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TAKDİM
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Belediye Başkanı

Değerli İstanbullular,

S
u hayatın başlangıç noktasıdır. Hayatın devamlılığı için de en önemli 
ihtiyaçtır. İçinden geçtiğimiz dönemi ve doğanın bize anlattıklarını doğru 
okuyabilirsek, iklim değişikliği ve su yönetimi konusunu dünya gündeminin 
en başına yazmamız gerekir.

İnsan, var olduğu günden beri değişken koşullara nasıl uyum sağlayacağını düşünen 
ve buna göre hareket eden bir varlıktır. Kadim medeniyetler kendi ihtiyaçlarını ve 
geleceğini temin ederken suyu ve su yönetimini her zaman öncelemiştir. Bunu 
göremeyen toplumlar tedbir almakta gecikmiş ve sonuçta ağır bedeller ödemiştir.

Yaşamın kaynağı olan su; tarımın, sanayinin ve hatta ekonominin de kaynağıdır. 
Ülkesini ve milletini seven; çocuklarının geleceğini düşünen herkesin iklim değişikliği 
tehlikesine karşı bilgili ve hazırlıklı olması gerekmektedir. Su kaynaklarını koruyup 
geliştirmek amacıyla etkili bir su yönetim sistemine sahip olmayan tüm ülkelerin 
gelecekleri büyük tehdit altındadır.

İklim değişikliğinin muhtemel etkileriyle ilgili yapılan bir çalışmada 2050’ye kadar 
dünyadaki 520 büyükşehrin yüzde 77’sinde iklim koşullarında çarpıcı değişimlerin 
yaşanacağı ve bu nedenle büyükşehirlerin en az yüzde 20’sinin bugün dünya 
üzerinde herhangi bir yerde örneği olmayan iklim koşullarıyla hayatını devam 
ettireceği öngörülmektedir. İklim değişikliğinin yol açmakta olduğu sorunların 
başında, özellikle tatlı su kaynaklarının yok olması ve kapasitelerinin oldukça azalması 
ile ilgili tehdit gelmektedir. Çok hassas bir dengede varlığını koruyan su kaynaklarının 
azalması dünyadaki hayatı bütün yönleriyle etkileyecek büyük bir tehlikedir. Bu tehlike 
karşısında etkili bir su yönetiminin olmaması demek; baş edilemez ekonomik, sosyal 
ve siyasi sorunlarla karşı karşıya kalmak demektir. Bu konu tüm dünyanın olduğu gibi 
ülkemizin de en önemli sorunlarından birisidir. İçinde bulunduğumuz koşulları göz 
önünde bulundurduğumuzda, iklim değişikliğine ayak uydurabilmek amacıyla bir 
an önce akıllı su yönetim sistemi uygulamaları hayata geçirilmelidir.

Büyük nüfus baskısı nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya olan İstanbul’un su 
kaynaklarının detaylı takibi yapılmalı ve planlanan tüm projelerin su kaynaklarımıza 
etkisi çok iyi tahlil edilmelidir. Şehrimizin yakın, orta ve uzun vadede karşılaşacağı 
sorunların günlük çıkarlardan arınmış ve bilime dayalı değerlendirmeleri yapılmalıdır. 
Bu hedef doğrultusunda İSKİ olarak yapılan bilimsel çalışmaları “Su ve İnovasyon” 
dergimizde tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.

Suyumuzun geleceğinin ayak sesi olan “Su ve İnovasyon” dergimizin bir sonraki 
sayısında buluşmak dileğiyle!



Rengin KARABAĞ
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Saygıdeğer İstanbullular,

D
ünyada kaderi su ile şekillenmiş, ismi su medeniyeti olarak anılmış iki kent 
vardır; Roma ve İstanbul. Üç tarafı sularla çevrili olan, Boğazı ve Haliç’i ile 
içinden deniz geçen tek kent olan şehrimiz İstanbul, güzelliğini şüphesiz 
“su”dan almaktadır.

Son günlerde gelecek için doğal kaynakların korunmasının zaruret olduğu, su 
kaynakları, tarım-orman arazileri, iklim değişikliği, çevre kirliliği gibi konuların 
sıklıkla gündeme geldiği bir dönemden geçiyoruz. İSKİ olarak sorumluluğumuzun 
bilinciyle sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı tehdit eden ve küresel boyutta 
yaşanan iklim değişiklikleri ile beraberinde getirdiği kuraklık gibi olumsuzlukları 
minimuma indirgemek, gerekli önlemleri almak ve İstanbulluları bilgilendirmek 
adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da teşrifleriyle, 
8-9 Ocak 2020 tarihlerinde  İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’nu 
düzenledik.  Üniversiteler, belediye, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve bürokrasi 
camiasının büyük ilgisiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren sempozyumda “İstanbul’da 
Su ve Kaynaklarının Yönetimi, İklim Değişikliğinin Su Yönetimine Etkisi, Bütünleşik 
Havza Yönetiminin Temel İlkeleri, İçme ve Kullanma Suyu Temini, Enerji Boyutu, 
Su ve Altyapı Güvenliği ile Su Kenti Olarak İstanbul’da Su Yönetimi Nasıl Olmalı?” 
konularında oturumlar yapıldı. İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu’ndaki 
oturumlar süresince hem küresel hem de yerel anlamda uygulanan su politikalarının 
önemi, suyun stratejik ve kullanım açısından değerine vurgu yapıldı. Oturumlarda; su 
havzalarının korunması, suyun temini dışında su tesislerinin yapımı için otomasyon 
sisteminin entegre edilmesinin ne denli önemli ve gerekli olduğu ortaya konuldu. 
“Su ve İnovasyon” isimli araştırma bültenimizin bu sayısında, İklim Değişikliği ve Su 
Yönetimi Sempozyumu’nda sunulan ve ayrıca kentin su kaynaklarına ilişkin risklerin 
değerlendirildiği çalışmalar yer almaktadır.  

Önümüzdeki yıllarda İSKİ’nin iklim değişikliğine adaptasyonu için toplumsal 
dönüşüm yaratacak yenilikçi teknolojileri, su temini, arıtma, ani ve şiddetli yağışlarla 
mücadelede gibi konularda çoklu tehlikeleri ve kademeli etkileri de dikkate 
alarak,  gerekli risk analizlerini şehrin su yönetimine entegre edecek bir yaklaşımla, 
İstanbul’un iklime dirençli kentler arasında yer alması sürecinde sizlerin de desteği 
ile var gücümüzle çalışarak çok daha güzel günlere erişeceğimize inanıyor, siz 
saygıdeğer İstanbullulara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.



Ceylin TUNCAY
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8-9 Ocak 2020

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 
SU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

 İlgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşen 

sempozyum, İSKİ Genel Müdürü Raif MERMUTLU ve  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem İMAMOĞLU’nun konuşmalarıyla başlamıştır. 

K
öklerini tarihin derinliklerinden alan 
İstanbul, görkemli geçmişinde birçok 
uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Zengin 
kültürel ve tarihi özellikleri ile bilinen 

İstanbul, aynı zamanda finans ve sanayi şehri-
dir. Bölgesel ticarette ve sınır ötesi ilişkilerde de 
önemli bir merkez haline gelmiş olan İstanbul 
pek çok açıdan cazibe merkezi olarak kabul edil-
mektedir. Yaklaşık 16 milyon nüfusu ile ülkemizin 
önemli bir kısmını barındıran İstanbul’un artan 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve varlıkların gele-
cek nesillere aktarılabilmesi amacıyla İSKİ içme 
suyu ve atık su hizmetlerini etkin bir yönetimle ve 
büyük bir özveriyle sürdürmektedir.

Günümüzde iklim değişikliği, dünyanın kar-
şı karşıya kaldığı en büyük çevre sorunlarından 
biri olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde iklim 
değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman dönemin-
de gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 
doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin 
bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda ik-
limde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlan-
maktadır. Yoğun insan faaliyetleri ve şehirleşme, 
iklim değişikliğinin etkilerine karşı kentleri daha 
hassas hale getirmektedir. Bu önemli çevre so-

rununun İstanbul’a ve su kaynaklarına etkileri ise 

yadsınamaz bir gerçektir. 

Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı da tehdit 
eden ve küresel boyutta yaşanan iklim değişik-
likleri sebebi ile ortaya çıkan etkilerin değerlen-
dirilmesi, iklim senaryolarının oluşturulması, risk, 
fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, farkındalık ya-
ratılması, vatandaşların bilgilendirilmesi, yol ha-
ritasının oluşturulması ve tüm bu çalışmaların 
sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla 8-9 Ocak 
2020 tarihlerinde Baltalimanı Portaxe Etkinlik 
Merkezi’nde “İklim Değişikliği ve Su Yönetimi 
Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

Raif MERMUTLU, İSKİ Genel Müdürü
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Sempozyuma 8 üniversite, 18 ilçe belediyesi, 11 su 
kanal idaresi, 7 organize sanayi bölgesi ile 3 kamu 
kurum ve kuruluşunu temsilen 76 kişi resmi ya-
zıyla dönüş yapmıştır. Ayrıca 303 kişi, İBB ve İSKİ 
resmi internet sitelerinden yapılan etkinlik du-
yurusu üzerine sempozyuma katılım sağlamıştır. 
Akademi, belediye, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
ile bürokrasi camiasının büyük ilgisiyle gerçekleş-
tirilen ve iki gün süren sempozyuma katılan kişi 
sayısı toplam 379’dur.

Sempozyumda “İstanbul’da Su ve Kaynaklarının 
Yönetimi, İklim Değişikliğinin Su Yönetimine Et-
kisi, Bütünleşik Havza Yönetiminin Temel İlkeleri, 
İçme ve Kullanma Suyu Temini, Enerji Boyutu, 
Su ve Altyapı Güvenliği ile Su Kenti Olarak İstan-
bul’da Su Yönetimi Nasıl Olmalı?” konularında 
oturumlar yapılmıştır.  

İlgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşen 
sempozyum, İSKİ Genel Müdürü Raif MERMUTLU 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İMAMOĞLU’nun konuşmalarıyla başlamıştır. 

Sempozyumda ilk gün İstanbul’da “Su Kaynakları 
Yönetimi”, “İklim Değişikliğinin Su Yönetimine 
Etkisi”, “Bütünleşik Havza Yönetiminin Temel 
İlkeleri”; ikinci gün “İçme Kullanma Suyu 
Temini”, “Su Yönetiminin Enerji Boyutu”, “Su 
ve Altyapı Güvenliği” olmak üzere altı oturum 
gerçekleştirilmiştir. İkinci gün sonunda bir de “Su 
Dostu Kent Olarak İstanbul’da Su Yönetimi Nasıl 
Olmalı?” başlıklı panel düzenlenmiştir. 

Oturumlar öncesinde “İstanbul’da Su Yönetimi, 
Tehditler ve Fırsatlar” konulu bir konuşma ger-
çekleştirilmiştir.     

Açılış konuşmalarının ardından 3 akademisyen 
çağrılı konuşmacı olarak sunumlarını gerçekleş-
tirmiş, moderatörler eşliğinde yapılan 6 oturum 
içerisinde 19 konuşmacı ziyaretçilerle buluşmuş-
tur. Sempozyum 5 üst düzey yönetici ve akade-
misyenin katılımıyla yapılan panel ile sonlandırıl-
mıştır.

Etkinlikte ilk gün, protokol konuşmaları sonrası 
çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Derin ORHON’un “İs-
tanbul’da Su Yönetimi-Tehditler ve Fırsatlar” baş-
lıklı konuşmasıyla başlamıştır.  

Derin Orhon konuşmasında su kaynakları, iklim 
değişikliği/su ilişkisi ve Kanal İstanbul projesiyle 
ilgili bilgiler vermiştir. Su yönetiminin kullanma 
suyunun yanında, tüm su kaynaklarını, atık su 
düzenini, yağmur sularını ve çevre sularını da 
(Marmara, Boğazlar ve Karadeniz Bölgelerini) 
kapsadığını ifade etmiştir. Konuşmasında İstan-
bul’u besleyen içme suyu kaynaklarına ait bilgi-
ler veren Prof. Dr. Derin ORHON, İSKİ’nin geç-
miş dönem hizmetlerinden de bahsetmiş, Haliç 
Projesi, İstanbul Master Planı ve Melen Sistemi 
hakkında bilgiler vermiştir. Su arıtımı, su kalitesi 
ve havzaların korunması hakkında genel bilgiler 
veren Prof. Dr. Derin ORHON, su kaynaklarının 
nispeten temiz olması ve dezenfeksiyon (ozon 
ve klor) çalışmaları sayesinde konvansiyonel su 
arıtma tesislerinin istenilen su kalitesini sağladı-
ğını ifade etmiştir. Ancak konvansiyonel olmayan 
yeni tür kirleticilerin (mikrokirleticiler) bu tesisler 
ile arıtılamayabileceğini de dile getiren Prof. Dr. 
Derin ORHON, bu sebeple önemli olduğu ortaya 
konan mikrokirleticilerin arıtma tesisleri çıkışında 
da kontrol edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

İklim değişikliği kapsamında yağış rejimi, süre/
şiddetin önemli ölçüde değiştiğini ifade eden 

Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı

Prof. Dr. Derin  ORHON
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Prof. Dr. Derin ORHON, yağış/akış ilişkisinin doğal 
halinde olabilmesi için yapılaşmaya dikkat edil-
mesinin ve riskli her bölge için özel önlemler alın-
masının önemine vurgu yapmıştır.  

Mevcut suyu korumanın yanında, İstanbul’un 
çevresel konumuna da dikkat çeken Prof. Dr. Derin 
ORHON, ihtiyaç halinde yenilikçi teknolojiler ile 
deniz suyundan ya da az tuzlu sudan kullanma 
suyu elde edilmesi üzerine çalışılması gerektiğini 
ifade etmiştir. 

Sempozyumda, “İstanbul’da Su Kaynakları Yöne-
timi” başlıklı 1. oturumun moderatörlüğünü Prof. 
Dr. Seval SÖZEN yapmıştır. 

Çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Erdoğan YÜZER “Su 
Kültürü ve İstanbul’un İçme Suları” başlıklı sunu-
munda suyun toplumumuzdaki yerinden, İstan-
bul’un su mirasının korunmasının öneminden ve 
dönemler boyunca suya yapılan hizmetlerden 
bahsetmiş, Türkiye’nin ve İstanbul’un Su Varlığı ile 
ilgili bilgiler paylaşmıştır. 

Yararlanabileceğimiz su kaynaklarının oranı, Tür-
kiye’nin su varlığı, kullanılabilir su potansiyeli hak-
kında bilgiler veren rof. Dr. Erdoğan YÜZER, 2009 
yılında yapılan Dünya Su Forumu teması olan “Su 
için Farklılıkların Birleştirilmesi” yaklaşımına de-
ğinmiştir.

Sunumunun devamında 1990 yılında yaşanan su 
kıtlığı sonucu İstanbul için yeni su kaynaklarının 
araştırılmasına yönelik çalışmalardan bahseden 
Yüzer, 1990-1994 yıllarındaki su sıkıntısı dönemleri 
ile günümüzü karşılaştırmıştır. Günümüzde 
İstanbul’un su kaynakları ve su hizmetinin devam 

etmesi için yapılan çalışmaları anlatan Prof. 

Dr. Erdoğan YÜZER, 2030 yılında kişi başı yıllık 

su miktarının 1.000 m3’e düşerek, Türkiye’nin 

su fakiri bir ülke olabileceğini ifade etmiştir. 

İstanbul’un su kültüründe var olan su yapılarının 

suyun korunması ve temininde dikkate alınması 

gerektiği aktaran Prof. Dr. Erdoğan YÜZER, 

İstanbul’un nüfus artışının kontrol edilmediği 
sürece yapılacak tüm planlamaların (su, 
güvenlik, kentleşme…) kentin sınırları içerisinde 
çözülemeyeceği ifade etmiştir. 

Oturumun ikinci konuşması; su politikaları uzma-
nı Dursun YILDIZ’ın “Küresel Isınma ve İklim De-
ğişikliğinde Su Politikaları” başlığıyla yapılmıştır.

İklim değişikliği, kuraklık ve kentsel nüfus artışının 
suyun politik bir konu haline gelmesinde etkili ol-
duğunu belirten Dursun YILDIZ, iklim değişikliği-
nin akıllı şehirler ve akıllı su yönetimi konseptine 
dahil edilmesi, öncelik olarak mevcut suyun daha 
verimli kullanılması, akıllı şehirlerde uyarlanabilir, 
entegre ve dayanıklı bir su yönetiminin olması ge-
rektiğini ifade etmiştir. Dursun YILDIZ konuşma-
sında ayrıca su yönetimi politikalarında belirsizlik 
yönetiminin yapılması, izleme ve değerlendirme 
sistemlerinin kurulmasının strateji geliştirilmesin-
de dikkate alınması gerektiğini de vurgulamıştır. 
Dünya kentlerinde iklim değişikliğine uyum ça-
lışmalarının yapıldığını ve 30 yıllık dönem içinde 
kentsel su talebinin %80 oranında artışın öngörül-
düğüne de değinen Dursun YILDIZ, havzalar arası 
su transferi yapılan bölgelerde kent ve kırsal alan 

arasında su tahsisi gerilimin artacağını aktarmıştır. 

Konuşmasında dünyadan ve ülkemizden kırsal-

Prof. Dr. Seval SÖZEN,  Prof. Dr. Erdoğan YÜZER,  Dursun YILDIZ,  Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
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dan kente su tahsisi yapılan projelerle ilgili örnek-
ler de veren su politikaları uzmanı Dursun YILDIZ, 
multidisipliner bir çalışma ile mevcut suyun, aynı 
havza içinde verimli kullanımının önemine deği-
nerek su tahsisi sebebiyle sektörler arası gerilim 
risklerinin azaltılması için koordinasyon ve yeni-
likçi politikalara öncelik verilmesinin gerekliliğini 
ifade etmiştir.

Ülke içerisinde yönetim birimleri arasındaki te-
mel anlayışın, mevcudu en iyi kullanma biçimin-
de olması gerektiğini söyleyen Dursun YILDIZ, su 
yönetim politikaları ile ilgili bazı önerilerde bu-

lunmuştur;

• Suya duyarlı kentsel tasarım yapılmalıdır.

• Su ekosisteminin korunmasına öncelik veril-
melidir.

• Bilinç oluşturmalıdır (STK iş birliği).

• Su transferinin iklim değişikliği riskine dahil 
edilmelidir.

• Kurumsal hafıza korunmalıdır.

• Veri toplama ve bilgi işlem ağına önem ve-
rilmedir.

• Stratejik hedefler belirlenmelidir.

Oturumun son konuşmacısı İSKİ Yönetim Kurulu 
üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresinin tarihçesi, İstanbul ile ilgili 
istatistiki veriler ve tesislerdeki enerji kullanımı 
konularında ayrıntılı bilgiler vererek “İklim 
Değişiminin İstanbul Su Kaynaklarına Etkileri” 
konusunda doktora tezi bulunan Dr. Gökhan 
CÜCELOĞLU’nun çalışma sonuçlarını aktarmıştır. 

Sempozyumda iklim değişikliğinde küresel 
modeller, önce bölgesel sonra mikro ölçeğe in-
dirilerek İstanbul’un su kaynaklarını etkilemesi 
üzerinde senaryolar oluşturulmuştur. Buna göre; 
Marmara Bölgesi, endüstriyel ve kentsel yapının 
yoğun olması sebebiyle su ihtiyacı yüksek bir böl-
gedir. Planlamalarda 2050 yılına kadar İstanbul 
için su sıkıntısı görünmemektedir. 

Çalışmalarda İstanbul için modelleme tahminle-
ri ve iklim değişimi projeksiyonları, Asya ve Avrupa 
Yakaları için model simülasyonları ile çıktı ana-
lizleri sunulmuş, İstanbul’un tüm havzalarında 
iklim değişikliğinin su potansiyeline etkisi ortaya 

konulmuştur. Yüzeysel ve yer altı su bütçelerinin 
değişiminin incelendiği çalışmalar neticesinde 
tüm havzalarda su potansiyelinde belirgin bir 
azalma olduğu gözlenmiştir. Sempozyumda 
beş farklı küresel iklim modeli çıktıları, istatiksel 
ölçek küçültme teknikleri ile çalışma bölgesine 
uyarlanmış, yağışlar ve buharlaşma etkileri ince-
lenmiştir.  

Yapılan incelemelere göre; tüm havzalarda su 
potansiyelinde bir azalma trendi bulunmaktadır. 
Baraj göllerine ulaşan akımlarda 2050 sonrası 
dönemde çok ciddi azalmalar olacaktır. Su arzı, 
kayıp-kaçak yönetimi (%10), sulama ve proses su-
larının atık su geri kazanımından temin edilmesi 
(%5-10), yeni yerleşimlerde arıtılmış atık suların si-
fon suyu olarak kullanılması (%5-10) ve rezervuar-
ların optimize şekilde işletilmesi ile (%10) kontrol 
altına alınabilir. 

Küresel ve ulusal iklim verileri, havza özellikleri, bu 
tezde yer alan hidrolojik model (SWAT-CUP mo-

 Çalışmalarda İstanbul için 
modelleme tahminleri ve 

iklim değişimi projeksiyonları, 
Asya ve Avrupa Yakaları için 

model simülasyonları ile 
çıktı analizleri sunulmuş, 

İstanbul’un tüm havzalarında 
iklim değişikliğinin su 

potansiyeline etkisi ortaya 
konulmuştur. 

Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK



12

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

deli) çalışmalarına dahil edilmiştir. Model kurulu-
mu; küresel iklim veri setleri, topografya verileri ve 
meteoroloji verileri ile meydana getirilmiştir. Se-
naryo olarak; RCP 4.5 iyimser senaryo (baraj göl-
lerine ulaşan akımların azalma oranı: 2020-2049 
döneminde %12, 2070-2099 döneminde %19) ve 
RCP 8.5 kötümser senaryo (baraj göllerine ulaşan 
akımların azalma oranı: 2020-2049 döneminde 
%15, 2070-2099 döneminde %30) oluşturulmuş-
tur.

Sempozyumda ikinci oturumun moderatörü 
Prof. Dr. Erdoğan YÜZER’dir. 

Oturumun ilk konuşmasını “Su Havzalarının 
Bütünleşik Yönetimi” başlığıyla Prof. Dr. Ayşegül 
TANIK yapmıştır. Konuşmada öne çıkan noktalar 
şu şekildedir: Su temini ve miktarına yönelik tekil 
çözümler üretme anlayışında olan 1980 öncesi 
küresel su yönetimi, yerini bütünleyici ve çok 
sayıda probleme geniş ölçekte çözüm getiren bir 
yönetim anlayışına bırakmıştır. 

Sürdürülebilir su kullanımı için havza yöneti-
mi, su toprak ve ilgili tüm doğal kaynakların en 
verimli şekilde kullanılmasına dayanır. Havza sı-
nırları içerisinde yer alan tüm doğal kaynaklar 
tüm paydaşların katılımı ile koordineli bir şekilde 
geliştirilir, planlanır, yönetilir ve kullanılır. Havza, 
doğal kaynakların korunması ve ekosistem bü-
tünlüğünün sağlanması için en elverişli birim ve 
ölçektir. Her havza kendine özgü doğal özellikle-
re, sosyo-kültürel, ekonomik özelliklere ve çeşitli 
ekosistemlere sahip olan karmaşık bir yapıdadır. 
Havza çalışmalarında veriler idari sınırlara bağlı-
dır, ancak havzalar idari ya da politik gibi yapay 
ayrımlara değil tamamen doğal, hidrolojik sınır-
lara dayanır. 

“Bütünleşik Nehir Havzası Yönetimi Yaklaşımı” 
suyun miktarının yanında kalite olarak korunmasını 
da öngören AB Su Çerçeve Direktifi’nin 
uygulanmasında araç olarak benimsenmiştir. 
Havzanın mevcut durumunun tespit edilmesi, 
önlemlerin oluşturulması, çevresel hedeflerin 
değerlendirilmesi bu kapsamda yapılmaktadır. 
Nehir Havzası Yönetim Planlarının havzada yer 
alan tüm diğer çalışmalarla (kalkınma planları, 
bölgesel planlar vb.) birlikte etkileşim içinde 
olması gerektiğine konuşmasında vurgu yapan 
Prof. Dr. Ayşegül TANIK, son olarak önerilen uyum 
faaliyetlerinden bahsetmiştir;

• İçme ve kullanma suları için önerilen uyum 
faaliyetleri; kayıp-kaçak yönetimi, yağmur 
suyu hasadı, evsel atık su geri kazanımıdır.

• Tarım sektörü için önerilen uyum faaliyetleri; 
iklim değişimine uygun ürün, verimli sulama 
teknikleri ve organik tarımdır.

• Sanayi sektörü için önerilen uyum faaliyetle-
ri; tesis içi kontrol, temiz üretim, endüstriyel 

atık suların yeniden kullanımıdır.

Oturumun ikinci konuşmasını Prof. Dr. Murat 
TÜRKEŞ “Ülkemiz İçin İklim Değişikliği Projek-
siyonları: Kuraklık ve Su Yönetimi Açısından Bizi 
Neler Bekliyor?” başlığında yapmıştır. 

Kuraklık kavramı ile ilgili temel bilgilere değinen 
Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ kuraklığın, süre, şiddet, 
dönem gibi kavramlar dikkate alınarak tanımlan-
ması ve kuraklık türlerinin farklı olması sebebiyle 
her bölgede yaşanan kuraklığın bölge özelinde 
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Türkiye ve İstanbul’un iklim yapısı ve kuraklık 
durumu ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Murat 
TÜRKEŞ, İstanbul ölçeğinde yağış, buharlaşma, 
terleme dengeleri ve yörenin kuraklıktan etki-
lenebilirliğini değerlendirmiştir. Köppen-Geiger 
iklim sınıflandırılmasında Akdeniz iklim şartları 
altındaki koşullara uygun değerlendirilmesi ge-
reken İstanbul, tüm indikatörler dikkate alındı-
ğında kuraklık bakımından orta-yüksek sosyal 
etkilenebilir bir bölümde yer almaktadır. Yaz 
günlerinin sayısı Türkiye’nin birçok bölgesinde ve 
İstanbul’da gözle görülür şekilde artmış, rekor sı-
caklıklar kaydedilmiş, tropikal gece hava sıcaklık-
larında belirgin artış gözlenmiştir. Türkiye gene-
linde kış yağışlarında azalma eğilimi görülmekte, Prof. Dr. Ayşegül TANIK
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İstanbul bölgesinde yağış sonrası uzun yağışsız 
günler meydana gelmektedir. 

Son olarak 2081-2100 yılları için IPCC RCP 8,5 
kötümser senaryoya göre Türkiye için kuraklık 
senaryoları çizildiğini ve tüm mevsimlerde 
yüksek sıcaklık şartları, buharlaşma artışı gibi 
sorunların öngörüldüğünü ifade eden Prof. Dr. 
Murat TÜRKEŞ, kuraklık yönetimiyle ilgili bazı 
önerilerde bulunmuştur; 

• İstanbul Yöresi (su havzaları, doğal göller, su 
yapıları vb.) kuraklık yönetim planı için “ku-
raklığın belirlenmesi/saptanması, kuraklık 
izleme ve erken uyarı sistemi” uygulamala-
rında kullanılması öngörülen bir karma ku-
raklık indikatörünün oluşturulması, potan-
siyel risklerin değerlendirilmesi açısından 
faydalı olacaktır.

• İstanbul nisan-ekim ayları içerisinde su açığı 
yaşanan iklim şartlarında yer almaktadır. Bu 
sebeple kuraklık yönetimi dönemsel olarak 
değerlendirilmelidir. Kurak dönemler için 
suyun depolarda biriktirilmesi önerilebilir. 

Oturumun üçüncü ve son konuşmacısı Prof. Dr. 
Yurdanur ÜNAL “Şehirlerde İklim Değişimi Etkile-
rinin ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: İstan-
bul Örneği” başlıklı konuşmasını yapmıştır. 

Küresel ve bölgesel iklim projeksiyonlarının bü-
yük ölçekte olması sebebiyle, şehir ölçeği için 
uygun olmadığını ifade eden Prof. Dr. Yurdanur 
ÜNAL, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki 
etkilerinin anlaşılabilmesi, uyum ve direnç poli-
tikalarının geliştirilebilmesi için şehir ölçeğinde 
yüksek çözünürlüğe sahip modellere ihtiyaç ol-
duğunu ifade etmiştir. Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL 
konuşmasında tüm RCP senaryolarına göre sı-

caklık artışlarının beklendiğini,  şehirlerde iklim 
değişikliğine bağlı risklerin artmakta ve aşırı hava 
olayları kaynaklı etkilerin beklenenden daha şid-
detli hissedilmekte olduğunu belirtmiştir. 

Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL “Şehir Isı Adası” kavra-
mından da bahsederek, şehir üzerindeki etkile-
ri hakkında bilgiler vermiştir. Buna göre; şehir ısı 
adası sebebiyle şehir içi sıcaklıklar daha şiddetli 
hissedilmekte, bulutluluk günleri artmakta, bina 
yoğunluğunun arttığı alanlarda rüzgâr etkisi ve 
sıcaklık farkı çok daha fazla olmakta ve hava kir-
liliğinin taşınımı etkilenmektedir. Ancak sulak ve 
yeşil alanlarda daha düşük ısı adası görülmekte-
dir. 

Kentsel alanların atmosfer akışına etkileri hak-
kında da bilgiler veren Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL, 
şehir geometrisi ve şehir ortamında kullanılan 
yapay malzemelerin, kırsal alanlara kıyasla yüzey 
akışlarını etkileyerek yerel yağış miktarını artırdı-
ğını ifade etmiştir. 

Konuşmasında; deniz seviyesi değişimleri ve 
adaptasyon stratejilerine de değinen Prof. Dr. 
Yurdanur ÜNAL, deniz seviyesindeki artışların afet 
yönetim planlarına dahil edilmesi, yağmur suyu 
drenajlarının, konut yerleşimlerinin, kentin enerji 
altyapısının gelecekteki deniz seviyesi yükselme 
senaryolarına göre revize edilmesi ve gerekli ön-
lemler alınmasının önemine vurgu yapmıştır.  

Son olarak konuşmasında İstanbul özelinde iklim 
değişimi etkileri, zarar azaltma ve şehir genişle-
me stratejilerini de anlatan Prof. Dr. Yurdanur 
ÜNAL, İstanbul’da şehirleşmenin sıcaklıkları 5-7 
°C kadar artırdığını, maksimum yağışların ve rüz-
gârların yoğunlaşmasına sebep olduğunu ifade 
etmiştir. Kentsel alanlarda ısı depolanmasını ön-

Prof. Dr Yurdanur ÜNAL 

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
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lemek için gelen güneş radyasyonunu yansıtılan 
malzeme seçimi ve yeşil alanların artırılarak şehir 
ısı adası değerinin düşürülebileceğini belirtmiştir. 

“Bütünleşik Havza Yönetiminin Temel İlkeleri” 
başlıklı üçüncü oturumun moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Birsen BELER BAYKAL üstlenmiştir. 

Oturumun ilk konuşmacısı Prof. Dr. Levent 
KURNAZ “İklim Değişikliğinde Havza Yönetimi” 
başlıklı sunumunda, havza yönetimin tarihsel 
gelişimi hakkında bilgiler vermiş, 1980 sonrası 
havza ölçeğinde entegre bütünleşik su kaynakları 
yönetimine geçildiğini ve çevre hassasiyetinin ön 
plana çıktığını ifade etmiştir. 

İklim değişikliğinin havza yönetimini üzerindeki 
etkilerine değinen Prof. Dr. Levent KURNAZ, eks-
trem hava şartları sonucu taşkınların ve kuraklığın 
artması, su azlığı sebebiyle hidroelektrik gücün 
azalması ve tarımda su ihtiyacının artması havza 
ölçeğinde beklenen etkiler arasında olduğunu, 
nehir akış rejimlerinin değişmesi ile su temininin, 
su kalitesinin, balıkçılık ve rekreasyon faaliyetleri-
nin olumsuz etkileneceğini sonuç olarak tarım-
sal, kentsel ve çevresel su talebinin artacağını 
belirtmiştir. 

Havza yönetiminde gerçekçi planların yapılması 
ve uygulanmasının önemine de değinen Prof. Dr. 
Levent KURNAZ, hidroelektrik enerjisinin Türkiye 
için en önemli enerji kaynaklarından biri olduğu-
nu ve yağış rejimlerinden olumsuz yönde etki-
lendiğini ifade ederek iklim değişikliğinin havza 
yönetimi üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesi için bazı yaklaşım önerilerinde bulun-
muştur;

• Entegre su kaynakları yönetimi benimsen-

meli, havza ve alt havza ölçeğinde yüksek 
çözünürlüklü iklim modelleri oluşturulmalı 
ve yerel ekonomi üzerindeki etkileri ortaya 
konmalıdır.

• İklim değişikliğinin etkilerini sınırlamak için 
en önemli yöntem akarsuların doğal ka-
pasitelerini geri kazandıracak proaktif ön-
lemlerin alınmasıdır. Bu önlemler sağladığı 
çevresel faydanın yanında daha yüksek su 
kalitesine de ulaşılmasını sağlayacaktır.

• Serbest akan geniş akarsulara kıyasla baraj-
ların ve havzalar arası su transferinin olduğu 
büyük havzalarda iklim değişikliğinin etkile-
rinin azaltılması ihtiyacı çok daha fazladır.

Oturumun üçüncü sunumunda TÜBİTAK MAM 
katılımcıları Doç. Dr. Çolpan POLAT BEKEN 
ve Ersan KUZYAKA sunumlarında Denizde 
ve Haliç’te Su/Sediment Kalitesi ve Haliç’te 
Biyoçeşitliliğin İzlenmesi Projesi’ne dair bilgiler 
vermişlerdir.

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi (kuzey doğusu), 
Karadeniz Çıkışı ve çevresi, Haliç’te halk sağlığı 
açısından tehlike arz eden sürekli kirlilik kaynağı 
olan mevcut evsel ve endüstriyel kirliliğin etkileri-
nin izlenmesi projenin amacını oluşturmaktadır. 
Evsel veya endüstriyel girdilerdeki değişimlerin 
Marmara Denizi ve Haliç su kalitesine ve ekosiste-
mine etkileri ile bölgedeki su kalitesini belirleyen 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişkenler izlen-
mektedir. Sonuçlar ulusal ve AB müktesebatına 
uyumlu kirlilik, ötrofikasyon ve ekolojik kalite izle-
me araçları ile değerlendirilmektedir. 

Proje çıktılarını genel olarak değerlendiren Doç. 
Dr. Çolpan POLAT BEKEN ve Ersan KUZYAKA, 
Karadeniz havzalarında yağışların azalması, bu-

Prof. Dr. Birsen BELER BAYKAL

Prof. Dr. Levent KURNAZ



15

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

harlaşmanın artması gibi sebepler dolayısıyla 
Karadeniz’den İstanbul Boğazı yoluyla Marmara 
Denizi’ne taşınan suyun azaldığını; beşeri etkiler 
sonucu deniz suyunun tabakalaşması, çözünmüş 
oksijen profilleri, tuzluluk profillerinin değiştiğini 
ve havzalardan gelen kirliliğin Boğaz’da birikme-
si sebebiyle İstanbul Boğazı’nda 2016-2019 yılları 
verilerine göre kara kaynaklı nitrat, silikat miktarı-
nın arttığını vurgulamışlardır. 

Doç. Dr. Çolpan POLAT BEKEN ve Ersan KUZYAKA 
son olarak Haliç’in su kalitesinin iyileştirmesine 
yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek 
Haliç’in mevcut durumu hakkında bilgiler 
vermişlerdir. Buna göre; Haliç kıyılarında bulunan 
sanayi tesislerinin 1990’lı yıllarda faaliyetlerine 
son verilmesi ve atık suların arıtma tesislerine 
iletilmesi ile başlayan iyileştirme faaliyetleri, dip 
çamuru temizliği ve Boğaz’dan Haliç’e temiz 
su sirkülasyonu ile devam etmiştir. Geçmişte 
sanayi kuruluşlarından ve kanalizasyonlardan 
boşalan atık sular Haliç’in hidrolojik özelliklerini 
de olumsuz yönde etkilemiştir. Bazı sanayi 
kuruluşları başka yerlere taşınmış ve Haliç 
kıyısında yeşil alanlar oluşturulmuştur. Yüzey 
kısmında kalitenin arttığı, ancak dip kısmına 
doğru hala iyileştirilmesi gereken bölgeler 
bulunduğu tespit edilmiştir. Haliç bölgesinde 
yeni yerleşimler çoğalmaktadır. Sosyo-psikolojik 
olarak Haliç’te bir iyileşme meydana geldiği 
kabul edilmiştir.

Oturumun son konuşmacısı İSKİ Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem ŞANLISOY “Su 
Havzaları Koruma Uygulamaları” isimli sunumu-
nu gerçekleştirmiştir.  

İSKİ’nin hizmet verdiği Avrupa ve Asya Bölgele-

rindeki havza sınırları ile su temini yapılan havza-
lar hakkında bilgiler veren İSKİ Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İSKİ’nin 
su havza koruma stratejileri ve uygulamalarından 
bahsetmiştir. Buna göre; Master Plan çalışması 
kapsamında, kısa ve uzun dönemli atık su arıtma 
ve uzaklaştırma stratejileri belirlenmiştir. Atık su 
toplama havzaları oluşturulmuştur. Her havzanın 
mansabına bir veya birden fazla atık su arıtma 
tesisi yapılmaktadır. Atık su toplama şebekesi, 
kolektörü ve atık su tünelleriyle toplanan atık su-
lar arıtma tesisine ulaştırılmakta, arıtma sonrası 
Marmara ve Karadeniz’e derin deniz deşarjı ile 
verilmektedir. Yapılan çalışmalarda havza mev-
zuatları (kanun, yönetmelik, özel hüküm) dikkate 
alınmaktadır.

İstanbul’un nüfus artışının genellikle havza çev-
relerinde yoğunlaştığını ifade Adem ŞANLISOY 
planlama, yapılaşma ve faaliyet denetimlerini an-
latmıştır. En önemli ve etkin havza koruma aracı 
olarak imar planları görülmektedir. İBB Meclisi’n-
deki imar planlarında İSKİ görüşü alınmaktadır. 
İmar planı yok ise yerleşkenin yapılmasına izin 
verilmeyerek havzaların korunması sağlanmak-
tadır. Havza içerisinde göl veya nehir çevresinde 
yer alan yerleşimler kısıtlanmıştır. Koruma kap-
samında bu alanlar kamulaştırılmakta, gelenek-
sel tarım yerine organik tarıma yer verilmekte, 
endüstriler bu bölgelerden çekilmekte ve kaçak 
yapıların tahliye ve bertarafına yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. “Mutlak Koruma Alanlarında Sıfır 
Yapılaşma Projesi” kapsamında, Ömerli Mutlak 
Koruma Alanı’nda 0–100 metre arasında kalan 
tüm yapıların yıkımı gerçekleştirilmiştir. Su hav-
zalarında kaçak yapıların tespitinde drone tekno-
lojisinden de yararlanılmaktadır. 

Doç. Dr. Çolpan POLAT BEKEN Adem ŞANLISOY, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
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Son olarak kamulaştırma ve ağaçlandırma uy-
gulamalarına değinen İSKİ Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy su havzası 
alanlarının ortalama %76’sının kamulaştırıldığı-
nı, kamulaştırılan arazilerde yeşillendirme ve or-
manlaştırma çalışmalarının yapılarak havza alan-
ları içerisinde 20 milyon metrekarelik araziye 1 
milyon 65 bin adet ağaç dikildiğini ifade etmiştir. 

Adem Şanlısoy’un sunumunun ardından değer-
lendirme ve kapanış ile sempozyumun birinci 
günü sona ermiştir. 

Sempozyumun ikinci gününde ilk oturum Prof. 
Dr. Ahmet SAMSUNLU’nun moderatörlüğünde 
başlamıştır. Oturumun ilk konuşmacısı Prof. Dr. 
Ahmet Mete SAATÇİ “İçme Suyu Arıtma Tesisleri 
İçin Tavsiyeler” başlıklı konuşmasında artıma te-
sisleri için bazı teknik detaylara değinmiştir.

Buna göre; içme suyu arıtma sistemlerinde arıt-
ma işlemi, tesisten önce kaynaktan (alış ağızın-
dan) başlamaktadır. Kaskat havalandırma su 
düşüş yüzey alanı mümkün olduğu kadar fazla 
olmalıdır. Kaskat havalandırma ve filtrelerin üstü-
nün kapatılması H2SO4 oluşturup elektronik alete 
zarar verebilir. Ozon temas tankı suyunun ozon 
jeneratörüne geri gelmemesi önlemleri alınma-
lıdır. Serbest düşüşle hızlı karıştırma yapılabi-
lir. İstenen G değerlerini elde etmek için düşüş 
hacmi küçültülebilir. Yumaklaşma, klorlama vb. 
tanklarda ölü bölge bırakılmamalıdır. Yumaklaş-
ma çıkışı hızlar, yumakların kırılmaması için 0,3 
m/s civarında olmalıdır. Lamel ve mikro-kum çö-
keltmeleri ancak çok yer sıkıntısı varsa tercih edil-
melidir. Lamellerde dip kısmı görülmediğinden 

işletme, bakım, temizlik problemleri olmaktadır. 
Savaklar üst kısımda kalmakta, savak titreme-
si yaşanmaktadır. Mikro-kum tesislerinde kum 
ayrıştırma problemi yaşanmaktadır. Bu tesisler-
de çökeltme hızları oldukça yüksek olmaktadır. 
Filtre ham su girişi minimum su seviyesi altında 
olduğu zaman, kirli filtrenin yükü temiz filtreler-
ce paylaşılır. Filtrelerin çıkış suyundaki bulanıklık 
sıçramaları kontrol edilmelidir. Azalan debili filt-
relerin kontrol sistemi daha basittir ve bulanıklık 
sıçramalarına sebep olmaz.  Filtrelerde negatif 
yük kaybı oluşmaması için filtre kontrol savağı 
kumun altında olmamalıdır. Çamur çökeltme ve 
filtre geri yıkama suları çökeltilmeli ve üst suları 
dezenfekte edilip geri verilmelidir. Çamur yoğun-
laştırıcıların katı madde yükleri 25-30 kg/m2/gün 
arasında olmalıdır.

Son olarak tesis alanı ve topografik yapının 
doğru kullanılmasının önemine değinen Prof. 
Dr. Ahmet Mete SAATÇİ örnek olarak Ömerli 
İAT’den cazibe ile akış sağlanabildiğini ancak 

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ,  Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA*,  Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU*,  Esra GİRESUNLU

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
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düşük rakımda olan bir tesisten pompa ile suyun 
iletildiğinden bahsetmiştir. 

Oturumun ikinci konuşması Prof. Dr. Hasan 
Zuhuri SARIKAYA’nın “Geçmişten Günümüze Su 
Yönetimi” başlığında gerçekleştirilmiştir. 

Suyun hayati, kısıtlı ve alternatifi olmayan 
bir madde olması sebebiyle su yönetimin 
gerekliliğinden bahseden Prof. Dr. Hasan Zuhuri 
SARIKAYA geçmişten günümüze su ve atık su 
yönetimi ile ilgili çalışmaları anlatmıştır. Su temin 
etmek için geçmişte su kemerleri, sarnıçlar 
kullanılmıştır. Günümüzde ise su iletimi basınçlı 
sistemlerde yapılabilmektedir. 

Küresel ölçekte su ve kanalizasyon hizmetlerinin 
yönetiminden, Birleşmiş Milletlerin farkındalık 
çalışmalarından ve küresel hedeflerinden bah-
seden Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA, BM he-
deflerine ulaşmak için iki hususun hayati önem 
taşıdığını ifade etmiştir. Bunlardan biri su sektö-
ründe kurumsal kapasite, diğeri ise finansmandır. 
Ülkemizde büyük ölçüde iyi yönetilen bu süreç 
hala gelişime ihtiyaç duymaktadır. 

Sular İdaresi çalışmalarına da değinen Sarıkaya, 
1970’lerde başlayan bu çalışmaların 1981 yılında 
İSKİ’nin kurulması ile hızlandığını ifade etmiştir. 
Su ve atık su hizmeti veren kuruluşların (idare-
ler, şirketler) kapasitesinin şirket büyüklüğü ve 
hizmet kalitesi ile doğru orantılı olacağını ve ku-
rumsal kapasitenin iyileştirilmesinin ülkemizde 
de ana hedeflerden biri olması gerektiğini vur-
gulanmıştır. 

Türkiye’de ilk kapsamlı kıyaslama çalışmalarının 
Türkiye Su Enstitüsü’nde (SUEN) 2017 yılında ya-

pıldığını aktaran Sarıkaya, hizmetlerin standart 
normlara uygun olup olmadığını denetleyen 
çevresel düzenleyici kurumların önemine dikkat 
çekmiştir. Türkiye’de Çevre Şehircilik, Tarım Or-
man ve Sağlık Bakanlıkları bu görevi üstlenmiş 
durumdadır. Tarife belirlemeye yönelik çalışma-
lara ait Türkiye ve dünyadan örnekler veren Ha-
san Zuhuri Sarıkaya, tüketicilerin geri bildirim-
lerinin önemini ve su yönetimi konusunda söz 
sahibi olması gerektiğini ifade ederek ülkemizde 
Alo 185 hattının bu konuda doğru bir uygulama 
olduğunu belirtmiştir. 

Konuşmasında son olarak su yönetimine ait ge-
nel tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Zuhuri 
SARIKAYA, Türkiye’de Su ve Kanalizasyon İdare-
leri Birliği’nin kurulması, kıyaslama çalışmalarının 
yürütülmesi, sınırlı kaynakların (para, zaman, su) 
doğru kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Oturumun üçüncü konuşması Dr. Murat 
SARIOĞLU ve Esra GİRESUNLU tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Giresunlu “Su Arıtımında 
Yenilikçi Teknolojiler” başlıklı konuşmasında 
mikrokirleticiler ile ilgili yapılan proje çalışmasına 
ait bilgiler sunmuştur. 

Proje kapsamında Türkiye genelinde 193 arıtma 
tesisi üzerinde çalışılmış; içme ve kullanma suları 
için standart oluşturma çalışmaları kapsamında 
farklı kirleticilerin sağlık etkilerinin belirlenmesi, 
değerlendirme parametrelerinin güncellenmesi, 
dünyada yaygınlaşan bir çalışma olan mikrokirle-
tici tespitlerinin yapılması sağlanmıştır. 

Proje ile daha önce tanımlanmamış kirleticilerin 
yeni yönetmeliklere girmesi ve su kalite sınıfları-
nın yeniden oluşturmasına katkı sağlanmıştır. Yö-
netmeliğe giren 86 adet mikrokirletici olmuş, kişi 
bazlı (µg/kg/gün biriminde) kılavuz değerleri ile 
yeni kirleticilerin arıtma yöntemleri için literatür 
çalışmaları oluşturulmuştur. Proje kapsamında 41 
konvansiyonel, 49 mikrokirletici, 5 adet mikrobi-
yolojik parametre izlenmiştir. 

İstanbul’daki içme suyu kaynaklarında ilaç, kişisel 
bakım ürünleri, inorganik maddeler, pestisit vb. 
maddelerden kaynaklı mikrokirleticileri ve ağır 
metalleri barındıran birçok kirletici tespit edilmiş-
tir. Bu kirleticilerin çoğu İstanbul’daki içme suyu 
arıtma tesislerinde başarılı bir şekilde arıtılmakta 
ancak baskı nedeniyle izleme önerilmektedir.  

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA
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Türkiye genelindeki içme suyu arıtma tesisi çıkış-

larında standartların üstünde tespit edilen bazı 

mikrokirleticiler ve organik maddelerin gideril-

memesi sonucu oluşan, kanserojen özellikteki 

dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşmaması için 

organik maddelerin etkin bir şekilde giderilmesi 

gerekmektedir. 

Son olarak gelecek yıllarda karşılaşılabilecek 

problemlerin tesis girişlerindeki mikrokirletici 

konsantrasyonlarının artması olduğuna vurgu 

yapan Esra GİRESUNLU bu kirleticilerin giderim 

verimlerinin artırılması için içme suyu arıtma 

tesislerinde kumların daha sık değiştirilmesi ve 

filtre geri yıkama sularının doğru geri devirlerinin 

yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

 “Su Yönetiminin Enerji Boyutu” başlıklı ikinci 

oturumun moderatörlüğünü Dr. Selda MURAT 

HOCAOĞLU yapmıştır. 

Oturumun ilk konuşması “İklim Değişikliğinin 

Büyükçekmece Gölü Su Bütçesi Üzerine Uzun 

Vadeli Olası Etkileri” başlığıyla Doç. Dr. Kemal 

GÜNEŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Büyükçekme Gölü’nün temel özellikleri, arazi ör-

tüsü (sanayi, tarım, yerleşim) ve havzada bulunan 

atık su arıtma tesisleri hakkında bilgi veren Doç. 

Dr. Kemal GÜNEŞ, gölün hidrojeoloji haritasını 

değerlendirmiş, geçirimli ve geçirimsiz bölgele-

ri ve akifer yapısını tanıtmıştır. Havzada 40 tanesi 

İSKİ tarafından ve diğerleri özel mülkler tarafın-

dan kullanılan kuyular bulunmaktadır. Havza ço-

ğunlukla tarım arazisidir. Baraj gölündeki yeraltı 

suyu akımı güneydoğu yönündedir. Buralarda su 

kuyuları ve mağaralar söz konusudur. 

Su kalitesi belirleme çalışmalarına da değinen 
Kemal Güneş gölün trofik durumunun kış dö-
neminde en kötü, ilkbahar döneminde daha iyi 
olduğunu aktarmıştır. Güneş konuşmasında göl 
suyunun, içme suyuna uygun A1 kalite özelliğin-
de olması sayesinde basit arıtım ve dezenfeksi-
yon teknikleri ile arıtımın yeterli olduğunu, ancak 
trofik açıdan mezotrof karakterde olmasının öt-
rofikasyon riski taşıdığını belirtmiştir. 

Doç. Dr. Kemal GÜNEŞ son olarak İstanbul İk-
lim Değişikliği Eylem Planı’na göre göl üzerin-
de iklim etkilerini değerlendirmiştir. Buna göre; 
Büyükçekmece havzası için en iyimserden en 
kötümser iklim senaryolarına göre yıllık ortalama 
sıcaklıkların 1-5 °C artış göstermesi, bu sıcaklık ar-
tışlarının en fazla yaz döneminde görülmesi ve 
iklim değişikliğinin İstanbul su kaynaklarına etki-
lerinin 2030’lu yılların sonrasında artması beklen-
mektedir. Gelecek tahminlere göre modelin en 
kötü senaryosunda 2050 yılında trofik seviye du-
rumu ötrofik, 2100 yılı için hipertrofiktir. 2050 so-
nuçlarının görülmemesi için havzanın kirlilikten 
korunması, arıtılmış suyun yeniden kullanılması, 
yeraltı rezervuarlarının doldurulması gibi bütün-
leşik önlemler alınmalıdır.

Sonraki konuşmacı İSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
Selami TAŞER “Su ve Enerji” başlıklı konuşması-
nı geçekleştirmiştir. Selami Taşer konuşmasında 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin tarihçesi, 
İstanbul’la ilgili istatistiki veriler ile tesislerdeki 
enerji kullanımı konularında ayrıntılı bilgiler sun-
muştur.

Dr. Selda MURAT HOCAOĞLU,  Doç. Dr. Kemal GÜNEŞ,  Selami TAŞER İSKİ Genel Müdür Yardımcısı, 
Emel TÜFEKÇİ İSKİ Kâğıthane Su Arıtma Şube Müdürü
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Oturumun son konuşmasını İSKİ Kâğıthane Su 

Arıtma Şube Müdürü Emel TÜFEKÇİ gerçekleş-

tirmiştir. “Arıtma Tesislerinin Enerji Verimli İşleti-

mi” konulu konuşmasında Emel TÜFEKÇİ İSKİ su 

kaynakları ve içme suyu arıtma tesisleri ile ilgili 

genel bilgiler vererek, su kaynağı seçimi, proses 

işletimi, kullanılan ekipmanlar ve bakım işletme 

konularında enerji verimliliğinden bahsetmiştir. 

Emel TÜFEKÇİ enerji verimli tesis işletimi için dik-

kat edilecek bazı hususları şu şekilde sıralamıştır: 

Kaynak kapasitesi, durumu, ham su kalitesi, su-

yun iletimi için gereken enerji, arıtma kimyasal-

ları maliyeti dikkate alınmalıdır. Otomasyon ile 

işletim, filtre yıkama süresi, çöktürme ve filtre geri 

yıkama süreleri, kimyasal madde verimi dikkate 

alınmalıdır. Tesislerde en çok hangi birimlerde 

enerji tüketildiği tespit edilmelidir. Ozon sistem-

leri ve terfi merkezleri önemli enerji tüketicilerdir. 

Ekipmanların verimli çalıştırılması, varlık etiketle-

me çalışmalarının yapılması enerji verimliliği ça-

lışmalarındandır. 

İSKİ’de kurumsal varlık yönetim sistemi kurul-

duğunu ve personel eğitimleri yapıldığını ifade 

eden Kâğıthane Su Arıtma Şube Müdürü Emel 

TÜFEKÇİ tesislerde enerji tüketimi ile ilgili yapı-

lan çalışma sonuçlarını değerlendirmiştir. Bu 

çalışmaya göre; Kâğıthane İAT’nin %56 enerjisi-

nin ozon sistemi, Cumhuriyet İAT’nin %60 ener-

jisinin çamur sisteminden kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. Genel olarak ozon kullanan tesislerde 

en yüksek enerji tüketimi ozon sistemlerinden 

kaynaklanmaktadır. Su temini ve arıtımı değer-

lendirildiğinde en yüksek enerji tüketimi terfi 

merkezlerindedir. Ozon sistemlerinde ve terfi 

merkezlerinde bazı optimizasyonların yapılması 

ile enerji tasarrufu sağlanabilecek ve aynı zaman-

da sera gazı emisyonu da azaltılabilecektir.

Üçüncü oturum “Su ve Altyapı Güvenliği” 

hakkındadır. Oturumun moderatörlüğü Prof. 

Dr. Naci GÖRÜR tarafından yapılmıştır. Prof. 

Dr. Naci GÖRÜR çağrılı konuşmacı olarak da 

“İSKİ Sistemlerinin Deprem Güvenliği” başlıklı 

sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Beklenen Marmara depremine ait bilgiler veren 

Prof. Dr. Naci GÖRÜR İstanbul’un özellikle Asya 

Yakası’nın zemin yapısının depreme daha daya-

nıklı olduğunu ancak Avrupa Yakası’nın hassas 

yapıda olduğunu ifade etmiş, deprem nedeniyle 

meydana gelebilecek yer deformasyonları; fay-

lanma, sıvılaşma, kütle hareketleri (heyelan, kaya 

 İSKİ yapılarının Avrupa 
ve Asya Yakalarında yer 

deformasyonlarına açık olduğu 
bölgelerde bulunduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Naci 

GÖRÜR, riskli alanlarda yeraltı 
ve yerüstü sistemlerinde 

deprem ile kırılma, çatlama, 
çökme ve yıkılma gibi zararlar 

olabileceğini, içme  suyu 
ve kanalizasyon sularının 
birbirine karışabileceğini 

belirtmiştir. Emel TÜFEKÇİ, Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürü

Selami TAŞER, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı 
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düşmesi vb.) zemin hareketlerini (yerleşme, yük-
selme, kabarma, çökme vb.) anlatmıştır.

İSKİ yapılarının Avrupa ve Asya Yakalarında yer 
deformasyonlarına açık olduğu bölgelerde bu-
lunduğunu ifade eden Prof. Dr. Naci GÖRÜR risk-
li alanlarda yeraltı ve yerüstü sistemlerinde dep-
rem ile kırılma, çatlama, çökme ve yıkılma gibi 
zararlar olabileceğini, içme  suyu ve kanalizasyon 
sularının birbirine karışabileceğini belirtmiştir. 

Prof. Dr. Naci GÖRÜR son olarak beklenen 
Marmara depremine karşı alınabilecek önlemleri 

aşağıdaki şekilde özetlemiştir;  

• İSKİ olası depremin etkilerini azaltmak 
için su sistemlerinde sismik program 
oluşturmalıdır. 

• Deprem öncesi ve sonrası için yedek 
sistemler kurulmalıdır.

• Depo ve rezervuarların sızdırmazlık ile 
dayanımları artırılmalıdır.

• Mobil ve geçici su sağlama olanakları 
araştırılmalıdır.

İtfaiye, hastane ve diğer acil durum kuruluşları ile 
sürekli irtibat ve koordinasyon kurulmalıdır.

Olası bir hasar durumunda idarenin tüm birimle-
ri koordinasyon içinde olmalı, etkin acil müdaha-

le ekip ve ekipmanları oluşturulmalıdır.

Komşu illerin su idareleri ile deprem konusunda 
irtibat kurulmalıdır.

Dünyada deprem geçirmiş diğer ülkelerin tecrü-
belerinden faydalanılmalıdır.

İkinci konuşmacı İSKİ Eski Genel Müdürü Selami 
OĞUZ “Melen Barajı ve Kanal İstanbul Projesi–
İçme Suyu Sistemine Etkileri” başlıklı konuşma-
sında Melen Barajı’nın İstanbul içme suyu temi-
nine getirdiği sorunlardan (zemini zayıf olan bir 
bölgede yapılmış olması, barajda çatlaklar oluş-
ması) söz etmiştir. 

Selami OĞUZ bugünkü şartların korunabilmesi 
için Kanal İstanbul projesi başlamadan İstan-
bul’un altyapısının projenin İstanbul’da getire-
ceği değişikliler göz önünde bulundurularak 
tamamen yenilenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
Selami OĞUZ konuşmasında su yönetiminde ya-
pılacak projelerin (Melen Barajı ve Kanal İstanbul 
projeleri) doğru önceliklendirilmesi gerektiğine 
de vurgu yapmıştır. 

Oturumun üçüncü konuşmacısı Dr. Akgün İLHAN 
“Su Yönetimi Açısından Kanal İstanbul” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirmiştir. Konuşmanın ana 
hatları şu şekildedir:

İstanbul su zengini bir şehirdir ancak kişi başı 
günlük tüketim her geçen gün artmaktadır. 
Artan nüfus ile birlikte su tüketimi yönünde ar-
tış olmaktadır. Göl ve dereler gibi su kaynakları 
olmasına rağmen su kalitesi kirlilik ile birlikte 
azalmaktadır. Kentleşme ile yağmur suyu yeral-
tı suyuna ulaşamamakta, su döngüsü meydana 
gelememektedir. Bu ve benzeri sebepler ile İs-
tanbul’a diğer havzalardan su transferi başlamış-

Prof. Dr Naci GÖRÜR 

Selami OĞUZ, İSKİ Eski Genel Müdürü
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tır. Her dönem yaşanan kuraklık sebebi ile yeni 
çözümler bulunmuş ancak uzun vadede çö-
züm olamamıştır. Bu sebeple iklim değişikliğine 
uyum zorunludur. 

Su transferi yapan, iklim değişikliğine hassas 
olan İstanbul gibi bir şehirde yapay bir kanal 
yapılmasının olası sorunları katlayacağını ifade 
eden Akgün İlhan 1990’lı yıllarda yaşanan su 
sıkıntılarından bahsetmiş ve 2014 yılında yaşanan 
kuraklıktaki protestolardan örnekler vermiştir. Dr. 
Akgün İLHAN ayrıca Kanal İstanbul güzergâhı, 
genel özellikleri, yapılma amacı ve su yönetimine 
etkilerine ait bilgiler de paylaşmıştır. 

Oturumun son konuşmacısı İSKİ Plan Proje ve 
Yatırım Dairesi Başkanı Halit ALPHAN “Kanal İs-
tanbul Projesinin İSKİ Tesisleri Yönünden İnce-
lenmesi” konulu sunumunu gerçekleştirmiştir.

Halit ALPHAN Kanal İstanbul’un yapılması halin-
de devre dışı kalacak mevcut altyapı ve tesisler ile 
planlama ihtiyacı doğacak altyapı ve tesislerden 
bahsederek proje öncesi tamamlanması gere-
ken barajlar hakkında bilgiler vermiştir.   

Halit Alphan konuşmasında Kanal İstanbul’un 
Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki güzer-
gâhı boyunca üç noktada İSKİ isale hatlarıyla ke-
siştiğini, Kanal ile isale hatlarının kesiştiği yerlerde 
sürekliliğin sağlanabilmesi için Kanal İstanbul 
tabanından geçecek şekilde kondüvilerin ve yeni 
hatların inşa edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
İSKİ Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanı Halit 
ALPHAN tüm çalışmaların toplam maliyetleri 
hakkında da bilgiler vererek sunumunu tamam-
lamıştır.

Sempozyumun son oturumu panel şeklinde ya-

pılmıştır. “Su Dostu Kent Olarak İstanbul’da Su 
Yönetimi Nasıl Olmalı?” başlıklı panelde değerli 
konuşmacılar iki günlük sempozyumu değerlen-
dirmiş ve mevcut suyun bilinçli kullanılması, iklim 
değişikliğinin akıllı su yönetimine dahil edilmesi, 
şehir yapılaşmasına dikkat edilerek her bölgeye 
özgü özel önlemlerin alınması, iklim değişikliği 
etkilerinin afet yönetim planlarına dahil edilmesi 
ve deprem gibi olası diğer afetler karşısında İSKİ 
su kaynakları ve yapılarının korunması için ön-
lemler alınması gerektiğini vurgulamışlardır. 

İki gün süren “İklim Değişikliği ve Su Yönetimi 
Sempozyumu” ile ilgili tüm detaylar, değerli ko-
nuşmacıların sunumları ve sonuç bildirgesi İSKİ 
kurumsal web sitesinde “https://www.iski.gov.tr/
web/etkinlikler/susempozyumu2020” adresinde 
yayımlanmıştır. 

Dr. Akgün İLHAN

Halit ALPHAN, Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanı İSKİ

2020 yılında kaybettiğimiz

Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA 

ve 

Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU 

hocalarımızı rahmetle anıyoruz.
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Dr. Akgün İLHAN
İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi 
akgunilhan@gmail.com

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 
KENTSEL SU YÖNETİMİ

 Doğal su döngüsü, yani suyun buharlaşma, 

yoğunlaşma, yağış, yüzey akışı, filtrelenme 

ve süzülme aşamalarından geçerek dünyanın 

etrafında sürekli olarak dönmesi süreci, gerek 

iklim değişikliği gerekse kötü kentleşme 

uygulamaları nedeniyle sekteye uğramakta ve 

olumsuz etkilenmektedir. 

Giriş

K
üresel iklim değişikliği kuraklık, seller, 
fırtınalar ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı 
iklim olaylarına neden olarak tüm dün-
yada gittikçe artan can ve mal kayıpları 

yaratmaktadır. Aşırı iklim olayları aynı zamanda 
dünyanın su varlıkları ve su döngüsü üzerinde 
de çeşitli olumsuzluklara neden olmaktadır. İk-
lim değişikliğinin yarattığı bu sorunların üzerine 
sürekli artan nüfusu, ekonominin su kaynakları 
üzerindeki talep ve kirlilik baskılarını, çarpık kent-
leşmeyi, büyüyen endüstriyel tarım alanlarını, or-
mansızlaşmayı, sulak alan kayıplarını ve havzalar 
arası su taşıma projelerini de eklediğimizde tab-
lo daha karanlık bir hal almaktadır. Tüm bu ne-
denlerle tatlı su varlıklarımızı kirletmekte ve on-
lara erişimi kısıtlamaktadır. Öyle ki günümüzde 
dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası temiz 
sudan, yarısından fazlası ise hıfzıssıhha hizmetle-
rinden yoksun haldedir. Elbette ki bu durumun 
nedenleri arasında yoksulluk, adaletsizlik ve yol-
suzluk gibi olgular da vardır. 

Ancak sebebi ne olursa olsun sonuç değişme-

mekte, dünyanın temiz su kaynakları azalırken 

su talebi artmaktadır. Bu krizi çözmeye yönelik 

çeşitli su yönetimi yaklaşımlarını arz yanlı ve ta-

lep yanlı olarak iki ana grup altında toplayabiliriz. 

Bunlardan ilki, artan su talebini karşılamak için 

erişilen su arzını artırmaya odaklıdır. Gezegeni-

mizde suyun sınırlı olduğu düşünüldüğünde bu 

yaklaşım kısa vadede çözüm yaratsa bile orta 

ve uzun vadede tek başına sürdürülebilir ola-

maz. İkinci yaklaşım ise tasarrufa neden olacak 

teknolojileri ve davranış değişikliklerini merkeze 

alarak su talebini kontrol altına almaya çalışır. 

Talep yanlı su yönetiminde esas amaç su tüke-

timini azaltmaktır. Kentlerde iklim değişikliğiyle 

uyumlu bir su yönetimi için tam da bu şekilde 

su varlıkları üzerindeki mevcut baskıları azaltacak 

tasarruf odaklı politikalar ve uygulamalar hayata 

geçirilmelidir. Aksi takdirde su krizi adını verdiği-

miz bu kısır döngü daha da büyüyecektir.  
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İklimle Birlikte Değişen Su Döngüsü
İklimin en önemli bileşenlerinden biri şüphesiz 

ki yağışlardır. Dolayısıyla küresel iklim değişikliği 

dünyanın su döngüsünün de değişmesi demek-

tir. Örneğin 1950’lerden bu yana özellikle Güney 

Avrupa ve Batı Afrika’da olmak üzere dünyada 

daha şiddetli, sık ve uzun süreli kurak dönemler 

yaşanmaktadır (IPCC 2012). Benzer şekilde sellere 

neden olan aşırı yağışlar da 1980’lerden bu yana 

dört kat artmıştır (EASAC 2016). 

Benzer durum Türkiye’de de yaşanmaktadır. 

Ülkemizin 67 yıllık yağış verilerine göre özellikle 

kış mevsiminde gerçekleşen yağış miktarında 

önemli azalmalar olurken ilkbahar ve sonbahar-

da manidar olmayan hafif yağış artışları vardır 

(Kadıoğlu 2012). Daha da çarpıcı olanı, 1980’ler-

den itibaren Türkiye’de 4 ya da 5 senede bir kurak 

dönem yaşanır hale gelmiştir. Türkiye’de 2000 

yılından itibaren sel vakalarında da ciddi artışlar 

yaşanmaktadır (MGM 2016). 

Özellikle kentsel alanlarda yaşanan sel vakaların-

da son senelerde ciddi bir artış yaşanmaktadır. 

Ancak bunun faturasını sadece iklim değişikliği-

ne kesmek doğru olmayacaktır. Yeşil alanlarını 

hızla kaybeden, geçirimsiz yüzeyleri (beton ve 

asfalt) artan, dere yatakları yapılaşmaya teslim ol-

muş ve değişen iklimle uyumsuz kentler de bu 

durumdan sorumludur (McGrane 2017). Doğal su 

döngüsü, yani suyun buharlaşma, yoğunlaşma, 

yağış, yüzey akışı, filtrelenme ve süzülme aşa-

malarından geçerek dünyanın etrafında sürek-

li olarak dönmesi süreci, gerek iklim değişikliği 

gerekse kötü kentleşme uygulamaları nedeniyle 

sekteye uğramakta ve olumsuz etkilenmektedir. 

Ülkemizde özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaşa-

nan can alan sel felaketleri bunun en bariz ör-

nekleridir.

Şekil 1. 1980-2016 döneminde doğal felaketlerin artışı (Kaynak: EASAC 2018)
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Kirlenen Su Kaynakları ve Temiz 
Suya Erişimin Kısıtlı Hale Gelmesi

İklim değişikliğine bağlı fırtına, kasırga, sel ve ku-

raklık gibi aşırı iklim olayları sadece su döngüsü-

nü etkilemekle kalmayıp, su varlıklarının çeşitli 

biçimlerde kirlenmesine de neden olmaktadır. 

Örneğin aşırı yağışlar, çevrede bulunan patojen-

leri harekete geçirip nehirlere, kıyı sularına ve 

kuyulara taşıyarak; nehirlerin akışını ve suyun içe-

riğini değiştirerek, kanalizasyon ve atıksu arıtma 

tesisleri üzerindeki yükü artırıp pis suyla içme su-

yunun birbirine karışmasına neden olarak; su bas-

kınlarıyla insanları doğrudan patojenlere maruz 

bırakarak su kirliliği ve halk sağlığı sorunları yaratır 

(Cann ve diğ., 2013). Bunlara ek olarak evsel ve 

endüstriyel atıklar ve entansif tarım uygulamaları 

(aşırı miktarda kullanılan gübre ve tarım ilaçları, 

aşırı sulama vb.) da su varlıklarını kirletmektedir. 

Tüm bunların kaçınılmaz sonucu olarak temiz su 

miktarı azalmaktadır. Dolayısıyla suyu arıtmak, 

kullanmak, oluşan atıksuyu arıtarak su varlıkları-

nı korumak gittikçe daha zor ve maliyetli bir hal 

almaktadır. Bu nedenlerle su pahalanmakta ve 

ona erişim hem fiziksel hem de ekonomik an-

lamda kısıtlı hale gelmektedir.

Nitekim 2019 yılı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

ve UNICEF verilerine göre 2,2 milyar insan temiz 

içme suyundan mahrum durumdadır. 4,2 mil-

yar kişi ise güvenilir hıfzıssıhha hizmetlerinden 

faydalanamamaktadır (Birleşmiş Milletler, 2019). 

2000’li yıllara kadar Afrika, Orta Doğu, Güney 

Amerika, Karayipler, Güney ve Güneydoğu Asya 

ülkeleri gibi yoksul ülkelerin sorunu olarak algı-

lanan su krizi, iklim değişikliğinin ve hükümetle-

rin onunla uyumsuz su politikalarının kaçınılmaz 

sonucu olarak ABD, Avustralya, Büyük Britanya, 

Japonya ve İspanya gibi pek çok gelişmiş ülke-

nin de önemli sorunlarından biri haline gelmiş-

tir (WWF 2006). Su krizi ve iklim değişikliği söz 

konusu olduğunda, gelişmiş ülkelerle gelişmekte 

olanlar artık birbirine yaklaşmış durumdadır.

Suyumuz Üzerinde Artan Talep 
Baskısı ve Suyun Paylaşımı
Su her şeyden önce içme, yiyeceklerin temizliği, 

yemek pişirme ve kişisel hijyen gibi temel yaşam-

sal insan ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Dünya 

 2019 yılı Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) ve UNICEF 
verilerine göre 2,2 milyar 

insan temiz içme suyundan 
mahrum durumdadır. 4,2 
milyar kişi ise güvenilir 

hıfzıssıhha hizmetlerinden 
faydalanamamaktadır. 

Şekil 2. Türkiye’de 1950-2010 yılları arasında afete neden olan kuraklık olaylarının sayısının onar 
yıllık değişimleri (Kaynak: Kadıoğlu 2012)
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nüfusu arttıkça temel ihtiyaçlar için kullanılan su 

da artmaktadır. Ancak su tüketimi bundan ibaret 

değildir. Su tarım, sanayi ve enerji sektörlerinde 

gerek hammadde olarak gerekse temizlik ve so-

ğutma gibi amaçlarla hem dolaylı olarak hem de 

doğrudan tüketildiğinden tüm bu sektörlerin su 

talebi de hızla artmaktadır. Nitekim geçtiğimiz 

yüzyılda dünya nüfusu 4 kat artarken, tarımsal, 

endüstriyel ve kentsel su tüketimi sırasıyla 5, 18 ve 

10 kat artmıştır (Makarigakis ve Jimenez-Cisneros 

2019). Su aynı zamanda ekosistem ve canlılar için 

de yeri doldurulamaz ve vazgeçilmez bir varlıktır. 

Dolayısıyla su, canlıları ve cansızlarıyla tüm geze-

genin en önemli ortak ihtiyacıdır.

Yerküredeki toplam su miktarı aşağı yukarı sa-

bittir, değişmez. Su döngüsü ve yağış rejimleri 

değişmektedir. Endüstrileşme, kentleşme, artan 

nüfus ve iklim değişikliği ile mevcut su kaynakla-

rı kirlenmekte, temiz suya erişim zorlaşmakta ve 

suyu temizlemek daha maliyetli bir hal almakta-

dır. Bu şartlar altında sürekli büyüyen su talebine 

çözüm olması amacıyla iki ana yaklaşım ortaya 

çıkmaktadır. İlki arz yanlı su politikaları ve uygula-

maları yoluyla insanların ve ekonominin büyüyen 

talebini karşılamak üzere ekosistemin ve diğer 

canlıların su payını azaltmaktır. Bunun sonucun-

da hayatları doğrudan suya ve toprağa bağlı olan 

kırsal kesimin de suyu azalacaktır. Su varlıklarının 

kendilerini yenileme kapasitelerinin üstünde kul-

lanılması onların gelecek nesillere aktarılmasının 

önünde de engel teşkil edecektir. İkincisi ise ta-

lep yanlı su politikaları ve uygulamalarıyla su ta-

lebinin kontrol altına alınması ve azaltılmasıdır. 

Böylece su varlıkları üzerindeki mevcut baskılar 

azalacak, doğanın, kırsal kesimin ve gelecek ne-

sillerin su hakkı korunacak ve sürdürülebilir bir su 

yönetimi mümkün kılınacaktır.    

Arz Yanlı Su Yönetimi ve Büyüyen 
İklim Krizi
Hızla kentleşen dünyada pek çok şehir, yeterli 
miktarda temiz suyu kesintisiz biçimde sağlama 
konusunda ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bir 
yandan kentlerin nüfusları artmakta ve su talep-
leri büyümektedir. Öte yandan büyüyen kentler 
su havzalarını da kaplayarak onları artan bir kir-
lenmeye maruz bırakmaktadır. Yani nüfusu ve su 
talebi artan kentlerin kendi sınırları içerisindeki su 
kaynakları hem kurumakta hem de kirlenmek-
tedir. Arz yanlı perspektiften bakıldığında artan 
talebi karşılamak için su arzını da artırmak tek 
çözüm gibi görünebilir. Bu nedenle kentler mev-
cut su altyapılarının ve tesislerinin su tutma ve 
depolama kapasitelerini artırmak; yeni su kaynak-
ları bulmak, akarsuların yolunu değiştirerek iste-
nen yere akıtmak ve önceden kullanılamayacak 
kaynakları çeşitli teknolojilerin kullanımıyla içme 
veya kullanma suyuna çevirmek gibi yollardan 
faydalanır. 

Kentler su arzını artırmak için öz su kaynaklarına 
kurulu tesislerin ve altyapıların kapasitelerini artır-
ma yoluna gidebilir. Ancak bu yol, diğer arz artırıcı 
yöntemlere göre daha az zararlı olsa da çok tercih 
edilmez. Zira su kaynağının veya tesisinin belirli 
bir süredir kullanımda olmasından dolayı maruz 
kaldığı yıpranma ve kirlilik, kapasite artırımı gibi 
işlemlerin ekonomik verimliliğini düşürebilir. Bu 
yöntem yerel hükümetlerce yeni bir tesis veya 
altyapı açmak kadar prestijli görülmediği için de 
fazla tercih edilmeyebilir. Daha sıklıkla izlenen yol, 
başka havzalarda bulunan yeni ve temiz su kay-
naklarını geliştirmektir. 

Bunun dünyada ve Türkiye’de çeşitli örnekleri 
mevcuttur. Dünyada nüfusu 750 bini aşmış pek 
çok büyük kent günde 504 milyar litre suyu top-
lamda 27-38 bin kilometre mesafeden kendisi-
ne taşımaktadır (McDonald 2014). Türkiye’de ise 
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler nü-
fuslarının artan su taleplerini karşılayabilmek için 
havzalararası su taşıma projeleriyle başka kentle-
rin su kaynaklarını kullanarak kendilerine ek su 
arzı yaratmaktadır. Ancak böyle projelerin, gerek 
yüksek ekonomik maliyetleri gerekse büyük öl-
çüde dışsallaştırılmış ekolojik ve sosyal maliyetleri 
nedeniyle yeniden düşünülmesi gerekmektedir. 
Zira bir kent için yaratılan ek su arzı başka bir ken-

 Geçtiğimiz yüzyılda 
dünya nüfusu 4 kat 
artarken, tarımsal, 

endüstriyel ve kentsel su 
tüketimi sırasıyla 5, 18 ve 

10 kat artmıştır. 
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tin su arzında azalma yaratıp o kentin su hakkı-
nın ihlal edilmesi sonucunu doğurabilir. Üstelik 
su arzının devamlı olarak artırılması bir kentin nü-
fusunun büyümesini mümkün kılan en önemli 
faktörlerden biridir. Nitekim günümüzde ileri su 
teknolojileri ve yüksek mali yatırımlar sayesinde 
pek çok kent, suyun nüfusu baskılayıcı özelliğini 
aşarak büyümeye devam etmektedir.     

Su arzını artırmanın bir başka yöntemi de desali-
nasyon teknolojisine başvurmaktır. Desalinasyon 
deniz suyunun tuzdan ve taşıdığı toksik mad-
delerden arındırıldıktan sonra içme ve kullanma 
suyuna dönüştürülmesi işlemidir. Yoğun enerji 
isteyen bu teknolojiyle üretilen bu su, yüzey veya 
yeraltı kaynaklarından gelen şebeke suyuna göre 
daha yüksek maliyetlidir. Desalinasyon pek çok 
ülkede yoğun kentleşme ve endüstrileşmenin 
baskısı altında olan deniz kıyılarında kurulduğu 
için bu hassas ekosistemleri daha kırılgan hale 
getirmektedir. Örneğin desalinasyon tesisleri de-
nizden çekilen büyük miktardaki suyun içinde 
yaşayan hayvanların (balıklar, deniz memelileri 
ve kuşlar da dahil) ölümüne neden olarak kıyı-
daki deniz popülasyonunu yok edebilmektedir. 
Desalinasyon işlemi sonucu ortaya çıkan tuz ve 
toksik madde konsantrasyonunun nereye ve ne 
şekilde deşarj edileceği de önemli bir mesele-
dir. Ayrıca denizin sonsuz bir su kaynağı olarak 
algılanmasına neden olan desalinasyon tekno-
lojisi, kentlerin su kullanımında israf boyutunda 
değişimler yaratma potansiyeli de taşımaktadır 
(Williams ve Swyngedouw 2018). 

Özet olarak su arzını artırıcı pek çok yöntem ve 
teknoloji, kentlerin su krizini çözmekten çok, 
onu kırsal alanlara, diğer kentlere, desalinasyon 
teknolojisinde de olduğu gibi başka sektörlere 
(enerji) ve ekosistemlere (kıyı ekosistemleri) öte-
lemektedir. Çözülmeyen krizler diğer sorunlarla 

birleşip derinleşmeye mahkumdur. 

İklim Değişikliğiyle Uyum ve Talep 
Yanlı Su Yönetimi 
Günümüzde her kentin kendi koşulları çerçeve-
sinde iklim değişikliğiyle uyumlu su politikalarını 
geliştirip hızla hayata geçirmesi gerekmektedir. 
Bunun yolu ise öncelikle su talebini azaltmak-
tan geçmektedir. Zira iklim değişikliği çağında 

su arzı yaratmanın en emin yolu su talebini dü-

şürmektir. Su  talebini azaltmak için kentler, su 

tutan yeşil alanları artırarak kente inen yağışın 

kentte kalmasını sağlamak; şebeke suyunda ka-

yıpları azaltmak, mevcut suyunu uygun teknoloji 

ve yöntemlerle verimli bir şekilde kullanmak; gri 

suyun yerinde yeniden kullanımını yaygınlaştır-

mak, uygun teknolojilerle yağmur hasadını işler 

hale getirmek; ve toplumda su tasarrufu yönün-

de davranış değişiklikleri yaratmak gibi yolları ter-

cih etmektedir.    

İlk adım şebeke sistemlerindeki kayıp ve 

kaçaklara bakmak olacaktır. Gelişmiş ülkelerde 

bu oran yüzde 10 ila 20 arasında değişirken 

(Muhammetoğlu ve Muhammetoğlu 2017), 

gelişmekte olan ülkelerde yüzde 35 civarındandır 

(Thornton ve diğ. 2008). Türkiye’de ise bu oran 

yüzde 43,6 olarak belirlenmiştir (TÜİK 2012). 

Suda kayıp kaçakla mücadele için Türkiye’de 

önemli hukuksal adımlar atılmıştır. Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve 2014’te 

yürürlüğe giren İçme Suyu Temin ve Dağıtım 

Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 

Yönetmeliği’ne göre Türkiye’de belediyeler ile 

su ve kanalizasyon idareleri kayıp oranlarını 2019 

yılına kadar en fazla yüzde 30, 2023 yılına kadar 

ise en fazla yüzde 25 olacak şekilde indirmelidir. 

Ancak elbette önemli olan bu hedeflerin 

gerçekleştirilmesidir. 

Su talebini azaltıcı politikaların hayata geçirildiği 

 Günümüzde her kentin 
kendi koşulları çerçevesinde 
iklim değişikliğiyle uyumlu 
su politikalarını geliştirip 

hızla hayata geçirmesi 
gerekmektedir. Bunun yolu 

ise öncelikle su talebini 
azaltmaktan geçmektedir. Zira 

iklim değişikliği çağında su 
arzı yaratmanın en emin yolu 

su talebini düşürmektir. 
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şehirlerden biri Berlin’dir. Uzun yıllardır su tale-

bini sadece kent içindeki kaynaklardan karşıla-

ma prensibiyle hareket eden 3,5 milyon nüfuslu 

kentin suyunun yüzde 90’ı öz kaynaklardan sağ-

lanmaktadır. Su kaybının sadece yüzde 5 olduğu 

Berlin’de yeraltı suyu kullanılmaktadır ve doğal 

yöntemlerle temizlenen su içilecek kalitede ve 

lezzettedir. Bu başarıların temelinde Berlin’in 

1950’lerden itibaren suyu kendine yeten bir kent 

olmak için yeraltı su rezervlerini beslemede ne-

hir yatağı ve yağmursuyu filtrasyonu sağlayacak 

inovatif yöntemler geliştirmiş olması yatmakta-

dır. Berlin ayrıca biyoçeşitliliğini iyileştirmek ve su 

geçirimli yüzeylerini artırmak için 1970’lerde bir 

kentsel yeşillendirme süreci başlatarak kentsel su 

döngüsünü de iyileştirmiştir.  

Başka bir örnek de Amerika Birleşik Devletleri’n-

de şiddetlenen kuraklıkla boğuşan Kaliforniya 

eyaletinde bulunan Santa Monica kentidir. Bura-

da 2017 yılında yürürlüğe giren Water Neutrality 

adlı bir yasal uygulamayla şehirdeki yapılaşma-

nın kentin toplamdaki su talebini artırmaması 

amaçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle kentin öz 

su kaynaklarını aşacak bir yapılaşmaya izin ve-

rilmemektedir. Böylece Santa Monica’nın 2020 

yılında başka kentlerden su taşıyan değil sade-

ce kendi yeraltı sularını kullanan bir kent olması 

hedeflenmektedir. Kentte daha önceden de ku-

raklıkla mücadelede su tüketimini kent bazında 

yüzde 20 oranında azaltmak için su israfı yapan 

kullanıcıları su tasarrufu yöntemlerini öğrenebile-

cekleri Su Okulu’na yönlendirmek ve tekrar eden 

durumlarda para cezasına çarptırmak gibi uygu-

lamalar gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler
Günümüzde kentsel su yönetimi iklim 

değişikliğiyle uyumlu olmak zorundadır. Su 

varlıklarımız gerek iklim değişikliğinin etkileriyle, 

gerekse hızla artan nüfusun ve büyüyen 

ekonominin talep baskılarıyla kirlenmekte ve 

tükenmektedir. Su talebi artarken erişilebilir temiz 

su kaynakları azalmaktadır. Yaşadığımız yüzyılın 

dayattığı şartlar sonucu “ne kadar talep, o kadar su 

arzı” devri kapanmaktadır. İklim değişikliğinden 

en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Akdeniz 

Havzası’nda bulunan Türkiye’nin de kentsel su 

politikalarında değişikliğe gitmesi kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Ülkemiz, suyu ve iklimi için acil 
uyum stratejilerini bir an önce geliştirmezse, 
beklenenden daha yakın bir zamanda su 
kıtlığıyla karşı karşıya kalacaktır (Şahin ve Kurnaz 
2014). Nüfusunun dörtte üçünden fazlası büyük 
şehirlerde yaşayan Türkiye’de kentsel su yönetimi 
için aşağıda yer alan politika değişikleri ve 

önlemler önerilmektedir.

• Kentsel su yönetimi politikaları iklim değişik-
liği, nüfus ve kentleşme projeksiyonlarının da 
yardımıyla bütünlükçü bir yaklaşımla yeniden 
belirlenmelidir. Su krizi, iklim değişikliğinin 
başka problem alanlarıyla birleşerek derinleş-
mesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 
krizi çözme yönündeki politikaların birbirini 
besleyen sorunları bir bütün olarak ele alması 
ve buna göre çözümler üretmesi şarttır. 

• Su tutan yeşil alanların artırılması kente inen 
yağışın kentte kalmasını sağlamanın en ga-
rantili yoludur. Toprak, maliyeti en düşük 
su tutma aracıdır. Son dönemde adını sık-
ça duyduğumuz “sünger şehir” kavramı bu 
noktada yol gösterici olabilir. Yeşillendirilmiş 
çatılar, yağmur sularının birikeceği bahçeler 
ve hendekler, suyu depolayabilen geçirgen 
yüzeyli yollar yaratılarak yağışların sellere dö-
nüşüp can ve mal kaybına neden olması en-
gellenecek, geçirimli yüzeylerden sızan yağış 
yer altı su rezervlerini besleyecek ve kentsel 
su döngüsü gri altyapının yanı sıra yeşil alt-
yapıyla da iyileştirilmiş olacaktır. Tüm bunlara 
ek olarak yeşil alanların artırılmasının, kentsel 
biyoçeşitliliğin zenginleşmesi, insanlara rek-
reasyon alanları yaratması ve havanın temiz-
lenmesi gibi ek getirileri de olacaktır.  

• Nihai amaç, su talebini kontrol altına alarak 
azaltmak olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi 

 Su talebi artarken 
erişilebilir temiz su 

kaynakları azalmaktadır. 
Yaşadığımız yüzyılın 

dayattığı şartlar sonucu “ne 
kadar talep, o kadar su arzı” 

devri kapanmaktadır. 
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için kentlerin su konusunda kendine yeter 
olmak gibi bir hedef belirlemesi şarttır. Bu 
hedefe ulaşmak için a) yağmur hasadı ve 
yeşillendirilmiş çatılar gibi yöntemlerle mev-
cut su arzından en iyi şekilde faydalanmak; 
b) suyu optimum teknolojiler ve yöntemler-
le (bir işi daha az su kullanarak yapmak) en 
verimli biçimde kullanmak; ve c) suyu kul-
landıktan sonra ekonomik ve ekolojik mali-
yeti en düşük yöntemlerle arıtarak yeniden 
kullanmak gibi düzenlemelere gidilmesi 
gerekmektedir. 

• Şebeke suyundaki fiziki ve idari kayıp ve 
kaçaklar ivedilikle mümkün olan en düşük 
seviyeye indirilmelidir. Su kayıplarını, İçme 
Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su 
Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’nde be-
lirlenen üst eşiklerin çok daha altında indir-
menin mümkün olduğu unutulmamalıdır. 
Bunun dünya çapında pek çok örneği mev-
cuttur. Kaybedilen her damla suyun mali 
bir kayıp olmasının yanı sıra doğal kaynak ve 
emek israfı olduğu da unutulmamalıdır. 

• Suyun fiyat tarifelendirilmesi kimseyi suya 
erişimde geri bırakmayacak kadar adil ve su 
israfını önleyecek kadar etkili olmalıdır. Bunu 
başarmanın yolu uygun yöntemlerle yerelin 
şartlarını da göz önüne alarak oluşturulacak 
kademeli tarifelendirmedir. Türkiye’de hali 
hazırda pek çok kentte kademeli tarifelen-
dirmede uygulanmaktadır. Burada önemli 
olan sabit formüller üzerinden gitmek değil, 
kentin su arzına, sosyo-ekonomik paramet-
relerine ve iklim değişikliğine uygun bir tari-
fe belirlemektir.   

• Gri suyun yeniden kullanımı yaygın hale 
getirilmelidir. Gri suyun siyah sudan ayrı bir 
sistemle toplanıp yerinde arıtılarak yeniden 
kullanılması hem yüzde elliye varan su tasar-
rufuna hem de atık su arıtma tesislerinin yü-
künün azalmasına neden olmaktadır. Yeni 
yapılan binalarda gri su için ayrı tesisat kurul-
ması yasal zorunluluk haline getirilmelidir. 
Eski binaların bu sisteme geçmesini teşvik 
etmek için ilk kurulum maliyetinin yükünü 
azaltacak düzenlemeler geliştirilmelidir.  

• Yağmur hasadı sistemleri, gri alt yapıya ol-
duğu kadar yeşil alt yapıya da yer vererek 
yaygınlaştırmalıdır. Kentlerde yaşanan selle-
rin tüm Türkiye’de artması sorununa çözüm 
olarak pek çok şehirde yağmur suyu toplan-

ma kanalları kurulmaktadır. Bu alt yapılar so-
runun çözülmesinde başarılı sonuçlar verse 
de tek başlarına yetersiz kalabilmektedir. Ya-
ğan yağmuru kentte tutmak için daha fazla 
yeşil alanların, yağmur toplama bahçelerinin 
ve yağmur hendeklerinin oluşturulmasına 
gerek vardır. Hafif bir arıtmayla kullanılabile-
cek kadar temiz yağmur sularının doğrudan 
kullanıma alınması, kentteki su döngüsünü 
iyileştirecek, taşkınları engelleyecek ve atıksu 
arıtma tesislerinin yükünü hafifletecektir. 

• Toplumda su tasarrufu yönünde davranış 
değişiklikleri yaratmak gerekmektedir. İklim 
değişikliğiyle uyumlu su politikalarının haya-
ta geçebilmesi için toplum nezdinde gerek-
liliğinin anlaşılması ve bu politikalara uygun 
uygulamaların kabul görmesi şarttır. Bunun 
için gerek yerel gerekse ulusal ölçekte yü-
rütülecek ve toplumun farklı kesimlerinin 
katılımıyla güçlenecek kampanyalar ve far-
kındalık yaratıcı başka faaliyetler düzenlen-
melidir. Vatandaşların, israf edilen her dam-
la suyla birlikte emek, mali yatırım ve doğal 
kaynak kaybının da ortaya çıktığını anlaması 
ve bunu engelleme yolunda adım atması su 
tasarrufunu hayata geçirecek en önemli un-
surlardan biridir.
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SU HAVZALARININ 
BÜTÜNLEŞİK YÖNETİMİ

 Eş zamanlı uluslararası ilkelerin devreye girdiği 

1980 sonrası dönemde hayatımıza sürdürülebilirlik, 

paydaşların katılımı ve bütünleşik (entegre) anlayış ve 

yönetime geçiş gibi yeni kavramlar girmiştir. 

Küresel Su Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

S
u yönetimin kısaca tarihsel geçmişine 
göz atıldığında 1980 yılından önce tüm 
dünyada su yönetimi dendiğinde su te-
mini odaklı çalışmaların öncelikli ele alın-

dığı görülmektedir. Geçmişte su miktarı kalitenin 
de önünde gelmekteydi. Spesifik amaçlara yöne-
lik sınırlı ölçekte planlamaların yapıldığı, temelde 
tekil sorunlara tekil çözümler üretildiği anlaşıl-
maktadır. 1980 sonrasında ise tüm ülkelerin su 
yönetimine farklı anlayışla eğildiği ve genel itiba-
riyle çok sayıda probleme geniş ölçekte çözüm 
getirme; diğer bir deyişle, bütünleyici yaklaşımın 
ön plana çıktığı görülmektedir. Bu bakış açısına 
‘holistik’ yaklaşım de denmektedir. Eş zamanlı 
uluslararası ilkelerin devreye girdiği 1980 sonra-
sı dönemde hayatımıza sürdürülebilirlik, pay-
daşların katılımı ve bütünleşik (entegre) anlayış 
ve yönetime geçiş gibi yeni kavramlar girmiştir. 
Dolayısıyla günümüzde su yönetiminde tüm bu 
kavramların etkin olarak kullanıldığını görmekte-
yiz. Artık su yönetimi tabiri sürdürülebilir su yöne-
timi olarak kullanılmaktadır. 

Sürdürülebilir Su Kullanımı

Var olan su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir 
kullanımının teşvik edilmesi ile su ekosistemleri-

nin ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin iyileşti-

rilmesi ve tahribatının önlenmesi su yönetiminin 

temel hedefi olarak kabul edilmektedir. Sürdü-

rülebilir su yönetiminin bu denli hayatımıza gir-

mesinin de birçok nedeni bulunmaktadır. Öne 

çıkanlar aşağıda sıralanmaktadır: 

• Hızlı nüfus artışı, 

• Kentleşme,

• Artan su ihtiyacı,

• Su kirliliği,

• Kuraklık/taşkınlar,

• Çölleşme,

• Ormansızlaşma,

• Kirletici kaynaklar (Noktasal, yayılı, 
doğal vs.),

• Ekosistemlerin bozulması,

• İklim değişikliği.

Bütünleşik Havza Yönetimi
Bütünleşik havza yönetimi; su, toprak ve ilgili 
tüm doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçim-
de yönetimi için uluslararası alanda kabul gören 
bir yaklaşımdır. Su, toprak ve ilgili tüm doğal kay-
nakların havza sınırları içerisinde tüm paydaşların 
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katılımı ile koordineli bir biçimde, geliştirilmesi, 
planlanması, yönetilmesi ve kullanılmasıdır. 

Havza, bir akarsuyun kaynağıyla sonlandığı yer 
arasında kalan ve ona su veren tüm alanı kapsa-
maktadır. Nehir havzaları idari ya da politik gibi 
yapay ayrımlara değil tamamen doğal, hidrolojik 
sınırlara dayanır. Doğal kaynakların korunması ve 
sürdürülebilir kullanımlarının ekosistem bütünlü-
ğünde planlanmasının sağlanması için en elve-
rişli birim ve uygun bir ölçek olarak havza kabul 
edilmektedir. Havzaya örnek olarak Şekil 1’de ül-
kemizdeki 25 havzadan biri olan Büyük Mende-
res Havzası verilmektedir. Şekil 2’de ise Avrupa 
kıtasındaki önemli nehir havzası olan ve 14 ülke 
tarafından paylaşılan Tuna Nehir Havzası gösteril-
mektedir.

 Bütünleşik havza yönetimi; 
su, toprak ve ilgili tüm doğal 

kaynakların sürdürülebilir 
bir biçimde yönetimi için 
uluslararası alanda kabul 
gören bir yaklaşımdır. Su, 
toprak ve ilgili tüm doğal 

kaynakların havza sınırları 
içerisinde tüm paydaşların 
katılımı ile koordineli bir 
biçimde, geliştirilmesi, 

planlanması, yönetilmesi ve 
kullanılmasıdır.  

Şekil 2. Tuna Nehir Havzası (ICPDR, 2018)

Şekil 1. Büyük Menderes Havzası topografik haritası  (Url-1)
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Büyük Menderes Havzası örneğinden görüleceği 
üzere birçok ilimizin bu havzanın paydaşı olduğu 
anlaşılmaktadır. Havza yönetiminde en önem-
li sorun veri toplamada karşımıza çıkmaktadır. 
Havza ve/veya alt-havza anlayışında doğal sınır-
ların idari (siyasi) sınırlarla Şekil 3’de görüldüğü 
üzere çakışmamaktadır. Veriler de genel itibariy-
le idari sınırlarda içinde (il, ilçe, köy) toplanmak-
tadır. Havza karakterizasyonunda veri toplanması 
genelde vakit almaktadır. 

Her bir havza kendine özgü doğal (jeolojik, jeo-
morfolojik, hidrolojik, iklim, bitki örtüsü, yaban 
yaşamı), sosyo-kültürel ve ekonomik (arazi kulla-
nımı, ulaşım, idari yapı, nüfus yapısı (mevcut du-
rum ve gelecek için nüfus projeksiyonu), alt yapı 
durumu (AAT, kanalizasyon, su temini, düzenli/
düzensiz katı atık depoları, vs.), sosyo-ekonomik 
yapı, çevre kalitesi) özelliklere ve çeşitli ekosis-
temlere sahip olan karmaşık bir sistemdir.

Havza bazında bütünleşik yönetim; farklı sektör-
lerin ve kaynak kullanıcılarının bir arada düşünül-
mesine, tehdit ve olanakların uzun vadeli değer-
lendirilmesine ve havza içindeki bir alana yapılan 
müdahalenin yarattığı olumlu ve olumsuz etki-
lerin izlenilmesine olanak sağlar. Karmaşık havza 
sisteminin; ekolojik dengeyi gözeten, sürdürüle-
bilirlik hedefleri taşıyan, akılcı, gerçekçi, kaliteli bir 
yönetim ile yönetilmesini hedefler. Avrupa Birliği 
(AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) bu anlamda su 
politikasının “anayasası” olarak kabul edilen edil-
mektedir (2000/60/EC) (Url-2). Direktif, AB sınırla-
rı içerisindeki tüm su kaynaklarının sadece miktar 
olarak değil, kalite yönünden de korunmasını ve 
kontrol edilmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla 
“Bütünleşik Nehir Havzası Yönetimi Yaklaşımı” Di-
rektifin uygulanmasında araç olarak benimsen-
miştir. SÇD’nin temel hedefleri Şekil 4’te göste-
rilmektedir (EC, 2009). Buna göre SÇD 5 temel 
prensibe dayanır:

• Bütüncüldür.

• Entegre yaklaşımı uygular. 

• Şeffaftır.

• Ekonomik prensipleri dikkate alır. 

• Ekolojiyi korur.

 Havza bazında bütünleşik 
yönetim; farklı sektörlerin 
ve kaynak kullanıcılarının 
bir arada düşünülmesine, 
tehdit ve olanakların uzun 
vadeli değerlendirilmesine 
ve havza içindeki bir alana 

yapılan müdahalenin 
yarattığı olumlu ve olumsuz 

etkilerin izlenilmesine 
olanak sağlar.  

Şekil 3. Türkiye havza sınırları ile idari sınırların 
çakıştırılması (Tanık, 2020)

SÇD’NİN Temel Hedefleri

Sucul ekosistemlerin 
ileri düzeyde 
korunmasının 
sağlanması ve 
iyileştirilmesi

Su kaynaklarının uzun 
vadeli korunmasıyla 

sürdürülebilir 
su kullanımının 

sağlanması

Su kaynaklarının daha 
fazla tahrip olmasının 

engellenmesi, 
korunması ve 
iyileştirilmesi,

Yeraltı sularında 
kirliliğin azaltılması 

ve daha fazla 
kirlenmesinin 
engellenmesi

Taşkın ve 
kuraklık 

etkilerinin 
azaltılması

Tablo 1: SÇD Temel Hedefleri (EC, 2009)

 Doğal kaynakların 
korunması ve sürdürülebilir 

kullanımlarının 
ekosistem bütünlüğünde 

planlanmasının sağlanması 
için en elverişli birim ve 

uygun bir ölçek olarak havza 
kabul edilmektedir.  
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SÇD’ye göre, üye ülkelerle birlikte aday ülkelerde 
kirleten öder prensibiyle uyumlu olarak; çevre ve 
kaynak maliyetleri dahil olmak üzere su hizmet-
lerinin maliyet geri dönüşümü prensibini dikka-
te alması gerekmektedir. Planlama süreci 6 yıllık 
bir eylem ve gözden geçirme döngüsü etrafında 
dönmekte ve böylece her 6 yılda bir nehir havzası 
yönetim planları doğrultusunda çevresel hedef-
ler de revize edilmekte ve gözden geçirilmiş bir 
nehir havzası yönetim planı üretilmektedir (Sah-
tiyancı, 2014). SÇD yerüstü (YÜSK) ve yeraltı (YASK) 
su kütleleri için çevresel hedeflerin neler olduğu 
şematik olarak Şekil 5 ile gösterilmektedir. 

AB SÇD’ye göre izlenmesi gereken 3 adım bu-
lunmaktadır. 

1) Havza Bölgelerinin Belirlenmesi

Bir nehir havzası ya da birden fazla nehir havza-
sının bir araya getirilmesi 

2) Uzman Kuruluşların Oluşturulması

• Havza bölgeleri bazında (her bir 
havza bölgesi için),

• Ulusal bazda,

• Varsa sınır aşan sulara yönelik olarak 
uluslararası bazda.

Yöntem;

i. Mevcut bir uzman kuruluş ve görevle-
rinin revizyonu ile

ii. İlgili bakanlıkların içinde yer aldığı bir 
komisyon tasarımı ile

iii. Mevcutta var olan kurum ve kuruşlar-
dan bağımsız, yeni bir yapının tanım-
lanması ile olabilmektedir.

3) Nehir Havzası Yönetim Planlarının (NHYP) 
Hazırlanması

NHYP Amacı ve Temel 
Adımları
NHYP’nin amaçları;

•   Su kaynaklarının kalite ve 
miktarının korunması, 

•   Su kaynaklarında iyi su du-
rumunun sağlanması,

•   Koruma-kullanma dengesi-
nin sağlanması

•   Çevresel maliyetler ve su 
hizmetlerinin toplam maliye-
tinin karşılanması,

•   Belirlenen çevresel hedef-
lere ulaşmak için tedbirler 
programının oluşturulması, 

•   Çevresel hedeflere ulaşıla-
mama durumu için gerekçe-
lerin ve muafiyetlerin belirlen-
mesidir.

Nehir Havzası Yönetim Planı (NHYP) 
aşamaları ise; 

• Nehir Havzasının karakterizasyonu, 

• Baskı ve etkilerin belirlenmesi,

• Koruma alanlarının belirlenmesi ve 
haritalanması, 

• İzleme ağı, 

• Çevresel hedeflerin listelenmesi,

Şekil 4. YÜSK ve YASK için Çevresel Hedefler
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• Ekonomik analiz,

• Tedbirler Programının oluşturulması, 

• Kamuoyu bilgilendirme ve danışma önlem-
lerinin özetlenmesi,

• Havza yönetiminde yetkili otoritelerin liste-
lenmesi ve

• Kamuoyundan bilgi ve yorum alabilmek için 
iletişim noktaları ve iletişim prosedürünün 
belirlenmesi

olarak sıralanmıştır.

Ülkemizdeki Uygulamalar
2004 yılında yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontro-
lü Yönetmeliği’nin 5. maddesinde, “Havza Koru-
ma Eylem Planları, DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili 
kuruluşların görüşleri alınarak Çevre ve Orman 
Bakanlığınca yapılır ve/veya yaptırılır.” ifadesi yer 
almaktaydı. Havza Koruma Eylem Planları, bü-
tünleşik havza yönetimi çalışmalarının temelini 
oluşturmaktadır. Türkiye’deki 25 havza öncelik-
le su kaliteleri, kirlilik kaynakları, koruma alanları 
ve su temin kaynakları açısından bu planlar ile 
derecelendirilmiştir. Havzalardan 11’inin öncelikli 
incelenmesi gereği ortaya çıkmış ve 2009-2011 
arasında TÜBİTAK-MAM tarafından havza koru-
ma eylem planları hazırlanmıştır. 2011-2013 yılları 
arasında da yine aynı kurum tarafından geri ka-
lan 14 havzanın koruma eylem planları tamam-
lanmıştır (Url-1). Bu planlarla ülkemizde havza öl-
çeğinde ilk kez Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı 
haritaların oluşturulması ve veri entegrasyonu bu 
projeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Nehir Havzası Yönetim Planlarının (NHYP) ha-
zırlanması ise 2014 yılında 4 havza için başlamış 
olup, (Meriç-Ergene, Susurluk, Konya ve Büyük 
Menderes) söz konusu 4 havzanın yönetim plan-
ları 2017 yılında tamamlanmıştır. Proje ile havza 

koruma eylem planlarının NHYP’larına dönüş-
türülmesi yoluyla tüm sular için Çevresel Hedef-
lere ulaşılması hedeflenmektedir. Gediz Havza-
sı, Kuzey Ege Havzası, Burdur Havzası ve Küçük 
Menderes Havzasının NHYP çalışmaları tamam-
lanmıştır. Yönetim Planları hazırlanmakta olanlar 
ise; Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak havzaları-
dır. 2020 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanan 
havzalar bulunmaktadır. Ülkemizde ilk döngü 
NHYP’larının 2023 yılına kadar hazırlanmış olma-
sı hedeflenmektedir.

NHYP’lerin diğer projelerle olan ilgisine dikkat 
çekmek gerekir. Bunların başlıcaları 

• Kalkınma Planları, 

• Bölge Planları, 

• Çevre Düzeni Planları, 

• Arazi Kullanım Planları,

• Taşkın Yönetim Planları, 

• Havza Rehabilitasyon Planları,

• Sulak Alan Yönetim Planları, 

• Korunan Alanlarda Yönetim Planları,

• Uzun Devreli Gelişim Planları, 

• İçme Suyu Havzası Koruma Planları, 

• Kuraklık Yönetim Planları, 

• Havza Master Planlarıdır.

NHYP’ler bu sıralanan planlarla karşılıklı etkileşim 
içerisindedir. Bu nedenle NHYP hedeflerinin di-
ğer planların hedefleri ile uyumlu olacak şekilde 
belirlenmesi veya su yönetimi konusunda diğer 
planların NHYP’nı esas almaları beklenmektedir. 
Bu bağlamda NHYP’larının önemi büyüktür. NH-

 Havza Koruma Eylem 
Planları, bütünleşik havza 
yönetimi çalışmalarının 

temelini oluşturmaktadır. 

 NHYP hedeflerinin 
diğer planların hedefleri 
ile uyumlu olacak şekilde 

belirlenmesi veya su 
yönetimi konusunda diğer 

planların NHYP’nı esas 
almaları beklenmektedir. 
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YP’ı havzalarda noktasal kirlilik kaynakları, yayılı 
kirlilik kaynakları, hidromorfolojik baskılar ve mik-
tar üzerindeki baskıların su kaynakları üzerinde 
oluşturduğu etkileri önlemek için geliştirilen ted-
birler programını kapsamaktadır. Plan ile çevre 
sorunları arasındaki etkileşimlerin ilk analizi için, 
bu baskılar göz önüne alınmaktadır. 

Baskılar arasında iklim değişikliğinin etkileri de 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olası 
etkileri; içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi sek-
törleri başta olmak üzere diğer su kullanan sek-
törlerde (enerji, turizm, vb.) de görülmektedir. Bu 
3 ana sektör için uyum faaliyetleri arasında suyun 
etkin kullanılmasına yönelik yaptırımların ivedi-
likle devreye alınmasında yarar vardır. Şekil 6’da 
ülkemizdeki tüm nehir havzaları için geçerli ve 
ortak olan sorunlara çözüm getirmesi açısından 
bu 3 sektör ile ilgili uyum faaliyetleri gösterilmek-
tedir. Ancak her bir nehir havzasında bu uyum 
faaliyetlerinin uygulanmasında yöntem önerileri, 

maliyet yaklaşımları ile avantaj ve dezavantajları 
detaylı olarak çalışılmalıdır. 

Kaynaklar
1. EC (2009). Common Implementation 

Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC), Guidance Document No.20, 
Guidance Document on Exemptions to the 
Environmental Objectives). Luxembourg: 
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European Communities.

2. ICPDR (2018). Interim Report on the 
Implementation of the Joint Program 
of Measures in the Danube River Basin. 
International Commission for the Protection 
of the Danube River (ICPDR). https://www.
icpdr.org/main/publications/2018-interim-
report-implementation-joint-programme-
measures-danube-river-basin

3. Sahtiyancı, Ö. (2014). SÇD kapsamında 
Çevresel Hedefler ve Önlemler Programı: 
Büyük Menderes Havzası Örneği”, Uzmanlık 
Tezi, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.

4. Tanık, A. (2020) Integrated Watershed 
Management ders notları, İTÜ Çevre 
Mühendisliği Bölümü.

5. Url-1: https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/
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Water%20Framework%20Directive-ENG.pdf

 İklim değişikliğinin su 
kaynakları üzerindeki olası 

etkileri; içme-kullanma suyu, 
tarım ve sanayi sektörleri 
başta olmak üzere diğer 
su kullanan sektörlerde 
(enerji, turizm vb.) de  

görülmektedir. 

Şekil 5. Sektörel bazlı uyum faaliyetleri
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İSTANBUL İÇİN YENİ VE 
YENİLENEBİLİR BİR SU KAYNAĞI 
OLARAK GRİ SU VE GRİ SUYUN 
SİFON SUYU OLARAK KULLANIMI 
İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

 Hacimsel olarak konvansiyonel atıksuyun 

dörtte üçünü oluşturan gri su, konvansiyonel 

atıksuya göre daha kolay arıtılabilme özelliğine 

sahip olup tipik olarak esasen organik madde ve 

patojenik açıdan arıtma gerektirmektedir. 

D
ünyanın su stresi ve su kıtlığı ile baş 
etmeye çalıştığı devrimizde, bir damla 
suyun bile yanlış kullanılmasının sade-
ce bizler, bu devrin kuşakları için de-

ğil, ileriki nesiller için de önemli bir olumsuzluk 

olduğu artık sıkça dile getirilen bir gerçektir. Bu 

çerçevede İstanbul örneğinde de olduğu gibi 

nüfusu büyük ancak su kaynakları kısıtlı olan coğ-

rafyalarda suyun doğru, etkin, israf edilmeden ve 

sorumlulukla kullanılması öncelikli bir gündem 

maddesidir. Bu bağlamda bu sorumluluğun ye-

rine getirilmesi başta karar vericiler olmak üzere 

hem yöneticilere hem de halka düşen ortak bir 

görevdir.

Günümüzde evsel amaçlı olarak kullanılan suyun 

temini, su temini amacı için yeterli kaliteye sahip 

olan doğal su kaynaklarından alınan suyun, içme 

suyu arıtma tesislerinde içme suyu kalitesine 

ulaştırılacak şekilde arıtılması ve şebekeler vasıta-

sı ile evlere/abonelere dağıtılması yoluyla gerçek-

leşmektedir. İstanbul’un da dahil olduğu pek çok  

kentte evsel kullanım amaçlı suyun dağıtımı, tek 

bir boru ile ve tamamı içme suyu kalitesinde 

olacak şekilde aynı kalitede su ile yapılmaktadır. 

Temin edilen içme suyu kalitesindeki su, farklı ev-

sel kullanımlarla atıksuya  dönüşmekte ve çeşitli 

kullanımlar sonucu ortaya çıkan atıksular da farklı 

bileşenlerle kirleticiler içerebilmekte ve farklı kir-

lilik potansiyeline sahip olabilmektedir. Örneğin 

nispeten az kirlenmiş olan lavabo sularının kirlilik 

içeriği ile en kirli fraksiyonu oluşturan sifon suları-

nın kirlilik potansiyeli birbirinden çok farkı özellik-

ler göstermektedir. Binaların değişik bölümlerin-

de oluşan farklı karakterdeki atıksular, oluştukları 

noktada ayrık olarak toplanmaları halinde, her 

akımın bir kaynak olarak değerlendirilebilmesi 

mümkündür (Otterpohl ve diğ, 2003; Beler Bay-

kal ve Allar, 2007; Beler Baykal, 2015). Bu çerçe-

vede oluşan ayrık akımlardan biri gri sudur ve bu 

akım esasen evsel atıksuların tuvalet atıksuları 

Giriş
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haricinde kalan kısmını oluşturmaktadır. Hacim-

sel olarak konvansiyonel atıksuyun dörtte üçü-

nü oluşturan gri su, konvansiyonel atıksuya göre 

daha kolay arıtılabilme özelliğine sahip olup tipik 

olarak esasen organik madde ve patojenik açı-

dan arıtma gerektirmektedir. Merkezi olmayan 

bir yönetim yaklaşımı ile gri suları ilk oluştukları 

konumda toplayarak arıttıktan sonra yine aynı ko-

numda ya da onun çok yakınında alternatif bir su 

kaynağı olarak kullanmak mümkündür. Bu du-

rumda, atıksuyun bir bölümü su kaynağı olarak 

kullanılacağından, su ve atıksu yönetiminin birlik-

te, bütüncül ve entegre olarak ele alması esastır.

Evsel kullanıma sunulan suların bir bölümü içme, 

yiyecek yıkama ve hazırlama gibi amaçlarla kul-

lanıldığında bu yüksek kalitedeki suyun gereklili-

ği yadsınamaz bir gerçektir ancak örneğin sifon 

suyu amaçlı kullanımda bu derecede yüksek 

kaliteli suya ihtiyaç bulunmamaktadır. Evsel su 

kullanımının tipik olarak %25 kadarını oluşturan 

sifon suları, esas olarak insan metabolik atıkları 

olan ve evsel atıksuların kirlilik potansiyeli en yük-

sek olan kısmını oluşturan idrar ve dışkıyı tuva-

letlerden atıksu arıtma tesisine iletmek için kul-

lanılmaktadır. Halen dünyanın pek çok kentinde 

olduğu gibi İstanbul’da da evsel amaçlı kullanım 

için tek tip ve içme suyu kalitesinde su kullanıl-

makta olduğu göz önüne alındığında, temin edi-

len içme suyu kalitesindeki suyun dörtte birinin 

en kirli fraksiyon olan tuvalet içeriğinin iletimi için 

kullanıldığı sonucuna varılmaktadır (Beler Baykal 

ve Baykal, 2018).

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, çok kirli in-

san metabolik atıklarının içme suyu ile taşınması/

iletimi yerine, bu fonksiyonun arıtılmış gri su ile 

yapılması özellikle İstanbul gibi nüfusu çok bü-

yük buna karşın su kaynakları kısıtlı olan yerler-

de çok anlamlı bir uygulamadır. Konvansiyonel 

duruma göre nispeten farklı altyapı gereksinimi 

gösteren bu tip bir uygulamayı kentsel dönüşüm 

evresinde olan İstanbul için önemli bir fırsat ola-

rak değerlendirmek mümkündür. Bu  noktadan 

hareketle, bu makalenin amacı, özellikle İstan-

bul’daki kentsel dönüşüm sürecinde kentteki bi-

naların yarısından fazlasının yenileneceği de göz 

önüne alınarak, gri su ve yönetimi ile ilgili farkın-

dalık yaratacak kısa bir genel tanıtımdan sonra, 

gri suyun sifon suyu olarak kullanımını önermek, 

bununla ilgili gerekçeleri ve gerçekleri sunmak ve 

tartışmaktır.

Evsel Atıksularda Akım Ayırımı ve  
Gri Su
Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı ve 

sürdürülebilir yaklaşımlar öncelikli gündem 

maddeleri arasında yerlerini alırken, atıksuların 

değerlendirilerek yeniden kullanımı dikkat çeken 

bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda evsel 

atıksuların, kaynak geri kazanımı ve son yıllarda 

da döngüsel ekonomi adları altında ele alınarak, 

evsel katı atıklardaki ayırıma benzer şekilde, 

akımlarına ayrılarak değerlendirilmesi anlamlı ve 

önemli bir uygulamadır (Otterpohl ve diğ., 2003; 

Beler Baykal ve Allar, 2007; Beler Baykal, 2015a).

Bu çerçevede günümüzde evsel atıksular, siyah 

ve gri su olarak ikili, ya da sarı, kahverengi ve gri 

su olarak üçlü olarak ayrılabilmektedir. Siyah su 

tuvalet sularını, sarı su kaynakta ayrılmış insan 

idrarını, kahverengi su kaynağında ayrılmış olan 

esasen insan dışkısını, gri su evsel kullanımdan 

kaynaklanan her türlü yıkama sularını içeren ve 

tuvalet kullanımından kaynaklananlar haricinde-

ki tüm atıksuları ifade etmektedir. Gri su, evsel 

atıksuların ikili ya da üçlü ayırımından bağımsız 

olarak, her iki tür uygulama sonucunda mutlaka 

oluşan akımdır. Bahse konu akımların içerik özel-

liklerinin bir özeti Beler Baykal (2019a) den yarar-

lanılarak hazırlanan Tablo 1 de sunulmaktadır.

Tablo 1 den görüleceği üzere gri su, hacim olarak 

evsel atıksuyun %75 kadarını oluşturmakta, ev-

sel atık sudaki organik maddenin kütlesel olarak 

%41 kadarını da bünyesinde barındırmaktadır. 

Bu akımda bulunan azot ve fosfor düşük düzey-

lerdedir. Patojenik içerik açısından ise gri su dik-

kat gerektirmektedir (Giresunlu ve Beler Baykal, 

2014, 2015). Bu değerler, gri suyun tekrar kulla-

nım için arıtılması bağlamında organik madde 

ve patojenlerin giderilmesi gerektiğini, nütrient-

ler açısından ise arıtma gereksinimi beklenme-

diğini ortaya koymaktadır. Özetle alternatif bir 

su kaynağı olarak, daha az sayıda ve daha düşük 

miktarlarda kirletici içeriği ile gri su, tek boruda 

toplanmış konvansiyonel atıksuya kıyasla daha 

kolay arıtılabilecek bir seçenektir. 
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Gri Su Yönetimi ve Gri Su Yönetiminin 
Teknik Yönüne Genel Bakış
Yenilenebilir ve güvenilebilir bir kaynak olan gri 
sular evsel kullanımda duş, banyo, lavabo, eviye, 
bulaşık makinası, çamaşır makinası gibi noktalar-
dan toplu şekilde ya da kendi aralarında ayrılarak 
toplanabilmekte, gerekli arıtmayı takiben alter-
natif bir su kaynağı olarak su çevrimin hemen 
her noktasına döndürülebilmektedir. İçme suyu 
amaçlı kullanımın dahi mümkün olmasına kar-
şın, içme suyu dışı kullanımların çok daha yaygın 
olduğu, öncelikli olarak sifon suyu ve sulama suyu 
olarak kullanımın tercih edildiği görülmekte, ay-
rıca araç yıkama, yangınla mücadele, yeraltı suyu 
besleme, endüstriyel kullanım gibi çeşitli uygula-
maları da bulunmaktadır. 

Gri suyun alternatif bir su kaynağı olarak kulla-
nımının öncelikli avantajlarından biri, gri suyun 
her zaman mevcut olma konusunda güvenilir 
bir kaynak olmasıdır. Gri su, insanoğlunun gün-
lük yaşamsal gereksinimleri için gerçekleştirilme-
si kaçınılmaz olan yıkama eylemleri sonucunda 
oluştuğu için insan yaşamı var olduğu sürece 
mutlaka ve sürekli olarak üretilecektir. Kısaca, in-
san yaşamının olduğu her noktada, gri su mut-
laka bulunacaktır ve bu akım, doğru şekilde yö-
netilebildiği takdirde her zaman mevcut olacak 
yenilenebilir bir alternatif su kaynağı özelliğinde-
dir (Beler Baykal, 2015b).

Alternatif bir su kaynağı olarak gri su kullanımı 

gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar özellik-

le su sıkıntısı çeken gelişmiş ülkelerde de ger-

çekleştirilmektedir (Nolde 1999, 2005). Özellikle 

kentsel alanlardaki kullanımlarda gri su yönetimi, 

merkezi olmayan yönetim şeklinde uygulanmak-

ta, gri sular kaynakları olan oluşma konumlarında 

toplanıp arıtılarak son kullanımlarına sunulmak-

tadır. Bunun en tipik örnekleri, apartman komp-

lekslerinde, binalarda, sitelerde, gökdelenlerde, 

otellerde gri suyun ilk oluştuğu noktalarda topla-

narak kaynağında ayrılması ve genelde sifon suyu 

veya sulama suyu olarak, yine aynı alanda, ya da 

onların çok yakınında, son kullanıma verilmesi 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde, atıksu 

arıtımının en maliyetli donatılarından olan ka-

KONVANSİYONEL GRİ SU SARI SU KAHVERENGİ SU SİYAH SU

Organik madde (KOI) 100 % 41 % 12 % 47 % 59 %

Azot 100 % 3 % 87 % 10 % 97 %

Fosfor 100 % 10 % 50 % 40 % 90 %

Potasyum 100 % 34 % 54 % 12 % 66 %

Patojenler 100 % Orta Düşük Çok yüksek Yüksek

Hacım* 100 % 75 % 1 % 0.1 % 25 %

*Hacimsel yüzde

Tablo 1: Kütlesel yüzde olarak evsel atıksu ve akımlarının içerikleri (Beler Baykal 2019a dan yararlanılarak 
hazırlanmıştır)

 Gri suyun alternatif 
bir su kaynağı olarak 
kullanımının öncelikli 

avantajlarından biri, gri 
suyun her zaman mevcut 
olma konusunda güvenilir 

bir kaynak olmasıdır. 
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nalizasyon sistemi çerçevesinde bakıldığında, gri 
suyun ayrılması ile evsel atıksuyun %75 e kadar 
bir bölümüne gerek kalmayacağından kapasitesi 
daha düşük donatıların kullanımı mümkün ola-
cak ve maddi tasarruf sağlanabilecektir. Kısaca, 
gri suyun ayrık toplanması ile, kanalizasyon bağ-
lamında atıksuyun %75 e ulaşabilecek bölümü 
çerçevesinde ihtiyaç dışı hale gelmesi nedeni ile 
daha düşük kapasitede kanalizasyon sistemleri-
nin yeterli olacağı değerlendirilmektedir. 

Şekil 1, gri suyun tipik yönetim adımlarının su-
nulması amacıyla hazırlanmıştır (Beler Baykal, 
2019b) . Özetle, gri su kaynağında tuvalet suların-
dan ayrı olarak toplanarak ham gri su toplama 
tankına alınmakta, buradan organik maddeyi gi-
derecek şekilde çoğunlukla biyolojik olarak arıtıl-
makta, bu adımı takiben dezenfeksiyon yapılarak 
arıtılmış gri su toplama tankında biriktirildikten 

sonra çeşitli son kullanımlara verilmektedir.

 İnsan yaşamının olduğu her noktada, gri 
su mutlaka bulunacaktır ve bu akım, doğru 
şekilde yönetilebildiği takdirde her zaman 

mevcut olacak yenilenebilir bir alternatif su 
kaynağı özelliğindedir. 

Şekil 1. Tipik bir gri su yönetim şeması (Beler Baykal, 2019b)

Tuvalet Atıksuyu

Ham Gri Su 
Toplama 
Tankı

Gri su arıtma sistemi
Membran biyoreaktör

Döner diskler
Ardışık kesikli reaktör

Yapay sulak alan
Fizikokimyasal prosesler?

Dezenfeksiyon

Son Kullanım
Arıtılmış Gri Su 
Toplama Tankı



40

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

Gri su kullanımına projelerin erken evrelerinde 

karar verilerek planlama ve inşaat aşamasında bu 

tip uygulamaya uygun eylemleri gerçekleştirmek 

ve donatıları yerleştirmek gri su yönetiminde ön-

celikli gereksinimlerdendir. Gri suyun geri kaza-

nılarak tekrar kullanımında gri suyun karakteri-

zasyonu ve su dengelerinin doğru yapılması öne 

çıkan önemli konulardır. Su dengesi toplanacak 

suyun miktarı ile son kullanım gereksinimi ara-

sındaki ilişkinin düzenlenmesinde, gri su karakte-

rizasyonu ise doğru arıtma sisteminin seçiminde 

yol gösterici olmaktadır. 

Su dengesi ve toplama altyapısı –Son kullanım 

için gerekli olan su ihtiyacı ile toplanabilecek 

potansiyel gri su miktarlarının eşleştirilerek su 

dengelerinin belirlenmesi gri su yönetiminin 

ilk adımlarındandır ve bu değerlendirme gerek 

teknik gerekse ekonomik sonuçları açısından 

dikkatle yapılmalıdır. Örnek olarak, sifon suyu 

amaçlı kullanım evsel kullanımın %25-30 kada-

rını oluşturduğundan, gri suyun son kullanım 

amacı sifonlarda kullanım olarak belirlenmiş ise, 

konutlarda oluşan gri suyun tümünün toplanıp 

arıtılması yerine sadece evsel atıksuyun %30 ka-

darını oluşturan duş, banyo ve lavabo sularının, 

yani zayıf gri suların, toplanarak arıtılması yeterli 

olacaktır (Beler Baykal, 2019 a,b). 

Özetle planlanan son kullanımdaki su ihtiya-

cının öncelikle belirlenmesi toplanacak gri su 

miktarının tespiti ve bu iki su miktarının den-

gelenmesi doğru bir gri su yönetimi için önem 

taşımaktadır. Böylelikle ihtiyaçtan fazla gri suyun 

arıtımının önüne geçileceği için ekonomik yön-

de doğru irdelemelerin yapılarak doğru kararla-

rın alınmasına katkı sağlanacaktır. Zaman zaman 

bu dengenin iki yönlü olarak yapılması da an-

lamlı olmaktadır. Yani, hem gri su potansiyelinin 

gerçekçi tahmini, hem de farklı son kullanım se-
çeneklerinin gösterdiği ihtiyaçlar birlikte ele alı-
narak anlamlı gri su yönetim senaryolarının hazır-
lanması, en uygun gri su yönetim uygulamasının 
seçimi açısından önem taşımaktadır (Efe, 2017).

Akım ayrımı ve gri su geri kazanımının konvansi-
yonel sistemlerden farklı bir alt yapı gereksinimi 
olması nedeni ile planlama ve binaların inşaat 
aşamasından önce bu kararın verilerek topla-
ma için çoklu boru sistemi ve örneğin sifon suyu 
amaçlı kullanım için, arıtılmış gri suyun tuvalet-
lere geri döndürülmesi için borulama sistemle-
rinin, ilk inşaat aşamasında yerleştirilmesi ide-
aldir. Dolayısı ile karar verme aşamasında gri su 
geri kazanım kararının erken dönemde verilerek 
planlama aşamasında yapılacak bu tarz irdele-
melerin ve yerleştirmelerin etkin bir gri su yöneti-
mi açısından, özellikle de ekonomik yapılabilirlik 
yönünden, önemi büyüktür. 

Gri su karakterizasyonu -  Gri su evsel kullanımda 
duş, banyo, lavabo, eviye, bulaşık makinası, çama-
şır makinası vb. çeşitli fonksiyonlar sonucunda 
oluşmakta ve bu farklı fraksiyonlar gerek hacim 
gerekse içerik olarak değişiklik göstermektedir. 
Gri sular yaygın olarak zayıf ve kuvvetli gri sular 
olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Genel olarak 
duş, banyo ve lavabo suları zayıf, diğerleri kuvvetli 
gri su olarak kabul edilmektedir. Zaman zaman 
çamaşır yıkama sularının zayıf gri su kategorisinde 
ele alındığı da görülmektedir.  Tablo 2 farklı gri su 
fraksiyonlarının karakterizasyonuna örnekler sun-
maktadır. Genel olarak gri sular kendi içlerinde 
farklılık göstermekte olup zayıf evsel atıksulardan 
daha düşük kirletici potansiyeline sahip bulun-
maktadır. Örnek olarak, yine tablodan görüldüğü 
gibi artık günümüzde seyrek olarak kullanılsa da, 
dışkı ve idrar içeren bebek bezlerinin yıkanması 
halinde özellikle patojenik göstergelerdeki yük-
seliş dikkat çekicidir. 

Ek olarak, gri sular aynı kullanım/fonksiyon so-
nucu oluşsalar dahi, farklı konumlarda ayni kul-
lanımdan gelmelerine rağmen önemli ölçüde 
değişiklik gösterebilmektedir. Tablo 3 buna ör-
nek olarak her ikisi de duş/banyo/lavabolardan 
toplansa bile oluşan iki zayıf gri su akımının ara-
sında %100 ü aşan farklılıkların olabileceğini gös-
termektedir. Tabloda İstanbul’da kent merkezin-
deki dünyaca ünlü bir zincire ait bir otel ile yine 

 Gri suyun geri 
kazanılarak tekrar 

kullanımında gri suyun 
karakterizasyonu ve 

su dengelerinin doğru 
yapılması öne çıkan önemli 

konulardır. 
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İstanbul’un merkezi ilçelerinden birinde bulunan 
bir üniversite yurdunun her ikisinde de duş, ban-
yo ve lavabolarından toplanan zayıf gri suların 
karakterlerinin farlılıklarını ortaya koymakta, ta-
mamıyla aynı kaynaklardan (duş/banyo/lavabo)  
toplanmış olsalar da gri su karakterizasyonunda-
ki önemli farklılıklarına işaret etmektedir. Uygula-
ma yapılacak her gri suyun karakterizasyonunun 
dikkatle yapılması doğru arıtma sistemi seçimin-
de önemli bir girdi teşkil etmektedir.

Gri su arıtımı - Gri suların arıtımında öne çıkan 
öncelikli kirlilik parametreleri organik madde 
ve patojenlerdir. Arıtma, ağırlıklı olarak organik 
madde giderimine yöneliktir ve gri sular düşük 
teknolojiye dayalı yaygın sistemlerden yüksek 
teknolojiye dayalı kompakt sistemlere kadar ge-
niş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Bunların 
içinde en yaygın olarak kullanılanlar yapay su-
lak alanlar, ardışık kesikli reaktörler ve özellikle 
küçük alan ihtiyacı ve kompakt sistemler olma 
özelliklilerinden dolayı kentsel kullanıma uygun-
luklarından dolayı döner diskler ve membran bi-
yoreaktörlerdir (MBR). Bunların içinde membran 

bioreaktörler ultrafiltrasyon modülleri ile kulla-
nıldığında sadece organik maddenin değil, pa-
tojenlarin de arıtılmasına imkan tanımaktadır. 
Her durumda, gri su sistemlerinin son ünitesinin 
bir dezenfeksiyon adımı olduğu görülmekte, bu 
amaçla klorlama veya UV dezenfeksiyonun yay-
gın olarak kullanıldığı izlenmektedir. 

 Gri su geri kazanım 
kararının erken dönemde 

verilerek planlama 
aşamasında yapılacak 

bu tarz irdelemelerin ve 
yerleştirmelerin etkin bir 
gri su yönetimi açısından, 

özellikle de ekonomik 
yapılabilirlik yönünden, 

önemi büyüktür. 

Konvansiyonel Atıksu
(Metcalf ve Eddy, 2003)

Gri Su

Zayıf Orta Kuvvetli Karışık 
gri su 
(Atasoy 
vd, 2007)

Duş ve 
banyo 
(Nolde, 
1999)

Duş, banyo bebek 
bezi yıkayanan 
çamaşır makinası 
(Nolde, 1999)

BOİ mg/L 110 190 350 90 50-100 150-250

KOİ mg/L 250 430 800 245 100-200 250-430

Toplam N (N olarak) mg/L 20 40 70 9 (TKN) 5-10

Organik mg/L 8 15 25

Amonyak/amonyum mg/L 12 25 45 1.3

NO
2
/NO

3
mg/L 0 0 0

Toplam P(P olarak) mg/L 4 7 12 7.3 0.2-0.6

Organik mg/L 1 2 4

Anorganik mg/L 3 5 10

Toplam koliform cfu/100mL 10
6
-10

8
10

7
-10

9
10

7
-10

10
13634 10 

2
-10

3
10 

4
-10

6

Fekal koliform cfu/100mL 10
3
-10

5
10

4
-10

6
10

5
-10

8
3565 10 

-1

-10
1

10 
4
-10

6

Tablo 2: Karışık ve zayıf gri su örnekleri
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Son kullanım amacına uyumlu olarak gri suyun 
karakterizasyonuna uygun bir arıtma sistemi se-
çilerek tasarlandığında ve doğru şekilde işletil-
diğinde elde edilen arıtılmış gri su, içme amaçlı 
da dahil olmak üzere su çevriminin hemen her 
noktasına geri verilebilecek kaliteye getirilebil-
mektedir. Örnek olarak Tablo 4’te, İstanbul’da 
kent merkezindeki duş, banyo ve lavabolardan 
kaynaklanan zayıf gri suyu toplayarak sifon suyu 
amaçlı kullanımına yönelik bir uygulama çerçe-
vesinde MBR sisteminin kullanıldığı bir otelde, 
tesisteki ham ve MBR’da arıtılmış gri su kalitesi-
nin bir yıl boyunca yapılmış olan izleme ve karak-
terizasyon çalışması sonuçlarından bir örnek su-
nulmaktadır (Beler Baykal, 2019a). Söz konusu gri 
su arıtma tesisi, ham gri su toplama tankı, MBR, 
klorlama, arıtılmış gri su toplama tankı ve UV de-
zenfeksiyonu ünitelerinden oluşmuş olup 100 
m3/gün maksimum kapasiteye sahiptir. Tabloda 
ayrıca sifon suyu için farklı ülke/kurumlar tarafın-
dan verilen çeşitli kılavuz değerlerden derlenen 
aralıklar da gösterilmektedir. Tablodan görülece-
ği üzere  ham gri suyun kılavuz değerlere uygun 
olmamasına karşın, MBR çıkışı en sıkılarını dahi 

başarı ile sağlamaktadır.

Gri Su Yönetiminde Ekonomik 
Değerlendirmeler
Su kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasında 
önemli bir potansiyele sahip olduğu ve alterna-
tif su kaynağı olarak uygun bir arıtmadan sonra 
uygun son kullanımlara verilebileceği görülen gri 

Konum Beş yıldızlı otel Öğrenci yurdu

Parametre (mg/L)

m
in

.

m
ak

s

or
t

m
in

.

m
ak

s

or
t

KOI 30 710 120 99 598 217

çKOI 30 125 40 59 94 85

BOİ 8 82 32 54 124 76

AKM 16 838 87 44 328 145

UAKM 9 376 47 4 216 96

TKN 2.11 35.65 6.99 4.05 16.89 6.76

NH4-N 0.58 5.55 2.58 0 0.86 0.62

TP 0.73 8.35 2.29 1.35 2.17 1.78

PO4-P 0 4.01 1.05 0.27 1.19 0.75

Tablo 3: Duş/banyo/lavabolardan toplanan zayıf gri suların özellikleri (Giresunlu vd, 2016 ve 2016 ve Beler Baykal 
2019 dan yararlanılarak hazırlanmıştır)

 Son kullanım amacına 
uyumlu olarak gri suyun 

karakterizasyonuna uygun 
bir arıtma sistemi seçilerek 
tasarlandığında ve doğru 
şekilde işletildiğinde elde 

edilen arıtılmış gri su, içme 
amaçlı da dahil olmak üzere 

su çevriminin hemen her 
noktasına geri verilebilecek 

kaliteye getirilebilmektedir. 
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suyun teknik yapılabilirlik yanında ekonomik ola-
rak da kabul edilebilir olması bağlamında, plan-
lama ve inşaat aşamalarından önce gri su kulla-
nım kararının verilmesi önem taşımaktadır. Her 
ne kadar inşaatı tamamlanmış binalarda da bu 
uygulamanın hayata geçirilmesi tesisatın yeni-
lenmesi/revizyonu yoluyla mümkün olsa da, inşa-
at aşamasında gri su toplama, arıtma ve yeniden 
kullanma altyapısının sıfırdan yapılması maliyet-
leri düşürecektir.

Gri su maliyetleri açısından bakıldığında, İstan-
bul’da MBR kullanımı ile arıtma ile gri su geri ka-
zanımı konusunda yapılan bir çalışmada, ko

nutlar ve oteller için 200 birimden (hane /oda) 
sonra gerek yatırım gerekse işletme maliyeti ola-
rak sabit sayılabilecek tipik değerlere ulaştığı gö-
rülmüştür. Bu değerler MBR sistemi için sırasıyla 
birim başına ilk yatırım masrafı 200 avro/birim 
ile işletme masrafı olarak da 10 avro/birim yıldır. 

Borulamanın ve boru maliyetlerinin bina planı ve 
özelliklerine göre değişiklik göstereceği göz önü-
ne alınarak MBR sisteminin maliyetinin %25-100 
aralığında borulama yatırımı gerekeceği öngö-
rülmüştür. Bu durumda İstanbul’da 200 birimlik 
yapılar için geri ödeme süresinin konutlar için 3-4 
yıl, oteller için ise 2-3 yıl olacağı hesaplanmıştır 
(Oruçtut, 2013;  Beler BAYKAL ve Oruçtut, 2017; 
Beler- Baykal, 2019 a,b).

Büyükkamacı ve Bağcılar (2018) tarafından yürü-
tülen daha az sayıda birime sahip olan bir binaya 
odaklı bir başka çalışmada ise 12 adet 75 m2 lik 
konutun bulunduğu bir yapı için hazırlanan ve 
detaylı donatı çalışmasını de içeren bir değerlen-
dirmede, ızgara, dengeleme tankı, yapay sulak 
alan, UV dezenfeksiyonu ve arıtılmış gri su tan-
kını içeren bir arıtma sistemi ile tesisat donatıları 
maliyet toplamı 18560 $ olarak rapor edilmiş ve 
amortisman süresinin 6 yıl olduğu belirtilmiştir.

Tablo 4: Ham ve arıtılmış gri su kalitesi  (Beler Baykal, 2019a) 

PARAMETRE BİRİM HAM GRİ SU
MBR’de 
ARITILMIŞ GRİ SU

SİFON 
SUYU  LIMITLERİ*

KOİ mg/L 198 <30

BOİ mg/L 67 3 5-20

AKM mg/L 139 5 10-30

UAKM mg/L 94 2

TKN mg/L 6.09 1.22

NH
4
-N mg/L 0.64 0.09

Toplam P mg/L 1.78 0.97

PO
4
-P mg/L 0.75 0.51

Toplam koliform cfu/100mL 1.16E+07 0 10

Fekal koliform cfu/100mL 4.82E+06 0

E. Coli cfu/100mL 2.11E+06 0 1-10

Enterokok cfu/100mL 0 0

   *   Giresunlu ve Beler Baykal, 2016 ya dayanarak Avustralya, Berlin ve WHO
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Efe (2017) tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesinin 

Yenikent mahallesi için yapılmış bir çalışmada, 

mahalleden toplanabilecek çeşitli gri su fraksi-

yonları ve bunların 5 km’lik yakın çevrede farklı 

amaçlar için geri kazanılarak sifon suyu, sulama, 

oto yıkama, endüstriyel soğutma suyu ve kent te-

mizliği amaçlı olarak kullanım dahil farklı tekrar 

kullanım senaryoları irdelenmiş, seçilen mahalle 

ve çevresi bazında gri su yönetimi ve uygulama-

ları konusunda analizler yapılmış ve amortisman 

süreleri 0.5 ila 1.3 yıl arasında olduğu rapor edil-

miştir.

Örnek olarak verilen her üç çalışmanın sonuçları 

tutarlı olup rapor edilen amortisman süreleri ka-

bul edilebilir mertebelerde olup gri su geri ka-

zanımının ekonomik olarak makul mertebelerde 

gerçekleştirilebileceğine işaret etmektedir.

Gri Su Kullanımı Konusunda Halkın 
Kabulu
Gri su geri kazanım ve tekrar kullanımının çevre-

sel ve teknik olarak ve ekonomik açıdan anlamlı 

bulunması yanında, uygulamada başarı için sür-

dürülebilirliğin üçüncü ayağını oluşturan sosyal 

boyutun da önemi büyüktür.

Beler Baykal vd (2017) ve Taher vd (2019)  tarafın-

dan İstanbul için yapılan halkın gri su kullanımı-

nı kabulü ile ilgili iki değişik çalışma, kentte gri 

suyun tekrar kullanımı ile ilgili en yüksek kabul 

gören son kullanımın sifon suyu olduğunu ortaya 

koymaktadır. İlk çalışmada sifon suyu olarak kul-

lanım için kabul %90 olarak belirlenmiş, toplu-

mun bilinçlendirilmesinin kabul oranları üzerin-

deki etkisini araştıran ikinci çalışmada ise gri su 

ile ilgili bilgi aktarımı yapılmadan %79 olan kabul 

oranının katılımcıların bilgilendirmesini takiben 

%92 ye çıktığı izlenmiştir.

Taher vd (2019) İstanbul’da eğitim düzeyi yüksek 

ve genç nüfus ağırlıklı olarak yapılan ve toplu-

mun gri su ile ilgili farkındalık/bilgi düzeyi ve bi-

linçlendirme çalışmalarının etkisine yoğunlaşan 

ikinci çalışma, gri su ile ilgili farkındalık ve bilginin 

çok kısıtlı olduğuna işaret etmiş ve toplumun gri 

su ile ilgili bilinçlendirilme gereğinin önemli bir 

konu olduğunu, yapılan bilgi aktarımı ile kabulün 

arttığını göstermiştir. Çalışmadaki gri su kullanı-

mının en düşük kabul oranı %25 ile pişirilmeden 

tüketilen yemeklik bitkiler için olup, bilgi aktarı-

mı sonunda bu oran %41 e çıkmıştır. Ekonomik 

araçların ve ücretsiz olarak temin edilecek gri su 

sistemlerinin halkın kabulü açısından önemli bir 

faktör olduğu görülmüş, bedelini ödemek sureti 

ile gri suya dönüşüm için kabul oranı %40 iken, 

bu dönüşümün ücretsiz yapılması durumunda 

neredeyse iki kat yükselerek %79’a ulaşmıştır. Bu 

sonuçlar Beler Baykal ve diğ. (2017) tarafından ya-

pılan ilk çalışma sonuçları ile uyumludur. Gri su 

ile ilgili bilgi aktarımı sonucunda bu oranlar sıra-

sı ile %58 ve %93 e yükselmiştir. Yapılan çalışma, 

gri suyun sürdürülebilirlik ve gelecekteki su mev-

cudiyeti açısından anlamlı bulunduğunu, sifon 

suyu olarak kullanımının kabul gördüğünü, an-

cak İstanbul’da konu ile ilgili bilgi ve farkındalığın 

çok sınırlı kaldığını ve halkın bilinçlendirilmesinin 

bu sürdürülebilir uygulamanın başarısı açısından 

kritik olduğunu ortaya koymuştur. 

Değerlendirmeler ve İstanbul ile  
İlgili Durum
Su stresi ve su kıtlığı olan olan coğrafyalar baş-

ta olmak üzere, gri su yeni bir güvenilir ve yeni-

lenebilir kaynak alternatifi sunmaktadır. Gri su 

insanoğlunun günlük gereksinimleri için vazge-

çilmez olarak kullanması gereken yıkama suları 

kaynaklı olması nedeni ile, insan yaşamı var oldu-

ğu sürece mutlaka üretilecektir. Benzer şekilde 

özellikle kentsel ortamlarda sifon suyu kullanımı 

da insan yaşamının olmazsa olmaz bir parçası 

olan metabolik atıkları uzaklaştırmak için kulla-

nılması kaçınılmaz olan bir su ihtiyacıdır ve bu 

ihtiyaç insan yaşamı var olduğu için vardır. Kısaca 

insan yaşamının olduğu her noktada gri su mut-

laka üretilecek ve sifonlar için de su tüketilecek-

tir.  Bu çerçevede doğru şekilde yönetilebildiği 

takdirde gri su çok önemli bir sifon suyu kaynağı 

olarak kullanılabilecek ve su kaynaklarının sürdü-

rülebilirliği açısından katkı sağlayabilecektir.

Bu bağlamda İstanbul’la ilgili durum irdelendi-

ğinde ve 2019 yılı sonu itibarı ile göz önüne alın-

dığında, kentin adrese dayalı olarak verilen nü-

fusu 15,52 milyondur (TUİK 2020). Günlük sifon 

suyu ihtiyacının kişi başı günde 5 sifon kullanımı 

ve sifon başı 8 litre su kullanımı düşünüldüğünde 
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40 litre olduğu görülmektedir. Bu kabullerle 2019 
yılında İstanbul’da toplam günlük sifon suyu ihti-
yacının 620.800 m3, yıllık olarak ise 226.600.000 
m3 olarak hesaplanmaktadır. Ancak bu hesap 
adrese dayalı nüfus üzerinden yapılmış olup 
kentte geçici olarak bulunan yerli ve yabancı tu-
rist, iş dünyası mensupları ve diğer geçici nüfu-
sun sifon suyu ihtiyacı dahil değildir. Söz konusu 
226.600.000 m3/yıllık miktar Tablo 5’te verilen 
verilen ve içinde %22,32 olarak belirtilen kayıp ka-
çakların (İSKİ, 2020) da yer aldığı toplam ham su 
çekiminin %21 ine karşılık gelmekte, kayıp kaçak-
lar düşüldükten sonra ise geçici nüfusun ihtiyacı-
nı içermeyen bu yüzde %26 ya çıkmaktadır.

İSKİ (2020)’den elde edilen verilerle hazırlanan 
İstanbul’a su temin eden kaynakların 2019 yılın-
daki durumlarını gösteren Tablo 5 incelendiğin-
de bu değerin İstanbul’un en büyük su kaynağı 
olan ve kaynağı kente yaklaşık 200 km uzaklıkta 
bulunan Büyük Melen sisteminden gelen suyun 
%91 ine karşılık geldiği ve Büyük Melen haricin-
deki tüm su kaynaklarından tekil olarak çekilen 
sudan daha fazla olduğu görülmektedir. Tablo-
dan ayrıca, sifonlarda halen kullanılan içme suyu 
kalitesindeki suyun miktarının kente su temin 
etmek için en fazla suyun alındığı ilk 6 kaynak 
haricinde kalan kaynakların tümünden sağlanan 
toplam sudan daha fazla olduğu görülmektedir.   
Bu karşılaştırma, sifon suyunun kullanımının ve 
miktarlarının kent için ne anlama geldiğini ve 
önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Mik-
tarca bu tablo mevcut iken, kalite olarak bakıldı-
ğında, her gün içme suyu teminine elverişli kali-
tedeki 620.800 m3 ham suyun içme suyu arıtma 
tesislerine iletilerek içme suyu kalitesine getirile-
cek şekilde arıtılması ve bu yüksek kalitedeki su-
yun evsel atıksuyun en kirlenmiş fraksiyonu olan 
tuvalet atıklarının uzaklaştırılması için kullanıldığı 
gerçeği görülmektedir. Oysa, bu en kirli fraksiyo-
nun uzaklaştırılması için içme suyu kalitesindeki 
suya ihtiyaç olmadığı açıktır. Bu amaçla kalitesi 
Tablo 4 te verilen kalitede arıtılmış gri su kullanı-
mı mümkündür ve bu uygulama ile su kaynak-
ları üzerindeki baskı azaltılırken, içme suyu kali-
tesindeki suyun çok daha anlamlı ve bu yüksek 
kaliteyi gerektirecek amaçlar için kullanımının 
sağlanabileceği bir gerçektir. Yukarıda belirtildiği 
üzere, yalnızca sifon suyu olarak kullanımın he-
deflenmesi durumunda, sadece duş, banyo ve 

lavabolardan toplanacak zayıf gri suyun yerinde 

toplanıp arıtılarak yine aynı ya da çok yakın yer-

lerdeki sifonlara geri döndürülmesi çok anlamlı 

bir uygulama olup, su ve atıksu iletimi çerçeve-

sindeki su miktarlarının azalmasına bağlı olarak 

su ve atıksu iletimi yönünden de kazançlar sağ-

layabilecektir. Özetle, sifon suyu amaçlı olarak 

içme suyu yerine arıtılmış gri su kullanımı ile tipik 

olarak su kaynaklarının üzerindeki baskıyı %25’e 

kadar azaltmak, bir başka ifadeyle, kentte üç yıl 

kullanılan suyla dört yıllık ihtiyacın karşılanması 

mümkün olabilecektir. 

 Gri su yeni bir 
güvenilir ve yenilenebilir 

kaynak alternatifi 
sunmaktadır. 

Tablo 5: İstanbul’un su kaynakları (İSKİ, 2020)

2019 yılı Su miktarı (m3)

1. Sakarya TM  
Melen1 Melen 2 Toplam

247 874 454

2. Ömerli 210 611 990

3. Terkos 168 296 354

4. Büyük Çekmece 108 695 589

5. Darlık 102 550 792

6. Yeşilçay Reg 64 101 547

7. Sazlıdere 39 617 407

8. Kazandere  38 103 730

9. Alibey 36 498 921

10. Pabuçdere 33 040 479

11. Istıranca dereleri 21 989 564

12. Elmalı 4 343 067

Diğer 12 246 062

İSTANBUL HAMSU TOPLAM 
(2019)

1 087 970 256
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Genel itibarı ile bakıldığında alternatif su kaynak-

ları olarak akla gelen yeni seçenekler gri su ve 

yağmur suyu olmakta ve sıklıkla gri su mu yağ-

mur suyu mu tartışmaları yapılmaktadır (Beler 

Baykal ve diğ., 2019). Bu çerçevede bakıldığında 

yukarıda da açıklandığı üzere gri suyun arıtılma 

gereksinimine karşın yağmur suyunun, özellikle 

ilk yarım saatlik bölümü haricide, gri suya göre 

daha az kirlenmiş olmasından dolayı avantajlı ol-

duğu görülmektedir. Ancak yağmur suyu ancak 

yağış gerçekleşirse mevcut olacaktır ve özellikle 

son yılların öncelikli konusu iklim değişikliğine 

bağlı olarak yağışların ne zaman ve ne şekilde 

oluşacağını doğru tahmin etmek zordur. Bu 

bağlamda yağmur suyunun rutin su temini için 

mevcut olmama riski bulunmaktadır. Bu duru-

mun günümüzün öncelikli konularından olan ik-

lim değişikliği nedeni ile özellikle kurak yıllar için 

potansiyel bir sorun yaratabilmesi mümkündür. 

Oysa yine önceden belirtildiği üzere gri su, insan 

yaşamının bulunduğu her yerde zorunlu olarak 

süreklilikle üretilme durumundadır. Doğru tasar-

lanmış bir toplama/arıtma/dağıtma yapısı olması 

halinde, gri suyun istenilen kalite ve hesaplanan 

miktarlarda mevcut olmama riski yok denebi-

lecek kadar azdır. Bu iki alternatif su kaynağının 

karşılaştırılması çerçevesinde bir başka önemli 

konu da, gri suyun yıl boyu hep benzer miktar-

larda üretilmesine karşın, yağmur suyunun ancak 

yağışlı mevsimde toplanabileceği ve yıl boyunca 

sürekli kullanılabilmesi için depolanması gere-

ğidir. Bu da büyük depo hacimleri gerektirmek-

tedir (Beler Baykal vd., 2019). Özetle, su kaynağı 

olarak bu iki seçenek arasında bir kıyaslama ya-

pılması halinde, yağmur suyunun nispeten daha 

temiz ancak güvenilirliği daha düşük ve depo-

lama ihtiyacı yüksek, gri suyun ise kirletici içeriği 

genelde daha fazla ancak güvenilirliği çok yük-

sek ve yıl boyunca benzer miktarlarda üretilmesi 

beklendiğinden depolama ihtiyacı yağmur su-

yuna oranla yok denecek kadar azdır.

Son yıllardan çok sınırlı da olsa İstanbul’da gri su 

uygulamaları yapılmakta olduğu görülmektedir. 

Gri  suyun geri kazanılarak bir su kaynağı olarak 

kullanımı konusunda, gri suyun su tasarrufuna 

etkileri nedeni ile kazandırdığı puanlar sebebiy-

le yeşil binalar sertifikasyonunun olumlu etkisi 

olmuştur. Kentteki sifon suyunun şebeke suyu 

yerine gri suya çevrilmesi ile ilgili örnekler Taksim 

İstanbul Hilton Oteli, Balmumcu Reneissance 

Oteli ve Kadıköy Abdullah-Aysel Öğücü Kız Öğ-

renci Yurdu (Giresunlu ve Beler Baykal, 2017) dur 

ve hali hazır uygulamalardaki başarı hikayelerinin 

de bundan sonra yapılacaklar için bir teşvik ol-

duğu da dikkate değerdir. Bu bağlamda halkın 

bilinçlendirilmesi konusu ve ekonomik enstrü-

manlarla verilecek maddi teşviklerin katkıları göz 

ardı edilmemelidir. Çok önemli bir diğer husus 

da karar verici merciin belli şartlar çerçevesinde 

gri su kullanımını talep ederek / zorunlu kılarak 

bu uygulama ile ilgili yasal dayanağın hazırlan-

ması konusunda idari adımları atmasıdır. 

Sonuç ve Öneriler
Evsel atıksuların oluştukları kaynakta akımlarına 

ayrılması halinde her akımın bir kaynak olarak 

kullanılması mümkündür. Bu akımlardan insan 

yaşamının var olduğu her yerde üretilmesi kaçı-

nılmaz olan gri su önemli bir alternatif su kayna-

ğıdır. Günümüze kadar sifon suyu olarak esasen 

içme suyu kullanılmış olması su kaynaklarının bu-

gün içinde bulunduğu stresli durumda önemli 

bir faktör konumundadır. Suyun en etkin kulla-

nımı çerçevesinde, sifon suyu olarak hali hazırda 

yapıldığı gibi içme suyu kalitesindeki su yerine, 

güvenilir ve yenilenebilir bir kaynak olan arıtılmış 

gri suyla kullanımı ile tipik olarak %25’e kadar ta-

 Günlük sifon suyu 
ihtiyacının, kişi başı günde 
5 sifon kullanımı ve sifon 
başı 8 litre su kullanımı 

düşünüldüğünde 40 litre 
olduğu görülmektedir. Bu 

kabullerle 2019 yılında 
İstanbul’da toplam günlük 

sifon suyu ihtiyacı  
620.800 m3, yıllık olarak 

ise 226.600.000 m3 olarak 
hesaplanmaktadır. 
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sarruf edilerek içme suyunun gerçekten bu kali-

teyi gerektiren amaçlar için kullanılmasının sağ-

lanması sürdürülebilirlik açısından çok değerli ve 

önemli bir adımdır. Bu bağlamda, duş banyo ve 

lavabolardan toplanacak zayıf gri su sifon suyu 

ihtiyacı için yeterli miktarda suyu sağlamaktadır. 

Zayıf gri suyun uygun bir arıtmadan geçirilerek 

sifonlarda kullanılması ile İstanbul’un günlük su 

ihtiyacının %25 e varan oranda azaltılması müm-

kündür. Yapılan çalışmalarda böyle bir uygula-

manın ekonomik açıdan kabul edilebilir olduğu, 

sosyal açıdan bakıldığında ise toplumun kabulü-

nün %90 lara ulaşabildiği, bu yeni uygulamanın 

benimsenmesinde ekonomik teşviklerin önemli 

olumlu etkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.

İstanbul’un sadece yerleşik nüfusu için sifon suyu 

ihtiyacının günde 620.800 m3, yıllık olarak ise 

226.600.000 m3 olduğu hesaplanmakta ve bu-

nun İstanbul’a yaklaşık 200 km uzaklıktaki kentin 

en büyük su kaynağı olan Büyük Melen’den ge-

len suyun %91 ini oluşturmakta olup tekil olarak 
bakıldığında ise kentin su kaynağı olan diğer bü-
tün su kaynaklarından alınan sudan daha büyük 
bir yekün tutmakta olduğu görülmektedir. 

İstanbul binlerce yıllık bir geçmişe sahip 16 mil-
yona yaklaşan, hatta ülke içi ve dışı turizm ve iş 
hayatı ile diğer geçici nüfus nedeniyle daha da 
yüksek bir nüfusa hizmet götürmesi gereken bir 
megakenttir. Bu hizmetlerin önceliği en yüksek 
olanlarından biri de su ve onun kullanımından 
doğan atıksu yönetimidir. Bu çerçevede gri su-
yun alternatif bir su kaynağı olarak kullanımı ve 
özellikle sifonlamanın en yüksek kaliteye sahip 
içme suyu yerine gri su kullanımı ile yapılma-
sı, kentsel dönüşüm ve yenilemenin önemli bir 
gündem maddesi olduğu günümüzde önem-
li bir fırsattır. Kentteki mevcut tüm altyapının 
aynı anda ve tümüyle değiştirilmesinin gerçekçi 
olmadığı açıktır. Ancak özellikle son yıllarda İs-
tanbul’da “kentsel dönüşüm/yenileme” konsepti 
içinde yarısından fazla binanın yenilenmesinin 
söz konusu olduğu göz önüne alındığında, özel-
likle ve öncelikle yeni binalarda gri suyun sifon 
suyu olarak kullanılma kararının verilerek, hem 
altyapının bundan sonraki ömrü boyunca su kay-
nakları üzerindeki baskının azaltılması hem de 
bu dönüşümü en ekonomik şekilde yapabilme 
fırsatı mevcuttur. Gri su kullanımının yararlarının 
anlaşılarak bu fırsatın kullanılması, gerekli hal-
lerde irdelemelerin gerçekleştirilmesi önem arz 
etmektedir. Alınacak kararlarla, yenilenen binalar 
dışındakilerin de zaman içinde bu binaların tek-
rar yapılanma / yenilenme süreçlerinde gri suya 
geçişin desteklenmesi ile, sifon suyuna ayrılması 
gereken içme kalitesindeki suyun tamamına ya-
kınının daha anlamlı kullanımlara tahsis edilerek 
sürdürülebilirlik açısından olduğu kadar, İstan-
bulluların refahı, konforu ve sağlığı açısından da 

 İstanbul’un sadece 
yerleşik nüfusu için sifon 
suyu ihtiyacının günde 
620.800 m3, yıllık olarak 

ise 226.600.000 m3 olduğu 
hesaplanmakta ve bu miktar, 

İstanbul’a yaklaşık 200 km 
uzaklıktaki, kentin en büyük 

su kaynağı olan Büyük 
Melen’den gelen suyun 

%91’ini oluşturmaktadır. 
Tekil olarak bakıldığında 
ise bu rakamın, kentin su 
kaynağı olan diğer bütün 
su kaynaklarından alınan 

sudan daha büyük bir 
yekûn tutmakta olduğu 

görülmektedir. 

 İçme suyumuz kısıtlı ve 
çok kıymetli, onu sifonlarda 
israf etmeyelim. Sifonlama 
işlemlerimizi içme suyu ile 

yapmayalım, içme suyu yerine 
arıtılmış gri su kullanmayı 

deneyelim. 
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öncü bir adımın atılması mümkün olacaktır. Bu 
çerçevede su ve atıksu yönetiminin entegre ola-
rak ele alınması, verilecek eğitimlerle ve teşvikler-
le toplumun bu yeni yönetim sistemine olumlu 
yaklaşımının desteklenmesi uygun olacaktır.   ve 
kentin su temini ve su kaynaklarının sürdürülebi-
lirliği için bir kapanış mesajı: “İçme suyumuz kısıt-
lı ve çok kıymetli, onu sifonlarda israf etmeyelim. 
Sifonlama işlemlerimizi içme suyu ile yapmaya-
lım, içme suyu yerine arıtılmış gri su kullanmayı 

deneyelim”.
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SAKARYA NEHRİ BOYUNCA 
MİKROKİRLETİCİLERİN 
İNCELENMESİ VE MEMBRAN 
İLE ARITIMI

 Mikrokirleticilerin yüzeysel ve yeraltı sularından arıtımı 
her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Amerika’da 

ve Avrupa ülkelerinde yapılan çeşitli araştırmalarda yüzeysel 
ve yeraltı sularında ve hatta arıtma tesisi çıkış sularında, 

300’ün üzerinde mikrokirleticiye rastlandığı bildirilmiştir. 

S
on zamanlarda yapılan çalışmalarda tıbbi 
kaynaklı ilaçlar, pestisit gibi tarımsal alanda 
kullanılan ilaçlar ve kişisel bakım ürünleri 
gibi genel olarak mikrokirletici adı verilen 

kimyasalların içme suyu kaynağı olarak kullanılan 

sucul ortamlarda sıklıkla görülmeye başlanmıştır. 

(Alexander ve diğ.,2012) Bu tip kirleticiler “öncelikli 

kirleticiler” olarak adlandırılmakta ve ng/L-µg/L 

gibi düşük konsantrasyonları bile sucul ortamdaki 

canlılar ve insan sağlığı açısından endişe verici 

olumsuz sonuçlara yol açmaktadır (Broséus 

ve diğ.,2009; Shen ve Andrews, 2011).Tıp ve 

veterinerlik kullanımı sonucu 5000‘den fazla ilaç 

doğaya karışmaktadır (Van Doorslaer ve diğ.,2014). 

Avrupa Birliği (AB)’nde şu an kullanımda olan, 

farklı terapötik sınıflara ait çok farklı kimyasal 

özelliklerde, insani kullanım amaçlı yaklaşık 5000 

farklı farmasötik madde bulunmaktadır (Wen 

ve diğ.,2014). Son yıllarda yapılan araştırmalar 

sonucunda farmasötik maddelerin yüzey ve 

yeraltı sularında ve içme sularında 150’den fazla 

farmasötik madde tespit edilmiştir (Cristale ve 

diğ., 2013).

Bu maddeler günlük kullanımdaki yüzlerce ilaç, 

deterjan, kişisel bakım, zirâi vb. ürünlerden kay-
naklanmakta ve genel olarak bunlar literatür-
de PPCPs ( pharmaceuticals and personal care 
products) olarak geçmektedir (Shen ve Andrews, 
2011). Bu atıklar evsel, endüstriyel deşarjlar ile rö-
gar, hastane, mezbaha, tarımsal alanlardan gelen 
yağmur akışları ve yetersiz arıtma yapan atıksu 
arıtma tesislerinin deşarjları sonucu su kütleleri-
ne karışabilmektedirler. Şekil 1 (a) ’da kirleticilerin 
doğaya karışım döngüsü verilmiştir.

Su ortamında en büyük endişe ilaç grubunda bu-
lunan antibiyotiklerden kaynaklanmaktadır (Joh-
nson ve diğ.,2015). Antibiyotikler çok düşük kon-
santrasyonlarda bile alg çeşitliliğini azaltmakta ve 
bakteri direncini artırarak sucul yaşamı olumsuz 
etkilemektedir (Zhang ve diğ.,2016). Antibiyotikler 
yüksek dayanım güçleri sebebiyle bozunmadan 
uzun süre alıcı ortamda kalabilmektedirler (Van 
Doorslaer ve diğ.,2014) 

Sülfametaksazol (SMX) ve Trimetoprim (TMP) ilaç-
ları bronşit ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavi-
sinde genellikle beraber olarak kullanılmaktadır 
(Daneshvar ve diğ.,2012). Beraber kullanıldıkların-
da birbirinin etkisini artırmaktadır. Bu ilaçlar ve-

1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Geliştirme Şube  Müdürlüğü
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul,  
  Türkiye
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terinerlik alanında da kullanılmaktadır (Yang ve 
diğ.,2014)

SMX tetrahydrafolik asit sentezleyen enzimleri in-
hibe eder, TMP ise tetrahydrafolik asidi yok etmek 
için farklı bir enzim salgılar. Bu sebeple bu iki ilaç 
1960‘dan beri beraber kullanılmaktadır (Johnson 
ve diğ., 2015;). TMP ve SMP konvansiyonel atıksu 
arıtma tesislerinde tamamen arıtılamamakta, 
yüzeysel sulara kadar ulaşmaktadır (Yang ve diğ, 
2015; Zheng ve diğ., 2015) Su ortamında SMX’lerin 
sucul ortamlarda yaygın olarak görülmesi potan-

siyel ekotoksik etkisi ve bakterilere 

karşı yüksek dirence sahip olmala-

rından dolayı büyük endişe oluş-

turmaktadır. Barnes ve diğ.(2008) 

yaptığı çalışmada yüzeysel sularda 

SMX’in 1,11 mg/L’ye kadar çıktığını 

belirtmişlerdir. Loos ve diğ.(2009) 

alıcı ortamda SMX’in maksimum 

4 mg/L olduğunu görmüşlerdir 

TMP’nin atıksu arıtma tesisi çıkı-

şında 0,003 to 4,30 µg/L konsant-

rasyon aralığında olduğu ve bu 

konsantrasyonun yüzeysel sulara 

deşarj edildiği belirtilmiştir.

Diklorafenak (DCF) reçete olma-

dan satılan en yaygın nonsteroid 

antiinflamatuvar ilaçlardan biridir, 

Avrupa‘da yılda yaklaşık 100 ton 

satılmaktadır. (Lu ve diğ., 2016). 

DCF suda yaşayan canlılar ve bit-

kiler üzerinde toksik etkiye sahiptir 

aynı zamanda insanlarda da he-

modinamik değişiklikler ve tiroid 

tümörlerine neden olduğu be-

lirtilmiştir. DCF’nin tüketildikten 

sonra %15‘i değişmeden doğaya 

karışmaktadır. DCF biyolojik olarak 

birikme eğilimi göstermektedir ve 

başka ilaçlar ile birleşerek toksik 

etkisi önemli derecede artmakta-

dır. Atıksu arıtma tesislerinde kon-

vansiyonel arıtımla DCF tam olarak 

arıtılamadığı için alıcı su ortamla-

rında da en sık saptanan kirletici-

lerden biridir (Perisic ve diğ.,2016). 

Félix–Cañedo ve diğ. (2013) yap-

tıkları çalışmada yüzeysel sularda 

DCF konsantrayonunun 28-32 ng/L 

olduğunu belirtmişlerdir. Bazı çalışmalarda da 

yüzeysel sularda 1-310 ng/L gibi geniş bir konsant-

rasyon aralığında bulunduğu belirtilmiştir. (Félix–

Cañedo ve diğ., 2013)

Mikrokirleticilerin yüzeysel ve yeraltı sularından 

arıtımı her geçen gün daha çok önem kazan-

maktadır. Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde yapı-

lan çeşitli araştırmalarda yüzeysel ve yeraltı sula-

rında ve hatta arıtma tesisi çıkış sularında, 300’ün 

üzerinde mikrokirleticiye rastlandığı bildirilmiş-

Şekil 1. Kirleticilerin doğaya karışım şekilleri

(a)

(b)
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tir. Özellikle tıbbi ilaçlar insan metabolizmasın-
dan dışkı ve idrarla ilaç kalıntıları olarak veya ana 
madde olarak atılmakta ve sucul sistemlere çe-
şitli yollarla ulaşmaktadırlar (Şekil 1(b)). Bütün bu 
sebeplerden dolayı her geçen gün mikrokirletici 
arıtımı önem kazanmaktadır. Son zamanlarda 
yapılan çalışmalar; koagülasyon/flokülasyon, fillt-
rasyon, klorlama gibi sistemleri içeren klasik (kon-

vansiyonel) içme suyu arıtma tesislerinin mikro-
kirletici gideriminde etkisiz olduğu belirtilmiş ve 
ileri arıtım yöntemlerinin uygulanması gerektiği 
vurgulamıştır (Broséus ve diğ.,2009;Félix–Cañedo 
ve diğ., 2013).

Çalışmada Sakarya Nehri boyunca 5 farklı nokta-
dan numune alınmıştır. İlk nokta Sakarya neh-
rinin doğduğu nokta olan Çiftelerdir. İkinci ve 

Ham su analizi Tablo 1 ‘de ve yöntemleri ile verilmiştir. 

Tablo 1. Karakterizasyon için ölçülen parametreler

SÇD’NİN Temel Hedefleri

TOK SM 5310 B TOK Ölçüm Cihazı

ÇOK SM 5310 B TOK Ölçüm Cihazı

UV
254

SM 5910 UV-visible spektrofotometresi

SUVA
254

Hesap yolu ile belirlenecektir. Hesap yolu ile belirlenecektir.

Serbest Klor SM 4500 C1 Kimyasal analizle

Bulanıklık SM 2130 B Türbidimetre

İletkenlik SM 2510 İletkenlik elektrodu

pH SM4500 H pH elektodu

ÇO SM4500 G ÇO elektrodu

Sıcaklık SM 2550 Sıcaklık elektrodu

Ağır metaller 3111 B Atomik absorbsiyon spektrofotometresi

İyonlar SM 4140 İyon Kromotografi

Toplam sertlik SM 2340 C Kimyasal analizle

Alkalinite SM 2320 B Kimyasal analizle

Mangan 3111 B Atomik absorbsiyon spektrofotometresi

Toplam sertlik SM 2340 C Kimyasal analizle

Şekil 2. Numune alma noktalarının haritadaki konumu
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üçüncü noktalar sırasıyla Gökçekaya ve Yenice 
barajlarıdır. Dördüncü nokta olarak yerleşmenin 
ve sanayinin yoğun olduğu bir bölge olan Geyve 
seçilmiştir. Son numune alma noktası ise Sakar-
ya Nehrinin Karadeniz’e döküldüğü nokta olan 
Karasu bölgesidir. Böylelikle nehir boyunca doğ-
duğu noktadan denize döküldüğü noktaya ka-
dar hem yüksek kirlilik içermesi (Geyve gibi) hem 
de yüksek kalitede olması beklenen noktalardan 
(Gökçekaya ve Yenice barajları gibi) numune 
alınarak su kalitesi izlenmiş olacaktır. Numune 
alma noktaları Şekil 2’de görülmektedir. 

Ham suların süzülmesi amacıyla Şekil 3‘de göste-

rilen Amicon 8400 membran düzeneği kullanıl-

mıştır. Karıştırmalı süzme düzeneğinde bulunan 

membran hücresinin hacmi 400 ml ve çapı ise 

76 mm’dir. Sistem işletilirken magnet manyetik 

karıştırıcı ile döndürülmekte ve membran yüze-

yinde dik filtrasyon sebebiyle oluşabilecek birikim 

engellenmektedir. Böylece sistem çapraz akışlı 

düzeneğe benzer şekilde işletilmiştir. Membran 

hücresinde istenilen basınç değeri azot gazı ile 

oluşturulmaktadır.

Sakarya Nehrinden numune ilkbahar mevsimin-

de (Mart 2015’te) alınmıştır. Tablo 3’de su karakte-

rizasyonu verilmiştir. Numunelerin ortalama pH, 

sıcaklık ve iletkenlik değerleri sırasıyla 7,76, 9,04 

0C, 901 µS/cm olarak ölçülmüştür. pH ve sıcak-

lık parametreleri açısından sular 5 noktada da 

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (YSK-

YY)’ne 1. Sınıf su özelliği gösterirken, İçme suyu 

Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan e Yü-

zeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’e göre 

de A1 sınıfına girmektedir. İletkenlik değerlerine 

göre Geyve 3. Sınıf Çifteler, Gökçekaya, Yenice ve 

Karasu ise 2. sınıf su özelliği taşımaktadır. 

Şekil 3. Membran deney düzeneği

Tablo 2. Sakarya Nehrine ait su karakterizasyonu

Deney Adı Çifteler Gökçekaya Yenice Geyve Karasu TS266 EPA

pH 7,83 7,86 7,88 7,98 7,28 9,5-6.5 6.6-8.5

Sıcaklık (OC) 14,4 15,2 12,28 16,3 14,5 - -

İletkenlik (μS/cm) 795 858 845 1012 988 2500 -

Çözünmüş oksijen  
(mg O2/L) 

7,2 6,9 7,54 7,93 7,2 - -

AKM (mg/L) 20 26 28 32 24 - -

Bulanıklık(NTU) 10,22 11,63 15 20,12 18 - -

Nitrat (mg NO3/L) 0,32 0,86 0,81 0,99 0,78 0,5 45

Florür (mg F/L) 0,61 0,62 0,19 0,11 0,17 1,5 2

Bromür (mg /L) 0,08 0,17 0,17 0,18 0,07 1

Demir (mg Fe/L) < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 0,2 0,2

Mangan (mg Mn/L) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,05 0,05
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Organik madde giderimi için numunelerin UV254 
ve ÇOK giderim verimleri kıyaslanmıştır. Şekil 

4.’de UV254, ÇOK, giderim verimleri verilmiştir. En 

yüksek UV254 giderimi UP005 membranı ile %46 

ile Geyve’de elde edilirken en düşük UV254 gide-

rimi ise %13 ile Çifteler ve Gökçekaya’da MV020 

membranı ile elde edilmiştir. ÇOK giderim ve-

rimleri ise en düşük MV020 membran ile %10 

Çifteler’de, en yüksek giderim verim ise UP005 

membran ile %61 Geyve’de görülmüştür. UP020 

membranında görülen en düşük ve en yüksek 

ÇOK giderim verimi ise sırasıyla %15 Çifteler ve 

%29 Gökçekaya’da görülmüştür. Sutherland ve 

ark.(2015) tarafından yapılan çalışmalarda <10 kDa 

UF membranlar ile 37-87% arasında ÇOK gideri-

mi sağlanmıştır. Bu çalışmada da membranların 

gözenek boyutu veya moleküler ağırlığı azaldıkça 

organik madde giderme verimi artmıştır.

Şekil 5 ‘de Mikrokirleticilerin membran ile gide-

rim verimi verilmiştir. MV020 membran ile her üç 

kirletici için giderim veriminin %1 ile 2 arasında 

olduğu ve mikrofiltrasyon membran ile mikro-

kirleticilerin gideriminin yok denecek kadar az 

olduğu görülmüştür. En yüksek giderim %66 ile 

Karasu ve Çifteler ‘de UP005 membran ile SMX 

‘de görülürken onu %63 ve %61 ile Geyve ve Gök-

çekaya takip etmiştir. UP005 membran ile TMP 

‘nin arıtım verimi %59 ile %46 DFN ‘nin ise %55 ile 

%44 arasında bulunmuştur. UP020 membran ile 

ise giderim %21 ve %12 arasında değişim göster-

miştir. Küçük por çaplı ultrafiltrasyon membran-

lar ile TMP, SMX ve DFN gibi sularda çok sıklıkla 

ve yüksek miktarlarda bulunabilen farmakolojik 

kirleticilerin %66 ’ya kadar çıkabilen bir verimle 

arıtılabildiği görülmüştür. 

Deney Adı Çifteler Gökçekaya Yenice Geyve Karasu TS266 EPA

Bakır (mg Cu/L) < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 - 2

Çinko (mg Zn/L) 0,129 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 5

Nikel (mg Ni/L) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,002 0,002

Kadmiyum (mg Cd/L) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,005 0,005

Toplam krom (mg Cr/L) <2 <2 <2 <2 <2 0,005 0,05

Kurşun (mg Pb/L) <1 <1 <1 <1 <1 0,01 0,015

Sülfat (mg SO4/L) 187 189 140 97 128 250 250

Klorür (mg CI/L) 21,99 87,47 84,9 57,48 40 250 250

UV254 (cm-1) 0,026 0,104 0,198 0,185 0,137 - -

TOK (mg/L) 9,72 10,12 11,6 13,62 12,4 - -

SUVA254 0,27 0,87 1,71 1,27 1,1 - -

Alkalinite(mg CaCO3/L) 330 260 255 250 265 - -

Sertlik (mg CaCO3/L) 464 400 386 348 328 - -

Sülfametaksazol (ng/L) 0 17,6 31,2 15,2 13,2 - -

Trimetoprim (ng/L) 0 2,1 1,5 0 0 - -

Diklorafenak (ng/L) 13,26 0,4 1,2 0,2 0,4 - -

Şekil 4. Organik maddelerin membran ile giderim verimi
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Türkiye‘nin dördüncü büyük su kaynağı olan Sa-

karya Nehri boyunca nehrin doğduğu ve denize 

döküldüğü noktaya kadar 5 farklı noktadan dört 

farklı mevsimde numune alınarak karakterizas-

yon ve SMX, TMP ve DFN giderimi çalışılmıştır. Su 

Kalitesi Kontrol yönetmeliği su kalitesi sınıflarına 

göre Sakarya Nehri pH açısından 1. Sınıf iletkenlik 

açısından Geyve’de 3. Sınıf diğer noktalarda ise 2. 

su özelliği göstermektedir. Su karakterizasyonları-

na göre Sakarya Nehiri’nin en temiz noktası neh-

rin doğduğu nokta olan Çifteler ve en kirli nokta 

ise sanayilerin ve yerleşimin yoğun olarak bulun-

duğu Geyve’dir. Bu çalışmada ilk defa Sakarya 

Nehri’nde mikrokirleticiler nehir boyunca ince-

lenmiştir. Hem en yüksek organik madde hem 

de en yüksek mikrokirletici giderimin UP005 

membran ile olduğu görülmüştür. 
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İKLİM KRİZİ PERSPEKTİFİNDEN 
ORMAN-SU İLİŞKİLERİ VE 
İSTANBUL AÇISINDAN BİR 
DEĞERLENDİRME

 İlk muhafaza ormanı olan Belgrad Ormanı’nın ilan 

edilmesi ancak 1950 yılında gerçekleşmiştir. Bilindiği 

gibi Belgrad Ormanı’nın muhafaza ormanı olarak ilan 

edilmesinin temel amacı su kaynaklarını korumaktır. 

Türkiye’de bugün yaklaşık 250 bin hektar alanı 

kapsayan 55 adet muhafaza ormanı bulunmaktadır. 

İ
nsan etkinlikleri sonucunda küresel iklimde 
anlamlı değişikliklerin olduğu ve bu değişik-
liklerin ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan 
olumsuz etkilerinin bulunduğu bilimsel bir 

gerçek. Bu olumsuz etkilerin güncel boyutu ve 

geleceğe dönük potansiyeli nedeniyle, iklim de-

ğişikliği yerine iklim krizi terimi daha yaygın şekil-

de kullanılır olmaya başlandı.

İnsan etkinlikleri sonucu küresel sıcaklığın 

endüstri öncesi döneme göre yaklaşık 1oC sevi-

yesinde arttığı ve aynı şekilde devam etmesi du-

rumunda bu artışın 2030-2052 arasında 1,5oC’ye 

ulaşacağı açıkça ortaya konulmuştur (IPCC, 2018). 

Sıcaklıklardaki artış, buzulların erimesi ve deniz 

suyu seviyelerinin yükselmesinden aşırı hava 

olaylarının artmasına, bitki türlerinin göçünden 

(daha yükseklere ya da daha soğuk enlemlere) 

canlı türlerinin yok olmasına kadar pek çok 

sonucu da beraberinde getirmektedir. Örneğin 

küresel sıcaklıktaki 1,5oC’lik artışın canlı türlerinde 

%20-%30’luk bir azalma riskini doğurmaktadır 
(IPCC, 2018).

Ormanlar gezegen açısından büyük değer ta-
şıyan ekosistemlerdir. Aynı zamanda ormanlar 
iklim krizi ile iki yönlü bir ilişki içerisindedirler. 
Orman azalmasından kaynaklanan karbon ar-
tışı iklim krizinin önemli nedenlerinden biri-
dir. Küresel çapta orman azalması, önceki dö-
nemlerle karşılaştırıldığında hızı azalmış olsa 
da devam etmektedir. 1990-2020 arasındaki 30 
yıllık dönemde dünya genelinde 178 milyon ha 
orman azalması meydana gelmiştir ve ormanlar 
tarafından tutulan karbon miktarı aynı dönemde 
668 Gt’den 662 Gt’ye düşmüştür (FAO, 2020a). 
Diğer yandan, iklim krizi orman ekosistemleri 
üzerinde önemli olumsuz etkilere sahiptir.

Küresel su kullanımı her yıl yaklaşık %1 oranında 

Giriş
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artmakta, iklim krizi ile su kaynakları arasında pek 
çok açıdan ilişkiler bulunmakta ve güncel olarak 
yaklaşık 4 milyar insan yılda en az bir ay fiziksel 
su kıtlığı yaşamakta ve bu durum iklim krizi ile 
daha da kötüleşmektedir (UNESCO ve UN-Wa-
ter, 2020). Türkiye’nin yıllık ortalama yağış hacmi 
450 milyar m3 olup, yıllık tüketilebilir yer altı ve 
yer üstü su potansiyeli 112 milyar m3’tür. Bu po-
tansiyelin güncel olarak 54 milyar m3’ü kullanıma 
sunulmaktadır. Bu suyun %74’ü sulamada, %13’ü 
içme ve kullanma, %13’ü de endüstride kullanıl-

maktadır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019).

Ormanlarla su kaynakları arasında da güçlü 
bağlar bulunmaktadır. Su kaynaklarını ve su ka-
litesini korumak ormanların en önemli ekolojik 
işlevlerinden biridir. Bu makalede iklim krizi, or-
man kaynakları ve su arasındaki ilişkinin dinamik-
leri açıklanacak ve su kaynaklarını korumak için 
yapılması gerekenler konusunda öneriler aktarı-
lacaktır.

Şekil 1. Küresel su döngüsü (1000 km3) (UNESCO ve UN-Water, 2020). (Yeşil su kullanımı: Doğal 
alanlarda – ormanlar, otlaklar vb.- topraktan alınan su; Mavi su kullanımı: Tarım ve endüstriyel üretim için 

kullanılan su; Gri su kullanımı: Kirletilmiş suları arıtmak için gerekli su)
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İklim, Su ve Orman
İklim ve Su

Su yeryüzündeki her türlü yaşam formu için bü-
yük önem taşıyor. Bununla birlikte suyun insan 
açısından önemi yalnızca biyolojik olarak değil 
sosyal ve ekonomik açıdan da hayatidir. Tarım-
dan endüstriye, enerjiden ulaşıma sosyo-eko-
nomik yaşamı su olmadan sürdürebilmek ola-
naksız. Ne var ki, yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplı 
olmasına karşın dünya büyük bir su krizi ile karşı 
karşıya. Bu krizin nedenlerini anlayabilmek için 
önce yeryüzündeki su varlığı ile ilgili genel bazı 
bilgileri hatırlamak yararlı olacaktır:

• Sular dünya yüzeyinin %71’ini kaplamaktadır.

• Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyon 
km3’tür.

• Bu suların %97’si okyanuslarda bulunmakta-
dır (içilemeyecek, tarımda ve soğutma dışın-
da endüstride kullanılamayacak derecede 
tuzlu).

• Toplam su miktarının yalnızca %3’ü tatlı su-
dur.

• Ne var ki, tatlı suların 5/6’sı kullanılamayacak 
durumdadır (buzullarda, atmosferde ya da 
toprakta ulaşılamaz olduğundan veya kul-
lanılamayacak derecede kirlenmiş olmasın-
dan dolayı).

• Daha açık bir anlatımla, eğer dünyadaki 
toplam su miktarı 100 litre kabul edilirse, 
kullanabileceğimiz su miktarı yalnızca 0,003 
litreye karşılık gelmektedir.

Diğer yandan, gezegendeki sular küresel bir dön-
güye sahiptir. Bu döngü doğal olmakla birlikte 
insan etkisine de açıktır. Aşağıdaki şekiller söz ko-
nusu su döngüsünü açıklamak açısından yararlı 
olacaktır.

Su kullanımına sektörler açısından baktığımızda 
tarım diğer sektörlere göre açık ara farkla birinci 
sırada yer almaktadır. Dünyadaki toplam su tü-
ketiminde tarımın (sulama, hayvancılık ve tatlı su 
balıkçığı dahil) payı %69 iken, endüstrinin payı 
(elektrik üretimi dahil) %19 ve evsel tüketimin 
payı ise %12’dir (UN, 2018). Nüfus artışı, tarımda-
ki alansal ve teknolojik gelişmeler, kentleşme, 

endüstriyel kullanım ve kirleticilerle birlikte ik-

lim krizi su kaynaklarını olumsuz etkileyen ana 

etkenlerdir. Su açısından iklim krizinin, su kay-

naklarının azalması, meteorolojik ve tarımsal ku-

raklıkları artması, su akış rejimlerinin değişmesi, 

artan su kirliliği gibi olumsuz etkilerinin olduğu 

belirtilmektedir (UN-Water, 2019).

Orman ve Su

Dünya genelinde orman varlığı açısından olumlu 

olmayan bir durum söz konusudur. FAO (2020b) 

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 

dünya ormanları ile ilgili temel bazı bilgiler aşağı-

da özetlenmiştir:

• Dünyadaki toplam orman alanı 4,06 milyar 

hektardır ve bu alan toplam karasal alanların 

%31’ine karşılık gelmektedir.

• Tropikal bölgelerde orman alanları toplam 

karasal alanların %45’ini oluştururken, bu 

oran boreal bölgelerde %27, ılıman bölge-

lerde %16 ve subtropikal bölgelerde %11’dir.

• 1990-2020 arası 30 yıllık dönemde dünya 

toplam orman varlığında Libya’nın toplam 

alanına eşdeğer ölçüde, 178 milyon hektarlık 

azalma yaşanmıştır.

• Coğrafi bölgeler açısından ele alındığında 

Afrika ve Güney Amerika’da orman alanı ka-

yıplarının çok yüksek olduğu görülmektedir. 

Buna karşılık Avrupa ve Asya’da orman varlı-

ğı artmaktadır. 

• Ağaçlandırmalar yoluyla oluşturulan orman 

alanı 131 milyon hektardır ve bu miktar top-

lam orman alanının %3’üne karşılık gelmek-

tedir.

• 700 milyon hektar orman alanı yasal olarak 

koruma altında (korunan alan olarak ayrılmış 

durumda) bulunmaktadır. Koruma altına 

alınan orman alanının oransal olarak en yük-

sek olduğu bölge %31 ile Güney Amerika’dır.

• 1,1 milyon hektar orman alanının bütünüyle 

doğal (primary) olduğu düşünülmektedir. 

Geri kalan orman alanları şu ya da bu şekil-

de insan tarafından değiştirilmiş durumda-

dır. Bütünüyle doğal orman alanlarının mik-
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tarında 1990 yılından günümüze 81 milyon 
hektarlık azalma yaşanmıştır.

• Ormanların %78’i kamu mülkiyetinde iken 
%22’si özel mülkiyettedir. 

• Ormanlar tarafından stoklanan karbon mik-
tarı 1990-2020 döneminde 668 Gt’den 662 
Gt’ye gerilemiştir.

• 424 milyon hektar orman öncelikli olarak 
biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı olarak yö-
netilmekte iken, öncelikli olarak su ve toprak 
koruma amaçlı olarak yönetilen orman alanı 
miktarı 398 milyon hektardır. 1990 yılından 
günümüze su ve toprak koruma amaçlı ola-
rak yönetilen orman alanı miktarı 119 milyon 
hektar artmıştır.

Ormanlarla su arasında koparılamaz bir bağ 
bulunmaktadır. Ormanların biyolojik çeşitliliği 
korumak, iklim krizi ile mücadele etmek, topra-
ğı korumak ve erozyonu önlemek gibi ekolojik 
işlevlerinden biri de su kaynaklarını korumak ve 
su rejimini düzenlemektir. %30 ve üstü orman 
örtüsü ile kaplı havzalar daha düşük orman 
örtüsü ile kaplı havzalara göre %25 daha fazla su 
tutmakta; %70 orman örtüsü ile kaplı havzalar 
%10 orman örtüsü ile kaplı havzalardan %50 
daha fazla su tutmaktadır (UNECE, 2018). Yağışla 
ormanlık alanlara düşen suların ortalama olarak 
%15’i bitki örtüsü ve toprak tarafından tutularak 
buharlaşmakta, %30’u toprakta tutulup bitki 
kökleri tarafından emilmekte ve buharlaşmakta, 
%55’i ise yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına ulaş-
maktadır (Tuncer ve Kaya, 2010). Dünya çapında 
kullanılan suyun %75’i ormanlık su havzalardan 
gelmekte, ormanlık su havzaları dünyanın bü-
yük şehirlerinin kullandığı suyun %90’ını sağ-
lamaktadır (FAO, 2020c). Tüm bu nedenlerle 
modern ormancılık anlayışının orman yönetim 
amaçlarından biri de su kaynaklarını korumak ve 
su kalitesini artırmak şeklinde formüle edilmiş, 
bu amaç bazı durumlarda birinci öncelikli amaç 
haline de gelebilmiştir. Aşağıdaki grafikte dünya 
genelinde ülkeler ve bölgeler itibariyle toprak ve 
su koruma amacıyla yönetilen orman alanlarının 
oransal dağılımını göstermektedir.

Türkiye’de de su koruma önemli bir orman yö-
netim amacıdır. Daha Cumhuriyet’in ilk yılların-
da, 1924 yılında çıkarılan 504 Sayılı “Türkiye’de 

Ormanların Bilimsel Yöntemlerle Yönetilmesi ve 
İşletilmesi Kanunu”nun 8. maddesi toprak ve su 
koruma açısından önem taşıyan orman alanları-
nın muhafaza (koruma) ormanı olarak ayrılması-
nı ve buralarda odun üretiminin yasaklanmasını 
hükme bağlamıştır. Ne var ki bu hükmün uy-
gulamaya aktarılması gecikmiş ve ilk muhafaza 
ormanı olan Belgrad Ormanı’nın ilan edilmesi 
ancak 1950 yılında gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi 
Belgrad Ormanı’nın muhafaza ormanı olarak ilan 
edilmesinin temel amacı su kaynaklarını koru-
maktır. Türkiye’de bugün yaklaşık 250 bin hektar 
alanı kapsayan 55 adet muhafaza ormanı bulun-
maktadır (Duman, 2019). Muhafaza ormanları su 
kaynaklarının ve toprağın korunması gibi ekolojik 
hizmetlerinin yanı sıra rekreasyon olanağı yarat-
mak ve eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma sa-
hası olmak gibi bazı kültürel ekosistem hizmet-
lerini de yerine getirmektedir (Duman ve Atmiş, 
2018). İstanbul’da bulunan ve 11 bin 212 hektar 
alanı kapsayan dört adet muhafaza ormanının 
(Belgrad Ormanı, Elmalı Bendi, Terkos Gölü, Aziz-
paşa) ayrılmasında su kaynaklarını koruma ama-
cı bulunmaktadır. Zira İstanbul tarihin bütün 
dönemlerinde büyük akarsulara sahip olmaması 
nedeniyle su sorunu olan bir kent olmuş, nüfus 
artışı ve kentleşme ile birlikte artan su tüketimi 
bu sorunu artırmış ve bu nedenle de Istrancalar 
ile Melen ve Sakarya nehirlerinden İstanbul’a su 
getirilmesi söz konusu olmuştur (Tolunay, 2020). 
Bununla birlikte, su koruma amacı öncelikli ol-
mayan ve hatta öncelikli amacı odun üretimi 
olan orman alanları da su kaynaklarını koruma ve 
su kalitesini artırma yönünde yararlar sağlamak-
tadır.

Şekil 2. Bölgelere göre toprak ve su koruma amacıyla 
yönetilen ormanların toplam orman alanına oranı (FAO, 
2015).
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İstanbul’da Ormanlar ve Su Kaynakları

İstanbul yaklaşık 550 bin hektarlık karasal alanıyla 

Türkiye’deki 81 il içerisinde yüzölçümü açısından 

64’üncü sırada iken nüfus açısından açık ara 

farkla birinci sırada yer almaktadır. Adrese dayalı 

nüfus kayıt sisteminin 2019 yılı sonuçlarına göre 

İstanbul ilinin toplam nüfusu 15 milyon 519 bin 

267’dir ve bu ülke toplam nüfusunun (83.154.997) 

%18,66’sına karşılık gelmektedir (TUİK, 2020). 

Oysa yüzölçümü olarak İstanbul ülke toplam 

yüzölçümünün yalnızca %0,7’sine karşılık gelen 

araziye sahiptir. Diğer bir deyişle ülke topraklarının 

binde yedisinde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 

yirmisi yaşamaktadır.

İstanbul yoğun nüfus artışının, buna bağlı ola-

rak da kentsel büyümenin yaşandığı bir şehirdir. 

Hiçbir sayısal veriye ihtiyaç duyulmadan, yalnız-

ca aşağıdaki iki haritanın kabaca karşılaştırılması 

bile İstanbul’daki kentsel büyümenin boyutunu 

gözler önüne sermekte, buna karşılık tahrip olan 

doğal alanları açıkça ortaya koymaktadır.

Haritalardan da rahatlıkla görülebileceği üzere 

42 yıllık dönemde kırmızı renkle gösterilen yer-

leşim alanlarında büyük bir artış yaşanmış, buna 

karşılık yeşil renkle gösterilen orman alanları ile 

sarı renkle gösterilen tarım alanları ise azalmış-

tır. Gerçekten de Şahin (2020) tarafından yapı-

lan başka bir çalışmanın sonuçlarına göre İstan-

bul’da orman alanları 1971-2018 yılları arasındaki 

47 yıllık dönemde 264 bin 702 hektardan 234 bin 

385 hektara gerilemiş, yani yaklaşık 30 bin hektar 

azalmıştır. Bu azalma 1971 yılındaki orman alanı-

nın %11,45’ine, 2018 yılındaki orman alanının ise 

%12,93’üne karşılık gelmektedir. Yapılan diğer 

bilimsel araştırmalar da benzer sonuçları orta-

Şekil 3/a-b: İstanbul’da arazi kullanımı 1970-2012 (Şahin, 2014).

6362 İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Harita 1. İstanbul ilindeki arazi kullanım tipleri ve ormanların dağılımı

İSTANBUL İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASI
(1971 yılı orman amenajman planları)

Yerleşim Alanları

6766 İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Harita 2. İstanbul ilindeki arazi kullanım tipleri ve ormanların dağılımı

İSTANBUL İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASI 
(2012 yılı orman amenajman planları)

(ŞAHİN A., 2013)

Yerleşim Alanları

a

b
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ya koymaktadır. Örneğin, 1984-2017 yılları arasını 

karşılaştıran bir araştırmaya göre, söz konusu dö-

nemde ormanlar %11,6, tarım alanları %27,3 aza-

lırken, yerleşim alanları ise %183,5 artmıştır (Cen-

giz ve diğ., 2019). Bir başka araştırma ise yalnızca 

2009-2016 yılları arasındaki yedi yıllık dönemde, 

İstanbul’un kuzeyindeki orman alanlarında ger-

çekleştirilen yol, köprü ve havalimanı projeleri 

nedeniyle 15 bin hektar orman alanının yok ol-

duğunu ortaya koymuştur (Doğru ve diğ., 2020).

Yaşanan kentleşme ve nüfus artışı bir yandan 

suya duyulan ihtiyacı artırırken diğer yandan 

da su kaynakları üzerinde baskı yaratmak-

ta ve su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. 

İstanbul kentine su sağlamak üzere kullanılan su 

kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1.’den de görülebileceği üzere İstanbul’un 

su ihtiyacının önemli bir bölümü Istrancalar 

ya da Melen gibi kent dışı su kaynaklarından 

sağlanmaktadır. Tablo 1. İstanbul’un su kaynak-

larının İstanbul için mevcut durumda bile ye-

tersiz kaldığını göstermektedir. Bununla birlik-

te mevcut su kaynaklarının hemen tamamının 

kentin kuzeyinde ve çoğunlukla ormanlık alanlar 

içerisinde kalıyor oluşu, kentin tarihsel olarak ku-

zeye doğru genişleyen yapısı ve son yıllarda bu 

bölgelerde gerçekleştirilen köprü, otoyol ve ha-

valimanı gibi projelerin bu genişlemeyi artırması  

dikkatlerden kaçmamaktadır. Yalnızca Elmalı 

Barajı havzası için yapılan bir çalışmanın sonuç-

larına göre 1995-2013 döneminde bu havzada 

yerleşim alanlarının toplam alana oranı %29’dan 

%40’a çıkarken tarım alanlarının oranı %5’ten 

%1’e, orman alanlarının oranı ise %50’den %45’e 

gerilemiştir (Geymen, 2016). Son yıllarda kamuo-

yunda büyük tartışmalara yol açan Kanal İstan-

bul Projesinin 13 bin 400 hektar orman arazisini 

tahrip edeceği; Sazlıdere Barajı’nı bütünüyle yok 

edeceği, Terkos Barajı’nda tuzlanma tehlikesi ya-

ratacağı ve bu barajı besleyen yeraltı su kanalları-

nı boşaltacağı, böylelikle 6 milyon kişinin ihtiyacı-

nı karşılayabilecek kapasitede su kaynağının yok 

olacağı ifade edilmektedir (İBB, 2020).

Su kaynağı
Yıllık verim (milyon

metreküp)
Azami biriktirme

hacmi (milyon metreküp)

Ömerli Barajı 220 235.371

Darlık Barajı 97 107.500

Elmalı 1 ve 2 Barajları 15 9.600

Terkos Barajı 142 162.241

Alibeyköy Barajı 36 34.143

Büyükçekmece Barajı 100 148.943

Sazlıdere Barajı 55 88.730

Istrancalar (Düzdere, Kuzuludere,
Büyükdere, Sultanbahçedere, Elmalıdere
Barajları)

75 6.231

Kazandere Barajı 100 17.424

Pabuçdere Barajı 60 58.500

Yeşilçay Regülatörü 145

Melen 1 ve 2 Regülatörleri 575

Yeşilvadi Regülatörü 10

Şile Keson Kuyuları 30

Toplam 1.660 868.683

Tablo 1. İstanbul’un Su Kaynakları (İSKİ, 2020)
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Bütün bunlar İstanbul gibi büyük bir kent için 
orman alanlarının ve su kaynaklarının ne derece 
hassas bir yapıya sahip olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. İstanbul’da nüfus artışının devam 
edeceği düşünüldüğünde, kentin var olan su 
kaynaklarına zarar verme olasılığı bulunan bütün 
girişimlerden uzak durulması gerektiği tartışma-
sız bir gerçektir. Yalnızca var olan su kaynaklarını 
korumakla kalınmayıp yeni su kaynaklarının oluş-
turulması zorunluluğu da aşikârdır. Diğer yandan 
hem ülke hem de dünya ortalama değerlerine 
göre hâlâ zengin bir orman varlığına sahip olan 
İstanbul’da orman kaynaklarının yönetiminde, 
ormanların topluma sunduğu diğer sosyal ve 
ekolojik hizmetlerle birlikte su kaynaklarını ko-
ruma işlevinin de öncelikli olarak göz önünde 
tutulması gereken bir etken olduğu akıldan çı-
karılmamalıdır. 

Sonuç ve Öneriler
Ormanlar ve su kaynakları arasında koparılamaz 
bir bağ bulunmaktadır. Ormanlar su kaynakla-
rının en iyi korunduğu ekosistemlerdir. Bu ne-
denle, çağdaş ormancılık anlayışında ormanların 
yönetimi açısından su kaynaklarının korunması 
temel amaçlardan biri olarak tanımlanmıştır. Bu 
doğrultuda dünya genelinde önemli miktarda 
orman alanı birincil olarak su kaynaklarının ko-
runması amacı ekseninde yönetilmektedir. Türki-
ye’de de benzer bir durumun olduğu görülebilir. 
Su kaynaklarının korunması orman yönetiminde 
öncelikli amaçlardan biri olarak tanımlanmış, 
Belgrad Ormanı gibi bazı orman alanları ise bi-
rincil olarak su kaynaklarının korunması hedefine 
odaklanmıştır.

Diğer yandan, iklim krizi, artık gerçekliği redde-
dilemeyecek kadar açık bir bilimsel olgu oldu-
ğu gibi günlük yaşamda sonuçları hissedilen 
bir realite haline gelmiştir. Ortalama sıcaklıklar 
dünya genelinde yükselmekte ve bu durum, 
birbiri ile yakından bağlantılı zincirleme ekolojik 
reaksiyonlara yol açmaktadır. Buzulların erimesi, 
deniz suyu seviyesinin yükselmesi, orman yangın-
larındaki artışlarla birlikte yağışların genel olarak 
azalması ve düzensizleşmesi ile aşırı hava olayları 
iklim krizinin ilk akla gelen sonuçları arasındadır. 
Bu durum dünya genelinde halen ciddi ölçüde 

susuzluk sıkıntısı yaşayan milyonlarca insana ek 

olarak, gelecekte çok daha geniş kitlelerin çok 

daha yüksek düzeylerde susuzluk sıkıntısı ile karşı 

karşıya kalacağına işaret etmektedir. Bu nedenle, 

mevcut su kaynaklarının korunması son derece 

önemli bir zorunluluktur. Zira ne dünya genelin-

de ne de bölgesel ya da ulusal çapta kullanılabilir 

su miktarını artırmak olanaklı değildir. Akılcı çö-

züm su kaynaklarının korunması ve suyun etkin 

yönetimidir.

Sayılan tüm bu nedenlerle, özellikle nüfus yo-

ğunluğunun çok yüksek olduğu İstanbul gibi 

büyük kentlerde su kaynaklarının korunması ve 

yönetimi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu açı-

dan ormanlarla su kaynakları arasındaki ilişkiler 

çok iyi değerlendirilmeli, hem ormanlar hem 

de su kaynakları tavizsiz bir şekilde korunmalı-

dır. Ormanlara ve su kaynaklarına zarar verecek 

hiçbir faaliyete izin verilmemeli, kentsel büyü-

me zorunlu olsa bile, büyümeyi bu alanlardan 

uzak tutacak sosyal, ekonomik ve politik önlem-

ler alınmalıdır. İstanbul özeline bakıldığında, 

kentin uzun yıllardır ormanlar ve su kaynaklarının 

bulunduğu kuzeye doğru yayılıyor oluşu, yine 

bu alanlarda yapılan ve gerekliliği tartışılır yol, 

köprü ve havalimanı projeleri, ormanların değişik 

amaçlarla kullanımına izin vermek yoluyla 

tahribine yol açan uygulamalar ile Kanal İstanbul 

gibi hiçbir akılcı amaca hizmet etmeyecek 

devasa projeler, yukarıda belirttiğimiz zorunluluk 

ve gereklilik ile taban tabana zıt nitelikler sergi-

lemektedir.
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KENTLER VE SEKTÖRLER 
ARASINDA ARTAN SU GERİLİMİ 
VE SU YÖNETİMİNDE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM

 Kentlerde artması beklenen su talebi ve iklim 

değişikliği baskısı gibi faktörler, kentler ve sektörler 

arasında yaşanabilecek su gerilimlerinin de dikkate 

alınması gerektiğine işaret etmektedir. 

B
M tahminlerine göre 2050 yılına gelin-
diğinde dünya nüfusu 9,8 milyar kişiye 
ulaşacaktır. Dünya’nın nüfusu artarken 
bir yandan da kırsaldan kentlere doğ-

ru hızlı bir yer değiştirme gerçekleşmektedir. 

BM’nin Nüfus Referans Bürosu’na göre, 10 milyar 

insana ulaştığımızda küresel nüfusun yaklaşık 

%70’i şehirlerde yaşıyor olacaktır. Bir diğer ista-

tistiki çalışma ise 2050 yılında kadar 2,3 milyar 

kişinin daha şehirlerde yaşamaya başlayacağını 

ortaya koymaktadır. Kentlerde artması beklenen 

su talebi ve iklim değişikliği baskısı gibi faktörler 

kentler ve sektörler arasında yaşanabilecek su ge-

rilimlerinin de dikkate alınması gerektiğine işaret 

etmektedir. Bu durum tüm sektörlerde suyun 

daha verimli ve “olabildiğince tüketilmeden” çev-

rim içi kullanımı yaklaşımını öne çıkartmaktadır. 

Bu da su ve atıksu yönetiminde kontrollü bir şe-

kilde dijital dönüşüme duyulan ihtiyacın arttığını 

göstermektedir.  (Tadune, 2018). 

Kentlerin Su Talebindeki Artış 
21. Yüzyılda dünyanın geri dönüşü olmayan kaçı-

nılmaz iki büyük sorunu sınırlanamayan kentsel 

yayılma ve iklim değişikliği olarak kabul görmek-

tedir. Halen dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dün-

ya yüzeyinin yaklaşık %2’sine sıkışmış bir şekilde 

kentlerde yaşamaktadır.

Şekil 1 de görüldüğü gibi 2050 yılında nüfusun 

yaklaşık %70 ‘i kentlerde yaşayacaktır. Bu duru-

mun iklim değişikliği ile birlikte kentsel su talebi-

nin karşılanması konusunda kentsel su yönetimi 

üzerinde büyük baskılar yaratacağı öngörülmek-

tedir.

Şekil 1. Kentsel nüfustaki artış (World Bank, 2010)
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2050 yılına kadar kentsel nüfus artışının daha çok 
Hindistan, Güneydoğu Asya ve Afrika’da gerçek-
leşeceği tahmin edilmektedir (Şekil 2.)

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 
Beşinci Değerlendirme Raporunda dünyanın en 
büyük şehirlerinin mevcut kullanılabilir su kay-
nakları, su talebi tahminleriyle birlikte ele alına-
rak, kentsel su güvenliği çalışması yapılmıştır. Bu 
çalışmada 6,7 milyar m³e kadar yıllık ilave su tale-
bi oluşacağı ve 233 milyon nüfusu olan 428 şehrin 
%27’sinden fazlasında su talebinin mevcut kul-
lanılabilir su kaynaklarını aşacağı ortaya çıkmıştır. 

İncelenen kentler arasında bir diğer havzadan su 
transferlerine bağımlı olanların %19’unda kentsel 
su ve tarım sektörleri arasında ciddi bir çatışma 
potansiyeli olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak bu 

büyük çatışma riski taşıyan havzaların %80’inde 

tarımsal su kullanım verimliliğindeki artışın, ye-

terli suyun kentsel kullanım için tahsisine imkan 

tanıyacağı görülmüştür (Flörke, 2018). Bu durum 

gerek kentsel gerekse tarımsal su kullanımında 

verimliliğin artışı için dijital dönüşümün gereklili-

ğini de ortaya koymaktadır.

Kentlerde Artan İklim Değişikliği 
Riskleri 

İklim değişimi kentlerde kuraklık ve kent selleri 

gibi riskleri ortaya çıkartmaktadır. Son dönemde 

yapılan bilimsel çalışmalarda büyük kentlerde 

iklim değişimi etkileri açısından risk faktörü he-

saplanmıştır (Yamal, 2019). Elde edilen sonuçlar 

Şekil 3 de verilmiştir. 

Dünya kentlerinin %77’sinin 2050 yılına kadar 

iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkileneceği 

öngörülmektedir. (World Bank, 2010). Bu durum 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim değişik-

liğine adaptasyon ile ilgili hazırlıkların artmasına 

neden olmuştur. Türkiye’de 2020 yılı başı itiba-

riyle İstanbul ve İzmir’in de içinde yer aldığı 6 

büyükşehirde iklim değişikliği uyum eylem planı 

hazırlanmış durumdadır.

 İncelenen kentler 
arasında bir diğer havzadan 

su transferlerine bağımlı 
olanların %19’unda kentsel 

su ve tarım sektörleri 
arasında ciddi bir çatışma 
potansiyeli olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Şekil 2. 2050 yılına kadar kentsel nüfus artışının dağılımı
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Dünyada kentsel su talebi ve iklim değişikliği ko-
nusunda yapılan çeşitli çalışmalar (ARUP, 2019) 
aşağıdaki sonuçları ortaya koymaktadır;

• Kentsel su talebinin gelecek 30 yılda %80 
oranında artacağı,

• İklim değişiminin su kaynakları üzerine et-
kisinin süreceği ve kentlerin su bütçelerinin 
açık vereceği,

• Üzerinde çalışılan kentlerin 233 milyon nü-
fusa sahip olan %27’sinin su talebinin böl-
geden elde edilebilir yüzey suyu miktarını 
aşacağı,

• Suyu diğer havzalardan transfer edilen 90 
kent ile tarım sektörü arasında su tahsisi ge-
riliminin artacağı,

• Bu su havzalarının %80’inde tarımsal su kul-
lanım verimliliğindeki artış ile bu sorununun 
hafifletebileceği öngörülmektedir. 

Kuraklığın Kentlere Etkisi 
21. yüzyılın ilk yirmi yılında küresel ölçekte 79 Bü-
yükşehir, yaşanan kuraklıklardan önemli ölçüde 
etkilenmiştir (Xian, 2019). İklim değişikliği, kurak-
lıkların şiddet ve sıklığını arttırarak kentsel su kay-
nakları üzerinde büyük baskılar oluşturmaktadır. 
Bu nedenle, kentsel kurakla mücadele, BM’nin 
kabul ettiği en az 5 ayrı Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefinde (SKH) yer almıştır1. 

Literatürde yağışa bağlı, akışa bağlı, kirliliğe bağlı 
ve talebe bağlı dört kentsel kuraklık alt kategori-
si önerilmektedir. Bu alt kategorilerin, şehir pay-
daşlarına kuraklık azaltma önlemleri açısından 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma 
konusunda yardımcı olabileceğinden söz edil-
mektedir(Xian, 2019). Bu kapsamda şehirlerin ku-
raklıkla baş edebilirliğini arttırmak için aşağıdaki 
çalışmaları önerilmektedir:

1.	 Su hakkı ve su tasarrufu konusunda toplu-
mun bilinçlendirilmesi;

2.	 Esnek, güvenilir ve entegre kentsel su yöne-
timini teşvik etmek; 

3.	 Kentsel su temini ve yönetiminin verimliliği-
ni artırmak;

4.	 Kentsel kuraklık için AR-GE yatırımı yapmak;

5.	 Uluslararası iş birliği yoluyla esnek yönetim 
özelliğinin güçlendirilmesi.

 Türkiye’de 2020 yılı 
başı itibariyle İstanbul 

ve İzmir’in de içinde yer 
aldığı 6 büyükşehirde iklim 

değişikliği uyum eylem planı 
hazırlanmış durumdadır. 

1 SDG 6 "Temiz su ve sanitasyon", SDG 11 "Sürdürülebilir şehir ve yaşam", SDG 12           
  "Sorumlu üretim ve tüketim", SDG 13 "İklim eylemi" ve SDG 15 "Karasal yaşam".

Şekil 3. Büyük kentlerde iklim değişimi etkileri açısından risk faktörü (Yamal, 2019).
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Kırsaldan Kente Havzalararası Su 
Transferleri Artıyor 
Dünyada yapılan çeşitli çalışmalarda uzak me-
safelerden kırsaldan kente yönlendirilen su tah-
sislerinin arttığından söz edilmektedir. (Garrick, 
2019). Bu artışın 2000’li yılların başından bu yana 
hız kazandığı görülmektedir (Şekil 5). 

Garrick ve arkadaşları tarafından dünyada ince-
lenen projeler arasında proje başına ortalama 
90 km. mesafeden toplam 383 milyon kişiye kır-
saldan yılda yaklaşık 16 milyar m3 suyun yeniden 
tahsisinin yapıldığı ortaya çıkmıştır (Garrick, 2019). 

Şekil 4. Kırsaldan kente suyun yeniden tahsis edildiği projelerin dağılımı (Garrick, 2019).

Şekil 5. Kırsaldan kente suyun yeniden tahsis edildiği projelerdeki artış (Garrick, 2019).
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Aynı çalışmada elde edilen İstanbul da dahil ol-

mak üzere bazı metropollere temin edilen suyun 

kaynağı, kaynağın kente mesafesi ve bu mesafe-

den temin edilen su oranı Şekil 6 ‘da verilmiştir. 

Türkiye’de Kentlere Havzalararası Su 
Transferi 
Türkiye’de de artan talebi hızla karşılamak için 

bazı büyükşehirlerimize havzalararası içme suyu 

transferi projeleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 7). 

Ülkemizde havza su yönetimi planları 6 havzada 

tamamlanmış olup diğer havzalarda sürmekte-

dir. Kentlerimize yapılan havzalararası su tahsis-

leri bu planlamaların tamamlanmasından önce 

DSİ tarafından yerel-bölgesel planlama esası ile 

yapılmıştır. Bu nedenle daha sonra tamamlanan 

havza koruma, havza su yönetimi, sektörel su 

tahsisi ve iklim değişimi etkisi planlarında değer-

lendirmeye konu olmamıştır. Ayrıca bazı büyük-

şehirlerin Su Master planlarında, gelecekteki su 

talebini karşılamak için daha uzak mesafelerden 

su getirilmesi alternatifi de yer almaktadır. 

 Haziran 2016‘da 
Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından 
“İklim Değişikliğinin Su 

Kaynaklarına Etkisi Projesi 
Nihai Raporu” yayınlanmıştır. 

Bu raporda, suyu alınarak 
uzun mesafelere transfer 

edilen havzaların 
birçoğunda iklim değişikliği 
nedeniyle yağışlarda azalma 

olacağı projeksiyonları 
yer almaktadır. Bu durum 

su tahsisi konusundaki 
gerilimin artmasına neden 

olacaktır. 

Şekil 6. Bazı metropollere temin edilen suyun kaynağı, kaynağın kente mesafesi ve 
bu mesafeden temin edilen su oranı (Garrick, 2019).
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Haziran 2016‘da Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına 
Etkisi Projesi Nihai Raporu” yayınlanmıştır. Bu 
raporda, suyu alınarak uzun mesafelere transfer 
edilen havzaların birçoğunda iklim değişikliği 
nedeniyle yağışlarda azalma olacağı projeksiyon-
ları yer almaktadır. Bu durum su tahsisi konusun-
daki gerilimin artmasına neden olacaktır. 

İklim Değişikliğinin Belirsizliği ve Su 
Yönetimi 
İklim değişikliği, günümüzde su yönetimleri 
üzerindeki mevcut baskıları arttırmaktadır. Bu 
değişikliğin sonuçlarının şehirlerde yaratacağı 
sorunların zamanı ve büyüklüğü tam olarak bi-
linememektedir. Bu nedenle iklim değişikliğinin 
oluşturacağı sorunlarla mücadele bir belirsizlik 
yönetimi olarak ele alınmaktadır. Belirsizliklerin 
hakim olduğu durumlarda çoğu zaman önce 
seçeneklerin değerlendirilmesi ve bu değerlen-
dirmelerden yola çıkılarak karar verilmesi yönte-
mi takip edilir. 

Elde edilen alternatiflerin değerlendirilmesinde 
senaryo ve risk analizleri kullanılmaktadır. Senar-
yo analizi, iklim değişikliği etkisinin değerlen-
dirilmesinde önemlidir. Ancak iklim değişikliği 
etkilerinin belirsiz karakteri ve olağandışı hasar 

verme potansiyeli, geleneksel olarak kullanılan-

dan daha fazla sayıda senaryonun değerlendiril-

mesi gerekli kılmaktadır. 

Risk analizi ile de farklı ihtimallere göre belir-

li eşiklerin aşılma riski değerlendirilmektedir 

(Major, 1998). Bu yaklaşım genellikle hidrolojik 

verilerin tahmini ve stokastik süreçlerle simülas-

yonunu içermektedir. Bu yaklaşımda yeni verile-

rin üretildiği temel gözlemler iklim değişikliği se-

naryolarına göre düzenlenip risk analizine dahil 

edilmektedir.

İklim değişikliğinin su yönetimlerinin önüne koy-

duğu temel sorunlar belirsizlik ve risk yönetimi 

olarak ortaya çıkar. Bu durumda çok sayıda iklim 

değişikliği senaryosunun analizi ile entegre edil-

miş risk analizi çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Akıllı Şehirler ve Su Yönetiminde 
Dijital Dönüşüm 
Akıllı Şehir Hizmetleri teknolojik uygulamalar ile 

toplumsal ve sosyal yaşamın kalitesini ve verim-

liliğini artırmak için kentin izlenmesine, analiz 

edilmesine, planlanmasına olanak tanıyan hiz-

metlerdir. Bu hizmetler literatürde; 

• Akıllı Su 

Şekil 7. İçme ve kullanma suyu temini için havzalararası su transferi projeleri

Kaynak http://rasatlar.dsi.gov.tr/ sitesindeki haritadan kısmen değiştirilerek hazırlanmıştır.
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• Akıllı Enerji

• Akıllı Ulaşım

• Akıllı Yapılar

• Kamu Hizmetleri

• Entegrasyon gibi 6 temel uygulama alanına 
ayrılmıştır. 

Akıllı su yönetimi Akıllı Şehirler yaklaşımının çok 
önemli bir parçasıdır. Başta iklim değişikliği ol-
mak üzere artan kentsel su temini risklerinin yö-
netilmesinde fayda sağlar ve uyarlanabilir (Adap-
tive) su yönetimi politikalarının uygulanmasını 
kolaylaştırır. 

Bu uygulamalar su yönetiminde akıllı planla-
ma, akıllı uygulama ve akıllı denetim ile proje ve 
plan aşamasından başlayarak verimlilik artışı da 
sağlarlar. Bu da kentlerimizde suyun birim ma-
liyetlerinin aşağı çekilmesi, çevre duyarlılığı ile 
planlama ve işletme yapılması, şeffaflık, abone 
memnuniyeti, izlenebilirlik gibi imkanlar tanır.

Ancak yukarıda sayılan tüm bu çok önemli avan-
tajlarına rağmen “Akıllı Su” uygulama başlığı, 24 
Aralık 2019’da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ola-
rak yayınlanan “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve 
Eylem Planı “nda akıllı şehir uygulamaları arasın-
da yer almamaktadır. 

AB Ülkelerinde Akıllı Şehir uygulamaları kapsa-
mında Akıllı Su Yönetimi (Smart Water, Wise Wa-
ter, Digital Water, Water 4.0) ayrı bir başlık olarak 
tüm su ile ilgili kurumlar tarafından ele alınarak 
işlenmektedir. Ayrıca AB ölçeğinde bir Kentsel 
Su Yönetim Sistemi Projesi hazırlanmıştır. Bu sis-
tem ile “Akıllı Su” uygulamalarındaki gibi birçok 
hizmetin dijital dönüşüm ile verilmesi planlan-
mıştır. Bu kapsamda AB’de;

• Gelişmiş ölçüm sistemlerinin kurulumunu 
ve kullanımını 

• Gerçek zamanlı tüketim verisi toplanmasını, 

• Meteorolojik ve hidrolojik veriler ile kapasite 
tespitini,

• Bu verilere hane halkı tüketim verileri ve tü-
ketim kalıp ve modellerini de entegre ede-
rek talep tahminlerini

• Su dağıtım şebekesi verileri yardımıyla abone 
tüketim kalıplarındaki değişikliğin tespitine 
yönelik politikalar üretilmesini sağlayacak bir 
altyapı oluşturulmaya çalışılacaktır.  

“Akıllı” Kavramı ve Teknolojik 
Dönüşümün Denetimi 
Yukarıda sözü edilen yapay zeka, nesnelerin in-
terneti, otomasyon vb. gibi akıllı dijital teknolojile-
rin hiçbirisi planlama anlayışının yerine geçemez. 
Özellikle kentlerin planlamasında yapılan hata-
ları ve kenti insan odaklı olmaktan hızla uzak-
laştıran politikaların sonuçlarını değiştiremez. 
Burada teknolojik dönüşüm için sıkça kullanılan 
“akıllı” kavramı teknik olduğu kadar sosyal boyu-
tu da içeren bir kavram olarak ele alınmalıdır. 
Akıllı Şehirler pazarı küresel ticaretin çok rahat 
uygulanabileceği bir alan olarak görülmektedir. 
Bu nedenle küresel ölçekli firmalar, merkezi hü-
kümetler ve yerel yönetimler için “Akıllı” Şehirler 
piyasa düzeninin kurgusal ve finansal altyapısını 
oluşturmaya başlanmıştır.

Akıllı şehir pazarının 2025 yılında 2,5 trilyon ABD 
Doları hacme ulaşması beklenmektedir (ÇŞB, 
2020).Dolayısıyla ülkemizde akıllı şehir çalışma-
larının ortak bir işleyiş içerisinde sürdürülmesi, 
kaynak israfının ve mükerrer çalışmaların önüne 
geçilmesi ve akıllı şehirlere yönelik “Akıllı” Şehir 
oluşumu tüm tarafların katılımıyla insan odaklı 
yeni bir kent yönetim modelinin oluşturulabil-
mesi ve yeni bir düzenin kurulabilmesi olarak ele 
alınmalıdır. Aksi takdirde yalnız yenilikçi ve sorun 
çözen ancak kentin ve kentlinin sosyo-kültürel 
alanı daraltan teknolojik uygulamalar haline ge-
lir. Bunlar da bir kenti “Akıllı” Yerleşim, su yöneti-
mini de “Akıllı Su Yönetimi” yapmayacaktır. Diğer 
bir ifadeyle; odağında insan ve evrensel insani 
değerlerin olmadığı, dayanışma ve toplumsal 
faydayı öne çıkarmayan, sadece teknoloji tabanlı 
yenilikçi uygulamalar üzerinden ekonomik yatı-
rım olarak görülen yaklaşımlar, bir kentin “Akıllı” 
yerleşim olmasını da sağlamayacaktır.

 Burada teknolojik 
dönüşüm için sıkça 

kullanılan “akıllı” kavramı 
teknik olduğu kadar sosyal 

boyutu da içeren bir kavram 
olarak ele alınmalıdır. 
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Ayrıca kentin “Akıllı” yaşam alanları, sadece tek-

noloji yoğun elektronik, robotik makinalarla dolu 

suni alanlar değil ekolojik dengesi korunmuş 

doğal yaşam ve sosyal gelişim alanları olarak ele 

alınmalıdır. Akıllı kentler ruhu olan, insanın tek-

nolojik ekosistemin bir mekanik parçası değil do-

ğal ekosistemin biyolojik bir varlığı olarak düşü-

nüldüğü yerleşim birimleri olmalıdır. 

Sonuçlar ve Kısa Öneriler 
İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı özellikle kent-

lerin su yönetimlerin üzerine sürekli ilave yükler 

ve sorumluluklar bindirmektedir. Bu konuların 

sürdürülebilir olarak çözümü ve yönetimi için bir 

paradigma değişimi gereklidir. Yaşanan süreçler 

daha verimli ve yenilikçi bir su yönetimi politi-

kasına geçilmesini gerekli kılmaktadır. Yenilikçi 

kentsel su yönetimi için katılımcı, uyarlanabilir 

(Adaptive), bölgesel ölçeklerde, amacına uygun 

kalitedeki suyu döngüsel olarak kullanmayı önce-

leyen, yönetimde esnekliği amaçlayan toplumcu 

gerçekçi bir anlayışa ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ayrıca teknolojik gelişmelerin hızlandığı bu dö-

nemde değişimin yönetimi ve dönüşümün de-

netimi çok önemli kavramlar haline gelmiştir. 

Bunun için süreci önce anlamak sonra bilerek 

kontrollü bir dönüşüm gerçekleştirmek gereklidir. 

Yerel yönetimlerimiz “Akıllı” kavramı altında su 

hizmetleri, ulaşım hizmetleri gibi vatandaşa yö-

nelik temel hizmetlere ilişkin araştırma-geliştir-

me çalışmaları yapabilecek idari yapılanma süre-

cini hızlandırmalıdır. İdari alanda öncelikli olarak 

sağlanacak bu gelişme, “Akıllı” Şehir uygulamaları 

için kredi bağlantılı gelecek uluslararası projelerin 

koşullarına doğrudan teslim olmadan, değişimin 

yönetimine toplumcu-gerçekçi bir paradigma ile 

hazırlık yapılmasını kolaylaştıracaktır.

Kısa öneriler;

• Suyun kaynağında korunmasına öncelik ve-
rilmesi,

• Dijital dönüşümün kontrolü için insan kay-
nağı oluşturmaya, disiplinler arası meslek içi 
eğitime ve sürekli eğitime önem verilmesi, 

• Ekolojik denge ve su kullanımında toplum-
sal bilinç için STK’lar ile iş birliği, 

• Kentlere komşu havzalardan yapılan su 

transferi ile ilgili risklerin iklim değişikliği risk 
analizine dahil edilmesi,

• Kentte suyu yöneten ve kullananlar için Or-
tak Stratejik Hedef belirlenmesi, 

• Akıllı Şehir kavramının sosyo-kültürel özgür-
lükçü değerlere duyarlı, doğal ekolojik den-
ge merkezli olarak ele alınması.
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YERALTI SULARI VE KANAL 
İSTANBUL İÇİN ÖNEMİ

 Geleneksel uygarlıklarda su aynı zamanda, 

içerisinde mistik bir arıtma ve temizleme gücü 

barındıran, saflığın, sadeliğin, bilgeliğin de sembolü 

olmuş, bütün dinlerde kutsal kabul edilmiştir. 

Prof. Dr. Erdoğan YÜZER
Emekli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
erdoganyuzer@gmail.com

Bu yazıda, suyun canlı yaşamındaki vazgeçilmez 

yeri, özellikle yeraltı sularının ayrıcalıklı önemi 

özetlendikten sonra Kanal İstanbul Projesi kap-

samında yeraltı sularının geleceği üzerinde du-

rulmuştur.

Giriş

İ
nsan yaşamı evrensellik kavramı ile birlikte 
değerlendirildiğinde bunlar arasındaki ol-
mazsa olmaz köprünün ‘Su’ olduğu görülür. 
Bu nedenle ‘Yaşamın Özü Sudur’ tanımında 

yeryüzündeki insan varlığının ve oluşan uygar-

lıkların gelişmesinin ve devamının ne denli suya 

bağlı bulunduğu, hayatın vazgeçilmez kaynağı 

olduğu vurgulanmaktadır. Geleneksel uygar-

lıklarda su aynı zamanda, içerisinde mistik bir 

arıtma ve temizleme gücü barındıran, saflığın, 

sadeliğin, bilgeliğin de sembolü olmuş, bütün 

dinlerde kutsal kabul edilmiştir.

Denizler, göller, akarsular, yaşamımıza değişik 

tat ve sağlık katan sıcak ve soğuk su kaynakları, 

hayranlıkla izlenen mağara oluşumları, benzersiz 

görsel zenginlik sunan şelaleler ve buzullar doğa 

ile suyun gizemli birlikteliklerinin, başka bir de-

yişle kucaklaşmasının ve Su Deyince! sorgulama-

sının ilk akla gelenleridir (Şekil 1).

Su, özellikle üzerinde yaşadığımız gezegenin 

doğru kullanılması ve paylaşılması gereken, öne-

mi gittikçe daha duyarlı olarak anlaşılan bir ni-

metidir. Nitekim son 50 yılda yoğunlaşan uzay 

araştırmalarının sonrasında yanıtı merakla bek-

lenen ilk soru ‘Su var mı?’ dır. Biliyoruz ki su var-

sa yaşam ve yaşanabilir bir ortam vardır. Sadece 

suya özgü bu ‘farklılık’ nedeni ile 2009 yılında İs-

tanbul’da düzenlenen ‘5. Dünya Su Forumu’nun 

ana teması, biraz da felsefi, insancıl bir yaklaşım-

la, ‘Farklılıkların Suda Yakınlaşması’ – ‘Su Bir ara-

ya Getirir!’ olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımda 

suyun hoşgörü kültüründe oynadığı müstesna 

rol belirtilmek istenmiştir.

Şekil 1. Yaşamın özü su
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Suyun Yeryuvarındaki Öyküsü:
Yeryuvarı (dünya), evrenin ‘yaşamın vazgeçilme-

si’ olarak nitelendirilen ‘su’ ya sahip, ayrıcalıklı tek 

gezegenidir. Katı, sıvı, gaz fazlarında bulunan su, 

atmosfer ve yerkabuğu arasında sürekli bir cevi-

rim halindedir. Bu sürekli cevirim Hidrolojik Do-

laşım olarak bilinmektedir (Şekil 2). Başka bir de-

yişle gezegenimizdeki yenilenebilir nitelikteki bu 

zenginliğin miktarı sabit kalmakta, sadece fazları 

değişmektedir.

Yeryüzüne atmosferden yağış (yağmur, kar, dolu 

vb.) şeklinde düsen meteorolojik kökenli suların 

bir bölümü yüzeysel akışa geçer, bir bölümü bu-

harlaşır, bir bölümü de yeraltına süzülür. Bu su-

lar, yerkabuğundaki jeolojik ortamın özelliklerine 

göre yeraltında depolanır (rezervuar) ve değişik 

surelerde ‘Su-Kaya etkileşimi’ ile oluşan erimeler 

sonucunda mineralojik ve kimyasal özellik kazanır.

Hidrolojik dolaşımdaki döngü süresi bazen daki-

kalar içinde tamamlanmakta, bazen de onlarca 

yıl, hatta termal suların derin dolaşımında oldu-

ğu gibi binlerce yıl almaktadır.

Suyun miktarı ve dağılımı kadar kullanımındaki 

alışkanlıkların, zamanla kültüre dönüşen gele-

neksel uygulamaların da ayrı bir önemi bulun-

maktadır. İnsanoğlu su ihtiyaçlarını kolaylıkla 

karşılayabilmek için önceleri su kaynaklarının bu-
lunduğu yakın çevrelere yerleşmeyi tercih etmiş, 
suyun yetersiz kaldığı veya yerleşim alanlarına 
uzak olduğu bölgelerde ise, kaynakları çeşitli 
malzeme kullanarak oluşturdukları su yapıları 
ile yerleşim alanlarına taşımışlardır. Bentler inşa 
ederek suyu biriktirmeyi, bu suyu kemerler ve 
kanallar ile yerleşim alanlarına taşımayı, suyol-
ları üzerine köprüler inşa etmeyi, sarnıç, çeşme, 
sebil, şadırvan, kaplıca, hamam gibi su yapılarını 
gerçekleştirerek insanlar ile suyu kavuşturmayı 
başarmışlardır. Böylelikle her uygarlığın kendine 
özgü bir ‘su kültürü’ oluşmuştur.

Anadolu’daki uygarlıkların çok boyutlu analizin-
de, eski Yunan’dan Roma’ya, Osmanlı dönemin-
den Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan geçiş sırasın-
da yer alan manevi değerler arasında ‘su kültürü’ 
nün ayrı bir yeri vardır. İlk büyük su uygarlıklarını 
kurmuş olan Roma İmparatorluğunun bu alan-
daki gerçek varisi Osmanlı Devletidir. Osmanlı-
lar Romalıların yaptığı su ve sulama sistemlerini, 
köprü, kemer, sarnıç, ark gibi su yapılarını koru-
yup, geliştirmişlerdir (ÇEÇEN, K., 2000).

Yeraltı Suları:
İçme ve kullanma su gereksinmesinin önemli bir 
bileşeni olan yeraltı sularının kökeni meteorolojik 

Şekil 2. Hidrolojik dolaşım
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yağışlara (yağmur, kar vb.) dayanır. Yağışın, yakla-
şık bir genelleme ile 1/3’ü yüzeysel akışa geçer, 
1/3’ü buharlaşır, 1/3’ü de yeraltına süzülerek ‘aki-
fer’ olarak isimlendirilen ‘su taşıyan’ ortamlarda 
birikir. Yeraltı sularının yüzey suları ile beslenerek 
birikimi (rezerv) iklim, yerel jeolojik özelliklere ve 
insan eli ile oluşturulan ‘yapay’ geçirimsiz örtüle-
re bağlı olarak süzülür ve gelişir.

Bir bölgede akifer nitelikli ortamlardan yararlan-
mak doğal yollarla kaynaklar (memba) ya da in-
san eli ile açılan kaynaklarla (sondajlar) sağlanır.

Yeraltı Sularının Önemi ve Ayrıcalığı:
İçme ve kullanma su gereksiniminin karşılanma-
sında yeraltı sularının ‘stratejik’ bir önemi bulun-
mamaktadır.

Bunlar:

• Yeraltı sularının yüzey sularına oranla kirlen-
meye karşı daha korunaklı olması,

• Beslenme ile uyumlu çekim yapıldığında 
yerel olarak daha kolay (ekonomik) ulaşıla-
bilir bulunması,

• Kurak periyotlarda ve doğal afetler sırasında 
cankurtaran nitelikte olması,

• İçerdiği mineraller açısından yüzey sularına 
oranla daha zengin oluşu,

• Savaş anında ve biyokimyasal terör eylemle-
rine karşı (korunaklı) güvenilir bulunması,

olarak sıralanabilir.

Yeraltı Sularının İstanbul İçin Önemi:
İstanbul’un her iki yakasında, jeolojik yapısının 
doğal bir sonucu olarak, çok nitelikli ünleri tarih-
sel dönemler boyunca bilinen çok nitelikli mem-
ba suları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra yerel 
olarak kurumsal (DSI, İBB, ISKI vb.) ve özel kişiler-
ce açılan çok sayıda su kuyusundan da yararla-
nılmaktadır.

İstanbul’un Trakya yakasındaki yeraltı sularını ta-
şıyan en önemli akiferleri Bakırköy kireçtaşları ve 
Kırklareli kireçtaşları olarak bilinen, kırıklı, boşluk-
lu (karstik) depolama alanlarıdır.

İstanbul’un en önemli yeraltı suyu rezervi 1960’lı 
yıllara kadar kuyulardan basınçlı olarak fışkırarak 
yeryüzüne çıkan ‘Bakırköy-Çırpıcı Yeraltı Suyu 
Havzası’dır. Bu havzada, beslenme ile orantısız, 
yasal olmayan (kaçak) yüzlerce kuyuların açılması 
ve beslenmeyi önleyen yoğun yerleşme nedeni 
ile bu havzadan günümüzde yararlanılamamak-
tadır. Anılan yıllarda yüzeyden kendiliğinden aka-
cak kadar verimli olan bu akiferdeki dinamik su 
seviyesi günümüzde 200 m’lere kadar düşürül-
müştür. Başka bir deyişle bu havza tüketilmiştir. 
Özetle, bu havza yeraltı sularından yararlanmada 
ders alınacak önemli bir örnektir. 

Yeraltı sularının vazgeçilmezliğini kanıtlayan en 
iyi diğer bir örneği İstanbul halkı, 1990’lı yılların 
başındaki ‘Kuraklık Dönemi’nde yaşamıştır. Yağ-
mur bombalarının yanı sıra, yağmur dualarına 
çıkıldığı, mahallelerde Yalova’dan tankerlerle ge-
tirilen su ile ‘satış istasyonlarının açıldığı dönem-
lerde yeraltı sularının bir ‘kurtarıcı’ olduğu unu-
tulmamalıdır.

Genel hidrojeolojik sınıflandırmada ‘geçirimsiz’ 
varsayılan kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ardalanması ola-
rak bilinen ‘Trakya Formasyonunda’ bazı sitelerde 
açılan yüz metreyi aşan derinlikteki kuyulardan 
0,1-0,2 lt/sn gibi sınırlı debideki çok sayıda kuyu-
lardan sağlanan 8-10 ton/gün su, ‘Can Kurtaran’ 
olmuştur. Bu örnek, kuraklık dönemlerinde akifer 
niteliği taşımayan ortamların bile yukarıda ‘stra-
tejik’ olarak nitelendirilen yeraltı suyu kaynakların 
İstanbul için ne kadar önemli olduğunu göster-
mektedir. Vurgulanan nedenlerle, ‘Kanal İstan-
bul’ güzergahında bulunan yeraltı suyu akiferleri-
nin korunmasının mutlak gereği çok açıktır.

Bir kentin içme/kullanma suyu gereksinmesinin 
karşılanmasında ‘Kentsel Su Yönetimi ve Strate-
ji’nin belirlenerek planlanması esastır.

 Vurgulanan nedenlerle, 
‘Kanal İstanbul’ 

güzergâhında bulunan 
yeraltı suyu akiferlerinin 

korunmasının mutlak gereği 
çok açıktır. 
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Bu planlama sırasında:

• Var olan yerüstü ve yeraltı kaynaklarının be-
lirlenmesi,

• Yeni geliştirilecek kaynakların değerlendiril-
mesi ve bu konuda kamu (DSI, ISKI, Üniver-
siteler, Belediyeler vb.) ve özel sektör kuru-
luşları ile birlikte koordineli olarak çalışılması 
kaçınılmazdır.

Kanal İstanbul Projesi Ocak 2020 tarihli ÇED ra-
porunda bu hususlara ne kadar uyulduğu tartış-
malıdır!

Kanal İstanbul Projesi ve Yeraltı 
Suları:
Yeraltı su kaynaklarına ilişkin genel ve İstanbul 

özelindeki bazı değerlendirmelerden sonra, aşa-

ğıda KANAL İSTANBUL ÇED Raporu (Ocak 2020) 

özelinde bu konular ile ilgili düşüncelerimiz ana 

başlıklar altında açıklanmaktadır.

• Kanal İstanbul Güzergahının Jeolojisi ve 
Hidrojeolojisi, Modelleme Çalışmaları,

• Yeraltı suları YAS seviye değişmesinden bek-
lenen sorunlar,

• Yeraltı suları- yüzey suları ilişkilerinden doğa-
cak Tuzlanma sorunları,

• Yapım (kazı) sonrasındaki işletme sırasında 
ortaya çıkabilecek olası sorunlar,

Günümüzde tartışmaya konu olan Kanal İstan-

bul Güzergahı, üzerinde çalışılan 5 güzergahtan 

birisi olan (4) nolu seçenektir. Bu güzergah, gü-

neyde Marmara Denizinden başlayarak 45 km 

boyunca Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı 

ve Terkos gölünün doğusundan geçerek Kuzey-

de Karadeniz’e ulaşmaktadır. Bu güzergahın 

seçimi ile Sazlıdere barajındaki suyun büyük bir 

bölümü, Terkos Gölü beslenme alanının 20 km2 

si kaybedilmekte, Sazlıdere Barajındaki suyun 

dağıtımını sağlayan İkitelli ve Terkos İsale hatları 

kesilmekte, 70 milyon m3/yıl su devre dışı bırakı-

larak kaybedilmektedir.

Güzergahı içine alan 1/25.000 ölçekli jeoloji ve 

hidrojeoloji haritaları var olan haritalar ile sınırlı 

sayıdaki karotlu sondajlara dayalı olarak hazır-

lanmıştır. Hazırlanan hidrojeolojik modellerin 

dayandırıldığı verilerin tartışmalı olduğu ve uygu-
lama öncesinde daha ayrıntılı bir modelin gerek-
liliği Ocak 2020 raporunda da belirtilmektedir.

1/25.000 ölçekli haritadan alınan jeoloji kesitler-
deki yatay/düşey ölçek oranı 1/10 olarak abartılı 
seçilmiştir. Bu durum ilk değerlendirmede doğal 
yapıyı algılamakta güçlük doğurmaktadır. Jeoloji 
haritası esas alınarak hazırlanan hidrojeoloji hari-
tasında akifer özellikli birimler olarak ‘Alüvyonlar’ 
ve ‘Kırklareli Karstik Özellikli Resifal Kireçtaşları’ 
belirtilmiştir. Özellikle sorun doğurma potansiye-
li yüksek olan kireçtaşları, raporda belirtildiği gibi 
sadece KM: 09+500-14+650 arasındaki 5,15 km ile 
sınırlı alanda değil, güzergahın kuzeye doğru olan 
diğer kesimlerinde de görülmektedir. Bu husu-
sun göz önüne alınmaması önemli bir eksikliktir.

4 Nolu Kanal İstanbul Güzergâhında 
Yeraltı Suyuna ‘YAS’ İlişkin Sorunlar:
• Terkos Gölü ile ilgili sorunlar,

• Tarım alanları ile ilgili sorunlar,

• YAS havzalarına ilişkin tuzlanma sorunları,

• Kazı sonrası işletme sonrası beklenen olası 
tehlikeler,

olarak sıralanabilir.

Terkos Gölü ile İlgili Sorunlar:
Bilindiği gibi Terkos Gölü İstanbul’un içme/kul-
lanma su ihtiyacının önemli bir bölümünü (%20
-21) karşılamaktadır. Bu nedenle Terkos Gölü 
suyunun miktar ve kalite açısından korunması 
önemlidir. Normal koşullarda Terkos Gölünden 
Kanala doğru önemli miktarda bir yeraltı suyu 
akımı mevcuttur. Ancak kazı sırasında kanal  
taban kotu olan -20,75 m derine indirildiğinde 
bu miktarda da bir artış olacaktır. Bu akışı önle-
mek için yapılacak olan sızdırmazlık perdesinin 
arkasında birikecek basınçlı su önemli sorunlar 
doğuracaktır.

Tarım Alanları ile İlgili Sorunlar:
Kanal kazısının -20,75m’ye düşürülmesi ile birlikte 
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kanalın iki yakasında da var olan YAS seviyesi ka-
nala doğru su akışı ile önemli ölçüde düşecektir. 
Bu durum tarım alanlarının sulamasını sorunlu 
hale getirecektir.

YAS Havzaları ile İlgili Sorunlar:
Daha önce de belirtildiği gibi İstanbul’un Strate-
jik Yeraltı Suyu Rezervleri olarak DSI tarafından 
(19.05.2017) ve (19.10.1972) tarihlerinde ilan edilen 
‘İstanbul İli Avrupa Yakası İşletme Sahası’, ‘İstan-
bul, Topkapı ile Küçükçekmece arasında İşletme 
Sahası’nda emniyetli YAS çekim rezervlerine ula-
şıldığından bu sahaların korunması karar altına 
alınmıştır (Buna rağmen anılan sahalarda açılan 
çok sayıda kaçak kuyularda çekim yapıldığı da bi-
linmektedir!). Bu sahalardaki YAS rezervinin mik-
tar ve kalite açısından korunmasının yaşamsal 
önemi bulunmaktadır.  

Kanal kazısı sırasında bu havzalardaki akiferler-
den kanala doğru oluşacak önemli boşalımların 
önlenmesi gerekecektir. Daha da önemlisi, kana-
lın işletmeye açılması ile yükselecek tuzlu suyun 
komşu akiferlere sızması ve bu sızmanın zaman-
la ilerleyerek akiferin tamamını kullanılmaz hale 
getireceği tehdidi bulunmaktadır.

ÇED Ocak 2020 raporunda bu sızmanın Geo-
membran vb. geçirimsizlik yöntemleri ile ön-
lenmesinin planlandığı belirtilmektedir. Ancak, 
kilometrelerce uzunluktaki bu zonun geçirimsiz-
liğinin sağlanmasındaki herhangi bir zafiyet, bu 
yaşamsal nitelikteki stratejik akiferlerin kullanıl-
maz hale gelmesini sonuçlanacaktır. Kanımıza 
göre, bu durum Kanal İstanbul projesinin YAS 
açısından doğuracağı en önemli sorundur.

Kanalın İşletmeye Alınması Sırasında 
Beklenen Olası Sorunlar:
ÇED Ocak 2020 raporuna göre kanal boyunca 
yapılacak kazı yamaçlarında ve tabanda 23cm 
kalınlığındaki beton kaplama ile stabilitenin ve 
geçirimsizliğin sağlanması planlanmaktadır. De-
ğişik vesileler ile gündeme getirildiği gibi Kanal 
içinde meydana gelebilecek bir Deniz Kazası ha-
linde veya deprem, heyelan gibi doğal afetler so-
nucunda bu kaplamanın kırılarak hasar görmesi 

durumunda, kanaldaki suyun taşarak mevcut 
ve planlanan yeni yerleşim alanlarında ve tarım 
alanlarında ciddi sorunlar doğuracaktır. Daha da 
önemlisi DSI tarafından belgelenerek kullanımı 
sağlanan sondaj kuyularının açıldığı kireçtaşı aki-
ferlerinin tuzlanmasında geri dönüşümü çok zor 
olan sorunlarla karşılaşılacaktır. 

Göz ardı edilmemesi gerekli olumsuzlardan diğer 
bir önemlisi de bu olası deniz kazalarına bağlı ola-
rak yeni heyelanların gelişmesi olasılığıdır.

Bunlara ilaveden, Karadeniz’e paralel olarak dü-
şünülen kilometrelerce uzunluktaki dolgularda 
kazı sonrasında elde edilecek heterojen nitelikte-
ki, çoğu killi, siltli gevşek malzemenin kullanılma-
sı durumunda dalgaların aşındırması ile oluşacak 
kirliliğin kanal ile taşınarak Marmara’ya ulaşacağı 
olasılığı da unutulmamalıdır.    
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 
SÜRECİNDE SU YÖNETİMİ

 İklim değişikliğine uyum stratejileri belirlenirken 

ülkelerin kendi şartlarını göz önünde bulundurarak 

aksiyon almaları gerekliliği aşikârdır. 

Prof. Dr. Güleda ENGİN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü 
gengin@yildiz.edu.tr

İ
klim değişikliği günümüzün en önemli 
problemlerinden biridir (McNutt, 2013). İklim 
değişikliğinin çevre ve ekosistem üzerinde 
doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu pek çok 

araştırmacı tarafından ortaya konmuştur. Özellikle 

sınırlı doğal su kaynaklarını ve su ekosistemlerini 

doğrudan etkilemektedir. Ancak yapılan bilimsel 

çalışmalar, iklim değişikliğinin etkilerinin ülkeden 

ülkeye, hatta aynı ülke içinde bölgeden bölge-

ye farklılıklar arz ettiğini göstermektedir (IPCC, 

2007). Bazı bölgelerde kuraklık gözlenirken, bazı 

bölgelere geçmişte olduğundan daha fazla yağış 

düşmektedir. Dolayısıyla iklim değişikliğine uyum 

stratejileri belirlenirken ülkelerin kendi şartlarını 

göz önünde bulundurarak aksiyon almaları gerek-

liliği aşikârdır. Bu durumda, su kaynakları ve arazi 

kullanım yönetimi stratejileri iklim değişikliğinin 

etkilerine göre güncellenerek düzenlenmelidir. 

İklim değişikliğinin, özellikle kurak ve yarı kurak 

bölgelerde, mevcut su kaynakları üzerinde ar-

tan bir baskıya sahip olduğu bilinmektedir (Krol 

ve diğ., 2006). İklim değişikliği, su kaynaklarında 

hem zamana ve mekâna bağlı olarak, hem de 

miktar ve kalite olarak önemli değişikliklere se-

bep olabilmektedir. Bu olumsuzlukların özellik-

le Akdeniz’in güney bölgelerinde büyük ölçüde 

etkili olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte, çe-

şitli çalışmalarda ülkemizin de yer aldığı kuzey 

Akdeniz ülkelerinde de kayda değer etkilerin 

beklendiği ifade edilmektedir. Önümüzdeki 10-

20 yıl içinde, Akdeniz Havzası’nda yer alan ülke-

lerdeki iklim değişikliğinin tahminî etkileri bu 

parametrelere bağlı olarak uzun süreli kuraklık, 

azalan yağış miktarı, kıyı akifer tuzlanması, verimli 

toprakların azalması, çölleşme ve sürdürülemez 

yönetim uygulamaları olarak sıralanmıştır (FP7 

CLIMB Projesi Raporu, 2014). Son zamanlarda ya-

pılan bir çalışmada, 2050 yılına kadar Akdeniz ül-

kelerinin kıyı bölgelerinde ortalama sıcaklık artı-

şının 1.5 °C civarında olduğu tahmin edilmektedir 

(Schleussner ve diğ., 2016). Uygun uyum strateji-

leri geliştirilmediği sürece, bu hassas bölgedeki 

tahmin edilen değişikliklerin siyasi ve ekonomik 

aktörler arasındaki çatışma potansiyelini artırabi-

leceği düşünülebilir.

 İklim değişikliği, su 
kaynaklarında hem zamana 
ve mekâna bağlı olarak hem 

de miktar ve kalite olarak 
önemli değişikliklere sebep 

olabilmektedir. 

Giriş
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Bu sebeple, su yöneticilerinin, paydaşların ve 

karar vericilerin su kaynakları hakkında kritik  

kararlar almaları gerekmektedir. İlk adım olarak, 

su kullanımı ve tüketiminin değişen özelliklerine 

katkıda bulunan tüm ana faktörlerin belirlenme-
si gerekmektedir. Buradaki önemli sorun, farklı 
bölgelerdeki su kaynaklarının, değişen dereceler-
de belirsizlikler altında iklim değişikliğinden etki-
lenmesidir. Bu nedenle, kapsamlı ve entegre bir 
gözden geçirmeyle, ele alınan havzanın/kentin 
mevcut su kaynağı potansiyelinin ve yakın/uzak 
gelecekte iklim değişkenliğinden etkilenme dü-
zeylerinin ilk ve öncelikli olarak belirlenmesi ge-
rekmektedir. Doğal şartların dinamiklerini analiz 
ederek ve iklim değişikliği şartları altında ortaya 
çıkabilecek muhtemel su kıtlığının, hidrolojik, 
iklimsel ve sosyo-ekonomik boyutları ile ele alı-
narak potansiyel eksikliklerin ve ihtiyaçların belir-
lenmesi gerekir. 

İklim değişikliğine uyum sürecinde su kaynak-
larının yönetiminde temel amaç, iklim değişikli-
ğinden kaynaklanabilecek su stresine karşı muh-
temel kırılganlığı daraltmak ve bu amaçla gerekli 
önlemlerin tek elden takip edilmesini sağlamak-
tır. Bilindiği gibi su varlığına göre ülkeler sınıflan-
dırıldığında; yılda kişi başına düşen ortalama kul-
lanılabilir su miktarı 1.000 m³’ten az olan ülkeler 
“su fakiri”, 2.000 m³’ten az olan ülkeler “su azlığı”, 
8.000 - 10.000 m³’ten fazla olan ülkeler ise “su 
zengini” olarak kabul edilmektedir. 10. Kalkınma 
Planı’nda (2014-2018) da belirtildiği üzere ülke-
miz, 2013 yılı itibariyle kişi başına düşen yaklaşık 
1.500 m³ kullanılabilir su miktarı ile su azlığı çe-
ken ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılında 
kişi başına düşen 1.100 m³ kullanılabilir su mikta-

rıyla, Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna 
gelebilecektir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).

Özellikle içme suyu temin edilen su kaynakları-
nın sınırlı olduğu bölgelerde, su kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimini sağlamak için uyum 
stratejilerinin uygulanmasında karşılaşılabilecek 
idari ve maddi engeller aşılmalı, ilgili kurumlar 
arasındaki koordinasyonu sağlayacak altyapı ku-
rulmalı ve çok disiplinli bir yaklaşımla yakın, orta 
ve uzun vade için belirlenecek etkin uyum strate-
jileri ve tedbirler listesi hazırlanmalıdır (Govindan 
ve Al-Ansari, 2019). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
2011-2023 yılları için İklim Değişikliği Ulusal Eylem 
Planı’nı ve İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Ey-
lem Planı’nı yayınlamıştır. Su kaynaklarının yöne-
timi özelinde belirlenen amaçlar doğrultusunda 
varılması öngörülen hedefler ve gerçekleştirilme-
si planlanan eylemler çeşitli başlıklar altında ele 
alınmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012). 

Bir Akdeniz ülkesi olarak, iklim değişikliğinden 
dolayı hidrolojik döngünün ve nispeten sınırlı su 
kaynaklarının etkileneceği ülkemizin koruma ve 
kullanma dengesini düzenleyen politikalar üret-
mesi gerekmektedir. Türkiye’de su ile ilgili faali-
yetler merkezî olarak planlanmaktadır. Bilindiği 
gibi su yönetiminde yasal ve kurumsal çerçeveler 
önemli belirleyicilerdir. Su ve iklim değişikliği ile 
ilgili kurumlar tarafından inisiyatifler alınarak çe-
şitli programlar yürütülmeye başlanmış olsa da 
mevzuat, yapısal reformlar, teknik yenilik, çevre 
yönetimi, finansal boyut ve sosyal kaygılar bir bü-
tün olarak ele alınmadıkça gerçekçi ve sürdürüle-
bilir bir çerçeve oluşturulamaz. Tüm bu paramet-
relerin toplanarak havza temelli yönetim şekli 
ivedilikle belirlenip ilgili mevzuat maddelerine 
entegrasyonu sağlanmalıdır.

 İklim değişikliğine uyum 
sürecinde su kaynaklarının 
yönetiminde temel amaç, 

iklim değişikliğinden 
kaynaklanabilecek su 

stresine karşı muhtemel 
kırılganlığı daraltmak ve bu 
amaçla gerekli önlemlerin 
tek elden takip edilmesini 

sağlamaktır. 

 Bir Akdeniz ülkesi olarak, 
iklim değişikliğinden 

dolayı hidrolojik döngünün 
ve nispeten sınırlı su 

kaynaklarının etkileneceği 
ülkemizin koruma ve 
kullanma dengesini 

düzenleyen politikalar 
üretmesi gerekmektedir. 
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İklim değişikliğine uyum sürecinde tarım, or-
mancılık, biyo-çeşitlilik, enerji, sağlık, ulaşım gibi 
pek çok sektörde ele alınması gereken hususlar 
olmakla beraber tüm yaşam biçimlerinin vaz-
geçilmezi olması bakımından su kaynaklarının 
yönetimi diğerlerine göre bir adım öne çıkmak-
tadır. Aslına bakılırsa suyun bu bahsedilen sek-
törlerden bağımsız olarak ele alınması düşü-
nülemez. Su yönetimine geleneksel, parçalı bir 
yönetim yaklaşımı uzun vadede sürdürülebilir 
faydalar sağlamayacaktır. Su kaynakları ve bunla-
rın nasıl yönetildiği özellikle sağlık, gıda üretimi 
ve güvenliği, içme suyu temini, enerji, sanayi ve 
ekosistemlerin işleyişi olmak üzere toplumun ve 
ekonominin neredeyse tüm katmanlarını etkile-
mektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğine uyum 
sağlamak su yönetimine entegre bir yaklaşım ile 
temin edilebilir. İklim değişikliğine uyum ve ik-
lim değişikliğinin etkilerini azaltmak için uygun 
seviyelerde yenilikçi teknolojilerle birleştirilmiş 
bütünleşik çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
İklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak ve 
böylece su güvenliğini arttırmak için mevcut su 
yönetimi uygulamaları üzerine uygun adaptas-
yon önlemleri alınmalıdır.

Bir başka önemli husus da sürdürülebilirlik kav-
ramının iklim değişikliğiyle ilgili geliştirilen ve 
değiştirilen politika seçeneklerinin ayrılmaz bir 
parçası, bileşeni olarak anlaşılması ve yaygın-
laştırılması gerekliliğidir. Hükûmetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin (IPCC, 2007) yayınladığı ra-
porlardan da anlaşıldığı üzere iklim değişikliğine 
uyum sürecinin uzun bir vadede gerçekleşmesi 
beklendiğinden iklim değişikliği ile mücadelede 
su yönetimi ile alakalı programların geliştirilme-
sinde iklim değişikliğine uyumun muhakkak su-
rette dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

İklim Değişikliği Sürecinde Su 
Yöneticilerinin Alması Gereken 
Tedbirler
Sürdürülebilir su yönetimini uygulamak için hid-
rolojinin çok iyi bir şekilde anlaşılması şarttır. İk-
lim değişkenliğinin özellikle nispeten daha kurak 
bölgelerdeki su talebi üzerindeki etkisi büyüktür. 
Yağış ve kuraklık analizinin çok iyi bir şekilde ya-
pılması, bitki su tüketimi verilerinin derlenmesi, 
bölgesel farklılıkların ortaya konması ve bu de-
ğişkenlere bağlı olarak iklim değişkenliğini de 
entegre eden bir analiz sisteminin geliştirilmesi 
önemlidir (Scholz, 2019). Entegre analiz sistemi-
nin ilk basamağı güvenilir veri transferi ile temin 
edilebilir. Bunun için sistematik bir su miktar ve 
kalite izleme sisteminin kurulması, veri depolama 
sistematiğinin tesis edilmesi, verilerin uygun yön-
temlerle işlenmesi ve kurumlar arası veri akışının 
iyi bir şekilde koordine edilmesi gerekmektedir. 

Taşkın, maalesef ülkemizde özellikle kuzey böl-
gelerde sıkça karşılaştığımız bir doğal afettir. Av-
rupa Birliği’nin hazırlamış olduğu Taşkın Direktifi 
kapsamında üye devletlerin taşkın riski taşıyan 
tüm nehir havzaları ve kıyı alanları için taşkın risk 
haritaları üretmeleri beklenmektedir. Türkiye’de 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Taşkın ve Kuraklık Yö-
netimi Daire Başkanlığı konuyla ilgili çalışmalar 
yürütmektedir. Üretilen haritaların bölgesel baz-
da elde edilen yeni veriler doğrultusunda tekrar 
analiz edilerek güncellenmesinin temin edilme-
si gerekmektedir. Zaman zaman ortaya çıkan ve 
ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan ekstrem 
hava olaylarını kestirmek ve bu olayların şiddeti 
ile ortaya çıkacak olumsuzlukların ilişkisini tespit 
edecek Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, er-
ken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve bu çalış-
malardan elde edilen sonuçlara göre acil eylem 
planlarının revize edilmesi gerekmektedir.

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere pek çok 
kentte kayıp ve kaçaklar ciddi bir su kaybına se-
bep olmaktadır. İstanbul’da akıllı izleme sistem-
leri kullanılarak Kayıp Kaçak Yönetim Sistemi 
kurulmuş ve 2017 verilerine göre İstanbul’da ka-
yıp-kaçak oranı %24 seviyelerine düşürülmüştür 
(Dağlar vd., 2017). 

Üniversite kampüsleri veya büyük park alanların-
da yağmur suyu toplama sistemlerinin yapılarak 

 Sürdürülebilirlik 
kavramının iklim değişikliğiyle 
ilgili geliştirilen ve değiştirilen 

politika seçeneklerinin 
ayrılmaz bir parçası, 

bileşeni olarak anlaşılması 
ve yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 
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yağmur suyunun geri kazanılması ve rekreasyon 
alanlarının sulamasında kullanılması önemlidir. 
Ayrıca büyük su sızdırmayan alanlara sahip yer-
lerde su sarnıçları vasıtasıyla suların toplanması 
ve daha sonra tekrar değerlendirilmesi suyun ka-
zanımı için gereklidir.

Özellikle kentsel geri dönüşümün gerçekleşti-
ği bölgelerde gri su kazanımının zorunlu hale 
getirilmesi, elde edilen suyun çeşitli amaçlarla 
kullanımının teşvik edilmesi sağlanmalıdır. Buna 
ilave olarak arıtılmış atıksuların ileri teknolojilerle 
arıtımı ve gerekli hijyen kuralları temin edildikten 
sonra sulamada kullanımı da ciddi bir şekilde ele 
alınması gereken hususlardan bir tanesidir. 

Sanayide az su kullanan teknolojilerin seçilmesi 
desteklenmeli, endüstriyel atıksuların membran 
prosesler gibi ileri arıtma teknolojileriyle arıtıldık-
tan sonra proses suyu olarak tekrar kullanılabi-
lirliğinin araştırılması teşvik edilmeli, bu şekilde 
suyun tekrar kullanıldığı tesislere çeşitli kolaylıklar 
sağlanmalıdır.

Ağaç yaşken eğilir prensibiyle hareket ederek su 
tasarrufu eğitimlerinin ilkokul yaşlarından itiba-
ren çocuklara verilmesi ve bu alışkanlığın kazan-
dırılması gerekmektedir. Benzer şekilde evlerde 
su tüketiminin azaltılması için yerel televizyon 
kanallarında verilebilecek kamu spotları ve yol 
kenarlarındaki afişler vasıtasıyla halkın bilinç-
lenmesi sağlanmalıdır. Özellikle su tüketimini 
azaltan mekanik ekipmanların tanıtımı yapılarak 
hava ile basınçlandırılmış armatürlerin kullanımı, 
az su kullanan tuvalet rezervuarları, zaman ayarlı 
muslukların kullanımı teşvik edilmelidir. Bu gibi 
mekanik veya fotoselli sistemlerin okul, kamu 
binaları gibi çok kullanıcılı binalarda kullanımı 
özendirilmeli, bunları üreten firmalara da çeşitli 
teşvik paketleri sunulmalıdır.

Sonuç
Bu makalede ileri sürülen öneriler İstanbul gibi 
kentsel alanlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Daha önce de ifade edildiği gibi Türkiye gibi fark-
lı özelliklere sahip bölgelerden oluşan ülkelerde 
iklim değişikliğine uyum sürecinde su yönetimi 
için bölgenin özellikleri dikkate alınarak oluştu-
rulacak stratejiler belirlenmelidir. Bu makalede, 
iklim değişikliğiyle beraber yaşanması muhte-

mel su sıkıntılarını bertaraf etmek için kentlerde 
alınması gereken tedbirlerden bazıları genel hat-
larıyla sunulmuştur.
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YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) 
İLE BİNALARDA SU YÖNETİMİ

 İlerleyen yıllarda daha da etkilerinin hissedileceği 

iklim değişikliği ile yaşamak; çok fazla veya çok az 

su üzerindeki etkilerle başa çıkmak, toplumların 

ve ekonomilerin zayıflıklarını azaltmak için gerekli 

adımları atmak anlamına gelecektir. 

D
ünya tarihi boyunca birçok kez değişi-
me uğrayan dünya iklimi, Sanayi Dev-
rimi’nden önce volkanik patlamalar, 
Dünya’nın yörüngesindeki değişiklikler 

ve güneşten salınan enerji miktarı gibi doğal fak-

törlerden etkilenmiştir. Ancak, 18. Yüzyılın sonla-

rından itibaren özellikle Sanayi Devrimi ve fosil 

yakıtlarla ilgili insan faaliyetleri atmosferin kom-

pozisyonunu değiştirmeye başlamıştır.

Atmosferdeki ısıyı yakalayan gazlara sera gazları 

denilmektedir. Atmosferdeki karbondioksit gibi 

sera gazlarının ısıyı emerek Dünya yüzeyini daha 

da ısıtması sera etkisi olarak bilinmektedir. At-

mosfere daha fazla sera gazı yayıldıkça, ısı Dün-

ya atmosferi içinde hapsolmakta ve bu da Dün-

ya’nın sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. 

Karbondikoksit, okyanuslar ve canlı biyokütler ta-

rafından emilerek her yıl doğal süreçlerle atmos-

fere yayılmaktadır. 

İklim Değişikliğinin Suya Bağlı Etkileri:

• Su sıcaklığındaki artışlar

• Yağış yeri, zamanlaması, şekli ve miktarında-
ki değişiklikler

• Tropik fırtına yoğunluğunda artış

• Deniz seviyesinin yükselmesi

• Okyanus ve kıyı bölgelerdeki kimyasal ve fi-
ziksel değişiklikler (IPCC, 2007)

Su ile hava ve buharlaşma ile yağış arasındaki 
hassas denge, iklim değişikliğinin hissedildiği 
birinci döngü olarak kabul edilmektedir. İklim 
değiştikçe kuraklık, seller, eriyen buzullar, deniz 
seviyesinin yükselmesi ve fırtınalar gibi değişiklik-
ler meydana gelmektedir. 

 Atmosferdeki ısıyı 
yakalayan gazlara sera 
gazları denilmektedir. 

Atmosferdeki 
karbondioksit gibi sera 
gazlarının ısıyı emerek 

Dünya yüzeyini daha da 
ısıtması sera etkisi olarak 

bilinmektedir 
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Nüfus artışı ve teknolojinin beraberinde getirdi-

ği endüstriyel değişimler ile birlikte ihtiyaçlara 

yönelik hızlı tüketim, bitkiler, hayvanlar ve eko-

sistemlerin yanı sıra insan topluluklarını da ciddi 

risk altında bırakmaktadır. İlerleyen yıllarda daha 

da etkilerinin hissedileceği iklim değişikliği ile 

yaşamak, çok fazla veya çok az su üzerindeki et-

kilerle başa çıkmak ve toplumların ve ekonomi-

lerin zayıflıklarını azaltmak için gerekli adımları 

atmak anlamına gelecektir. (United States Envi-

ronmental Protection Agency, Climate Change 

in the Water Sector)

İnşaat sektöründeki sürdürülebilirliğe yönelik ge-

lişimler neticesinde, henüz tasarım aşamasında 

olan bir binanın, yaşam döngüsü boyunca koor-

dineli, tutarlı ve sürdürülebilir bir yapı olabilmesi 

için Yapı Bilgi Modellemesi (Building Informati-

on Modelling – BIM) araçlarıyla üç boyutlu simü-

lasyonları oluşturulabilmektedir. Buna ek olarak, 

oluşturulan simülasyonların su tasarrufuna yöne-

lik analizlerinin karşılaştırmaları yapılabilmekte 

ve böylelike optimum seçenek henüz tasarım 

aşamasındayken öngörülebilmektedir. Binalar-

dan kaynaklı iklim değişikliğinin negatif etkileri-

ne istinaden, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik 

bu yenilikçi hareket, daha kısa zamanda ve daha 

kesin bilgilerle daha sağlıklı yapıların oluşturul-

masına ve küresel problemlere karşı kaynak ta-
sarrufuna referans olmaktadır.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yapı-
lan bu çalışmada, teknolojideki gelişmelerden 
yararlanılarak çevresel kaynakların korunması 
ve kirliliğin azaltılması amacıyla sürdürülebilir 
yapıların gerekliliği ve spesifik olarak iklim de-
ğişikliğinin suya bağlı etkilerinin yeşil binalarda 
kullanılan sürdürülebilir teknolojilerle azaltıldığı 
vurgulanmaktadır.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, fosil yakıt kulla-
nımının beraberinde getirdiği diğer çevresel et-
kiler ile birlikte her geçen gün sürdürülebilirlik 
kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri içerisinde suya yönelik 
hedefler doğrultusunda herkesin sürdürülebilir 
su ve sanitasyon hizmetlerine erişiminin sağlan-
ması, önümüzdeki yıllar için kritik bir iklim deği-
şikliği azaltma stratejisi olarak öngörülmektedir. 
[Sustainable Development Goal 6]

 İklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında 
yapılan bu çalışmada, 

teknolojideki gelişmelerden 
yararlanılarak çevresel 

kaynakların korunması ve 
kirliliğin azaltılması amacıyla 

sürdürülebilir yapıların 
gerekliliği ve spesifik olarak 

iklim değişikliğinin suya bağlı 
etkilerinin yeşil binalarda 
kullanılan sürdürülebilir 
teknolojilerle azaltıldığı 

vurgulanmaktadır. 

 Sürdürülebilir inşaat ve 
sürdürülebilir mimarinin 
en temel amacı, ekolojik 

dengeyi sağlayarak ve 
gerekli yapım sürecini 
kullanarak insanlara 

uygun yerleşim yerlerini 
kurmak ve ekonomik 

eşitliğin desteklenmesiyle 
doğa ve çevre arasındaki 

uyumu sağlamaktır. 
BIM analiz araçlarıyla, 

tasarım aşamasındaki yeşil 
binaların su tüketimleri 

öngörülebilmekte, optimize 
edilmekte ve daha  

iyi çözümler  
üretebilmektedir. 
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Performansları ve çevreye olan duyarlılıklarından 

dolayı, yeşil bina projeleri binalardan kaynaklı kü-

resel problemlere karşı katkı sağlamaktadır. Ge-

nel çerçevede yeşil binaların küresel su problem-

lerine karşı binalarda su tüketiminin azaltılması, 

suyun yeniden kullanılması ve bina çevresi için 

kullanılan atık su altyapısında teknolojik strateji-

lerin benimsenmesiyle yapılmaktadır. Dünya’da 

ileri gelen sektörler arasında bulunan inşaat sek-

törünün en yeni proje teslim metodu arasında 

Entegre Proje Teslim Metodu (Integrated Project 

Delivery – IPD) sayılmaktadır. İnşaat sektöründe 

Entegre Proje Teslim Metodu ve metodun tek-

nolojisi olan Yapı Bilgi Modellemesi (Building 

Information Modeling – BIM) proje katılımcıları 

arasında entegrasyon rolünü desteklemektedir. 

IPD/BIM tabanlı proje yönetimi, proje kârlarını 

artırmayı hedeflemektedir. İnşaat sektöründe 

göreceli olarak gelişmekte olan BIM ve Sürdürü-

lebilirlik kavramlarının entegrasyonuyla yapılan 

çalışmalar yeşil bina projelerini desteklemektedir. 

Sürdürülebilir inşaat ve sürdürülebilir mimarinin 

en temel amacı, ekolojik dengeyi sağlayarak ve 

gerekli yapım sürecini kullanarak insanlara uygun 

yerleşim yerlerini kurmak ve ekonomik eşitliğin 

desteklenmesiyle doğa ve çevre arasındaki uyu-

mu sağlamaktır. BIM analiz araçlarıyla, tasarım 

aşamasındaki yeşil binaların su tüketimleri ön-

görülebilmekte, optimize edilmekte ve daha iyi 

çözümler üretebilmektedir. (U.S. Environmental 

Protection Agency, The Effect of Climate Change 

on Water Resources and Programs)

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve 
Binalarda Su Verimliliği
BIM analiz araçları ile su tüketimi ve su talepleri 

simüle edilebilmektedir. Tasarımcılar, BIM plat-

formundaki verileri su verimliliği için değerlen-

direbilmekte ve analizi için elektronik bir çizelge 

uygulaması ile bütünleştirebilmektedir. BIM mo-

dellemesindeki sıhhi tesisat çizelgesi, armatür sa-

yılarını ve sınıflandırmalarını içermektedir. Armatür 

sayısının artma-azalma bilgileri BIM analiz aracı 

tarafından otomatik olarak güncellenmektedir. 

Su tüketimine yönelik tasarruf bilincinin yaygın-

laştırılması amacıyla yeşil binalarda çeşitli tekno-

lojilerden faydalanmak ve bilinçsiz su tüketiminin 

önüne geçmek adına BIM analiz araçlarının ek-
lentilerinden biri olan Green Building Studio ile 
tasarım aşamasındaki örnek yeşil bina projesinin 
su tüketimi ve su talepleri simüle edilmiştir. Ya-
pılan çalışma kapsamında lokasyon bilgisi girilen 
yeşil bina projesinin, erken tasarım aşamasında 
modellemesi oluşturulmuş ve binadaki su kulla-
nımı ve tasarrufuna yönelik hesaplamalarla iklim 
değişikliğinin suya bağlı etkileri ile maliyet analizi 
hesaplanmıştır. (AIA, 2007)

Lokasyon Gebze/İstanbul/Türkiye

Hava İstasyonu 186777

Dış Ortam Sıcaklığı Maksimum:32°C / Minimum:-2°C

Kişi Sayısı 6 kişi

Tablo 1. Bina Performans Faktörleri

Bina İçi Su Kullanımı: Green Building Studio ile 
yapılan tahmini hesaplamalarda, iç mekân kul-
lanımını etkileyen faktörler arasında temel olarak 
binada bulunan kişilerin sayısı ve binanın kulla-
nılma süresi bulunmaktadır. Öte yandan, fikstür 
ve ekipmanların verimlilik ayarları da iç mekân su 
kullanımını etkilemektedir. 

Bina Dışı Su Kullanımı: Su kullanımına yönelik bina 
dışı faktörlerde, sulama alanı 100 m2 olarak belir-
lenmiştir. Ayrıca bina dışında zamanlamalı sprink 
kullanımı mevcuttur. Yağmur sularının sulama 
alanlarına katkısı olmakla birlikte, sıcak ve kurak 
havalarda mutlaka sulamanın yapılması gerekti-
ğinden, 1 m2’lik çim alanın optimum su ihtiyacı 10 
lt/gün olarak belirlenmiştir. Green Building Studio 
ile yapılan tahmini hesaplamalarda, dış mekân 
kullanımını etkileyen faktörler arasında sulanan 
alan, zamanlamalı fıskiye kullanımı ve suya ihtiyaç 
duyan diğer ekipmanlar sayılmaktadır.

 Tasarımcılar, BIM 
platformundaki verileri 

su verimliliği için 
değerlendirebilmekte ve 
analizi için elektronik bir 

çizelge uygulaması ile 
bütünleştirebilmektedir. 
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Hesaplamalarda günlük kişi başı su tüketim 
miktarı yaklaşık 217 litre alınmıştır. 6 kişinin gün-
lük su tüketimi 6510 litre olduğundan, su birim 
bedeli 2,31 TL (0.44$) ve atıksu birim bedeli ise 
0.27 TL (0.05 $) olarak alınmıştır. Çizelge 2’de ör-
nek bina projesinin bina içi su teçhizat sayıları 
verilmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul 
Su ve Kanalizasyon İdaresi).

Binada Bulunan Su Teçhizatları Adet

Tuvalet 6

Musluk 9

Duş 6

Çamaşır Makinesi 3

Bulaşık Makinesi 3

Tablo 2. Bina İçi Su Teçhizat Faktörleri

Örnek bina projesinin su hesaplamalarında uy-
gulanan maliyet tasarrufları, her bir verimlilik öl-
çüsü için su tasarrufunun ve su ve kanalizasyon 
maliyetlerinin bir fonksiyonu olarak hesaplan-
maktadır. İç mekânda tasarruf edilen su, su ve 
kanalizasyon maliyet tasarrufunu sağlarken, dış 
mekânda tasarruf edilen su yalnızca su maliyet 
tasarrufunu sağlamaktadır.

Binalarda Su Verimli Fikstür ve Ekipman 
Kullanımı

Su tasarruflu armatürler, düşük akışlı duş başlık-
ları, sensörlü mekanizmalara sahip lavabolar ve 
su tasarruflu tuvaletler ve pisuarlardan oluşmak-
tadır. İçme suyunu azaltmanın en kolay yöntem-
lerinden biri fikstür ve teçhizatlardan su kullanı-
mını azaltmaktır.      

a. Tuvaletler; binalardaki su tüketiminin yakla-
şık %50’si tuvaletler aracılığıyla olmaktadır. 
Bu nedenle düşük akışlı veya çift yıkama 
özellikli tuvaletlerin kullanılması su tasarrufu 
açısından önemli olmaktadır.

b. Musluklar; banyolarda 5,7 lt/dk harcanırken, 
mutfakta 9,5 lt/dk su harcanmaktadır. Dü-
şük akışlı modellerin seçilmesi, sıcak su dö-
nüşüm sistemlerinin kullanılması ve sıcak su 
borularının yalıtılması su tasarrufu açısından 
önemli olmaktadır.

c. Duşlar; günlük hayatta duşlarda normal su 
basıncıyla 11-27 lt/dk su harcanmaktadır. Duş 
başlığının içerisine yerleştirilen akış düzenleyici 
diskler ve geçici su kesme düğmeleri su tasar-
rufuna önemli oranlarda destek vermektedir.

Çizelge 3’te örnek yeşil bina projesinde Green 
Building Studio BIM eklenti aracı ile oluşturulan 
sıhhi tesisat çizelgesindeki düşük akışlı su arma-
türlerinin verimlilik tasarrufları gösterilmektedir.

Şekil 1. Suyun Evlerde Kullanım Alanına Göre 
Dağılımı (Birleşmiş Milletler Su İstatistikleri, 2017)

 Bina içi içilebilir su 
tüketimini azaltmak 

amacıyla düşük akışlı 
ve ultra düşük akışlı 
bağlantı kullanımına 

ve ayrıca sıhhi tesisata 
bağlı sızıntılara dikkat 
edilerek su tasarrufu 
amaçlanmalıdır. 
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Bina içi içilebilir su tüketimini azaltmak amacıyla 

düşük akışlı ve ultra düşük akışlı bağlantı kullanı-

mına ve ayrıca sıhhi tesisata bağlı sızıntılara dik-

kat edilerek su tasarrufu amaçlanmalıdır.

Atık Su Geri Dönüşümü

Atık su geri dönüşümü, suyun içilebilir durumda 

olmadan tekrar kullanılması olarak tanımlan-

maktadır. Geri kazanılmış su kullanımının geliş-

mesi ile toplam içilebilir su kullanımının önemli 

ölçüde azaltılacağı hedeflenmektedir. 

Siyah Su Kullanımı: İnsan kaynaklı atıkları içeren 

sudur. Mutfak lavaboları ve bulaşık makinelerin-

den gelen su petrol yağı, yemek yağı ve yemek 

kırıntılarını barındırdığından siyah su olarak ka-

bul edilmektedir.

Gri Su Kullanımı: Duş, banyo lavabosu, çamaşır 

makinesi, soğutma ekipmanları ve klimalardan 

gelen yoğuşma suyu, banyo ve drenaj sularını 

içermektedir. Gri su, siyah suya nazaran daha az 

miktarda kirlilik içermektedir. Bu sebeple, peyzaj 

uygulamalarının bazılarında sulama amaçlı ter-

cih edilebilmektedir. 

Suyun Verimli Sulamada ve Peyzajda 
Kullanımı

Suyun verimli sulamada ve peyzajda kullanımı, 

farklı sulama ekipmanı, farklı bitkiler ve bitkileri 

farklı şekilde seçerek suyu az kullanmanın/tü-

ketmenin yolları arasındadır. Peyzaj, binadaki su 

armatürleri ve teçhizatından daha fazla su kul-

lanılmasıyla, bir projede en büyük su tasarrufu 

kaynağı olarak düşünülmektedir. Su tasarruflu 

sulama, buharlaşmayı önleyerek su kullanımını 

azaltmakta ve aşırı sulamadan kaçınmaktadır. 

Toprağa suyun verilmesi “mikro sulama” veya 

damla sulama ile yapılmaktadır. Mikro sulama 

ve damla sulama aynı zamanda, doğru miktar-

da suyun değişik yerlere ulaştırılması konusunda 

daha hassas olmak suretiyle aşırı sulamayı önle-

mektedir. Öte yandan verimli sulama hedefleri 

doğrultusunda peyzaj için seçilen bitkiler de su 

ihtiyacı açısından önem arz etmektedir. 

Yağmur Suyunun Toplanması

Yağmur suyu toplama, yerinde düşen yağmu-

run hasadı ve depolanması anlamına gelmekte-

dir. Yağmursuyunun hasadı, bir binanın şebeke 

içme suyu kullanımının azaltılması ve ortadan 

kaldırılması için etkili bir yol olmaktadır. Yağmur 

suyu toplama sistemleri, su toplamak için alanla-

ra (m2 veya ft2 cinsinden) ve depoladıkları suyun 

hacmine (litre veya galon cinsinden) göre ölçül-

mektedir. Toplanan yağmur suları genel olarak 

sulama veya gri su amaçlı tercih edilmektedir. 

Ayrıca, yeterli bir şekilde işlem gördüğü takdirde, 

içme suyu için de kullanılabilmektedir.  

Green Building Studio analiz aracıyla yapılan he-

Ekipman Verimlilik
Bina İçi Kullanım 

Yüzdesi (%)
Yıllık Kullanım 
Miktarı (Litre)

Yıllık Maliyet 
Tasarrufu ($)

Tuvaletler Düşük Akışlı 30.8 556,410 72

Musluklar Düşük Akışlı 3.4 235,358 8

Duşlar Düşük Akışlı 12.7 237,925 30

Çamaşır Makinesi Su Tasarruflu 17 306,925 40

Bulaşık Makinesi Su Tasarruflu 0.2 3,596 0

Toplam Tasarruf 
Verimliliği

64.1% 1339,5 150

Bina Ömrü (30 Yıl) 
Boyunca Toplam Tasarruf 
Verimliliği

30780 TL

Tablo 3. Bina İçi Su Kullanımındaki Verimlilik Tasarruf Miktarları
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saplamalarda yıllık yağış miktarı, yağmur suyu-
nun yakalandığı alan ve yüzey tipi belirlenmiştir. 
Yağmur suyu hasatının tuvalet rezervuarlarında 
ve bahçe sulamada kullanılmasına karar veril-
miştir.

Yıllık Toplam Yağış 
Miktarı

765 mm

Kişi Sayısı 6 Kişi

Kişi Başı Günlük 
Tüketilen Su Miktarı

217 Litre

Kişi Başı Günlük 
Tuvalette Tüketilen Su 
Miktarı

%30 * 217 litre = 65 Litre

Yıllık Toplam Tuvalette 
Tüketilen Su Miktarı

6 Kişi * 65 Litre * 365 Gün = 
142350 Litre

Tablo 4. Yağmur Suyu Toplama Sistemine Ait Bilgiler

Gebze ilçesine ait yıllık yağış miktarı 765 mm 
olup, toplam 285 m2 boyutunda çatıya sahip 
bina projesinin yağmur suyu yakalama alanı top-
lam tüketilen su miktarı ile yıllık yağış miktarına 
göre 220 m2 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5’te örnek yeşil bina projesinin Green Buil-
ding Studio aracı ile hidrolik döngü stratejilerin-
den olan yağmur suyu hasatı, doğal bitki örtüsü 
peyzajı ve gri su sistemlerinden kazanılan tasar-
ruf maliyetleri ve yıllık kullanım miktarları göste-
rilmektedir.

Yıllık 
Miktarları 

(Litre)

Yıllık Maliyet  
Tasarrufu 

(TL)

Yağmur Suyu 
Toplama Sistemi

159,885 480

Doğal Bitki Örtüsü 
Peyzajı

15,102 50

Gri Su Sistemleri 11,101 35

Toplam 186,089 565

Bina Ömrü (30 
Yıl) Boyunca 
Toplam Tasarruf 
Verimliliği

16950 TL

Tablo 5. Hidrolik Döngü Stratejileriyle Tasarruf Mik-
tarları

Suyun geri dönüşümü ve tasarrufu için alınan 
tedbirler, iç mekân su kullanım miktarını de-
ğiştirmemekle birlikte maliyet kısmına fayda 
sağlamaktadır. Öte yandan, “Doğal Bitki Örtüsü 
Peyzaj” kullanımı dış mekânlarda su talebini de-
ğiştirdiğinden, gerekli tedbirler alınırken dikkat 
edilmesi gereken faktörler arasındadır.

Tablo 6’da bina içi ve bina dışı için verimli kul-
lanım faktörleri baz alınmadan, Green Building 
Studio ile gerçekleştirilen sıhhi tesisat çizelgesi 
sonuçları yıllık birim bazlı verilmektedir. Tablo 
7’de ise karşılaştırma yapılması amacıyla, verimli 
kullanım faktörleri baz alınarak yıllık su kullanımı 
ve maliyetleri verilmektedir. (AUTODESK, Green 
Building Studio Program)

Bina İçi Su 
Kullanımı

477,365 lt/yıl 1600,56 TL/yıl

Bina Dışı Su 
Kullanımı

44,406 lt/yıl 137 TL/yıl

Toplam 521,771 lt/yıl 1737,56 TL/yıl

Tablo 6. Yıllık Su Kullanımı ve Maliyetleri

Bina İçi Su 
Kullanımı

171,249 lt/yıl 88,92 TL/yıl

Bina Dışı Su 
Kullanımı

29,303 lt/yıl 54,72 TL/yıl

Toplam 200,553 lt/yıl 143,64 TL/yıl

Bina Ömrü (30 
Yıl) Boyunca 
Toplam Tasarruf 
Verimliliği

4309,2 TL

Tablo 7. Yıllık Su Kullanımı ve Maliyetleri – Verimli 
Kullanım Faktörleri Dahil

Tablo 6 ve Tablo 7 kıyaslandığında verimli kul-
lanım faktörleri ile su kullanımının yıllık 2.5 kat 
oranında azaldığı ve maliyet açısından ise yak-
laşık olarak 12 kat oranında tasarruf edildiği gö-
rülmektedir. Bina ömrünün 30 yıl olduğu kabul 
edildiği takdirde, bina ömrü boyunca toplam ta-
sarruf miktarı 47730 TL olacağı BIM analiz araçla-
rıyla öngörülmektedir.
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Sonuç ve Tartışma

Elde edilen sonuçlar neticesinde, sürdürülebilir 

mimarilerin, Yapı Bilgi Modellemesi ile entegre 

bir çalışmaya tabi tutulmasıyla erken tasarım 

aşamasında bina ile ilgili su kullanımı ve tasar-

rufuna yönelik kriterlerin öngörülebilirliği, değiş-

tirilebilirliği ve optimum olanın elde edilebilirliği 

kanıtlanmıştır. Üç boyutlu simülasyon araçlarının 

kullanılması sayesinde, iki boyutlu çizim prog-

ramlarından kaynaklanabilecek risklerin ve za-

man kaybının azaltılabileceği, aynı zamanda 

kaynakların korunarak daha az kirlilik oluşumu-

na katkı sağlayabileceği desteklenmiştir. Bütün 

bunların bir başka sonucu olarak, analiz araçla-

rıyla yapılan her bir alternatifteki tasarruf miktarı-

nın tespiti, maliyet konusuna da katkı sağlamıştır. 

Öte yandan, gelecekte yapılması amaçlanan bi-

nalarda, literatür bilgilerinden de yararlanılarak, 

iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik mevcut 

suyun sürdürülebilirliği adına teknolojik araçla-

rın daha fazla kullanılarak geliştirilmesi yönün-

de teşvik edici bir çalışma olmuştur. Binalardan 
kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçilmesi 
amacıyla, yatırım maliyetlerinden ziyade işlet-
me maliyetlerine odaklanılmasının gerekliliği 
savunulmuştur. Çevresel problemlerin ortadan 
kaldırılmasına destek vermek amacıyla, doğa-
dan alınan her şeyin doğaya geri kazandırılması 
düşüncesinden yola çıkılmış ve parayla ölçüle-
meyen değerlerin bizlere doğayla iç içe ve uzun 
vadede daha iyi yaşam koşulları sunabileceği 
vurgulanmıştır.
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 Çevresel problemlerin 
ortadan kaldırılmasına 

destek vermek amacıyla, 
doğadan alınan her şeyin 

doğaya geri kazandırılması 
düşüncesinden yola çıkılmış 

ve parayla ölçülemeyen 
değerlerin bizlere doğayla iç 
içe ve uzun vadede daha iyi 

yaşam koşulları sunabileceği 
vurgulanmıştır. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE  
SU YÖNETİMİ

 Nüfus artışımız bu hızda devam edecek 

olursa kısa vadede su sıkıntısı çeken ülkeler 

arasına girmemiz mümkündür. 

D
ünyadaki ülkeleri toplam yenilenebi-
lir su kaynakları açısından sıralayacak 
olursak ülkemiz yıllık 211.6 km3 su ile 41. 
sırada bulunuyor (The World Factbook, 

2011). Listede 171 ülke olduğunu düşünecek olur-
sak bizim altımızdaki 130 ülke aslında durumu-
muzun fena olmadığını gösterebilir. Ancak listeyi 
biraz daha dikkatli incelediğimizde 3. sırada, bazı 
eyaletlerinde artık susuzluktan yazın hortumla 
araba yıkamanın yasaklandığı ülke ABD’yi görü-
yoruz. Bunun da bize verdiği en önemli ders, su 
zengini ya da yoksulu, tüm devletlerin suyu doğ-
ru yönetmeleri gerektiğidir. Ayrıca aynı listeyi kişi 
başına düşen su miktarı olarak hazırladığımızda 
41. sıradaki yerimiz 87. sıraya geriliyor. Burada da 
dikkatli olmamız gereken unsur hızlı nüfus artı-
şımızdır.

Cumhuriyet kurulduğu sırada nüfusumuz şimdi-
kinin yaklaşık altıda biri kadardı. Yağış miktarının 
ise bugünkü kadar olduğunu kabul edebiliriz. 
Aradan geçen zamanda artan nüfusumuz kişi 
başına düşen kullanılabilir su miktarının çok azal-
masına neden oldu. Nüfus artışımız bu hızda de-
vam edecek olursa kısa vadede su sıkıntısı çeken 
ülkeler arasına girmemiz mümkündür.

Suyun doğru yönetilmesi çok karışık bir konudur 
ve ne yazık ki herkes bunu kendi bakış açısına 
göre değerlendirmeye çabalıyor. İklim değişikli-

ği açısından bakıldığında karşımızdaki problem 
azalan bir kaynağın yönetilmesinin ötesinde bu 
kaynağın yapısındaki değişimlerin de göz önüne 
alınmasını içermektedir.

En kaba tabiriyle su yönetimi ülkemizin 211,6 km3 

toplam yenilenebilir su kaynağı ile sürdürülebilir 
bir biçimde yaşamını sürdürmesinin planlanması 
demek. Bu planlamayı yapabilmek de aslında iki 
önemli bilgiye dayanıyor: Nerede ve ne kadar su-
yumuz olduğunu ve kimin, nerede ve ne zaman 
suya ihtiyacı olduğunu bilmek. Buna ek olarak, 
uzun vadeli planlar yapabilmek için nüfusumu-
zun ve ekonominin nasıl büyüyeceğini kestirme-
nin yanı sıra iklim değişikliğinin su kaynaklarını 
nasıl etkileyeceğini de hesaba katabilmeliyiz.

Su yönetimi düşüncesi önceleri ihtiyaç noktası-
na en yakın kaynaktan talebi hızla karşılamaya 
yönelik tek amaçlı altyapı projeleri ile başlamış-
tır. 1950’lerden itibaren en az maliyetle su arz 
güvenliğinin en üst düzeye çıkartılması önemli 
unsur olmuştur. Havza ölçeğinde “planlama” ise 
1900’lerin başında ABD’de konuşulmaya başlan-
mış, ancak uygulama çalışmalarına 1950’lerde ge-
çilmiştir. Birleşmiş Milletler 1956 yılından itibaren 
havza bazında planlama kavramına resmi olarak 
destek vermiştir. Daha sonra 1970-80 arasında 
havza ölçeğinde entegre bütünleşik su kaynakla-
rı yönetimine geçilmiş ve bununla birlikte çevre 
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hassasiyeti öne çıkmıştır. Su kaynaklarının nehir 

havzası ölçeğinde yönetimi kabul görmüş olup 

yenilikçi dinamik modeller üzerinde yaklaşımlar 

geliştirilmektedir.

1992 yılında Rio de Janeiro’da kabul edilen Birleş-

miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(UNFCCC) su yönetimi açısından karşımıza çıka-

cak olan riskleri gözler önüne serer, buna göre 

yakın gelecekten başlayarak:

•  Kuraklık ve kuraklığın etkileri belirginleşecek 

•  Yağışlar daha düzensiz karakter gösterecek 

•  Suyun depolanmasında sorunlar yaşanacaktır

Bu beklenen etkileri havza ölçeğinde inceleye-

cek olursak bunların şu şekilde sıralandığını gö-

rebiliriz:

•  Taşkın: Aşırı hava olaylarındaki değişimler ne-

deniyle özellikle yaz aylarında nehir akışlarının, 

yüzey akışlarının ve taşkınların artmasına ne-

den olacaktır.

• Kuraklık: Yüksek sıcaklık ve yağışın azalması 

nedeniyle kuraklıkların sıklık ve şiddetinde artış 

meydana gelecektir. 

•  Hidroelektrik güç: Yağış ve akıştaki değişik-

likler nedeniyle temiz güç üretiminde azalma 

olması beklenmelidir. 

•  Tarım: Evapotranspirasyondaki artıştan dolayı 

sulama suyu ihtiyacında artış olacaktır.

• Kar kütlesi: Bölgemizde %25 oranında azalma 

nedeniyle su temininde değişim görülecektir. 

•  Nehir akışı: Su temini, su kalitesi, balıkçılık ve 

rekreasyon faaliyetlerinin etkilenmesi beklene-

bilir.

•  Yeraltı suyu: Hidrolojik değişimler ve özellikle 

tarımda artan su talebi nedeniyle düşük olan 

su seviyesi sonucunda derin olmayan bazı ku-

yular kısa vadede, diğer kuyular da uzun vade-

de kuruyacaktır. 

•  Su kullanımı: Tarımsal, kentsel ve çevresel su 

talebinin artacağından dolayı bu talebin karşı-

lanması yönünde yapılacak çalışmalar hız ka-

zandırılmalıdır.

Havza ve alt havza ölçeğinde küresel ısınmanın 

etkilerini öngörebilmek için iklim modellerinin 

kullanımı son derece önemlidir. Yerel yönetim 

planlarını hazırlamak ve uygulamaya koymak 

için havza ve alt-havzaların yüksek çözünürlüklü 

iklim değişikliği öngörülerinin hazırlanması ve bu 

öngörülerin yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin 

ortaya konulması gerekir. İklim değişikliğinin et-

kilerini sınırlamak için en etkili yöntem akarsula-

rın doğal kapasitelerini geri kazandıracak proaktif 

önlemlerin alınmasıdır. Bu önlemler sağladığı 

çevresel faydanın yanında daha yüksek su kali-

tesine de ulaşmamızı sağlayacaktır. Şimdiye ka-

dar çoğu noktada karşılaşılan sorunlar karşısında 

alınan kısa dönemlik reaktif önlemlerin yanında 

alınacak proaktif önlemlerin başarılı olmaları için 

daha geniş alanda ele alınmaları gerekmektedir. 

Proaktif önlemler daha geniş zamana yayıldık-

larından özellikle küresel ısınmaya karşı alına-

cak bu önlemlere acilen başlanmak zorundadır. 

Bu önlemlerin acilen uygulamaya konulması ve 

akarsu yönetiminin iyileştirilmesinde geç kalın-

ması küresel ısınmanın ivedileşen etkileriyle bir-

likte insanların ve akarsuların ihtiyaçlarını denge-

lemek zorlaştıracaktır.

Serbest akan geniş akarsulara kıyasla barajların ve 

havzalar arası su transferinin olduğu büyük hav-

zalarda küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması 

ihtiyacı çok daha fazla hissedilmektedir. Dünya-

da yaklaşık bir milyardan fazla insan yönetim ihti-

yacı olabilecek, 365 milyon insan da bu ihtiyacın 

kesinlikle var olduğu havzalarda yaşamaktadır. 

Proaktif yönetim çabaları ekosistem ve insanlar 

üzerindeki risklerin azaltılmasını sağlayabilir. Bu 

önlemler sorunlar bir kez ortaya çıktıktan sonra 

çözmek için atılması gereken reaktif adımlara kı-

yasla çok daha kolay ve ucuz olacaktır.

Ülkemiz dünyanın iklim değişikliğinden en fazla 

 Havza ve alt havza 
ölçeğinde küresel ısınmanın 
etkilerini öngörebilmek için 
iklim modellerinin kullanımı 

son derece önemlidir. 
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etkilenecek bölgelerinden birinde bulunmakta-

dır. Bugün için ülkemizin yenilenebilir su kayna-

ğının önemli bir bölümünü Doğu Anadolu’daki, 

özellikle kar yağışlarıyla beslenen akarsular oluş-

turmaktadır. Bu akarsuları besleyen yağışlar iklim 

değişikliği ile az da olsa azalacaktır. Ancak daha 

önemlisi, bu yağışlar artık kar değil yağmur şek-

linde düşecektir. Bundan dolayı da eriyen kar 

suları ile beslenen Fırat ve Dicle’ye güvenerek 

hazırlanan GAP sisteminin yakın bir gelecekten 

itibaren planlandığı şekilde çalışmayacağı göz 

önüne alınmalıdır. Ayrıca artan sıcaklıklar tüm 

doğal ve suni göl yüzeylerindeki buharlaşmayı da 

arttıracağı için bugün için hesaplanan yenilene-

bilir su kaynağının yakın bir gelecekte buharlaş-

madan dolayı azalacağı öngörülmektedir.

Son yıllarda artan su ve enerji ihtiyacının bizlere 

öğrettiği; suyun ve enerjinin ihtiyaç duyuldukla-

rı yerlerde bulunamadığıdır. Doğal su kaynakla-

rı her geçen gün azalırken İstanbul gibi büyük 

şehirlerin nüfusu her geçen gün artmaktadır. 

İstanbul’un su havzalarının artan nüfusun ihti-

yaçlarını uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde 

karşılaması imkansızdır. Bu durum için üretilen 

çözümlerin başında “çok uzaklardan su taşın-

ması” gelmektedir. Su yönetiminin günümüzde 

ve gelecekteki en önemli açmazlarından biri bu 

noktada oluşmaktadır. İstanbul’a Melen’den ve 

Istrancalar’dan su getirilmektedir, ancak bu su o 

yörelerde de bir ihtiyaç maddesidir. Dolayısıyla 

bu suyu kullanmak kimin hakkıdır? Yöre halkı-

nın mı, yüzlerce kilometre uzaktaki İstanbul’un 

mu? Melen’deki su yaz aylarında o bölgeye de 

yeterli olmayacak olursa bir sonraki adımda İs-

tanbul’a su taşımak için daha uzaktaki hangi 

kaynağa el atılmak zorunda kalınacaktır? O ka-

dar uzak mekanlardan suyu İstanbul’a pompa-

lamak için gereken enerji yükü her geçen gün 

artacağından suyun taşınacağı uzaklığın bir son 

limiti olacak mıdır? Ya da bunların tamamından 

vazgeçerek suyu insanlara taşımak yerine in-

sanları suyun daha bol olduğu bölgeye taşımak 

daha uygun bir çözüm müdür? 

Birleşmiş Milletler 2050 yılında Dünya nüfusunun 

10 milyarı aşacağını ve bu nüfusun %70’inin kent-

lerde yaşayacağını öngörmektedir. Bugün 4,8 

milyar insanın kentlerde yaşadığını düşünecek 

olursak bu önümüzdeki 30 yılda kentli nüfusa 2,2 

milyar insanın ekleneceği anlamına gelmektedir. 

Ayrıca, bu yeni kentli nüfusun şu andaki mega-

kentler yerine nüfusu 500 bin ila 1 milyon arasın-

da olan orta büyüklükteki kentlerde yaşayacağı 

beklenmektedir. Bundan dolayı, şehirleşmenin 

getirdiği sorunlarla gittikçe boğuşmayı daha fazla 

gerektiren bir İstanbul’da yaşamak yerine istenen 

imkanların sunulduğu, suyu daha bol bir bölge-

de yaşamak düşüncesi daha cazip olabilir. Büyük 

şehirlerin su ihtiyacı arttıkça üzerinde düşünerek 

cevap bulmamız gereken böylesi problemlerin 

sayısı da artmaktadır.

Bunun ötesinde su temini konusundaki önem-

li sorunumuz ülkemizdeki tatlı su kaynaklarının 

%70’inin tarımsal sulama için kullanılıyor olmasıdır. 

Tarım konusunda bir düzenleme ve su kaynakları 

açısından bir planlama olmadığından bu suyun 

önemli bir kısmı bilinçsizce boşa harcanmaktadır.

 İklim değişikliğinin 
etkilerini sınırlamak için en 

etkili yöntem akarsuların 
doğal kapasitelerini geri 

kazandıracak proaktif 
önlemlerin alınmasıdır. 

 Ülkemiz dünyanın iklim 
değişikliğinden en fazla 

etkilenecek bölgelerinden 
birinde bulunmaktadır. Bugün 

için ülkemizin yenilenebilir 
su kaynağının önemli bir 

bölümünü Doğu Anadolu’daki, 
özellikle kar yağışlarıyla 

beslenen akarsular 
oluşturmaktadır. 
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Çiftçiler binlerce yıldır alışılagelmiş yöntemlerle 

tarım yapmaya devam etmektedirler. Ancak artık 

gerek küresel ısınmadan kaynaklı yükselen eva-

potranpirasyon, gerekse de ürün çeşitliliğinden 

kaynaklı sulama ihtiyacının artmış olmasından 

dolayı aynı şekilde tarım yapmak mümkün de-

ğildir. Bugün ülkemizin çoğu bölgesinde kulla-

nılan sulama yöntemi bundan 6000 sene önce 

Sümer’de kullanılan yöntemden çok da farklı 

değildir. Su, künklerle tarlaya taşınır ve serbestçe 

tarlaya yayılır. Bu tür sulama hem tarlanın ihtiya-

cından fazla su almasına, hem toprağın tuzlan-

masına, hem de bu suyun buharlaşma nedeniyle 

önemli oranda kaybına yol açmaktadır. Su yöne-

timi açısından önemli bir adım öncelikle tarlalara 

verilen suyun doğru biçimde ölçülmesi; sonrasın-

da da bu suyun en verimli şekilde kullanılmasına 

olanak sağlayacak damla sulama gibi yöntem-

lerin önce teşvik edilmesi, ardından da zorunlu 

kılınmasıdır. 

Tüm bu problemlerin üzerine bir de ülkemiz cid-

di bir göç baskısı altında yaşamaktadır. Bu baskı 

Avrupa Birliği’nin göçmenlere kapılarını kapa-

masıyla daha da yüksek bir seviyeye taşınmıştır. 

Yakın gelecekte özellikle güneyimizde yaşayan 

ve küresel ısınmadan fazlasıyla etkilenecek olan 

topluluklar kuzeye doğru hareketleneceklerdir. 

Onların geçiş yolu üzerinde de ülkemiz bulun-

maktadır. Su konusunda almamız gereken pro-

aktif önlemler sadece elimizde şu anda ve yakın 

gelecekte bulunan suyu nasıl kullanabileceği-

mizin ötesinde bu tür sorunlara da yaklaşımla-

rımızı şimdiden belirlemeyi içermek zorundadır. 

Gelecekte de Türkiye suyu olan ülkeler arasında 

bulunacaktır, ama suyu bizden çok daha az olan 

ülkelerin de gözlerinin bizim üzerimizde olduğu-

nu asla unutmadan kaynaklarımıza sahip çıkma-

yı becerebilmemiz gereklidir.

 Bunun ötesinde su temini konusundaki önemli 
sorunumuz ülkemizdeki tatlı su kaynaklarının %70’inin 

tarımsal sulama için kullanılıyor olmasıdır. Tarım 
konusunda bir düzenleme ve su kaynakları açısından 
bir planlama olmadığından bu suyun önemli bir kısmı 

bilinçsizce boşa harcanmaktadır. 

 Gelecekte de Türkiye 
suyu olan ülkeler arasında 

bulunacaktır, ama suyu 
bizden çok daha az olan 
ülkelerin de gözlerinin 

bizim üzerimizde 
olduğunu asla unutmadan 

kaynaklarımıza sahip 
çıkmayı becerebilmemiz 

gereklidir. 
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SU BİTKİLERİNİN 
(MAKROFİTLERİN) BİYOENERJİ 
ÜRETİMİNDEKİ YERİ

 Makrofitlerin aşırı artışı sadece yerel ekolojik 
dengeyi bozmakla kalmamakta, aynı zamanda 

spor ve rekreasyon için nehir ve göl kullanımını 
da engellemektedir. Akarsulardaki aşırı artışlar 

ise nehir akışını önemli ölçüde azaltabilir, taşkın 
korumasını tehdit edebilir ve hidroelektrik enerji 

üretiminin engellenmesine yol açabilir. 

M
akrofitler sucul ekosistemlerin en 
önemli bileşenlerinden biridir. Su-
daki oksijen ve nütrient dengelerin-
de önemli bir rol oynamalarının yanı 

sıra, sucul canlılara yaşam alanı da sağlamakta-
dır (Şekil 1). Makrofitlerin çoğalması güneş ışığı 
başta olmak üzere, temel olarak akarsu rejimine, 
sedimanın stabilitesine ve besin maddelerinin 
mevcudiyetine bağlıdır (Albay & Akçaalan, 2008). 
Çoğalmaları için gerekli koşulların oluştuğu du-
rumlarda, sucul makrofitler yüksek büyüme hız-
larına ulaşarak kısa sürede büyük miktarlarda 
biyokütle meydana getirebilmektedir  (Albay & 
Akcaalan, 2003; Gallegos vd., 2018). Makrofitlerin 
aşırı artışı sadece yerel ekolojik dengeyi bozmak-
la kalmamakta, aynı zamanda spor ve rekreasyon 
için nehir ve göl kullanımını da engellemekte-
dir (Herbes vd., 2018). Akarsulardaki aşırı artışlar 
ise nehir akışını önemli ölçüde azaltabilir, taşkın 
korumasını tehdit edebilir ve hidroelektrik enerji 

üretiminin engellenmesine yol açabilir. Özellikle, 
selle mücadele için alınan önlemler kapsamın-
da, nehirlerin gelecekte yabani bitkilerden te-
mizlenmesi gerekecektir (Röhl vd., 2019). Oluşan 
akuatik biyokütlenin bertarafı yerel yönetimlere 
ekonomik açıdan yük getirmektedir. 

Fotoğraf: Dr. Latife Köker

Şekil 1. Akuatik bitkiler (makrofitler), Sapanca Gölü

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gözde ÖZBAYRAM
İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, 
Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü
gozde.ozbayram@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Meriç ALBAY
İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, 
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Modern dünyada, artan sanayi faaliyetleri, sosyal 

yaşamdaki değişen hayat standartları ile enerji 

ihtiyacındaki eğilim yükselen artış trendi yaka-

lamıştır. Bu çerçevede, uluslararası ve ulusal dü-

zeyde enerji güvenliğinin sağlanması ve enerji 

maliyetlerinin dengelenmesi ile ekosistem den-

gelerinin korunması için yenilenebilir enerji alter-

natifleri önem kazanarak ön plana çıkmıştır. Bu 

kapsamda eylem planları hazırlanmış, sürdürü-

lebilirlik perspektifi ile çevreye duyarlılığın temel 

alındığı ciddi hedefler konulmuştur. Avrupa Birli-

ği (AB), 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 

%40 oranında azaltmayı ve kurulu enerji kapasi-

tesinin %27’sinin yenilenebilir enerji kaynakların-

dan elde edilmesini hedeflemektedir (Meyer, vd., 

2018). Ülkemiz özelinde ise, T.C. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülkemizin enerji 

ve tabii kaynaklar politikaları göz önünde bulun-

durularak, 2010-2014, 2011-2015, 2015-2019 yılları-

nı kapsayan Stratejik Planlar ile 2017-2023 Ulusal 

Enerji Verimliliği Eylem Planları hazırlanmıştır. Bu 

planlarda iklim değişikliğiyle mücadele hedefle-

rinden yola çıkarak, sürekli, kesintisiz, ulaşılabilir 

ve uygun maliyetli enerji temini için enerjide dışa 

bağımlılığımızın azaltacak, yerli kaynaklarımızın 

azami verimlilikte kullanılmasını sağlayacak he-

defler belirlenmiştir. Bu hedeflerden biri de ye-

nilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji 

üretimindeki payının yükseltmesidir.  

Anaerobik çürütücü teknolojisi ile biyogaz tesis-

leri bu hedefleri büyük anlamda karşılamaktadır. 

Anaerobik çürütme sonucunda bir yandan yeşil 

enerji elde edilirken (elektrik, ısı, yakıt vb.), diğer 

yandan atık yönetimine ve sera gazı emisyonla-

rının azaltılmasına katkı sağlanmaktadır (Özbay-

ram vd., 2018). Belirlenen enerji hedeflerimizle 

yakın gelecekte, ülkemizde yenilenebilir enerji 

üretimi, entegre biyodönüşüm konsepti, dön-

güsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde özellikle 

Avrupa’da yaygın olarak kullanılan anaerobik çü-

rütücülerin sayısında önemli artış olması beklen-

mektedir.

Tarımsal üretimde gıda güvenliğinin birincil ön-

celikli olması nedeniyle, anaerobik çürütücülerin 

işletilmesinde ham madde seçimi kritik öneme 

sahiptir. Bu öncelik gıda mahsulleriyle rekabet 

etmeyen alternatif hammadde bulma çabalarını 

artırmıştır. Anaerobik çürütücü sistemlerin birçok 

farklı sektörden oluşan organik atıklarla (atıksu 

arıtma çamurları, tarımsal atıklar, evsel organik 

atıklar vb.) işletilebilme özellikleri uygulama alan-

larını genişletmekte, yükselen biyoekonomi algısı 

ile atıkların değerli materyal haline dönüştürül-

mesinde rol oynamaktadır (Özbayram vd., 2017).

Biyogaz endüstrisi ile su kütlelerinin yönetimi 

arasındaki sinerji oldukça açıktır. Anaerobik çü-

rütücüler için alternatif substrat gerekirken, ye-

rel yönetimlerin bertaraf etmesi gereken büyük 

miktarlarda akuatik biyokütle bulunmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası literatürde farklı substrat-

ların ekonomik uygulanabilirliği üzerine yapılan 

çalışmalar araştırmaların merkezini oluşturmuş, 

sucul biyokütlenin biyogaza dönüştürülerek bi-

yoekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışma-

lara neredeyse hiç yer verilmemiştir. 

Anaerobik çürütücü teknolojisinden en üst dü-

zeyde yararlanan ülkelerden biri olan Almanya’da 

yakın zamanda yürütülen bir çalışmada alternatif 

kaynak arayışı içerisinde sucul makrofit biyokütle-

sinin biyogaz üretiminde bir hammadde olarak 

kullanılabileceği gerçekçi bir tedarik zinciri tasar-

lanmıştır (Şekil 2) (Herbes et al., 2018). Önerilen 

model, makrofitlerin hasatından bertarafına ka-

dar 7 adımdan oluşmaktadır. Tedarik zinciri, aşırı 

biyoküle artışı olan sucul ortamdan makrofitlerin 

kesilerek toplanması ile başlamaktadır. Toplanan 

biyokütlenin %90’a yakın su muhtevası bulun-

makta, nispeten düşük hacimsel yoğunluğu (250 

 Avrupa Birliği (AB), 
2030 yılına kadar sera 

gazı emisyonlarını 
%40 oranında 

azaltmayı ve kurulu 
enerji kapasitesinin 

%27’sinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından 

elde edilmesini 
hedeflemektedir. 
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kg/m3) nedeniyle özel transfer sistemleri gerektir-

mektedir. Anaerobik çürütücüde kullanılmadan 

önce makrofitler safsızlıklardan arındırılmalı ve 

ön işlemden geçirilmelidir. Olası tıkanma prob-

lemlerinin engellenmesi için mekanik işlemlerle 

boyutları küçültülmelidir. 

Akuatik biyokütledeki aşırı çoğalma mevsimsel 

olarak gerçekleşmektedir. Düşük orandaki katı 

madde muhtevası ve hızla çürüme özelliği ne-

deniyle depolanmaları ve saklanma süreçleri 

problem yaratabilir. Bu nedenle, silajlar hazırla-

narak silolarda saklanabilir. Silaj öncesinde en iyi 

verimin alınacağı koşulların optimizasyonu için 

fizibilite testleri yapılmalıdır. Ön-işleme tabi tu-

tulmuş olan akuatik biyokütle, anaerobik çürü-

tücülere beslenmek için uygun yapıya sahiptir. 

Fermentasyon aşamasında, organik biyokütlenin 

anaerobik ortamda çürütülmesi sonucunda bi-

yogaz elde edilmektedir. Fermantasyon işlemi 

sonrasında kalan fermente ürünün (digestate) 

bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu ürün, karak-

terizasyonuna bağlı olarak toprak iyileştirici olarak 

kullanılabileceği gibi kompostlaştırma ile de de-

ğerli materyal haline getirilebilir. Böylece akuatik 

biyokütleden en üst düzeyde verim sağlanmış 

olacaktır. 

Yapılan çalışmalara göre, makrofitlerden göreceli 

olarak yüksek miktarlarda biyogaz elde edilebil-

mekte, biyogaz verimi 145-520 LN/kgUKM arasında 

değişmektedir. Elde edilecek biyogaz miktarı, 

makrofit türüne göre farklılık gösterecektir (Bau-

er vd., 2018). Bununla birlikte diğer substratlarla 

birklikte çürütülmeleri de söz konusu olabilir. İle-

riki çalışmalarda mevsimsel biyomas miktarları-

na bağlı olarak, maksimum verimin alınabileceği 

anaerobik çürütücü işletme şartları ortaya konul-

malıdır.

Ülkemizde birçok göl, sulak alan ve deltalarda 

batık, yarı batık ve yaprakları su sathında yüzen 

makrofit artışları görülmektedir. Her yıl makrofit-

lerin kontrolü amacı ile kesim yapılmakta, elde 

edilen ürün ise değerlendirilmemekte, aksine 

çürüyen makrofitler yine su kütlelerine katıla-

rak organik madde yükünü artırmaktadır. Özel-

likle Phragmies, Potamogeton, Myriophyllum, 

 Anaerobik çürütücüler 
için alternatif substrat 

gerekirken, yerel 
yönetimlerin bertaraf etmesi 
gereken büyük miktarlarda 

akuatik biyokütle 
bulunmaktadır. 

Şekil 2. Akuatik biyokütle tedarik zinciri (Herbes et al., 2018)
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Ceratophyllum, Ranunculus, Najas, Juncus, Iris, 
Lemna ve Typha türleri birçok su kaynağında 

önemli biyomas değerlerine ulaştıkları için her 

yıl düzenli olarak hasat edilmektedir. Makrofitle-

rin oluşturduğu bu biyomasın enerji kaynağı de-

ğerlendirilmesi hem ekonomik hem de ekolojik 

olarak büyük bir kazanım sağlayacaktır. Biyogaz 

tesislerine yatırımlar gerçekleştirilirken makro-

fitlerin sağlayacağı kazanç mutlaka göz önünde 

bulundurulmalı, yenilenebilir enerji hedeflerimi-

ze ulaşma yolunda alternatif bir kaynak olarak 

değerlendirilmelidir. 
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 Makrofitlerin oluşturduğu 
bu biyomasın enerji kaynağı 

değerlendirilmesi hem 
ekonomik hem de ekolojik 
olarak büyük bir kazanım 

sağlayacaktır. 
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BÜYÜK MELEN İÇME SUYU 
TEMİNİ PROJESİ

 İstanbul 1990 yılında çok büyük bir 

kuraklık yaşadı. 

Geçmişten Bugüne 

Melen Projesi 1990 yılında yaşanan kuraklığı kök-

ten çözmek maksadıyla dönemin Başbakan’ı 

rahmetli Turgut ÖZAL tarafından önerilen ve fi-

zibilitesi Japon Nippon KOEI firmasına yaptırılan 

bu projeyle; Düzce–Büyük Melen çayı sularının 

dört aşamalı iş programıyla İstanbul’a aktarılması 

amaçlanmıştı. 

Birinci aşamada; Melen çayı üzerine bir su alma 

yapısı ve pompa istasyonunun yapılması, yaklaşık 

toplam uzunluğu 180 km’lik bir isale hattı, bu hat 

üzerinde bir adet baraj (Alaçalı Barajı) ve tüneller, 

Cumhuriyet arıtma tesisi, İstanbul boğazı tünel 

geçişi ve Osmankuyu’daki su deposuna suyun 

iletilmesi planlanmıştı. Bu projeyle yılda 268 mil-

yon m3 suyun arıtılarak İstanbul’un hizmetine su-

nulması ön görülmüştü. Bu tesisin hizmete giriş 

tarihi 2002 olarak belirlenmişti.

İkinci aşamada; Melen Barajı batardosunun ya-

pılması ve ikinci isale hattı ile yılda 310 milyon m3 

suyun arıtılarak 2005 yılına kadar hizmete alına-

cağı,

Üçüncü aşamada; Melen Barajının tamamlan-

ması ve üçüncü isale hattıyla yılda 310 milyon m3 

suyun 2010 yılına kadar hizmete alınması,

Son aşamada; Melen Barajı ve dördüncü isale 

hattının inşa edilmesiyle yılda 310 milyon m3 su-

yun 2015 yılına kadar hizmete alınması öngörül-

müştü.

Döşenecek boruların çapları Ø 2500 mm, tipi çe-

lik boru olarak düşünülmüştü.

Bu projenin inşası için gerekli kredi Japonya’dan 

henüz temin edilememişti. Temin edildiğinde 

projenin inşaatına başlanacaktı. DSİ tarafından 

gerçekleştirilecek olan bu yatırımda büyük ge-

cikmeler meydana gelmiş ve 1995 yılına gelin-

diğinde işe henüz başlanılamamıştı. Gelecekte 

bu projede daha büyük gecikmelerin oluşacağı 

ortadaydı.

İstanbul’un acilen suya ihtiyacı vardı. Melen pro-

jesi, bu konuda en büyük kaynaktı. Ne var ki bu 

proje devlet tarafından gerçekleştirilmekteydi. 

Projeyi gerçekleştirilenlerin İstanbul gerçeklerin-

den haberleri yoktu. Zamanın bu derece önemli 

olduğu konusunda hiç duyarlı değildiler. Pro-

 İstanbul’un acilen suya 
ihtiyacı vardı. 
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jenin aslında İSKİ tarafından gerçekleştirilmesi 

daha isabetli olurdu. Ancak Türkiye’de sistem 

böyle işliyordu. Bu projeden İstanbul ne zaman 

yararlanacaktı? Doğrusu bu konuda pek karam-

sardım. 

1995 yılı: Proje yapımına DSİ tarafından 1995 yı-

lında fiilen başlandı. DSİ, bu tür dış kredi almış 

olduğu projeleri müşavir marifetiyle gerçekleştir-

mekteydi. Müşavir firma Japon dış kredisi olduğu 

için Japon ağırlıklı pilot firma, birkaç Türk firması-

nın ortaklığından oluşmaktaydı. 

Türkiye’de işi müşavir firmaya bırakırsanız o işi ne 

zaman ve ne maliyette biteceğini kestiremezsiniz.

Bu durumu Atatürk Barajında yaşadığım için çok 

iyi biliyorum. Ama Atatürk Barajında müşavirin 

değil, Türk mühendislerinin dediği oldu ve iş za-

manında tamamlandı. 

Melen Projesinde ise müşavirin dediği oldu ve 

Melen Projesinin birinci safhası ancak 2012 yılı 

sonunda tamamlana bildi. Japonya’dan temin 

edilen dış kredi ve yine Japon Nippon Koei fir-

masının hazırlamış olduğu proje doğrultusunda 

Melen 1 projesinin ihalesi yapıldı. 1996 yılında fii-

len inşaata başlanıldı. Bu proje 5 paketten teşek-

kül etmekteydi

Birinci paket, Melen – Ömerli isale hattı: 143 km 

uzunluğundaki bu hatta döşenecek borunun 

çapı 2,5 metreydi. Çelik boru Türkiye’de imal edi-

lecekti. Paket bünyesinde Melen regülatörü, su 

alma yapıları, pompa tesisleri, isale hattı, tüneller 
yer almaktaydı. Daha sonraki uygulamalarda bu 
paket 3 bölüme ayrılarak inşa edildi.

İkinci paket, Ömerli – Kağıthane isale hattı: 41 km 
uzunluğunda çelik boru, Alaçatı Barajı geçişi ve 
depolardan oluşan bu paketin içinde boğaz ge-
çişi tüneli de bulunmaktaydı. Daha sonraları bu 
pakette 3 bölüme ayrılarak inşa edildi.

Üçüncü paket, Cumhuriyet artıma tesisi: Nihai 
kapasitesi 4 milyon m3/gün olan tesisin birinci 
kademesi 820 bin m3/gün olarak inşa edilecekti.

Dördüncü paket, Çelik boruların imali, nakli ve 
istif edilmesi: Muhtelif çaplarda yaklaşık 190 km 
uzunluğundaki borular, İdare tarafından imal et-
tirilecek ve yüklenicilere fabrika sahasında teslim 
edilecekti.

Beşinci paket, enerji nakil hatları paketiydi. Söz 
konusu projede kullanılacak enerjinin taşınacağı 
hatlar ve trafo merkezlerini ihtiva eden bu paket 
ile birinci kısmın enerji ihtiyacı sağlanmış olacaktı.

Ana hatlarıyla 1990 yılı başlarından bu şekilde 
planlanan Melen Projesinin birinci kısmının, beş 
yıllık bir inşaat süresi sonucunda 2000 yılı başla-
rında hizmete alınması planlanmaktaydı ve söz 
konusu birinci safhayla İstanbul’a 268 milyon m3/
yıl su iletilecekti.

Yukarıdaki esaslara göre ihale ilanına çıkıldı ve 
daha sonra proje aşağıdaki bölümler şeklinde bi-
raz daha netleştirildi. 

•  Melen Regülatörü  Q= 8,5 m3/s, verim Q= 268 M m3/yıl

•  Melen pompa istasyonu  H= 199 m, 6 ünite

• Melen – Alaçalı isale hattı  Ø 2500 mm, 131,5 km çelik boru

•  Şile – Alaçalı tüneli  Ø 4500 mm, 3,5 km beton, Q= 38 m3/s

•  Alaçalı Barajı  H= 63 m, kil çekirdekli kaya dolgu

•  Alaçalı – Ömerli tüneli  Ø 4500 mm, 3,4 km beton, Q= 38 m3/s

•  Alaçalı – Ömerli isale hattı  Ø 3000 mm, 3,8 km ön gerilmeli beton

•  Ömerli su arıtma tesisi, kapasite  700 000 m3/gün

•  Ömerli Cumhuriyet İsale hattı  Ø 3000 mm, 13,1 km, ön gerilmeli beton

•  Cumhuriyet pompa istasyonu  H= 74 m, 5 ünite

•  Cumhuriyet – Kağıthane isale hattı  Ø 2500 mm, 20,1 km çelik boru

•  Cumhuriyet- Beykoz tüneli  Ø 4500 mm, 2 km, Q= 38 m3/s

•  Boğaziçi tüneli  Ø 3600 mm, 3 km, Q= 38 m3/s

•  Enerji iletim hattı  177 km uzunluğunda, 154 kV
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Projenin iç para ihtiyacı 518,83 milyon $, dış para 

ihtiyacı 662,36 milyon $ olmak üzere, toplan ma-

liyeti 1.181 milyar $ idi. Mart 1993 yılında Japon 

hükümetinin taahhüdü, Bakanlar Kurulu kararı 

ile 10 Şubat 1994 tarihinde yürürlüğe giren kre-

di anlaşması ile toplam 112.100.000.000 Japon 

Yeni kredi sağlandı. Kredinin yıllık faiz tutarı %3, 

geri ödeme süresi 7 yılı ödemesiz olmak üzere 

25 yıldı.

İnşaat mühendisi Altay ÇEKİRGE, DSİ’de 

planlama çalışmalarında öne çıkmış bir 

ağabeyimizdir. Kendisi uzun yıllar İstanbul içme 

suyu projelerinin planlamasında çalışmıştır. 

Emekli olduktan sonra o zaman ki DSİ Genel 

Müdürü Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK’e 16.12.1996 

tarihinde Melen Projesiyle ilgili olarak bir rapor 

sunmuş. Bir suretini de bana göndermişti. Bu 

rapordan önemli gördüğüm bazı hususları 

aşağıya alıyorum.

*Melen Projesi fizibilite raporu Nippon Koei fir-
ması tarafından yapıldı. Bu raporu DSİ 1991 yılın-
da onayladı. Raporun kapağında fizibilite raporu 
yazılı olsa da bu rapor, bir ön etüt seviyesindedir 
ve teknik yönden çok eksikleri vardır, tamamla-
tılmalıdır.

*İstanbul’a birinci safhada 268 milyon m3/yıl su 
verileceği ön görülmektedir. Bunun için bir regü-
latör, iki adet terfi sisteminin ve isale hatlarının 
döşenmesi gerekmektedir. 1996 yılında yapılan 
hidroloji hesaplarında regülatörün emniyetli ve-
riminin ancak 201 milyon m3/yıl olabileceği he-
saplanmıştır.

*Regülatör sistemiyle elde edilecek suyun mali-
yeti 1,15 $/m3 olmaktadır. Bu değer İstanbul’daki 
mevcut ortalama su bedelinin neredeyse iki katı-
dır. Su bedeli çok pahalıdır.

*Regülatör yerine Melen Barajı inşa edilmelidir. 
Böylece İstanbul’a daha büyük miktarda su te-
min etme mümkün olabilir.

*Projede yer alan Alacalı Barajının, su temini fay-
dası yoktur. Baraj, bu projeye 127 milyon $ ilave 
masraf çıkarmaktadır. Bu barajın iptali gerekir. 
Bu bölge betonarme veya çelik borularla geçil-
melidir. 

*Projenin müşaviri olan Nippon Koei ve onun or-

takları 5 yıl içinde proje çalışması dışında hiçbir 
çalışma yapmamışlar ve bu süre içinde müşavir-
lik bedellerini tamamen harcamışlardır. Bu du-
rum Melen Projesini ciddi suretle geciktirmiş ve 
tatbikat projelerinde ciddi yanlışlar sergilenmiştir. 
Örneğin; boru hattı beton boru seçildiği için çok 
uzamıştır. Maliyeti artmıştır. Bu projenin boru tipi 
olarak çelik boru seçilmeli ve boru hattı uzunlu-
ğu kısaltılmalıdır.

*Sonuç olarak projede ciddi hatalar vardır. Dü-
zeltilmelidir. Proje, büyük gecikmelere gebedir. 
Gecikmeler mutlaka önlenmelidir. Çünkü 40 yıla 
yakın İstanbul içme suyu projesinde çalışıyorum. 
İstanbul’un hızlı büyümesinin hep gerisinde kal-
dık. Bu proje gecikmemelidir. İstanbul, suya 
muhtaçtır. İşte, iyi bir DSİ mühendisinin görüşleri.

Nitekim, projenin uygulamasında zaman içinde 

pek çok değişiklikler oldu ve proje büyük gecik-

melere uğradı.

1996 yılı: İnşaat projelerinden: Yeşilçay regülatö-
rü – Cumhuriyet arıtma tesisi arası, Arıtma tesisi- 
Boğaziçi tüneli arası, Boğaziçi tüneli – Kağıthane 
arıtma tesisleri arasının nasıl yapılacağı henüz 
netleşmemişti. 

Bu bölümde yer alan Alaçatı Barajı isale hatlarını 
yaklaşık 25 km kadar kısaltmaktaydı. Ancak getir-
miş olduğu bu faydaya rağmen bu barajın büyük 
sorunları vardı. Birinci sorun, barajın bulunduğu 
bölgenin kamulaştırma sorunlarıydı. Bu bölgede 
yaşayan insanların kamulaştırma çalışmalarına 
büyük direnç göstereceği açıktı.

İkinci sorun ise gelecekte barajın çevresinin yerle-
şim açısından yoğunluk kazanması riskinin mev-
cudiyetiydi. Bu durumda barajın atık sulardan 
kirlenme riski vardı ve bu konu göz ardı edileme-
yecek kadar ciddi bir riskti.

Bu sebeplerle İSKİ olarak Alaçatı Barajının kaldı-
rılmasını ve buranın boruyla geçilmesini istedik. 
Ancak bu bölge, ancak topografik ve jeolojik so-
runlardan dolayı (boru + kondüvi + tünel) siste-
miyle geçilebilmekteydi ve DSİ bu sisteme pek 
sıcak bakmıyordu. Buna rağmen Aaçatı Barajı 
kaldırıldı.

Projenin ana arıtma tesisi olan Cumhuriyet arıt-
ma tesisinin yeri belirlenmişti. Projelere hazırdı. 
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Ne var ki projenin bundan sonraki bölümü kesin-
leşmemişti. Daha uzun bir süre beklemek duru-
munda kalındı.

Melen Projesi için gerekli pompaj enerjisi için 
dışarıdan enerji temini gerekmekteydi. Aslında 
projeye barajla başlanılmış olsaydı, ihtiyaç duyu-
lan bu enerji miktarı barajdan temin edilebile-
cekti. 

Ne var ki proje müşaviri olan Nippon KOEI firma-
sı, Japonya’dan yüksek kademeli pompa satmak 
için projeyi, pompaj sistemine göre dizayn et-
mişti. Tipik bir sömürüyle karşı karşıyaydık. Çünkü 
projenin finansmanını Japonya temin etmişti. O 
halde projede onun istediği tarzda şekillenecek-
ti. Çünkü parayı veren, düdüğü de çalardı.

Şu ana kadar ortada bir gerçek vardı. Melen Proje-
sinden İstanbul’a uzun yıllar bir hayır olmayacak-
tı. O zaman bu gerçeği görmüştük ve biz İSKİ’nin 
su kaynaklarını geliştirmek için başka projeleri 
hayata geçirmiştik. İyi ki de öyle yapmışız. Melen 
Projesini bekleseydik “At, at olana kadar sahibi de 
mat olur” deyişi doğrultusunda İSKİ olarak mat 
olacaktık. O yanlışlığa çok şükür ki düşmedik. 

2008 yılı: Melen Sistemi’nin ilk aşaması isale hat-

tının 100 km lik bölümü İSKİ nin sağladığı finans 

sayesinde nihayet tamamlandı ve Melen suyu 

Cumhuriyet arıtma tesisine ulaştırıldı. Melen 

Projesi’nin 1. aşaması çok uzun bir gecikme ile 

C1 = 2.500.000.000 TL ye mal oldu.

2012 yılı: Melen Projesi’nin 1. aşamasında bulu-
nan 3. Sözleşme Paketinin  SP-4, SP-6 ve SP-7 
bölümleri de tamamlanarak Melen suları  Ka-
ğıthane’deki  Osmankuyu depolarına 2012 yılı 
sonlarında ulaştırıldı. Böylece aşağıda belirtilen 
Melen -1 sistemi,12.12.2012 de Bakanlığımızca 
düzenlenen açılış töreniyle hizmete alındı. Bu 
üç paket için ne kadar para (C2) harcandı? Bunu 
bilmiyoruz. 

1-  Melen Su Alma Regülatörü ve Melen Cum-

huriyet Pompaj Sistemleri (SP-1)

2- Melen Terfi Deposu-Kıncıllı Sırtı Arası İsale 

Hattı (SP-2)

3-  Kıncıllı Sırtı ile Yeşilçay Regülatörü Arası İsale 

Hattı (SP-3A)

4-  Ağva- Cumhuriyet Arıtma Tesisi Arası Boru 

Hattı (SP-3B) 

5-  Şile Kontrol Merkezi-Hamidiye Tüneli Çıkışı 

Arası İletim Hattı (SP-4)

6-  Cumhuriyet Arıtma Tesisi (SP-5)

7-  Cumhuriyet Terfi Deposu-Osmankuyu/Kağıt-

hane Arası İletim Hattı (SP-6)

8-  Boğaz Tüneli İkmal İnşaatı (SP-7)

9-  2,5 m Çaplı Çelik Boru ve Özel Parçaların Te-

mini (1. Kısım) (SP-8)

10-  2,5 m Çaplı Çelik Boru ve Özel Parçaların Te-

mini (2. Kısım) (SP-9)

11-  2,5 m Çaplı Çelik Boru ve Özel Parçaların Te-

mini (3. Kısım) (SP-10)

12-  Melen Projesi Enerji Temin Sistemi (SP-11)

Melen Barajı hayata geçiyor: Baraj gövdesi zemi-

ne uygun olarak kil çekirdekli kaya dolgu olarak 

projelendirilmişti. Ama DSİ de bu eskimiş proje 

tipini beğenmeyen yeni rüzgarlar esiyordu. Göv-

de projesini zemine uygun olmayan bir tipe dö-

nüştürdüler ve övünerek ihalesini yaptılar. 

Büyük İstanbul İçme suyu bünyesindeki Melen 

Barajı, Melen Sistemi’nin depolama tesisidir. 

945 m uzunluğunda temelden yüksekliği 124 

m talvegden yüksekliği 99 m, 2 milyon 80 bin 

m3 beton dolgu hacminde ve 694 milyon m3 su 

depolayacak olan Melen Barajı’nın ihale süreci 

tamamlanmasına takiben yapılan temel atma 

merasimiyle (tören şartmış gibi!) 2013 ortalarında 

baraj inşaatına başlanıldı.

2017 yılında tamamlanarak İstanbul’a yılda 1 mil-

yar 77 milyon m3 su temin edecek olan Melen 

Barajı’nın içme suyu amaçlı olarak yapılacak ol-

ması nedeniyle 2317 km2 Melen Havzası’ndan 

gelecek atık suların Baraj Gölü’ne girmeden arı-

tılarak uzaklaştırılması için Melen Barajı Havza 

Koruma Tesisleri Projesi ise DSİ 2012 Yılı yatırım 

programına alınmıştı.

2017 yılında tamamlanması planlanan Melen Ba-

rajı 2020 ortalarında dahi tamamlanamadı. 

Melen Barajı’nın İstanbul İçme Suyu 
Teminine  Getirdiği Sorunlar:

İstanbul’a yılda yaklaşık 1.077 milyar m3 içme ve 
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kullanma suyu temin etmek maksadıyla 1990 

yılında yaşanan ciddi susuzluk sonucun da o za-

manın başbakanı Turgut ÖZAL’ın talimatları ile 

başlatılan Büyük Melen Projesi, İstanbul da su so-

rununu kökten çözecek büyük bir projedir. 

Projenin planlama ve proje safhası beklenilen-

den uzun sürmüş ve projenin 3 etapta tamam-

lanması öngörülmüştü. Kredi temini ve kamu-

laştırma çalışmalarının tamamlanması ile DSİ 

tarafından birinci etabın ihalelerine 2000 yılında 

başlanılmış, 7 adet inşaat, 3 adet imalat ve 1 adet 

enerji temini maksatlı 11 alt projeden oluşan bu 

etap uzun gecikmeler sonucu Aralık 2012 de ta-

rihinde hizmete alınmıştır.

8.5 m3/sn kapasiteli pompalarla yılda 268 milyon 

m3 suyun temin edilebileceği bu etapta yer alan 

189 km uzunluğundaki isale hattının 100 km. lik 

bölümü, İSKİ nin ekonomik desteği ile tamam-

lanmıştır.

Teorik olarak belirlenen 268 milyon m3 lük kapa-

siteye bugüne kadar hiç ulaşılamamış, yılda te-

min edilebilen su miktarı ortalama 200 milyon 

m3 civarında kalmıştır.

Tüm etapları içine alan ana su yapısı olan Melen 

Barajı inşaatı ise şu safhaları yaşamıştır.

* Baraj gövdesi zemin şartlarına en uygun tip olan 

‘’ kil çekirdekli kaya dolgu’’ olarak projelendirilen 

yapı, yeterince teknik inceleme yapılmadan ve 

yapılan ikaz ve itirazlar dikkate alınmadan değiş-

tirilmiş ve bu zemin yapısının taşıyamayacağı tip 

olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) gövde ti-

pine dönüştürülmüştür.

*Bu dönüşümüm sorumlusu DSİ’nin teknik gö-

rüşlerin hiçe sayan zamanın DSİ’ den sorumlu 

bakan başta olmak üzere onun müsteşarı ve DSİ 

den sorumlu müsteşar yardımcısından oluşan 

Bakanlık yöneticileri ile proje değişimine karşı 

çıkmayan veya karşı çıkmasına rağmen yeterin-

ce direnemeyen o zamanın DSİ Genel Müdürü, 

ilgili DSİ Genel Müdür Yardımcısı, Barajlar ve HES 

Daire başkanı ve projeye imza atan mühendisle-

ridirler. 

* Baraj gövdesi ve diğer tesislerin inşaatına, değiş-

tirilen bu proje ile Mart 2013 tarihinde başlanıl-

mış ve barajın 12 Mayıs 2017 tarihinde bitirilmesi 

amaçlanmıştır.

* Baraj gövde inşaatı bir yıllık gecikme ile Haziran 
2018 tarihinde tamamlanmış, ancak baraj göv-
desindeki derzlere konulan ölçüm aletlerinden 
derzlerde açılmalar olduğu ve bu hali ile barajda 
su tutulamayacağı tespit olunmuştur. 

 Bu deformasyonlar, zeminin taşıma gücünün bu 
ağırlıktaki baraj gövdesini taşıyamamasından ileri 
gelmektedir. Diğer bir deyişle baraj gövdesindeki 
proje değişikliği  kesinlikle yanlıştır.

 * Bugün yaşanan bu durumdan bu günkü DSİ 
yöneticilerinin bir kabahati yoktur.

*DSİ yönetimi bu durumu nasıl düzeltirim? arayı-
şına girmiş ve yaklaşık bir yıl süren bir zaman di-
liminde dış ülkelerden uzmanların görüşlerini de 
alarak bir (destekleme) projesi hazırlamıştır. Sır 
gibi saklanan bu proje ile yapılan yeni ihalede 1 
Haziran 2020 de yer teslimi yapılarak işe başlanıl-
mıştır. Bu işler için yapım süresi olarak 1000 gün 
tayin olunmuştur* Melen Barajının tamamlana-
rak hizmete alınması DSİ yetkililerince en erken 
2023 yılı olarak ifade olunmuştur. 

*Türkiye’nin en önemli kamu kuruluşlarından biri 
olan DSİ’ nin yetkilerini yeterince kullanamayışı-
nın soncunda İstanbul halkı, Melen Projesinden 
beklediği 1.077 milyar m3 suyu, en iyimser ifade 
ile 2023 yılından önce alamayacaktır.

*Melen Projesinin inşa süresince DSİ ye hakim 
olan siyasi anlayış Melen Projesi dışında İSKİ nin 
geliştirmek istediği Mutlu Dere’den su temini, 
deniz suyundan su temin etme gibi diğer su 
kaynaklarının yapımını da engellemiş ve İstanbul 
halkını Melen Projesine adeta mahkum etmiştir.

* Melen Projesinin yapımı süresince dış göçlerle 
İstanbul’un nüfusu 2 katına çıkmış ve 16 milyon 
kişiye ulaşmıştır. 2019 yılı içinde İstanbul’a servis 
edilen içme, kullanma suyu miktarı 3 milyon m3/
gün seviyesini bulmuştur. 

*DSİ nin projeyi gerçekleştirme hızından rahatsız 
olan İSKİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı inşaa-
tına başlanılan yıllarda ilave tedbir olarak 2. ve 3. 
isale hatları ile pompaj tesislerinin yapımına baş-
lamıştır.

İkinci etabı teşkil eden ve İSKİ tarafından yürütü-
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len çalışmalar sonucu 3000 mm çapındaki 2. isa-
le hattı ve 14 m3 /sn kapasiteli ikinci pompa tesisi 
tamamlanmış ve İstanbul’a yılda temin edilebile-
cek su miktarı 400 milyon m3 seviyesinin üzerine 
çıkarılmıştır.

Üçüncü etabı teşkil eden ve İSKİ tarafından yü-
rütülen çalışmalar sonucu 3000 mm çapında-
ki 3. isale hattı ile üçüncü pompa tesisi inşaatı 
tamamlanmış ancak pompalar henüz monte 
edilmediğinden bu etap hizmete alınmamıştır. 
Pompaların monte edilerek devreye alınması ha-
linde şehre verilebilecek su miktarı işletmedeki 
başarı ile 500 milyon m3 düzeyinin üzerine çıka-
rılabilecektir. 

2020 Temmuz itibariyle ilgili  kurumların şu iş-
lemleri yapmalarını öneririm.

*İSKİ Genel Müdürlüğü:

Muhtemel bir kuraklık periyoduna girildiği yıllar-
da İstanbul’un susuzluk çekmemesi tamamen 
İSKİ’nin işletme becerisine kalmış, bütün yük İS-
Kİ’nin omuzlarına yüklenmiştir. Bu nedenle İSKİ, 
Melen pompa istasyonlarından azami suyu ala-
cak bir uygulama içine girmelidir,

Şöyle ki; mevcut regülatör 8.5 m3/sn su alma ka-
pasitesine sahiptir. Feyezan nedeniyle regülatör 
eşiğinde kabarma oluşmakta bu nedenle feye-
zan sürecinde pompalara max. 14 m3/sn su veri-
lebilmektedir. Oysa pompa kapasitesi 22.5 m3/sn 
dir ve alınacak basit tedbirlerle bu debi alınabil-
melidir. Alınmalıdır.

Bunu sağlamak maksadıyla İSKİ, Melen regülatö-
rü eşik yapısı, kademeli olarak önce 0,75 m daha 
sonra gerekirse daha fazla yükseltilerek su kabar-
tılmalı, böylece su alma yapısına suyun kolayca 
girişi sağlanarak yılda en az 400 milyon m3 su ve 
hatta daha fazlası İstanbul’a pompalanmalıdır.

Bu hedef gerçekleştirilebilecek bir hedeftir ve 
İSKİ ‘nin bu hedefi gerçekleştirecek gücü vardır.

Regülatör eşiğinde yapılacak kabartma işleminin 
barajın memba ve mansabındaki etkileri ince-
lenmeli ve muhtemel herhangi bir zarar ve ziya-
na karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.

Kuraklığın ilerideki yıllarda devam etmesi duru-

munda bu çalışma yeterli olmayabilir. Bu durum-

da baraj derivasyon tünelleri kapaklarla kontrol 

edilebilir duruma getirilmeli ve feyezanlar sonrası 

memba batardosu arkasında depolanacak sular 

feyezandan sonra 3. pompa istasyonu yardımı ile 

İstanbul’a pompalanmalıdır. Böylece su basma 

kapasitesi yılda 500 milyon m3 düzeyinin üzerine 

çıkarılabilir.

En önemli konu: Bu çalışmalarda DSİ ile İSKİ nin 

yakın koordinasyon yapması şarttır.

*İSKİ, Melen projesinden başka Yıldız Dereleri ile 

Yeşil Çay sistemini de aynı hassasiyetle işleterek 

bu kaynaklardan azami suyu İstanbul’a kazandır-

malıdır. İstanbul kesinlikle susuz bırakılmamalı-

dır. 

*DSİ Genel Müdürlüğü;

DSİ, Melen Barajında 2018 yılında başlayan de-

formasyonlar nedeniyle baraj gövdesi için yu-

karıda açıklanan destekleme projesine hemen 

başlamamalı, baraj gövdesini bir süre gözleme 

almalıydı. . Baraj gövdesindeki deformasyonların 

sebebi zeminin taşıma gücünün yeterli olmayı-

şıdır. Bu nedenle barajın beton gövde yapısı, de-

formasyonlar tamamlanıncaya kadar gözlenmeli, 

oturma sonucunda oluşan bu deformasyonlar 

tamamlandıktan sonra destekleme çalışmaları-

na başlanılmalıydı. Çünkü; oturmalar tamamlan-

madan yapılacak destekleme çalışmaları başarılı 

olmayabilir.

DSİ, kişisel olarak yaptığım bu öneriyi dikkate al-

madı. Ülkede bu işten anlayan yokmuş gibi ya-

bancı uzmanlara yaptırdığı araştırmalar sonucu 

hazırlattığı destekleme projesini uygulamaya 

koydu.

Baraj gövdesindeki oturmaların temel nedeni 

olan zayıf zemin güçlendirilmeden, yapılacak ça-

lışmaların olumlu sonuç vereceği kanaatinde de-

ğilim. Bu nedenle önce yapılabildiği kadar baraj 

gövdesinin ve yapılacak destek dolgusunun te-

mel zemini güçlendirilmeli, daha sonra destek-

leme dolgusu inşaatına başlanılmalıdır.

Destekleme projesini incelediğimde baraj göv-

desinin oturduğu temelin güçlendirilmesi ile ilgi-
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li hiçbir önlem alınmadığını gördüm. Uyarıyorum 

ve endişeliyim. Sorun baraj temelinin zayıflığında. 

temel yeterli olmazsa yapılacak işlerden olumlu 

sonuçlar alınamaz.

İSKİ, Melen Barajında yapılacak destekleme çalış-

malarını yakından takip etmeli, yanlışa müsaade 

etmemelidir.

Melen Barajı’nda yaşananlar DSİ için bir tecrübe 

olmalıdır. Teknolojik kararları verenler mühen-

dislik biliminin gerçeklerine göre hareket etme-

leri gerektiğini bu olay ile öğrendilerse, oldukça 

pahalı kazanılsa bile bu da önemli bir kazançtır. 

Umarım DSİ de bundan sonra bu gibi olaylar ya-

şanmaz.

Büyük Melen İçme Suyu Projesinin 
Mühendislik Analizi:

Bir projenin mühendislik değerini anlamak için 

iki konuyu incelememiz gerekir.

Birinci konu işin teknik değerlendirmesidir. Me-

len projesi gerekli teknik çalışmalar gerçekleştiril-

diği için bu konuda olumlu not alır.

İkinci konu projenin ekonomik değerlendirme-

sidir. Bu konuda şu 2 soruyu cevaplandırmamız 

gerekir. 

1- Melen Projesi ile kazanılan 1 m3 su kaça mal 

olmaktadır?

* Melen Projesi kaça mal olmuştur veya olacaktır? 

Projenin 1. kısmının maliyeti C1= Yaklaşık 2,5 mil-

yar TL dir.

2. kısım maliyeti C2, bilinmemektedir.

Projeye İSKİ tarafından harcanan ve harcanacak 

para (C3) bilinmemektedir.

Melen Barajına harcanan ve harcanacak para 

(C4) bilinmemektedir.

Özetle; Melen Projesinin maliyeti (C) ne olacaktır? 
bilinmemektedir.

İstanbul’a su temin eden projeler içinde en pa-
halı olanıdır ve bu projenin bedeli İSKİ tarafından 
geri ödenecektir.

* Melen Projesinde 1 m3 su için işletme maliyeti 
ne olacaktır? 

Melen Projesinde 1 m3 su için 2 defa pompaja 
tabi tutulmaktadır. Çok pahalıdır.

Su bedeline, yatırım maliyetinin yıllık geri ödeme 
gideri de eklendiğinde Melen den getirilen su-
yun m3 bedeli çok çok pahalı olacaktır.

Melen Projesi ile kazanılan su, İstanbul için en pa-
halı su niteliğindedir.

2- Melen projesi ne zaman tamamlanacaktır?

Bir projenin öngörülen zamanda tamamlanarak 
hizmete alınması idealdir. Gecikmeler, projeden 
beklenen faydanın alınamaması nedeni ile zara-
ra sebep olur. Melen Projesi bugün itibariyle za-
manlama açısından kesin sınıfta kalmıştır.

Sonuç olarak Büyük Melen İçme suyu projesinin 
mühendislik notu zayıftır. Bu projeye Mühendis-
lik değerlendirilmesi yapılmadan bir siyasinin 
emri ile başlanılmıştı ve sonuç ortadadır.

Umarım bu proje Ülkeyi yönetenlere de mühen-
dislere de ders olur.

Mühendislik, faydayı üretmede aklı ve bilgiyi en 
iyi değerlendirme sanatıdır. İyi mühendislik ça-
lışmaları Ülkenin ekonomik düzeyini kısa sürede 
yükseltir. Kötü mühendislik projeleri ise fayda ye-
rine zarar verir.

Sözlerimi Kuran’ı Kerim Yunus Suresi 100. ayetin 
meali ile bitiriyorum.

“Aklını kullanmayanların başından bela ve musi-
bet eksik olmaz.” 

Saygılarımla.  



Kübra KUTLU
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Tunay ÇARPAR
İnşaat Yüksek Mühendisi, İSKİ 
tcarpar@iski.istanbul

İKLİM VE SU

 Gelecekte belirleyici ve öncü olacak toplumların; 

iklim, su kaynakları ve yenilenebilir enerji teknolojileri 

olarak ifade edebileceğimiz üç noktadan geçen bir 

düzlemde başarılı olmuş ve fark yaratmış toplumlar 

olacağını düşünmek kayda değer bir öngörü olarak 

ortaya konulabilir. 

İ
nsanlık Tarihi, içerisinde birçok değişimi ve 
atılımı barındırması nedeni ile bir anlamda 
büyük bir devinimin ve gelişmenin hikâye-
sidir. Bu anlamda pek çok kırılmayı ve dev-

rimi de içerir. Bu belirli kırılma noktalarında; hızlı 

ve akıllı hareket etmiş toplumların zamanın bir 

bölümünde belirleyici ve öncü olduklarını söyle-

yebiliriz. Örneğin coğrafi keşifleri gerçekleştiren 

ülkeler bir dönemin ticaret yollarını değiştirmiş 

ve ekonomik olarak büyük bir kalkınma içerisi-

ne girmişlerdir. Bu değişimin getirdiği ekonomi, 

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerine 

yol açmış ve büyük bir tarihi kırılma yaşanmıştır. 

Sonrasında sanayi devriminde hızlı davranan top-

lumların yapmış olduğu atılım, dünya siyasetinde 

hala belirleyici olmaktadır. Bunları takiben yakın 

tarihimizde elektronik devrimi, uzay keşifleri, ya-

zılım teknolojisi gibi konularda hızlı ve kurumsal 

bir sistemle ön alan toplumların refah seviyesi-

nin artmış olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. 

Tüm bunların ışığında gelecek kırılmanın hangi 

düzlemde gerçekleşeceğini belirlemek ve bu 

konuda hazırlıklı olmak büyük bir önem içer-

mektedir. Özellikle yetişmiş, genç ve nitelikli bir 

işgücüne sahip olan ülkemizin; yaşanacak yeni 
atılımlarda akılcı ve hızlı davranarak kendine alan 
yaratması mümkün görülmektedir.

İnsanoğlunun geleceğe dair merakını da göz 
önünde bulunduracak olursak, yaşanacak yeni 
atılım sürecinin nasıl ve hangi kulvarlarda ola-
cağını sorgulamak önemli bir gerekliliktir. Yakın 
zamanlarda gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği-
ne dair önemli ipuçları vermiş olguları değerlen-
dirmek, tam burada büyük bir önem arz etmek-
tedir. Tüm bunların ışığında, geçmişte yaşanmış 
tüm büyük atılımların, insanların büyük bir prob-
lemini çözmek amacı ile ortaya konduğunu dü-
şünürsek, şimdilerde yaşanan büyük problem-
lere odaklanmak ve çözüm aramak geleceği 
yakalamak adına yardımcı olabilecektir. Dünya-
mızda şu anda görülen başlıca büyük problem-
lerin iklim değişikliği, susuzluk ve fosil yakıtlara 
olan bağımlılık olduğunu ifade etmek sanırım 
aklı başında herkesin kabul edeceği bir durum 
olacaktır. Bu üç konu arasındaki yakın ilişki de, bu 
konuların bütünleşik bir şekilde çözümünü ge-
rekli kılmaktadır. Sonuç olarak, gelecekte belirle-
yici ve öncü olacak toplumların; iklim, su kaynak-
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ları ve yenilenebilir enerji teknolojileri olarak ifade 

edebileceğimiz üç noktadan geçen bir düzlem-

de başarılı olmuş ve fark yaratmış toplumlar ola-

cağını düşünmek kayda değer bir öngörü olarak 

ortaya konulabilir.

Bahsetmiş olduğumuz düzlemde ele alınma-

sı gereken önemli konu başlıklarından birisi de, 

iklim ve su kaynakları arasındaki ilişkidir. Son za-

manlarda dünyamızda yaşanan iklim değişikliği 

sonucu su kaynaklarında görülen kırılganlıkla, bu 

ilişki belirgin bir hale gelmiştir. Suyun insanlık 

için ne kadar önemli olduğu düşüncesi ile iklim 

değişikliğinin iyi değerlendirmek, bunun su kay-

nakları üzerindeki olası etkilerini ortaya koymak 

ve kapsamlı öngörüler yapmak büyük bir gerek-

liliktir.

Değişen İklim

İklim kavramını; atmosfer olayları ile beraber kara 

ve su kütlelerini kapsayan, bunlara paralel ola-

rak da canlıların yaşayışlarını da etkileşimli bir 

şekilde ele alan bütünleşik bir sistem olarak de-

ğerlendirebiliriz. Gerek dinamik bir süreci ifade 

etmesi gerek de bir enerji döngüsünü içermesi 

nedeni ile iklim kavramını canlı bir varlık olarak 

da yorumlamak mümkündür. Tüm canlı varlık-

larda görülebileceği gibi, iklim de zaman içeri-

sinde değişikler göstermektedir. Bu değişimlerin 

nedenleri olarak iklimsel iç dinamikleri sayabi-

leceğimiz gibi dış etmenler de oldukça belirle-

yicidir. Bilindiği üzere, dünyamıza gelen Güneş 

radyasyonu gezegenimizdeki iklimsel süreçlerin 

ana belirleyicisidir. Güneşten dünyamıza gelen 

radyasyonun soğrulma ve yansıma dengesindeki 

değişim, iklim değişikliğine neden olur. Bu bağ-

lamda, yerkürenin radyasyon dengesini değişti-

rebilecek üç temel mekanizmadan söz etmek 

mümkündür:

1. Güneş’ten Dünya’ya ulaşan radyasyonda 

meydana gelen değişimler (Güneşin ken-

disine, Yerkürenin yörüngesine veya eksen 

eğikliğine bağlı olarak)

2. Dünyaya ulaşan Güneş radyasyonunun yer 

küreye ulaşamadan geri uzaya yansıtılan 

kısmında görülen değişimler, albedo etkisi. 

(bulut örtüsü, atmosferde salınan “aerosol” 

olarak ifade edilebilen küçük parçacıklar 

veya arazi örtüsü ve kullanımındaki değişik-

liklere bağlı olarak)

3. Yerküreye ulaşan radyasyonun uzaya geri 

gönderilen kısmındaki değişiklikler (sera 

gazı miktarlarının atmosferdeki birikimleri-

ne bağlı olarak) [1][2].

Özellikle son yüzyılda; sanayi devrimi ve artan in-

san faaliyetleri sonucu artan sera gazı salınımları 

ile beraber, iklim belirgin bir değişiklik içerisine 

girmiştir. En önemli sera gazlarının atmosferdeki 

konsantrasyonlarının sanayi devrimi ile beraber 

gösterdiği büyük değişim Tablo 1’de görülmek-

tedir.

Tablo 1: Sanayi devrimi öncesi ve günümüze ait 

atmosferdeki sera gazı konsatrasyonları [1]

   1750 Yılı 2018 Yılı

CO2    280 ppm* 408 ppm

CH4    715 ppb**  1860 ppb

N2O 270 ppb 330 ppb

*ppm: milyonda bir parçacık

**ppb: milyarda bir parçacık

Atmosferdeki sera gazlarına ait oranlardaki bu 

değişiminin, insan kaynaklı olduğunu görmek 

adına, atmosferdeki karbondioksit (CO2) oran-

ları ile yıllık CO2 emisyon miktarlarını Şekil 1’de 

görebilmekteyiz. 20. Yüzyıl ile beraber, özellikle 

fosil yakıtların enerji amaçlı yoğunluklu olarak 

kullanılmaya başlaması ile atmosferdeki CO2 

miktarının keskin bir şekilde artmış olduğunu 

 20. yüzyıl ile beraber, 
özellikle fosil yakıtların 

enerji amaçlı yoğunluklu 
olarak kullanılmaya 

başlaması ile atmosferdeki 
CO2 miktarının keskin bir 
şekilde artmış olduğunu 

ifade edebiliyoruz. 
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ifade edebiliyoruz. Artan sera gazları ile beraber 
gezegenimizdeki ortalama sıcaklıklar artmakta, 
buna bağlı olarak atmosferdeki su buharı mikta-
rı, basınç merkezlerinin yerleri, hava akımlarının 
özellikleri değişmektedir. Bu mekanizmalardaki 
değişimin, küresel veya bölgesel iklim özellikle-
rinde yarattığı belirgin etki iklim değişikliği olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber atmos-
ferde artan su buharının da ayrıca başka bir sera 
gazı gibi çalışmaya başlaması da, pozitif bir geri 
besleme mekanizması ile beraber küresel ısın-
mayı artırmaktadır [3].

İklim değişikliği olarak ifade edilen ve pek çok 
akademik çalışmanın da odağını teşkil eden 
bu konu, günümüzde insanoğlunun en önemli 
problemlerinden biridir. İklim değişikliğinin in-
sanlık için bu önemi birçok nedenden kaynak-
lanmakta olup, bunlardan başlıcaları:

1. İklim değişikliğinin insanların yaşadığı ortam-
ları farklılaştırması (Daha sıcak yazlar, daha so-
ğuk kışlar, ani yağan yağmurlar, vb.)

2. İklim değişikliği sonucu doğal kaynakların za-
rar görmesi ve arz-talep dengesinin bozulma-
sı (kuraklık, çölleşme,  orman yangınları, eroz-
yon, deniz yaşamının bozulması, vb.)

3. İklim değişikliği ile tarımsal üretim veriminin 
düşmesi ve dolayısıyla kıtlık gibi ortamlara ze-
min hazırlaması (susuzluk, dolu yağışları, ba-

harda yaşanan donlar vb.)

4. İklim değişikliği ile beraber beşeri faaliyetlerin 

aksaması sonucu görülen ekonomik etkiler 

(Ulaşım sorunları, enerji arzında yaşanan so-

runlar, deniz seviyelerindeki değişim, salgın-

lar, vb.) [4] [5].

İklim Değişimini Belirlemek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne bağlı ola-

rak çalışan Goddard Enstitüsü 2020 Yılı içerisinde 

yayımladığı bir çalışmada Dünya’nın ortalama sı-

caklığının 1880 Yılı’ndan itibaren 1 Co artmış ol-

duğunu belirtmiştir. Aynı çalışma, bu değişimin 

2/3’ünün son 45 yılda gerçekleştiğini ve her 10 

yılda 0.15-0.20 Co mertebesinde sürmekte olan 

bir değişimin gözlemlendiğini tespit etmektedir. 

Küresel ısınmanın belirgin bir göstergesi olan bu 

durum, küresel ve bölgesel pek çok iklimsel süre-

ci de etkilemekte ve değiştirmektedir [6].

İnsan hayatını ve faaliyetlerini doğrudan etkileyen 

ve insanlarca tecrübe edilen belirli bir bölgede 

yaşanan iklim değişikliğidir. Belirli bir bölgedeki 

iklim değişikliğini ve etkilerini belirlemek, önce-

likle o bölgedeki belirli iklimsel parametrelerin 

geçmiş dönemlerdeki değişiminin gözlemlen-

mesi ve incelenmesi ile mümkündür. Bu para-

metreler; ortalama sıcaklıklar, yağış yoğunlukları, 

Şekil 1. Atmosferdeki CO
2
 miktarları ve yıllık emisyon miktarlarındaki değişim [NOAA]
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rüzgâr hızları gibi iklime dair doğrudan ölçülebi-

lir olabileceği gibi; bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği 

değişimi gibi dolaylı bir etkinin gözlemlenmesi 

ile de olabilir. Doğrudan ölçülebilir iklimsel para-

metrelerin zamana göre değişimi, ölçülmüş sayı-

sal verilerin işlenmesi ile oldukça belirgin sonuç-

lar verebilmektedir. Bu noktada en büyük zorluk; 

düzenli, sürekli ve doğru veri setlerine ulaşmaktır. 

Belirli bir çalışma alanı için her zaman yeterli ik-

lim verisi bulmak çoğunlukla mümkün olama-

maktadır. Bu noktada yeniden analiz verileri, 

araştırmacıların başvurduğu en güvenli veri kay-

naklarından biridir. Yeniden analiz; okyanus ve 

kara sıcaklıkları, rüzgâr ve akıntı hızları ile diğer 

meteorolojik ve oşinografik ölçümlerin, işlenmiş 

geçmiş veriler ile beraber modellenmesi ile oluş-

turulan simülasyonlardır. Bu modellerin sonucu 

olarak da belirli atmosferik parametreler için ta-

rihsel veri setleri elde edilmektedir. Bu veri setle-

rinin kalibrasyonu ve testleri araştırmacılar tara-

fından oldukça derinlikli olarak yürütülmektedir. 

Başlıca yeniden analiz veri setlerine ECMWF’in ve 

NOAA’nin veri setlerini örnek gösterebiliriz. Ayrıca 

çeşitli sera gazı salınımı senaryolarına göre kur-

gulanmış, gelecekteki iklim koşullarını belirleme 

amacıyla oluşturulmuş pek çok iklim modeli de 

günümüzün önemli çalışma konularından biri-

dir. Bu çalışmalar, gelecekteki durumun ne ola-

cağına dair ciddi ipuçları vermektedir. Yaşanmış 

olan iklim değişikliği ile yaşanacak olan iklim de-

ğişikliğini beraber anlamak, insanoğluna gelecek 

için şimdiden neler yapması gerektiği konusun-

da ışık tutmaktadır [7].

İklim Değişiminin Su Kaynaklarına 
Etkisi

Su sadece insanların değil tüm canlıların en te-
mel ihtiyaçlarından biridir. Pek çok doğal ve be-
şeri süreç gibi, su kaynakları da iklim değişikliği 
nedeni ile tehdit altındadır. Bu nedenle, su kay-
naklarının korunması ve geliştirilmesi için iklim 
değişikliğini anlamak büyük önem taşımaktadır.  
İklimsel olayların su kaynakları üzerindeki belirle-
yici etkisi pek çok mekanizma ile olur ve bu et-
kiyi saptamak çok önemlidir. Su döngüsü hassas 
bir dengeye sahiptir, su kaynakları da bu döngü 
ile beslenir ve tazelenir. Su döngüsündeki den-
genin, belirli bir iklim parametresindeki değişim 
ile nasıl değişeceği; su kaynaklarındaki kırılganlığı 
anlamak adına büyük önem taşımaktadır.

Örnek olarak yüzey suları çoğu şehir için en te-
mel su kaynağıdır. İstanbul da kullandığı su kay-
nakları itibari ile yüzeysel su kaynaklarına bağım-
lı bir şehirdir. İstanbul için en temel su kaynağı 
yağmurlardır çünkü burada bir nehir ya da çok 
büyük yeraltı su kaynakları bulunmamaktadır. 
Yağan yağışlar ile akışa geçen dereler barajları ve 
gölleri doldurarak şehrin su ihtiyacını karşılamak-
tadır. Duruma bu kapsamda baktığımız zaman; 
iklim değişikliği sonucu değişen yağmur rejimi, 
İstanbul’un su arzını doğrudan etkilemektedir. 
Kurak geçen yıllarda oluşan yağışsızlığın, İstan-
bul’da susuzluk tehlikesi yarattığı geçmiş yıllarda 
defalarca tecrübe edilmiş bir olgudur. 

Yüzeysel su kaynakları sadece değişen yağış re-
jimlerine karşı değil ayrıca buharlaşmayı belir-
leyen yüzey sıcaklıkları ve rüzgâr hızlarındaki 
değişime karşı da kırılganlık göstermektedir. Bu 
noktada, bu iklimsel parametrelerin geçmişten 
günümüze nasıl değiştiği ya da gelecekte na-
sıl değişeceğinin belirlenmesi, su kaynaklarının 
korunması adına hayati önem taşımaktadır. Bu 
yaklaşımla, İstanbul’daki yağış rejiminin, yüzey 
sıcaklıklarının ve rüzgârların nasıl bir değişiklik 
gösterdiği pek çok akademik çalışmanın konu-
sunu teşkil etmiş olup, halen de pek çok çalışma 
sürmektedir [7]. 

Örnek olarak; Turoğlu (2015)’e ait çalışma ile İs-
tanbul’da 1960-2013 yılları arasında yıllık toplam 
yağış miktarlarında azalma ve yıllık ortalama sı-
caklıklarda ise artış yaşandığını vurgulanmıştır. 

 İklim değişikliği sonucu 
değişen yağmur rejimi, 

İstanbul’un su arzını 
doğrudan etkilemektedir. 

Kurak geçen yıllarda oluşan 
yağışsızlığın, İstanbul’da 

susuzluk tehlikesi yarattığı 
geçmiş yıllarda defalarca 

tecrübe edilmiş bir olgudur. 
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Ayrıca, yağışların şekli ve yıl içindeki dağılışları-

nın değişmekte olduğu, kuraklık indis değerleri 

bağlamında kuraklık derecesinin giderek artmış 

olduğunu da ifade edilmiştir. Yüzeysel su kay-

naklarındaki buharlaşma ile ilgili olarak belirle-

yici olan iklimsel parametrelerden biri olan rüz-

gâr hızlarındaki değişim için de pek çok çalışma 

mevcuttur. Rüzgâr hızlarındaki durumun ve de-

ğişimlerin araştırılması yüzeysel su kaynakların-

daki buharlaşmanın anlaşılması açısından önem 

taşımaktadır [8]. 

İstanbul’daki rüzgâr hızlarındaki değişime ilişkin 

güncel bir çalışma ise, Çarpar vd. (2019) tarafın-

dan Karadeniz ve çevresindeki rüzgârların ince-

lenmesidir. Çalışmada, söz konusu bölgedeki 

rüzgârların 1979-2016 Yılları arasındaki 38 Yılda 

gösterdiği değişimleri işlenmiş, İstanbul ve çev-

resi için de çalışma dönemi dâhilinde ortalama 

rüzgâr büyüklükleri ortaya konmuş, ayrıca bu hız-

larda meydana gelen değişimler belirlenmiştir. 

İstanbul hava dolaşımında Karadeniz tarafında 

meydana gelen rüzgârlar büyük önem taşımak-

tadır. Ayrıca İstanbul’un önemli su kaynakları şeh-

rin kuzey bölümünde yer almaktadır. İstanbul’un 

kuzey kıyılarında, 1979-2005 Yılları arasındaki or-

talama rüzgâr hızının 5.70 m/s mertebesinde ol-

duğu bulunmuştur. Bununla beraber İstanbul ve 

Çevresinde rüzgâr hızlarında bu süre zarfında her 

yıl ortalama hızlar üzerinden 0.11 %/yıl olarak bir 

düşüş görülmektedir. İstanbul’daki yıllık ortala-

ma rüzgâr hızlarındaki salınım Şekil 1’deki grafik-

te açıkça görülmekte olup, bu hızlarda bir düşüş 

eğilimi tespit edilebilmektedir [9].

Tüm bu değişimlerin su kaynaklarında nasıl et-

 Suyumuzu sürdürülebilir ve verimli kullanmak adına, 
onu etkileyen tüm süreçleri iyi değerlendirmek, anlamak 

ve yürütmek zorundayız. İklim değişikliği de bu süreçlerin 
en önemlilerinden biri olup, insanlık serüveninin kaderini 

başta su kaynakları bağlamında olmak üzere, pek çok 
alanda belirleyecektir. 

Şekil 1. İstanbul ve Çevresindeki 10 m yükseklikli yıllık ortalama Rüzgâr hızlarında meydana gelen 

değişimler (ERA-Interim, 1979-2016)
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kili olabileceği ayrıca değerlendirilmelidir. Bahsi 

geçen çalışmalar, iklimsel bir durumun incelen-

mesinin su kaynakları üzerindeki etkisi anlamak 

için, öncelikle iklimsel değişimlerin anlaşılması 

gerektiği konusundaki akış için bir örnek olarak 

paylaşılmıştır. İklim ve su kaynakları ilişkisi, konu-

nun çeşitliliği ve kapsamı itibari ile pek çok be-

lirleyicinin bütünleşik bir şekilde modellenmesi 

ile değerlendirilmelidir. Bu alanın daha pek çok 

çalışmaya açık, büyük bir düşün dünyasını içerdi-

ğini söylemek güç olmayacaktır. İstanbul ve daha 

pek çok yer için orta ve uzun vadeli su politikaları-

nın belirlenmesi süreçlerinde, iklimsel değişimle-

rin işlendiği çalışmaların sonuçlarını göz önünde 

bulundurmak büyük önem arz etmektedir. 

Son Söz

Su, canlılık ve varoluş adına büyük anlamlar ifade 

etmektedir. Suya dair, su ile ilgili tüm konuların 

en kapsamlı şekilde ele alınması ve değerlen-

dirilmesi; onu korumak ve sürdürülebilir bir şe-

kilde kullanabilmek için hayati derecede önem 

taşımaktadır. Susuzluğun ne demek olduğunu, 

ne yazık ki, medeniyetimiz defalarca tecrübe et-

miştir ve etmektedir. Suyun değerini, belki de 

ondan uzak düşmüş olan insanlardan dinlemek 

ve öğrenmek gerekmektedir. Ülkemiz ve şehri-

miz İstanbul bugüne kadar dönemsel su sıkın-

tıları yaşamış olsa da, büyük bir su krizi yaşama-

mıştır. Hem kentsel hem de tarımsal anlamda 

su yurdumuzda hala çoğu bölge için bulunabilir 

haldedir. Ancak yurdumuz su zengini bir ülke 

değildir ve su kaynaklarında gözlemlenen sıkın-

tılar yaygınlaşmaktadır. Tüm bu nedenlerle, suyu-

muzu sürdürülebilir ve verimli kullanmak adına, 

onu etkileyen tüm süreçleri iyi değerlendirmek, 

anlamak ve yürütmek zorundayız. İklim değişik-

liği de bu süreçlerin en önemlilerinden biri olup, 

insanlık serüveninin kaderini başta su kaynakları 

bağlamında olmak üzere, pek çok alanda belir-

leyecektir. 
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iresi Başkanlığı, Klimatoloji Şube Müdürlüğü, 
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ARITMA TESİSLERİNDEKİ MEKANİK 
SİSTEMLER VE DEPREME KARŞI 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 Arıtma tesisleri doğrudan topluma hizmet veren 

önemli tesislerden biridir. Gerek temizsu ve gerekse 

atıksu arıtma tesislerinin düzenli çalışmaları ve 

sürekliliği büyük kitleleri ilgilendirir. Depremin arıtma 

tesislerine doğrudan veya dolaylı etkisi, oluşan hasarlar 

hem toplumun sağlığını ve hem de çevreyi etkiler. 

Giriş

A
rıtma tesislerinde bulunan değişik ma-

kina ve ekipmanların karakterleri, özel-

likleri nedeniyle depreme karşı duyar-

lılığı farklıdır, depreme karşı alınacak 

önlemler ve uygulama yöntemleri de farklıdır. 

Örneğin bir atıksu arıtma tesisinin deprem hasarı 

nedeniyle deşarj için pompalama yapamaması 

veya bir temizsu arıtma tesisinin deprem sonrası 

kente su verememesi, o ünitenin depreme karşı 

duyarlılığını gösterir. Bir başka deyişle tesisin her-

hangi bir ünitesindeki deprem hasarı, arıtmanın 

kalitesini bozuyorsa, o ünite depreme karşı du-

yarlıdır ve gerekli önlemlerin deprem öncesi alın-

masını gerektirir.

Gerek arıtma tesislerinde ve gerekse bu tesisle-

re ait pompa istasyonlarında bulunan mekanik 

sistemlerin depreme karşı korunması için gerekli 

önlemlerin alınması önemlidir. Bu önlemler te-

sisin kurulması aşamasında dikkate alınmalıdır. 

Eğer gerekli önlemler kuruluş aşamasında alın-

mamış ise, bu durumda tesiste rehabilitasyon 

yapılarak, gerekli önlemler alınması gerekir.

Depremin mekanik sistemlere etkisinin sağlık-

lı olarak değerlendirilebilmesi için, sistemlerin 

gruplandırılması ve her bir gruptaki sistemlere 

nasıl önlemler alınacağı belirlenmelidir. Bu ön-

lemlerde titreşim yapmayan, hareketsiz sistem-

lerin yapıya (zemine veya duvara) rijit olarak tespit 

edilmesi, normal işletme şartlarında titreşimli ça-

lışan, hareketli makinaların ise hem normal şart-

lardaki titreşimlerine ve hem de deprem sırasın-

da gelecek ilave sarsıntılara karşı uygun yöntem 

ve elemanlarla izole edilmeleri gerekir. 

Bu çerçevede önemli bir nokta, mekanik tesisa-

tın normal işletme şartlarında sürekli çalışmakta 

olmasıdır. Deprem ise, bina veya tesislerin ömrü 

süresinde bir veya birkaç kere olabilecek bir olay-

dır. Hiç olmayabilir de. Dolayısıyla çok uzun ara-
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TURKRAIL Mühendislik Teknolojileri A.Ş.  
Makine Mühendisi
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lıklarla olması muhtemel bir deprem olayı için 

alınacak önlemler, sistemlerin ve ekipmanların 

normal çalışmasını etkilememeli, ancak deprem 

olduğunda devreye girmeli ve deprem etkisinde 

oluşacak hasar riskini minimize etmelidir [1,2,3].

Mekanik tesisatın sismik tasarımında ve sismik 

korunmasında amaç, binada büyük hasar olma-

dığı halde, mekanik sistemin göçmesinin veya 

tahrip olmasının önlenmesidir. Hasar görse bile 

fonksiyonlarını sürdürebilmesidir.

Çeşitli sebeplerle yeterli önlem alınmamış bina-

larda, deprem sonrası yapısal olmayan bileşenler 

ağır hasarlar alabilmektedir. Depremlerde yapı-

lar ve yapısal olmayan sistemler, ki bu gruba en-

düstriyel tesislerdeki mekanik sistemler de dahil-

dir, değişik nedenlerle hasar görürler. Bu durum 

depremin oluş nedeni ve yeryüzünde oluştura-

cağı sismik hareketin tipine de bağlıdır. Bilhassa 

arıtma tesislerinde çoğunlukla kullanılan meka-

nik sistemlerin depreme karşı korunmaları için 

ne gibi önlemler alınacağı, bu konuda ilgili stan-

dart ve yönetmeliklerin tanımladığı yöntemlerin 

çok iyi incelenip, buna göre önlemlerin alınması 

gerekir.

Mekanik Sistemlerin Sismik 
Etkilerden Korunma Yöntemleri  

Mekanik sistemlerin sismik koruması için önce-

likle mühendisin karar vermesi gereken bazı ko-

nular vardır. Bunlardan önemli olanı, depremde 

mekanik sisteme ne olursa olsun, yerinde kalma-

sı yeterli mi, yani çalışmaya devam edip etme-

mesi ikinci planda mı olduğu, yoksa depremde 

mekanik sistem küçük tahribatlarla bile olsa, ye-

rinde kalabilsin ama çalışmaya devam edebilsin 

mi sorularının cevabıdır. 

Bu karar, sistemin ne derecede hayati olduğuna 

bağlıdır. Birinci derecede önemli sistemler, ekip-

manlar ve tesisat, depremden sonra da çalışma-

ya devam edebilmelidir. Ama örneğin tuvalet 

aspiratörü depremde hasar görüp çalışmasa da, 

sadece etrafa zarar vermeden yerinde kalabilse 

yeterlidir. Bu karar mekanik sistemin montajı için 

gerekli elemanların seçimi bakımından esastır.

Genel olarak mekanik sistemleri deprem etkile-

rinden korumak için önemli konu, sistemin özel-

likleri ve çalışma şartları dikkate alınarak, zemine 

veya yapıya ne şekilde tespit edilmesi gerektiği-

nin belirlenmesidir.

Rijit Tespit: Normal işletme şartlarında titreşme-

yen, hareketsiz mekanik sistemlerin zemine veya 

yapıya rijit olarak tespit edilmeleri gerekir. Bu tes-

pitin gerek normal işletme şartlarında ve gerekse 

deprem sırasında oluşacak sarsıntılara karşı yeteri 

kadar mukavemetli olmasına dikkat edilmelidir.

Esnek Tespit: Normal işletme şartlarında titre-

şimli çalışan makinalar, gerek performanslarının 

arttırılması, bakım onarım masraflarının azaltıl-

ması ve gerekse deprem sırasında gelecek di-

namik kuvvetlere karşı korunmaları bakımından 

mutlaka zemine veya yapıya esnek olarak tespit 

edilmelidirler. Bu esnek bağlantı makinanın tipi-

ne büyüklüğüne, çalışma şartlarına ve bulundu-

ğu konuma göre yapılacak hesaplamalarla belir-

lenecek uygun yöntem ve izolasyon elemanları 

kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bilhassa büyük 

ve ağır makinalar izolasyonlu beton kaideler üze-

rine, uygun sınır şartları ile tespit edilirler. 

Bilhassa yüksekliği taban boyutlarına göre büyük 

olan mekanik sistemlerin bilhassa deprem şart-

larında devrilme riskine karşı hem zemine mu-

kavemetli olarak tespiti ve hem de gerekiyorsa 

sistemin gövdesinden de (Yaklaşık olarak kütle 

merkezinin üstünden) yapıya veya zemine tespit 

edilmesi önemlidir.

Aşağıda şekilde, makinaların boyut ve özellikleri-

ne göre zemine veya beton kaideye tespit şekil-

leri, şematik olarak gösterilmiştir.

 Genel olarak mekanik 
sistemleri deprem etkilerinden 

korumak için önemli konu, 
sistemin özellikleri ve çalışma 

şartları dikkate alınarak, 
zemine veya yapıya ne şekilde 

tespit edilmesi gerektiğinin 
belirlenmesidir. 
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Döşemeye monte edilen cihazlar genellikle ya 

cıvata ile rijit olarak veya titreşim izolatörleri üze-

rinde esnek olarak yapıya bağlanırlar. Rijit olarak 

bağlanan ekipmanlarda sorun yoktur. Bunlar 

deprem anında yapıyla birlikte hareket ederler ve 

bağlantılarda bir sismik kuvvet artış etkisi görül-

mez. Bağlantı yeteri kadar mukavemetliyse, cihaz 

deprem sırasında yerinde kalır. Bu nedenle elekt-

rik jeneratörleri ve yangın pompaları gibi sadece 

acil durumlarda, kısa sürelerle çalışan hayati öne-

me sahip ekipman mümkünse cıvatalar yardımı 

ile zemine veya binaya rijit bağlanmalı, titreşim 

izolasyonu yapılmamalıdır.

Titreşim izolatörünü taşıyan bina ana yapısı ekip-

manla ters yönde bir hareket yapıyorsa, deprem 

kuvveti çok daha şiddetli olarak bağlantıya etki 

eder veya sistem deprem salınımları dolayısıyla 

rezonansa girebilir. Buna sismik kuvvet artışı et-

kisi denir. Sonuçta cihaz yerinden koparak savru-

lur ve hasar görür. Bu nedenle deprem sırasında 

cihazla yapı arasındaki izafi hareketleri, büyük 

deplasmanları sınırlandıracak ve cihazın yerinde 

kalmasını sağlayacak bağlantı elemanlarına ge-

reksinim vardır. Bunlara sismik sınırlayıcılar (sto-

per) denilir. Sismik sınırlayıcılar deprem sırasında 

ekipmanın deplasmanlarını sınırlar, ama normal 

çalışma sırasındaki titreşimleri (titreşim izolasyo-

nu sistemine) kesinlikle etkilemezler. Sadece sis-

mik olay sırasında devreye girip etkili olurlar. 

Arıtma tesislerindeki mekanik sistemlerin ve 

bunlara bağlı borulama, kanallar gibi sistemlerin 

depreme karşı korunması ile ilgili, alınması gere-

ken koruyucu yöntemler genel olarak 3 ana baş-

lık altında incelenebilirler;

•  Makina ve ekipmanların sismik korunması,

•  Boru hatları ve kanalların sismik korunması,

•  Elektriksel sistemlerin sismik korunması.

Makina ve Ekipmanların Sismik 
Korunması

Arıtma tesislerinde titreşimli çalışan ve zemine 

izolatörlerle, esnek olarak tespit edilmesi gereken 

Şekil : Zemine veya Beton Kaideye Rijit veya İzolasyonlu Bağlantı Şekilleri

a) Zemine Rijit Bağlantı, b) Zemine İzolasyonlu Bağlantı, c) Makinanın Tespit Edildiği Atalet Kütlesinin Zemine 

İzolasyonlu Bağlantısı, d) Zemine Elastik Olarak (izolasyonlu) Oturan Sismik Kütleye İzolasyonlu Bağlantı

 Titreşim izolatörünü taşıyan bina ana yapısı ekipmanla 
ters yönde bir hareket yapıyorsa, deprem kuvveti çok 
daha şiddetli olarak bağlantıya etki eder veya sistem 

deprem salınımları dolayısıyla rezonansa girebilir. Buna 
sismik kuvvet artışı etkisi denir. 
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mekanik sistemler içinde en fazla bulunan grup, 

değişik tip ve güçlerde olan pompalardır. Pom-

palar ve titreşimli çalışan kompresörler, blowerler, 

ısıtma, havalandırma ve klima üniteleri, fanlar vs. 

gibi mekanik sistemlerin gerek normal işletme 

şartlarında daha randımanlı çalışmaları, daha 

uzun ömürlü olmaları, titreşimlerinin zemine, 

diğer hassas çalışan makina gruplarına ve tespit 

edildikleri binaya iletilmemesi için ve gerekse 

deprem şartlarında oluşan sarsıntılarına karşı ko-

runmaları için zemine esnek olarak tespit edil-

meleri gerekir. 

Değişik tip ve boyutlardaki titreşimli çalışan 

pompa ve benzeri makinaların zeminden izole 

edilmeleri için, teknik özellikleri dikkate alınarak, 

yapılacak analizler sonucunda, ne tip izolatörlerle 

ve hangi yöntemlerle izolasyonlarının yapılacağı 

belirlenir. Titreşim izolasyonuna ek olarak dep-

rem sırasında oluşan büyük genlikli salınımlara 

karşı da koruyucu önlemler alınması gerekir [2,3].  

Makina ve ekipmanların depreme karşı koruma 

yöntemlerini, bunların zemine veya kaideler üze-

rine bağlantı şekillerini belirlemek ve titreşime 

karşı kullanılacak izolasyon elemanlarının seçimi 

için özel hesaplamalar yapılarak, sisteme uygun 

elemanlar belirlenir. 

Pompalar hem çalıştıran motordan ve hem 

akışkanın hareketinden kaynaklanan dinamik 

kuvvetler etkisinde titreşim hareketi yaparlar. 

Bu titreşimlerin hem makinanın sağlığı ve ömrü 

için, hem de zemine ve bağlandığı boru hatları-

na iletilmemesi için, sistemin izolasyonu gerekir. 

Zemine iletilen titreşimleri minimize etmek için 

değişik tip izolatörlerden yararlanılır (4,5). 

Pompa sistemindeki titreşimlerin boru hatlarına 

ve dolayısıyla diğer ekipmanlara iletilmesini ön-

lemek için pompa ile boru bağlantısının esnek 

yapılması, araya titreşim sönümleyici hortum 

veya benzeri kompansatör elemanlarının (Flex) 

konması gerekir. Aşağıdaki şekillerde değişik tip 

motor- pompa sistemlerinin zemine ve borulara 

esnek bağlantılarına örnekler görülmektedir. Bu 

esnek bağlantıların deprem sırasındaki yapıy-

la sistem arasındaki izafi hareketleri kompanse 

ederek, hasarları önleyici özellikleri de vardır [6]. 

Şekil: Beton Kaide Üzerinde Zemine İzolatör Yaylarla ve Borulara Esnek Bağlantı 

Elemanlarıyla Tespit Edilmiş Pompalar [7]

Şekil: Beton Kaide Üzerinde Zemine İzolatör Yaylarla ve Borulara Esnek Bağlantı 

Elemanlarıyla Tespit Edilmiş Pompalar
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Şekil: Zemine Elastik Yaylar ve Sınırlayıcılarla Esnek Bağlı Beton Kaide Üzerine 

Rijit Olarak Tespit Edilmiş Pompa Modeli, Esnek Boru Bağlantısı [6,7]

Şekil: Beton Kaide Zemine Elastik Yaylar ile Bağlı, 

Pompa Beton Kaideye Rijit Tespit [7]

Şekil: Titreşim İzolatörlerinin Beton Kaide ile

Zemin Arasında Bağlantısı

Sismik Sınırlayıcılar

Zemine titreşim izolatörleri ile esnek olarak tes-
pit edilen pompa veya diğer mekanik sistemlerin 
sismik korumasında sismik sınırlayıcılar kullanı-
lır. Sismik sınırlayıcı olarak en yaygın kullanılan 
elemanlar pasif tiplerdir. Bunlar bakım gerektir-
mezler. Makinanın normal işletme şartlarındaki, 
normal titreşim genlikleri içinde, sismik sınırlayı-
cı eleman ile titreşen sistem arasında belirli bir 
mesafe olduğundan ve sisteme temas etmedi-
ğinden, hareketi sınırlanmaz. Ancak deprem ha-
linde oluşan büyük deplasmanlarda aradaki me-
safe kapanarak, sismik sınırlayıcı (stoper) sisteme 
temas eder ve büyük genlikli hareketlere engel 
olur. Böylece titreşen mekanik sistem hasar gör-
mez, herhangi bir kopma olmaz ve sistem fonk-
siyonuna devam eder. 

Aşağıdaki şekillerde sismik sınırlayıcı (stoper) 
uygulamaları görülmektedir. İkinci şekilde çelik 
konstrüksiyon şasesinin bir köşesi görülmektedir. 
Yaylı titreşim izolatörü ve sismik sınırlayıcı birlikte 
şasenin yan tarafına bağlanmışlardır. Her iki ele-
man da alttan beton kaideye bağlıdırlar. Birinci 
şekilde her iki eleman cihaz ayağının altına mon-
te edilmiştir. Her iki durumda da cihazın normal 
çalışması sırasında yaylar üzerinde yaptığı titreşi-
me, sismik sınırlayıcı etki etmeyecek, bu titreşim 
sınırlayıcının açıklığı içinde kalacak şekilde ele-
manların montajı ve ayarı yapılır [8,9]. 
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Sismik sınırlayıcının mekanik sisteme ve zemine 

tespiti yeterli mukavemete sahip olmalıdır. Yeter-

li mukavemette olmaması durumunda, deprem 

sırasında etkiyecek dinamik kuvvete dayanamaz 

ve sistem hasar görebilir [9].

Boru Hatları ve Kanalların Sismik 
Korunması

Tesisatlarda sismik koruma açısından en kritik ko-

nulardan biri borulardır. Bunun sebebi, çok çeşitli 

amaçlı ve farklı malzemelerden boruların yatay-

da, düşeyde, tavana asılı, duvara bağlı, döşeme 

üzerinde ve daha başka birçok şekilde monte 

edilebilmesidir. Ayrıca çoğu zaman borularda da 

titreşim yalıtımı yapılması gerekebilmektedir. Üs-

telik birçok tesisat borusu, taşıdıkları akışkanın iş-

letme esnasındaki farklı sıcaklıklarından dolayı ısıl 

genleşmelere maruz kalmaktadır. Tüm bu farklı 

özelliklerinden dolayı boruların sismik koruması, 

tüm detaylarıyla ele alınması gereken geniş kap-

samlı bir konudur.

Tavana asılı boru hatları, deprem açısından en kri-

tik borulardır. Bunun sebebi, deprem yüklerinin 

anlık olmayıp dalgalar halinde farklı büyüklükler-

de ve frekanslarda ardı ardına gelmesi neticesin-

de boru hatlarının rezonansa girme tehlikesidir. 

Böyle bir durumda çok küçük sismik yükler dahi 

boru hatlarının kırılıp kullanılmaz hale gelmesine 

ve çevresindeki diğer tesisatlara da zarar vermesi-

ne sebep olabilir. Üstelik yangından korunma ve 

benzeri can güvenliği sistemlerinin, boru hatları-

Şekil: Makina Şasesinin Yanına Yerleştirilmiş Sismik Sınırlayıcılar

Şekil: Beton Kaide Üzerinde Zemine İzolatör Yaylarıla Tespit Edilmiş, 

Ayrıca Sismik Sınırlayıcıları Olan Yatay ve Düşey Pompa Örnekleri
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nın sağlamlığına bağlı olması, borularda sismik 

korumayı tesisatlar için en önemli konulardan 

biri yapmaktadır.

Borulardaki sismik bağlantılar, rijit çelik profiler 

ile yapılabileceği gibi, sismik çelik kablolar kul-

lanılarak da yapılabilir. Ancak titreşim yalıtımı 

yapılan ve/veya ısıl genleşmelere maruz boru 

hatlarında katı çelik profiller kullanılamaz. Ayrıca 

sismik çelik kablolar gerek malzeme hafifliği, ge-

rekse uygulama kolaylığı açısından, hemen her 

zaman hem malzemeden hem de işçilik gider-

lerinden ekonomi sağlamaktadır. Üstelik sismik 

çelik halatların uluslararası bağımsız kuruluşlar 

tarafından sertifikalandırılmış olanları da mevcut 

olup, işverenin veya kontrol mühendisinin güven-

likle ilgili talepleri doğrudan karşılanabilir.

Çelik profiller hem çekme hem de basma kuv-

vetlerine karşı gelir. Bu nedenle boru hattının sa-

dece tek tarafında kullanılırlar ve bundan dolayı 

askı çubuğunun da sismik yüklere maruz kalma-

sına sebep olurlar. Bu durum, rijit profillerle sis-

mik koruma tasarımını daha kritik yapmaktadır. 

Çelik kablolar ise sadece çekme kuvvetine karşı 

çalıştıklarından dolayı, karşılıklı iki kablo şeklinde 

her zaman çift olarak kullanılırlar ve boru hattı-

nın hareketine serbestlik vererek sismik yükün 

etkisini azaltırlar. Sismik kabloların bu özellikleri, 

hem enlemesine hem de boylamasına bağlantı-

nın tek bir noktada yapılmasını sağlayan, 45° açılı 

bağlantılar yapılmasına olanak vermektedir. Bu 

durum, asma tavan içinde yer sıkıntısı olan pro-

jeler için büyük avantajlar sağlamanın yanı sıra, 

özellikle işçilik maliyetlerinden de büyük oranda 

tasarruf edilmesini sağlamaktadır [4, 5,6].

Şekil: Asılı Boru Hatlarında Sismik Kablolar ile Bağlantı

Şekil: Boruların Çelik Kablolarla Tavandan Asılarak Sismik Etkiye Karşı Önlemine Örnekler
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Asılı boru hatlarında birden fazla borunun tek 

bir trapez üzerinde taşınması durumunda, ta-

şıyıcı trapezin sismik olarak bağlanması gerekir. 

Bu durumda önemli olan nokta, boruların tra-

pez üzerinde sismik yüklere karşı dayanıklı olarak 

bağlanması gerekliliğidir. Bunu sağlamak üzere 

boruların U-kelepçeler veya benzeri tipte bağlan-

tılarla trapeze sabitlenmesi gerekir.

Gerektiğinde borular duvardaki çelik profillere 

yay izolatörler ve kablolarla da asılabilir. Bu du-

rum normal işletme şartlarında boruya iletilen 

titreşimlerin sönümlemesi için uygulanır. Ancak 

deprem şartlarındaki küçük deplasmanların da 

sönümlenmesine katkı sağlar.

Şekil: Asılı Boru Hatlarında Sismik Kablolar ile Bağlantı

Şekil: Trapez Üzerindeki Boru Gruplarında Sismik Bağlantı
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Şekil: Boruların Duvara Çelik Profiller ve Yaylarla Esnek 

Bağlantısı

Gerektiğinde borular duvardaki çelik profillere 

yay izolatörler ve kablolarla da asılabilir. Bu du-

rum normal işletme şartlarında boruya iletilen 

titreşimlerin sönümlemesi için uygulanır. Ancak 

deprem şartlarındaki küçük deplasmanların da 

sönümlenmesine katkı sağlar.

Boruların Duvar ve Zemin 
Betonundan Geçişleri

Boru duvar geçişleri depreme karşı çok önem-

lidir. Boruların duvar geçişleri rijit olmamalıdır. 

Rijit olduğu takdirde, deprem sırasında yapıda-

ki, duvardaki deplasmanları karşılayacak esneklik 

bulunmadığından, boru hattı hemen hasar gö-

rebilir. Boruların duvara geçişine esneklik vermek 

için aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi önlem alın-

malıdır [11].

Şekil: Borunun Esnek Duvar Geçişi

Boruların duvar geçişlerinde duvara boru çapın-

dan yaklaşık 40 mm daha büyük dairesel delik 

açılır. Borunun duvardan geçiş bölümüne, duvar 

kalınlığı kadar genişlikte, yaklaşık 15 mm kalınlı-

ğında neopren veya benzeri özelliklerde tabaka 

sarılır. Daha sonra ince metal tabaka sarılır ve bu 

metal tabaka da kelepçelerle bağlanır. Bu şekil-

deki uygulama ile borunun duvar geçişi esnek 

olur ve deprem sırasındaki küçük salınımlara izin 

verir ve hasar görmez [11]. 

Aşağıdaki şekilde soldaki resim duvarda boru ça-

pından büyük çapta delik açılması, sağdaki re-

simde ise borunun duvar geçişindeki boşluğun 

neopran malzeme (elastik kauçuk esaslı tabaka) 

ile kaplanarak boru geçişinde esneklik sağlanmış 

durumu gösteriyor.

Şekil: Duvardan Borunun Esnek Geçişi

Boruların tavan veya döşeme betonundan geçiş-

leri için de aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi, 

benzer esnek bağlantılar gerçekleştirilir [9].

 Boru duvar geçişleri 
depreme karşı çok önemlidir. 

Boruların duvar geçişleri 
rijit olmamalıdır. Rijit 

olduğu takdirde, deprem 
sırasında yapıdaki, duvardaki 
deplasmanları karşılayacak 
esneklik bulunmadığından, 

boru hattı hemen hasar 
görebilir. 
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Şekil: Borunun Beton Döşemeyi Esnek Geçişi

Elektrik Panoları ve Malzeme 
Dolapları

Elektrik panoları ve malzeme dolapları belirli 

yükseklikleri olan (Yükseklikleri taban boyutla-

rına oranla daha büyük) ve genellikle sadece 

zeminden tespit edilen ünitelerdir. Kabloları-

nın geçmesi için panolar, genellikle yükseltilmiş 

döşemede, profil çerçevelere tespit edilirler. Bu 

zeminden tespitler, normal işletme şartları için 

yeteri kadar mukavemetli, emniyetli olsa bile, 

deprem şartlarında pano kabinlerinde devrilme 

riski bulunmaktadır. Bu nedenle bilhassa duvar 

kenarındaki panoların zemine tespitlerine ek 

olarak üst taraflarından (Kütle merkezinin üstün-

den) köşebent veya çelik profillerle duvara tespit 

edilmeleri gerekir.

Gerek endüstriyel alanlarda, laboratuvarlarda 

veya ofislerde bulunan dolap, raf veya benzeri 

eşyaların da, benzer şekilde, deprem sırasında 

oluşacak devrilme riskine karşı mutlaka duvara 

tespit edilmeleri gerekir.

Şekil: Bilhassa Yüksekliği Olan Ekipmanların 

Devrilme Riskine Karşı Duvara Tespit Edilmeleri Gerekir

Benzer şekilde zemine rijit olarak tespit edilen 

tank ve benzeri sistemlerin yüksekliği, taban 

boyutlarına oranla büyükse, deprem şartlarında 

devrilme riski nedeniyle gövdesinden (genellikle 

kütle merkezinin üst kısmından) profiller veya çe-

lik halatlarla zemine veya duvara tespit edilmesi 

gerekir.

Şekil: Devrilme Riski Bulunan Bir Tankın Ağırlık Merkezinin 

Üstünde Bir Konumdan Halatlarla Bağlanması

 

Şekil: Dış Mekanda Beton Zemin Üzerine Rijit Olarak 

Tespit Edilen Büyük Tank Devrilme Riskine Karşı 

Gövdesinden Zemine Çelik Profillerle Bağlanmış
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Sonuç ve Öneriler

Arıtma tesislerinin deprem şartlarında mümkün 

olduğu kadar hasar görmeden fonksiyonlarını 

devam ettirmeleri hem hijyen ve hem de toplum 

ihtiyaçları bakımından çok önemlidir. Bu neden-

le arıtma tesislerinin kurulma aşamasında meka-

nik sistemlerinin normal işletme şartlarına ilave 

olarak deprem şartlarına da uygun tasarlanıp, 

yerleştirilmeleri gerekir. Deprem şartlarına ulus-

lararası standartlar ve yönetmeliklerde tanımlan-

dığı şekilde önlemler alınmamış ise revizyondan 

geçirilerek, bu önlemlerin alınması gerekir.

Titreşim yapmayan, hareketsiz sistemlerin ze-

mine ve yapıya deprem şartlarında da hasar 

görmeyecek şekilde rijit olarak tespit edilmeleri 

gerekir. İşletme şartları nedeniyle titreşen meka-

nik sistemlerin ise gerek normal işletme şartları 

ve gerekse deprem şartlarına karşı korunmaları 

nedeniyle zemine uygun izolasyon elemanları 

ve uygun yöntemlerle esnek tespit edilmeleri, 

deprem şartlarında oluşacak büyük deplasman-

lardan hasar görmemesi için sismik sınırlayıcılar 

(stoper) ile donatılmaları önemlidir.

Bilhassa tavan seviyesindeki boruların tavana 

esnek (flexible) çelik kablolarla asılmaları, yine 

boruların duvar ve zemin geçişlerinin de esnek 

olması depreme karşı alınması gereken önemli 

tedbirlerdir.

Normal işletme şartlarında sadece zemine tespit 

edilen veya serbest oturtulan elektrik kontrol pa-

noları, malzeme dolapları ve tankların, deprem 

sırasında oluşacak devrilme riskine karşılık mut-

laka gövdelerinden zemine veya duvara tespit 

edilmeleri gerekir.
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AR-GE ATÖLYELERİ

S
trateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Araş-

tırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü 

bünyesinde, su ve atık su sektöründeki 

gelişmeler ile ilgili güncel konularda her 

ay söyleşi ve seminer programı düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda organize edilen programlara akade-

misyenler, konularında uzman özel sektör temsil-

cileri ve kurumumuzda görev yapan, konu ile ilgili 

teknik personeller davet edilmektedir. 2018 yılında 

6 Atölye düzenledik ve bunları Su ve İnovasyon 

bültenimizin ikinci sayısında sizlerle paylaştık. 2019 

yılında da sürdürmekte olduğumuz Ar-Ge Atölyesi 

çalışmalarımız kapsamında işlenen teknik konuları 

derleyerek sizlerle paylaşmak istedik. 

AR-GE Atölyesi -1 

İçme Suyu Arıtma Tesislerinde 
Modelleme Çalışmaları

10 Mayıs 2019 tarihinde, 

Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Çevre Mühen-

disliği Bölümünden Prof. 

Dr. Nusret KARAKAYA’nın 

katılımı ile gerçekleştiri-

len “İçme Suyu Arıtma 

Tesislerinde Modelleme 

Çalışmaları” konu başlıklı 

sunumunda; içme suyu 

arıtımında kullanılan sü-

reç temelli modellerler-

den (Otter, Stimela, Met-

rex, WTP Model, TAPWAT, 

WatPro) ve yapay zeka 

tekniklerinden (uzman sistemler,  bulanık mantık, 

genetik algoritmalar ve yapay sinir ağları) bahsedil-

miş, kullanım alanları ile ilgili çeşitli örnekler veril-

miştir.

AR-GE Atölyesi -2
Sulara Karışan Antibiyotiklerin  
Konsantrasyon Tayini ve Giderimleri

7 Kasım 2019 tarihinde, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. F. İlter 

TÜRKDOĞAN, Doç. Dr. Gürdal KANAT ve Dr. Bahar 

İKİZOĞLU’nun katılımı ile gerçekleştirilen “Sulara 

Karışan Antibiyotiklerin Konsantrasyon Tayini ve Gi-

derimleri” konu başlıklı sunumda; antibiyotik kavra-

mı, çevresel etkileri, sınıflandırılması, konvansiyonel 

ve yenilikçi yöntemler ile yapılan arıtma çalışmaları, 

antibiyotiklerin tespit metodolojisi ve Türkiye’de en 

İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,  
Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü 
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çok kullanılan antibiyotik etken maddeler ile yıllık 

tüketim miktarlarından bahsedilmiş, son olarak 

antibiyotik konsantrasyon tayini ile ilgili çalışmalar 

anlatılmıştır. 

AR-GE Atölyesi -3
Mikrokirleticilerin Ölçümü ve Giderimi

20 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Teknik 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 

Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ’ın katılımı 

ile gerçekleştirilen “Mikrokirleticilerin Ölçümü ve 

Giderimi” konu başlıklı sunumda; mikrokirletici 

türleri, akut ve kronik etkileri, arıtım alternatifleri, 

ölçüm ve tespit yöntemleri ve metodolojinin 

oluşturulma aşamasında dikkat edilecek noktalar 

hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

AR-GE Atölyesi -4
Basınçlı Borularda CFD Analizi

26 Aralık 2019 tarihinde, Marmara Üniversitesi Tek-

noloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 

Prof. Dr. Mustafa ATMACA’nın Basınçlı Borularda 

CFD Analizi başlıklı sunumu gerçekleşmiştir. La-

boratuvar binasının konferans salonunda İdare-

mizden birçok yönetici ve teknik personelin katı-

lımıyla gerçekleşen sunumda, Hesaplı Akışkanlar 

Dinamiği (CFD) konusunun özellikle basınçlı ve 

kritik hatlardaki basınç ve hız noktalarının analizle-

ri üzerinde durulmuştur. Bilgisayar destekli analiz 

programları ile neler yapılabileceği; çalışmalarda 

deneysel testlere girilmeden bu tür sayısal analiz 

programlarının olumlu ve olumsuz etkileri ayrıntılı 

olarak dile getirilmiştir.

AR-GE Atölyesi -5

İçme Sularının Dezenfeksiyonu İçin Yeni 
Temas Tankı Tasarımı

16 Ocak 2020 tarihinde, Eskişehir Osmangazi Üni-

versitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. 

Ender DEMİREL’in katılımı ile gerçekleştirilen “İçme 

Sularının Dezenfeksiyonu İçin Yeni Temas Tankı Ta-

sarımı” konu başlıklı sunumda; içme sularının arıtımı 

ve klor ile yapılan dezenfeksiyon işleminden genel 

olarak bahsedilmiş, dezenfeksiyon temas tankının 

geleneksel tasarım yöntemleri 

ve bilgisayar simülasyonu ile 

deneysel model çalışmala-

rı detaylı olarak aktarılmıştır. 

Sunumun devamında gerçek 

boyutlardaki temas tankının 

analizi, patenti alınan yeni 

dezenfeksiyon temas tankı 

tasarımı, gerçek boyutlardaki 

temas tankının analizi çalış-

maları aktarılarak, klor dezen-

feksiyon tanklarının verim ve 

ekonomik değerlendirilmesi 

üzerine bilgi verilmiştir. 

 AR-GE Atölyesi -5

Membran Biyoreaktörler

27 Şubat 2020 tarihinde, Yıldız Teknik Üniversite-

si Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özer 

ÇINAR’ın katılımı ile gerçekleştirilen “Membran Bi-

yoreaktörler” konu başlıklı sunumunda; atık suların 

geri kazanımı, mikrokirleticiler ve membranların bu 

alanlardaki önemi, membranların sınıflandırılma-

sı, membran prosesleri, membran biyoreaktörler, 

membran biyoreaktörlerin avantaj ve dezavantajla-

rı, dinamik membran biyoreaktör ve membran bi-

yoreaktörler arasındaki farklarından bahsedilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Atmaca, Basınçlı Borularda CFD Analizi
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