A.M., Roushdy 

M.H., El-Sherbiny S. A. “An overview of 
production and development of ceramic 
membranes”, International Journal of 
Applied Engineering Research 11(12),7708-
7721 (2016). 

2. Das C., Bose S. “Advanced Ceramic 
Membranes and Applications”, CRC Press 
Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound 
Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 
33487-2742, ISBN: 13: 978-1-138-05540-7 
(2017)

3. Gitis V., Rothenberg G. “Ceramic 
Membranes: New Opportunities and 
Practical Applications, First Edition”. Wiley-
VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, ISBN: 978-3-
527-33493-3 (2016).

4. Niwa T.,    Yin R.,  Oo M.H.,  Noguchi H.,  
Watanabe T.,  Razali L.Y., Png H.Y.,  Lay W.C.L.,  

Ong K.A.,  Alom M. “Performance of a full-
scale ceramic MBR system to treat domestic 
sewage”, Water Practice and Technology 13 
(3): 589-593 (2018).

5. URL-1:https://www.amtaorg.com/wp-
content/uploads/21_Ceramic_Membranes.
pdf

6. URL-2:http://www.bychimkimya.com/
seramik-uf-membranlari

7. URL-3:http://www.teknikdebi.com/pdf/CFM-
Flyer_tr.pdf

8. URL-4:https://www.waterworld.com/articles/
wwi/print/volume-30/issue-2/technology-
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applications-for-ceramic-membranes.html
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s-export-drought.html
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Hybrid%20Membranes.pdf

11. URL-7:https://www.channelnewsasia.com/
news/singapore/choa-chu-kang-water-plant-
to-use-ceramic-membranes-pub-8234358

12. URL-8: http://www.metawater.co.jp/eng/
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Giriş

S
u dağıtım sistemini daha iyi işletebilmek 
için hattın hidrolik modellerinin yapılma-
sına ihtiyaç duyulmaktadır. Hat üzerinde-
ki zamanla değişen hız ve basınçları bul-

mak için hattın her noktasına izleme sensörleri 
koymak yerine kalibre edilmiş bir hidrolik simü-
lasyon modeli kurmak daha ekonomik olmakta-
dır. Depo ve terfi istasyonları için işletme koşulları 
belirlemek hidrolik modeller yardımıyla mümkün 
olmaktadır. Hat üzerinde çeşitli besleme senar-
yoları denenebilmektedir. Pompa çalışma süre-
leri hesaplanarak, enerji maliyetlerini azaltmak 
için öneriler sunulabilmektedir. Sistemin çalışma 
prensibi entegre bir biçimde bilgisayar ortamına 
taşınarak tek bir merkezden yönetilme imkanı 
oluşturulmaktadır. 

Bunun haricinde hidrolik modeller ile SCADA 
sistemleri, müşteri bilgi sistemleri (MBS), arıza yö-
netim sistemleri (AYS) ve varlık yönetim sistemleri 
(VYS) için altlık oluşturmaktadır. Bu çalışmada İs-
tanbul’ un Asya yakası için yapılan hidrolik model-
leme ve işletme tezinin iyileştirilmesi için yapılan 
çalışmalar sunulmaya çalışılacaktır. 

Hidrolik Model
Hidrolik model, veri tabanı ve bilgisayar programı 
olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Veri ta-

banı alt yapı, tüketim ve sistemin işletme karakte-
ristikleri hakkında bilgi içerirken, bilgisayar progra-
mı enerji, süreklilik, taşınım denklemlerini çözer. 
Optimizasyon denklemleri ise depo seviyelerini, 
vana açıklık oranlarını, pompa çalışma şartlarını 
ve su yaşını bulmak için kullanılır.  

Model verisi
Hidrolik model iki tip eleman içerir, bunlar linkler 
ve nodlardır. Borular, tüketim noktaları, pompalar, 
depolar, hidrantlar ve vanalar link veya nodlardan 
birisi ile temsil edilir. Model kurulumun arkasın-
da veri toplama, verileri programa girme ve kalite 
kontrolü safhalarında önemli miktarda bir çaba 
yatmaktadır. Böyle bir çabanın değeri ileride de 
korunmalıdır. Altyapı bileşenlerinde, tüketimlerde 
ve işletme parametrelerinde herhangi bir değişik-
lik olduğu zaman modelde güncellenmelidir.

DEM verileri
Borulara ait kot bilgisi hidrolik model için her bir 
noktada tanımlanmalıdır. Kot bilgileri olmayan 
noktalar ise sayısal yükselti modelleri kullanılarak 
elde edilebilmektedir. Bu çalışmada İstanbul ili-
nin geneline ait 5 m çözünürlüklü sayısal yükselti 
modeli kullanılmış ve eksik kot bilgileri buradan 
elde edilmiştir. 

 Hat üzerindeki zamanla değişen hız ve 
basınçları bulmak için hattın her noktasına izleme 

sensörleri koymak yerine kalibre edilmiş bir 
hidrolik simülasyon modeli kurmak daha ekonomik 

olmaktadır.   

Doç. Dr. Mehmet ÖZGER
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, 
Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı, 

İSALE HATLARININ HİDROLİK 
MODELLEMESİ: İSTANBUL ASYA 
YAKASI ÖRNEĞİ
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CBS verileri
İSKABİS sistemindeki bütün saha varlıkları (boru-
lar ve donatılar) CBS ortamında değerlendirilmiş-
tir. Birbirinden kopuk borular, çift eklenmiş hatlar, 
eksik güzergâhlar, eksik boru çap bilgileri ve buna 
benzer eksik veriler uzun uğraşlar sonunda CBS 
ortamında düzeltilerek hidrolik modele aktarıl-
mıştır. Toplamda 735 km ye varan boru uzunluk-
ları modelde tanımlandığı şekli ile her bir bölge 
için Tablo 1’ de verilmiştir.

Bölge Boru uzunluğu (m)

Beykoz 103.836,1

Çamlıca 79.655,1

Dudullu 94.106,1

Dudullu-Çamlıca 77.461,7

Kadıköy 34.771,9

Kartal-Adalar 63.857,2

Maltepe 48.511,7

Ömerli Şeyhli 78.827,0

Sultanbeyli 64.033,8

Tuzla 90.272,8

Toplam 735.333,7

Tablo 1: Modelleme bölgelerine ait toplam boru uzun-
lukları

Tüketim verileri
İsale hatları üzerindeki mevcut tüketimin belir-
lenmesi için SCADA sistemi ile ölçülen 2016 Ni-
san-Eylül ayları arasındaki debi değerleri referans 
alınmıştır. SCADA verileri ile bölgenin kontrolünü 
sağlayan tüm debi ölçerler dikkate alınmıştır. Ya-
pılan çalışma sonucunda öncelikle branşmana 
veya branşmanlara ayrılan her ana hattan üç sa-
atlik geçmesi gereken debi değeri belirlenmiştir. 
Ardından bu debilerin hangi branşmana ne kadar 
aktarıldığının belirlenmesi üzerine çalışılmıştır.    

Cazibe ve terfi çıkışlarında isale hattı belli bir yere 
kadar uzanmakta ve bir veya birkaç branşmana 
bağlanarak son bulmaktadır. Depo veya terfiden 
çıkan hat, her branşman noktasına belli bir debi 
iletmektedir. Her bir branşmana aktarılan değerin 
saptanması için şebeke altyapısının dağılımı ile o 
branşmanın beslediği alan belirlenmiştir (Şekil 1). 
Ardından bu alanın yer aldığı DMA bölgesi açık-
lamalarında yer alan bölgedeki bina adedi değeri 
kullanılmıştır. Ana hatta belirlenen debi değeri 
bina adedi değerleri ile oranlanarak branşma-
na dağıtılmıştır. Böylece her ana hattan geçen 3 
saatlik debi değeri ve bu ana hattan ayrılan her 
branşman noktasının 3 saatlik debi değeri oluş-
turulmuştur. Örneğin Osman Gazi branşmanı için 
SCADA sisteminden 6 aylık debi değerleri ince-
lenerek hattan geçen debi değeri 507,65  olarak 
belirlenmiştir. 

Şekil 1. Branşman besleme alanlarının belirlenmesi
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Hattaki tüketimin gün içinde nasıl değiştiğini an-

lamak için SCADA değerleri kullanılmıştır. Gün 

içindeki tüketim deseni Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Şekil 2. Modelde kullanılan, örnek bir tüketim Şe-

kil 3’ te gösterilmiştir. 5 ayrı periyod için 5 günlük 

debi değerlerinin ortalaması alınarak tüketim gir-

disi oluşturulmuştur. Aynı tüketim hat üzerindeki 

branşmanlara besledikleri alanlara göre dağıtıl-

mıştır.

Model Analizleri
Durağan durum analizleri (Steady State) herhangi 
bir anda boru sistemindeki durumu veren ana-
lizdir. Durağan durum analizleri genelde günlük 
maksimum akım, pik saat ve yangın debisi senar-
yolarını değerlendirmek için kullanılır. 

Durağan olmayan durum analizleri (Exten-
ded-Period Simulation) bir periyod için belirlenen 
zaman aralıklarında durağan durum simülasyon 

Şekil 2. Tüketim deseni

Şekil 3. Eşref Bitlis cazibe hattı için tüketim girdisinin belirlenmesi.
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serilerinden oluşur. Zaman ile değişen hız, basınç, 
depo seviyesi gibi karakteristikleri verir. Örneğin 
1 saat zaman aralığı için 24 saat boyunca simü-
lasyonu yapılarak su dağıtım sisteminin işletmesi 
modellenebilir. Böyle bir benzetim tüketimdeki 
değişimler, rezervuar işletmesi, su kalitesi ve isa-
le hatları arası su transferinin modellenmesi için 
gereklidir. 

Hidrolik Modelleme Ön 
Çalışmaları

Model kurulumu
Asya yakası isale sistemine ait CBS formatlı veri-
ler düzenlenerek, gerekli dönüşümler yapılmış 
ve hidrolik modele aktarılmıştır. Temin edilebilen 
inşaat projeleri incelenerek, sistem elemanları 
(pompalar, depolar, vanalar) modelde tanımlan-
mıştır.

Asya isale sistemi oldukça büyük bir alanı kapsa-
dığı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu için tek 
bir modelde çözülmesi yerine sistem alt bölge-
lere bölünerek, her biri kendi içinde modellen-
miştir. En son, basitleştirilmiş olarak tüm sistemin 
hidrolik modeli kurulmuştur. Alt modeller on böl-

geyi kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Daha 
sonra bu alt modeller birleştirilerek ana model 
kurulmuştur. Bu çalışmada sadece Ömerli-Bat-
talgazi-Sultanbeyli bölgesi (Şekil 4) için sonuçlar 
verilmiştir.

Ömerli-Sultanbeyli Hattı Hidolik 
Modeli
Hidrolik modelleme çalışmasında tüketim de-
ğerleri, SCADA debi ölçüm değerlerinden alın-
mıştır. Ömerli- Battalgazi hattında 8 branşman 
(tüketim noktası) noktası bulunmaktadır. Bu 
noktalardaki tüketim değerleri DMA bölgesinde 
belirlenen bina adedi oranlaması ile belirlen-
miştir. Bu branşmanlar Battalgazi depo (15.000) 
doldurulurken Ömerli’den, depo dolduktan 
sonra ise belirlenen işletme seviyesine kadar 
Battalgazi depodan beslenmesi amaçlanarak 
planlanmıştır. Sultanbeyli-Sancaktepe hidrolik 
modelleme çalışmasında da Battalgazi hattının 
planlanan işletme şartları göz önüne alınarak 
hem terfi, hem de cazibe ile işletilme durumu 
esas alınmıştır. Ayrıca Battalgazi terfi istasyonun-
dan (2+1, 60 m, 234 ) tek hat çıkıp doğrudan şe-
bekeye bağlanmaktadır. 

Şekil 4. Ömerli-Battalgazi-Sultanbeyli (Bölge-1) su isale sistemi
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Mevcut durum
İşletme durumu irdelendiğinde Battalgazi hattı 
‘gerisin geri’ (cazibe ile) çalıştırılma amaçlı plan-
lansa bile işletmenin bu amaca uygun yapılama-
dığı gözlenmektedir. Gerisin geri çalışma mantı-
ğında depo doldurulana kadar deponun cazibesi 
ile beslenebilecek bölgenin membadan beslen-
mesi, depo dolduktan sonra ise aynı hattın depo 
cazibesi olarak görev alıp branşmanları beslemesi 
hedeflenir. Bu yöntem ile depoya sürekli su ba-
sılma ihtiyacı ortadan kalkar. Battalgazi depo 
dolduktan sonra Ömerli’den Battalgazi’ye su bas-
maya gerek kalmaz. Depo cazibe ve terfi hattı ile 
boşaldıktan sonra membadan tekrar su basılarak 
hem branşmanlar beslenir hem de depo tekrar 
doldurulur. 

Öneriler
Hatta en çok enerji tüketen pompa Ömerli’den 
Sultanbeyli-Sancaktepe hattına su basan pompa-
lardır. Bu pompaların en az süre çalışması, Ömer-
li’den elektrik kesilmesi halinde hattın en uzun 
süre tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve su 
kalitesinin uygunluğu optimizasyonu yapılmalıdır. 

 ∙ Battalgazi hattında saatlik ortalama tüketim 
680  olarak belirlenmiştir. 

 ∙ Depo doldu komutu verildiğinde Ömerli’den 
Battalgazi yönlü vananın kapatılması ve içer-
de kalan suyun depoya ulaşıp taşma gözlen-
memesi hali için depo maksimum su seviyesi 
4.75m olarak planlanmıştır.

 ∙ Deponun minimum su seviyesi işletme koşu-
lu için 1.5m, 2m ve 2.5m denemeleri yapılmış 
bu koşullarda Ömerli’den elektrik kesilmesi 
halinde talebin minimum karşılanabileceği 
süreler belirlenmiştir.

Minimum depo seviyesinin 1,5 m’ de işletilmesi 
durumunda Ömerli’de elektrik kesildiğinde Bat-
talgazi depodan ortalama su tüketimine göre en 
az 6 saat hat talebi karşılanabilmektedir. 

Minimum depo seviyesinin 2 m’ de işletilmesi du-
rumunda Ömerli’de elektrik kesildiğinde Battal-
gazi depodan ortalama su tüketimine göre en az 
8,5 saat hat talebi karşılanabilmektedir. 

Minimum depo seviyesinin 2,5 m’ de işletilmesi 
durumunda Ömerli’de elektrik kesildiğinde Bat-
talgazi depodan ortalama su tüketimine göre en 
az 11 saat hat talebi karşılanabilmektedir. 

Kurulan hidrolik modelde Ömerli pompalarının 

optimum çalışma durumunun belirlenmesi için 
“Battalgazi ve Eşref Bitlis depoları dolduğunda 
ve ikisinin de vanalarının kapalı olduğu an Ömer-
li’deki aktif iki pompadan biri kapatılsın, bu iki 
deponun da su almaya başladıkları an kapatılan 
pompa devreye girsin” kuralı kullanılmıştır.  Sade-
ce Battalgazi’de işletme koşullarının değiştirilme-
si halinde Ömerli’deki pompaların çalışma sürele-
rinin değişimi irdelendiğinde: 

600 saatlik bir zaman incelendiğinde;  

 ∙ Minimum 1,5 m depo su seviyesi işletmesi ile 
338,6 saat

 ∙ Minimum 2 m depo su seviyesi işletmesi ile 
342,7 saat

 ∙ Minimum 2,5 m depo su seviyesi işletmesi ile 
355,5 saat tek pompa çalıştırılarak sistem ihti-
yacı karşılanabilmektedir.

Ömerli’de aktif çalışan birbirine entegre 2 pom-
panın 1 aylık çalışma süreleri ve bastıkları debi 
grafiği elde edilmiştir. Bu durum, Ömerli pom-
palarının gücünün çok yüksek olduğunu yansıt-
maktadır. 2+2 olarak birbirine entegre çalıştırılan 
bu pompa grubunun 1 ayda 15 günden fazla tek 
pompa çalıştırmanın, hattaki talebe yeterli olabi-
leceği sonucunu ortaya koymaktadır.

Su kalitesi açısından Battalgazi depoya giren su-
yun çıkan sudan çok az olması, depoda bekleyen 
suyun artmasına yol açacak ve yeni gelen su ile su 
kalitesinin yeterli düzeye ulaşması güçleşecektir. 
Bu nedenle depo minimum su seviyesi olarak 3m 
denenmemiştir.

Terfi çıkış hattında basınç 9 bar üzerine çıkmakta, 
bu durumların sakıncalı ve istenilmeyen durum 
olarak nitelendirilmesi halinde hatta basınç kırıcı 
koyma gereksinimi oluşmaktadır. Ayrıca, gerisin 
geri çalışan hattaki ilk 3 branşman ayrımı bölge-
sinde de 8 bar üstü basınç gözlenmektedir. Bu 
durumun da istenilmeyen olarak nitelendirilme-
si halinde, hatta basınç kırıcı koyma gereksinimi 
oluşacaktır. Hatta gözlemlenen ortalama akım 
hızı elde edilmiş ve hızların kabul edilebilir sınırlar 
içinde kaldığı tespit edilmiştir.

Battalgazi hattı ‘gerisin geri’ 
(cazibe ile) çalıştırılma amaçlı 
planlansa bile işletmenin bu 
amaca uygun yapılamadığı 

gözlenmektedir.   
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Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, Anadolu yakası isale hatlarının 
tamamı bölge bazında incelenmiştir. Hatta-
ki tüketimler SCADA verileri ile tespit edilmiş ve 
branşman noktalarına iletilerek hidrolik olarak 
modellenmiştir. Genel anlamda her bir bölge 
için isale hatlarında debi kontrol vanalarının ko-
nulmasının, işletme açısından avantaj sağlayacağı 
gözlemlenmiştir. Hangi deponun daha hızlı dol-
ması veya hangi deponun yavaş dolması kontrol 
edilemediğinden, depolar tamamen hidrolik se-
viyelerine ve tüketimlerine göre su çekmektedir. 
Dolayısıyla su paylaştırma yönetimi yapılamamak-
tadır. Ana isale hattında, kotu en düşük deponun 
giriş vanası açıldığında hemen dolacak, diğer de-
polar bu süre içerisinde çok daha az su alacaktır. 
Bu durumun bütün bir bölge için düşünüldü-
ğünde sorunlar yaşatma ihtimali yüksektir. Hatlar 
için önerilen debi kontrol vanaları, çap ve mevcut 
tüketime göre kullanılması gereken maksimum 
debi ayarı bilgileri elde edilmiştir. 

Su hızlarının yüksek olduğu bölgeler belirlenmiş 
ve bu hatların çaplarının değiştirilmesi önerilmiş-
tir. Örneğin; Ömerli Şeyhli hattının (2200 mm) 
Ömerli’den 2000 mm’lik hat ayrımına kadar olan 
hatta, yüksek hız gözlenmektedir. İletilen su hızı 
2,58 m/s civarındadır. Boru çapının artırılması ile 
bu problem çözülmüştür. Yüksek basınç göz-
lemlenen hatlar belirlenerek, basınç kırıcı çözüm 
önerileri sunulmuştur. Kurulan hidrolik model ile 
sistemin yönetimi daha kolay bir hale gelmiştir. 

Hidrolik modelin daha da geliştirilmesi ile han-
gi vananın hangi bölgenin suyunu kestiği kolay 
bir şekilde tespit edilmekte ve vanalama işlemi 
sırasında vana bölgelerinin kaç adet vana ile ka-
patılacağı, bu bölgede ne kadar su bulunduğu 
ve ne kadar boru olduğu analizleri kolaylıkla ya-
pılabilmektedir. Diğer yandan herhangi bir arıza 
durumunda kapatılan vana ve suyu kesilen bölge, 
doğru bir şekilde tespit edilmektedir. Ayrıca, arı-
zaya müdahale süresi ve tahliye edilen su miktarı 
önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Hidrolik modelin daha da geliştirilmesi ile hangi 
vananın hangi bölgenin suyunu kestiği kolay bir şekilde 

tespit edilmekte ve vanalama işlemi sırasında vana 
bölgelerinin kaç adet vana ile kapatılacağı, bu bölgede ne 

kadar su bulunduğu ve ne kadar boru olduğu analizleri 
kolaylıkla yapılabilmektedir.  



88

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

Giriş

İ
ngilizcesi Computational Fluid Dynamics 
(CFD), Türkçe kullanımı Hesaplamalı Akış-
kanlar Dinamiği (HAD) olan bu hesaplama 
yöntemi, akışkanlar mekaniğinin bir koludur. 

Bu metodla akışkanın davranışları, sayısal metot 
ve algoritmalar ile bilgisayar üzerinde çözülerek 
analiz edilir. 

CFD veya HAD teknolojisi, dünyada gelişmekte 
olan performans bazlı dizayn yaklaşımlarına pa-
ralel olarak birçok mühendislik dalı tarafından da 
yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Bilgisayar simü-
lasyonları yardımıyla yapılan parametrik çalışma-
lar ile akış alanının ve mevcut problemlerin gör-
selleştirilmesi ile gidilecek alternatif yolları ortaya 
çıkartmaktadır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
(HAD) teknolojisi incelenecek hacim içerisinde 
oluşturulan sayısal çözüm ağı üzerinde temel 
olarak Navier - Stokes denklemlerinin çözülme-
si esasına dayanır. Sonlu Hacim Metodu esasına 
göre çalışan hesaplamalı akışkanlar dinamiği ya-
zılımlarının tipik bir çözümü için incelenecek akış 
hacminin belirli sayıdaki hücreye (mesh) ayrıklaş-
tırılması gereklidir. Özellikle karmaşık akış prob-
lemlerinin çözümünde CFD büyük bir kolaylık 
sağlamaktadır. CFD analizi yaparken, akış hacmi-
nin ağlara bölünmesi, sınır kouşullarının gerçeğe 
uygun bir şekilde verilmesi ve sonuçların yorum-

lanması oldukça önemli olup bilgi ve deneyim 
gerektirmektedir.

CFD’nin kullanım alanlarına baktığımızda, iç akış-
lar (boru, kanal vs.), dış akışlar (otomobil, uçak, 
gemi vs.), ısıtma sektörü, yapı işleri, enerji sektörü 
gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Analizler so-
nucunda, zamana bağlı veya zamandan bağım-
sız (kararlı) akış davranışları, hız, türbülans, basınç 
ve sıcaklık dağılımları gibi birçok detaylı bilgi elde 
edilebilir.

Düz Borularda Cfd Kullanımı
Borulardaki akışlarda, enerji kayıplarını etkileyen 
temel unsurlar; borudaki akışın niteliği, borunun 
malzemesi, borunun geometrik boyutları (boru 
çapı, uzunluğu ve boru kesit şekli) ve borudaki 
akışın yön değiştirmesine neden olan geometrik 
faktörlerdir. Bu kayıplar, düz borularda akışın Rey-
nolds sayısına bağlı olarak laminer, geçiş ve tam 
türbülanslı akış durumuna göre borudaki hız da-
ğılımına bağlı olarak değişebilir. 

Düz borularda akış esnasında meydana gelen 
basınç kayıpları, boru içerisinde oluşan hız deği-
şimleri ve türbülans dağılımları CFD ile rahatlıkla 
hesaplanabilir. İlk olarak boru modeli üç boyutlu 
oluşturulur daha sonra bu model ağlara (mesh) 
bölünür. Gerçekçi sonuçlar almada ağ yapısı ve 
kullanılacak ağın çeşidi oldukça önemlidir. Ağ ya-

 CFD analizi yaparken, akış hacminin ağlara 
bölünmesi, sınır kouşullarının gerçeğe uygun bir şekilde 

verilmesi ve sonuçların yorumlanması oldukça önemli 
olup bilgi ve deneyim gerektirmektedir.  

Prof. Dr. Mustafa ATMACA
Marmara Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

AKIŞ ANALİZLERİNDE CFD 
KULLANIMI
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pısı ne kadar hassas yapılırsa gerçek sonuçlara o 
kadar fazla yaklaşılır. Şekil 1’de yeteri kadar hassas 
ağ örülmüş bir boru modeli görülmektedir.

Daha sonra akışkanın ve boru malzemesinin özel-
likleri (yoğunluk, özgül ısı, ısıl iletkenlik, viskozite 
vs.) girilir. Akışın laminer akış mı yoksa türbülanslı 
akış mı olduğu, Reynolds (Re) sayısı hesaplanarak 
belirlenir. Eğer akış türbülanslı ise hangi türbü-
lans modelinin seçileceği (k-epsilon, k-omega, vs.) 
gerçek sonuçlara göre karşılaştırmalar yapılarak 
belirlenmelidir. Literatüre bakıldığında, k-epsilon 
türbülans modelinin gerçeğe daha yakın sonuç-
lar verdiği söylenebilir. Diğer sınır şartları (hız girişi, 
basınç çıkışı, duvarlar vs.) verildikten sonra çözüme 
geçilir. Şekil 2’de, analiz neticesinde dairesel bir 
düz boruda oluşan hız dağılımları görülmektedir. 

Valflerde CFD Kullanımı
Valfler vasıtasıyla akışkanın akışını kontrol etmek 
oldukça önemlidir.  Bununla birlikte, valflerin ve 
boru bağlantı elemanlarının kullanımı akışkan sis-

temlerde basınç düşüşü olasılığını arttırır, bu da 
özellikle de çıkışta yüksek basınçlı akışkan akışının 
istenildiği durumlarda arzu edilmemektedir.  Bu 
nedenle bu akış kontrol cihazlarını değerlendir-
mek ve basınç düşüşünü etkileyen parametreleri 
tanımlamak önemlidir.

Vanalarda deneysel testlerin yapılması, sadece gi-
riş ve çıkış koşullarını ortaya koymaktadır ve vana 
içerisinde oluşan akışın özelliklerinin belirlenme-
sinde yetersiz kalmaktadır. CFD kullanarak valfler-
de akış analizleri yapmak, deneysel yöntemlere 
nazaran çok daha fazla ekonomik ve hızlı bir yön-
temdir. Ayrıca CFD sayesinde, valfin içinde oluşan 
akış özellikleri de incelenebilir. Şekil 3’te CFD ana-
lizi neticesinde bir küresel vananın içindeki hız 
dağılımları görülmektedir

CFD kullanılarak endüstriyel valflerde basınç dü-

Şekil 1. Ağ oluşturulmuş boru modeli Şekil 2. Dairesel boruda oluşan hız dağılımları

Valfler vasıtasıyla akışkanın 
akışını kontrol etmek oldukça 

önemlidir.  

Şekil 3. CFD ile yapılmış bir küresel vanadaki hız dağılımları



90

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

şüşünü kontrol altına alınabilir. Basınç düşüşü 
aynı zamanda vananın açılıp kapanmasına bağlı 
olduğundan, akışkan akışını kontrol etmek için 
açıp kapanan bölgelere dinamik örgü uygulamak 
gereklidir.  Özellikle, valflerin kritik bölgelerinde, 
türbülans etkisi daha doğru simüle edilebilmesi 
için örgü rafine edilmelidir.

Valflerdeki basınç düşüşü genellikle akış direnci 
bölgeleri ve daha sonra yerel türbülans bölgele-
rinin oluşması nedeniyle meydana gelir.  Bu ne-
denle, simülasyon da uygun türbülans modelleri 
tanımlamayı gerektirir.  K-epsilon veya k-omega 
gibi iki denklem modelleri, türbülansın etkili bir 
şekilde yakalanması için yeterlidir.

İnsansız Hava Araçlarında (İHA) Cfd 
Kullanımı
Günümüzde otonom insansız hava araçları (İHA) 
ticari, askeri ve akademik platformlarda artan bir 
popülerliğe sahiptir. Askeri uygulamalar insansız 
hava araçları pazarında en büyük paya sahip ol-
makta ve giderek büyüyen bir endüstri oluştur-
maktadır. İHA’lar, gelişen teknoloji ile modernize 
edilerek kendi içinde birçok tasarım ve özelliğe 
sahip, çok sayıda alanda kullanılabilen araçlar ha-
line gelmiştir [2].

Hızla ilerlemekte olan teknoloji ile birlikte dron-
lar gerek ihtiyaç gerek doğal gerekse bilimsel ne-

denlerden dolayı hemen hemen her alanda ken-
dini göstermektedir. Yapılan çalışmalardaki uçuş 
zaman artışı, uçuş gücü artışı, taşımadaki ağırlık 
yükselişleri, maliyetindeki  düşüşler, pil tasarruf 
gücü, olumsuz hava şartlarına direnci, motor hızı 
artışı, pervane kapasite artışenerji tasarruf artışı gibi 
pozitif sonuçları ile daha çok yer alacağının sinyal-
lerini de vermiştir. Gelecekte birçok mühendislik 
ve şehir planlama projelerinde kullanılacağı geliş-
tirilen veriler ve yazılımlar ile ortaya konmuştur.

İnsansız hava araçlarının aerodinamik analizlerinin 
yapılıp, araçlar için güvenilir bölgelerin belirlen-
mesi oldukça önemlidir. Belirlenen güzergâhlar 
boyunca uçan araçların kapasiteleri çerçevesinde 
hangi hızlarda ve hangi yakınlıklarda bulunması 
gerektiği araştırılması gereken bir durumdur [3].

Şekil 4’te grup halinde hareket eden iki dronun, 
Akışkanlar Dinamiği” «HAD» (CFD) ile oluşturul-
muş modeli ve ağ yapıları görülmektedir.

İki veya daha fazla dronun grup halinde hareket 
etmesi durumunda birbilerini nasıl etkileyece-

Şekil 4. CFD ile oluşturulan drone modelleri ve ağ görüntüleri

Askeri uygulamalar insansız 
hava araçları pazarında en 

büyük paya sahip olmakta ve 
giderek büyüyen bir endüstri 

oluşturmaktadır.   
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ği araştırılması gereken bir konudur. Şekil 5’te iki 
dronun grup halinde hareket etmesi durumunda 
2 saniye sonunda oluşan hız dağılımları kontür ve 
akım çizgisi şeklinde verilmiştir [4].

Sonuçlar
Yukarıda da bahsedildiği gibi CFD alt yapıdan üst 
yapıya, iç akışlardan dış akışlara kadar birçok alan-
da uygulanmaktadır. Özellikle karmaşık problem-
lerin çözümünde CFD kullanımı önemli oranda 
rahatlık sağlamaktadır. Maliyetinin deneysel ça-
lışmalara nazaran çok daha az olması ve zaman 
tasarrufu sağlamasının yanısıra aşağıdaki sebep-
lerden dolayı CFD, günümüzde artan bir şekilde 
kullanılmaktadır. 

 ∙ Deneylerde karşılaşılan bir takım kısıtlamalar. 

 ∙ Ölçeklemede yaşanabilecek sıkıntılar. 

 ∙ Ölçülebilirlik–deneyde kullanabileceğimiz 
aletlerinvarlığı ve ölçme kapasiteleri.

 ∙ Teknolojik ilerleme ile bilgisayarların hafıza ve 
işlem kapasitesindeki artış. 

 ∙ Akım simülasyonları ile mühendislik alanımız-
daki akım ve akımın çevresine olan etkileri 

hakkında daha fazla fikir.

Sonuç olarak, deneysel çalışmaların mümkün ol-
madığı veya çok pahalı olduğu birçok alanda, ka-
muda veya özel sektörde CFD kullanılarak, hem 
daha hızlı sonuçlar alınacak hemde ülke ekono-
misine katkıda bulunulmuş olacaktır.

Kaynaklar
1. Ansys FLUENT User’s Guide, FLUENT Inc.

2. M.Atmaca, B.Çetin ve E.Yılmaz. Sürü Halinde 
Hareket Eden İHA›ların Aerodinamik Özel-
liklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi, II.Ulus-
lararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 
(MULTİCONGRESS), Adana, 4-5 Mayıs 2018.

3. M.Atmaca, Yüksek Devirli Bir Pervane’nin 
Etrafındaki Akışın HAD İle Analizi, Altyapıda 
Kalite Ve İnovasyon Sempozyumu, Ugetam, 
ALTİST-2017,15-17 Kasım, İstanbul, 2017

4. M.Atmaca, B.Çetin ve E.Yılmaz. CFD Analysis 
of Unmanned Aerial Vehicles (Uavs) Moving 
in Flocks, Apmas 2018 8th Internatıonal Ad-
vances in Applıed Physıcs & Materıals Scıen-
ce Congress &Exhıbıtıon, April 24-30, Muğla, 
Turkey,  2018.

Şekil 5. İki dron arasında oluşan hız dağılımları
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A
raştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Geliştir-
me Şube Müdürlüğü bünyesinde, su ve atıksu sektöründeki gelişmelerle 
ilgili güncel konularda her ay söyleşi ve seminer programları düzenlen-
mektedir. Bu kapsamda organize edilen programlara akademisyenler, 

konularında uzman özel sektör temsilcileri ve kurumumuzda görev yapan, konu 
ile ilgili teknik personeller davet edilmektedir. 2017 yılında 7 Atölye düzenledik ve 
bunları Su ve İnovasyon bültenimizin ilk sayısında sizlerle paylaştık. 2018 yılında da 
sürdürmekte olduğumuz Ar-Ge Atölyesi çalışmalarımız kapsamında işlenilen teknik 
konuları derleyerek sizlerle paylaşmak istedik.

Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı
Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü

AR-GE ATÖLYELERİ

AR-GE ATÖLYESİ-1

Marmara Denizi Yüzey Sularında Bakteriyolojik Kirlilik ve Antibiyotik Direnç 
Genleri Varlığı

8 Ocak 2018 tarihinde, İstanbul Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. 
Nüket SİVRİ’nin katılımı ile gerçekleştirilen 
“Marmara Denizi Yüzey Sularında Bakteri-
yolojik Kirlilik ve Antibiyotik Direnç Genleri 
Varlığı“ konu başlıklı sunumda; bakteriyo-
lojik kirlilik ve antimikrobiyal direnç (AMR) 
kavramları, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
AMR tanımları-direnç genleri, ne zaman 
tehdit olarak algılanacağı, nasıl önleneceği, 
Türkiye için tehdit olup olmadığı, Marmara 
Denizi ve İstanbul kıyısal alanları özelinde 
çalışmalardan söz edilmiştir.
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AR-GE ATÖLYESİ-3

İçmesuyu Arıtımında Tat ve Koku Giderimi

26 Nisan 2018 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Meh-
met Çakmakçı’nın katılımı ile gerçekleştirilen “İç-
mesuyu Arıtımında Tat ve Koku Giderimi” konu 
başlıklı sunumda; sularda koku ve tat problemi 
görülmesinin nedenlerinden, koku ve tat sebebi 
olabilecek doğal ve sentetik kaynaklardan, kay-
nakta kontrol yöntemlerinden, koku ve tat gide-
rim proseslerinden söz edilmiştir.

AR-GE ATÖLYESİ-2

Biyoelektrokimyasal Sistemler – Mikrobiyal Yakıt Hücresi

17 Nisan 2018 tarihinde Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. 
Bestami ÖZKAYA’nın katılımı ile gerçekleştirilen 
“Biyoelektrokimyasal Sistemler – Mikrobiyal Yakıt 
Hücresi” konu başlıklı sunumda; mikrobiyal me-
tabolizma ve enerji üretimi, biyoelektrokimyasal 
sistemler, mikrobiyal yakıt hücresi-çalışma pren-
sibi ve gelecekte yapılması muhtemel çalışmalar-
dan söz edilmiştir.

AR-GE ATÖLYESİ-4

Elektrokimyasal Alanda Geliştirilen 
Cihazlar ve Uygulama Alanları

31 Mayıs 2018 tarihinde TÜBİTAK Bilişim ve Bil-
gi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi 
(TÜBİTAK BİLGEM)’den Başuzman Araştırmacı 
Yakup GÜLMEZ’in ve TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (TÜBİTAK MAM)’dan Başuzman 
Araştırmacı Doç. Dr. İlke GÜROL’un katılımı ile 
gerçekleştirilen “Elektrokimyasal Alanda Ge-
liştirilen Cihazlar ve Uygulama Alanları” konu 
başlıklı sunumda; BİLGEM Analitik Cihaz ve Sis-
tem Geliştirme Grubunun çalışma alanlarından 
(Analitik cihazlar geliştirme, biyosensör tabanlı 
tanı teknolojileri, optik-elektronik teknolojiler, 
veritabanı/merkezi izleme ve erken uyarı sistem-
leri kurulumu ve işletmesi, analitik cihazlar için 
yazılım ve algoritma geliştirilmesi), geliştirdikleri 
cihazlardan (TÜBİTAK/Bilgem Elektrokimyasal 
Sensör Cihazı, MİSENS (Mikrofludik Kanallı Elekt-

rokimyasal Sensör, Ulusal Marker Kontrol Cihazı, 
SOBE - Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı ve 
PARSENS), söz edilmiştir. Ayrıca Analitik Cihaz ve 
Sistem Geliştirme Grubunun nanoparçacık mo-
difikasyonu, tanıyıcı molekül immobilizasyonu, 
sensör çip yüzey kaplama işlemleri, elektrot dizi-
ni tasarım ve üretim aşamaları ile biyoçip üretimi 
yapabildiğine değinilmiştir.
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AR-GE ATÖLYESİ-6

İçmesuyu Barajlarında Özel Hükümlerin Belirlenmesi Proje Metodolojisi ve 
Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Örneği

21 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Teknik 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümün-
den Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN’ün katılımı 
ile gerçekleşen “İçmesuyu Barajlarında 
Özel Hükümlerin Belirlenmesi Proje Me-
todolojisi ve Kartalkaya Baraj Gölü Havzası 
Örneği” konu başlıklı sunumda;  yasal çer-
çeveden, özel hüküm çalışmasının amaç 
ve kapsamından, proje iş planından, saha 
çalışmalarından, kirlilik kaynaklarının dağılı-
mından ve su kalitesine etkisinden, izleme 
çalışmalarından, model çalışmalarından ve 
fayda-maliyet analizi çalışmalarından söz 
edilmiştir.

AR-GE ATÖLYESİ-5

Ozonlama Sonucu Bromat Oluşum Potansiyelinin Belirlenmesi ve Filtre 
Edilebilirlik İndeksi ve Filtre Performanslarının Kıyaslanması

31 Temmuz 2018 tarihinde Marmara Üni-
versitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 
Doç. Dr. Elif Soyer’in katılımı ile gerçekleş-
tirilen “Ozonlama Sonucu Bromat Oluşum 
Potansiyelinin Belirlenmesi ve Filtre Edi-
lebilirlik İndeksi ve Filtre Performansları-
nın Kıyaslanması” konu başlıklı sunumda; 
bromür kaynakları ve konsantrasyonları, 
ölçüm limitleri ve teknikleri ile bromat 
toksisitesi, maksimum kirlilik seviyesi, olu-
şum mekanizmaları ve giderim teknikleri 
anlatılmış, konu ile ilgili deneysel çalışma-
lardan ve önerilerden söz edilmiştir.



BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ
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O
rganik madde temel olarak doğal 
organik madde ve sentetik organik 
madde olarak ikiye ayrılır. Organik 
maddenin diğer önemli bir ayrımı ise 

uçucu organik madde ve uçucu olmayan orga-
nik madde şeklindedir. Sentetik ve uçucu orga-
nik maddelerin aromatik hidrokarbon, halojenik 
aromatik hidrokarbonlar, polinükleer aromatikler, 
aromatik olmayan halojenler, bi fenoller ve pesti-
sitler içermesinden dolayı sağlık riskleri taşıması 
nedeniyle su içerisinde bulunmaları önem arz 
etmektedir.

Suda doğal organik madde, sentetiklere göre 
daha baskın miktarda bulunmaktadır. Bunlar, 
hayvan, bitki ve mikroorganizmaların parçalan-
ması ile oluşurlar. Doğal organik maddeyi, hidro-
filik ve hidrofobik yapı olarak iki ana fraksiyonda 
ele alabiliriz. Doğal organik maddenin hidrofobik 
formda olması, humik ve fulvik yapıda olması, 
aromatik, non polar bağlar ile birbirine bağlı ol-
ması, büyük molekül ağırlığına sahip olması, klor 
ile reaksiyonunda önemli miktarda trihalometan 
oluşturması, koagulasyon ile gideriminin kolay ol-
ması nedeniyle yüksek dozdaki koagulantlarla iyi 
cevap vermesine neden olur.

Doğal organik maddenin hidrofilik formu, hümik 
olmayan yapıdadır, küçük molekül ağırlığına sa-
hiptir, polar bağlar ile birbirine bağlıdır, klor ile 
reaksiyonunda az oranda trihalometan oluşturur, 
koagulasyon ile giderimi zordur, molekül ağırlı-
ğının düşük olması nedeniyle moleküller arası 
çekim gücünün de düşük olması nedeniyle yük-
sek dozlarda koagulant kullanılsa dahi giderimi 
sınırlıdır.

Doğal organik madde ölçümü genel olarak Top-
lam Organik Karbon (TOC) ile yapılsa dahi UV254 
(254 nm dalga boyunda ultraviyole absorbans de-
ğeri) ve mangan indeksi ile de ölçülebilmektedir. 
Toplam Organik Karbon’un partiküler formunun 
büyük kısmının filtreler ile kolaylıkla giderilmesi 
ve hemen hemen her tesiste filtre prosesinin bu-
lunması nedeniyle TOC yerine Çözünmüş Orga-
nik Karbon (DOC) ölçümü, organik giderimin de 
esas alınmaya başlanmıştır.

DOC ölçümü, suyun 0,45 mikron filtreden geçiri-
lerek TOC cihazında ölçülmesi ile yapılır.

UV254 ölçümü ise 254 nm de UV ışığının ne ölçü-
de absorblandığını gösterir. UV254 aromatik hid-
rokarbonlar için iyi bir göstergedir. Ham sudaki 
humik veya humik olmayan yapı önemli derece-

 Sentetik ve uçucu organik maddelerin aromatik 
hidrokarbon, halojenik aromatik hidrokarbonlar, 

polinükleer aromatikler, aromatik olmayan halojenler, bi 
fenoller ve pestisitler içermesinden dolayı sağlık riskleri 
taşıması nedeniyle su içerisinde bulunmaları önem arz 

etmektedir.  

S. Cengiz İLETEN
Çevre Mühendisi
İSKİ, Büyükçekmece Su Arıtma Tesisi, İşletme Şefi

SU KALİTESİNDE VE 
ARITILMASINDA ORGANİK 
MADDENİN ÖNEMİ VE 
GİDERİLMESİ
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de değişmediği sürece UV254 parametresi DOC 
yerine de kullanılabilir ve ölçümü çok daha kolay 
ve ucuzdur.

Sudaki organik maddenin hidrofilik ya da hidro-
fobik yapıda olduğunun bilinmesi, hem oluşabi-
lecek trihalometan miktarı hem de kullanılacak 
koagulantın dozajının belirlenmesi açısından 
önemlidir. Sudaki organik maddenin yapısı hak-
kında en önemli parametre Spesifik Ultraviole 
Absorbans Değeri (SUVA) parametresidir.

SUVA=100*UV254/DOC

SUVA >4 ise hidrofobik yapı baskın, klor ile reak-
siyonda yüksek THM oluşumu, yüksek dozda ko-
agulant ile yüksek DOC giderimi beklenir (>%50)

SUVA 2-4 ise hem hidrofobik hem hidrofilik yapı 
bir arada, klor ile reksiyonda orta derecede THM 
oluşumu, koagulant ile orta derecede DOC gide-
rimi(%25-%50) beklenir.

SUVA<2 ise hidrofilik yapı baskın, klor ile reaksi-
yonda düşük Trihalometan  (THM), koagulant ile 
düşük oranda DOC giderimi(<%25) beklenir.

Yukarıdaki fotoğrafta çam, meşe ve akçaağaç 
yapraklarından alınan numunelerin çürütülmüş 
halinin oluşturduğu renkler görülmektedir. Aşa-

ğıdaki grafikte ise de bu renklerin oluşturduğu 
SUVA değerleri görülmektedir. Bu basit ölçüm 
bize, havzalardaki ağaçlandırmanın nasıl olması 
gerektiği hakkında önemli fikir vermektedir.

Organik Maddenin Sudaki Etkileri

a) Estetik etki: Renk koku oluşturabilir, tadı bo-
zabilir.

b) Dezenfektanlara etkisi: Organik maddeler 
dezenfektanlara etki ederek dezenfektanın gücü-
nü düşürür. Dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturur. 
Şu an bilinen 50 farklı kategoride 700 civarında 
dezenfeksiyon yan ürünü bilinmektedir ve bunla-
rın sudaki miktarına bağlı olarak her birinin farklı 
sağlık etkileri bulunmaktadır. Dezenfeksiyon yan 
ürünleri şu an su mühendislerinin en önemli so-
runlarından birisidir. Bunlar genellikle uçucu or-
ganik yapıda olduklarından sadece içme yolu ile 
değil, yıkanırken deri yolu ile veya solunum yolu 
ile de vücuda girebilirler.

c) İnorganik maddenin giderilmesine ve stabi-
litesine etkisi: Organik madde, inorganiklerin su 
içerisine taşınımın da önemli faktördür. Organik 
madde, yüksek çekim gücü ile inorganikleri ad-
sorblayarak inorganikleri arıtma tesisine taşır.

Organik madde inorganikler ile çok güçlü bağ 
oluşturabilir ve bazen bu bağı kırmak çok güç-
tür. Bu nedenle sudan demir, mangan, amonyak 
giderimin de de bazen başarılı sonuçlar alınama-
yabilir.

d) Koagulant ihtiyacına etkisi: Koagulant ihtiya-
cını yüklü miktarda arttırarak ekonomik maliyet 
yaratır. Su arıtımında koagulant bakiyesini önle-
mek için TOC miktarının en az 8 katı kadar koa-
gulant kullanılması gerekmektedir.

 

 

White 
Pine

White 
Oak

White 
Maple

Sudaki organik maddenin 
hidrofilik ya da hidrofobik 

yapıda olduğunun bilinmesi, 
hem oluşabilecek trihalometan 

miktarı hem de kullanılacak 
koagulantın dozajının 
belirlenmesi açısından 

önemlidir.   
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e) Koagulasyona etkisi: Organik madde nede-
niyle oluşan floklar zayıf ve daha az yoğundur. 
Flok kaçakları filtrelerin erken tıkanmasına neden 
olacaktır.

f) Dağıtım sistemindeki biyolojik faaliyete et-
kisi:  Organik madde, dağıtım sistemindeki biyo-
lojik durağanlığa ve biyolojik yeniden büyümeye 
etki eder. Boru iç cidarını saran film tabakası içe-
risindeki mikroorganizmalara besin teşkil eder. 
Bu ise daha fazla klor ihtiyacı ve daha fazla de-
zenfeksiyon yan ürünü demektir.

g) Korozyon sürecine etkisi: Metal boru yapısın-
daki dağıtım sistemi içerisindeki mikroorganiz-
ma büyümesini teşvik ederek korozyona neden 
olur.

h)  Membranlara etkisi: Organik madde, memb-
ran yüzeyinde mikrobiyolojik film oluşturarak tı-
kanmalara, Ca iyonu ile etkileşerek membran 

gözeneklerinde kek formasyonuna neden olur ve 
zarar çoğunlukla geri dönüşümsüzdür. Memb-
ranların ömrünü kısaltması önemli maliyet oluş-
turur.

i) Aktif karbon prosesine etkisi: Organik madde, 
aktif karbonun boşluklarını bloke ederek adsorb-
siyon kapasitesini düşürür, aktif karbon ihtiyacını 
artırır.

j) Koliform ölçümüne etkisi: Dağıtım sistemin-
deki heteretrof bakterlerin artan üretimi nede-
niyle toplam kolform numunelerinin güvenilir 
olmamasına, yanlış pozitif veya yanlış negatif koli-
form testlerinin yapılmasına neden olabilir.

Organik Maddenin Giderimi
En etkili 6 yöntem;

a. Zenginleştirilmiş koagulasyon

b. Granüler aktif karbon filtrasyonu

c. Membran prosesi

d. İyon değiştirme

e. İleri oksidasyon prosesleri

f. Kaynakta karbon azaltma tekniği olarak kıyı 
filtrasyonu

a) Zenginleştirilmiş Koagulasyon: Zenginleş-
tirilmiş koagulasyon ph=5-7 arasında, tercihen 
ph:6-6.5 arasında yapılır. Bu yöntemde koagulas-
yonun DOC giderimine etki eden parametreler, 
DOC miktarı, pH ve SUVA dir. Zenginleştirilmiş 
koagulasyon ile DOC giderimin de en yaygın kul-
lanılan model Edwards modelidir.1997 de kinetik 
parametreleri ve sabitleri oluşturulan bu model-
de halen parametrelerin ve kinetik sabitlerin de-
ğiştirilmesine gerek duyulmaması modelin güve-
nilirliğini göstermektedir.

b)Granüler aktif karbon filtrasyonu: Granüler 
aktif karbon filtreleri adsorbsiyon veya biyo filtras-
yon amacıyla kullanılır. Adsorbsiyon amacıyla kul-
lanıldığında verim yüksek ancak ömrü yatak hac-
mine bağlı olarak kısadır. Adsorbsiyon amacıyla 
kullanıldığında aktif karbon; ömrü tamamlandı-

  

Organik maddeler 
dezenfektanlara etki ederek 

dezenfektanın gücünü düşürür. 
Dezenfeksiyon yan ürünleri 
oluşturur. Şu an bilinen 50 

farklı kategoride 700 civarında 
dezenfeksiyon yan ürünü 
bilinmektedir ve bunların 

sudaki miktarına bağlı olarak 
her birinin farklı sağlık etkileri 
bulunmaktadır. Dezenfeksiyon 

yan ürünleri şu an su 
mühendislerinin en önemli 
sorunlarından birisidir.  
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ğında rejenerasyon gerektirir ve bu genellikle ak-
tif karbonun yüksek ısıda pirolizi ile mümkündür 
ve oldukça da pahalıdır.

Biyolojik aktif karbon filtresi genellikle ozon pro-
sesi sonrasında yer alır. Ozon prosesi organik 
maddeyi azaltmaz. Fakat onun C=C bağlarını kı-
rarak molekülünü küçültür ve SUVA değerini dü-
şürür. Moleküler olarak küçülen organik madde 
artık mikroorganizmalar için iyi bir besindir. Tu-
tulmadığı durumlarda dağıtım sistemi içerisinde 
biyolojik büyümeye yol açacaktır. Bu nedenle bu 
işlem dağıtım sistemi öncesinde biyolojik aktif 
karbon filtresi ile yapılır. Organik giderim verimi 
düşük gözükse de organik maddenin büyüme-
yi sağlayan kısmını önemli oranda tutar. Biyolojik 
aktif karbon filtre ömrü 10-15 yıl civarlarındadır.

c) Membran prosesi: Membran prosesi, özellikle 
ters ozmoz, organik giderimin de en etkili yön-
tem olsa da ters ozmoz ile gerekli minerallerde 
tutulacağından bunun verimine yakın olan nano 
filtrasyon daha fazlasıyla tercih edilebilir. Burada 
temel sorun membranların ömrünün uzatılma-
sıdır. Membran prosesi gerek kurulum gerekse 
işletme açısından oldukça pahalıdır. Membran-
lar ömrünü doldurduğunda, yeni membranların 
alınması tesis kurulum maliyetinin yaklaşık %80-
%90 nini oluşturur. Bu nedenle, membran ömrü-
nü uzatmak için membran öncesi diğer organik 
azaltma yöntemleri kullanılmalıdır.

d) İyon değiştirme prosesi: Anyonik reçine filtre-
si ile yapılır. Yöntem etkili olsa da işletilmesinde 
sık rejenerasyon gereksinimi, rejenerasyon için 
tuz kullanımı, rejenerasyon atıksularının arıtılması 
sorunu bulunmaktadır. Bu prosesin son zaman-
larda tespit edilen en önemli mahzuru, Nitroso 
aminler oluşturmasıdır. Nitroso aminler nanog-
ram seviyesinde bile tehlikeli yan ürünlerdir ve 

giderimi sadece UV ile olmak-
tadır. Nitroso aminler, yağış su-
yunun topraktaki nitrobakte-
riler ile teması neticesinde yer 
altı sularında, yüzeysel sulara 
nazaran 3 kat fazla bulunmak-
tadır.

e) İleri oksidasyon prosesleri: 
Bunlar genel olarak;  O3/H2O2, 
O3/UV, UV/H2O2, TiO2/UV, 
H2O2/kataliz, Fenton ve pho-
to-Fenton prosesleridir. Oluştu-
rulan yüksek hidroksi radikaller 
ile Organik maddeyi CO2 ye 
çevirirler. Organik maddenin 
molekül yapısına bağlı olarak 

giderim verimleri yüksek olabilir. Çok güçlü ok-
sidasyon kapasitelerine sahip olduklarından bu 
proseslerin bromu, bromata çevirme veya bro-
moform oluşturma potansiyelleri bulunabileceği 
ve diğer oksidasyon yan ürünleri oluşturabileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

f) Kıyı filtrasyonu: Kıyı filtrasyonu göl veya nehir 
kıyısından belirli bir mesafede kuyu açarak göl 
veya nehir suyunun yeraltı jeolojik yapısından filt-
relenerek çekilmesidir. Suyun kuyuya çekilmesi 
yeraltı suyunun alınımı değildir. Su kuyudan çe-
kildikçe yüzeysel su yerini doldurmaktadır. Yani 
çekilen yüzeysel suyun jeolojik tabakada filtrelen-
miş halidir. Yeraltı suyunun durumuna göre bir 
miktar yer altı suyu çekilen suya karışabilir.

Bu yöntemde yer altı jeolojik yapısı çok önemli-
dir. Genelde kumlu, çakıllı zeminlerde geçirim-
lilik yüksek olduğundan verim daha yüksektir. 
Yöntem sadece makro ölçekteki kirleticiler değil, 
mikro kirleticiler için de çok etkilidir.
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 Antik Mısır’da kullanılan ve unutulan bu yöntem 
geçen yüzyıldan itibaren özellikle Avrupa da ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır. Viyana’da 8 kuyu ile ne-
hirden günlük 500.000 m3 su alımı yapılabilmek-
tedir.

 

Dağıtım Sistemindeki Mevcut Durum 
ve Stabil Su
Organik maddenin biyolojik olarak alt fraksiyon-
ları, Biyolojik Olarak Parçalanabilir Organik Kar-
bon(BDOC) ve Asimile Edilebilir Organik Kar-
bon(AOC) tur.

BDOC= (%10-%20)*DOC 

AOC=(%1-%10)*DOC 

Mikroorganizma organik maddenin BDOC olan 
kısmını parçalayabilmekte ancak büyümesi ve 
gelişmesi için AOC olan kısmını kullanabilmekte-
dirler. AOC<10 mikrogram/L olduğunda su mem-
ba suyu kalitesindedir. İçerisinde mikroorganizma 
üreyemez çünkü üreyebilmek için gereksinim 
duyduğu besin miktarı hemen hemen hiç yok-
tur. Böyle bir suyu ayrıca dezenfekte etmeye de 
gerek yoktur ki, Hollanda’da bu uygulanmakta-
dır. Bu konuda Avrupa Topluluğu’nun direktifleri 

de bulunmaktadır. Böyle bir suya dezenfeksiyon 
uygulansa da oluşabilecek Trihalometan miktarı 
çok azdır ve uç noktalarda klor azalması ihmal 
edilebilecek seviyelerde olduğundan klor ihtiyacı 
da çok azdır.

 

Sonuç ve yorum: Organik madde görünmez bir 
şekilde su kalitesine etki eder ve etkin olarak gi-
derilemediğinde içilebilecek suyu ancak kullan-
ma suyu haline çevirebilir. Organik madde etkisi-
ne en iyi örnek Danamandıra Tesis’imizdir. Yeraltı 
suyunu arıtan bu tesisimizde Organik karbon 
miktarı 0.5 mg/L nin altındadır. Tesis çıkışında 
0.8 mg/L klor bakiye bırakıldığında Trihalometan 
miktarı 5 mikrogram/L veya altında olmaktadır 
ve uç noktalardaki klor ancak 0.7 mg/L’ ye düş-
mektedir. Başka bir örnek olarak Büyükçekme-
ce tesisimizi verebiliriz. Organik karbon miktarı 
4 mg/L olan bu tesisimizde bakiye bırakılan klor 
miktarı tesis çıkışında 1.5 mg/L iken uç noktalar-
da ancak 0.5 mg/L olmakta, oluşan Trihalometan 
miktarı ise 40-50 mikrogram/L olmaktadır. Mev-
cut klasik prosesler ile organik karbonun etkin 
giderimi mümkün gözükmemektedir. Mutlaka 
mevcut proseslerin modifikasyonuna gereksinim 
vardır ve yeni yapılacak tesisler için etkin organik 
karbon giderimini sağlayacak ek prosesler düşü-
nülmelidir.

Kaynaklar
1. Water treatment by enhanced coagulati-

on-TECHNEAU

2. Safe drinking water from source to tap-TECH-
NEAU

3. Water quality and treatment-AWWA

4. MHW’s Water treatment principles and  de-
sign

5. Effect of Treatment on Nutrient Availability-EPA
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K
onvansiyonel içmesuyu arıtma tesisle-
rinde kirletici maddelerin giderilmesi, 
koagülasyonla bir araya getirilen küçük 
boyuttaki kolloidal ve partiküler kirleti-

cilerin uygun hidrolik ve kinetik şartlarda dizayn 
edilen ünitelerde tutulmasıyla sağlanır. Koagülas-
yonla kimyasal madde ilavesi sonrasında (Alümin-
yumsülfat, Demir 3 klorür) oluşan çapı ve yoğun-
luğu büyük partiküller flok olarak ifade edilirken,  
flokların sudan giderildiği üniteler çöktürme ve 
durultucu havuzlar olmak üzere 2 grupta ele alı-
nabilir. Her iki sistem arasındaki temel fark, parti-
küllerin fiziksel olarak sudan ayrılma mekanizma-
sıyla ilgilidir. Çöktürme havuzlarında floklar ayrık 
partiküller olarak tabana çökerken, çamur yataklı 
durultucularda akışkan yataklı flok tabakasında 
tutularak giderilir. 

Çöktürme havuzlarında giderim verimi; flokla-
rın çökmesine yönelik hidrolik ve kinetik faktör-
lere bağlıyken, bu faktörler durultucu havuzlar-
da çamur yatağının havuz alanı boyunca askıda 
tutulmasına yönelik olarak önem kazanır. İlave 
olarak çamur yataklı durultucularda verimi etki-
leyen diğer hususlar çamur yatağının kimyasal 
ve hidrolik değişkenlerle ilişkisidir. Çamur ya-
taklı durultucularda kimyasal faktörler, çamur 
yatağı karakteristiklerini dolayısıyla flok oluşu-

mu ile birlikte partikül tutma mekanizmasını 
da etkiler.

Yukarı akışlı çamur yataklı durultucular, yukarı 
akış hızı ile askıda tutulan çamur (flok) tabakası 
ve üzerinde duru su fazı olmak üzere iki tabakalı 
sistemlerdir. Çamur tabakası, flokülasyon sonrası 
havuzlara giriş yapan flokların havuzdaki hidrolik 
koşullar sayesinde oluşturduğu akışkan bir taba-
kadır. Çamur ifadesi atık olarak uzaklaştırılan flok-
ları ifade ettiğinden, bu tabakanın ‘çamur yatağı’ 
yerine ‘flok yatağı’ olarak ifade edilmesi daha doğ-
ru olmakla birlikte yaygın olarak ‘çamur yatağı’ ifa-
desi kullanılmaktadır.

Çamur yatağında yalnız flok giderme işlemi de-
ğil, aynı zamanda flokülasyon da gerçekleşir. 
Başlangıçtaki mikroflokların yoğun katı madde 
ortamındaki hareketi büyümelerini sağlayarak tu-
tulmalarını kolaylaştırır. Çamur yatağı içindeki flok 
tutulma mekanizmaları adsorpsiyon ve yatağın 
akışkan filtre gibi hareket etmesi olarak da açık-
lanmaktadır (Water Treatment Handbook, 1991). 
Askıda tutulan çamur yatağında yukarı akış hızıyla 
yatağın çökme hızı arasında bir denge mevcut-
tur. Çamur yatağı içinde doğal olarak meydana 
gelen kohezyon ayrı ayrı flokların dayanabilece-
ğinden daha yüksek hızlarda çamur yatağının as-
kıda kalmasını sağlar. Yukarı akış hızı çok yüksek 

 Çöktürme havuzlarında giderim verimi; flokların 
çökmesine yönelik hidrolik ve kinetik faktörlere 

bağlıyken, bu faktörler durultucu havuzlarda çamur 
yatağının havuz alanı boyunca askıda tutulmasına 

yönelik olarak önem kazanır.   

Dicle TATAR
Çevre Yük. Müh.
İSKİ, İkitelli Su Arıtma Tesisleri İşletme Şefi

ÇAMUR YATAKLI 
DURULTUCULARDA
İŞLETME VERİMİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER
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ise çamur yatağının çökme hızı ile yukarı akış hızı 
arasında dengenin bozularak çamur yatağının 
durusu fazına karışma riski vardır.

Çamur yatağına tabandan sürekli yeni floklar 
ilave olurken, üst seviyeden çamur toplama ko-
nilerine sürekli akış sayesinde çamur yatağı sevi-
yesi sabit tutulur. Fazla çamurun deşarjı koniler-
de biriken çamurun uzaklaştırılmasıyla sağlanır. 
Çamur yatağı havuz alanı boyunca aynı seviyede 
olduğundan, ideal olarak çamur toplama koni-
lerine eşit miktarda akışın olacağı düşünülerek 
tasarım yapılmış olup işletme de bu doğrultuda 
yürütülmektedir.

Çamur yataklı durultucuların ilk tipleri konik ta-
banlı olarak inşa edilmiştir. Sonraki yıllarda konik 
havuzların inşası ve suyun homojen dağılımının 
sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle kare plan-
lı tanklar geliştirilmiştir. Yüksek debi uygulama 
ihtiyacı, içinde çok sayıda konik çamur toplama 
yapılarının bulunduğu dikdörtgen havuzların ge-
liştirilmesine neden olmuştur.

Verimi Etkileyen Faktörler
Yüzey Yükü
Yüzey yükü çamur yatak yüksekliğini ve askıdaki 
çamur katı madde miktarını doğrudan etkilemesi 
dolayısıyla en çok dikkat edilen işletme paramet-
residir.  Çamur yatağının üst seviyesinden çamur 
konilerine akışın sağlandığı minimum hız kritik 
yüzey yükü olup, her sistem için havuzlar bu de-
ğer ve üzerindeki yüzey yükü değerlerinde çalış-
tırılmalıdır. İkitelli Tesisleri’nde çamur konilerinin 
üst kotu 3,0 m olup, bu yükseklikte çamur yatağı 
için yüzey yükü en az 3,0 m3/m2.sa olarak uygu-

lanmaktadır.  Bu değerin altındaki uygulamalar-
da çamur yatağı üst seviyesi koni seviyesinin altın-
da kaldığından konilere çamur akışı olmamakta, 
havuzlara giriş yapan floklar çamur yatağı içinde 
birikmektedir. Şekil 2’de farklı yüzey yükü uygula-
malarına karşılık gelen yatak yükseklikleri göste-
rilmiştir.

Yüzey yükü boyutlandırmada önemli bir proje 
kriteridir. Maksimum yüzey yükü olarak verilen 
değer 5,0 m3/m2.sa olmakla beraber bazı pul-
sator tipi durultucularda daha yüksek yüzey 
yüklerinin uygulanabileceği ifade edilmektedir. 
Yapılan çalışmalarda çamur yatağının stabilite-
sini etkileyen faktörler olarak hamsu kalitesi, pH, 
sıcaklık, koagülant dozu ele alınmıştır ( IIIangsin-
ghe vd., 2014).

Tam ölçekli tesis işletme tecrübelerine göre ça-
mur yatağının yüzey yüküne dayanımını etkileyen 
en önemli husus polielektrolit dozajı olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Polielektrolitin partiküller arası 
bağ kuran yapısı sayesinde çamur yatağı yüksek 
yukarı akış hızına dayanıklı hale gelmektedir.

Çamur yatağının yüksek hız değerlerine dayanımı 
çamur kohezyon katsayısı ile ifade edilir. Yüksek 
değerler çamur yatağının çökme hızında artışa ve 
dolayısıyla yüksek yukarı akış hızlarına dayanıklı-
lığa işaret eder. Bu katsayı laboratuar ortamında 
yapılan deneylerde elde edilen verilerle tespit 
edilir.  Çamur yatağından belli hacimde alınarak 
çöktürülmüş çamur numunesine farklı hızlarda 
su verilerek çöken çamurun genişleme hızı öl-
çülür. Çamur hacmindeki artış ve genişleme hızı 
değerleri ile grafik oluşturularak doğrunun X ek-
senini kestiği Vo noktasının 2 katına karşılık gelen 

Şekil 1. İkitelli Su Arıtma Tesisleri Çamur Yataklı Durultucular
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noktanın Y eksenindeki karşılığı çamur kohezyon 
katsayısı olarak ifade edilir. İyi dayanımlı çamur 
yatağında yapışkanlık katsayısı için 0,8- 1,2 değer-
lerinin yeterli olacağı ifade edilmiştir (Water Treat-
ment Handbook, 1991).

İkitelli Su Arıtma Tesisleri’ndeki durultucu ha-
vuzlar için kohezyon katsayısı değeri elde edilen 
verilere göre çizilen grafik Şekil 3’de gösterilmiş-
tir. Alınan numuneler için katsayı 2,6 olarak tes-
pit edilmiş olup, yüksek yüzey yüküne dayanıklı 
çamur yatağına işaret etmektedir. Kandy  (Sri 
Lanka) şehri içmesuyu arıtma tesisi pulsator du-
rultuculardan elde edilen 32 adet çamur yatağı 
numunesinde yapılan deneylerde, çamur kohez-
yon katsayısı ortalama 2,8 olmak üzere, 1,63 – 4,67 
değerleri arasında bulunmuştur (Illangsinghe vd., 
2014). İkitelli Su Arıtma Tesisi’ndeki durultucularda 
tespit edilen yüksek kohezyon katsayıları da göz 
önünde bulundurulduğunda, kimyasal madde 
dozaj değerlerine bağlı olarak çamur kohezyon 
katsayısı yüksek değerlerde tespit edilebilmekte-
dir. İkitelli Su Arıtm Tesisi’nde değişen debi değer-
lerine karşı çamur yatağını dayanıklı tutabilmek 
için polielektrolit dozlaması ile güçlendirilmesi 
sağlandığından İkitelli Su Arıtma Tesisleri’ndeki 
sistemde çamur yatağı   proje yüzey yükü olan  
4,0 m3/m2.sa’in üzerindeki uygulamalarda denge-
de kalabilmektedir .

Yeni projelendirilecek tesislerde oluşacak çamur 
yatağının yüzey yüküne dayanımı önem arz etti-
ğinden, çamur yapışkanlık katsayısının tespiti için 
jar testi yapılarak elde edilen çamur numuneleri 
kullanılmaktadır.

Çamur Yatağı Katı Madde Oranı 

(Çamur Hacim Konsantrasyonu)
Çamur yatağının katı madde miktarını ifade et-
mek amacıyla, askıdaki homojen katı madde 
çöktürülerek elde edilen hacim kullanılır. Durul-
tucu işletmede iken çamur yatağından alınan 
numunenin 2 saat bekletilmesi ile çöken hacmin 
başlangıçtaki hacme oranı olarak                hesap-
lanan değer (V/Vo),  hacimsel katı madde oranı 
olup aynı zamanda çamur hacim konsantrasyonu 
olarak ifade edilir. Bu yöntem laboratuara ihtiyaç 
duymadan yerinde ölçüme imkân vermektedir. 
Katı maddenin Askıda Katı Madde parametresi 
olarak, numunenin filtre kâğıdından süzülmesiyle 
üstte kalan partiküllerin kurutulup tartılarak ağır-
lık birimi olarak ifade edilmesi ise, ancak az miktar 
numunenin kullanılmasına imkân veren pratik ol-
mayan bir yöntemdir.

Yukarı akış hızı ve dolayısıyla çamur yatağı çökme 
hızı çamur katı madde oranı ile ilişkilidir. Çamur 
yatağı çökme hızı ile ilgili geliştirilen aşağıdaki  
bağıntıda   çamur katı madde oranı  belirleyici 
parametre olarak yer almaktadır.( Head vd.,1997)

V= Vo.(1-q.C).n

V: Çamur yatağı çökme hızı

Vo: Ayrık partikülün çökme hızı

q: Flokların şekline bağlı bir katsayı

C: 30 dak bekletme süresi sonrasında ölçülen ça-
mur hacim konsantrasyonu

n: Exponansiyel Sabit
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Şekil 2. Çamur yatak yüksekliğinin yüzey yüküne 
bağlı olarak değişimi

Şekil 3. İkitelli Su Arıtma Tesisleri durultucu çamur 
yatağında kohezyon katsayısı
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Ortokinetik flokülasyondan hareketle geliştirilen 
çamur yatağı flokülasyon ifadesinde de çamur 
yatağı katı madde oranı kullanılmıştır.( Pontius, 
1990)

Nt/No= exp.((-G.C.t) /∏)

No: Çamur yatağına girişteki partikül sayısı

Nt: Durultucu çıkışındaki partikül sayısı

G: Hız Gradyanı

C: Çamur hacim konsantrasyonu ( V/Vo)

t: Bekletme süresi

Çamur yataklı durultucularda hız gradyanı G = ( P 
/ μ.V)1/2 ifadesinden hareketle aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir.

G= ( C.ps.g.Vs / μ)1/2

C: Çamur hacim konsantrasyonu ( V/Vo)

Vs: Ayrık partikül çökme hızı

ps: Çamur yoğunluğu

μ: Dinamik viskozite

Yapılan çalışmalarda çamur katı madde oranı ve-
rimi etkileyen en önemli faktör olarak ifade edil-
miştir. (Head vd.,1997). Çamur katı madde mik-
tarı; hamsu kalitesi, kullanılan koagülant türü ve 
dozajı ile polimer  dozajına bağlı olarak değişim 
gösterir.  Polielektrolit dozajı arttıkça çamur ha-
cim konsantrasyonu daha yüksek değerlerde öl-
çülür. 30 mg/lt alüminyumsülfat dozajında 0,08 
mg/lt polielektrolit uygulamasında çamur hacim 
konsantrasyonu 100-120 ml/lt değerlerinde ölçü-
lürken,  0,12 mg/lt polielektrolit dozajında 130-150 
ml/lt,  0,16 mg/lt polielektrolit uygulamasında ise 
160-180 ml/lt olarak ölçülmüştür. Polielektrolitin  
0,05 mg/lt değerlerinde düşük dozlanması sonu-
cu çamur katı madde miktarının 50-60 ml/lt gibi 
düşük ölçüldüğü  şartlarda çamur yatağı dağınık 
olarak gözlenirken,  temiz su çıkış kanallarına ka-
rışma riski oluşturacak seviyelere yükselmekte ve 
çıkış bulanıklık değerleri yükselmektedir.

Koagülasyonda alüminyumsülfat dozajı arttırıldık-
ça polielektrolit dozajının da yükseltilmesi gere-
kir. İkitelli durultucu havuzlarda yüksek organik 
madde giderimi amacıyla 50-60 mg/lt alümin-
yumsülfat uygulamasına karşılık 0,20-0,22 mg/
lt polielektrolit dozlanmakta, çamur hacim kon-
santrasyonu 150-200 ml/lt olarak ölçülmektedir. 
Bu şartlardaki çamur yatağının ani debi değişim-
lerine, yukarı akış hızındaki ani artışlara karşı daya-
nımı yüksektir. Katı maddenin 100 ml/lt değerin-

den düşük olduğu ve yüzey yükünün 3,0 m3/m2.sa 
üzerinde uygulandığı şartlarda dağınık çamur 
yatağı ve yüksek bulanıklık sorunları ortaya çıkar. 
300 ml/lt gibi yüksek çamur katı madde miktarı 
değerleri ise çamur yatağında birikime işaret eder 
ve fazla çamurun tahliyesi gerekir. 

İçmesuyu arıtma tesislerinin işletilmesinde giriş 
debisindeki değişimlere göre durultucuların dev-
re dışı bırakılıp tekrar devreye alınması bir zorun-
luluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Çamur yataklı 
durultucuların devre dışı bırakılmadan sürekli 
devrede kalması gereği dezavantaj olarak litera-
türde yer almasına rağmen, kimyasal madde çö-
zelti yoğunluk ve dozajları dikkatle takip edilerek, 
ani debi değişimlerine ve yüksek yüzey yükü uy-
gulamalarına karşı stabil çamur yatağının süreklili-
ğinin sağlanmasında problem yaşanmamaktadır.

 

Şekil 4. Çamur yatağı numune alma noktaları

Durultucularda çamur yatak derinliği boyunca 
katı madde miktarının homojen olması istenir. 
Düşük hızlarda katı maddelerin tamamen askı-
da tutulması sağlanamadığından, katı madde 
oranı tabana yakın seviyelerde yüksek, üst seviye-
lerde ise düşük olmakta; yüzey yükü arttıkça katı 
maddenin derinlik boyunca daha homojen hale 

Çamur katı madde miktarı; 
hamsu kalitesi, kullanılan 

koagülant türü ve dozajı ile 
polimer  dozajına bağlı olarak 

değişim gösterir.   
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geldiği görülmektedir. Şekil 4’te çamur yatağı 
numune alma noktaları, Şekil 5’te ise bu nokta-
lardaki çamur hacim konsantrasyonu değerleri 
gösterilmiştir. Yatak derinliği boyunca çamur katı 
madde miktarı,  yüzey yüküne bağlı olarak deği-
şim göstermektedir.

Flokların tabana çöktürüldüğü sistemlerde dü-
şük debi uygulamaları daha iyi sonuç verirken, 
çamur yataklı durultucularda yüksek yüzey yükü 
uygulamalarından daha verimli sonuçlar alın-
maktadır. Yüksek hızlarda yatak derinliği boyun-
ca yoğun katı madde ortamının sağlanması flok-
ların daha yüksek verimde giderilmesine imkân 
vermektedir.

 

Sıcaklık
Su sıcaklığı viskoziteyi dolayısıyla çamur yatağının 
çökme hızını etkiler. Kış şartlarında düşük viskozite 
ile birlikte çamur yatağının çökme hızı düştüğün-
den daha yüksek polielektrolit dozajlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Düşük sıcaklıklarda flok oluşum 

hızı düşük olduğundan yaz dönemine göre daha 
yüksek bulanıklık değerleri ölçülmektedir. 

Çamur yataklı durultucuların en verimli çalıştığı 
dönem su sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarıdır.

Çamur Deşarjı
Çamur yatağına sürekli yeni partiküller katılırken,  
daha önce ilave olan ve çamur konilerinde biriken 
partiküllerin deşarjıyla çamur yatağı katı madde 
miktarı dengede tutulmuş olur. Bu sistemin işle-
tilmesinde ideal olan, giriş yapan katı madde mik-
tarına eşdeğer miktardaki katı maddenin deşarj 
olmasıdır.  Girişe göre daha az katı madde çıkış 
yaparsa bu durum çamur yatağında katı madde 
birikmesi anlamına gelecektir. Deşarj edilen katı 
madde miktarı girişten daha fazla olursa çamur 
yatağı seyrelecek, aynı zamanda çamur arıtma 
ünitesinin yükü artmış olacaktır. 

Durultucu katı madde yüküyle ilgili kütle den-
gesi ifadesi yazılarak aşağıdaki denklem ifade 
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Şekil 5. Çamur yatak derinliği boyunca çamur katı madde oranının yüzey yüküne bağlı değişimi

Şekil 5. Durultucu giriş-çıkış parametreleri şematik gösterimi
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edilir. Şekil 6’da kütle dengesinde kullanılan 
debi ve Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri 
şematik olarak gösterilmiştir. İkitelli Su Arıtma 
Tesisleri’nde günlük ortalama çamur deşarj de-
bisinin kontrolü amacıyla, durultucu giriş numu-
neleri ile koni deşarj numunelerinde AKM anali-
zi yapılmaktadır. Günlük giriş yapan katı madde 
yükü ile konilerden deşarj edilen katı madde 
yükü yukarıdaki denkleme göre karşılaştırılarak 
sistemin dengeli yürüyüp yürümediği kontrol 
edilmekte gerekirse deşarj parametreleri gün-
cellenmektedir.

Qi.Ci = Qe.Ce + Qç.Cç

Qi: Giriş debisi (m3/gün)

Ci: Giriş AKM Konst. (mg/lt)

Qe: Çıkış Debisi (m3/gün)

Ce: Çıkış AKM Konst.( mg/lt)

Qç: Deşarj çamur debisi (m3/gün)

Cç : Deşarj Çamur AKM konst (mg/lt)

Ce = 0 Kabulü ile 

Qi.Ci=Qç.Cç

(AKM : Askıda Katı Madde)

Çamur yatağı katı madde miktarını sabit tutabil-
mek amacıyla dengeli çamur deşarjı için uygu-
lanması gereken yüzey yükü ise 3,3 m3/m2.sa ve 
üzerindeki değerlerdir. Daha düşük yüzey yükü 
uygulamalarında çamur deşarj peryodunun  art-
ması dolayısıyla  katı madde birikimi olmaktadır. 
Durultucu giriş ve çıkış AKM miktarlarının takibi, 
optimum çamur deşarj debisinin belirlenmesi 
açısından faydalı olacaktır. Dengeli çamur deşarjı 
ile katı madde birikiminin önüne geçilmekte, ha-
vuz alanı boyunca çamur yatağının çökme olma-
dan askıda tutulması sağlanmaktadır.

 
Şekil 7. Çamur konileri deşarj öncesi ve sonrası AKM 
yoğunluğu

Deşarj süresinin sonunda konilerde belli miktar-
da çamur kalması istenir. Birikmiş çamurun ta-
mamen deşarj edilmesi, katı madde yoğunluğu 
düşük ve debisi yüksek çamurun,  çamur arıtma 
ünitesine giriş yapmasına neden olacaktır. Şekil 
7’de deşarj öncesi ve sonrasında AKM yoğunluğu 
gösterilmiştir.

Hidrolik Şartlar
Çamur yataklı durultucularda giriş yapan parti-
küllerin yukarı akış hızı ile dengede kalarak askıda 
tabaka oluşturması belli hidrolik ve kinetik şartla-
rın sağlanmasına bağlıdır. Bu sistemlerin özellikle 
dağıtım kanallarında ve dağıtım borularında, esas 
olarak hız ile ilişkili dizayn kriterleri vardır. 

Büyük alanda çamur tabakasını askıda tutabil-
mek amacıyla birbirine eşit mesafede çok sayıda 
çıkış noktasından su eşit debide dağılmaktadır.  
Hız kriterini sağlamak amacıyla 4 – 5 cm düşük 
çaplarda uygulanan çıkış boruları zamanla tıkana-
rak işletme debisinin düşmesine neden olmakta-
dır. Bu husus çamur yataklı durultucularda en sık 
karşılaşılan işletme problemidir. İkitelli Tesisi’nde 
daha sık tıkanarak çamur birikmesine ve ölü ha-
cim oluşmasına sebep olan kanal sonundaki bo-
ruların çıkış çapı büyütülerek sorun büyük ölçüde 
çözülmüş,  işletme debisindeki düşüşlerin önüne 
geçilmiştir. Şekil 8’de İkitelli Tesisi’nde çamur ya-
taklı durultucuları su dağıtım boruları ile çamur 
toplama konileri görülmektedir.

Çamur yatağının büyük alanda askıda tutulması, 
sistemin zayıf noktalarından biri olarak kabul edil-
miş ve pulsator olarak ifade edilen çamur yataklı 
durultucu tipi ortaya çıkmıştır. Pulsatorda durul-
tucuya su sürekli verilmez; belirlenen süre ham su 
belirli bir hacimde toplanır ve kesikli olarak tanka 
gönderilir. Ham suyun ani girişiyle çamur yatağı 
yukarı doğru yükselir ve dinlenme periyodunda 
yavaş yavaş çöker. 

İSKİ’nin İkitelli, Büyükçekmece ve Taşoluk arıtma 

Bu sistemin işletilmesinde 
ideal olan, giriş yapan katı 
madde miktarına eşdeğer 
miktardaki katı maddenin 

deşarj olmasıdır.   



108

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

tesislerinde kullanılmakta olan düz tabanlı durul-
tucular çamur yataklı durultucuların en basit ve 
verimli olan tipidir ve pulsatordaki kesikli sisteme 
ihtiyaç duyulmadan çamur yatağının sürekli akış 
hızıyla askıda tutularak verimli çalışabileceğinin 
göstergesidir.

< 0,5 NTU Bulanıklık değerleri elde edilmektedir.

TSE 266 Bulanıklık limit değeri: 1 NTU

İSKİ’nin yeni inşası yapılan ve proje süreci devam 
eden tesislerinde çamur yataklı durultucular 
planlanmaktadır. Bu sistemler çöktürme havuzla-
rıyla karşılaştırıldığında yüksek yüzey yükü uygula-
malarında daha verimli işletilen ve daha yüksek 
kalitede bulanıklık kalitesinin elde edildiği sistem-
lerdir. Yüksek yüzey yükü dengeli çamur deşarjı 
sağlarken; derinlik boyunca yoğun katı madde 
ortamı sayesinde çamur yatağında bulanıklık gi-
derim verimi artar.  İkitelli’de özellikle işletmenin 
daha verimli yürütüldüğü yaz aylarında 0,2-0,3 

NTU bulanıklık değerlerini elde etmek mümkün 
olmaktadır. Koagülasyon ve flokülasyonun meka-
nik ekipmana ihtiyaç duyulmadan hidrolik olarak 
yapılması da sistemin diğer avantajlı taraflarıdır.

Kaynaklar
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Publishing, Sixth Edition

2. Pontius, W.F., 1990. Water Quality and Envi-
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Şekil 8. İkitelli Tesisi’nde çamur yataklı durultucu giriş 
su dağıtım boruları

Şekil 9. İkitelli, çamur yataklı durultucu çıkış kanalı 
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Giriş 

B
iyolojik arıtma proseslerinin yatırım ve 
işletme maliyeti açısından diğer arıtma 
proseslerine (kimyasal oksidasyon, ter-
mal oksidasyon vb) tartışmasız üstün-

lüğü bulunmaktadır. Ancak klasik aktif çamur 
sisteminin bütünüyle sürdürülebilirliği tartışma 
konusudur.Özellikle düşük enerji verimliliği ve iş-
letme problemleri (çöktürme sorunları gibi), kla-
sik aktif çamur konfigürasyonlarının değiştirilme-
sini ve yeni işletme stratejilerinin geliştirilmesini 
zorunlu hale getirmiştir. Günümüzün çevresel 
sürdürülebilirlik anlayışına uyum sağlamak için 
atıksu arıtımında enerji tüketiminin ve çevresel 
etkilerin azaltılması gerekmektedir. Bu açıdan, 
KOİ olarak depolanan enerjiyi kazanma imkanı 
sağlayan yüksek hızlı aktif çamur (HRAS) pro-
sesleri bir çözüm olarak önerilmektedir. Ancak 
HRAS sistemlerinin düşük çamur yaşına (0,5-2 
gün) sahip olması, çamurdan biyogaz olarak elde 
edilen enerji miktarını artırırken nitrifikasyonun 
gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir.

Nitrifikasyon, biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin 
dizayn ve işletmesinde en hassas ve zorlu konu-
lardan biridir. Konvansiyonel aktif çamur (CAS) 
sistemi, yavaş büyüyen nitrifikasyon bakterilerini 

reaktörde tutabilmek için yüksek çamur yaşı ve 
dolayısıyla büyük reaktör hacimleri gerektirir. Aksi 
halde nitrifikasyon bakterileri sistemden yıkanır 
ve özellikle kış aylarında azot giderim prosesi sağ-
lıklı bir şekilde işlemez. Yüksek hızlı aktif çamur 
sistemleri, düşük çamur yaşından dolayı (0,5-2 
gün) nitrifikasyon prosesi konusunda yetersizdir. 
Bu çamur yaşı değerleri, 25°C’nin altındaki sıcak-
lıklarda nitrifikasyon bakterileri için gereken mini-
mum çamur yaşından daha azdır. Amonyum ve 
nitrit oksitleyicilerden oluşan nitrifikasyon bakteri-
leri, yavaş büyüme hızına sahip olmanın yanında 
çevresel koşullara karşı da farklı hassasiyet dere-
celerine sahiptirler.

Yüksek hızlı aktif çamur proseslerinin biyofilm 
sistemleriyle entegrasyonu, proses performansını 
birçok yönden artırmaktadır. Biyofilm sistemleri 
yüksek biyokütle konsantrasyonu ile işletilme ola-
nağına sahiptir. Klasik aktif çamur sistemlerinin 
biyokütle taşıma kapasitesi 1,5-2,5 g VSS/L iken bu 
değer biyofilm sistemlerinde 30-40 g VSS/L düze-
yindedir. Biyofilm sistemleri; boşlukları, kanalları 
ve düzensiz çıkıntıları olan üç boyutlu kompleks 
yapılar üzerinde sayısız mikroorganizmayı tutabil-
mektedir. Sabit veya hareketli taşıyıcılar (örn; solid 
AccuFAS, Bio-Blok), ip askı (örn; Ringlace) ve akış-
kan yatak (örn; Kaldness) en çok kullanılan IFAS1 
sistemleridir.

Biyofilm sistemlerinin en büyük avantajı, mikrobiyal 
bekletme süresini artırması ve nitrifikasyon bakterileri 
gibi düşük büyüme hızına sahip mikroorganizmaların 

sistemden yıkanmasını önlemesidir.  

Çevre Mühendisi Esra HALLAÇ
İSKİ Genel Müdürlüğü, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNİN 
NÜTRİENT GİDERİM 
PERFORMANSININ
HİBRİT BİYOFİLM SİSTEMİ İLE 
ARTIRILMASI

 
Integrated Fixed Film Activated Sludge, Entegre Sabit Film Aktif Çamur) sistemleridir. 
2 İSKİ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kağıthane, İstanbul
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Biyofilm sistemlerinin en büyük avantajı, mik-
robiyal bekletme süresini artırması ve nitrifikas-
yon bakterileri gibi düşük büyüme hızına sahip 
mikroorganizmaların sistemden yıkanmasını 
önlemesidir. Biyofilm sistemleri, çamur yaşının 
bakteriyel büyümeyi kısıtlanmasını büyük oran-
da engeller. Taşıyıcı malzeme üzerinde gözle 
görülebilir bir şekilde oluşan yoğun nitrifikasyon 
bakterileri, sıcaklığa karşı düşük bir hassasiyetle 
efektif bir nitrifikasyon sağlar. Nitrifikasyon bak-
terilerinin biyofilm üzerindeki aktiviteleri sonu-
cu, hibrit biyoreaktörler düşük sıcaklıklarda dahi 
yüksek yükleme oranlarıyla, düşük çamur yaşın-
da işletilebilir ve amonyum gideriminde yüksek 
verim sağlayabilirler. Burada önemli bir nokta, 
IFAS sistemlerinde ortalama mikrobiyal beklet-
me süresinin (mean cell residence time) çamur 
yaşından bağımsız olmasıdır. Çamur yaşı, askıda-
ki biyokütle fraksiyonu (mixed liquor) ile ilgili bir 
parametredir. Hibrit sistemler (örn; MBBR, IFAS) 
azot giderim verimini artırmanın yanında, aktif 
çamur sistemine göre karbon ve fosfor giderim 
verimini artırması, daha iyi çökelme özelliği gös-
termesi, stabil işletim sağlaması yönüyle de dik-
kat çekmektedir.

Maliyeti düşürürken biyolojik azot giderim veri-
mini artırmanın son zamanlardaki trendlerinden 
biri nitrifikasyon prosesini ana akımdan ayırmak 
ve böylece ana akımın çamur yaşını düşürmek-
tir. Bu makaleye konu olan çalışmanın amacı, 
nitrifikasyonu ana akımdan ayıran ve alan ihtiya-
cı az olan hibrit aktif çamur sistemi ile nütrient 
giderimi sağlamaktır. Çalışmanın gerekliliği, azot 
gideriminde düşük aktif çamur aktivitesine se-
bep olan bir atıksu karakterinden oluşmuştur. 
Bu amaçla, entegre biyofilm sistemi ile konfigüre 
edilmiş pilot ölçekli bir arıtma tesisinin azot gide-

rim verimini artırmaya yönelik etkisi araştırılmıştır. 
Pilot ölçekli hibrit sistemin işletilmesinden elde 
edilen sonuçlar simülasyon yardımıyla aynı atıksu 
ile beslenen evsel atıksu arıtma tesisinin perfor-
mansı ile kıyaslanmıştır.

Materyal ve Metod

Mevcut Tam Ölçekli Atıksu Arıtma 
Tesisinin Konfigürasyonu

Performans kıyaslaması yapılan mevcut evsel atık-
su arıtma tesisi ATV-DVWK-A 131E (2000) standar-
dına göre tasarlanmış bir tesistir. Kum ve yağ tutu-
cu ünitesinden sonra arıtma üniteleri sırasıyla; ön 
çöktürme havuzları, Bio-P ünitesi, anoksik/aerobik 
aktif çamur havuzları ve son çöktürme havuzların-
dan oluşmaktadır. Çıkış suyu dere kanalıyla deni-
ze verilmektedir.  Atıksu arıtma tesisi, Kentsel Atık-
su Arıtma Direktifi’nin (TN<10 mgN/L, TP< 1 mgP/L) 
deşarj limitlerini sağlamakla yükümlüdür. Tesisin 
çamur işleme üniteleri; mekanik çamur yoğunlaş-
tırma, anaerobik mezofilik çürütücüler, mekanik 
çamur susuzlaştırma ve çamur kurutma proses-
lerinden oluşmaktadır. Kurutulmuş çamur (kuru 
ürün) çimento fabrikalarına gönderilerek atıktan 
enerji kazanımı sağlanmaktadır. Proses sıcaklığı yıl 
içinde 15 ile 25 °C aralığında değişim göstermek-
tedir. Sürekli ve etkili bir havalandırma sağlamak 
adına oksijen kısıtlamasından kaçınılmaktadır. 
(>2,0 mg O2/L) Aktif çamur sisteminin anoksik ha-
cim oranı (VDN/V) %45 düzeyinde tutulmaktadır. 
Havalandırma havuzlarında askıda katı madde 
(MLSS) konsantrasyonu 4600 mg/L olup organik 
madde oranı (MLVSS/MLSS ) 0,60’dır. Bahsi geçen 
arıtma tesisinin genel atıksu karakteristiği Tablo 
1’de verilmiştir.

Hibrit sistemler (örn; MBBR, 
IFAS) azot giderim verimini 

artırmanın yanında, aktif çamur 
sistemine göre karbon ve fosfor 

giderim verimini artırması, 
daha iyi çökelme özelliği 
göstermesi, stabil işletim 

sağlaması yönüyle de dikkat 
çekmektedir.  

Biyofilm sistemlerinin en 
büyük avantajı, mikrobiyal 
bekletme süresini artırması 
ve nitrifikasyon bakterileri 
gibi düşük büyüme hızına 

sahip mikroorganizmaların 
sistemden yıkanmasını 

önlemesidir.  
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1.1.1 Tam Ölçekli Tesis Performansının 
Biyokütle Aktivite Deneyleri ile 
Değerlendirmesi

Nitrifikasyon Testi

Nitrifikasyon kinetiği, besin-mikroorganizma ora-
nının (F/M) yüksek ve düşük tutulduğu respiro-
metrik deneyler ile belirlenmiştir. Deneylerde, 
tam ölçekli tesisten yaz aylarında alınan biyokütle 
numuneleri kullanılmıştır. Yüksek F/M deneyleri 
Melcer ve diğ. (2003)’ne göre yapılmıştır. Dene-
yin yapıldığı kesikli reaktör, 70 mL aşı çamuru ile 
son çöktürme çıkış suyunun eklendiği 5 L hacimli 
sıcaklık kontrollü bir reaktördür. Reaktördeki çö-
zünmüş oksijen konsantrasyonu, blower ve difü-
zör yardımıyla 5 mgO2/L’nin üzerinde tutulmuş-
tur. Deney, reaktöre 50 mg NH4+-N /L ilavesiyle 
başlatılmıştır. Nitrifikasyonun gerçekleşmesi için 
NaHCO3 ile 350 mgCaCO3/L ilavesi yapılmıştır. pH 
otomasyon sistemi, pH değerini CO2 gazı yardı-
mıyla 7,3’te tutmuştur. Deney süresince 0,45 μm 
membran filtreden geçirilmiş numunelerden 
NOx analizleri yapılmıştır. Farklı sıcaklıklardaki nit-
rifikasyon kinetiğini belirlemek üzere (15, 23, 25, 
27°C) bir dizi kesikli deney yapılmıştır. Biyokütle 
aktivite ölçümleri için farklı evsel atıksu arıtma 
tesislerinin giriş atıksularında (WW2 , WW3) daha 
önce yapılmış olan çalışmaların sonuçları ile kı-
yaslama yapılmıştır.

Hetetrofik Aerobik Test

Respirometrik deneyler giriş atıksuyunun biyolo-
jik olarak ayrıştırılabilir KOİ fraksiyonunu hetetofik 
büyüme/hidroliz kinetiği ile birlikte belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Kesikli oksijen tüketim hı-
zı(OUR) deneyi ham çamurdan aklime edilmiş 

çamur ile gerçekleştirilmiştir. Başlangıç F/M ora-
nı 0,08 KgOİ/MgLSS/gün’dür. Reaktör, çözünmüş 
oksijen konsantrasyonu  6 mgO2/L olacak şekilde 
havalandırılmıştır. pH 7,3 seviyesinde sabit kalmış 
ve sıcaklık 24 °C’de tutulmuştur. 

Kinetik parametrelerin belirlenmesinde, Insel ve 
diğ. (2003) ile Brouwer ve diğ. (1994) çalışmaların-
da önerilen metotla AQUASIM (Reichert ve diğ., 
1998) tahmin yöntemi kullanılmıştır. Ototrof ve 
heteretrof biyokütle fraksiyonları ise SUMO simü-
latörü (Dynamita, Fransa) ile belirlenmiştir. Para-
metrelerin iteratif yaklaşımla tahmininde AQUA-
SIM ve SUMO sonuçlarının kombinasyonundan 
faydalanılmıştır. 

Denitrifikasyon Hızı (NUR)

Denitrifikasyon aktivitesi Nitrat Tüketim Hızıyla 
belirlenmiştir. Nitrat tüketim hızının, heterotrofik 
anoksik büyüme hızının (YHNO3), büyüme (hg)  
ve hidroliz için (hh) anoksik indirgeme faktörü-
nün belirlenmesi Melcer ve diğ.(2003)’ne göre 
yapılmıştır. Bu amaçla kesikli reaktörde endojen 
fazdaki 2 L aktif çamur ile 1,08 L ham çamur ka-
rıştırılmıştır. 72 mg NO3- -N/L başlangıç konsant-
rasyonunu sağlamak için KNO3 ilavesi yapılmış-
tır. MLVSS ve MLSS konsantrasyonları sırasıyla 4,4 
g/L ve 2,67 g/L’dir. Anoksik şartların sağlanması 
amacıyla reaktöre sürekli olarak N2 gazı verilmiş-
tir. Reaktörden NOx analizleri için deney boyun-
ca numune alınmıştır. Deneyin başlangıç ve bitiş 
pH değerleri sırasıyla 7,5 ve 7,7 olarak ölçülmüştür. 
Evsel atıksuyun (WW1) karakterizasyonu Tablo 1’de 
verilmiştir. Numuneler; kuru hava şartlarında, so-
ğutmalı-otomatik numune alma cihazıyla alınmış 
günlük kompozit numunelerdir.

Parametre Birim Değer

Toplam KOİ, CT mgO
2
/L 595

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ
5

mgO
2
/L 290

Toplam Askıda Katı Madde, TSS mg/L 310

Uçucu Askıda Katı Madde, VSS mg/L 200

İnert Katı Madde, XF mg/L 110

Toplam Kjeldahl Azotu, TKN mgN/L 57

Amonyum Azotu, NH
4
-N mgN/L 38

Toplam Fosfor, TP mgP/L 6.8

Orto Fosfat, PO
4
-P mgP/L 5.0

Alkalinite, S
ALK

mmol/L 8.0

Tablo 1: Giriş atık suyunun karakterizasyonu (WW1)
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Pilot Tesisin İşletilmesi
Hibrit biyofilm pilot tesisinin konfigürasyonu, kon-
vansiyonel atıksu arıtma tesisinde nitrifikasyonun 
gerektirdiği büyük kurulu alan ihtiyacını azaltmak 
üzere geliştirilmiştir (biyofilm nitrifikasyonu – kon-
takt denitrifikasyon sistemi). Çalışmanın temel he-
defi, alan ihtiyacını azaltırken azot giderim verimini 
artırmaktır. Bu amaçla akışkan yataklı biyofilm re-
aktörü (MBBR) ve ardında denitrifikasyon tankı bu-
lunan bir sistem kurulmuştur. Tam ölçekli bir atıksu 
arıtma tesisi sahasında kurulmuş olan pilot tesisin 
akış şeması Şekil 1’dedir. Tesisin işleyişi; atıksuyun 
karbon içeriğinin bir kısmının anaerobik tankta bi-
yokütle bünyesine alınması ve bir kısmının da ön 
çöktürme tanklarında çöktürülmesi, ardından kar-
bon içeriği zengin dip çamurunun atıksudan ayrış-
tırılması esasına dayanır. Çöktürme tankının düşük 
KOİ içerikli supernatantı doğrudan nitrifikasyon 
tankına (biyofilm) iletilirken, KOİ içeriği bakımından 
zengin biyokütle nitrifiye edilmiş atıksu ile anoksik 
tankta birleşir. Pilot tesisten sağlaması beklenen 
faydalar: (1) nitrifikasyon hacminin azaltılması, (2) 
denitrifikasyon potansiyelinin artırılmasına yönelik 
olarak atıksudaki karbon içeriğinin ayrılması, (3) nit-

ratın içsel sirkülasyonu ve bunun için gereken pom-
pa ihtiyacının ortadan kaldırılmasıdır. 7 m3/gün de-
bili ham atıksu önce asidifikasyon tankına (Bio-P), 
ardından ara çöktürme (ön çöktürme) tankına 
girer. Geri devir çamuru (RAS) ve ham su, organik 
maddenin yağ asitlerine dönüştürüldüğü ve sonra-
sında PHA olarak biyokütle içerisinde depolandığı 

Bio-P tankında (1.1 m3 aktif hacimli) karışır. Karışım 
(RAS ve asidifiye olmuş atıksu) bio-flokülasyonun 
gerçekleşmesi ve ayrıca organik maddenin floklar 
üzerinde tutunarak çöktürülmesi için ön çöktürme 
tankına alınır. KOİ konsantrasyonu düşük, amon-
yum yönünden zengin olan çöktürme tankı süper-
natantı biyofilm nitrifikasyon tankına alınır (1,4 m3) 
KOİ yönüyle zengin çamur (ön çöktürme tankı dip 
çamuru) ve nitrifiye edilen atıksu (nitrifikasyon tankı 
çıkış suyu) denitrifikasyon tankında karışır. (1,0 m3) 
Denitrifikasyon tankını, kalan KOİ’nin giderildiği ve 
azot gazı (N2) sıyırma işleminin yapıldığı son hava-
landırma tankı takip eder. Son çöktürme tankında 
ise arıtılmış su biyokütleden ayrılır ve geri devir ça-
muru Bio-P havuzuna devrettirilir.

MBBR tank hacminin %30’u, spesifik yüzey alanı 
350 m2/m3 olan biyofilm medya ile doldurulmuş-
tur. Online ölçümler çözünmüş oksijen, MLSS and 
ORP/pH probları ile yapılmıştır. Havalandırma için 
200 Nm3/saat kapasiteli santrifüj blower kullanıl-

Şekil 1. Proses Akış Şeması -  SUMO (Dynamita)

Çalışmanın temel hedefi, 
alan ihtiyacını azaltırken azot 

giderim verimini artırmaktır. Bu 
amaçla akışkan yataklı biyofilm 

reaktörü (MBBR) ve ardında 
denitrifikasyon tankı bulunan 

bir sistem kurulmuştur.  

Şekil 2. (a) Pilot ölçekli hibrit aktif çamur sistemi 
(b) SVI ölçümü (c) çıkış suyu (d) jar test deneyi
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mıştır. Havalandırma, 9” EPDM difüzörler aracılığı 
ile yapılmıştır.  Havalandırılmayan tanklarda karı-
şım düşey milli mikserlerle yapılmıştır.

Geri devir hattından atılan fazla çamur ile anoksik 
tank ve son havalandırma tankında MLSS konsant-
rasyonu 4500 mg/L’de tutulmuştur. Şekil 2a ve 2b 
pilot tesis ile sahadaki çamur hacim indeksi (SVI) 
ölçümlerini, Şekil 2c çıkış suyunu göstermektedir.

Organik maddenin çöken biyokütleye tutunma 
kapasitesini belirlemek amacıyla biyo-flokülasyon 
deneyleri yapılmıştır. Deneyler jar-test düzeneğin-
de (F105A0112 Velp Jar Test Type FC6S,England) 
yapılmıştır. Atıksu ve geri devir çamuru farklı ha-
cim oranlarında 3 saat süreyle karıştırılmış (WW-
RAS: 90-10%; 80-10%, 70-30%, 60-40% and 50-
50), sonrasında 2 saat çöktürülmüştür. (Şekil 2d) 
Çöktürme işleminden sonra süpernatantta PO4-P 
ve toplam KOİ analizleri yapılmıştır. Tüm konvan-
siyonel analizlerde standart metotlar (Standart 
Methods (2005)) uygulanmıştır. Pilot tesisin bahsi 
geçen dizayn ve işletme parametreleri üzerinden 
3 farklı sıcaklık için (10, 20, 25 °C) kararlı hal perfor-
mansı izlenmiş ve simüle edilmiştir.

Pilot Tesisin Simülasyonla Büyük 
Ölçekte Dizaynı
Bu kısımda, elde edilen kinetik karakterizasyon 
verileri ve pilot tesis performans sonuçları ile 
konvansiyonel biyolojik nütrient giderimi (BNR) 
ve hibrit biyofilm sistemlerinin simülasyon esaslı 
proses dizaynı yapılmıştır. Amaç 100.000 m3/gün 
debili bir evsel atıksuyun (WW1) arıtılması için ge-
reken alan ve havalandırma ihtiyacı ile çıkış suyu 

kalitesinin karşılaştırılmasıdır.

Konvansiyonel BNR sistem için aerobik çamur 
yaşı nitrifikasyon kinetik testlerinden elde edilen 
sonuçlara göre belirlenmiş, anoksik hacim ise 
NUR testinden elde edilen denitrifikasyon potan-
siyeline (NDP) gore seçilmiştir. KOİ/TKN oranının 
yüksek olmasından dolayı (10,5) sistemin işletme 
şekli olarak simultane nitrifikasyon ve denitrifikas-
yon (SNdN) prosesi seçilmiştir. Bio-P hacmi 0,8 
saat bekletme süresine göre belirlenmiştir. 

Pilot tesisin verilerinde, biyoflokülasyon deneyin-
den elde edilen sonuçlara göre modifikasyon ya-
pılmış (geri devir oranı) ve hibrit biyofilm sistemi 
buna göre boyutlandırılmıştır.Ana amaç biyoflo-
külasyonu maksimize ederek ön çöktürme ha-
vuzunun katı madde yüklemesini düşürmektir. 
Bunun için geri devir çamurunun %30’u Bio-P 
tankına, kalan kısmı anoksik reaktöre yönlendiril-
miştir. Geri devir oranı %80’e setlenmiştir. Konvan-
siyonel ve hibrit sistem konfigürasyonlarının kararlı 
hal performans simülasyonları SUMO ile yapılmış 
ve Şekil 3’te verilmiştir.

Sonuçlar
Biyokütle Aktivite Deneylerinin Kinetik 
Değerlendirmesi
Bu bölümde tam ölçekli atıksu arıtma tesisinden 
(WW1) alınan aktif çamur numunesinde yapılan 
kesikli reaktör deneylerinin sonuçları verilmiştir. 
Bunlar; yüksek F/M oranında nitrifikasyon, nitrat tü-
ketim hızı (NUR) ve oksijen tüketim hızı (OUR) de-
neyleridir. Deneyler ototrof ve heteretrof biyokütle-
nin kinetik katsayılarını belirlemek için yapılmıştır.

Şekil 3. Proses performans karşılaştırması için yapılan simülasyon (a) hibrit biyofilm sistem – pilot tesis 
(b) konvansiyonel BNR sistem – tam ölçekli
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İlk aşamada, WW1atıksuyu ile yüksek F/M nitrifikas-

yon deneyleri yapılmıştır. Sıcaklık değişimlerinin 

aktif çamur sistemine etkisini karakterize etmek 

için deneyler 15, 23, 25 ve 27°C sıcaklıklarında ya-

pılmıştır. Net spesifik büyüme hızları () 15°C ve 25°C 

sıcaklıklar için sırasıyla  0.26 gün-1 and 0.73 gün-1 

olarak tespit edilmiştir. (Şekil 4a) Daha önce de ya-
pılmış olan WW1 atıksuyunda nitrifikasyon bakteri-
lerinin spesifik büyüme hızları için farklı sıcaklıklar-
da yapılan validasyon çalışmalarında (23, 27°C) 2 yıl 
sonra dahi aynı değerlere ulaşılmıştır. Nitrifikasyon 
aktivitesi, yüksek F/M testine paralel olarak Şekil 
5a’da gösterilen farklı başlangıç amonyum kon-
santrasyonlarına sahip (4.0 ve 7.5 mgN/L) OUR test-
leri ile de doğrulanmıştır. (Düşük F/M nitrifikasyon 
testleri) Tablo 2’de verilen nitrifikasyon kinetikleri 
WW1 için OUR profiliyle tam bir uyum içindedir. 
Şekil 4a’daki net büyüme hızı, nitrifikasyon aktivi-
tesi üzerinde sıcaklığın etkisini göstermektedir.

Şekil 4a’da farklı atıksular ile (WW2, WW3) yapılan 
kinetik testlerin sonuçlarına da yer verilmiştir. (Sö-
zen ve diğ., 1996; 2008) Sonuçlar, bu çalışmada 
elde edilen veri ile tam bir uyum içindedir. Nit-
rifikasyon bakterilerinin maksimum büyüme hızı 
() 0.56 gün-1, bozunma hızı (bA) 0.15 gün-1’dür. Bu 
büyüme hızları literatür verilerine kıyasla düşüktür. 
Wichern ve diğ. (2003) Almanya’daki 6 farklı tam 
ölçekli atıksu arıtma tesisinde yaptığı modelleme 
çalışmasında belli referans sıcaklıkta nitrifikasyon 
bakterilerinin maksimum büyüme hızlarını () 
0.9-1.6 gün-1 aralığında bulmuştur. Melcer ve diğ. 
(2003) ise Amerika’daki uygulamada maksimum 
büyüme hızını Henze ve diğ. (2000) çalışmasın-
daki değerlerle (i.e., 20°C’de 1.0 gün-1) uyumlu ola-
rak 0.9 gün-1 bulmuştur.

Giriş KOİ fraksiyonu; çözünmüş inert KOİ (SI), ko-
lay biyolojik ayrışabilir KOİ (SS), hızlı hidrolize ola-
bilen KOİ (SH), yavaş biyolojik ayrışabilir KOİ (XS) 
ve partiküler inert KOİ (XI) olmak üzere 5 model 
parametre ile sınırlandırılmıştır. KOİ fraksiyonu, 
giriş suyunun (WW1) orta derecede kirli bir atıksu 
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Şekil 4. Deney sonuçları (a) farklı atıksuların farklı sıcaklıklarda net büyüme hızları 
(b) yüksek F/M nitrifikasyon testi (T=15°C, WW

1
) 

Model Parametreler Birim Değer

Heteretroflar

Anoksik heteretrof  üreme, Y
HD

gKOİ/gKOİ 0,58

Aerobikheteretrof  üreme, YH gKOİ/gKOİ 0,64

XH için maksimum büyüme hızı, gün-1 2,70

XH  için yarı doygunluk, KS mgKOİ/L 4,00

XS için maksimum hidroliz hızı, 
khx

gün-1 1,60

XS için hidroliz yarı doygunluk, 
KXX

gKOİ/gKOİ 0,08

Büyüme için anoksik düzeltme 
faktörü, ηg

- 0,72

Hidroliz için anoksik düzeltme 
faktörü, ηH

- 0,90

Bozunma için anoksik düzeltme 
faktörü, ηE

- 0,62

Ototroflar

Amonyum oksitleyiciler için maks 
büyüme hızı,NH

gün-1 0,75

XNHiçin yarı doygunluk, KNH mgN/L 0,70

Nitrit oksitleyiciler için maks 
büyüme hızı ,NO

gün-1 0,40

XNObüyümesi içinyarı doygunluk, 
KNO

mgN/L 0,60

XNHiçin içsel solunum hızı, bNH gün-1 0,17

XNOiçin içselsolunum hızı, bNO gün-1 0,12

Tablo 2: Kalibrasyonda kullanılan parametreler (T=24°C)
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olduğunu göstermektedir.(Henze ve diğ., 2008).

Şekil 5b, WW1 ile yapılan nitrat tüketim hızı (NUR) 
deneyi sonuçlarını göstermektedir. K1, hızlı biyolojik 
olarak ayrıştırılabilen KOİ tüketimine ait nitrat tüke-
tim hızını;  K2 biyolojik olarak yavaş ayrıştırılabilir KOİ 
tüketimine ait nitrat tüketim hızını; K3 ise içsel solu-
num fazına ait nitrat tüketim hızını belirtmektedir. 
NUR sonuçları K1 için 28 mgN/gMLVSS/saat, K2 için 
9 mg N/g MLVSS/saat’tir. Bu değerler Sözen ve diğ. 
(2002) ve Van Haandel ve diğ. (1982) ile yakın değer-
ler olup, Randall ve diğ. (1992); Barnard ve Meiring 
(1977) çalışmalarına kıyasla oldukça düşüktür.

Ham atıksuda yapılan oksijen tüketim hızı (OUR) 
ölçümleri (Şekil 6a), heteretrofik biyokütle aktivi-
tesinin Tablo 2’de verilmiş olan maksimum büyü-
me hızı () ve hidroliz hızıyla (khx) bağlantılı olarak 
düşük olduğunu göstermektedir. Bu paramet-
reler, literatürde önerilen değerlerin %40’ı düze-
yindedir.Bununla birlikte heteretrofik büyüme 
(hg=0.73), hidroliz prosesi (hH=0.73) ve bozunma 
prosesi (hE=0.60) için OUR/NUR testlerinden elde 
edilen anoksik düzeltme faktörü literatür değer-
leriyle uyumludur. OUR deneyi boyunca ölçülen 

NOx konsantrasyonları Şekil 6b’de verilmiştir. NOx 
üretimi, amonyum (XNH) ve nitrit (XNO) oksitleyici-
lerin maksimum büyüme hızının belirlenmesinde 
kullanılmıştır. Kinetik parametrelerle ilgili yapılan 
çalışmalar bu arıtma tesisinde heteretrofik ve otot-
rofik aktivitenin düşük olduğunu göstermektedir. 
Kanalizasyona endüstriyel atıksu deşarjının, düşük 
kinetik değerlere sebebiyet vermesi muhtemeldir.

Hibrit Biyofilm Pilot Tesisin Performans 
Analizleri ve Simulasyonu
Bu bölümde pilot tesisin 3 farklı sıcaklıkta (10, 20 
ve 25°C) kararlı hal performansı incelenmekte-
dir. Başlangıçta pilot tesis, kış mevsimi boyunca 
giriş KOİ konsantrasyonunun 490 mg O2/L, TKN 
konsantrasyonunun 52 mg/L düzeyinde olduğu 
düşük yüklerle çalışmıştır. Kış mevsimi için pilot 
tesisin toplam azot (TN) giderimi %69 verimle 
gerçekleşmiştir. Çıkış suyu azot analizleri, MBBR 
reaktöründe nitrifikasyonun tamamlanmaması 
sebebiyle amonyum deşarjı olduğunu göster-
miştir. Bununla birlikte, biyofilm (MBBR) reaktö-
ründe 1,8 g N/m2/gün spesifik azot yükleme hızın-
da ve 8 mg/L oksijen konsantrasyonunda 10 mg/L 
düzeyinde amonyum azotu giderimi olmuştur. 
Sistem toplam fosfor gideriminde (TP) %86 verim 
elde etmiştir. (Tablo 4) Tablo 3’teki parametreler 
kullanılarak yapılan SUMO simülasyonu nütrient 
giderim performansını doğrular niteliktedir. Pilot 
tesisin kararlı hal durumu için biyokütle tutunma 
yoğunluğu 1,1 g TSS/m2 ‘dir. Tablo 4’ün ortadaki 
sütunu 20°C sıcaklıktaki performansı temsil et-
mektedir. Bu dönemde %77 oranı ile daha iyi bir 
toplam azot (TN) giderim verimi elde edilmiştir. 
Bu durum için biyofilm reaktöründe spesifik azot 
yükleme hızı 2 g N/m2/gündür. Elde edilen ve-
rilerde dikkat çeken bir nokta; ön çöktürme çı-

 
Şekil 5. Nitrifikasyon aktivitesinin respirometrik profili (b) NUR testi 

Parametre Konsantrasyon
mgKOİ/L

Fraksiyon
%

Toplam KOİ, CT 595 100

Çözünmüş KOİ, ST 190 32

Çözünmüş inert KOİ, SI 30 5

Biyolojik kolay 
ayrıştırılabilir KOİ*, SS

90 10

Hızlı hidrolize olabilen 
KOİ (kolloidal), SH

70 17

Yavaş biy. ayrıştırabilir 
KOİ (partiküler), XS

310 53

İnert partiküler KOİ, XI 95 16

Tablo 3: Evsel atıksuyun (WW1) KOİ fraksiyonu
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kış suyunda KOİ konsantrasyonunun 70 mg/L 
(SKOİ: 50 mg/L) olması ve giriş suyu KOİ içeriğinin 
%80’den fazla bir oranla Bio-P havuzunda biyof-
lokülasyonla giderilmiş olmasıdır. Bio-P tankında 
ölçülen ve simüle edilen PO4-P konsantrasyonu-
nun 10 mg/L düzeyinde olması, EBPR aktivite-
sinden dolayı fosfor salınımının olduğuna işaret 
etmektedir. Benzer şekilde, simülasyon çalışması 
pilot tesisin 20°C’deki çıkış suyu kalitesiyle uyum 
göstermektedir.

Tablo 4’ün son sütunu pilot tesisin 25°C’deki per-
formansını göstermektedir. TN giderim verimi 
%83, TP giderim verimi %90’dır. En düşük çıkış 
NH4-N konsantrasyonları bu sıcaklıkta görülmüş-
tür. (1.3 g N/m2/gün spesifik azot yüklemesinde) 
Çıkış suyuna MBBR ile üçüncül bir nitrifikasyon 
uygulandığında 17 °C’de 1.7 gN/m2/gün, 19 °C’de 
2.0 gN/m2/gün giderim hızı elde edilmiştir. Ok-
sijen konsantrasyonu 3.5 mg O2/L’nin üzerinde 
tutulmuştur. Çözünmüş oksijenin 10 mg/L seviye-
lerinde olması halinde nitrifikasyon hızının 3 g N/
m2/gün’e çıkarılması mümkündür (Salvetti et al., 
2006). Bununla birlikte sabit biyofilm medya ile 
yapılan üçüncül nitrifikasyon çalışmalarında 10-23 
°C sıcaklıklarda 1.3-1.6 gN/m2/gün nitrifikasyon hızı 
elde edilmiştir. Bu çalışmada uygulanan MBBR 
nitrifikasyon sistemi, çöktürmeden sonraki süper-
natant fazında organik madde miktarının düşük 
olması sebebiyle konvansiyonel IFAS sistemlerine 
göre (0,6-0,7 g N/m2/gün) daha yüksek yükleme 
oranlarına ulaşabilmektedir. Hem ve Odegaard 
(1994) 5 g/m2/gün değerinden düşük spesifik or-
ganik yüklemenin (çözünmüş KOİ olarak) MBBR 
sistemlerinin nitrifikasyon hızını etkilemediğini 
belirtmiştir. Bu çalışmada, MBBR medyanın orga-
nik yükleme hızı nitrifikasyon hızını olumsuz etki-
lemeyecek bir seviye olan 6-7 g KOİ/ m2/gün’dür.

Tablo 4’te farklı proses şartları için, ölçümlerle si-
mülasyon arasında uyumlu sonuçlar görülmek-
tedir. MBBR reaktöründeki -150 mV düzeyindeki 
ORP değerleri denitrifikasyon sonrasında NO3-N 
kaldığını göstermektedir. Yapılan ölçümler de 
anoksik tankta 5.5 mg N/L nitrat konsantrasyonu 
olduğunu göstermiştir. Bu durum, biyolojik ola-
rak ayrıştırılabilir KOİ’nin neredeyse tamamının 
primer çamurda tutulmasına rağmen anoksik 
tank hacminin yetersiz kaldığını göstermektedir. 
Denitrifikasyonun yetersiz kalmasında MBBR re-
aktöründeki oksijen konsantrasyonunun (8 mg 
O2/L) da etkisi olduğu düşünülmektedir.
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Şekil 7. Organik Madde Giderimi için Flokülasyon Deneyi

Biyoflokülasyon optimizasyonu için, atıksu ile geri 
devir çamurunun farklı oranlarda karışımının etki-
leri jar testte incelenmiştir. Buradaki temel amaç 
çamur yükünü düşürerek ön çöktürmenin alan 
ihtiyacını azaltmaktır. Şekil 7, süpernatantta jar 
test sonrasında yapılan PO4-P ve  KOİ analiz so-
nuçlarını vermektedir. Buna göre KOİ’nin çamur-
da tutulmasının optimizasyonu ve fosfor salınımı-
nın maksimize edilmesi için %30 geri devir oranı 
yeterlidir.
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Şekil 6. WW1 için simülasyon sonuçları (a) respirometrik OUR profili (b) NOx profilleri
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2.3 Proses Karşılaştırması için Sistem 
Dizaynı
Tam ölçekli konvansiyonel aktif çamur tesisinin 
(WW1) yıllık sıcaklık değişimlerine bağlı nitrifi-
kasyon performansı Şekil 8a’dadır. Grafik, ATV131 
standardına göre hesaplanan aerobik çamur 
yaşı (SRTA)  ile Tablo 2’de WW1 için belirlenmiş 
olan kinetik üzerinden hesaplanan çamur yaşını 
göstermektedir. ATV 131 (2000) dizaynına göre 15 
°C’de nitrifikasyon için 5 gün çamur yaşı yeterlidir. 
Ancak nitrifikasyon bakterilerinin gerçek kinetik 
verileri ile Kayser (1989)’a göre yapılan çamur 
yaşı hesabında nitrifikasyon için gereken aerobik 
çamur yaşı 12 gün’dür. Diğer yandan Şekil 8b, 5 
gün aerobik çamur yaşına sahip aktif çamur sis-
teminin (WW1) proses sıcaklığına bağlı çıkış suyu 
NH4-N konsantrasyonlarını göstermektedir. Sis-
tem, nitrifikasyonu sıcaklık 21°C’nin üzerine çıktı-
ğında tamamıyla gerçekleştirebilmektedir. Şekil 
8a’da 5 gün çamur yaşının nitrifikasyonu gerçek-
leştirmek için 21°C’nin üzerinde sıcaklık gerektir-
diğini göstererek (kırmızı çizgi) bu bilgiyi doğru-
lamaktadır. 

Simülasyonla 100.000 m3/gün atıksu arıtma kapa-
siteli bir konvansiyonel ve hibrit biyofilm aktif ça-

mur prosesinin dizayn parametreleri ve çıkış suyu 
kalitesi karşılaştırılmıştır. Tablo 5 konvansiyonel ve 
hibrit biyofilm aktif çamur sistemlerinin 15°C’deki 
simülasyon esaslı proses analizini özetlemektedir. 
Simülasyonda Tablo 2’de verilen model paramet-
releri, Tablo 1 ve 3’te verilen giriş atıksuyu karakteri 
ile birlikte kullanılmıştır. Ön çöktürme tankı hac-
minin azaltılması için, geri devir çamurunun (RAS) 
%30’unun ayrılarak Bio-P tankına devrettiği unu-
tulmamalıdır. Kalan kısmı (%70)doğrudan anok-
sik tanka verilmiştir. Dolayısıyla simülasyonda pilot 
tesisten farklı olarak geri devir oranları ve reaktör 
hacimlerinde çıkış TN ve TP değerlerinin limitleri-
ni sağlayacak şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Sonuçlar, Bölüm 3.1’de de bahsedildiği üzere 
düşük nitrifikasyon aktivitesinden dolayı konvan-
siyonel sistemin çok daha büyük hacimler gerek-
tirdiğini göstermiştir. Şekil 7a’da da görüldüğü 
üzere 15°C’de aerobik çamur yaşı 12 gün olmalıdır. 
Bununla birlikte hibrit sistem nütrient giderimini 
konvansiyonel sistemin neredeyse yarı hacminde 
gerçekleştirmektedir. Buna ek olarak nitrifikasyon 
bakterilerinin düşük büyüme kinetiklerine rağ-
men (Tablo 2) biyofilm sistemde nitrifikasyonun 
tamamıyla gerçekleşmesi mümkündür. Dola-
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Şekil 8. Nitrifikasyon için gereken minimum aerobik çamur yaşı hesabı(a) ve tam ölçekli arıtma tesisinin çıkış suyu 
NH4-N konsantrasyonları(b)

Parametre

T=10°C T=20°C T=25°C

Giriş 
Çıkış suyu

Giriş
Çıkış suyu     

Giriş
Çıkış suyu

Analiz Simülasyon Analiz Simülasyon Analiz Simülasyon

KOİ 490 20 25 700 37 42 600 30 38

NH4-N 32 11.5 12.3 43 8.0 7.0 36 1.5 1.3

NO3-N nd* 2.5 2.6 nd 5.0 5.6 nd 5.1 6.2

Toplam N 52 15.3 16.0 64 14.9 13.6 54 7.5 9.0

TP 7.0 0.9 0.8 6.5 nm* 0.6 7.0 0.6 0.4

Tablo 4: Hibrit pilot tesisin kararlı hal performansı ile simülasyon sonuçlarının karşılaştırması
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yısıyla harici nitrifikasyon, nütrient gideriminde 
konvansiyonel aktif çamur sistemine göre büyük 
avantaj sağlamıştır. Diğer yandan, hibrit sistem-
de %24 daha fazla çamur üremesi, çamur yaşının 
düşük olması sebebiyledir. Hibrit sistemin, kon-
vansiyonel sistemden %13 daha az hava ihtiyacı 
bulunmaktadır. Simülasyon, konvansiyonel siste-
min yüksek çamur yaşından dolayı çıkış suyunda 
yüksek PO4-P konsantrasyonları (4,2 mgP/L) ol-
duğunu ortaya koymuştur. Hibrit sistem ise biyo-
film reaktörü dışında çamur yaşının 5 gün olması 
sebebiyle iyi bir EBPR performansı sergilemiştir. 
Düşük çamur yaşında çalıştırılan aktif çamur sis-
temlerinin daha fazla P tutarak daha iyi bir EBPR 
performansı sağladığı bilinmektedir. Genel olarak 
hibrit aktif çamur sistemi daha iyi bir EBPR perfor-
mansının yanında daha düşük alan ve hava ihtiya-
cı yönüyle avantaj sağlamaktadır.

Değerlendirme
Alan kısıtlaması kompakt, enerji yönüyle verimli 
ve stabil aktif çamur proseslerini gerekli kılmakta-
dır. Yüksek yatırım maliyeti gerektiren atıksu arıt-
ma tesislerinin dizaynı aşamasında alınan kritik 
kararlar, en uygun alternatifi belirlemeye yönelik 
olmalıdır. Bu nedenleseçilen prosesin başarısının 
sınırlarını belirlemek ve doğru dizaynı yapmak 
adına, kinetik ve sitokiyometrik model paramet-
relerinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için 
detaylı araştırma yapılmalıdır.Bu çalışmada, mo-
del parametrelerinin genel kabul görmüş dizayn 
kriterlerinden saptığı görülmüştür. Üzerinde çalı-
şılan atıksu karakteri için, düşük nitrifikasyon akti-
vitesi yüzünden 15°C’den düşük sıcaklıklarda nit-
rifikasyonun başarıyla gerçekleşmesi için ATV131 
standardına göre dizayn edilmiş bir konvansiyo-
nel aktif çamur prosesinden 2,5 kat daha fazla ae-

robik çamur yaşı (20 gün) gerekmektedir.

Konvansiyonel aktif çamur ile entegre edilmiş 

biyofilm (IFAS) sistemi, nitrifikasyon için gereken 

alan ihtiyacını önemli ölçüde azaltmıştır. Aktif 

çamurdaki nitrifikasyon bakterilerinin düşük bü-

yüme hızlarına rağmen IFAS sisteminde 2 gN/

m2/gün’e varan azot yükleme hızlarına ulaşmak 

mümkündür. Geri devir çamuruna uygulanan bi-

yoflokülasyon sayesinde çözünmüş ve partiküler 

biyolojik parçalanabilir organik maddeler atıksu-

dan kolaylıkla ayrıştırılabilmektedir. Bunun için 

%30 oranında bir aktif çamur geri devri yeterli 

olmaktadır. Flokülasyonla giriş suyundaki KOİ’nin 

%85’i çamur içinde konsantre olabilmektedir.

Düşük biyokütle aktivitesinin nütrient giderimin-

de oluşturduğu dezavantaj, kısıtlayıcı olan nitrifi-

kasyon adımının ana akımdan ayrılması yoluyla 

hibrit aktif çamur sistemlerinde ortadan kaldırı-

labilir. Prosesin gereklilikleri tamamen atıksuyun 

spesifik kinetik ve sitokiyometrik parametrelerine 

bağlıdır. Önerilen bu proses ek alan gerektirme-

den atıksu arıtma tesislerinin kapasite artışı sağla-

masında önemli bir avantaja sahiptir.

Kaynaklar
1. Güneş G., Hallaç E., Özgan M., Ertürk A.,O-

kutman Taş D., Çokgor E., Güven D.,Takacs 
I., Erdinçler A., Insel G. (2018), Enhancement 
of Nutrient Removal Performance of Activa-
ted Sludge with Novel Hybrid Biofilm Pro-
cess, Bioprosess and Biosystems Engineering 
2018, 10.1007/s00449-018-2042-9

Parametre Birim Konvansiyonel Hibrit Biyofilm 

Toplam hacim, VT m3 140000 75000

Toplam aerobik hacim, VA m3 98000 48000

Anoksik hacim oranı, VD/VT % 35 23

Gereken hava debisi, Qair Nm3/h 36600 32000

Günlük çamur üretimi, PXT t/day 25 31

Çamur yaşı, SRT days 20 5**

Çıkış Suyu Kalitesi

Toplam azot mgN/L 6.0 9.0

Orto-fosfat, PO4-P mgP/L 4.2 0.7

Tablo 5: Konvansiyonel ve hibrit biyofilm aktif çamur sistemlerinin simülasyon üzerinde karşılaştırması(@15°C)
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Giriş

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 
ve Su Vakfı tarafından İstanbul pilot bölge 
olmak üzere “İklim Değişikliğinin İstanbul ve 

Türkiye Su Kaynakları Geleceğine Tesirleri Projesi” 
gerçekleştirilmiştir. 22 Temmuz 2008 tarihinde 
başlayan ve 20 ay süren bu projenin gayesi, İs-
tanbul pilot bölge olmak üzere, Türkiye’deki bazı 
önemli su kaynaklarının (Susurluk, Seyhan, Fırat, 
Dicle, Gediz) dünya ölçeğinde iklim değişimi ve 
yerel ölçekte de demografik, meteorolojik, hidro-
lojik, sosyal ve ekonomik özelliklerini göz önünde 
bulundurarak gelecek yıllarda en iyi bir biçimde 
işletilmesi için 2000-2050 yılları arası bir sürede 
aylık bazda gerekli veri tabanını tesis etmek ama-
cıyla plan, proje ve bilgisayar yazılımlarının hazır-
lanarak sunulmasıdır.

İklim değişikliği ile mücadele etmenin öncesinde 
atılması gereken adımlar arasında; başta su yapı 
ve tesislerinin iklim değişikliğine hazırlıklı olması, 
uyum sağlaması ve değişik senaryolar altında en 
az zarara sebep olabilecek çözümlerin sağlan-
ması gelir. Bu bakımdan, çalışmanın öncesinde 
mevcut su kaynaklarının ortaya çıkabilecek iklim 
değişikliğine ne kadar cevap verebileceğinin el-
deki verilere göre belirlenmesi gereklidir.

Böyle bir değerlendirme için dünya iklim değişik-

liğinin 2050 yılına kadar olan aylık senaryoları su 
kaynakları havzalarına taşınarak oluşacak davranış 
biçimleri tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın hedefi, gelecek 50 yıl içinde 
(2000-2050) aylık ölçekte İstanbul’un herhangi 
bir noktasında ortaya çıkması beklenen özellikle 
yağış (daha sonra da akış) verilerinin öngörülerek 
çizelgeler ve haritalar şeklinde sunulmasıdır. Ayrı-
ca, bu proje sırasında yapılan tüm bilimsel adım-
ları içerecek bir yazılım programının hazırlanması 
da bu projenin amaçlarından birisidir. Buna ila-
ve olarak 2000-2050 yılları arasında aylık ölçek-
te bilgisayar yazılımları hazırlanmıştır. Özellikle, 
2000-2050 yılları arası aylık senaryoların bilimsel 
yöntemlerle öngörülerinin yapılarak gerekli ted-
birlerin alınması yoluna gidilmesinde, Dünya Su 
ve İklim Değişikliği Programı Milenyum Kalkın-
ma Hedefleri ve IPCC’nin (Hükümetler Arası İk-
lim Değişikliği Paneli) 2007 raporunda belirtilen 
tavsiyelere paralel bir yöntem izlenmesi amaçlar 
arasında bulunmaktadır.

Bu araştırma projesi, söz konusu bilgilerin ve ge-
leceğe yönelik senaryoların elde edilerek yerel 
şartların da göz önünde tutulması ile gerekli ön-
görülerin yapılması amacını taşımaktadır.

İklim değişikliği sonucu İstanbul ve Türkiye’de 
(bazı havzalarda) yağışların değişimi, yağış-akış 
ilişkilerinin değişimi ile bunların yer ve zaman 
boyutunda hidrolojik boyutlarının değişiminin 

 Bu çalışmanın hedefi, gelecek 50 yıl içinde 
(2000-2050) aylık ölçekte İstanbul’un herhangi bir 
noktasında ortaya çıkması beklenen özellikle yağış 

(daha sonra da akış) verilerinin öngörülerek çizelgeler 
ve haritalar şeklinde sunulmasıdır.  

Filiz DAŞKIRAN
Çevre Yüksek Mühendisi
İSKİ, Araştır ma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
İSTANBUL SU 
KAYNAKLARINA ETKİSİ
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hesaplanması, gelecekte su yönetiminin sağlık-
lı bir şekilde yürütülebilmesi için bir zorunluluk 
haline gelmiştir.

Hava durumları kısa vadeli, iklim durumları ise 
eğer önceden belirli bir risk seviyesinde görüle-
bilirse orta ve uzun vadeli stratejik planlamaların 
yapılmasına esas teşkil eder. Özellikle iklim bilimi 
(klimatoloji), geçmiş veri ve gözlemlerden yararla-
narak meteorolojik değişkenlerin (sıcaklık, yağış, 
nem, basınç, rüzgar hızı, vb.) orta ve uzun vadeli 
davranışlarının gelecekteki durumlarını öngör-
meye yarayan bir bilim dalıdır. İklim bilimi öngö-
rülerine göre her toplum sürdürmekte oldukları 
faaliyetlerini (tarım, gıda, sosyo-ekonomik durum, 
savunma, vb.) planlayarak daha yüksek refah sevi-
yesine ulaşmayı amaçlar. Bunun için sel, taşkın, ku-
raklık, bütüncül su yönetimi gibi su ile ilgili olarak 
toplumun faaliyetlerini etkileyebilecek değişkenler 
ve bunların gelecekteki davranışlarını öngörmek 
için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

İşte böyle bir çalışma bu projenin kapsamı içinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve 
dışında (Melen ve Rezve dereleri) bulunan su top-
lama havzaları ve durumları için yapılmaktadır.

İklim ayrıca gıda varlığı güvenirliliğini, su kalitesini, 
yerleşim alanları ve arazi kullanım imkanlarını da 
tesiri altına alır. Özellikle 21. yüzyılda etkisinin faz-
laca olması beklenen iklim değişikliğinin bu top-
lum faaliyetlerine etkisinin öngörülmesi amacıyla 
bilimsel esaslı modellerin geliştirilerek geleceğin 
öngörülmesi gerekmektedir. İşte, bu tür önemli 
noktaların bazıları bu projenin içinde yer almak-
tadır. Özellikle, gelecek yıllardaki iklim ile ilgili me-
teorolojik ve hidrolojik bilgiler, bu olayların zararlı 
olabilecek etkilerinin azaltılması bakımından ihti-
yaç duyulacak önlemlerin alınması için gereklidir. 
Bunun için bir yerin (burada İstanbul bölgesi) orta 
ve uzun vadeli (2000-2050) iklim durumunu ve 
bunun yakın geçmiş ile olan farkını ortaya koyabi-
lecek çalışmalar yapılmalıdır, ki bunların sonuçla-
rına göre gerekli planlamalar yapılabilsin.

Bu çalışma, iklim değişikliği hesaplamalarının 
dünya yaklaşımları ile bütünleşmesini sağlaya-
caktır. Dünyada değişik merkezlerde yapılan 
atmosfer dinamiği modellerinden elde edilen 
sonuçların İstanbul’a uyarlanması ile; ileride or-
taya çıkabilecek aşırı yağış ve kurak devreler gibi 
hidro-meteorolojik büyüklükler tespit edilecek, 
gelecek 50 yıl içinde ortaya çıkabilecek sıklık ve 
şiddetler önceden öngörülecek ve İklim değişikli-
ği ile mücadele edebilmek için değişik yerel yön-

tem ve yaklaşımlar ortaya çıkarılacaktır

Proje süresince proje kapsamında yapılan çalış-
maları içeren ayrıntılı bir çalışma planı hazırlan-
mıştır. Planda; i) Proje Yöntem ve çözümlemeleri 
(analizleri), ii) Meteorolojik ve hidrolojik veri top-
lama çalışmaları, iii) Uluslararası iklim değişikliği 
senaryo verilerinin elde edilmesi, iv) Veri güvenir-
lilik çözümlemelerinin (analizlerinin) yapılması, 
v) İklim değişikliği yazılımının hazırlanması, vi) 
İstanbul su kaynaklarına uygulanmasıkonularda 
kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

Materyal ve Metod
Bu çalışma, ileride ortaya çıkabilecek su miktarla-
rındaki salınımlar ve kurak devreler gibi hidrolojik 
büyüklüklerin 2050 yılına kadar ortaya çıkabile-
cek sıklık ve şiddetlerinin önceden öngörülmesi, 
iklim değişikliği karşısında değişik yerel yöntem 
ve yaklaşımları ortaya koyma imkanı sağlamıştır. 
Belirtilen projenin sağlıklı ve verimli olarak yürü-
tülmesi ve sonuçlandırılmasında aşağıdaki adım-
lar bir silsile dahilinde yapılmıştır.

Birinci adım: Dünyanın dört farklı araştırma mer-
kezinde yapılan Küresel Dolaşım Modeli (KDM) 
sonuçları alınarak İstanbul bölgesine uyarlanmış-
tır. Bu modellerde Birleşmiş Milletler ve Dünya 
Meteoroloji Teşkilatı (UNESCO ve WMO) tarafın-
dan tüm dünya için tanımlanan farklı Emisyon 
Senaryoları Özel Raporu (SRES) [1] kullanılmıştır. 
Bu senaryolarda İstanbul için demografik (nüfus), 
ekonomik büyüme, endüstri gelişmeleri ve kulla-
nılan teknolojiler göz önünde tutulmuş ve 2050 
yılına kadar olabilecek iklim değişikliği etkileri he-
saplanmıştır.

İkinci adım: Belirtilen merkezlerden alınan 2050 
yılına kadar ortaya çıkması muhtemel iklim deği-
şikliği senaryo verileri, İstanbul’un geçmiş verileri-
ne uyarlanmış, yerel modeller uluslararası düzey-
de geçerli seviyede getirilmiş ve gerekli öngörüler 
için kullanılmıştır.

Üçüncü adım: İstanbul’a su temin eden ve ede-
cek olan içme suyu BH’lerine su toplayan değişik 
su toplama havzalarının aylık akış miktarlarının 

Bu çalışma, iklim değişikliği 
hesaplamalarının dünya 

yaklaşımları ile bütünleşmesini 
sağlayacaktır.  
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2050 yılına kadar öngörülerek hesaplanması ge-
liştirilen modellerle yapılmıştır.

Dördüncü adım: İstanbul’a su temin edilen ba-
rajların yine 2050 yılına kadar maruz kalabileceği 
su eksiklik ve kuraklık sürelerinin sıklık ve büyük-
lükleri belirlenmiştir.

Beşinci adım: Yukarıdaki adımlarda yapılan he-
sapların ışığı altında, İstanbul’a su temin eden 
tüm BH’lerinin ortak işletmelerinde göz önünde 
bulundurulması gereken ilkeler belirlenerek birer 
tavsiye olarak sunulmuştur. İleride ortaya çıkabile-
cek su sıkıntılarının en aza indirilmesi için model-
lerden yararlanılarak gerekli önlemlerin alınması 
için stratejik planlar yapılmasında yöneticilere 
yardımcı olabilecek iklim değişikliği yol haritası 
hazırlanmıştır.  

Bu çalışmalar esnasında geliştirilen yazılımları 
iki ana kümede toplayabiliriz; Bunlardan birinci 
kümede olanlar, tekil olarak değişik grafik, harita 
ve çizelgeleri elde etmek için kullanılan yazılım-
lardır. İkincisi ise, senaryo verileri ile kullanıcı ara-
sında bir ara yüz elde etmek için kullanılan daha 
geniş kapsamlı bir yazılımdır. Bunlardan şu nok-
taları özet olarak söyleyebiliriz:

Tekil yazılımlar, bu raporda metin aralarında sunu-
lan az sayıdaki istasyon, BH veya şekillere benzer 
durumların ortaya çıkarılabilmesi için kullanılır.

Geliştirilen ara yüz ise, kullanıcıya gerekli olan 
bazı temel hesaplama ve grafikleri, otomatik ola-
rak sunmayı amaçlamaktadır.

Bu projede, gözlenmiş verilerle, daha sonra yerli 
olarak geliştirilen modelin kullanılması ile üreti-
len ve 2050 yılına kadar öngörülerin yapıldığı se-
naryo verileri esas alınmıştır.

Bu veriler, temel olarak DMİ’den elde edilen 311 
konumdaki istasyonda kayıt edilen meterorolo-
ji verileridir. Yapılan veri güvenilirliği sonrasında, 
yağışlar için 309 ve diğer değişkenler için daha 
az sayıdaki istasyonda verilerin güvenilir olduğu 
anlaşılmıştır.

Tekil yazılımlardan farklı olarak hazırlanmış bü-
tüncül bir yazılım programı olan ara yüz yazılımı, 
çeşitli meteorolojik ve hidrolojik büyüklüklerin 
elde edilmesi veya hesaplara sokulması amacıyla 
geliştirilmiştir. Bunlara ilave olarak, geleceğe yö-
nelik değişik merkezlerdeki küresel modellerin 
ve senaryoların kullanılmasıyla yerel olarak ge-
liştirilen önemli yazılımlarla, özellikle İstanbul ve 
genellikle de Türkiye’nin bazı konumlarında farklı 
grafikler elde edilebilecektir.

Bu yazılımın genel şablonu, Şekil 1’de ayrıntıları ile 
gösterilmiştir. Ulusal İklim Modeli olarak isimlen-
dirilen bu ara yüz yazılımında, 3 tane su damlası 
(Su Vakfı logosu şeklinde) görülmektedir. Bunlar-
dan birincisinde, seçenek olarak meteoroloji ve 
hidroloji değişkenleri bulunmaktadır. Ortadaki 
su damlasında, kullanılacak değişik senaryolar, 
en sağ taraftaki son su damlasında ise dünyanın 
değişik merkezlerinde yapılan küresel modeller 
bulunmaktadır.Bu ara yüz yazılımının, Şekil 1’den 
anlaşılacağı üzere birbirini tamamlayan 3 aşama-
sı bulunmaktadır. Bunlar sırası ile:

Değişkenler: Meteoroloji ve hidroloji seçenekleri 
ile Şekil 1’deki ilk damlada değişkenler, ayrıntıları 
ile verilmiştir.

Senaryolar: Dünyada bugün için, 2100 yılına ka-
dar olabilecek demografik, ekonomik, sosyal, tek-
nolojik, enerji seçenekleri vb. faaliyetleri içerecek 
biçimde kullanılacak “yol haritaları”, Şekil 1’deki 

 
Şekil 1. İklim değişikliği yazılımı şablonu
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orta damlada 9 seçenek olarak gösterilmiştir.

Model: Dünyanın değişik merkezlerinde, küresel 
atmosfer davranışlarının dinamik bir biçimde ge-
liştirildiği uluslararası modeller, yine daha önce-
ki ara raporlarda belirlenen kısa isimleri ile, Şekil 
1’deki en son damla içinde gösterilmiştir.

Yukarıda belirlenen noktalara ilave olarak bu yazı-
lımın işlerliği, özellikle İstanbul ve genel olarak da 
Türkiye için geliştirilmiş ulusal modeller ile müm-
kündür. Bu yerel modelin önemi, uluslararası 
senaryo ve modelleme sonuçlarının, 2050 yılına 
kadar Türkiye üzerindeki değerleri ile geçmiş yıl-
larda Türkiye’deki yaklaşık 300 meteoroloji istas-
yonunda ölçülmüş olan değişkenlerin bir arada 
harmanlanarak geleceğin öngörüsünü yapabile-
cek olmasıdır.

Proje için yazılan ara yüz, son derece kullanıcı 
dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılması ge-
rekenler kısaca: i) Değişken damlasından ilgili de-
ğişkeni seçiniz, ii) Model damlasından istenilen 
modeli seçiniz, iii) Senaryo damlasından istenilen 
senaryoyu seçiniz, iv) Analiz edilmek istenen is-
tasyonu seçiniz, v) Hesapla düğmesine basınız.

Sonuçlar
Bu raporda, İstanbul’a su temin eden havzalar-
la birlikte, Türkiye’nin bazı büyük akarsu havzaları 
için yapılan iklim değişikliği çalışmalarından, aşa-
ğıdaki sonuç ve tavsiyeleri çıkarmak mümkündür:

1) Genel olarak, küresel ölçekte iklim değişikliği-
nin tatlı su kaynakları ve yönetimine en önemli 
etkileri; sıcaklığın artması, yağışın değişmesi ve 
deniz seviyesinin artması olarak beklenmektedir. 
Dünya nüfusunun 1/6’sı, akışları kar erimesinden 
beslenen nehirlerin civarında yerleşmiştir. Bu se-
beple yüzey akışları, zaman kaymaları (özellikle 
ülkemizde de kar erime zamanlarının, öne yani 
ilkbahar mevsiminden kışa doğru kayması) ve su 
azalmalarından doğrudan etkilenecektir.

Deniz suyu seviyesindeki artmalar ise, yeraltı suyu 
kaynaklarının tuzlanmasına sebebiyet verecektir. 
Bunun sonucunda kıyı şeritlerinde tatlı su im-
kânlarında azalmalar görülecektir. Ancak, iklim 
değişikliği sebebi ile Türkiye sahillerinin (İstanbul 
sahilleri dahil), su yükselmesinden etkilenmesi 
mümkün olmayacaktır.

2) Nehir akımlarının zaman ve hacimlerinde, 
iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkacak olan 
değişmeler, halihazırda gözlenmektedir ve bun-

ların, su kaynakları yönetimine etki etmesi bek-
lenmektedir. Bazı bölgelerde, kar erimelerinde 
görülen zaman ve hacim değişiklikleri, su kay-
naklarının miktarlarında azalmalara sebep ola-
bilecektir. Bu raporun kapsamı içinde, Türkiye su 
kaynaklarında 2040 sonrası azalmaların başla-
ması beklenmektedir.

3) Küresel olarak, kurak alanların sayısında ve alan 
büyüklüklerinde artma eğilimleri başlamıştır. Bir-
çok bölgede, doğal su çevriminin daha yoğun 
hale gelmesi ile, taşkın ve hidrolojik kuraklıkların 
riskleri artmaya başlamıştır. Genel olarak, küresel 
sıcaklığın 1°C artması ile, Türkiye’nin güneyindeki 
kurak alanların, 250-300 km kadar kuzeye kay-
ması söz konusudur.

4) Nehir akışlarındaki değişmelerin sayısal tah-
minleri ve bir su toplama havzası ölçeğinde ola-
bilecek değişmeler, 2040 yılı sonrası için daha 
fazla belirsizlik arz etmektedir. İklim değişikliği 
modelleri ile yağışların benzetim çalışmalarında, 
hâlâ yüksek belirsizlikler vardır. Suyun bulunma-
sı konusundaki belirsizlikler, iklim değişikliğine 
uyum çalışmalarında, düşük veya orta ölçekli 
güven aralıklarında hesaplamaların yapılmasını 
gerektirmektedir. Buna ilave olarak, iklim değişik-
liğinin su ile ilgili politikalarında, salım (emisyon) 
miktarlarının yüksek güvenilirlikle değerlendiril-
mesi mümkün görülmemektedir.

5) Isınma ve uç olaylar, değişik su kirleticilerinin 
artarak yayılmasına sebep olabilecektir (mesela, 
nitrat, çözünmüş organik karbon, patojen, ısı kirli-
liği). Bunlar, insan çevresine ve sağlığına zararlıdır.

6) İstanbul ve civarındaki su toplama haznele-
rinde dikkat edilmezse, insan kaynaklı kirleticiler, 
ekonomik büyüme, arazi kullanımı ve şehirleşme, 
iklim değişikliğine ilave olarak, tatlı su kaynakları 
için tehlikeli etkiler arz edebilecektir.

7) Gelecekte yapılacak su yönetiminde, bu ra-
pordaki iklim değişikliği etkilerinin göz önünde 
tutulması gereklidir. Mesela, durağanlık (stasyo-
nerlik) kabulü, artık geçerli değildir. Yani, gelecek 
olaylar, geçmiş olayların istatistik olarak aynadaki 
yansıması özelliklerini, ihtiva etmez. Su yönetimi 
çalışmaları, iklim değişikliği salımlarını göz önün-
de tutmalı ve belirsizlikleri etkisiz hale getirmek 
için mutlaka “risk yönetimi” yoluna gidilmelidir.

8) Dünya ölçeğinde, iklim değişikliği sonucunda 
suya olan talep artacaktır ve su sıkıntısı çekilen 
yerlerde, yeraltı suyu beslenmesi imkânları da 
azalacaktır. İstanbul su temini için, yeraltı suyu 
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kaynaklarının korunması ve kurak sürelerde kulla-
nılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

9) Şimdiye kadar yapılan mühendislik çalışma-
larında suya olan talebin, özellikle nüfus artışı 
ile orantılı olduğu düşünülmüştür. Bu talebin, 
ikinci derecede de iklim değişikliği dolayısı ile 
artması göz önünde tutulmalıdır.

10) Bu rapordaki gelecek senaryo yağış ve akış-
larının kullanılarak, İstanbul BH’lerinin, dinamik 
bir bütünleşik su kaynakları yönetimi (BSKY) ya-
zılımının hazırlanmasında yarar vardır.

11) Ayrıca yerel yöneticiler (su yöneticileri), iklim 
değişikliğinin kuraklık, sel ve su temin yöneti-
mindeki açık etkilerini değerlendirmeye başla-
malıdır. Mesela, iklim değişikliğinin muhtemel 
etkilerini yansıtmak üzere tasarlanan taşkın de-
bilerinin, % 10-15 arttırılması tavsiye edilmekte-
dir [2].

12) Merkezî ve yerel yöneticiler, su kaynak ihti-
yaçlarını bugünden başlayarak gözden geçirir-
ken, çevre ve ekonomik düzenleyicilerin (ayar-
layıcılar) görüşlerini de göz önünde tutarak, bu 
raporda sunulan dört iklim senaryosundan ya-
rarlanmalıdırlar.

13) Değişik konumlardaki su yöneticilerinin, ik-
lim değişikliğinin su temini ve su dağıtımının 
güvenilirliğini ne zaman etkileyebileceğini he-
saplaması ve buna göre farklı önlemleri almaları 
tavsiye edilir.

14) Bu projenin değişik bölümlerinde su temin 
yöneticilerine, kuraklık şartları ve devam etme 
ihtimali ile, iklim değişikliğinin boyutu hakkın-
da farklı varsayımlara göre bilgi verilmiştir. Yö-
neticiler bu bilgiyi, geçici kaynak eklemek ya da 
su kullanımı üzerindeki sınırlamaları artırmak 
için iyileştirme planlarını hazırlatıp, bunların 
gerekli olup olmayacağına karar vermek için 
kullanmalıdırlar.

15) Bu çalışmada, belirlenen iklim değişikliğinin 
hidroloji ve su kaynakları sistemleri üzerindeki 
etkilerinin tahminlerine ilişkin belirsizlikle başa 
çıkmanın oldukça farklı bir yolu da, belirsizlik 
halinde ortaya çıkabilecek durumların, risk se-
viyeleri göz önünde tutularak, yönetim tarafın-
dan öncelikli önlemlerin alınmasıdır. Mesela, 
İstanbul’a su temin eden tüm kaynakların BS-
KY’nin, esneklik ve uyarlanabilirlik kavramlarına 
dayandırılarak işletilmesinin, yeniden gelecekte 
doğabilecek durumların senaryolarını şimdiden 
değerlendirmesi tavsiye edilir [3].

Tartışma
Türkiye açısından olumsuz etkilerin beklendiği ik-
lim değişikliği olayının, ayrıntılı ve ülke verileri göz 
önüne alınarak incelenmesi gereklidir. Maalesef, 
bugüne kadar görsel ve yazılı basın ve yayın, sade-
ce başka ülkelerde yapılan çalışma sonuçları veya 
internetten çekilen hazır ve genel bilgilerle, ülke-
mizde iklim değişikliğinin ne şekilde gerçekleşe-
bileceği hakkında, bilimsel gerçeklere uymayan 
genel beyanatlar vermektedir.

Üzücü olan, Türkiye verilerinin veya dünyada yedi 
merkezde yapılan iklim değişikliği senaryoları-
nın, Türkiye için uygulamalarını yapmadan genel 
sözler sarf ederek, ülke su kaynaklarının geleceği 
hakkında bilgi edinilememesi ve hangi önlem-
lerin alınmasının gerektiği sonucuna varılama-
masıdır. Geçmiş tarihi dönemlerde ve değişik 
yerlerde doğal olarak ortaya çıkan taşkınlar ve za-
man zaman görülen kuraklıklar, sıklık ve şiddet 
olarak, o yöre halkının iklim şartlarına uymaları 
için gerekli tedbiri almasına, böylece sağlıklı ve 
güvenli hayat sürmelerine sebep olmuştur. Gü-
nümüz bilgi ve teknoloji asrında, doğal değil de, 
insan kaynaklı sanayi faaliyetlerinden dolayı kir-
lenen atmosfer dolayısı ile gelen güneş ışınları-
nın daha az miktarlarda atmosferden çıkmasına 
sebep olan sera gazlarının artması sonucunda; 
iklim değişikliği, küresel ısınma ve sera etkisi gibi 
birbirinin aynı olan olaylar ortaya çıkmıştır. Bu ba-
kımdan, 2050 yılına kadar İstanbul ve civarında 
ortaya çıkabilecek iklim değişikliğinin, hidroloji 
ve su kaynaklarını ne şekilde etkileyebileceğinin 
bugünden hesaplanması, akıllıca bir yaklaşım 
olarak görülmelidir. Özellikle, İstanbul ölçeğinde 
yapılacak iklim değişikliği etki ve planlamalarının 
belirlenmesi çalışması, Türkiye geneline bir em-
sal teşkil edecektir [3].

İstanbul su toplama havzaları ve Türkiye’nin bazı 
nehir havzalarındaki yağış-akış durumları için 
aşağıdaki özet çıkarımları yapmak mümkündür:

1) Bu çalışma sırasında İstanbul su kaynakları ile 
ilgili olarak, 2050 yılına kadar aylık esasta yağış ve 
akış öngörüleri yapılmıştır.

2) Yapılan bu çalışmaya göre, İstanbul’da kişi ba-
şına 2050 yılına kadar kullanım suyunda artışın, 
% 7 civarında olacağı öngörülmektedir.

3) İklim değişikliği, sadece su talebini değil, aynı 
zamanda su arzını da dolaylı olarak hesaplama-
lara katmaktadır.

4) Artık geçmiş verilerin, geleceği istatistik orta-
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lamalar bakımından bile temsil edemeyeceği 
varsayılmalıdır. Çünkü, hesaplamalara iklim de-
ğişikliğinin katılması, gelecekte yağış-akış mik-
tarlarında bazı yer ve yörelerde artış eğilimlerinin 
ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

5) Yapılan bu proje çalışmasında elde edilen ya-
ğış-akış senaryo verilerinin, su kaynakları planla-
ma ve işletimlerinde göz önünde tutulması tavsi-
ye edilmektedir.

6) Burada elde edilen sonuçların en erken 5, en 
geç 10 yıl sonra dünyanın değişik merkezlerin-
de daha da iyileştirilerek geliştirilen senaryo ve-
rilerinin elde edilmesi ve geliştirilen modelin de 
güncelleştirilerek hesapların yeniden yapılması 
tavsiye edilir.

7) İklim değişikliğinin muhtemel etkilerini yansıt-
mak üzere tasarlanan taşkın debilerinin % 10-15 
arttırılması tavsiye edilmektedir.

8) Bu projenin değişik bölümlerinde su temin yö-
neticilerine, kuraklık şartları ve devam etme ihti-
mali ile iklim değişikliğinin boyutu hakkında farklı 
varsayımlara göre bilgi verilmiştir. Yöneticiler bu 
bilgiyi, geçici kaynak eklemek ya da su kullanımı 
üzerindeki sınırlamaları artırmak için iyileştirme 
planlarını hazırlatıp, bunlara ihtiyaç duyulup du-
yulmayacağına karar vermek için kullanmalıdır.

9) İBB ve İSKİ, yapılan bu çalışmanın sonuçların-
dan yararlanarak, iklim değişikliğinin özellikle İs-
tanbul su kaynaklarına 2050 yılına kadar olabile-
cek etkilerinin önceden belirlenmesi ve ona göre 
gerekli planlamaların yapılması yoluna gitmelidir.

İklim değişikliği ile mücadele etmenin önce-
si adımları arasında; su yapı ve tesislerinin iklim 

değişikliğine hazırlıklı olması, uyum sağlaması ve 
değişik senaryolar altında en az zarara sebep ola-
bilecek çözümlerin sağlanması gelir. Bu bakım-
dan çalışma öncesinde mevcut su kaynaklarının, 
ortaya çıkabilecek iklim değişikliğine ne kadar 
cevap verebileceğinin, eldeki verilere göre belir-
lenmesi gereklidir. Böyle bir değerlendirme için 
bile, dünya iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar 
olan aylık senaryolarının su kaynakları noktasına 
taşınarak, su kaynaklarının davranış biçimleri be-
lirlenmelidir.

Bu çalışmada, İstanbul BH’lere su getiren havza-
larda 2050 yılına kadar aylık yağış-akış değerleri, 
senaryolar ve geliştirilen özel bir yazılım sayesinde 
elde edilmiştir [3].

Günümüzde, meteorolojik olaylardan ziyade ül-
kelerin ve toplumların gündemini, uzun vadeli 
iklim değişiklikleri ve bunların çevreye olabilecek 
etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi sonucun-
da, şimdiden alınması gerekli tedbirlerin neler 
olacağına yönelik çalışmalar teşkil etmektedir. İk-
lim değişikliğinin, dünyanın bazı bölgelerinde su 
kaynaklarına olumlu tesirlerinin olması beklenir-
ken, diğer yerlerinde olumsuz etkilerinin ortaya 
çıkması beklenmektedir.

Kaynaklar
1. SRES, Special Report on Emissions Scenarios, 

IPCC, 2007.

2. Sen Z. Spatial Modeling Principles in Earth 
Sciences. Springer Verlag; 2009, p. 35-36.

3. İSKİ, İklim Değişikliğinin İstanbul ve Türkiye Su 
Kaynakları Geleceğine Tesirleri Projesi Raporu, 
2010
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Filiz DAŞKIRAN
Çevre Yüksek Mühendisi
İSKİ, Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı

F
osfor, ziraat sektörü başta olmak üzere 
birçok endüstrinin ana ham madde kay-
nağıdır. Dünyada fosfat kayası rezervleri 
kullanılarak elde edilen fosforun %80’i 

gübre sanayinde kullanılmaktadır. İkinci en bü-
yük kullanım sahası ise %12’lik pay ile deterjan 
sanayidir (Weidelener vd., 2005).

Ziraat sektöründe gübrelerin denetimsiz ve ge-
reğinden fazla kullanılması nedeniyle yeraltı su 
kaynaklarına sızan ve kullanılmış suların hiçbir 
arıtma işleminden geçirilmeden göl, deniz, akar-
su gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesi ile alıcı 
ortamlarda ötrofikasyon olayının meydana gel-
mesini tetikleyen ana besi elementlerinden biri 
fosfordur. Fosforun alıcı ortama verilebilmesi için 
sağlanması gereken alıcı ortam standartları sınır-
landıkça, fosfor giderimi için uygulanan kimyasal, 
fiziksel ve biyolojik arıtma yöntemlerinin yüksek 
verimine bağlı olarak daha fazla miktarlarda fos-
for arıtma çamurlarına aktarılmıştır (Brett vd., 
1997, Jaffer vd., 2002).

Fosfor hammadde gereksinimi hızlı bir şekil-
de artmasına karşın fosfor rezervlerinin de azal-
masıyla gelecek 100 yıl içerisinde fosfor temini 
önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Berg vd., 2005; Steen, 1998).

Fosfor hammadde kaynaklarının sınırlı olmasın-
dan dolayı atıksulardan, arıtma çamurlarından ve 
arıtma çamurlarının yakıldığı yakma tesisi baca 

küllerinden fosfor geri kazanımı üzerine yapılan 
araştırmalar son yıllarda önem kazanmıştır (Scha-
um vd., 2005).

Atıksuya uygulanan arıtma teknolojisine göre ge-
len fosforun %40-95’i arıtma çamuruna aktarılır. Bu 
nedenle arıtma çamurları önemli fosfor hammad-
de kaynakları arasında sayılabilir (Egle vd., 2016).

Arıtma çamurlarının arıtımı aşamasında ve son-
rasında fosfor gerikazanımı mümkün olabilecek 
noktalar Şekil 1’de gösterilmektedir.

Arıtma çamuru ve çamur küllerinden fosforun 
geri kazanımı; önce fosforun salınması sonra da 
geri kazanılması olarak iki aşamada gerçekleşti-
rilir. Atıksu ve arıtma çamuru bünyesinden fosfo-
run salınması amacıyla asit ve bazlar ile kimyasal 
işlem, ısıl işlem ve bu işlemlerin kombinasyonları 
uygulanmaktadır (Weidelener vd., 2005).

 Fosfor hammadde kaynaklarının sınırlı olmasından 
dolayı atıksulardan, arıtma çamurlarından ve arıtma 
çamurlarının yakıldığı yakma tesisi baca küllerinden 
fosfor geri kazanımı üzerine yapılan araştırmalar son 

yıllarda önem kazanmıştır.  

EVSEL ARITMA 
ÇAMURLARINDAN FOSFOR 
GERİ KAZANIMI

Atıksuya uygulanan arıtma 
teknolojisine göre gelen 
fosforun %40-95’i arıtma 

çamuruna aktarılır. Bu nedenle 
arıtma çamurları önemli fosfor 
hammadde kaynakları arasında 

sayılabilir .  
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Şekil 1’de işaretli olan fosfor gerikazanım aşama-
larında uygulanabilecek mevcut teknolojiler Tab-
lo 1’de verilmektedir.

Mevcut Teknolojilerin Karşılaştırmalı 
Olarak Değerlendirilmesi
Arıtma çamurları ve arıtma çamuru küllerinden 
fosfor gerikazanım teknolojileri (Tablo 1); ilk yatı-
rım, işletme ve bakım maliyeti ile birlikte ham-
madde/gübre niteliğinde oluşan ürünün satış 
değeri, ürünün piyasada satılmakta olan ticari 
gübre ile nütrient içeriği ve bitkiye sağlayacağı 
fayda bakımından kıyaslaması, kullanılacak tek-

nolojinin ve oluşacak ürünün çevresel etkileri 
gibi birçok teknolojik, çevresel ve ekonomik et-
ken göz önüne alınarak değerlendirilmiştir (Şekil 
2) (Egle v.d., 2016).

Söz konusu etkenlerin ekonomik karşılığı üzerin-
den ilgili teknolojinin yıllık maliyeti hesaplanarak 
kıyaslamalar kişi başı yıllık maliyet bazında tek 
düzleme dönüştürülmüştür.

Mevcut teknolojiler öncelikle giriş atıksuyundaki 
fosforun gerikazanım oranları bakımından değer-
lendirilmiştir. Arıtma çamuru ve küllerine uygula-
nan prosesler ve gerikazanım oranları Şekil 3’de 
verilmektedir.

Grafikte de (Şekil 3) görüldüğü üzere arıtma ça-

Arıtma Çamurları (SS) Arıtma Çamuru Külleri (SSA)

4.1
Gifhorn Proses - Islak Kimyasal Yöntem

Stuttgart Proses - Islak Kimyasal Yöntem

5

AshDec Depollution - Termokimyasal, kül temizleme/arıtma, Cl 
kaynağı: örn.; MgCl2]

AshDec Rhenania - Termokimyasal, Rhenaniaphosphat, Na2S04

PASCH - Asidik Islak Kimyasal Yöntem

LEACHPHOS - Asidik Islak Kimyasal Yöntem

EcoPhos - Asidik Islak Kimyasal Yöntem, Fosforik asit üretimi

RecoPhos - Asidik Islak Kimyasal Yöntem, Ekstraksiyon

Gübre Sanayii - Asidik Islak Kimyasal Yöntem, Ekstraksiyon

Thermphos - Termoelektrik 

4.2
PHOXNAN - Islak Oksidasyon

Aqua Reci - Süper Kritik Su Oksidasyonu

4.3 MEPHREC - Metalurjik Erime-Gazlaştırma

Tablo 1: Fosfor gerikazanım aşamalarında uygulanabilecek mevcut teknolojiler

 

Şekil 1. Arıtma çamuru arıtımı sırasında veya yakma öncesi/sonrası olası P gerikazanım noktaları
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murlarında MEPHREC (~ %77), külde ise AshDec 

Depollution, AshDec Rhenania (~ %95) ve RecoP-

hos. (~ %95) prosesleri diğer mevcut teknolojile-

re göre daha yüksek fosfor gerikazanım oranları 

sağlamaktadır.

Şekil 4’de verilen grafikte fosfor gerikazanım me-

kanizmalarından elde edilen ürünün piyasada ti-

cari amaçlı olarak satılan gübreye nütrient içeriği 

bakımından benzerliği ortaya konmaktadır.

Diğer mevcut teknolojilere kıyasla, arıtma çamur-

larından fosfor gerikazanım mekanizmalarından 
Gifhorn, arıtma çamuru küllerinden fosfor gerika-
zanım teknolojilerinden ise LEACHPHOS; oluşan 
ürünün gerek nurient içeriğinin ticari gübreye 
olan benzerliği gerekse ürünün içerdiği fosforun 
bitki tarafından özümlenebilir olması bakımın-
dan ön plana çıkmaktadır.

Fosfor gerikazanım teknolojilerinin yıllık kişi başı 
üretilen fosfor yükleri üzerinden hesaplanan yıllık 
fosfor gerikazanım maliyeti ve gerikazanılan ürü-
nün ekonomik değeri Şekil 5’de verilmektedir.

 
Şekil 2. Yıllık maliyeti belirleyen faktörler

Şekil 3. Proseslere göre arıtma çamuru ve küllerinden gerikazanım oranları
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Şekil 4. Çamur ve külden üretilen gübrelerin içerik ve verimleri

Şekil 5. Yıllık kişi başı üretilen P yükü için yıllık kişi başı P gerikazanım maliyeti ve gerikazanılan ürünün ekonomik değeri

 

P(Toplam)

P(bitki tarafındanözümsenebilen)

N
Mg

Ca
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Mevcut fosfor gerikazanım teknolojileri fosfor ge-
rikazanım oranı (Şekil 3), gerikazanılan ürünün 
kalitesi (Şekil 4) ve teknoloji maliyeti ile ürün satış 
değeri kriterleri (Şekil 5) göz önüne alınarak değer-
lendirildiğinde; Şekil 5’de sarı ile işaretlenen tek-
nolojilerin fayda/maliyet oranlarının diğer teknolo-
jilerden daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Arıtma çamurlarından fosfor gerikazanım tekno-
lojisi olarak öne çıkan Gifhorn, MEPHREC ve Stut-
tgart Prosesleri ile külden fosfor gerikazanımında 
öne çıkan LEACHPHOS ve Recophos Prosesle-
rinin hesaplanan birim net maliyetleri sırası ile 
Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmektedir.

Tablo 2 ve Tablo 3, ortalama evsel atıksu  giriş 
fosfor yükleri (0,35-0,55 kg P kişi/yıl) ile birlikte in-
celendiğinde, minimum maliyette maksimum 
faydayı sağlayacak fosfor gerikazanım teknolojile-
ri arıtma çamurlarından fosfor gerikazanımında 
MEPHREC Prosesi, külden fosfor gerikazanımında 
ise LEACHPHOS Prosesi olarak öne çıkmaktadır.

Kaynaklar
Berg, U., Schaum, C., (2005). Recovery of Phospho-
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Tablo 2: Arıtma çamurlarından fosfor gerikazanım teknolojileri birim net maliyetleri

P Yükü
Gerikazanım 

Maliyeti
Gerikazanım 

Oranı
Gerikazanım 

Miktarı
Üründen Kazanç

Üründen 
Kazanç

Net 
Maliyet

kg P/kişi.
yıl

€/kişi.yıl %
kg.P gerikazanılan

/kişi.yıl
€/g.P

gerikazanılan
€/kişi.yıl €/kişi.yıl

Gifhorn 0.3 4 40 0.12 13 1.56 2.44

MEPHREC 0.4 4.8 67 0.268 13 3.484 1.316

Stuttgart 0.3 5.8 40 0.12 17 2.04 3.76

P Yükü
Gerikazanım 

Maliyeti
Gerikazanım 

Oranı
Gerikazanım 

Miktarı 
Üründen Kazanç

Üründen 
Kazanç

Net 
Maliyet

kg P/kişi.
yıl

€/kişi.yıl %
kg.Pgerikazanılan/

kişi.yıl

€/
kg.Pgerikazanılan

€/kişi.yıl
€/kişi.

yıl

LEACHPHOS 0.5 2.9 68 0.34 5 1.7 1.2

Recophos 0.6 6.15 85 0.51 3 1.53 4.62

Tablo 3: Arıtma çamuru küllerinden fosfor gerikazanım teknolojileri birim net maliyetleri
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Özet 

S
u yaşamın ne kadar vazgeçilmezi ise 
kalitesinin de izlenmesi günümüzde o 
denli önemlidir. İSKİ, su ve atıksu kalitesi 
Araştırma Geliştirme çalışmalarına mik-

rokirletici analizleri ile devam etmektedir.

Su yaşamın ne kadar vazgeçilmezi ise kalitesi-
nin izlenmesi de günümüzde o denli önem arz 
eden bir konudur. Geçtiğimiz yüzyılda insan ya-
şam kalitesi ve süresinin arttırılması, hayvan sağ-
lığının iyileştirilmesi, tarım ürünlerinin veriminin 
artırılması gibi nedenlerle pek çok kimyasal üre-
tilmiştir. Dünyada kayıtlı yüz binlerce kimyasal 
madde bulunmaktadır ve her geçen gün hayat 
kalitesini geliştirme adına yenileri üretilmektedir.  
Bu kimyasalların hatalı kullanımı ve daha son-
ra gerektiği üzere bertaraf edilememesi zaman 
zaman insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz 
etkilere yol açmaktadır. İstanbul şehrine günlük 
ortalama 2.9 milyon m3 su tedarik eden, 3.85 
milyon m3 atıksu arıtan, dünyanın en büyük Su 
ve Atıksu İdarelerinden biri olan İSKİ, su ve atıksu 
kalitesi çalışmalarına mikrokirletici analizleri ile 
devam etmektedir. Bu makalede, mikrokirletici-
lerin ortaya çıkışı, tanımı,  tarihi gelişim süreci ve 
İSKİ’de gerçekleştirilen mikrokirletici ölçümleri-
ne dair kısa bilgi verilmiştir.  

Su Kalitesinin İzlenmesi 
20.YY ortalarında toplumsal bir ihtiyaç halinde 
başlayan, toprak ve su ortamlarının uygun kaliteyi 
sağlaması anlayışı yerleşmiştir. Dünya çapında su-
yun fiziksel, kimyasal ve biyolojik kalitesi izlenerek 
mevcut kalitesinin artırılması amaçlanmış ve bu 
doğrultuda uluslararası ve yerel mevzuatla belirle-
nen kalite kriterleri oluşturulmuştur. Kısa bir süre 
sonra, söz konusu mevzuata kıyı suları, yüzeysel 
sular ve sedimanda oksijen tüketen organik mad-
deler ile ilgili düzenlemeler de eklenmiştir. Rachel 
Carson’ın Sessiz Bahar (Silent Spring) kitabı halka 
kalıcı ve toksik etki gösteren pek çok kimyasalın 
çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerini tanıtmıştır. 
Zaman içerisinde akut, toksik ve kanserojen kim-
yasalların maruziyetini en aza indirgemek mak-
sadı ile pek çok ülkede mevzuat düzenlenmiştir. 
(Bhandari A., 2009)

Mikrokirleticler 
Mikrokirleticiler havada, suda, toprakta ya da se-
dimanlarda μgL1- ngL-1 gibi çok düşük konsant-
rasyon seviyelerinde bulunan, zehirli, biyobirikebi-
lir ve kalıcı özellik gösteren, insan ve çevre sağlığı 
üzerinde tehdit oluşturan kirleticilerdir. 

20. YY sonlarına doğru, eser miktarda kimyasal-

 Su yaşamın ne kadar vazgeçilmezi ise 

kalitesinin de izlenmesi günümüzde o denli 

önemlidir. İSKİ, su ve atıksu kalitesi Araştırma 

Geliştirme çalışmalarına mikrokirletici analizleri 

ile devam etmektedir.  

İSKİ İSTANBUL İLİ MİKROKİRLETİCİ 
ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI 

Rahime İclal BİRTEK, MS.
İSKİ, Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı
İTÜ, Çevre Bil. ve Mühendisliği Doktora Programı
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ların tayinine imkan sağlayan Katı Faz Ekstraksi-
yonu, Gaz kromotografisi - Kütle Spektrometrisi 
(GC-MS), Sıvı Kromotografisi - Kütle Spektro-
metrisi (LC-MS) gibi ileri teknoloji ürünü ayırma 
teknikleri  ve cihazlar geliştirilmiştir. Böylece, 
daha önce gıdalarda, dokularda, anne sütün-
de,  havada, suda, toprakta ya da sedimanlarda 
var olduğu tespit edilemeyen, μgL-1- ngL-1 gibi 
çok düşük konsantrasyon seviyelerinde bulunan 
kimyasal maddelerin çeşitli ortamlarda varlı-
ğı kesinleşmiştir. Zehirli, biyobirikebilir ve kalıcı 
özellik gösteren bu kirleticiler, mikrokirletici ola-
rak adlandırılmış ve çok düşük konsantrasyonlar-
da dahi insan ve çevre sağlığı üzerinde tehdit 
oluşturdukları görülmüştür. Gelişmiş analiz me-
totlarına sahip ülkelerde yapılan mikrokirletici 
analizlerinde, mikrokirletici konsantrasyonlarının 
zamanla arttığı gözlenmiş ve bu durum endişe 
uyandırmıştır. Spesifik bir takım mikrokirleticiler 
için kirletici sınır değerlerinin belirlendiği mev-
zuat düzenlenmiştir. 21. YY başlarına gelindiğin-
de, çevrede eser miktarda bulunduğu belirle-
nen ancak mevzuatta kontrolü düzenlenmemiş 
kimyasal grupları, nev zuhur kimyasallar ya da 
yeni kimyasallar gibi çeşitli adlarla anılmıştır. 
Bu kalıcı ve mobil özellik gösteren antropoje-
nik kimyasalların evsel, endüstriyel ve tarımsal 
aktiviteler neticesinde noktasal veya yayılı kay-
naklardan çevreye karıştıkları, bazı kirleticiler ve 
metabolitlerinin hidrolojik döngüye dahil oldu-
ğu görülmüştür. Bunun neticesinde geleneksel 
çevre kirliliği anlayışı sorgulanmaya başlanmıştır. 
(Bhandari A., 2009)

Mikrokirleticilerin çevreye salındıklarında farklı 

fazlar arasında dağılım, biyolojik ve abiyotik bo-

zulma gibi farklı süreçlere maruz kaldıkları bilin-

mektedir. Bu işlemler mikrokirleticilerin ortadan 

kaldırılmasına katkıda bulunabilmekte ve biyolo-

jik olarak kullanılabilirliklerini etkileyebilmektedir. 

Burada bahsedilen mikrokirleticilerin akıbetle-

ri,  mikrokirleticinin polaritesi, suda çözünürlüğü 

gibi fiziko-kimyasal özellikleri ve yüzeysel su, ye-

raltı suyu, sediment, atıksu arıtma sistemleri gibi 

bulunma konumlarına göre şekillenebilmekte-

dir. Neticede, farklı dönüştürme reaksiyonları so-

nucunda ana bileşikten farklı çevresel davranış 

ve ekotoksik profil gösteren metabolitler üretile-

bilmektedir. Şimdiye kadar, bu bileşiklerin suda 

yaşayan organizmalar üzerine akut ve kronik tok-

sisite, endokrin bozucu, biyolojik birikim ve bi-

yomagnifikasyon gibi çeşitli etkileri bildirilmiştir. 

(Virkutyte J., 2010) Örnek olarak, kurbağaların anti 

bakteriyel bir madde olan triklosana maruz kal-

maları neticesinde aktivitelerinde yavaşlama ve 

korkutucu etkiler görülmüştür. Atıksu arıtma te-

sisleri çıkış suyunda bulunan östrojenik kimyasal-

ların mansaptaki balıkların cinsiyetlerinde bozuk-

luklara yol açtığı gözlenmiştir. (Bhandari A., 2009)

Mikrokirletici Sınıflandırması
Mikrokirletici sınıflandırması genel olarak end-
rüstriden kaynaklanan kimyasallar, ilaçlar, kişisel 
bakım ürünleri, antibiyotikler, hormonlar, zirai 
ilaçlar, fitalatlar, yangın söndürücüler, nano par-
tiküller ve yüzey aktif maddelerdir. 

Mikrokirletici sınıflandırması genel olarak end-
rüstriden kaynaklanan kimyasallar, ilaçlar, ki-
şisel bakım ürünleri, antibiyotikler, hormonlar, 
zirai ilaçlar, fitalatlar, yangın söndürücüler, nano 
partiküller ve yüzey aktif maddeler şeklinde ya-
pılabilir. Mikrokirleticiler, kentsel atıksular, en-
düstriyel atıksular, katı atık depolama alanları, 
hastane atıksuları, yüzeysel akışla tarım alanları, 
meralar ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi uygula-
maları, sızma ve doğal afet kaynaklı kirlenmeler-
den kaynaklı yüzeysel sular, yeraltı suları, arıtma 
çamurları, toprak, sediman ve besin zinciri gibi 
alıcı ortamlarda ulaşabilmektedirler.(Şekil 1.) 
(Gavrilescu M., 2015)

Çevre ortamlarında eser miktarlarda bulunan 
mikrokirleticilerin akıbetlerinin ve taşınımlarının 
daha iyi anlaşılabilmesi için ayırma ve kantitatif 
analiz metotlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Mikrokirleticiler havada, 
suda, toprakta ya da 

sedimanlarda µgL1- ngL-1 
gibi çok düşük konsantrasyon 
seviyelerinde bulunan, zehirli, 
biyobirikebilir ve kalıcı özellik 

gösteren, insan ve çevre sağlığı 
üzerinde tehdit oluşturan 

kirleticilerdir.  
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Elde edilecek olan bu veriler, mikrokirlericilerin 
su ve toprak ortamlarında davranışlarının daha 
doğru tahmin edilebilmesini sağlayacak model-
lerin geliştirilmesine imkan sağlayacaktır. 

Mikrokirleticilerin bulundukları ortamlarda ve 
analizler neticesindeki raporlanan konsantras-
yonlarına bakıldığında çevreye olan ekotoksik 
etkileri genellikle bilinememektedir. Mikrokirle-
ticilere kısa ve uzun vadede maruziyetin insan 

sağlığı ve ekosistem üzerine etkileri tüm ölçek-
lerde belirlenmelidir. Çıkacak neticelere göre 
arıtma tesislerine aktif karbon, ileri oksidasyon 
prosesleri, membran filtrasyonu  ve ters osmoz 
gibi işletme maliyetleri yüksek ileri arıtım tek-
nolojileri entegre edilebilir. İstanbul İlinde arı-
tılmış atıksuların içme suyu olarak kullanılması 
hali hazırda söz konusu değildir ancak, arıtılmış 
atıksuların içme suyu olarak kullanımının zorun-
lu olduğu ülkelerde ileri arıtım teknolojilerinin 
kullanımı elzemdir. (Barcelo D., 2008)

Gelecekte mikrokirleticilere maruziyetin azaltıl-
ması için alınması gereken tedbirler yeraltı ve yer 
üstü su kaynakları ile toprak ortamlarını kirletti-
ği bilinen birleşik kanalizasyon sistemlerindeki 
taşkın durumları, fosseptik çukurlarındaki sızma 
ve taşkınlar, katı atık ve sızıntı suyu yönetiminde 
bulunan problemlerin giderilmesi, tarım ve hay-
vancılık uygulamalarındaki çevresel bazlı hata-
ların giderilerek en iyi yönetim uygulamalarının 
ve bütünleşik havza yönetiminin geliştirilmesidir. 
(Bhandari A., 2009) 

 Şekil 1. Bazı mikrokirleticilerin kaynaklardan alıcı ortamalara ulaşımının şematik gösterimi. (Gavrilescu M. D. K., 2015)

Mikrokirletici sınıflandırması 
genel olarak endrüstriden 
kaynaklanan kimyasallar, 

ilaçlar, kişisel bakım ürünleri, 
antibiyotikler, hormonlar, 

zirai ilaçlar, fitalatlar, yangın 
söndürücüler, nano partiküller 
ve yüzey aktif maddelerdir.  



135

SU
 v

e 
İN

O
V

A
SY

O
N

 /
 B

ili
m

se
l v

e 
Te

kn
o

lo
jik

 A
ra

şt
ır

m
a 

B
ü

lt
en

i 

İski Ve Mikrokirleticiler
İSKİ İçme suyu havzalarında, içme suyu arıtma te-
sis çıkışlarında, arıtılmamış ve arıtılmış atıksularda 
mikrokirletici analizlerini Kurum içi veya Kurum 
dışı çalışmalarla sürdürmektedir. İSKİ Araştırma, 
Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Araştır-
ma ve Geliştirme Müdürlüğü İstanbul İli sınırları 
içerisinde, Kurum içi ve dışında yapılan mikro-
kirlerici analiz çalışmalarını izlemekte ve destek 
vermektedir. İdareye ait Su Arıtma Dairesi Baş-
kanlığı, Temiz Su Laboratuvarı bünyesinde “İnsani 
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kap-
samındaki mikrokirleticilerin ölçümlerini gerçek-
leştirmektedir.  Havza Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, Atıksu Laboratuvarı ise yerüstü suları 
ve atıksulardaki mikrokirleticilerin tetkiki için  ge-
rekli altyapı çalışmalarını sürdürmektedir.   2007 
yılından itibaren TÜRKAK tarafından TS EN ISO 
17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 
Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı kapsamın-
da akredite olan İSKİ Merkez Laboratuvarları (Te-
mizsu ve Atıksu), mikrokirletici analiz çalışmala-
rında da öncülüğünü devam ettirmektedir. 

İSKİ Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamın-
da İstanbul İli Atıksularında mikrokirletici ölçüm 
çalışmaları gerçekleştirerek “Teknoloji Bazlı Stan-
dartlardan” “Çevresel Kalite Bazlı Standartlara” 
geçiş çalışmalarını adım adım sürdürmektedir. 

Yapılan çalışmalar Atıksu Arıtma tesisleri çıkış su-
ları ve çamurlarının mikrokirleticilerin yüzeysel 
sulara girişinde ana noktasal kaynak olduğunu 
göstermiştir. (Katsoyiannis A., 2005) İSKİ Araştır-
ma Geliştirme faaliyetleri kapsamında, İSKİ Yö-
netim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. İzzet Öztürk 

önderliğinde, İstanbul İli Atıksularında Yerüstü Su 

Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen öncelikli mad-

deler başta olmak üzere bir kısım mikrokirletici 

ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  İSKİ böy-

lelikle “Teknoloji Bazlı Standartlardan” “Çevresel 

Kalite Bazlı Standartlara” geçiş çalışmalarını adım 

adım sürdürmektedir. 
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2. Gavrilescu M., Demnerova K., Aamand J., 
Agathos S., Fava F.; Emerging Pollutants in the 
Environment: Present and Future Challenges 
in Biomonitoring, Ecological Risks and Biore-
mediation; New Biotechnology, 147-156, 2015.  
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4. Katsoyiannis A., Samara C.; Persistent Organic 
Pollutants in the Conventional Activated Slu-
dge Treatment Process: Fate and Mass Balan-
ce; Environmental Research, 245-257, 2005.  

5. Gavrilescu M., Demnerova K., Aamand J, Agat-
hos S., Fava F.; Emerging Pollutants in the 
Environment: Present and Future Challenges 
in Biomonitoring, Ekological Risks and Biore-
mediation; New Biotechnology, Volume 32, 1, 
2015.

İSKİ Araştırma Geliştirme faaliyetleri kapsamında 
İstanbul İli Atıksularında mikrokirletici ölçüm çalışmaları 
gerçekleştirerek “Teknoloji Bazlı Standartlardan” “Çevresel 

Kalite Bazlı Standartlara” geçiş çalışmalarını adım adım 
sürdürmektedir.  
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Onur MOR
Yerli Ürün ve Teknolojiler Şefi 
İSKİ, Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı

II. SU VE ATIKSU SEKTÖRÜNDE 
YERLİ ÜRÜN ÇALIŞTAYI

İ
lk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük 
ilgi gören, su ve atıksu sektöründe kullanıl-
makta olan malzeme, ekipman ve teknolo-
jilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi ve 

bu sektörde dışa bağımlılığın azaltılması amacıy-

la gerçekleştirilen “Su ve Atıksu Sektöründe Yerli 

Ürün Çalıştayı’nın ikincisi 04 Nisan 2018 tarihinde 

İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merke-

zi’nde düzenlenmiştir. İstanbul Su ve Kanalizas-

yon İdaresi’nin (İSKİ) ev sahipliğinde yapılan çalış-

taya İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret 

Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-

neği (MÜSİAD) katkılarıyla destek vermiştir.

Çalıştaya; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve bağlı kuruluşlar ve ülke genelinde-
ki su ve kanalizasyon idarelerinden yöneticiler ile 
İSO, İTO ve MÜSİAD yetkilileri ve bu kuruluşlara 
üye firmaların temsilcileriyle beraber 556 ziyaretçi 
katılım sağlamıştır.

Çalıştay’ın açılış konuşmalarında dönemin T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ, 
İBB Başkanı Mevlüt UYSAL, İSKİ Genel Müdürü 
Fatih TURAN, İSO Başkanı Erdal BAHÇIVAN, İTO 

 Yerli üreticiler ülke genelindeki su idareleri ile 
doğrudan bağlantı kurma ve bu idarelere yerli 

ürünlerini tanıtma fırsatını bulmuştur.  
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Yönetim Kurulu Üyesi İlhan SOYLU ve MÜSİAD 
Genel Başkan Vekili Dr. Ali GÜR birer konuşma 
yapmıştır. 

Açılış konuşmalarının ardından firmaların sunum 
yapacağı sektörel oturumlara geçilmiştir. Makine, 
Elektrik – Elektronik ve Plastik – Kimyasallar olmak 
üzere 3 farklı sektörde 43 firma sunum yapmış-
tır. Bu sayede yerli üreticiler ülke genelindeki su 
idareleri ile doğrudan bağlantı kurma ve bu ida-
relere yerli ürünlerini tanıtma fırsatını bulmuştur. 
Firma sunumlarından sonra yapılan kapanış otu-
rumunda ise her moderatör kendi oturumundaki 
sunumları değerlendirmiş ve sektörle ilgili düşün-
celerini dile getirmiştir. Ödül takdimi ve toplu fo-
toğraf çekimi ile çalıştay sona ermiştir.

İski’de Yerlileşme Faaliyetleri
İSKİ, 2017 yılında, yaklaşık 1.03 milyar TL’lik mal ve 
hizmet alımı yapmıştır. Bu miktarın yaklaşık 260 
milyon TL’lik kısmını ithal alımlar oluşturmaktadır. 
Bu rakamlara göre,  İSKİ’nin 2017 yılında yaptığı 

alımların yaklaşık %75’i yerlidir.

Avrupa Yakası İçme Suyu Tüneli II inşaatı kapsa-
mında 3087 metre uzunluğunda Ø2000 çaplı 
yeni bir tünel açmak için %97 oranında yerli üre-
tim olan TBM makinesi kazı yapmaya başlamıştır. 
Söz konusu tünel Kazlıçeşme’den başlayıp Bah-
çelievler’de son bulacaktır.

No MAKİNA
ELEKTRİK - 
ELEKTRONİK

PLASTİK - 
KİMYASAL

1 Universal Kazan Makelsan Artaş Enerji

2 Defne Mühendislik Baylan Bioorient

3 EMC Makine Enelsan Chemya

4 HAUS Entes Egeplast

5 Layne Bowler Faydam Kümaş

6 MAS Grup IQ Vizyon Superlit

7 SMS Tork Lonca Hassan

8 Soyteknik Mikrosay Klorsis

9 Standart Pompa C-Tech Simya Group

10
Ecostar Termo Isı 
Sistemleri

Pavotek
Seramik Arş. 
Merk. (SAM)

11 Duyar Vana Peak Up MEM-TEK

12 Metal Servis Robosoft AK-KİM

13 MİMSAN Roteksan  

14 TİS Duyar Teksan  

15 Odak Endüstri Tense Elektronik  

16 E-Berk    

Tablo 1: Çalıştayda Sunum Gerçekleştiren Firmalar

İSKİ, 2017 yılında, yaklaşık 
1.03 milyar TL’lik mal ve 

hizmet alımı yapmıştır. Bu 
miktarın yaklaşık 260 milyon 

TL’lik kısmını ithal alımlar 
oluşturmaktadır. Bu rakamlara 

göre, İSKİ’nin 2017 yılında 
yaptığı alımların yaklaşık %75’i 

yerlidir.  
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Çalıştay’dan sonra, bugüne kadar Yerli Teknoloji 
Ofisi (YTO) kapsamında 55 firma ile birebir görüş-
meler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde;

 ∙ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için 
yerli üretim blower alınmıştır.

 ∙ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için 
yerli üretim 16 adet blower ve 6 adet yerli üre-
tim dekantör alınmıştır.

 ∙ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için 
40bin adet yerli üretim difüzör alınmıştır.

 ∙ Ağva Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde 
yerli üretim membranlar işletmeye alınmıştır. 

 ∙ Ağva Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yeri üre-
tim MBR ve difüzör kullanılarak pik kapasitesi 
8000 m3/gün’e çıkarılmıştır.

 ∙ Koçullu BAAT’de yerli üretim difüzörlü blower 
havalandırma sistemi kullanılmaktadır.

 ∙ Paşaköy İBAAT için 1 adet (2340 m3/h), Ge-
redeli, Değirmençayırı, Kabaköz, Kervansaray 
ve Doğancalı BAAT için 5 adet (64 m3/h) yerli 
üretim pompa temin edilmiştir.  

 ∙ Paşaköy İBAAT Giriş Terfi Merkezi Ünitesi yerli 
üretim gaz izoleli kesiciler ile yenilenmiştir.

 ∙ Arıtma tesislerinde kullanılmak üzere 40 adet 
yerli üretim hidrostatik seviye sensörü alınmış-
tır.

 ∙ 17’si tamamen Türk Malı olan iş makinesi ve 
forklift ile 10 adedi yerli üretim araç olmak 
üzere toplam 27 iş makinesi ve araç satın alın-

mıştır.

 ∙ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde 
türbin sonrası atık ısı kazanları ve termal yağ 
kazanları ünitesi ekipmanlarının büyük bir kıs-
mı yerli üretimdir.

 ∙ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde 
yerli üretim çamur susuzlaştırma dekantörleri 
kullanılmaktadır.

 ∙ Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde 
kullanılan santrifüj pompalar yerli üretimdir.

 ∙ İsale ve şebeke hatlarında yerli hot-tapping 
uygulamaları kullanılmaktadır.

Ayrıca;

 ∙ Oksijen tüketim hızı (OTH) ölçümünü gerçek-
leştirebilen taşınabilir ve kullanımı kolay res-
pirometre cihazının yerli olarak tasarlanması 
için sözleşme imzalanmıştır.

 ∙ Buharlaşma nedeniyle meydana gelen kayıp-
ların minimuma indirilmesini sağlayacak yer-
li ürün için İmrahor Göleti’nde pilot çalışma 
başlamıştır.

 ∙ Yerli Kanal Görüntüleme ve Frezeleme Robo-
tu Projesi’nin ihalesi yapılmış olup, proje de-
vam etmektedir. 

 ∙ İSTKA tarafından kabul edilen “Yenilenebilir 
Enerji Üretiminde Yenilikçi Proseslerin Geliş-
tirilmesi” projesinde yerli üretim membranlar 
kullanılacaktır.

 ∙ İçmesuyu ve atıksu yönetimi standardizas-
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yonunda know-how kullanılarak ilk defa yerli 
standartlar geliştirilmesi için çalışmalar başla-
mıştır.

Bunların dışında;

 ∙ Ana Akımda ANAMMOX Prosesi pilot çalışma-
sında yerli dozaj pompası başta olmak üzere 
yerli ürünler kullanılması planlanmaktadır.

 ∙ İçmesuyu Arıtma Tesisleri Proses Projelendir-
me ve İşletme Standardizasyonu projesinde 
yerli üretim dozaj pompası ve klor analizörü 
kullanılması planlanmaktadır.

 ∙ İçmesuyu Arıtma Tesis Prosesleri matematik-
sel Modellenmesinin Araştırma Geliştirilmesi 
Projesinde yerli üretim dozaj pompası kulla-
nılması planlanmaktadır.

 ∙ İçmesuyu ve atıksu tesislerimizde kullanılan 
klor sensörü ve ORP sensörlerinin yerlileştiril-
mesi planlanmaktadır.

 ∙ CIPP uygulamalarında kullanılacak hammad-
de ve ekipmanların yerlileştirilmesi planlan-
maktadır.

 ∙ Toksik tehditlerin tespit edilmesine yönelik 
yerli üretim toksisite cihazı kullanılması plan-

lanmaktadır.

 ∙ Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak yerli ız-
garaların geliştirilmesine yönelik pilot çalışma 
yapılması planlanmaktadır.

 ∙ Uydu Marifetiyle Su Kayıp Kaçaklarının Tespiti 
Pilot Çalışmasında yerli yazılım ve teknolojiler 
kullanma imkanı araştırılmaktadır.

 ∙ Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Yakma Siste-
mi’nde yerli ekipman ve teknolojiler kullanıl-
ması planlanmaktadır.

 ∙ Ömerli arıtma tesisinde kullanılan pompala-
rın yerlileştirilmesi planlanmaktadır.

 ∙ Melen Projesi 2. ve 3. etapta kullanılacak pom-
paların yerli üretim olması planlanmaktadır.

 ∙ Yüzer güneş enerjisi projelerinde kullanılacak 
güneş panellerinin yerli üretim olması plan-
lanmaktadır.

 ∙ Kurum bünyesindeki ithal ürünlerin yedek 
parça temini ve bakım-onarım işlemlerinin 
yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi planlan-
maktadır.

 ∙ Fitting malzemelerle ilgili yerli patent alınma-
sı planlanmaktadır.
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T
ürkiye’de tüketilebilir yerüstü ve yeraltı 
su potansiyeli yıllık yaklaşık 112 milyar 
m3’tür. 2016 yılı sonu itibarıyla yıllık su 
tüketimin 54 milyar m3’e ulaştığı; tü-

ketilen suyun 40 milyar m3’ü sulama, 7 milyar 
m3’ü içme-kullanma ve 7 milyar m3’ü de sanayi 
suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığı 
2. Ormancılık ve Su Şurası raporlarında belirtil-
mektedir. Tüketilen suyun 39 milyar m3’ü yerüstü 
sularından, 15 milyar m3’ü ise yeraltı sularından 
sağlanmaktadır. DSİ (2016) verilerine göre Türki-
ye’de kişi başına su miktarı yaklaşık 1.519 m3’dür. 

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Be-
lediye Yasası’na göre Büyükşehir Belediye Sınırı İl 
Mülki sınırları ile örtüştürülmüş, böylece kentsel 
alanlar yanında kırsal yerleşmelere de Büyükşehir 
Belediyeleri hizmet vermeye başlamıştır. İlgili yasa 
gereği İstanbul ilinin tamamında içme ve kullan-
ma suyu ihtiyacı İSKİ tarafından karşılanmaktadır. 
İstanbul’un su kaynakları büyük oranda yerüstü 
sularıdır. Yer üstü suları yağışlardan oldukça faz-
la etkilenmektedir.  Kırsal yerleşimlere merkezi 
içme suyu arıtma tesislerinden su ulaştırmada 
bazen sorunlar yaşanmaktadır. Bu sebeple, İSKİ 
tarafından alternatif su kaynakları ile kırsal ke-
simlerin su ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu çalışma 

kapsamında, artan talebi karşılamak için kırsal 
yerleşimlerde bulunan alternatif su kaynakları 
ve bu kaynaklardaki su kalitesinin belirlenmesi 
ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yeraltı sularının te-
min edildiği kuyular ve su depoları fiziksel olarak 
yerinde incelenmiş ve fiziki koşullar ile ekipman 
bakımından gerekli öneriler sunulmuştur. Kuyu-
lardan alınan numuneler İSKİ laboratuvarların-
da analiz edilmiştir. Analiz edilen parametreler  
‘İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetme-
lik’ kapsamında değerlendirilmiş ve içme-kullan-
ma amacıyla uygun olmayan parametreler için 
uygun arıtma prosesleri belirlenmiştir. 

İstanbul ili Çatalca, Silivri, Beykoz, Üsküdar ve Şile 
ilçelerinde yer alan kırsal alandaki yeraltı suyu 
kaynakları detaylı olarak incelenmiştir. Genel ola-
rak kuyulardan toplanan sular depolara alınmak-
ta ve dezenfeksiyon amaçlı % 15’lik sodyum hi-
poklorit 1-1,5 mg/l aralığında dozlanmak suretiyle 
cazibe veya pompalarla şebekeye servis edilmek-
tedir.  Hem kuyulardan hem de suların toplan-
dığı depolardan alınan numuneler İnsani Tüke-
tim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre 
değerlendirilmiştir. Ayrıca kuyu kütük verilerine 
göre de değerlendirme yapılmıştır. Kum, kil ve 
çakıl karışımından oluşan kuyularda geçirimlilik 
yüksek olup, yeraltı suyunun beslenmesi yağış ol-
ması halinde iyi olabilecektir. Ancak dış etkenler 

 Hem kuyulardan hem de suların toplandığı 
depolardan alınan numuneler İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre 
değerlendirilmiştir.   

Çevre Yük. Müh. Müge EREN1, 
Doç. Dr. Doğan Karadağ2, 
Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı2

YERALTI SU KAYNAKLARININ 
SU KALİTESİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
UYGUN ARITMA ÜNİTELERİNİN 
BELİRLENMESİ PROJESİ

1. İSKİ, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı, 

2. YTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
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ile zemine bırakılacak kirleticilerin yer altı suyuna 
karışımı söz konusudur. 15-30 m. derinlikte kil ta-
bakası ve tabanında granit olan kuyularda taban-
dan  alt zeminlere sızma ihtimali oldukça düşük 
ve kil tabakasının olması kuyuların yüzey suları ile 
kirlenme ihtimalini minimize etmektedir. Taban-
larında kireç taşı bulunduran kuyularda zamanla 
kireç taşının erimesine bağlı olarak gözenekler 
büyümekte ve tabanda biriken suların alt zemine 
taşınma ihtimali doğmaktadır.

Yer altı sularından alınan numunelerin analiz so-
nuçları genel olarak değerlendirildiğinde bulanık-
lık, demir, mangan ve alüminyum konsantrasyon-
larının yüksek çıktığı gözlenmiştir. Sular tat, koku 
ve görünüş açısından uygun olmayıp bakteriyo-
lojik kirlilik tespit edilmiştir.  Yeterli oksijen olması 
halinde alüminyum kolayca alüminyum hidroksi-
te (Al(OH)3) dönüşmektedir. Demir ve manganın 
oksidasyonu için oksidantlara ihtiyaç bulunmakta-
dır. Demir için klor, mangan içinse potasyum per-
manganat  kullanılarak oksidasyon sağlanabilir. 
Kirleticilerin çökelmesini sağlamak için demir (III) 
klorür ilave edilerek partiküller flok haline getirilir. 
Toplam organik karbon değeri genel olarak düşük 
olduğundan ön oksidant olarak klor kullanılması 
halinde trihalometan oluşma potansiyeli düşük 
olacaktır. Oksidantlar ve koagülant ilavesi sonrasın-
da lamelli çöktürme tankında flokların çökelmesi 
sağlanır. Çıkış suları antrasit ve kum filtresinden 
geçirilebilir.  Filtre sonrasında nihai dezenfeksiyon 
işlemi gerçekleştirilir. Nihai dezenfeksiyon için klor 
veya kloramin kullanılabilir. Klor, kloramine göre 
oldukça aktiftir. Sularda olması istenen klor aralığı 
0,2-0,5 mg/l’dir ve bu aralıkta klor kokusu hisse-
dilebilir. Kloramin koku eşiği 0,68 mg/l olmasına 
rağmen kloramin kullanılan yerleşim yerlerinde 
genellikle 3 mg/l’nin üzerinde koku ve tat konu-
sunda şikayet olduğu belirtilmektedir. Bu sebep-

le, tüketicilerin musluk suyu tüketimini artırmak 
amacıyla 1,5 mg/l kloramin kullanılmaktadır. 

Alüminyum, demir ve mangan suda tat ve koku 
oluşturabilmektedir. Mevcut tat ve kokunun alü-
minyum, demir ve mangandan kaynaklanıp kay-
naklanmadığının belirlenmesi için ilave çalışma 
yapılmalıdır. Laboratuvar ölçekli çalışmada klor ve 
potasyum permanganat ilave edilerek alüminyum, 
demir ve mangan oksitlenir. Oksidasyon sonrasın-
da su  0.22 μm çaplı filtrelerden süzülerek tat ve 
koku analizi yapılır. Süzüntü suyunda  tat ve koku-
nun uygun olmaması halinde antrasit ve kumdan  
oluşan filtre sonrası granüler aktif karbon filtresi ko-
yulmalıdır. Uygun aktif karbonun seçimi için ayrıca 
laboratuvar çalışması yapılmalıdır. Süzüntü suyun-
da tat ve kokunun uygun olması halinde granüler 
aktif karbon filtresine ihtiyaç olmayacaktır.  

Kuyulara yakın bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yo-
ğun olarak yapılması sonucu suda nitrat problemi 
görülmektedir. Tarımsal faaliyetlerde nitrat gübre-
si kullanımı sınırlandırılmalıdır. Nitrat giderimi için 
tatlı su ters osmoz membranı veya diğer bir ifade 
ile düşük basınçlı ters osmoz membranı kullanıla-
bilir. Ters osmoz membranı öncesinde gerekli ön 
arıtma proseslerinin belirlenebilmesi için silt yo-
ğunluk indeksi (SDI) değeri belirlenmelidir. SDI>5 
ise konvansiyonel arıtma prosesleri sonrasında ult-

 
Şekil 1. Akalan kuyuları için önerilen potansiyel arıtma prosesleri akış diyagramı

Süzüntü suyunda  tat ve 
kokunun uygun olmaması 

halinde antrasit ve kumdan  
oluşan filtre sonrası 

granüler aktif karbon filtresi 
koyulmalıdır.  
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rafiltasyon membranı ve sonrasında ters osmoz 
membranı kullanılmalıdır. SDI<5 ise konvansiyonel 
arıtma prosesleri sonrasında 5 μm gözenek çaplı 
kartuş filtre ve sonrasında ters osmoz membranı 
kullanılmalıdır. (Şekil 3) Ters osmoz membranına 
verilen suda klor olmamalıdır. Ters osmoz memb-
ranı kullanılması halinde granüler aktif karbon filt-
resinin kullanılmasına gerek kalmayacaktır.

İki aşamada gerçekleştirilen projede; birinci aşa-
maya ait su numuneleri Haziran ve Eylül 2017 dö-
nemleri için alınmıştır. Bazı kuyularda Mart 2017 
ayına ait analiz sonuçları da bulunmaktadır. Pro-
jenin ikinci aşaması içinse Mart ve Haziran 2018 
dönemlerine ait analiz sonuçları yer almaktadır. 

Analiz sonuçlarına göre her bir yerleşim yeri için 
uygun arıtma üniteleri önerilmiştir. Arıtma üni-
telerinde nihai kararın daha sağlıklı olarak verile-
bilmesi için numune alımlarının farklı mevsimleri 
temsil edecek şekilde tekrarlanması faydalı ola-
caktır. Daha sağlıklı içme-kullanma suyu temini 
için bazı su depolarında ve boru hatlarında yeni-
lemeler ve onarımlar yapılmıştır. Su kalitesini et-
kileyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek için 
eski durumda olan depoların ve boru hatlarının 
da yenilenmesi ve onarılması gerekmektedir. Su 
kaynaklarını korumak adına kuyuların bulunduğu 
alanlarda yapılaşmaya ve tarımsal faaliyetlerin ya-
pılmasına izin verilmemelidir. 

 
Şekil 2. Karacaköy kuyuları için önerilen potansiyel arıtma prosesleri akış diyagramı

 

Şekil 3. Muratbey Beldesi kuyusu için önerilen potansiyel arıtma prosesleri akış diyagramı



KIRIKKEMER
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Giriş

Ö
nemli kentsel altyapı tesislerinden biri 
olan içme suyu dağıtım şebekelerinin 
temel amacı suyu kaynağından alıp 
hedeflenen noktalara istenilen miktar-

da, kalitede ve basınçta iletebilmektir. Bu tesisle-
rin yapımı ve işletmesi hidrolik açıdan karmaşıktır. 
Bu tesislerin yapımı, bakımı ve işletmesi ile ilgili 
sorumlu kurumlar su idareleridir. Su idareleri içme 
suyu dağıtım şebekelerini optimal düzeyde yöne-
tebilmeleri için sistemi kontrol altında tutmaları 
gerekmektedir. İçme suyu dağıtım şebekelerinde 

herhangi bir zamanda ve şebekenin herhangi bir 
yerinde debi, basınç ve su kalitesi gibi paramet-
releri bilinemiyorsa veya şebekenin herhangi bir 
yerinde arıza meydana geldiğinde bu arızayı ta-
mir etmek için boruda bulunan suyun tahliyesini 
en kısa sürede en az bölgenin suyunu kesecek 
vanaların tespiti yapılamıyorsa bu sistemi optimal 
düzeyde yönetmek mümkün değildir.

Bu çalışmada amaç mevcut içme (Şekil 1) suyu 
dağıtım şebekesinin hidrolik modellemesi yapı-
larak şebekeyi optimal bir şekilde yönetmek için 
karar mekanizmaları oluşturmaktır. Bir sistemin 
deneysel olarak tekrar kurulabilmesinin mümkün 

 Bu çalışmada amaç mevcut içme suyu dağıtım 
şebekesinin hidrolik modellemesi yapılarak 

şebekeyi optimal bir şekilde yönetmek için karar 
mekanizmaları oluşturmaktır.  

Samet KIRAN
İSKİ, Asya Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

MEVCUT İÇME SUYU DAĞITIM 
ŞEBEKESİNİN HİDROLİK MODEL 
YARDIMIYLA YÖNETİMİ

 Şekil 1. Hidrolik modelleme akış diyagramı.
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olmadığı ya da çok masraflı olduğu durumlarda 
fiziksel durumun matematiksel modellemesi çok 
yaygın olarak yapılmaktadır. Bu çalışma kapsa-
mında İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde örnek bir 
bölgenin içme suyu şebekesinin hidrolik modeli 
oluşturulmuştur. İçme suyu dağıtım şebekesinin 
hidrolik modelini oluşturup modelden faydalana-
rak İzole Ölçüm Bölgesi (İÖB) oluşturma, vanala-
ma çalışması, basınç kırıcı yeri optimizasyonu, yük 
kaybı analizi, yangın sınanması, gelecek projeksi-
yon çalışmaları ile ilgili çeşitli senaryo çalışmaları 
yapılmıştır. Bu hidrolik model senaryo çalışmala-
rı ile işletme faaliyetleri entegre edildiğinde elde 
edilecek ekonomik kazanımlar değerlendirilmiştir.

Çalışma Bölgesi ve Özellikleri
Çalışmanın yapılacağı yer İstanbul ilinin Anado-
lu yakasında yer alan Sultanbeyli ilçesinde seçi-
len bir bölgedir. Sultanbeyli ilçesi Pendik, Kartal 
ve Sancaktepe ilçesine komşusu olan bir ilçedir. 
Sultanbeyli yaklaşık 98,00 m ile 260,00 m kotları 
arasında yerleşim bulunan bir ilçedir (Şekil 2).

Yıllık 220 milyon m3 kapasitesiyle İstanbul’un en 
büyük su kaynağı olan Ömerli Barajından Anado-
lu Yakası’nın neredeyse tamamına su verilmekte-
dir. Sultanbeyli de Ömerli barajından beslenen 
bir bölgedir. 

Sultanbeyli ilçesi Ömerli barajından gelen 
Ø 1200 mm ve Ø 900 mm çaplı çelik borularla 
beslenmektedir. Ø 1200 mm çelik boru ilçenin 
güney kısmında bulunan Eşref Bitlis depo ve terfi 

merkezine suyu iletmektedir. Yaklaşık 185,00 m 
kotunda bulunan Eşref Bitlis depo ve terfi mer-
kezinden su Ø 800 mm çelik boru ile 235,00 m 
kotunda bulunan Sakarya depo ve terfi merkezi-
ne iletilmektedir. 

Sakarya terfi merkezi ilçenin en üst kotlarında 
bulunan bölgelere Ø 400 mm ve Ø 150 mm 
çaplı borularla suyu terfi ile iletmektedir. Ayrıca 
Ø 800 mm çelik boru ile cazibeli olarak Sultan-
beyli ilçesinin güney bölümünün bir kısmını da 
beslemektedir.

Sultanbeyli ilçesinin izole edilen bu bölgesi depo-
dan sisteme verilen su miktarı Ø 400 mm çaplı 
debimetre ile ölçülmektedir. Modelleme yapı-
lacak bölgede 3177 adet bina 7036 adet abone 
sözleşmesi, 24257 nüfus bulunmaktadır. Bölgenin 
en düşük kotu 177,65 m ve en yüksek kotu 256,71 
m’dir. İçme suyu şebeke boru metrajı 55993 m’dir. 
Bu boruların içinde bina bağlantı boruları olan 
polietilen borular bulunmamaktadır. 

Hidrolik Model Uygulamaları

1.İzole Ölçüm Bölgesi Oluşturma
Günümüzde içilebilir su kaynaklarının kısıtlı olması, 
suya erişim ve şebeke işletim maliyetlerinin her ge-
çen gün artması, mevcut içme suyu şebekeleri yeni 
dahi olsa belirli bir miktarda su kaybı olabileceğin-
den su kayıp/kaçaklarının izlenmesini ve kontrolünü 
daha önemli bir hale getirmektedir. Kayıp-Kaçak 
oranlarının düşürülmesi için şebekenin yönetilme-
sinde izole ölçüm bölgeler oluşturulmalıdır.

 Şekil 2. Modellemesi yapılacak izole edilmiş bölge.
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Oluşturulan izole ölçüm bölgelerin girişine İÖB 
odası içine debimetre ve basınç ölçüm cihazları 
konulmaktadır. Kapalı vanalar ile şebekenin diğer 
kısmından ayrılan küçük bağımsız alt şebekeler 
elde edilmektedir. Alt izole bölgelere verilen top-
lam su miktarı her alt bölge girişinde bulunan 
debimetreler ile yasal tüketimler ise tahakkuk 
edilen su faturaları verileri ile hesaplanmaktadır. 
Kayıp kaçak su yönetimine başlamadan önce 
hidrolik modellemeden faydalanarak İÖB bölgesi 
tasarlanmıştır. İÖB seçilirken genelde branşman 
hatları kullanılmaktadır.  Hidrolik açıdan en iyi 
performansı deneme yanılma yöntemi yapılarak 
belirlenmiştir. İÖB ye örnek olarak debimetre öl-
çüm noktasının en iyi yeri belirleme çalışması ya-
pılmıştır (Şekil 3).

İzole ölçüm bölgesi planlaması yapılırken böl-
geye 1 noktadan su girdiği düşünülmektedir. Bu 
bölgeye su girişinin olduğu yere debimetre oda-
sı yapılması gerekmektedir. Ancak belirlenen bu 
bölgeye debimetre konulacak en iyi konumu 

belirleme çalışması yapılmalıdır. Şekil 4’te izole 
ölçüm bölgesine su girişi yapılması belirlenen 4 
konum verilmiştir. Bu dört konumdan en iyi ko-
numu belirlemek için bölgeye suyun sadece bu 
noktalardan gireceği düşünülerek vanalama ça-
lışması yapılmıştır. Bu çalışmayla beraber sistem 
analiz edilmiştir. Belirlenen bölgede oluşan yük 
kayıpları hesaplanmıştır. Yük kaybı en az konu-
ma İÖB ölçüm odası yapılmaya karar verilmiştir. 
Tablo 1’de görüleceği üzere ölçüm odası yapmak 
için en uygun yer, yük kaybının en az olduğu Ko-
num 2 olarak belirlenmiştir. 

2. Vanalama Çalışması
Suyun kontrolünün sağlanabilmesi için suyun 
açılıp kapandığı noktaları önce arazide sonra 
modelde tespit etmek gerekir. Sahada ve mo-
delde çalışma uyum içinde olmalıdır. Hidrolik 
modelleme yardımıyla hangi vananın hangi böl-
genin suyunu kestiği kolay bir şekilde tespit edil-
mektedir. Vanalama işlemi sırasında oluşan vana 

Konum  Yük Kaybı (mm)

Konum 1 5894

Konum 2 1151

Konum 3 8587

Konum 4 18052

 Kayıp-Kaçak oranlarının düşürülmesi için şebekenin 
yönetilmesinde izole ölçüm bölgeler oluşturulmalıdır.  

 
Şekil 4. İÖB’ye suyun giriş yaptığı konumlar.

 

Şekil 3. İÖB’ye ait izole bölge.

Tablo 1: Konumlara göre yük kaybı
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bölgelerinin kaç adet vanayla kapatılacağı, bu 

bölgede ne kadar su bulunacağı, bu bölgede ne 

kadar boru olduğu analizleri kolaylıkla yapılabilir. 

(Tablo 2) çalışma bölgesinde oluşan arıza noktası 

belirtilmiştir.

Senaryo-1
Modelleme çalışması yapılmadan sahada çalışan 

işçilere bırakılarak deneme yanılma yoluyla yapılan 

çalışma sonucunda üç adet ana vana kapatılarak 

büyük çaplı bir alanda su kesintisi yaşanmaktadır. 
Şekil 6’da gösterilen haritada arızanın giderilmesi 
için kapanan üç vana ve bu vanaların kapatılma-
sıyla oluşan su kesintisinin sınır bölgesi gösteril-
mektedir. Ayrıca, Şekil 7’de vanaları kapatmakla 
görevli ekiplerin yol güzergahı verilmektedir.

Bu hesaplamalar dikkate alındığında aynı za-
manda arızaya müdahele edebilmek için de 
boru içindeki suyun tahliye edilmesi gerekmek-
tedir. Arızanın bulunduğu kot dikkate alınarak 

GÜZARGAH 
ANALİZİ

GÜZARGAHANALİZİ 
MESAFE 
(km)

SÜRE
İKMAL SÜRE 

ANALİZİ 
SÜRE (dk)

1 4.9 13 15

2 0.3 1 15

3 0.16 1 15

TOPLAM 5.36 1.5 45

ARIZAYA MÜDAHELE 
SÜRESİ (Güzergah 
Ulaşım Süresi ve 

İkmal Süresi)

ARIZANIN 
BİLDİRİLMESİ

TOPLAM SÜRE

60 DK 60 DK 120 DK

Tablo 2: Senaryo-1 örnek güzergah analizi.

 

Şekil 5. Çalışma bölgesinde oluşan arıza noktası.

 

Şekil 6. Suyun tahliye edileceği bölge ve suyu kesmek için kullanılan vanalar.
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Şekil 7. Vanaları kapatmakla görevli ekiplerin yol güzergahı.

tahliye edilmesi gereken alanın Şekil 6 içindeki 
boru metraj ve çap bilgileri dikkate alınarak boru 
içinde olan su miktarı hesaplanmıştır. Hidrolik 
model yardımıyla kolayca hesaplanan boru için-
deki  290 m3 suyun tahliye edilmesi gerekmek-
tedir. Plansız gelişigüzel bir arızayı gidermek için 
toplam (290 m3+ 40 m3) 330 m3 suyun boşa gitti-
ği tespit edilmiştir. 

Senaryo-2
Senaryo-2’de hidrolik modeli yapılan İÖB bazın-
da arızaya müdahele edebilmek için  daha küçük 
çaplı bir alanın suyunun tahliye edilmesi gerekir 
ve daha az vana ile bölgenin suyunun kapatılması 
gerekmektedir. Şekilde 8’de görüldüğü gibi belir-
tilen konuma vana kapamak için ekip gönderil-
diğinde gideceği rota belirlenmiş ve tek vana ile 
sorunun çözüleceği tespit edilmiştir. Şekilde 8’de 

görüleceği üzere sistem daha küçük bir alanda 
izole edildiğinden suyun kesileceği alanla aynı 
oranda küçülmektedir.

Senaryo-3

Modelleme çalışması yapılarak vana bölgeleri 
oluşturulduğu durumdaSenaryo gereği oluşan 
arızaya müdahele edebilmek için kapatılması 
gereken  sadece bir vananın olduğu model yar-
dımıyla tespit edilmiştir. Şekil 9’da gösterilen hari-
tada arızanın giderilmesi için kapanan bir vana ve 
bu vananın kapatılmasından oluşan su kesintisi-
nin sınır bölgesi gösterilmektedir. 

Tablo 3’te tüm senaryolara ait kayıp su miktar-
ları gösterilmektedir. Bu değerler baz alınarak 
hidrolik modelleme yapılarak tüm İstanbul için 
vana bölgesi çalışmaları tamamlandığında 1 yılda 

 

Şekil 8. Suyun tahliye edileceği bölge ve suyu kesmek için kullanılan vanalar.
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158000 m3 su kazancı sağlanmış olur. 2018 Nisan 
su fiyatlarına dikkate alındığın 1 m3 suyun fiyatı 
4,5 TL’dir. Bu suyun değeri 711.000 TL’lik bir eko-
nomik kazanç sağlanmış olur. Vanalama bölgesi 
ve kontrol sistemi daha da hassas çalıştırıldığın-
da bu kazancın 1.000.000 TL’nin üzerine çıkması 
beklenmektedir.  

Kayıp Su Miktarı (m3)

Senaryo - 1 330

Senaryo - 2 126

Senaryo - 3 47

Tablo 3: Üç senaryo için arıza sırasında oluşan kayıp su 
miktarları.

3. Yük Kaybı Analizi
Modelleme analizi sonucundan hıza göre sistem 
renklendirildiğinde Şekil 10’da görülen hızı nor-
malden fazla olan bölgeler gösterilmiştir. Sistemin 
hıza göre değerlendirilmesi kolayca yapılarak hızı 
büyük olan yerlerin sebebi araştırılmıştır. Sistemin 
daha iyi çalışması için müdaheleler yapılmıştır.

İncelemeler yapıldığında bölgede bir vananın ka-
palı olduğu varsayımı yapıldığında modelde mor 
renkle gösterilen boruların hızının  fazla olduğu 
tespit edildi. Ø 250 mm borunun önündeki vana-
nın kapalı olması ve bu borunun ani bir düşüşle  
Ø 100 mm boruya bağlanması, bu borunun belirli 
bir uzaklıktan sonra tekrar 250 mm boruyu bes-
lemesi sebebiyle mor renkli boruda hız artmıştır.

İşletmeciler tarafından bir takım sebeplerdan do-

 

Şekil 9. Suyun tahliye edileceği bölgenin hidrolik model yardımıyla oluşturulması.

 

Şekil 10. Hıza göre renklendirilmiş içme suyu şebekesi
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layı sistemi bu şekilde çalıştırmak gerekebilir an-
cak çalışma kapsamında bu gereklilikler gözardı 
edilmektedir ve sistem yalnızca hidrolik değerler 
üzerinden değerlendirilmektedir. Yozgat Caddesi 
ile Niğde Sokak kesişimindeki Ø 250 mm çap-
lı vananın açılmasıyla sistem çalışması normale 
dönmüştür ve yüksek hızla çalışan hatlar normal 
hızlara dönmüştür. Hızların  normal değerlere 
dönmesiyle yük kaybındaki azalmada gözle gö-
rünür bir şekilde değişmiştir. Böylece borunun 
hızlıca deforme olması ve enerji kaybı önlenmiştir. 
Borulardaki birim borudaki yük kaybı ve borunun 
tamamındaki yük kayıpları

P=(Q×H×ρ )/(367×η)×emniyet faktörü 

Pompanın kapasitesini 120 m3/saat 2,38 mss 
olarak hesaplamalara katılmıştır. Hidrolik veri-
mi %78,5 olarak alınmıştır. Pompanın mil gücü  
P > 15 kW’lık mil güçlerin için %5     (çarpım faktörü 
1.05) olduğundan nominal gücü bulmak için 1,05 
katsayısı ile çarpılır.

P=[(120×2,38×1)/(367×0,785)]×1,05=1,04 kW   

1 kW yaklaşık 0,45 TL’lik bir enerji maliyetine sa-
hiptir. Pompanın 1 yılda harcayacağı enerjinin 
ekonomik değeri 1×24×30×12×1,04×0,45 TL de-
ğerinden 4043 TL’dir. Sistemin bu şekilde 10 yıl 
çalıştığı varsayılırsa 40.435 TL’lik zarar söz konusu 
olmaktadır. Bu hesaplamalar 52 km’lik bir şe-
beke sistemi içinde gerçekleşmektedir. İstanbul 

genelinde 18.820 km’lik bir şebeke uzunluğu bu-
lunmaktadır. İstanbul genelinde bu şekilde 10 yıl 
çalıştığı varsayılan yerler bulunduğunda toplam 
ekonomik kayıp 14.637.542,40 TL’yi bulmaktadır. 

4. Gelecek Projeksiyonu

YIL 2016 

Yapılan hesaplamalar sonucu  2016 nüfusu 24257 
kişi olan bölgede mevcut durumda suyun yeter-
siz olduğu bölge bulunmamaktadır. Hidrolik pa-
rametreler normal değerler arasındadır.

YIL 2046

2046 yılında nüfus hesaplamaları yapıldığı du-
rumda bölgede 43373 nüfus beklenmektedir. Kişi 
başı su tüketimi 2016 yılında 119 l/gün iken 2046 
yılında yaklaşık 150 l/gün olacağı tahmin edil-
mektedir. Refah seviyesi arttıkça kişi başı su tüke-
timinin arttığı bilinmektedir. Günlük su tüketimi 
bölgede  2890 m3/gün iken 2046 yılında 6506  
m3/gün olacağı tahmin edilmektedir.

YIL 2076 

2076 yılında 77554 nüfus beklenmektedir. Kişi başı 
su tüketimi 2016 yılında 119 l/gün iken 2076 yılın-
da yaklaşık 200 l/gün olacağı tahmin edilmekte-
dir. Refah seviyesi arttıkça kişi başı su tüketiminin 
arttığı bilinmektedir. Günlük su tüketimi 2016 yı-
lında bölgede  2890 m3/gün iken 2076 yılında  
6506 m3/gün olacağı tahmin edilmektedir. (Şekil 11)

 
Şekil 11. 2016, 2046, 2076 yıllarındaki bölgedeki durum.
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Yıl 2016 2046 2076

Boru Metrajı 
(m)

0 340 4128

Nüfus (kişi) 0 265 5738

Tablo 4: Senaryolara göre sorun yaşanacak borular ve 
etkilenecek nüfus.

Tablo 4’te senaryolara göre sorun yaşayacak bo-
rular ve etkilenecek nüfus gösterilmektedir. Ya-
pılan analizler sonucunda 2016 yılında herhangi 
bir içme suyu borusunda  bölgede sorun gözük-
memektedir. 2046 yılında 340 m’lik bir boruda su 
yetersizliği beklenmektedir. 2076 yılında ise şebe-
keyi ciddi sorunlar beklemektedir. 4128 m boru-
da su yetersizliği yaşanması tahmin edilmektedir. 
Belirtilen borularda çap büyütme işlemi yapıla-
bilir ayrıca pompanın kapasitesi arttırılabilir veya 
ikinci pompa ilave edilebilir.

Yapılan analizler sonucunda 2016 yılında her-
hangi bir içme suyu borusunda  bölgede sorun 
gözükmemektedir. 2046 yılında 340 m’lik bir bo-
ruda su yetersizliği beklenmektedir. 2076 yılında 
ise şebekeyi ciddi sorunlar beklemektedir. 4128 m 
boruda su yetersizliği yaşanması tahmin edilmek-
tedir. Belirtilen borularda çap büyütme işlemi 
yapılabilir ayrıca pompanın kapasitesi arttırılabilir 
veya ikinci pompa ilave edilebilir.

Yapılan bu çalışma sayesinde ileride oluşabilecek 
olumsuz durumlar karşısında önceden tedbir 
alınmaktadır. Su dağıtım sisteminin kesintisiz bir 
şekilde istenilen kalitede su abonelerine arzı sağ-
lanmış olmaktadır. 

5. Basınç Kırıcı Yeri Optimizasyonu
Hidrolik model yardımıyla içme suyu dağıtım şe-
bekesi İÖB’lere ayrılarak fiziki kaçakların tespit çalış-
maları yapılmaktadır. Ancak bir şebekede borudan 
geçen debi büyükse hızı da o oranda büyük olur 
ve hızın büyük olması yük kayıplarını arttırmakta ve 
böylece basınç azalmaktadır. Fiziki su kaçakları tes-
pit edilip tamiri yapıldıktan sonra borulardaki hız 
azalmaktadır  ve yük kayıpları azalmaktadır böyle-
ce sistemdeki basınç artmaktadır. Basıncın artma-
sıyla içme suyu dağıtım sistemindeki en zayıf boru 
veya fittings parçalarında tekrar arıza oluşmaktadır. 
Ayrıca basıncın fazla olması sızıntı sularının birim 
zamandaki debisini arttırmaktadır. Bundan dola-
yı bir içme suyu dağıtım şebekesinde optimum 
basınç değerleri sağlanacak şekilde istenilen ka-
litede ve debide abonelere su arzı sağlanmalıdır. 
İçmesuyu dağıtım şebekesi hidrolik modellemesi 
yapıldıktan sonra sistemin basıncı yüksek olan yer-
leri kolayca tespit edilebilir. Basıncın yüksek olduğu  
bölgelerde basınç kırıcı vanalar konularak sistem-
de basınç yönetimi yapılmaktadır. Ancak basınç kı-
rıcı konulacak yer çok önemlidir. Ekonomik olarak 
en verimli yere konulmalıdır. Hidrolik modelden 
faydalanılarak çeşitli deneme yanılma yöntemleri 
de kullanılarak basınç kırıcı için en verimli yer tes-
piti çalışması yapılmaktadır. Hidrolik model yardı-
mıyla sistemin düğüm noktalarındaki basınç hari-
tası oluşturulmaktadır. Şekil 12’de basınç haritası ve 
basınç kırılacak bölge gösterilmektedir.

Bu çalışma kapsamında pompa ile terfi ettirilen 
bir su dağıtım sistemi modellendiğinden terfi-
li sistemde basınç kırıcı kullanmak çok mantık 
değildir ancak sisteme çok fazla müdahale edi-

Şekil 12. Basınç haritası ve basıncı kırılacak bölge
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lemediği varsayılmıştır. Bu çalışma benzeri bir şe-

kilde terfili ya da cazibeli bir sistemde basınç kırıcı 

yerinin belirlenmesi gerektiği durumlarda kulla-

nılmasına yönelik bir metot çalışması yapılmıştır. 

Basınç kırıcının yerini belirlemek için puanlama 

yöntemi kullanılmıştır. 3 ile 5 bar arasındaki dü-

ğüm noktalarına  yüksek puan verilmiştir. 3 barın 

altındakilere ve 5 barın üstündeki basınçlar kade-

meli olarak azaltılarak puanlama yapılmıştır.

Puanlama aşağıdaki şekilde formülüze edilmiştir. 

25 mss > P 0

25 mss < P < 29 mss  P/35

30 mss < P < 50 mss  1

51 mss < P < 80 mss  50/(10+P)

81 mss < P 0

İÖB’lerde tüm düğüm noktaları yukarıdaki kriter-
ler dikkate alınarak puanlama yapılabilir. Toplam 
puanlarda düğüm noktalarına bölünerek basınç 
puan ortalaması tespit edilir. Bu çalışmayla basınç 
ortalaması değil ideal basınç aralığına en yakın 
noktaların fazlalılığı puanlanmaktadır. Tüm PRV 
(Pressure relief valve)’ler 10 mss basınç kıracak şe-
kilde ayarlanmıştır.

İÖB150 bölgesi için basınç kırıcı yer optimizayonu 
çalışması kapsamında bölgenin kotlarına ve bes-
lenme bölgelerine göre 6 adet basınç kırıcı yeri 
belirlenmiştir. Şekil 13’de basınç kırıcı alternatif 
konumlar gösterilmektedir. Bu belirlenen yerle-
rin puanlama çalışması yapılmıştır. Tablo 5’te PRV 
senaryolarına göre basınçlar ve puanlamalar gös-
terilmektedir. Puanlama sonucunda en yüksek 
puanlama PRV4 basınç kırıcının konulduğu nokta 
olarak belirlenmştir. 

 
Şekil 13. Basınç kırıcı alternatif konumları.
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6. Yangın Sınanması

İçme suyu dağıtım şebekesinde normal şart-

larda suyun sadece aboneler tarafından kulla-

nıldığı bilinmektedir. Ancak bazı durumlarda 

sistemdeki yangın hidrantlarından herhangi bir 

yangın anında yangın suyunun hidranttan çekil-

diği durumlar oluşmaktadır. Şekil 15’te görüldü-

ğü üzere sistemin basınç haritası ve H1 hidran-

tından yangın suyu çekildiği varsayılmıştır. Bu 

durumda sistemdeki kritik basınçlar ve genel 

basınç durumu değerlendirilmiştir. Şebekenin 

H1 noktasında yangın suyu çekildiği durumun-

da şebekenin basınç durumu sınanmıştır. H1 

hidrantından saatte 84 m3 su çekileceği varsayıl-

 Şekil 14. PRV konumlarına göre basınç kırıcı kullanımı durumunda basınç haritası.

 

Tablo 5: PRV senaryolarına göre basınçlar ve puanlar.
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mıştır. Bu durumda şebekede basınç azalması 

meydana gelmiştir. 

Şebekenin iki noktasında aynı anda yangın suyu 

çekilmesi durumunda şebekenin basınç duru-

mu sınanmıştır. Her bir hidranttan saatte 84 m3 

su çekileceği varsayılmıştır. H1 ve H6 hidrantla-

rından su çekildiği durumda şekilde görüldüğü 

üzere sistemdeki basınç sadece H1 durumun-

dakine göre ciddi bir şekilde azalmıştır. Şebeke-

de en düşük basınç noktaları olan en kritik nok-

talar olan J611, J621 ve J622  de  H1 hidrantından 

yangın suyu çekilmesi durumunda ve H1 ve H6 

hidrantından aynı anda yangın suyu çekilmesi 

durumundan basınç değerlerindeki değişimler 

gözlenmiştir. H1 durumunda kritik noktalarda 

basınç tamamen azalacak ve abonelere hizmet 

Şekil 15. Sistemden yangın suyu çekilmediği  ve çekildiği durumda basınçlar.

Yangın Suyu Çekilmediği  Durum
H1 Hidrantından Su Çekildiği 

Durum
H1 ve H6 Hidratından Aynı 
Anda Su Çekildiği Durum

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3

Düğüm 
Noktası

Kot
Hidrolik 

yük
Basınç 
mss

Kot
Hidrolik 

yük
Basınç 
mss

Kot
Hidrolik 

yük
Basınç 
mss

J611 252,83 277,94 25,06 252,74 257,74 4,9 252,83 252,83 0

J621 252,12 277,94 25,77 252,12 257,74 5,61 252,12 252,12 0

J622 251,65 277,93 26,23 251,65 257,73 6,07 251,65 251,65 0

J464 179,04 278,01 98,77 179,04 257,81 78,61 179,04 248,76 69,57

J481 177,45 277,96 100,31 177,45 257,76 80,15 177,45 248,72 71,13

J466 177,18 278,01 100,62 177,18 257,81 80,46 177,18 248,76 71,43

Tablo 6: PRV senaryolarına göre basınçlar ve puanlar.
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verilemeyecek duruma gelecektir. H1 ve H6 hid-

rantlarında aynı anda yangın suyu çekilmesi du-

rumunda basınçlar kritk noktalarda sıfıra kadar 

düşecektir.

Ayrıca şebekedeki en yüksek basınç noktaları 

J464, J481 ve J466’daki basınç durumları göz-

lenmiştir (Tablo 6). 

Bu çalışma kapsamında yaklaşık 55 km şebeke 

uzunluğuna sahip bir yerleşim yerinin hidrolik 

modellemesi yapılmıştır. Hidrolik modelin saha 

testleri ile hatalı olduğu kısımlar tespit edilmiş-

tir. Kalibrasyon ve validasyon çalışmaları ile saha 

ile model arasında hata oranı minimize edil-

miştir. Kalibre edilen hidrolik model aşağıdaki 

uygulama alanlarında karar destek sistemi ola-

rak kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 

bir içme suyu şebekesinin hidrolik modellemesi 

yapılarak doğru bir şekilde işletilmesiyle bera-

ber çok yönlü kazanımlar sağlanmaktadır.

 1) İÖB  oluşturma sırasında her bir İÖB’ nin hid-

rolik modeli oluşturulup hidrolik açıdan kont-

rolü yapılmıştır. En az yük kaybı oluşturan izole 

bölgenin giriş noktalarına izole bölgeye suyun 

bu noktadan gireceği düşünülerek debimetre 

konulacağı için çeşitli konumlarda yük kaybı 

sınaması yapılarak en az yük kaybı elde edilen 

yerlerde İÖB ölçüm yerleri olarak belirlenmiştir.

2) Vana bölgeleri oluşturularak herhangi bir 

arıza sırasında en iyi durum senaryosu oluştur-

ma çalışmaları yapılmıştır. 3 Durum senaryosu 

sınanmıştır. Bu senaryolar sonucunda hidro-

lik model yardımıyla oluşturulan vana bölge-

sinin tüm İstanbul’a uygulandığında yaklaşık 

1.000.000 TL’lik bir ekonomik kazanç sağlana-

cağı tespit edilmiştir. 

3) Yük kaybı analizi çalışması yapılmıştır. Hidrolik 

model yardımıyla şebeke sisteminin Ø 250mm 

borunun önündeki vananın kapalı olması ve bu 

borunun ani bir düşüşle Ø 100 mm boruya bağ-

lanması durumunda sistemde yük kaybı oluştur-

duğu ve sistemin mevcut durumda yüksek bir 

yük kaybıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Sadece bir 

adet vananın kapalı olması sebebiyle oluşturdu-

ğu enerji maliyeti tespit edilmiştir. Bu vananın 10 

yıl kapalı olduğu varsayımı yapılmıştır. Bu vananın 

çalışma bölgesine enerji maliyeti 40.435 TL’dir. 

İstanbul genelinde bu şekilde 362 adet vana ol-

duğu varsayılırsa 14.637.542 TL’lik bir enerji mali-

yetine sebebiyet vermektedir.

4) Gelecek projeksiyon çalışması yapılmıştır. Ge-

lecekte nüfusun artmasıyla beraber refah sevi-

yesinin artması su tüketimini arttırmaktadır. Ge-

lecek projeksiyon tahmini yapılarak şebekenin 

hangi noktalarında iyileştirilme çalışmalarının 

yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 

5) Yangın sınanması çalışmasında hidrolik mo-

delden yararlanılmıştır. Sistemde bir noktada 

hidranttan yangın suyu çekildiği durumda sis-

temin bu duruma gösterdiği reaksiyon incelen-

miştir. Sistemde aynı anda iki noktada hidrant-

tan yangın suyu çekildiğinde sistemdeki kritik 

noktalardaki basınç durumları incelenmiştir. 

6) Basınç kırıcı yeri optimizasyon çalışması yapıl-

mıştır. Bu çalışma kayıp kaçak suların azaltılma 

çalışmasında fiziki kaçakların bulunup arızaların 

onarılmasıyla basınç yönetiminin birleştirilme-

si çalışmasını desteklemektedir. Basınç yöneti-

minin yapılması gerekmektedir. Ancak sisteme 

yerleştirilecek basınç kırıcıların en verimli olduğu 

noktaları belirlemeye çalışılmıştır. Basınç kırıcı-

ları en optimal noktalara yerleştirilip basınç yö-

netimi yapılırsa sistemdeki sızıntı debisi anında 

azalmaktadır. Bu çalışma İstanbul geneline uy-

gulandığı zaman tüm sistemdeki basınç yakla-

şık 50 mss’den 40 mss’ye indirildiği varsayıldığı 

durumda 2017 yılında İstanbul genelinde kayıp 

kaçak oranın %25.53’tür. Bu kayıp kaçak oranı ba-

sınç yönetimi ile 22,72 ye düşürülebilir. İstanbul’a 

2017 yılında yaklaşık 1.020.647.179 m3 su şehre ve-

rilmektedir. % 2,81 oranında su kazancı sağlanmış 

olur. 28.680.185 m3 su tasarrufu sağlanması plan-

lanmaktadır. Su metreküp fiyatı 4,5 TL’den alın-

dığında 129.060.832 TL’lik bir ekonomik kazanç 

sağlanması beklenmektedir. 

28.680.185 m3 su tasarrufu 
sağlanması planlanmaktadır. 
Su metreküp fiyatı 4,5 TL’den 
alındığında 129.060.832 TL’lik 

bir ekonomik kazanç sağlanması 
beklenmektedir.   
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Yasin YAŞAR
Kimya Yük. Mühendisi
İSKİ, Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürlüğü

İ
çme suyu arıtma proseslerinde klor; sudaki 
organik maddelerle birleştiğinde insan sağ-
lığı için tehlike arz eden (THM, HAA, Klorofe-
noller v.b) dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) 

oluşturduğuna ilişkin hakkında yapılan kısmi 
olumsuz yorumlara rağmen, hala dünya üzerinde 
içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan en yaygın 
ve insan sağlığı açısından en güvenli dezenfek-
tandır. Klorun sudaki bakteriyolojik ve patojenik 
unsurları en etkili şekilde inhibe etme özelliği onu 
vazgeçilmez kılmaktadır. Gerek yüksek dezenfek-
siyon performansı gerekse şebekede uzun süre 
bakiye bırakabilme yetisi sayesinde klor; ozonla-
ma, UV, ozon/H2O2 hibrit prosesi gibi bakiye etkisi 
olmayan dezenfeksiyon sistemlerinin önüne geç-
mektedir.

Klor çok etkili bir dezenfektan olmakla beraber in-
san vücudu direkt olarak saf klora maruz kaldığın-
da klor, çok ciddi zehirleyici ve tahriş edici özellik 
gösterebilmektedir. Bu minvalde; klorun nakliye-
si, stoklanması, dozlanması iş sağlığı ve güvenli-
ği açısından bir risk arz etmektedir. 30 ppm klor 
maruziyetinde nefes almada zorluk, 40-60 ppm 
maruziyette akciğer dokusunda aşınma ve su 
toplanması, 50 ppm altı uzun maruziyette bilinç 
kaybı, 100 ppm ve üzeri maruziyet ise ölümcül 
doz olmaktadır. Dünya üzerinde kayıtlara geçmiş 
bilinen 557 klor kazası yaşanmış olup, bu kazala-
rın 42’sinde bir veya daha fazla insan yüksek klor 
gazı maruziyetinden dolayı hayatını kaybetmiştir 

(Chlorine Accidentology, MEDD/DPRR/SEI/BAR-
PI December, 2002).

Elektroliz; elektrik akımı marifetiyle bir sıvı içinde 
çözünmüş olan kimyasal bir bileşiğin elektron 
transferi ile o bileşiği oluşturan iyonlara ayrışma-
sı işlemi şeklinde tariflenebilir. Elektroliz, dünya 
üzerindeki en temel ve sonuçlarının en çarpıcı 
olduğu kimyasal olaylardan biri olmakla birlikte, 
günümüzde yaygın olarak kullanılan pil teknoloji-
sinin tam tersi bir prensiple çalışır. Pil ile kimyasal 
kullanılarak elektrik akımı üretilirken; elektroliz ile 
elektrik akımı kullanılarak kimyasal üretilir.

Klorun nakliyesi, stoklanması ve klor tüplerinin iş-
letilmesinden kaynaklanan iş güvenliği risklerinin 
minimize edilmesi için ‘Tuz Elektrolizi İle Yerinde 
Sodyum Hipoklorit Üretimi’ büyük önem arz et-
mektedir. Bu yöntem ile tuz ve elektrik kullanıla-
rak konsantrasyonu 7 g/l olan (%100 Cl2) karşılığı 
sodyum hipoklorit (NaClO) üretilmektedir. Tuzlu 
su ve elektrik akımı kullanılarak elektroliz ünite-
sinin anot kısmında klor gazı, katotta ise hidro-
jen gazı ve sodyum hidroksit (kostik) açığa çıkar. 
Sodyum klorür (NaCl) çözeltisindeki Cl-  iyonları 
anot kısmında Cl2 gazına yükseltgenirken, katotta 
ise sudan gelen pozitif yüklü H+ iyonları elektrik 
akımıyla transfer edilen elektronlarla birleşerek 
hidrojen gazına (H2) yükseltgenir. Katotta ise, 
anottan gelen Na+ iyonu ve OH- iyonu birleşerek 
NaOH (kostik)’i meydana getirir. 

Konvansiyonel klor-alkali proseslerinde elde edil-

 Dünya üzerinde kayıtlara geçmiş bilinen 557 klor 
kazası yaşanmış olup, bu kazaların 42’sinde bir veya 

daha fazla insan yüksek klor gazı maruziyetinden 
dolayı hayatını kaybetmiştir.  

TUZ ELEKTROLİZİ İLE 
YERİNDE SODYUM 
HİPOKLORİT ÜRETİMİ
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mek istenen nihai ürün katotta açığa çıkan, birçok 
sektörde yaygın olarak kullanılan ve ticari değeri 
oldukça yüksek olan kostiktir. Anotta açığa çıkan 
klor gazı, klor-alkali tesisleri için bir yan ürün olup; 
bizim prosesimizde ise elektroliz sonucu elde 
edilmek istenen ana kimyasaldır.

Klor-alkali proseslerinde 4 tip klor üretim yöntemi 
vardır;

1. Açık Hücreli Prosesler
2. Membran Hücreli Prosesler
3. Diyafram Hücreli Prosesler
4. Civa Hücreli Prosesler

1- Açık hücreli elektroliz ünitesinde anot ve kato-
tu ayıran herhangi bir membran ya da gözenekli 
diyafram malzeme bulunmamaktadır. Bu pro-
seste ve diğer 3 tip elektroliz ünitesinde anot ve 
katotta gerçekleşen net reaksiyonlar şu şekildedir;

Anot: 2Cl-  ➝  Cl2 + 2e-

Katot: 2H2O + 2e- ➝  H2 + 2OH-

Açık hücreli elektroliz ünitesinde anot ve katot 
arasında klorun katot tarafına geçip kostik ile re-
aksiyonunu engelleyecek herhangi bir membran/
diyafram bulunmadığı için çözeltide aşağıdaki 
reaksiyon gerçekleşir ve böylelikle elde etmek is-
tediğimiz ürün sodyum hipoklorite (NaClO*) ula-
şılmış olur.

2NaOH + Cl2     ➝    NaCl + NaClO* + H2O 

1 kg %100 Cl2 karşılığı sodyum hipoklorit üretebil-
mek için 3-4 kg tuz ve 4-5 kW elektrik kullanılması 
gerekmekte olup, ünite için ve tuzlu su salamu-
rası için su ihtiyacı toplam 125 - 150 l civarındadır.

Anot tarafında klorun yükseltgenme reaksiyonu, 
korozitesi oldukça yüksek bir reaksiyon olduğu 
için anot elektrodun, mutlaka korozyona daya-
nımı yüksek (titanyum, platin vb.) malzemeden 
imali gerekmektedir. Dünya üzerinde en yaygın 
kullanılan anot elektrotlar titanyum elektrotlardır.

Bazı yaklaşımlara göre; titanyum elektrotların 
Rutenyum Dioksit ile kaplanması (RuO2) diğer 
kıymetli metal oksitlere göre oldukça inert bir or-
tam yaratarak titanyumun ömrünü uzatmaktadır. 
(VDH Water Technology, Mayıs 2018, İSKİ Sunu-
mu). Katot tarafında ise kısmen daha az korozif 
bir ortam olacağı için nikel gibi görece daha az 
dayanımlı bir malzeme kullanılabilir.

Elektrot malzemesi üzerinde yapılan inceleme-
lerde; paslanmaz çelik, çinko, bakır, alüminyum 
ve titanyum ve kaplanmış titanyum test edilmiş 
olup, farklı elektrot malzemelerinin NaOCl kon-
santrasyonu üzerindeki etkisi Şekil 1’de sunulmuş-
tur. (*International Journal of Electrochemical 
Science, Vol. 7, 2012)

 
Şekil 1. Çeşitli elektrot malzemelerin NaOCl konsantrasyonu üzerindeki etkisi

Klorun nakliyesi, stoklanması 
ve klor tüplerinin işletilmesinden 

kaynaklanan iş güvenliği 
risklerinin minimize edilmesi 
için ‘Tuz Elektrolizi İle Yerinde 

Sodyum Hipoklorit Üretimi’ 
büyük önem arz etmektedir.  
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2- Membran hücreli elektroliz ünitesinde (Şekil 2) 

anot ve katotu ayıran iyon değiştirici membran 

bulunmaktadır. Bu membran katyon değiştirici 

membran tipi olup, anot tarafından katot tarafına 

sadece Na+ iyonlarının geçmesine izin verir. 

Katyon değiştirici membrandan geçen Na+ iyon-

ları katot tarafında kostik oluşturur;

Na+ + OH-     ➝    NaOH

Böylelikle toplam reaksiyon aşağıdaki şekilde ger-

çekleşir;

2NaCl + 2H2O     ➝    Cl2 + H2 + 2NaOH

Membran hücreli elektroliz ünitesi, yatırım ve 

operasyonel maliyetlerinin fazla olması sebebiyle 

açık hücreli elektroliz ünitesine göre daha az ter-

cih edilmektedir.

3- Diyafram hücreli elektroliz ünitesinde tuzlu su 

anot bölmesinden katot bölmesine doğru süzü-

lür. Bu akışı sağlamak için elektrolit seviyesi anot 

bölmesinde daha yüksek tutulur, Membran hüc-

resine benzer şekilde klor iyonları klor gazı üret-

mek için anotta oksitlenir, katotta ise; sudan ge-

len hidroksil iyonları sodyum iyonları ile birleşerek 

kostik oluşturur. 

Diyafram kostiğin klor ile reaksiyonunu engelle-
mektedir. Anot titanyum malzemeden olmalıdır, 
katot ise genellikle çeliktir.

4- Civa hücreli elektroliz ünitesinde katot göre-
vini ince bir tabaka halinde akan civa görmektedir. 
Anot yine titanyum malzemeden olmalıdır. Anotta 
klor gazı açığa çıkarken; sodyum iyonları katottaki 
civa ile bir amalgam oluşturur. Amalgam; % 50 ora-
nından hidrojen gazı ve kostik çözeltisinin üretildiği 
bir ayrıştırıcı olarak adlandırılan ayrı bir reaktörde; 
sodyum hidroksit, hidrojen ve civaya ayrılmak üze-
re su ile reaksiyona girer. Civa hücreli prosesler, civa 
zehirlenmesi endişelerinden dolayı günümüzde 
yaygın olarak kullanılmamaktadır.

İski Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın ilk etapta Da-
namandıra, Yalıköy ve İsaköy Paket İçmesuyu Arıt-
ma Tesisleri’nde kurmayı planladığı sistem ‘Açık 
Hücreli Elektroliz Ünitesi’dir. Açık Hücreli Elekt-
roliz Ünitesi; diğer sistemlere göre düşük yatırım 
maliyeti, işletme kolaylığı, diğer sistemler gibi yük-
sek konsantrasyonda klor elde edilmediği için saf 
klorun olası zararlı etkilerinin minimize edilmesi 
gibi avantajlarıyla öne çıkmaktadır.

Sodyum hipokloritin raf ömrü 10-30 gün civarında 
olup, aktifliği zamanla azalmakta ve dezenfektan 
özelliğini bu süre zarfında yitirmektedir. Tuz elekt-

 Şekil 2. Membran Hücreli Elektroliz Ünitesi
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rolizi ile yerinde üretim yaparak taze oksidant kul-
lanımını mümkün kılmanın yanında, daha güçlü 
bir dezenfektan elde etme imkanı olmaktadır. 
Nitekim Sodyum hipoklorit stoklanmayacak, ihti-
yaç kadar üretilecektir. Yerinde Sodyum hipoklorit 
üretiminin adından da anlaşılacağı üzere yerinde 
üretilmesi asıl maksadına hizmet edecektir. Nak-
liyat sürecini ortadan kaldırarak iş güvenliği risk-
lerini minimize etmenin yanında; üretilen %07 
(binde 7’lik) çözeltinin nakliyesi fizibil bir yakla-
şım olmayacaktır, çünkü taşınan ürün çok büyük 
oranda su olacaktır. Bu itibarla; prosesin mutlaka 
arıtma tesisi bünyesinde kolay ve hızlı bir biçimde 
dozlamaya imkan verecek şekilde projelendiril-
mesi gerekmektedir.

Projenin gerçekleştirilmesi için çok değerli kat-
kılar sunan Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih YIL-
DIZ’a, Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürü Emel 

TÜFEKÇİ’ye ve Planlama Şefi Çetin KANLIKILIÇ’a 
teşekkürlerimi saygılarımla sunarım.

Kaynaklar
1. Chlorine Accidentology, MEDD/DPRR/SEI/

BARPI December, 2002

2. VDH Water Technology, Open Cell Membrane 
Electrolysis Unit Presentation in İSKİ Head Of-
fice, May 2018, 

*Muhammad Saleem, Mohammed Harun Chak-
rabarti, , Diya’uddeen Basheer Hasan, Md. Saki-
nul Islam, Rozita Yussof, Sayed Ahmad Hajimo-
lana, Mohd. Azlan Hussain, Gazi Md. Arifuzzaman 
Khan  and Brahim Si Ali, “On site Electrochemical 
Production of Sodium Hypochlorite Disinfectant 
for a Power Plant utilizing Seawater”  Internati-
onal Journal of Electrochemical Science, Vol. 7, 
2012 p.3934

Tuz elektrolizi ile yerinde üretim yaparak taze 
oksidant kullanımını mümkün kılmanın yanında, 

daha güçlü bir dezenfektan elde etme imkanı 
olmaktadır.  








