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İSMAİL CEYHAN

COVID 19 SALGINININ SU HİZMETLERİNE
ETKİSİ NE OLDU?

B

irleşmiş Milletlere göre dünya genelinde 2,2 milyar insan temiz içme
suyuna erişememekte, 4,2 milyar insan sanitasyon hizmetlerinden
faydalanamamaktadır. Ayrıca 3 milyar insan, COVID-19 ile mücadelede
en etkili yöntem olan temel el yıkama olanağına evinde sahip değildir.
COVID 19 pandemisinin ülkemizde su hizmetlerine etkisi rapor olarak
yayımlandı. Salgının, su hizmetlerinde talep, mali boyutları, personele etkileri,
suyun arıtımına etkileri, dezenfeksiyon, bakım-onarım-yatırıma etkileri, atıksu
arıtma tesislerinde alınacak önlemler, atıksuların yeniden kullanımı ve virüs
taraması gibi tüm alt başlıklarda etkilerini değerlendiren raporun ayrıntılarına
sayfalarımızda yer verdik. Okumanızı öneririm.
Dergimizin düzenli yazarı Yüksek Mühendis Enis Burkut sayfasında, “Ozon
Gazı ile Su Dezenfeksiyonu” konusunu yazdı. Arbiogaz Proses Mühendisi Elis
Güneş Başpınar “Atıktan Biyogaz ve Enerji Kazanımı”, TEKSU Teknik Satış
Müdürü Hüseyin Tatar “PCORR+ Gelişmiş Sızıntı Ses Kaydedici Korelatör ile
Sızıntı Tespiti Çalışması”, Nurkimya Arıtma firmasından Kimyager Numan
Fındıkoğlu “Buhar Kazan Sistemlerinde Karbonik Asit-Düşük Ph Korozyonu
Oluşumu, Sonuçları, Önleme Yöntemleri” başlıklı makaleleriyle dergimizin
teknik içeriğine katkıda bulundular. Yazarlarımıza teşekkür ederim.
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk 2020 Yılını Değerlendirdi
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Özturk, ASKİ’nin bir yılını değerlendirirken
şeffaf, planlı, bilimsel, yetkin ve hesap veren bir yönetim anlayışını merkeze
koyarak 7/24 esasına göre çalıştıklarını belirterek, günümüz koşullarına göre
yeniden yapılandırılan hizmet anlayışı ile mesleki ve kişisel eğitimlerle de
personelin kurumsal verimliliğinin artırıldığını söyledi. Haber sayfalarımızda
okuyabilirsiniz. Diğer büyükşehirlerimizin su ve kanalizasyon idarelerinin
yöneticilerinin de değerlendirmelerini dergimizle paylaşmaları halinde gelecek
sayılarımızda yayımlamak isteriz.
En derin saygılarımla.
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RAPOR

Covid-19 Salgınının Su Hizmetlerine Etkileri Raporu Yayımlandı

08 HABERLER
24 SU DÜNYASI

32 ÜRÜN
İçme Suyu ve Atık Su Arıtımında
Kullanılan Seviye ve Basınç Ölçüm
Teknolojileri

40TEKNİK

PCORR+ Gelişmiş Sızıntı Ses Kaydedici
Korelatör ile Sızıntı Tespiti Çalışması
Hüseyin Tatar

TEKSU Teknik Destek Müdürü

34 TEKNİK
Yük. Müh. Enis Burkut

Water Vital Su Yaşatma Teknolojisi

enis@burkut.com.tr

Ozon Gazı ile Su Dezenfeksiyonu

28 TEKNİK

Atıktan Biyogaz ve Enerji Kazanımı
Elis Güneş Başpınar

Arbiogaz Proses Mühendisi

38 ÜRÜN

Sisdoz A.Ş.’den Graco Husky Serisi
Elektrikli Çift Diyaframlı Pompalar

44 TEKNİK

Buhar Kazan Sistemlerinde Karbonik
Asit- Düşük Ph Korozyonu Oluşumu,
Sonuçları, Önleme Yöntemleri...
Numan Fındıkoğlu

Kimyager / Nurkimya Arıtma
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Verimliliği artırır ve
aksamaları
en aza indirir.
DNA’mızda var.
Müşterilerimiz altmış yıldır yenilikçi ve
güvenilir akış kontrol çözümleri için
Rotork’u kullanmışlardır.
Rotork ürünleri ve hizmetleri, tüm dünyada
petrol ve doğal gaz, su ve atık su, enerji,
denizcilik, madencilik, kimya, ilaç ve gıda
endüstrilerinde faaliyet göstermektedir.

➔ Rotork inovasyon
Size uygun bir müşteri destek programı
•
•
•
•

Yatırımınızı korur
Tesisinizin kullanılabilirliğini artırır
Verimliliği en üst düzeye çıkarır
Maliyetinizi azaltır

Ultra hızlı Pakscan P4, yeni vana kontrolü
networkü ile karşınızda
•
•
•
•

Ana istasyonda 4 networke kadar bağlantı
Sezgisel kullanıcı arayüzü, çoklu sunucu bağlantısı
Kusursuz yedekleme, düşük maliyet kurulumu
Portföy yönetimi ve very kaydı

ROTORK TURKEY AKIŞ KONTROL SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ
Aydınlı Mah. Melodi Sk. Bilmo Küçük Sanayi Sitesi No: 35/2 Tuzla / İstanbul
T +90 216 6507800 E sales.turkey@rotork.com W rotork.com

HABERLER

"Akıllı Pompalar ile Enerji ve Su İsrafının Önüne Geçilebilir"

K

üresel ısınma, artan dünya
nüfusu, su kaynaklarının yanlış
yöneten teknolojiler ve bilinçsiz
su kullanımı nedeniyle dünya nüfusunun yüzde 40’ı susuzluk tehlikesi ile
karşı karşıya bulunuyor. Su kriziyle
mücadelede ise suya hayat veren
pompa teknolojilerinin doğru seçilmesi ve kullanılması hayati önem taşıyor. Masdaf Genel Müdürü Vahdettin
Yırtmaç; binalardan endüstrilere, yerel
yönetimlerden tarım sektörüne kadar
her alanda su kaynaklarının etkili ve
verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemler ve “akıllı su çözümleri” hakkında
açıklamalarda bulundu.
İklim değişikliği nedeniyle dünya
nüfusunun yüzde 40’ı susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. “Dünya
Doğal Kaynaklar Enstitüsü” (WRI) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye,
su sıkıntısı çeken ülkeler arasında 32.
sırada yer alıyor. Kişi başına düşen 1.519
m³’lük su miktarı ile “su sıkıntısı çeken”
ülke olarak kabul ediliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye nüfusunun
2030 yılında 100 milyona ulaşacağını
öngörüyor. Bu durumda da kişi başına
düşen su miktarının 1.120 m³/yıl olması
bekleniyor. Kısacası artan nüfusumuz ve
azalan su rezervleri ile birlikte “su fakiri”
bir ülke olma yolunda ilerliyoruz.
Pompa teknolojilerinin iklim kriziyle
mücadeledeki önemine dikkat çeken
açıklamalarda bulunan Masdaf Genel
Müdürü Vahdettin Kılıç, sürdürülebilir
yaşam için akıllı pompa teknolojileri ile
binalarda ve işletmelerdeki enerji ve su
israfının önüne geçilebileceğini belirtti.
Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Pompa
teknolojileri ile gerçekleştirilen ham su
transferi ve dağıtımı, kullanım sonrası
oluşan atık suların etkili ve verimli bir
şekilde yönetilmesi, ekosistem ve dolayısıyla geleceğimiz için hayati önem
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taşıyor. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki
elektrikli motorların sarf ettiği enerjinin
yüzde 22’si pompalar tarafından tüketiliyor. Bu nedenle binalarda ve endüstriyel tesislerde tüketilen enerjiden tasarruf edebilmek için doğru pompa seçimi
yapılması ve mevcut pompaların periyodik bakımlarının yapılarak, sistemin
yüksek verimde çalışmasının sağlanması gerekiyor. Isıtma ve soğutma sistemlerinde, kullanım suyunda ve arıtma
proseslerinde kullanılan pompaların
ihtiyaca uygun seçilmemesi veya yüksek kapasitelerde seçilmesi nedeniyle
pompalarda basınç kayıpları oluşuyor.
Bu durum da sistemde gerektiğinden
fazla enerji sarfiyatına neden oluyor. Bu
nedenle pompanın nominal yük değerini doğru tespit etmek ve seçimleri bu
doğrultuda yapmak gerekiyor.
Masdaf olarak suyu yöneten akıllı
pompa teknolojileri ile hayatımızı tehdit
eden su krizi ile mücadelede etkin rol
oynadıklarını ifade eden Kılıç, “Özellikle,
konutlara, endüstrilere, hastanelere ve
okullara yönelik olarak geliştirdiğimiz

‘akıllı su şartlandırma sistemleri’ ile
küresel anlamda yaşanmakta olan su
krizini önlemeye yönelik adımlar atıyoruz. Enerjiyi verimli kullanan akıllı
pompa teknolojilerimiz ile su kayıp ve
kaçaklarını önlüyoruz. Kullanım ömrü 10
yılı aşan pompaların ise yenilenmesini
öneriyoruz. Çünkü renovasyon sonrası
konutlarda ve işletmelerde hem sudan
hem de enerjiden tasarruf sağlamak
mümkün. Özellikle pompa teknolojilerinin enerji tüketiminin yüzde 80’lere
varan oranda azaldığını ölçümlüyoruz.
Akıllı pompa teknolojileri” kadar sistem verimliliğini sağlamak konusunda
oldukça önemli olan bir diğer parametrenin de şehir şebekesinde kullanılan
“borular” olduğunu söyleyebiliriz. Eğer
bu borular eski ve yıpranmış ise patlama
veya delinme gibi sorunlar yaşanabiliyor. Borularda yaşanan patlama veya
delinmenin nedenlerinden bir diğeri
de uzun boru hatlarındaki kayıpları
karşılamak amacıyla şebekenin çıkış
noktalarına yerleştirilen pompalardaki
basınçların yüksek tutulması oluyor." n
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HABERLER

Tashkent City’de GF Hakan Plastik Ürünleri Tercih Edildi

Ö

zbekistan’ın kalbinde yer alan
en prestijli projelerden Tashkent City’nin farklı parsellerinde
yükselen yapılarında yüksek performansa sahip GF Hakan Plastik ürünleri
ile kullanılıyor. GF Hakan Plastik, yurt
dışı projelerinde de adından söz ettiriyor. Özbekistan’ın başkentinde hayata
geçirilen Tashkent City, 8 hektar arazi
üzerinde toplam 1.980.000 m² inşaat
alanına sahip dev bir proje. Farklı parsellerde hayata geçirilen proje, kongre
merkezinden otele, iş kulelerinden alışveriş merkezine ve park alanlarına kadar
pek çok birim barındırıyor. GF Hakan
Plastik bu dev projede farklı parsellerde
inşa edilen yapılarda ürünleri ile yer alıyor. Lot 3’de yükselen Nest One, Lot
5’de yer alan Hampton by Hilton Hotel
ve Lot 2’de bulunan alışveriş merkez
tamamlandığında Orta Asya’nın en yüksek binası olacak Nest One, rezidans,
otel, iş merkezi, fitness salonu, sinema
salonu, çocuk oyun alanları, kütüphane
ve benzeri 33 farklı birimden oluşuyor.

Tashkent City projesinin Lot 2 parselinde
yer alan alışveriş merkezi ise toplam
48.000 m² kapalı alana sahip karma bir
projede yer alıyor. 168 odalı Hampton by
Hilton Hotel ise kongre binasının hemen
yanında yükseliyor.
Bu üç projenin tesisat sistemlerinde GF Hakan Plastik GF Silenta 3A
ve GF Aquasystem PP-R ürünleri tercih ediliyor. DIN 4109, DIN 4102 sistem
standartlarına uygun şekilde formüle
edilerek güçlendirilen ve PP'den üretilen ses yalıtımlı GF Silenta 3A atıksu

boru sistemi, 4lt/s akış hızında sadece
16 dB ses şiddeti ile tesisat sistemlerinin
ihtiyaçları için ideal bir ürün. Özellikle
çok katlı ve hane sayısının fazla olduğu
yapılarda tesisattan kaynaklı gürültünün
önlenmesi ve yapı konforunun artırılması konusunda tercih edilen bir ürün
Silenta 3A. Atıksu transferlerinde 3 katmanlı yapısı ile ses oluşumunu en az
seviyelere indiriyor. Yüksek molekülerli
formülü sayesinde hava yoluyla yayılan
ses dalgalarının dışarı çıkmasını engelleniyor. n

Avrupark Hayat Projesi Tesisatlarında GF Hakan Plastik Güvencesi

G

F Hakan Plastik üst yapı ürünleri Avrupark Hayat projesinin
tercihi oldu. Cihan İnşaat tarafından hayata geçirilen; 12 blokta 1095
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konut ve 81 ticari ünitenin yer aldığı
Avrupark Hayat projesinde GF Hakan
Plastik’in atıksu boru sistemleri Silenta
FR, Silenta 3A ve PVC ile GF Aquasystem PPR ürünleri ve Pex-B boruları
kullanılıyor.
Silenta ürün grubunun üyesi olan
Silenta FR ve Silenta 3A atıksu boru
sistemleri, DIN EN 1451, DIN 4109, DIN
4102 sistem standartlarına uygun olarak geliştirilmiş; darbe dayanımı ve
Almanya Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan ölçümleriyle onaylı ses
yalıtımı özellikleri ile projelerin tercihi
oluyor. Sessiz Bina Yönetmeliği‘ne
uygun olarak geliştirilen ürünler, katlar
arasında tesisatlarda oluşabilecek ses

seviyesini en alt seviyelere çekiyor.
Silenta FR, bu özelliklere ek olarak
olası yangınlarda alev iletiminin en aza
indirgenmesi yönünde üstün özellikler
taşıyor. İçerdiği mineral takviyeli yapı
sayesinde yüksek katlı yapılarda yangınlara karşı üstün direnç gösterirken
yangının katlar arasına geçişini önlüyor.
Yüksek darbe dayanımı, korozyona
uğramayan, yanmaz ve rijit yapısı ile
yapı sektöründe öne çıkan PVC sistemler, projenin alt yapı sistemlerini güvece
altına alıyor.
Dayanıklı ve sızdırmazlık özelliği
taşıyan PVC boru sistemleri ile projelerin atık su drenajları sağlıklı bir şekilde
kurulması planlanıyor. n
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ADO Grup’un Yeni Üyesi Adocarbotek
Adocarbotek olarak pultrüzyon yöntemi ile CTP

Yapısı sayesinde, metal ürünlere göre dört kat daha

(camelyaf takviyeli polyester) ürünlerin üretimine

hafif, daha yüksek mukavemet değerlerine sahip ve

2019’un son çeyreğinde ivedi bir şekilde başlandı.

istenilen renkte üretilebilen üstün bir kompozit

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen

materyaldir. CTP kompozit pultrüzyon profiller,

CTP profillerin kalitesini ise çeşitli ölçüm ve

dayanıklılık, hafiflik, yüksek mukavemet, kimyasal

standardizasyon kuruluşları tarafından sürekli olarak

dayanım, ısı yalıtkanlığı ve elektrik yalıtkanlığı gibi

belgelendiriyoruz. Firmamızın yurtiçinde ve yurtdışında

özellikleri sayesinde birçok yapı ve konstrüksiyon

sahip olduğu yaygın bayi ve satış ağını kullanarak,

uygulamalarında alışılmış yapı elemanlarına karşı çok

sektöründe kaliteli ve eğitimli çalışanlarımızla

güçlü bir alternatiftir.

Adocarbotek ürünlerimizi de kısa sürede tercih edilir
ürünler hâline getirmeyi başardık.

CTP kompozit profillerin en önemli özelliklerinin
arasında bakım ve boya gerektirmemesi, kolay ve hızlı

CTP konstrüksiyon ve platformlar, son derece

montaj yapılması, demir ve ahşap gibi alternatiflerine

ekonomik ve hafif bir yapıdadır. Her projeye uygun

göre son derece sağlam ve dayanıklı olması gibi

tasarımı ile imalatı gerçekleştirilir ve antistatik özelliği

karakteristik özellikleri vardır.

ile yüksek korozyon dayanımı sağlar. CTP ürünler

Böylesine güçlü özelliklere sahip olan CTP

bakteri üretmediği için gıda ile direkt temasa uygundur.

kompozit ürünler, Dünyanın Yapı Malzemeleri

Profillerin kaynak birleştirmesi yoktur, bu yüzden

Üreticisi olan Ado Grup bünyesinde üretilerek

tamamen paslanmazdır.

sektörde güçlü bir etki bırakmayı hedeflemiştir.

Dünyanın CTP Üreticisi
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 21. Cad. No:3 Döşemealtı / Antalya
+90 (242) 236 40 50 (Tel) 4050 (Dahili)
www.adocarbotek.com

info@adocarbotek.com

HABERLER

Wilo İklim Koruma Alanında Sürdürülebilirlik Ödülü Kazandı

W

ilo, iklim koruma alanında
Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden Alman Sürdürülebilirlik Ödülü’nü aldı. Sürdürülebilirliği
iş modellerinin bir parçası haline getiren
ve kriz zamanlarına rağmen değişimi
yönlendiren şirketlere verilen Alman
Sürdürülebilirlik Ödülü, binden fazla
aday ile Avrupa’da bu kapsamda verilen en büyük ödül olarak kabul ediliyor. Online olarak gerçekleşen ödül
töreninde konuşma yapan Wilo Grup
Başkanı ve CEO’su Oliver Hermes, bir
sanayi şirketinin iklim koruma alanında
öncü olarak kabul edilmesinden dolayı
gurur duyduklarını açıkladı.
Alman Sürdürülebilirlik Ödülü Vakfı’nın Alman hükümeti, Alman Şehirleri
Birliği, sivil toplum kuruluşları ve araştırma enstitüleri iş birliğiyle seçtiği ve
yalnızca iş yapış şekliyle sürdürülebilir bir
dünya amacına hizmet eden kurumlara
verilen bu ödül, sanayi alanında faaliyet
gösteren şirketlerin de iklimin korunması, su tasarrufunun sağlanması gibi
süreçlere önem verebileceğini ve sürdürülebilir bir dünyaya hizmet edebilece-

ğini gözler önüne seriyor. Online olarak
gerçekleşen ödül törenine katılarak açıklamada bulunan Wilo Grup Başkanı ve
CEO’su Oliver Hermes, “Wilo olarak bir
sanayi şirketinin iklim koruma alanında
öncü kabul edilmesinden dolayı gurur
duyuyoruz. Bu ödül bizim iklimi koruyan
ve yaşadığı dünyaya değer veren bir
şirket olduğumuzun ispatı niteliğinde.

Sürdürülebilirlik, kurumsal stratejimizin
ayrılmaz bir parçası. Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve çözümlerimiz dünyanın
her yerindeki insanlara akıllı, verimli ve
iklim dostu bir şekilde su sağlamaya
katkıda bulunuyor. Bu kapsamda 2025
yılına kadar 100 milyon insanın temiz
suya erişimini sağlamak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. n

ZEN MBR Membranları Artık Türkiye’de

D

ünyanın önde gelen lider
membran üreticilerinden Litree’nin, enerjiden kazandıran
ZEN MBR modülleri, Kazancı Çevre
Tekniği distribütörlüğünde Türkiye
pazarıyla buluşuyor.
On yıldan uzun bir süredir Kazancı
Çevre Tekniği distribütörlüğü ile Türkiye pazarında olan Litree, geçmişte
de 0,02 mikron ile pazardaki en yüksek filtreleme hassasiyeti; çamur birikmesini önleyen özel patentli modüller;
içten destekli liflerle kopmaz “hollow
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fiber” gibi yenilikleriyle tanınıyor. 2021
yılı ile birlikte satışa sunulan ZEN MBR
modülleri ise kesikli havalandırma özelliğiyle MBR tesislerinin önemli bir gider
kalemi olan membran hava ihtiyacını
yarı yarıya, bazı flat-sheet modellere
göre ise % 70’e varan oranda azaltıyor.
ZEN MBR modülleri enerji giderlerini
düşürmenin yanı sıra tüm havalandırma
ekipmanının da blowerdan borulara
kadar yarı büyüklükte seçilmesine olanak tanıyıp MBR yatırımının karlılığını da
yükseltiyor. n
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HABERLER

İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi Açıldı

İ

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki su yönetimini, modern çağın
gerektirdiği şekilde yerine getirecek
olan İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Merkezi’nin (İSKOM) hizmete alım
törenine katıldı. İSKİ çatısı altında hizmet verecek olan yeni yapı; suyu, kaynağından vatandaşa ulaşması ile ilgili
tüm süreci takip edecek. Alibeyköy’de
hizmete alınan İSKOM’daki programda,
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar,
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile İBB
üst yönetimi hazır bulundu. İSKOM’un
çalışma şekli ve yürüteceği faaliyetlerle ilgili veren İSKİ Genel Müdürü Raif
Mermutlu, İstanbul’un günde ortalama
3 milyon metreküp, yılda ise 1 milyar
100 milyon metreküp aşkın su üreten
kapasitesiyle, dünyadaki sayılı kentler arasında olduğunu söyledi. İstanbul’un su kaynaklarının yüzde 65’inin
Anadolu yakasında, yüzde 35’inin de
Avrupa yakasında olduğunu belirten
Mermutlu, “Nüfus ise tam tersi orandadır. Bu nedenle İstanbul’da ihtiyaca
göre değişen zamanlarda ‘kıtalar arası
su transferi’ zorunlu hale gelmektedir.
Yılda 1 milyar metreküpü aşkın suyun
yönetildiği İstanbul’da, havzalar arası
su transferi ile birlikte şehrin arıtma
tesisleri, su depoları, büyük çaplı isale
hatları, terfi merkezleri ve barajların
yönetimi büyük önem arz etmektedir.
Bütün bu yönetim 24 saat kesintisiz
olarak sürdürülmektedir” dedi.
Mermutlu, İSKOM’a dair şu bilgileri
paylaştı: “Suyun kaynağından alınıp arıtılmasına; terfi ettirilmesinden en son
aboneye ulaştırılmasına ve atıksu haline
geldikten sonra toplanıp arıtılarak
deşarj edilmesine kadarki serüvenini,
akıllı sistemlerle kontrolünü amaçlanmaktadır.”
İstanbul’un Istrancalar’dan Melen’e
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dek uzanan 400 km’yi aşkın mesafedeki tüm su kaynakları ve 14 içme
suyunu, arıtma tesislerini anlık olarak
takip edilebildiklerinin bilgisini veren
Mermutlu, “Suyun kaynağından musluğa ulaşıncaya kadar ki tüm süreci
on-line olarak izlenebilmekte, gerektiğinde müdahale edilebilmektedir. Su
havzalarına düşen yağış miktarından,
anlık enerji tüketimine kadar sistemdeki tüm detaylar bu merkezden takip
edilebilmektedir” dedi.
Programda konuşan Ekrem İmamoğlu, İSKOM’u hizmete alarak, 16 milyon İstanbulluya çok değerli bir merkezi
kazandırmanı mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tesisin 24 saat aralıksız hizmet vereceğinin altını çizen İmamoğlu,
“İstanbul'un su ile ilgili süreçleri, suyun
hareketi, suyun yolculuğu, sağlıklı gidiyor mu, nasıl gidiyor gibi süreçleri buradan izleyebileceğiz” dedi.
İstanbul’un plansız bir şekilde büyüyerek su meselesinin kritik hale geldiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam
etti: “Yüzyıllardır aslında İstanbul'un su
meselesi hep tartışmalı olmuştur. Üç

imparatorluk döneminde de Osmanlı
döneminde de özellikle ciddi yatırımlar
yapılmıştır. Tabii, İSKİ kurumumuz bünyesinde de yıllardır farklı dönemlerin
çok kıymetli hizmetleri olmuştur. Baktığınızda İstanbul'un su hikayesinde çok
tartışılan Melen süreci, neredeyse 30 yılı
aşkın bir süredir İstanbul'un meselesi
halindedir. O bakımdan İSKİ'nin bütün
faaliyetleri çok önemli. Hele hele son
dönemde yaşadığımız iklim değişikliği ve kuraklığın İstanbul’a yarattığı
tedirginliği birlikte yaşıyoruz. Tabii,
çözümleri var, çözümlerini konuşmak
zorundayız. Ve çözümlerini hep birlikte
oluşturmak zorundayız.”
Melen Barajı projesinin çok önemli
bir konu olduğunu ve 30 yıl önce
Bakanlar Kurulu kararıyla yola çıkıldığını anımsatan İmamoğlu, “Halen
devam etmektedir. Yaptığımız girişimler sonucu, Devlet Su İşleri ile İSKİ arasında sağlıklı bir iletişim inşa edilmiştir. Bundan duyduğum memnuniyeti
belirtmek istiyorum. Sayın Bakan’a ve
Devlet Su İşleri'nin yetkililerine teşekkür
ediyorum” dedi. n
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Su • Denizsuyu Arıtma Sistemleri

Ordu Büyükşehir
Belediyesi'nde Kuraklığa
Karşı Su Hamlesi

O

rdu Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kuraklık
tehlikesine karşın çalışmalara 18 ay önce başladıklarını söyledi. Tüm dünyada etkili olan kuraklık tehlikesine karşın alınan tedbirlere göreve geldiği ilk
günden itibaren başladıklarını belirten Başkan Güler,
kuraklık tehlikesinin bir öngörü meselesi olduğunu bunu
da 18 ay önce tespit ettiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkan Güler, 19 ilçede 18 ay önce gölet ve içme suyu
kuyusu çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan
Güler, yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak muhtemel su sıkıntısına karşın çalışmalara 18
ay önce başladık. Kendi imkanlarımız ile göletler ve su
kuyuları açmaya başladık. Aybastı Göleti’ni yükselterek,
Kabataş, Korgan ve Gölköy ilçelerimizde ise yeni göletler
inşa ederek arıtma tesislerimize daha düzenli su verecek
140 bin metreküplük ilave depolama sağladık. Bunların
dışında yeni içme suyu kuyuları açıyoruz. 19 ilçemizde
toplamda 40 adet içme suyu kuyusu planladık. Bunlardan 3 tanesini devreye aldık. Büyükşehir Belediyesi
olarak su kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz”
diye konuştu. Yapılan bu çalışmalarla 18 milyonluk bir
tasarruf sağladıklarını belirten Başkan Güler, sözlerine
şöyle devam etti: “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak
kendi imkanlarımız ile satın aldığımız makinalarla çalışmaları yapıyoruz. Bu ihtiyaçların olabileceğini 18 ay önce
tespit ettik ve çalışmalara başladık. Bu aslında bir öngörü
meselesiydi. Bununla ilgili olarak erkenden çalışmalara
başladık. Su bizim için son derece önemli. Çünkü, başlattığımız tarım ve turizm projeleri aynı zamanda su
tüketimini ve Covid-19 ile il dışından gelen göçün su
ihtiyaçlarının karşılanması adına bir çalışma oldu.” n
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ULTRAFİLTRASYON+
REVERSE OSMOSIS
GERİ KAZAMINDA
ENTEGRE SİSTEMLER

HABERLER

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk 2020 Yılını Değerlendirdi

A

SKİ’nin bir yılını değerlendirirken
şeffaf, planlı, bilimsel, yetkin ve
hesap veren bir yönetim anlayışını merkeze koyarak 7/24 esasına göre
çalıştıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk, günümüz koşullarına
göre yeniden yapılandırılan hizmet anlayışı ile mesleki ve kişisel eğitimlerle de
personelin kurumsal verimliliğinin artırıldığını söyledi.
Pandemi sürecinde çalışmaların
aksamadığını ve kronikleşmiş birçok
sorunun bu dönemde çözüldüğünü
vurgulayan Öztürk, Ankara genelinde
470 kilometre atıksu, 96 kilometre yağmur suyu imalatı ve yaklaşık bin 660
kilometre içme suyu hattının başarılı bir
şekilde yapıldığını açıkladı.
25 ilçenin tamamında ihtiyaç duyulan, eskiyen ya da yetersiz kalan yerlerde toplam 9 bin yağmur suyu ızgara
imalatının gerçekleştirildiğini ifade eden
Öztürk, “Aynı dönemde toplam 2 milyon 500 bin metre pis su/yağmur suyu
hattı ile toplam 150 bin adet ızgara/baca
temizliği yapıldı. 25 ilçemizde toplam
220 bin adet içme suyu/kanal arızası
giderildi” dedi.
Tüm bu çalışmaları ASKİ bütçesini
kurumun asli hizmet, amaç ve projelerinde kullanarak tamamladıklarının
altını çizen Öztürk, ASKİ’nin tüm enerjisini 21. yüzyıl Başkent’ine yakışmayan,
acil çözüm bekleyen altyapı sorunlarını
çözüme kavuşturmak ile gelecek yılların
ihtiyacını karşılayacak altyapı ve içme
suyu hatlarını hayata geçirecek projelerin yapımı için harcadığını söyledi.
Ankara’da çevre ve insan sağlığı
esas alınarak, etkin, verimli ve kaliteli
su, atıksu ile yağmur suyu hizmetlerinin
bir bütün içinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Öztürk, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikleri, buna bağlı
yaşanan kuraklık ve su kaynaklarındaki
azalmanın, kentlerin uzun vadeli “su
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yönetiminin planlanması” gerekliliğini
ortaya çıkardığını söyledi.
Öztürk, “Geçtiğimiz yıl Başkent’in 30
yıl boyunca içme suyu, atıksu ve yağmur
suyu yönetiminde yol haritası olacak
Master Plan çalışmalarına başladık. Kentimize yeni bir kimlik kazandıracak Master Plan çalışmalarıyla; su kaynaklarının
yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri,
kurumsal yapı, yatırım programları ve
finansal analizler oluşturulacak” dedi.
Bu kapsamda bir diğer önemli içme
suyu projesinden birinin Gölbaşı için
döşenecek paralel hat olduğu bilgisini
veren Öztürk, “2020 yılında ihalesi yapılan proje ile Altındağ-Mamak-Çankaya
ve Gölbaşı'na 26 kilometrelik içme suyu
hattı döşeyerek hem Gölbaşı ilçesinin
hem de yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılayacağız” diye konuştu.
Ankara genelinde bin 600 içme
suyu deposunun bulunduğunu ifade
eden Öztürk, “Büyük çoğunluğunda
sızdırmazlık, temizlik, betonarme yapısındaki deformasyonlar bulunan eski
ve yıpranmış depolar yerine 227 yeni
depo inşa edilirken, depoların yenilenmesine bu yıl içinde de devam edeceğiz”

değerlendirmesinde bulundu. Ankara’da
şiddetli yağmurlarda meydana gelen
su taşkınlarının önlenmesi için Sıhhiye
Marmara Sokak, Mamak Belediye önü
ve paralel sokaklar, Boğaziçi Mahallesi,
Ümitköy içi gibi çok sayıda bölgede
altyapı çalışmalarını tamamladıklarını,
farklı noktalarda ise çalışmaların devam
ettiğini kaydeden Öztürk, “Su baskınlarının sıkça yaşandığı cadde ve sokaklar
ile özellikle alt geçitlerde yeni imalatlar
yaptık. Şöyle ki; bu bölgelerde yenilenen
ve sayısı arttırılan ızgaralar yeni döşenen
ve ayrıştırılan yağmur suyu ile kanalizasyon hatları sayesinde yağışlı havalarda
yaşanan yığılma ve su baskını riski ortadan kalkmış oldu” dedi.
Başkent’in altyapısında yaşanan en
temel sorunların başında yağmur suyu
ve kanalizasyon hatlarının birçok noktada birleşik olmasının yattığını vurgulayan Öztürk, “Ankara Çayı’nın ulaştığı
Sakarya Havzası’nda su kaynakları ve
tarımsal sulamada kullanılan su üzerinde
baskı yaratan kirlilik yüklerinin azaltılması ve halk sağlığının korunması için
karışık hatlarda ayrıştırma çalışmalarımızda devam etmektedir” dedi. n
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SUEZ Buhar Kazan S stem Su
Şartlandırma Teknoloj ler

KASKİ’den 106 Milyon TL
Değerinde Altyapı Yatırımı

K

ayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2020
yılında, 106 milyon lira değerinde 610 kilometrelik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sağlıklı ve kesintisiz
içmesuyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda
örnek alınan yatırımlar, KASKİ Genel Müdürlüğümüz
aracılığıyla gerçekleştirildi" dedi.

Yüksek performans,
çevre ile uyumlu
teknoloji

Entegre gerçek zamanlı
analiz ve kontrol sistemleri
İleri, eksible kazan ön
arıtma teknolojileri

SUEZ
su şartlandırma
ürünler
ne yapar?
Toplam
operasyon
maliyetini
düşürür

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında kent merkezi ve ilçelerde toplam 610 kilometre altyapı yatırımı
gerçekleştirdi. Altyapı yatırımları, 106 milyon liraya mal
oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yapmış olduğumuz modern alt yapı çalışmalarıyla
şehrimizin gelecekte karşılaşacağı sorunların önüne
geçerek hemşerilerimize kesintisiz bir hizmet sunmayı
hedefliyoruz. Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla
içilebildiği şehirlerin başında gelen Kayseri sağlıklı ve
kesintisiz içmesuyu temininde de örnek bir konumda
bulunmaktadır. Bunun sağlanmasında, KASKİ Genel
Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalar ve ileriye
yönelik yaptığı yatırımların büyük rolü bulunmaktadır.
Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, sorunsuz
altyapı ağının oluşumuna kadar, altyapı kavramına giren
bütün konularda örnek alınan yatırımlar KASKİ Genel
Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor. Sağlıklı üst
yapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine
kurulacağı düşüncesinden hareketle altyapı yatırımlarına önem veriyoruz" dedi. n
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SUEZ
su şartlandırma
ürünler
farkı ned r?
Daha
yüksek
performans

ISG
risklerini
azaltır

Entegre
Çözüm
Sistem

Operasyonel
performansı
arttırır

Fleksible

Güvenilirliği
arttırır

Çevreye
duyarlı
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HABERLER

Grundfos'ta 81 Ülkenin Yönetimi Türkiye'ye Emanet

Y

apısını çok daha müşteri merkezli bir şekle dönüştürerek global bir değişiklik gerçekleştiren
Grundfos, dört farklı müşteri segmentine özel hizmet sunmak üzere tüm
birimlerini yeniden yapılandırdı.
Organizasyon değişikliği doğrultusunda yapılan yeni atamalarla beraber
Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi
yönetim merkezi Türkiye olarak belirlendi. Türkiye'nin yanı sıra Merkez Asya,
Hindistan, Orta Doğu, Afrika bölgelerindeki toplam 81 ülkeyi içine alan IMEA
Bölgesi hem çok geniş bir coğrafyayı
temsil etmesi hem de bu coğrafyadaki
öncelikli su çözümü ihtiyacı nedeniyle
Grundfos´un yatırım odağında yer alıyor.
Grundfos´un yeni yapılanması doğrultusunda, Türkiye ve Merkez Asya
Bölge Direktörü Burak Gürkan, 1 Ocak
2021 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere Grundfos Endüstri Grubu IMEA
Bölge Direktörü görevine getirildi. Gürkan, IMEA Bölgesindeki endüstri grubu
ekiplerinin ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Yeni organizasyonda Grundfos
Endüstri Grubu IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevine ise Işıl Aksoy getirildi. Türkiye ve
Merkez Asya bölgesinde devam eden
sorumluluğuna ek olarak Orta Doğu,
Hindistan ve Afrika bölgelerinin de
sorumluluğunu alan Aksoy, toplam
81 ülkenin yer aldığı bölgede ekibiyle

birlikte Grundfos Endüstri grubunun
marka ve satış geliştirme stratejilerinin
hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.
Genişleyen organizasyonda İnsan
Kaynakları Organizasyonu da Türkiye'den yönetilecek. Bölgenin İnsan
Kaynakları Direktörlüğü görevi 2013
yılından beri Grundfos'ta görev yapan
Nilgün Atıcı´ya teslim edildi. n

HATSU’da Suyu Kayıpsız İletmek için Çalışmalar Sürüyor

A

ltyapı yatırımlarında hız kesmeyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Su
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), yeraltında oluşan
su kayıplarının önüne geçmede önemli derecede katkı sağlayacak
olan Antakya Merkez İçme Suyu İkmal İnşaatı’nda çalışmalarını sürdürüyor.
Gayrisıhhi, eski teknoloji, ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli arızalanan, asbest, pik döküm ve PVC boruların bertaraf edecek çalışmanın
tüm hızıyla sürdüğünü belirten Genel Müdürlük, proje kapsamında muhtelif
çaplarda yapılacak 104 km’lik hat çalışmasının 24 km’sinin tamamlandığını
ve 250 abone bağlantısının yapıldığını açıkladı. HATSU tarafından çalışma
kapsamında 500 ve 7500 m³’lük olmak üzere iki adet yeni içme suyu deposu,
12 bin 500 abone bağlantısı, vantuz odaları, vana odaları, tahliye odaları ile
debimetre odalarının yapılacağı belirtildi. Antakya ilçesine bağlı Kurtuluş
Mahallesi’nde devam eden çalışmada 30 personel, 4 kepçe, 1 kamyon ve 1
ekskavatör görev yürütüyor. n
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Electrodeionization
TİSKİ ile Kıyılar Atık
Sulardan Temizleniyor

T

rabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel
Müdürlüğü başlattığı çalışma ile uzun süredir
arızalı olan Değirmendere Derin Deniz Deşarj
Tesisini yeniden devreye alıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel
Müdürlüğü'ne ait Değirmendere Derin Deniz Deşarj
Tesisi’nde yıllardır kopuk halde bulunan bölüm onarılarak yeniden sağlıklı şekilde işler hale getiriliyor.
Geçtiğimiz yıllarda toplamda 1040 metre uzunluğundaki hatta yaşanan kopukluk nedeniyle sağlıklı
şekilde çalıştırılamayan tesiste inceleme başlatan
TİSKİ Genel Müdürlüğü, tesisin onarım çalışması
adına aralık ayında, “Trabzon İli Ortahisar İlçesi Değirmendere Mevkii Derin Deniz Deşarj Hattı Tamiratı”
ihalesini gerçekleştirdi.

İhalenin ardından çalışmalarına başlanılan iş kapsamında suyun 36 metre altına dalış gerçekleştiren
ekipler, kopuk olan hattın uzunluğunun 106 metre
olduğunu belirledi. Çalışma kapsamında; açıkta kalan
3 metrelik boru içi temizlenerek, hattın difüzörlere
kadar olan kısmı pompa yardımıyla test edilecek.
Çalışmanın tamamlanmasıyla kıyıya akan atıksular
derin deniz deşarj tesisine aktarılacak. Bölgede kazı
çalışmalarına devam ediliyor.
Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Sahilden yaklaşık
20 metre içeride borularda bulunan kırık bu atıksuların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık
106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak
denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir
kirlilik oluşturuyor. Bu kirliliğin ortadan kaldırılması
amacıyla çalışmamızı başlattık” dedi. n
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ULTRA SAF SU
eldesi için
ELEKTRODEİYONİZASYON
sistemleri

ÜRETİLEN ULTRA SAF SU
İLETKENLİK DEĞERİ
> 16 Mohm.cm
< 0,06 µs/cm

HABERLER

İZSU’dan Kuraklığa Karşı Geri Kazanım Hamlesi

İ

ZSU Genel Müdürlüğü’nün atıksu
arıtma tesislerinden çıkan suyu
tarımda değerlendirmek üzere
başlattığı yatırımların ilki Bayındır
Hasköy’de hayata geçiriliyor. Bayındır
Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Ünitesi ile arıtılmış sular, sulama
kooperatifi aracılığıyla çiftçilere verilecek. Toplam 9 tesiste kurulacak üniteler sayesinde yılda yaklaşık 36 milyon metreküp suyun geri kazanılması
hedefleniyor.
Atıksu arıtma tesislerinden çıkan
suyu tarımda, uygun sanayi dallarında
ve kentsel yeşil alanların sulanmasında
kullanmak amacıyla atıksu geri kazanım sistemleri kurma çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, 9 atıksu
arıtma tesisinde kurulması planlanan
geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon
metreküp atıksuyun yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.
İZSU, bu kapsamdaki yatırımlarından ilkini tarımsal üretimin önem kazandığı Bayındır'da sürdürüyor. Hasköy
Mahallesi'nde bulunan Atıksu Arıtma
Tesisi’nde geri kazanım ünitesi kurma
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte,
tesiste arıtılan sular tarımda kullanılabi-

lecek bir nitelik kazanacak. Geri kazanılmış sular tarımda kullanılmak üzere
sulama kooperatifi aracılığıyla çiftçilere
verilecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer de Küçük Menderes havzasındaki temasları sırasında tesisi ziyaret
ederek incelemelerde bulunup, proje
hakkında İZSU Genel Müdürü Aysel

Özkan’dan bilgi almıştı. İZSU Hasköy
Atık Su Arıtma Tesisi Sorumlusu Çevre
Mühendisi Şermin Gür, tesiste biyolojik
ve fiziksel arıtma yapıldığını belirterek,
“Geri kazanım tesisi ile çıkan suyumuzu
çevredeki tarım arazilerine geri kazandırmayı planlıyoruz. A sınıfı su kalitesinde bir tarımsal amaçlı su kullanımı
söz konusu olacak” diye konuştu. n

Yeni Binalara "Yağmur Suyu Toplama Sistemi" Kurulacak

Ç

evre ve Şehircilik Bakanlığınca,
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle,
çatıda toplanan yağmur suyunun bahçe
zemini altında bir depoda toplanmasını
sağlamak amacıyla yeni binalara "yağmur suyu toplama sistemi" kurulması
zorunluluğu getirildi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar
İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, kuraklık
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sorununun giderek artması da dikkate
alınarak artık 2 bin metrekareden büyük
parsellerde inşa edilecek tüm binaların
çatılarında toplanan yağmur sularının,
bahçe sulama veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini
altında bir depoda toplaması amacıyla
"yağmur suyu toplama sistemi" yapılması zorunluluğu getirildi. Yönetmelikle
belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili
diğer kurumlara, daha küçük parseller
için de bu konuda zorunluluk getire-

bilmeleri yetkisi de verildi. Yönetmeliğe göre, iskanlı binanın, bir bağımsız
bölümünde sonradan yapılan aykırılıklar
nedeniyle "Yapı Kayıt Belgesi" alınmışsa
diğer bölümlerde de tadilat yapılabilecek. Üzerinde birden çok bina yapılma
hakkı bulunan parsellerde, mevzuata
uygun olmayan ve "Yapı Kayıt Belgesi"
bulunan bir binanın aykırı kısımlarının
alanı, parselin imar hakkından düşülmeyecek şekilde, kalan imar hakkı içinde
yeni bina yapılabilecek. n
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İzmit’te Deniz ve Kıyı
Temizliği 2020'de de Sürdü

K

ocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yüzer halde bulunan katı ve sıvı atıkları aralıksız olarak temizliyor. Aynı zamanda
kıyı yüzey temizlemesi de yapan Büyükşehir Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler,
bariyer sistemleri ile derelerin denizi kirletmesine de
mani oluyor. Acil müdahalelerde bulunana ekipler
2020 yılı boyunca İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için
yoğun çaba sarf ettiler.

İzaydaş 1, İzaydaş 2, İzaydaş 3 ve Çevremadlı
deniz süpürgeleri ile İzaydaş 4 kontrol botu ve amfibi
sulak alan taşıtları ile deniz yüzeyi aralıksız olarak
temizleniyor. Ekipler, 2020 yılında, İzmit Körfezi sınırları dâhilinde çeşitli yerlerde yaklaşık 700 metreküp
yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı atığı
deniz yüzeyinden topladı. Toplanan atıklar daha sonra
Solaklar Mevkiindeki (İzmit) Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderilerek bertaraf edildi.
Ekipler koku problemlerinin yaşanmaması için de
yoğun çaba harcadılar. Özellikle İzmit Körfezi doğu
baseni bölgesinde koku probleminin önlenmesi amacıyla İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte bölgede temizlik
çalışması yapıldı. Kumla ve Kiraz derelerinde kurulu
olan bariyer sisteminde biriken atıkların kolayca toplanabilmesi amacıyla bu bölgelere vinç sistemi kuruldu.
2020 yılında derelerde bulunan bariyerlerden yaklaşık
200 metreküp yüzer haldeki atık toplandı. Diğer yandan İzmit Körfezin 2020 yılında Bilal Bey ve Aslan 3
isimli atık alım gemileri ile 3.115 gemiye atık alım hizmeti verildi. Hizmet kapsamında gemilerden sintine,
slaç, atık yağ, pissu ve çöp kategorilerinden toplam
12.080 metreküp atık toplandı. Atıklar İZAYDAŞ tesislerine gönderilerek bertaraf edildi. n
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SU VE ATIKSU
ANALİZLERİNDE
İLK ADRES

TtroLne® 7000
Potansyometrk Ttratör
le yapılablen analzler
Alkalnte
Kmyasal Oksjen İhtyacı
Permanganat İndeks
FOS / TAC
Kjeldahl ve Amonyak Azotu
İçme Suyu ve Atık Suda Klorür
İçme Suyunda Klor
Kalsyum ve Magnezyum Sertlğ
Toplam Sertlk

İstklal Mahalles Bahçe Sokak No: 13/6 34762 Ümranye - İstanbul
T. +90 216 550 7885 • F. + 90 216 550 7887
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MESKİ GES Projesi Yatırımlarına Başladı

M

ersin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü,
içmesuyu depolarında Çatı Tipi Güneş
Enerjisi Santralleri (GES) Projesi 1. Etap
ihalesini gerçekleştirdi.
MESKİ, GES projeleri ile enerji maliyetlerini düşürerek, enerji verimliliğine
katkı sunmaya başlayacak. MESKİ tesisleri üzerine kurulacak olan çatı tipi güneş
enerjisi santralleri ile önemli bir gider
kalemi olan enerji maliyetleri önemli
ölçüde düşürülecek. Bu bağlamda devreye alınan sistemle su birim maliyetlerinde de azalmalar olması hedefleniyor.
MESKİ’nin öz tüketim yöntemi ile tesis
edilecek olan güneş enerji santralleri,
tüketimden fazla üreteceği enerjiyi
dağıtım şebekesinde kullanılmak üzere
sisteme verecek. Bu şekilde bölgedeki
enerji üretimine de katkı sağlayacak.
1.Etap Güneş Enerjsi Santrali Projesi’nde, Tarsus D2 Su Deposu ve Terfi
İstasyonu 680 kWp (yaklaşık 1700 adet
panel), Toroslar D2 Su Deposu ve Terfi
İstasyonu 1302 kWp (yaklaşık 3255 adet
panel), Yenişehir DY2A Su Deposu ve

Terfi İstasyonu 838 kWp (yaklaşık 2095
adet panel) olmak üzere toplamda 2820
kWp kurulu güç ile yıllık yaklaşık 1450
konutun elektrik tüketim ihtiyacına eş
değer olan 5 milyon kWh elektrik üretimi
hedefleniyor. Bu üretim ile MESKİ’nin
3 tesisinin yıllık ihtiyacı olan enerjinin
tamamına yakını karşılanacak.
MESKİ Genel Müdürlüğü’nden
konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
dünya ekolojisi için öneminin bilinci ile
hareket edilerek, yenilenebilir enerji yatı-

rımlarına hız kazandırılmaktadır. İçmesuyu depolarımız üzerine yapılacak çatı
tipi GES santralleri ile tesislerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin tamamına
yakınını yenilenebilir enerji sistemlerimiz
ile karşılanacaktır.
Kurumumuzda enerji olarak, dünyanın temiz ve güvenilir yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri olan güneş enerjisi
de kullanılmaktadır. Kurumumuz tesislerinin ihtiyacı olan enerjiyi kendimiz
üretme hedefiyle kentimize, ülkemize ve
dünyamıza faydalı yatırımlar yapmaya
devam edeceğiz” denildi. n

SASKİ, Akustik Dinleme ile Kayıp Kaçakların Önüne Geçiyor

S

ASKİ, yüzeye çıkmayan ve su
kayıplarına neden olan arızaları
akustik dinleme ile tespit ederek kayıp kaçakların önüne geçiyor.
Çalışmalar neticesinde 2020 yılında 5
milyon 750 bin metreküp su tasarrufu
sağlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su
ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2020
yılında akustik dinleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde
5 milyon 750 bin metreküp su tasarrufu
sağladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam
bin 262 arızaya müdahale eden ekipler
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65 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacını karşılayacak kadar su kaybının önüne geçti.
Ekipler tarafından tarama faaliyetleri
şehrin tamamında titizlikle sürdürülür-

ken, yapılan çalışmayla su kayıp kaçak
oranı da her geçen gün daha da azalıyor. Çalışmalarla ilgili SASKİ tarafından
yapılan açıklamada, “Sakarya su tasarrufu konusunda yaptığı çalışmalarla
Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem
Yüce de suyun korunması ve geleceğe
taşınması için büyük bir hassasiyet taşıyor. Su kayıp kaçak oranını asgari seviyelere çekmek adına akustik dinleme ile
yer altını kontrol altına almaya, yaşanan
kayıpların önüne geçmeye devam edeceğiz” denildi. n
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Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma
Tesisi Tamamlandı

T

ürkiye’nin verimli tarım ovalarından Samsun’un
Bafra ilçesinin kırsal bölgelerinde uzun yıllardır
süren içme suyu sorunu tarihe karışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) inşa ederek testlerini
yaptığı Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, hizmete
girmek için gün sayıyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük içme suyu yatırımlarından Bafra Hacıoğlu Arıtma tamamlanmak
üzere. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin önem verdiği 6 milyon TL’ye mal olan yatırımın test çalışmaları tamamlandı. 26 mahallede yaşayan yöre halkının
arıtılmış içme suyu hasretini bitirecek tesisin açılışını
yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Demir gerçekleştirecek.
Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç, Azay, Keresteci,
Barış, Eldavut, Kamberli, Kuşluğan, Selemelik, Terzili,
Çataltepe, Dedeli, Gökçekent, Gökçesu, Hacıoğlu, Hıdırellez, İlyaslı, Kozağzı, Müstecep, Ortadurak, Örencik,
Paşaşeyh, Türkköyü, Yağmurca, Yörgüç ile Alaçam
ilçesine bağlı Akgüney ve Yeşilköy mahallelerinin içme
suyu problemini çözen Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma
Tesisi ile okullar ve karakollar dahil musluklardan saniyede 40 litre su akacak.
Bölgenin su alma yapısındaki sorunları çözen
SASKİ, Azay, Boğazkaya, Kuşlağan, Kozağzı, Eldavut,
Gökçesu, Barış ve Kamberli mahallelerinin şebeke
hatlarını da yeniledi. Toplam 19 adet içme suyu deposu
inşa edildi. n
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SU DÜNYASI

Yük. Müh. Enis Burkut
enis@burkut.com.tr

OZON GAZI ILE SU DEZENFEKSIYONU
En çok şehir suyu dezenfeksiyonunda kullanılan ozon gazının dünyadaki uygulamaları 100 yıldan
daha çoktur. Su dezenfeksiyonu yanında ozon gazı hava dezenfeksiyonu ve daha birçok maksat için
de kullanılır.
Yazarın notu: Bu yazımız ozon
gazı hakkında “fikir vermek” amacı ile
kaleme alınmıştır. Ozon gazının korozif
ve tehlikeli olduğunu hatırlatır, ozon
gazı yatırımında ve ozon gazı uygulamasında tecrübeli bir kuruluş ile çalışılmasını öneririz.
Tabiatta ozon, atmosferin en yüksek tabakalarında güneş ışığının tesiri
ile tabii şekilde oluşur. İnsanın yaşadığı normal tabiat şartlarında ozon gazı
bulunmaz, suni olarak üretilir; ancak
ozon gazının ömrü çok kısa olur, ozon
gazı kısa zamanda tekrar oksijen molekülüne dönüşür veya oksitlediği bir
madde ile birleşerek tükenir.
Ozon gazı dünyada 1900 yılı başlarından beri başarılı bir şekilde su
dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.
Özellikle şehir suyu dezenfeksiyonunda
ozonun çok eski bir tarihi vardır ve şu
anda Avrupa şehir ve kasabalarının
bir çoğunun şebeke suyu ozon gazı
ile dezenfekte edilmektedir. Klor’un
(Sodyum Hipoklorit) azotlu maddeler
ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan kim-
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yasalların insana zararlı olduğu ispat
edildikten sonra dünyada ozon gazının su dezenfeksiyonunda kullanılması
daha da önem taşımaktadır.
Ozon Gazı Üretimi: Tabii oksijen
moleküllerinin (O₂) yüksek elektrik
gerilimi (8000-15000 Volt) altında
bırakılması yöntemi ile suni olarak ozon
gazı üretilebilir.
Ozon gazı kimyada O3 olarak sembolleştirilir, oysa, ozon gazının davranışı

Ozon Gazı Üretici 3000 gram saat

O3 gibi değil “iyonize oksijen” gibidir,
yani (O₁) gibidir. Neden ozon gazının
(O₁) gibi davrandığını düşünüyoruz?
Çünkü ozon gazı çok hızlı bir şekilde
birçok maddeyi okside eder, ayrıca,
suda topaklayıcı gibi davranır ve mikroskobik katıların topaklaşmasını sağlar.
Ozon gazı üretildikten çok kısa bir
süre içinde tekrar tabii oksijene (O₂)
dönüşür. Ozon gazının çok kısa ömürlü
olması sebebi ile ozon gazı stoklanamaz ve taşınamaz; bu nedenle ozon
üretimi ozonun kullanıldığı yerin yakınına yerleştirilen ozon üretici cihazlar
ile yapılır.
Ozon Gazı’nın İnsana Zararı
Ozon gazı insan için zehirleyici
sayılırsa da pratikte, ozon gazı pek
tehlikeli değildir. Çünkü ozon gazının stoğu yoktur, ozon üretici cihazın
çalışması durduğu an ozon üretimi
sona erer; ayrıca, işletici için tehlike
riski azdır; çünkü ozon gazının güçlü
kokusu anında hissedildiğinden, kişi o
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ortamdan dışarı çıkar; sistemde ozon
kaçağı olduğunda derhal ozon gazı üretimi durdurulur ve tehlike riski ortadan
kalkar.
Su Dezenfeksiyonunda
Ozon - Klor Karşılaştırılması
Ozon gazının dünyada en çok kullanıldığı alan su dezenfeksiyonudur.
Alışılagelmiş klor ile dezenfeksiyona
kıyasla ozon gazı ile dezenfeksiyonun
birçok avantajı bulunur:
1. Klor sudaki bazı istenmeyenleri okside
ederken, kalıcı ve zararlı kimyasallar
da oluşturur. Klorun oluşturduğu
bu kimyasallar suyun lezzetini ve
kokusunu bozar. Ozon gazı ise “iyonize olmuş oksijen” gibi davranır,
dezenfeksiyon görevini çok hızlı
yapar, sudaki bazı maddeleri okside
eder, arta kalan ozon molekülleri
ise çok kısa bir süre içinde tabii
oksijene dönüşür: Sonuçta, ozon
istenmeyen kimyasallar oluşturmaz.
2. Ozon gazının klorda hiç olmayan bir
avantajı da TOPAKLAYICI (Flokülasyon) özelliğidir: Ozon gazı İYONİZE OKSİJEN gibi davrandığından
su içinde bulunan çok küçük partiküller üzerinde "Topaklayıcı" rol

oynar, ozon gazının bu yeteneği
sayesinde küçük katılar birbirleri
ile birleşerek daha büyük katılar
oluşturur, büyük katılar filtrede
kolayca tutulur ve sonuçta suyun
filtrelenmesi çok kolaylaşır. ABD
– Los Angeles kenti için yeni su
hazırlama sistemi kurulacağı sırada
yapılan araştırmada, ozon gazının
“Topaklayıcı” özellikleri üzerinde
rakamsal araştırmalar yapılmış ve
teknik bildirilerde yayınlanmıştır.
3. Suyun pH derecesi klor ile dezenfeksiyonda çok önemlidir. Suyun
pH derecesi 7,5 altında değilse,
klorun suda oluşturduğu ve esas
dezenfeksiyonu yapan Hipokloröz Asit "HOCl" yeterli miktarda
oluşmaz ve dezenfeksiyon yeterli
olmaz. Ozon gazının suda çözünmesi ve dezenfeksiyon yetisi suyun
pH derecesine göre daha az değişkendir.
4. İşletmecilik açısından ozon çok
avantajlıdır. Ortam havası içindeki
oksijenden üretilen ozon gazı, işletmeciye çok kolaylıklar sağlar: Satın
alma bu işle ilgilenmez, satın alınan madde olmadığına göre kalite
kontrol görevi de olmaz, depolama,
dozajlama noktasına kimyasal
taşıma gibi işler de olmaz.
5. Klorun suda kalıcı olması nedeni ile
Klor suya fazla verilemez ve hassas
klor dozajı çok önem taşır. Oysa
ozon gazının suya fazlaca verilmesinde önemli bir sorun oluşmaz,
çünkü ozon gazı kısa bir süre sonra
tabii oksijene dönüşür.

Kuyu Suyu Ozonlama Sistemi
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Ozon Gazının Konsantrasyonu
Ozon gazından söz ederken
muhakkak “Ozon gazının konsantrasyonu”ndan da söz etmek gerekir, çünkü
ozon üreticilerinin ürettiği gaz içinde

yalnızca ozon gazı bulunmaz, hatta
üretilen gaz içinde ozon gazından daha
çok tabii oksijen ve tabii azot gazları
bulunur. Bu sebeple, özellikle bir ozon
sistemi satın alınırken, sistemin hangi
konsantrasyonda ozon gazı ürettiğini
sorgulamak ve bu konuda doğru bilgiye
ulaşmak yararlı olur.
Ozon üretmek için ozon jeneratörüne verilen oksijen – azot karışımı
havanın ancak küçük bir bölümü ozon
gazına dönüşür. Klasik ozon üreticilerinin ürettiği ozon gazının konsantrasyonu genelde düşüktür. Burada çok
önemli bir hususa dikkat çekmek istiyoruz : %1 konsantrasyonda ozon gazı içeren bir karışımdan iki misli kullanılarak,
%2 konsantrasyonda ozon gazı içeren
gazın yaptığı dezenfeksiyon yaptırılamaz. Çünkü araştırmalar göstermiştir
ki ozon gazının suda çözünme kabiliyeti ozon gazının konsantrasyonu ile
direkt orantılıdır. Örneğin 25 °C suda,
%1 konsantrasyonda ozon gazı en çok
3,5 mg/L çözünebilir, %3 konsantrasyonda ozon gazı bu suda 10,58 mg/L
kadar çözünür. Yüksek konsantrasyondaki ozon gazı suda çok daha kolay
çözünerek suyun etkili bir şekilde ve
hızlıca dezenfeksiyonunu sağlar. Bu
sebeple, yüksek konsantrasyonda ozon
gazı üreten sistemler kullanılarak daha
az enerji ile daha etkili dezenfeksiyon
yapılır.
Ozon Konsantrasyonuna göre
Ozon Çözünüm Oranı Tablosu:
(Su sıcaklığı 25° C için)
Konsantrasyon

%1

%2

%3

Suda
Çözünürlük

3,53
mg/lt

7,05
mg/lt

10,58
mg/lt

Suyun Sıcaklığının Ozonlamaya
Etkisi
Ozon gazı normal tabiat şartlarında
en kısa zamanda tabii oksijene (O₂)
dönüşür. Bu “en kısa zaman” suyun
sıcaklığı ile ilgilidir. Yaptığımız deneylerde su sıcaklığının 6° - 7°C olduğu
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durumlarda 24 saat sonra dahi suda,
az da olsa ozon ölçülebilmiştir. Oysa,
su sıcaklığının 35°C veya daha sıcak
olduğu durumlarda suda ozonun varlığı
çok kısa olmuştur.
Bugüne kadar bizim yapmış olduğumuz OZON GAZI uygulamaları şunlardır:
- Kaynak suyu dezenfeksiyonu;
- Kaynak suyu şişelerinin
dezenfeksiyonu;
- Gıda sanayiinde ürün yıkama
sularının dezenfeksiyonu;
- Balık çiftliklerinde besi suyu
dezenfeksiyonu;
- Kuyu suyunda bulunan demir ve
mangan iyonlarının giderimi;
- Kimya prosesinde hızlı
oksidasyon.
Dünya’da OZON GAZI Uygulamaları
- Şehir sularının, kaynak suyu ve
içme sularının dezenfeksiyonunda
(Yaklaşık 100 yıldır);
- Soğutma sularında üreyen
lejiyonella bakterisi ve yosun ile

Hassas kontrollu Su Ozonlama Sistemi

-

mücadelede (Yaklaşık 40 yıldır);
Yüzme havuzu suyu
dezenfeksiyonunda;
Tavuk kesimhanelerinde yıkama
suyunda;
Tıbbi konularda, cilt ve yara
tedavilerinde,
Son yıllarda atıksuların
iyileştirilmesinde ve geri

kazanılmasında da ozon gazı
kullanılmaktadır. Klasik atıksu
arıtma metodları ile çok zor
giderilen boya atıkları, siyanürler,
fenoller ozon gazı ile yok
edilmektedir.
Suya ozon gazı uygulaması için
birçok kriterlerin incelenmesi gerekir,
teorik hesaplar yerine deneyler ile bilgi
elde edilmesi çok daha doğru olur.
Yapmış olduğumuz ozon gazı uygulamalarında, en başarılı sonuçları suda
ozon deneyleri yaparak elde ettik. Suya
ozon verilmesi projesinde şu bilgiler
gerekir: Suyun debisi, suyun 12 ay içindeki sıcaklıkları, suyun analizi. Ozon
deneyi sonucunda ozonlanmış sudan
örnek alınıp su analizi yapılarak ham
su ile ozonlanmış su arasındaki farklar
görülür. Ozon deneyi, ozon uygulamasının ne derece ekonomik olacağı hakkında da bilgi verir.
Ozon gazı çevre kirliliği yaratmadığı için su dezenfeksiyonu ve su
kalitesi yükseltilmesinde mükemmel
bir yöntemdir. n
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ATIKTAN BİYOGAZ VE ENERJİ KAZANIMI
ELİS GÜNEŞ BAŞPINAR

Arbiogaz Proses Mühendisi

“Organik atıklar yok edilmesi gereken maddeler yerine, enerji üretiminde hammadde olarak ele
alınmalıdır.”

S

on yıllarda ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yurtdışından temin edilen yakıt maliyetinin
artması, enerji alanındaki dışa bağımlılığımızı önemli
ölçüde artırmıştır. Günümüzde enerji sektöründe yaşanan
teknolojik gelişmeler ise özellikle bizim gibi gelişmekte olan
ülkelerde gerek ekonomik kalkınmayı gerekse çevre sorumluluğu bilincini doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda
hayvansal ve tarımsal katı atıkların değerlendirilmesi için
kurulmakta olan tesisler, ülke ekonomisine katkıları nedeniyle
enerji alanında yeni yatırım alanları ve iş pazarları oluşturmaktadır. Bu tesisler, gelişmiş ülkelerde temiz bir çevrenin
vazgeçilmez koşulu olarak kabul edilmektedir. Çünkü çevresel
kazanımlar, ancak sürdürülebilir atık yönetiminin benimsenmesi ve uygulanması ile mümkün kılınmaktadır.
Organik atıkların değerlendirilmeyip çevreye kontrolsüz
atılması sonucu çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği ve
koku problemleri ile birlikte ciddi miktarda milli enerji kaybı
yaratmaktadır. Türkiye’de anaerobik biyokütlenin değerlendirilmesi ve enerji geri kazanım konusunda şirketimiz öncü
başarı hikâyelerine sahiptir.
Organik Atık Nedir?
Organik atıklar veya diğer bir adıyla biyobozunur atıklar,
karbon içeriğine sahip bitki ve hayvan kaynaklı atıklardır.
Bu tür atıklar doğal biyolojik süreçlerle belirli bir süre içinde
mikroorganizmalar yardımıyla kolayca bozunarak temel bileşenlerine ayrılabilir.
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Biyogaz Nedir?
Organik atıkların oksijensiz ortamda (anaerobik) belli bir
sıcaklık altında fermentasyona uğraması sonucunda “biyogaz” adı verilen yüksek metan içeriğine sahip kullanılabilir
gaz elde edilmektedir.

Anaerobik Çürütmenin Başlıca Faydaları Nelerdir?
• Atıklardan elektrik ve ısı enerjisi elde edilmesi,
• Organik atıkların zararsız hale getirilmesi, gübre değerinin arttırılması,
• Atıkların miktarının azaltılması,
• Atıksuların arıtımında diğer metotlara göre enerji tasarrufu ve çamur minimizasyonu
• Atıklarda % 80 – 90’a varan koku giderimi sağlanması,
• Atıkların daha akışkan bir faza getirilmesi kolay pompalanabilmesi
Bir Biyogaz Tesisi Hangi Bileşenlerden Oluşur?
• Hammadde (Substrate) hazırlama ve besleme üniteleri
• Pompalar
• Anaerobik Çürütme Ünitesi (Fermanterler)
• Karıştırıcılar
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•
•
•

Biyogaz arıtma, depolama ve transfer sistemleri
Enerji Çevrim Ünitesi (Kojenerasyon ve kazan)
Fermente Atık (digestate) İşleme ve Depolama

Endüstriyel Katı Atık Sınıfına Giren Hammaddeler
Nelerdir?
• Gıda endüstrisi organik katı atıkları (İçecek endüstrisi,
süt endüstrisi, patates ve mısır cipsi endüstrisi, sebze
& meyve endüstrisi, şeker ve şekerleme ürünleri üretim
endüstrisi v.b)
– Uygun olmayan hammaddeler,
– Üretim sırasında oluşan atıklar,
– Raf ömrü dolan ürünler
• Arıtma tesisi çamurları,
Fritolay tesisinde elde edilen başarılı uygulama emsal
teşkil etmiş olup atık bertaraf ve enerji geri kazanım tesisi
Fritolay’in Tarsus Fabrikasında da başarıyla uygulanmıştır.
Arbiogaz’ın Pepsi Co Gıda - Frito Lay Tarsus Katı Atık Arıtma Tesisi
3.000 m³ Anaerobik çürütücü (40.000 ton/yıl; 500 kWe), 2010.

Endüstriyel organik atıklar ve arıtma çamurları için tipik
tesis şeması

Arbiogaz’ın Konya Şeker / Seydibey Katı Atık Arıtma Tesisi 4.900
m³ Anaerobik çürütücü (100 ton/gün organik atık; 1.700 kW ısı
enerjisi), 2010.

Katı atık biyogaz tesisi konusunda Arbiogaz’ın ilk
uygulamalarından biri olan patates ve mısır cipsi üreten Pepsi Co
Gıda - Frito Lay İzmit Katı Atık Arıtma Tesisi 4.000 m3 Anaerobik
çürütücü (50.000 ton/yıl; 330 kWe), 2008.
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Hayvansal ve Bitkisel Atık Bertaraf Tesis Kapsamına Giren
Hammaddeler Nelerdir?
Hayvansal Atıklar: Sığır, koyun, tavuk ve domuz gibi
hayvanların gübreleri, mezbaha artıkları, hayvansal ürünlerin
işlenmesi esasında meydana gelen artıklar.
Bitkisel Atıklar: Hububat, sap ve saman, mısır atıkları,
şeker pancarı yaprakları, yabani otlar, bitkisel ürünlerin işlenmesi esnasında meydana gelen artıklar.
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Hayvan ve bitkisel organik atıklar için tipik tesis şeması

Arbiogaz / Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Tire Fabrikası Endüstriyel
Atıksu Arıtma ve Katı Atık Bertaraf Tesisi.

Biyokütle enerjisinin ülke ekonomisine daha hızlı bir şekilde
katkı sunabilmesi için sektörde yapılmasını gerekli bulduğunuz unsurlar nelerdir?
1) Büyükbaş hayvan çiftliklerinde hayvansal atıkların toplanma yöntemlerine standart getirilmesidir. Bu durum,
seçilecek proses teknolojisini doğrudan etkilemektedir.
2) Hayvan çiftliği atıkları, yakın civarlardan temin edilebilecek diğer organik atıklarla desteklenmelidir. Özellikle meyve-sebze hal atıkları, mezbaha atıkları, tarımsal
atıklar biyogaz potansiyelini artıracak atıklar olup temin
edilmeleri de kolaydır. Böylece diğer organik atıkların da
bertarafı sağlanmış olacaktır.

Arbiogaz / Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Aksaray Fabrikası Endüstriyel
Atıksu Arıtma ve Katı Atık Bertaraf Tesisi.

Arbiogaz’ın Sütaş Aksaray Fabrikası'nda yapımını üstlendiği katı atık bertaraf ve biyogaz üretim tesisi Türkiye’de
verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Hammadde kombinasyonu endüstriyel organik atıklar, arıtma çamurları ve hayvan
gübresi atıklarından oluşan entegre bir tesistir. Arbiogaz’ın
2013 yılında Sütaş Aksaray Fabrikası'nda gerçekleştirdiği
başarılı katı atık bertaraf ve 2 MGW kurulu gücüne sahip
enerji kazanım tesisini, 2016 yılında yapımı yine Arbiogaz
tarafından üstlenilen Sütaş Tire Fabrikası katı atık bertaraf
tesisi 4 MGW kurulu güç ile takip etmiştir.
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3) Küçük kapasiteli hayvan çiftliklerinin uygun koşullarda
kooperatif çatısı altında toplanarak bir araya getirilmesi
sağlanmalıdır. Böylece ayrı ayrı biyogaz tesislerinin yapılmasının ekonomik olmadığı durumlar yerine ortak tesisler ile enerji potansiyeli değerlendirilmiş olacaktır. Aynı
zamanda atıkların hammadde olarak temini ve taşınımı
kolaylaşmış ve nakliye giderleri azaltılmış olacaktır. Özellikle şehir merkezlerine yakın; ancak ayrı ayrı hayvan çiftliklerinin neden olduğu koku problemleri de göz önünde
bulundurulursa bu çiftliklerin atık bertarafları açısından
da faaliyetlerini tek bir çatı altında yürütmesi çevre ve
şehircilik anlayışıyla da doğrudan örtüşmektedir.
4) Ülkemizde biyogaz tesislerinin ya da bir diğer deyişle katı
atık bertaraf tesislerinin yaygınlaşması için bu tesislerde
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SUEZ Buhar Kazanı
On-line Analiz Teknolojisi
kullanılacak ekipmanların yerli üreticilerinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Böylece orta ve
uzun vadede ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesi,
sektörün önünü açacak en önemli adım olacak ve
yerli sermaye ile ülkemiz ekonomisine doğrudan
katkılar sağlayacaktır.
5) Son olarak teşvik ve desteklerin artırılması gerektiğinden bahsetmeliyiz. Organik gübre yönetmeliği
ile gübre konusunda bir standart yakalanmaya
çalışılmasını olumlu buluyoruz. Ancak organik
gübrenin maalesef toplumda beklenen ölçüde
yaygınlaştırılamadığını görüyoruz. Bilindiği üzere
hayvansal atıkların çürütülmesi neticesinde üretilecek enerjinin yanı sıra organik gübre üretimi söz
konusudur. Özellikle büyükbaş hayvan çiftliklerine organik gübre üretimi için adından söz edilir
şekilde yatırım teşvikleri sağlanması gerektiğini
düşünüyoruz. Arbiogaz olarak bizler bu alanda
sayısız fizibilite çalışmaları yapmamıza karşın elde
edilmesi ön görülen organik gübrenin ekonomik
getirisini mevcut mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda pek parlak bir getiri olarak değerlendiremiyoruz. Çünkü organik gübre satışlarının beklenen
ölçüde yaygınlaşmamasının nedenini yeterli şekilde
desteklenmediğine bağlamaktayız. Öte yandan,
organik içerik açısından fakir sayılabilecek ülkemiz
toprak yapısının, katı atık arıtma tesislerinden elde
edilecek katı ve sıvı gübrelerin kullanılması yoluyla
zenginleştirilmesine katkıda bulunulabileceği gerçeğinin devlet politikası olarak benimsenmesi ve
desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Sonuç olarak Arbiogaz Çevre Teknolojileri olarak
bizler bu tip projeleri çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. 1985 yılında kurulan firmamızın ana faaliyet
konularından biri olan katı atık bertaraf ve biyogaz
kazanım projeleridir. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz projelerde sağladığımız enerji geri kazanımı ile
müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi çözümler sunabilme gayreti içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sektörlerde
yer alan firmalar için toplamda 500’e yakın arıtma
tesisi iş bitirmemiz bulunmakta olup bunların içinde
60 adet civarında anaerobik arıtma tesisi referansımız
bulunmaktadır. Dolayısıyla tesislerimizde atıksuyun ve
katı atıkların işlenmesinden üretilen biyogaz ile ısı ve
elektrik enerjisi sağlanmakta ve gider kapısı gözüyle
bakılan tesisler firmamızın projeleriyle birer gelir kapısına dönüştürmektedir. n
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İÇME SUYU VE ATIKSU ARITIMINDA KULLANILAN
SEVİYE VE BASINÇ ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ

8

0 GHz radar sensörlerinin en ikna edici özelliği, sinyale
odaklanma kabiliyetinin son derece yüksek olmasıdır.
Kirlerden ve sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmeden
her türlü hava koşulunda daima güvenilir ölçüm değerleri alınır.
Ultrasonik ve radar sensörlerin ilk bakışta birçok ortak özelliği
varmış gibi durur. Ancak detaya inildiğinde ve fiziksel etki
faktörleri dikkatle incelendiğinde, tek ortak özelliğin temassız
ölçüm yapma kapasitesi olduğu görülür.
Farklılık sensör yapısında yatıyor
Sensör yapılarındaki farklılık, sinyal işleme fonksiyonlu
elektronik biriminin yanısıra ölçüm sinyalinin oluşturulmasıdır. Ultrasonik sensörlerde, ses dalgalarının oluşturulması
piezoelektriksel bir ses çeviricisi üzerinden sağlanır. Yüksek
gerilim darbeleri mekanik titreşimler üretir, bu titreşimler
ses sinyali olarak gönderilir ve aynı ses çeviricisi üzerinden
algılanır. Ses sinyalinin yayılma süresi ise sisteme mesafenin
uzunluğu hakkında bilgi verir. Radar sensörlerde ise, ölçümün
bu bölümü çok daha karmaşıktır ancak o oranda da verimlidir.
Verici sistem yüksek frekanslı bir sinyal üretir, sinyal anten
üzerinden gönderilir ve malzeme tarafından yankılandırılır. Geri
dönen sinyal yeniden algılanır. Aşırı kısalıktaki sinyal süreleri
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karmaşık bir sinyal değerlendirme sistemince hesaplanır, bu
şekilde mesafenin uzunluğu hesaplanır. Günümüzün yeni teknolojik gelişmeleri sayesinde artık yüksek frekans bileşenleri
mevcuttur, bunlarla en karmaşık radar teknolojileri bile tek bir
çip bileşenine dönüştürülebilir.
Sensör antenine kadar yapılabilen güvenilir ölçümler
Ultrasonik sensörlerde ses çeviricisi hem hoparlör hem de
mikrofon olarak kullanılır. Sistem mekaniktir ve yavaş çalışır,
bu nedenle bir işlevden diğerine geçiş belirli bir süre alır. Bu
sürede blokaj mesafesi oluşur, yani belirli bir asgari mesafenin ölçümü yapılamaz. Radar sensörlerde ise, daha sinyal
gönderilirken aynı zamanda yankılanma sinyali de algılanır,
yani herhangi bir blokaj mesafesi söz konusu olmaz. Radar
sensörlerin bu nedenle anten sistemine kadar ölçüm yapma
yeteneği vardır. Yani ölçümde asgari bir mesafenin göz önüne
alınması gerekmez
Gönderilen sinyallere odaklanma
Hazne duvarında oluşan yapışmalardan ya da pompa,
boru hattı veya merdiven gibi hazne içi donanımlarından kaynaklanan hatalı sinyallerin oluşmasını önlemek için, gönderilen
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sinyale odaklanma kabiliyetinin yüksek olması çok
önemli bir önkoşuldur. Prensip olarak her iki ölçüm
ilkesi içinde geçerli olan şey: frekans ne kadar yüksek olursa odaklanma kabiliyeti o kadar iyidir. Ancak
ultrasonik sensörlerde yüksek frekans aralığı daima
daha büyük bir ses çeviricisi gerektirir. Ayrıca yüksek
frekanslı ses dalgaları, alçak frekanslı ses dalgalarından daha kuvvetli yayılır. Radar teknolojisinde eğilim
net bir şekilde 80 GHz teknolojisi yönüne gitmektedir.
Çünkü bu teknoloji küçük anten sistemlerinde de
çok iyi bir odaklanma kabiliyeti sunar. 1½" tipik bir
proses bağlantısında gönderim sinyalinin açılma açısı
yalnızca 8°’dir. Boyu 80 mm olan bir antende 80 GHz
sensör ile 4°’lik benzersiz bir odaklanma kabiliyetine
erişilir. Modern radar sensörler kuruldukları yerlerin
şartlarından eskiye oranla çok daha az etkilenir. Ultrasonik sensörlerde olduğu gibi parazit hariçleyici bu
sensörlerde de kullanabilir, ancak uygulamalar bunun
hiç gerekli olmadığını göstermiştir.
Yapışmalar ve kondensat radar için sorun
oluşturmaz
Uygulamaların çoğunda sensörde zamanla yapışmalar ve birikintiler oluşur. Bunlar, hafif kirlenmeden
ve kondensat oluşumundan –örneğin atıksu arıtma
sisteminin pompalama istasyonu su altında kaldığında oluşan birikintiler gibi– yoğun yapışmalara
kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu birikintilerin
yoğunluğu hemen hemen tüm ölçüm ilkelerinin sınırlarını zorlar. Ama burada önemli olan uygulamalara
bakmaktır. Ultrasonik sensörün düz membranında
yapışma ve birikinti oluşumu, ses çeviricinin hassas
ayarlı titreşim sisteminde değişiklikler oluşturur. Gönderilen sinyalin gücü önemli derecede azalır ve gerekli
blokaj mesafesi büyür. Bu nedenle ölçüm güvenliği
epeyce düşer, hâttâ ölçüm yapılamayabilir. Ultrasonik
ölçüm teknolojisinin sıkça övülen ve ön plana çıkarılan
kendi kendini temizleme özelliği pratikte maalesef
gerektiği gibi çalışmamaktadır. Hareket kabiliyeti yalnızca birkaç mikrometre olan membran, yapışmaları
temizleyemez. Kondensat ve yapışma oluşumu, radar
sensörlerde de sinyalin sönümlenmesine neden olur.
Kondensat, lens biçiminde tasarlanmış antenden
çok daha iyi bir şekilde damlayabilmektedir. Ayrıca
modern radar sensörlerin dinamik aralığı oldukça
geniştir, sinyal sönümlenmesinin kuvvetli olduğu
durumlarda da güvenilir seviye ölçümleri yapılmasını
mümkün kılar. n

RADAR
IS THE BETTER

ULTRASONIC

695,- €
VEGAPULS 31

Kompakt 80 GHz seviye sensörü
Ekran içi gösterimi

Radar teknolojisinin tüm avantajları:

www.vega.com/vegapuls

TEKNİK

WATER VİTAL SU YAŞATMA
TEKNOLOJİSİ

W

ater Vital su yaşatma teknolojisidir. Doğa prensibiyle çalışır, yerine ikame edecek başka bir teknoloji ya da işlem yoktur. Moleküler rezonans prensibi ile çalışmaktadır. Water Vital cihazlarının içindeki akıllı
su, yaydığı titreşimlerle iyileştirilecek suyla temas etmeden
rezonansa girerek suyun yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Suyunuzu ve gıdalarınızı doğal, sağlıklı (hegzagonal)
yapısına dönüştürürken su kullanım alanlarında oluşan kireç,
korozyon ve bakteri gibi problemleri kontrol altına alarak
tasarruflar sağlayan doğal bir teknolojidir.
Sıfır sarfiyatla çalışan, enerji kaynağına ihtiyaç duymayan
bir sistemdir. Servisi, parça değişimi, tamir-bakımı yoktur. Nakliyesi ve montajı son derece kolaydır ve atık üretmez. Çevreci
kurumların destek verdiği bir teknolojidir. Water Vital; arıtma,
filtre, mıknatıs, iyonizer, su yumuşatıcısı, değildir. Water Vital su
yaşatma teknolojisi ürünleri %100 yerli üretim olup 5 yıl garanti
ile en iyi sonuçları veren sağlıklı su yaşatma teknolojisidir.
Su Yaşatma Teknolojisinin Özellikleri
Su moleküllerinin grup yapısı küçük, düzenli, kararlı, enerjisi yüksek, kristal yapısı düzgün hexagonal hale döner. Yüzey
gerilimi % 18’e varan oranda düştüğünden, su daha yumuşak
hal alır. Suyun yüksek derecede düzenli moleküler yapıya ulaşması ile çözünmüş oksijen miktarı artmaktadır. Faydalı bakterilerin gelişimini teşvik ederken zararlı bakterileri pin-point (iğne
ucu bakteri) formuna dönüştürerek dirençsiz hale gelmelerini
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sağlar. Sudaki kalsiyum karbonat yapısını yüzeye tutunamayan
forma dönüştürür. Dolayısı ile mevcut kireçlenmede çözünme
ve temizlenme sağlanırken yeni kireç oluşumu azalır.
Su molekülleri ile metal iyonları arasındaki manyetik bağ
etkisi azaldığından korozyon etkisi 24 kat azalır. Sudaki kimyasal toksinler ve ağır metaller kimyasal olarak filtrelense bile
frekansları suyun belleğinde elektromanyetik dalga olarak
kalmaktadır. Water Vital bu negatif dalgaları ortadan kaldırmaktadır.
Çözme kabiliyeti, oksijen miktarı ve fiziksel gücü artmış
suda kimyasalların kullanımı azalırken zararlı etkileri de azalır.
Görülmektedir ki suyun; doğal ve sağlıklı yapısına dönebilmesi
ve suda oluşan problemlerin kontrol altına alınabilmesi için
Water Vital Su Yaşatma Teknolojisi’ne ihtiyacı bulunmaktadır.
Water Vital Su Yaşatma Teknolojisi ile sağlanan su tasarrufu,
kimyasal kullanımlarında azalma, enerji verimliliğindeki artış ve
atıklardaki iyileşme, çevreyi ve doğayı korumaya yardımcı olur.
“Çevreye Duyarlılık ve Enerjinin Verimli Kullanılması” ve
“Çevreye Duyarlılık Standartları” kapsamında Yeşil Yıldız ve
Beyaz Yıldız gibi kalite belgelerinin kriterlerine ulaşmakta ve
bu kriterlerin sürdürülebilirliğini sağlamakta güçlü bir destektir.
Atık Su Sistemleri
Sistemin başından yapılan iyileştirme ile atıksu değerlerinde iyileşme sağlanır. Pis su giderleri, lavabolar ve WC’lerde
bakteri kontrolü sağlanır. Septik kokuların tamamına yakını
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ortadan kalkar. Atık standartlarına uyum konusunda önemli
katkılar sağlar. Daha sağlıklı bir ortam oluşturulur.
Yumuşatma Sistemleri
Water Vital ile suyun kazandığı yeni, karakteristik özelliklere bağlı olarak yumuşatma sisteminin ters yıkama aralıklarını
uzatabilir, hatta ham suyun kalitesine bağlı olarak da tamamen
devre dışı bırakılabilir, sistemde %30-60 arasında; rejenasyon
suyu, tuz ve enerji tasarrufu sağlar.
Kimyasal Kullanımları
Üretimdeki proses suyunun yüzey geriliminin düşmesi,
çözme kabiliyetinin artması sonucunda kimyasallardan maksimum verim alınır ve kimyasal tüketiminde azalma sağlar.
Isıtma, Soğutma ve Buhar Sistemleri
Water Vital’in kireç, korozyon, kışır, yosunlaşma ve bakteri
problemlerinin çözümüne sağladığı katkı ile kimyasal kullanımları azalır. Enerji verimliliği artar. Tamir-bakım ve parça değişim
aralıkları uzar. Make up ve blöf aralıklarının uzamasını sağlar.

vitamin ve antibiyotiklere daha az ihtiyaç duyulur. Hayvanlar
daha sağlıklı, tüyleri parlak, canlı ve dinamik olur. Yemin ete
dönüşüm oranında artış sağlanır. Ölüm oranı düşer. Bünyesindeki su kalitesi et kalitesini ve lezzetini arttırır. Ağırlıklarında
artış olur. Su kalitesindeki artış ile su tüketimi fazlalaşır, yem
tüketimi azalır. Yumurta kalitesinde artış sağlanır. Yumurta
kabukları daha sert ve pürüzsüz olur. Daha fazla yumurta elde
edilir. Nipel ve suluklarda kireç ve yosun oluşumu azalır. Nipel
ağzında biriken yapışkan sıvı oluşumu azalır.
Tarım
Topraktaki minerallerin çözünme oranı artar. Bitkinin gelişimi hızlanır. Yapıları daha canlı ve güçlü olur. Bitkilerdeki her
çiçek ürüne dönüşür. Gözle görülecek ölçülerde hasat artışı
olur. Ürün kalitesi artar. Bitkilerdeki mantar hastalığı oluşmaz.
Gübre ve kimyasal kullanımı azalır. Toprağın elverişli kalmasını
sağlar. Sulama sistemlerinde kireçlenme etkisi azalır. Bakım ve
temizlemeye gerek duyulmaz. Sulama sistemlerinde meydana
gelen biyofilm oluşumu geriler. n

Otoklav
Cihazdan çıkan ekipmanlardaki kireç ve pas lekelerini
kontrol altına alınır. Cihazlardaki rezistansların kullanım ömürleri uzar. Cihazların arıza, tamir, bakım aralıkları ve kullanım
ömürleri uzar. Otoklavların hijyen verimliliği artar.
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığı
E.coli, koliform, amonyum, demi, nitrit, nitrat değerlerinde
düşme sağlar. Su kalitesindeki artış ile hayvanların su tüketimi fazlalaşır. Hayvanlar daha sağlıklı, tüyleri parlak, canlı ve
dinamik olur. Doğum oranı artar. Bünyesindeki su kalitesi et
kalitesini ve lezzetini arttırır. Ağırlıklarında artış olur. Süt verimi
artar. Ayaklarda ödem, mantar ve midede gaz birikmesi problemleri azalır. Süt humması (Hipokalsemi) ve şşin atılamaması
(Retentio-Secundinarium) sorunu ortadan kalkar. Mastitis
(meme iltihaplanması) hastalığı daha az görülür, sütteki somatik hücre sayısı azalır. Brucella bakterisinden kaynaklanan
rahatsızlıklar azalır. Kullanılan vitamin ve antibiyotiklere daha
az ihtiyaç duyulur. Dışkıdaki mikroorganizmalar kontrol altına
alınır. Hastalık ortamı oluşması engellenir. Ahırlardaki koku ve
gaz oluşumu azalır. Gübre kalitesi artar.
Kümes Hayvancılığı
Nitrit, nitrat değerlerinde düşme sağlar. Salmonella bakteri
kontrolü sağlanır. Tavuk dışkılarında amonyaktan kaynaklanan
koku ve gaz oluşumu azalır. Dışkıdaki mikroorganizmalar kontrol altına alınır. Hastalık ortamı oluşması engellenir. Kullanılan
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iyi fikir!
Profesyonel bir kitleye ulaşmasını
istediğiniz reklamınızın, potansiyel
müşterilerinizce görülme
olasılığının en yüksek olduğu yer
bir sektörel yayındır.
ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin,
geleceğe yatırım yapın.

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
www.seyad.org.tr

ÜRÜN

SİSDOZ A.Ş.’DEN GRACO HUSKY SERİSİ
ELEKTRİKLİ ÇİFT DİYAFRAMLI POMPALAR

P

ek çok sektörde aktif olarak
kullanılan diyaframlı pompalar,
havalı ve elektrikli olmak üzere
genel anlamda iki ayrı türe sahiptir.
Endüstrinin birçok bölümünde tercih
edilen bu verimli ürünlerin kendine
has başarılı bir çalışma prensibi söz
konusudur. Havalı diyaframlı pompalar özellikle patlama ve parlama riski
olan uygulamalarda ex-proof özellikleri
nedeniyle sıkça tercih edilir. Özellikle
havalı pompaların ex-proof ve atex
özellikleri bu durumda etkili olur.
Graco Husky elektrikli diyaframlı
pompalar , geleneksel bir hava tahrikli
diyaframlı pompanın kendinden emişli,
basınçta yükte bekleme ve yüksek
diyafram ömrü gibi tüm avantajları ile
bir elektrikli pompanın enerji maliye-
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tinden tasarruf, düşük puls ve yüksek
pompa kontrolü gibi avantajlarını bir
araya getirir.
Husky Elektrikli Diyaframlı Pompa
ile enerji tüketiminizi azaltacak ve para
tasarrufu yapmanızı sağlayacak avantajlar ile donatılmıştır.
Husky Elektrikli Diyaframlı
Pompaların Avantajları
- Sektörün büyük bir bölümünde hâlâ
pnömatik pompalarla çalışılmaktadır. Eğer siz de bu grupta yer alıyorsanız, bildiğiniz üzere hava üretimi
oldukça maliyetlidir. Elektrikli Husky
pompaları, piyasada yer alan ve
basınçlı hava ile çalışan pompalara
kıyasla 5 kata kadar daha yüksek
verimlidir.

-

-

-

Elektrikle çalışan pompalar aynı
zamanda havanın mevcut olmadığı
koşullarda da çalışabilmektedir.
Diğer teknolojiler ile kıyaslandığında
Elektrikli Husky bakım masraflarınızı azaltacaktır. Neden? Bu teknoloji sayesinde, elektrikli pompa,
hatlardan birinin kapanması ve
basıncın artması halinde herhangi
ek bir düğme veya kontrole gerek
olmadan basınç altında stop etme
özelliğine sahiptir. Bu özellik diğer
tüm elektrikli pompalarda mevcut
değildir ve büyük sorun teşkil eder.
Elektrik enerjisinin getirmiş olduğu
avantajlardan biri olan düşük titreşim sayesinde darbeye duyarlı sıvılar
da bu pompa vasıtasıyla transfer
edilebilir.
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1. Dayanıklı Pompa Teknolojisi
- Pompa, herhangi bir zarar görmeden aşındırıcı özellikli akışkanlar için
kullanılabilir.
- Pulsasyona duyarlı malzemeler için
uygundur.
2. Diyaframlı Pompa
- Kuru çalışır.
- Dönen veya hareket eden parçaları
yoktur.
- Kendinden emişlidir.
3. Elektrikle Çalışma
- Enerji tüketimi ve çalışma maliyetlerini azaltır.
- Pompa kontrolünü arttırır.
- Akışkanın doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar.
4. Motor Seçenekleri
- 120v, 240v veya 480v güç ile çalışır.
- AC veya Fırçasız DC seçenekleri
bulunur.
- Tehlikeli bölgeler için özel ex-proof –
atex onaylı motor seçenekleri vardır.
5. Patent Başvurusu Yapılmış Hava
Şarjlı Motor
- Sıvıdan ödün vermeden diyafram
ömrünün uzatılmasını sağlar.
- Sıvı çıkışında titreşimin en düşük
seviyede tutulmasını sağlar.
- Herhangi bir ek düğme veya kontrole
gerek duymadan basınç altında stop
eder.
6. Sıvı Bölmesi
- Çoklu manifold, conta, bilya ve diyafram seçeneklerimizden faydalanarak uygulamanıza ve kimyasalınıza
uygun malzemelerden oluşturulur.
Elektrikli çift diyaframlı pompa nasıl
çalışır?
Sıkıştırılmış hava yerine elektrik enerjisi ile çalıştığından, bu pompa türünü
pnömatik diyaframlı pompalardan ayı-
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ran kısmı pompanın orta kısmıdır. Pompanın orta kısmı basınçlı hava ile doldurulur ve elektrikli motor yardımıyla sağa
sola hareket ettirilerek diyaframın sağa
veya sola itilmesi sağlanır. Bu geri-ileri
hareket, giriş manifoldu vasıtasıyla karşı
akışkan haznesini doldururken, sıvıyı bir
haznenin dışına ve çıkış manifoldunun
içerisine doğru iter. Geçiş sonrasında, bir
önceki aktarım sırasında doldurulan sıvı
bölümü çıkış manifoldu içine boşaltılır ve
giriş manifoldu üzerinden karşı hazneyi
doldurur. Bu yumuşak geçiş, çıkışta titreşimin azaltılmasını sağlar.
Elektrikli diyaframlı pompa basınç
altında nasıl stop eder?
Elektrikli diyaframlı pompaların
orta kısmına sabit bir bağlantısı olmadığı bilinmelidir. Orta kısmın dışındaki
basınç değeri içinden daha yüksek ise
diyaframlar basınçsız bir şekilde hareket
etmeden duracaktır. Bu durumda orta
kısım sağ ve sola hareket etmeye devam
ederken dış basınç değeri orta kısmın
iç basınç değerinin altına inene kadar
diyaframlar çalışmayacaktır.
Neden GRACO elektrikle çalışan çift
diyaframlı pompa tercih etmelisiniz?
• Birçok malzeme seçeneği sayesinde
çok çeşitli akışkanların üstesinden
gelebilir
• Aşındırıcı ve korozif malzemelerin
üstesinden gelebilir

•
•
•

•
•
•

Kesilmeye duyarlı malzemelere karşı
hassastır
Kuru çalıştırılabilir
Basınçta yükte bekleyebilir; bir valfi
kapatmak ya da bir hattı tıkamak
sorun oluşturmaz
Kendinden emişlidir (pompayı çalışması için doldurmaya gerek yoktur)
Döner veya hareketli malzeme contaları yoktur
Hava Tahrikli Çift Diyaframlı Pompaya kıyasla
- Enerji tasarrufu: Elektrik tahriki
kullanarak hava tahrikli bir pompaya kıyasla %80’e kadar enerji
tasarrufu sağlayabilirsiniz
- Elektrikli motor kullanımından
dolayı daha az gürültü
- Düşük puls modu, böylece bir
darbe sönümleyici satın almanız
gerekmez
- Diyaframlarda kullanım ömrü,
hava tahrikli bir pompa ile benzerdir.

Şimdilik sadece 1” Husky 1050e ve
2” Husky 2150e serileri olarak kullanıma sunulan Graco Husky elektrikli ve
çift diyaframlı pompalar için araştırma
geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
Siz de havalı pompaların tüm avantajlarını ve daha fazlasını elektrik tahrikli
bir pompa ile yaşamak istiyorsanız standartlarınızı yükseltmek üzere Sisdoz A.Ş.
satış ekibi ile temasa geçebilirsiniz. n
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PCORR+ GELİŞMİŞ SIZINTI SES KAYDEDİCİ
KORELATÖR İLE SIZINTI TESPİTİ ÇALIŞMASI
HÜSEYİN TATAR

TEKSU Teknik Destek Müdürü

P

Corr+ idarelerin su şebekesinde sızıntıları hızlı ve
verimli bir şekilde tespit etmelerini sağlayan gelişmiş
özelliklere sahip korelatördür. Sızıntıyı sürekli izlemek
için sensörler dağıtım şebekesine yerleştirilir. Sensörlerin
gövdesinde yer alan güçlü bir mıknatıs ile yerlerine tutunabildiklerinden boru bağlantı parçalarına kolayca monte
edilebilirler. Potansiyel sızıntı tespit edilir edilmez, sensör
alarm durumuna girer ve "SIZINTI" durumunu belirtmek
için bir radyo sinyali gönderir. Sızıntı olması durumunda
LEAK (Kırmızı Font ile), sızıntı yok ise NO LEAK (Yeşil Font
ile) uyarı verir.

Bir sızıntı tanımlandığında, sensörler korelasyon için
otomatik olarak sesleri kaydeder veya gece 01:00 ile 05:00
saatleri arasında istenilen zaman aralığında ses kaydı yapar.
İdareler içme suyu dağıtım şebekesinin tamamını güvenle
ve etkili bir şekilde izleyerek sızıntıların hızlı bir şekilde azaltılmasını ve kolayca düşük seviyede tutulmasını sağlayabilir.

Ses Kaydedici sensör, korelasyon yazılımı ve USB radyo alıcısı

Sızıntı Var

Ankara’da dağıtım şebekesindeki sızıntıların yerini tespit
edip kayıpları önlemek amacıyla 15 adet vanaya PCorr+ sensörler monte edilmiştir.

Sızıntı Yok

Sensörlerin
konumlandırıldığı
bölgeye ait harita
ekran görüntüsü
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DXmic / DXmic Pro Dijital Yer Mikrofonu
DXmic, sızıntıların konumunu tam
olarak belirlemek için geliştirilmiş
yeni nesil dijital yer mikrofonudur.
Yüksek ses kalitesine sahip DXmic, sızıntıların
yerini tam olarak belirlemeye yardımcı olan,
otomatik filtreleme ve frekans görünümü dahil
pek çok özelliği bir araya getirir.
DXmic Pro ise, sızıntı ses kaydını destekleyerek
kayıtları tekrar oynatma gibi ek özelliklere sahiptir
ve ayrıca DXmic Uygulaması ile uyumludur.

Anahtar Özellikler ve Faydaları
Mükemmel ses: Yüksek kalite dijital ses
Renkli dokunmatik ekran: Net anlaşılır,
kullanımı kolay çok fonksiyonlu grafikler.
Eldiven ile kullanılabilir
Dayanıklı: Taşıma aksesuarı ile birlikte
sağlam gövde
Kablosuz kulaklık seçeneği:
Bluetooth
kablosuz kulaklıklar ile uyumlu
Frekans görünümü: Her bir analiz ve filtre
ayarı için frekans görünümü

DXmic Pro
Otomatik filtreleme: Otomatik olarak sesleri
filtreler ve saha için en net sesi verir
DXmic Pro Uygulaması ile uyumluluk:
Sonuçların DXmic Pro uygulamasına indirilip
sızıntı ses kayıtlarının tekrar dinlenebilmesi
imkanı
Gelişmiş hafıza: Sızıntı ses kayıtlarını
kaydetmek için daha geniş hafıza
Standart DXmic cihazları
yükseltilebilmektedir.

TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Cd. No:85 Kat:7 34381 Mecidiyeköy İstanbul
T: +90(212)2178540 F: +90(212)2178541
www.teksuas.com teksu@teksuas.com

DXmic

Pro’ya

TEKNİK

Sahada bulunan PCorr+ sensörlerden ses kaydı alınmış ve
3 adet sensörden “LEAK” yani sızıntı uyarısı alınmıştır.

Sızıntı durumunda olan sensörlerden alınan bilgilere ait ekran
görüntüsü

Ses kaydı alan sensörler arasında PCorr+ korelasyon modu
sayesinde korelasyon işlemi yapılmıştır. Sensörler arası mesafe

teker metre ile ölçülmüş, boru çap bilgileri CBS sistemi üzerinden alınmıştır. Bu bilgilere istinaden korelasyon işlemi PCorr+
yazılımı vasıtasıyla uzaktan tamamlanmıştır. Tablet ve bilgisayarlar ile uyumlu PCorr+ yazılımı ile kaydedilen ses dosyaları
uzaktan dinlenebilir. Muhtemel sızıntı noktaları yazılım tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında iki noktada noktasal
olarak sızıntının yeri tespit edilmiştir. 205 numaralı sensörden
3.07 metre sonra, yine aynı sensörden 8.61 metre sonra yüksek
bir sızıntı olasılığı sensörlerin bilgisayar yazılımı tarafından
verilmiştir. Ayrıca 208 numaralı sensör ile 212 numaralı sensör
arasında, 208 numaralı sensörden 48.91 metre uzaklıkta bir
sızıntı olasılığı tespit edilmiştir. n

EN GÜNCEL
HABERLERE
HIZLI ULAŞIN
www.suvecevre.com
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Numan Fındıkoğlu
Kimyager / Nurkimya Arıtma

BUHAR KAZAN SİSTEMLERİNDE
KARBONİK ASİT- DÜŞÜK PH
KOROZYONU
OLUŞUMU, SONUÇLARI, ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Karbonik asit - düşük pH korozyonu nedir,
nerede ve nasıl oluşur?

B

uhar üretim sistemlerinde Karbonik Asit (H₂CO3)
- düşük pH korozyonu özellikle kondens dönüş sisteminde etkili olmaktadır. Korozyonun oluşma mekanizması ise kazan besi suyundaki çözünmüş karbondioksitin
(CO₂) buhar fazına geçmesi ve akabinde kondens hatlarında
su buharı ile reaksiyona girerek Karbonik Asit (H₂CO3) oluşturması ve buna bağlı olarak kondens pH değerlerinin ideal
pH olan 8.2’nin altına düşerek asidik korozyon olması şeklindedir. Karbonik asit- düşük pH korozyonunun göstergesi
Resim 1’de görüldüğü gibi boru et kalınlığının incelmesi
şeklindedir.
Besi suyundaki çözünmüş karbondioksit degazörde termik olarak tamamıyla atılabilse dahi, besi suyundaki alkalini-

teyi oluşturan bikarbonatlar (HCO3) buhar kazanında yüksek
ısı sonucunda kırılarak, hidroksit (OH) ve karbondioksit (CO₂)
açığa çıkarmaktadır. Bu kırılma sonrasında ortaya çıkan Hidroksit (OH) iyonları kazan suyunda kalarak kazan suyu pH
değerini yükseltirler. Karbondioksit (CO₂) ise buhar ile taşınarak buhar ve özelliklede kondens dönüş hatlarında aşağıdaki
mekanizmalar ile korozyona sebebiyet verir.
Oluşum mekanizması aşağıdaki şekildedir.
2HCO3 + ısı à CO3 + CO2 + H2O
CO3 + H2O + ısı à 2OH + CO2 
CO2 + H2O à H2CO3 (KarbonikAsit)

Fe + 2H2CO3à Fe(HCO3)2 + H2
Karbonik asit – düşük pH korozyonu, kazan besi suyundaki oksijenin tamamıyla termik ve/veya kimyasal olarak
giderilememesi ve/veya kondens dönüş sistemine ya direkt
olarak hava girişi ya da kondens dönüş suyuna oksijen yönünden zengin karışımların meydana gelmesi ile çok daha fazla
artarak devam eder.
Resim 1 . Karbonik Asit - Düşük pH Korozyon Görünümü

+ 4H2O
4Fe(HCO3)2 + O2 à 2Fe2O3 ↓ + 8CO2 ↑

Oksijenin ortama dahil olması ile mekanizma kendi başına
işler ve aşırı şekilde karbondioksit açığa çıkarak, oksijensiz
ortama göre 3-8 kat daha fazla korozif etki gösterir.
Düşük pH oluşumunun diğer sebepleri ise aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
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•

Kazanda kullanılan kimyasalların yüksek basınçta kırılması sebebi ile pH değerinin düşmesine sebebiyet
verecek olan inorganik ve/veya organik asitlerin açığa
çıkması.
Örneğin oksijen tutucu olarak kullanılan Sodium sülfit/
bisülfit 40 bar üzerinde kırılmaya başlayarak Hidrojen sülfür(H₂S) ve kükürtdioksit (SO₂) ortaya çıkması.
Na2SO3+H2O+ısı ----- 2NaOH+SO2
4Na2SO3+2H2O +ısı ---- 3 Na2SO4+2NaOH +H2S
•

Prosesten kaynaklanan kaçaklar vasıtası ile pH değerinin
düşmesine sebebiyet verecek olan inorganik ve/veya
organik asitlerin açığa çıkması.

Karbonik Asit-Düşük pH Korozyonunun Genel Etkileri
Nelerdir?
Buhar kazanı ve kondense sistemlerinde karbonik asit –
düşük pH korozyonu meydana gelmesi sebebi ile aşağıdaki
ana başlıklarda verilen problemler sırası ile meydana gelmeye
başlayacaktır.
- Öncelikle kondens dönüş sistemi ile buharın kullanıldığı
tüm ekipmanlarda karbonik asit-düşük pH korozyonuna
bağlı korozyon oluşumu ve sonucunda metal yüzeylerde
et kalınlığının azalması şeklinde oluşan deformasyonların
meydana gelmesi,
- Korozyon ürünlerinin kazana taşınması ve kazanlarda
metal oksit oluşum riskinin artması,
- Kondens dönüş, kazan besi, kazan ve buhar sistemleri ile
birlikte buharın kullanıldığı tüm ekipmanların korozyona
bağlı deformasyona uğraması ,
- Kondens suyu ve buhar kayıpları,
- Program dışı duruşlar ve üretim kayıpları,
- Tamir ve bakım giderlerinin artışı,
- Üretim, bakım ve genel işletme maliyetlerinin artışı,

kaçaklardan çok yüksek miktarda enerji kayıpları meydana
gelmektedir.
Aşağıda verilen örnekte belirtildiği gibi, 6 bar basınçta
çalışan buhar sisteminde oluşan korozyon sonucu ortaya
çıkan toplamdaki 7,5 mm’lik bir buhar kaçağı saatte 110 kg
buhar kaybına sebebiyet vermekte olup bunun karşılığı olarak
da yıllık (8400 saat/yıl çalışma süresi) 110 ton Kömür, 70000
Litre FuelOil veya 700 000 kWh doğalgaz kaybına ve 924
ton su kaybına yol açmaktadır.
Karbonik Asit – Düşük pH Korozyonun Önlenmesi
Karbonik asit-düşük pH korozyonunun önlenebilmesi
için öncelikle ilave su olarak daha düşük alkalinite içeren
(Dealkalize Su, Reverse Osmose Suyu, Demineralize Su)
kullanılabilir, degazör vasıtası ile suyun içeriğinde bulunan
çözünmüş karbondioksit (CO₂) termik olarak atılabilir ve/
veya buhar ve özellikle de kondens dönüş hatları düşük pH
korozyonuna dayanıklı ( paslanmaz ) malzemeden yapılabilir .
Bununla birlikte nötralize aminler, film yapıcı aminler,
amin içermeyen film yapıcılar veya bu ürünlerin çeşitli karışımları kullanılarak düşük pH korozyonu önlenebilir.
•

•

İlave Su / Besi Suyu Arıtma Uygulamaları
- Suyun yapısındaki alkalinitenin giderimi
(Dealkalize/RO/Demin. sistemleri)
- Suyun yapısındaki çözünmüş gazların giderimi
(Degazör sistemleri)
Kimyasal Şartlandırma Uygulaması
- Nötralize Aminlerin Kullanımı
- Mono/Poli Film Yapıcı Aminler ve Amin İçermeyen
Film Yapıcı Ürünler

1. Alkalinitenin Giderimi
Buhar kazanlarında kullanılan ilave su içeriğindeki alkaliniteyi oluşturan bikarbonatlar (HCO3) ve karbonatlar (CO3)
buhar kazanında yüksek ısı sonucunda kırılarak, hidroksit
(OH) ve karbondioksit (CO₂) açığa çıkarmaktadır. Karbon-

Karbonik Asit – düşük pH Korozyonunun Buhar ve Enerji
Maliyetleri Üzerindeki Etkileri
Spirax-Sarco tarafından yapılan ve aşağıda verilen çalışmadan da görülebileceği üzere buhar ve kondense sisteminde meydana gelen korozyon sebebi ile oluşacak olan
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dioksit (CO₂) ve buna bağlı olarak karbonik asit (H₂CO3)
oluşumuna sebebiyet vermektedir.
Bu oluşumların meydana gelmesinin önlenmesi için ilave
sudaki alkalinite dealkalizasyon sistemleri, ters ozmoz sistemleri veya deminerilizasyon sistemlerinin kurulumu ve
uygun şartlarda işletilmesi vasıtası ile alkalinitenin giderilmesi
ile önlenebilecektir.
2. Karbondioksitin Termik Giderimi
Kazan besi suyundaki çözünmüş karbon dioksitin çok
büyük miktarı degazör (Dearator) sistemleri vasıtası ile termik olarak giderilmelidir. Bu işlem kazan besi suyunun degazör kulesinde düşük basınçtaki buhar ile ani olarak ısıtılarak,
kazan besi suyu sıcaklığının, karbondioksitin (CO2) su içindeki
çözünürlüğünün azaldığı 102 C ve üzerine çıkarılarak besi
suyundaki çözünmüş karbondioksitin (CO2) gaz fazına geçirilmesi ve degazör içindeki artı basınç (0.2-0.5 bar) vasıtası
ile degazör kulesi üzerindeki havalık vasıtası ile oksijenin de
atmosfere atılması ile sağlanmaktadır.

3- KarbonDioksit (CO₂) ve KarbonikAsitin (H₂CO3)
Nötralize Aminler ile Nötralisazyonu
Kazan besi suyu ile birlikte gelen bikarbotların (HCO3)
kazan içerisinde ısının etkisiyle kırılması sonucu ortaya çıkan
karbondioksit(CO₂) ile kasan besi içeriğinde bulunan ve
degazörden bakiye kalan karbondioksit (CO₂) nötralize aminler bağlanarak karbonik asit oluşumu önlenmeli ve nötralize
aminlerin katkısı ile buhar ve kondens dönüş suyu pH değerleri korozyon oluşumu açısından güvenli bölge olan 8.2 – 9.5
aralığına çekilmelidir.Genel olarak en yaygın şekilde kullanılan
nötralize aminler morfolin, siklohegzalamin, diethilethanol
amin, ethanol amin, aminometilproponal olarak sıralanabilir.
Bununla birlikte amonyak da karbondioksit(CO2) ve karbonikasit (H2CO3) nötralisazyonun da sıkça tercih edilen bir
ürün olup , bakır (Cu) üzerindeki yüksek korozyon riski sebebi
ile Buhar ve Kondens sisteminde bakır ve/veya bakır alaşımlarının kullanıldığı durumlarda kullanımına dikkat edilmelidir.
Nötralize amin seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli
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kriteler, gıda proseslerine uygunluğu (NSF - G6 ve FDA
belgeleri ve limitleri) , 1 ppm karbondioksit için gerekli olan
amin miktarı, buhar fazına geçme oranı (distribution ratio),
nötralisazyon kapasitesi, baziklik sabiti olarak sıralanabilir.
Nötralize amin içerikli ürünlerde, buhar fazına geçme oranı
(distribution ratio) farklı en az iki nötralize amin bulunduğuna
dikkat edilmelidir, zira bu sayede işletmelerdeki kısa-orta
ve uzun mesafeli buhar ve kondens hatlarında eşit şekilde
korozyon koruması sağlanabilecektir.
Nötralize amin kullanımında dikkat edilmesi gereken
diğer önemli bir husus ise süt ve süt mamülleri üretimi veya
süt ve süt mamüllerinin üretim esnasında kullanıldığı durumlarda aminlerin süt ve süt mamülleri ile reaksiyona girerek
kanserojen nitrosamin bileşenleri oluşumuna sebebiyet vermesidir.
Bununla birlikte FDA listelerinde olmasına rağmen siklohexilamin nötralize amin ürünlerinin içeriğinde % 5 konsantrasyondan fazla kullanıldığı durumlar için, Avrupa Birliği’nin
1 Haziran 2009 tarihindeki ilgili yazısı ile doğurganlık ve
üreme üzerindeki zararlı ve geri dönüşü olmayan negatif
etkilerinden dolayı R62/H62/H361F Cat3 sınıfına alınmış
olup, özellikle gıda ve ilaç sektöründe kullanımı sırasında bu
durum dikkate alınmalıdır.
H361

Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar
verme şüphesi var <biliniyorsa özel etkisini belirtin> <başka
hiçbir maruziyet yolunun zarara neden olmadığı kesin olarak
kanıtlanmışsa maruziyet yollarını belirtin>.

Özellikle gıda ve ilaç endüstrileri için bu sınıftaki ürünleri
tedarik eden firmalardan kesinlikle ürün ile ilgili NSF – G6
belgesi istenmeli veya aşağıdaki link vasıtası ile NSF belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir (https://info.nsf.
org/USDA/psnclistings.asp).
Distribitörü olduğumuz SUEZ WTS firması ürün portföyünde STEAMATE NA serisi olarak gıda ve ilaç sektöründe
kullanılabilecek nitelikte NSF – G6 ve KOSHER belgeli FDA
normlarına uygun nötralize aminler bulunmaktadır.
KarbonikAsit–Düşük pH Korozyonunun Film Yapıcı
Kimyasallar İle Önlenmesi
Bu işlem için metal yüzeylerde koruyu film tabakası
oluşturarak buhar ve kondens içeriğindeki karbonik asidin
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ve diğer tüm korozif etmenlerin metal yüzeylere temasını
engelleyerek korozyon oluşumunu önlemek için kullanılan
ürünlerdir.
Bu tür ürünler degazör sistemi bulunan ve degazör vasıtası ile kazan besi suyundaki oksijenin 100 ppb (0.1 ppm)
altına düşürüldüğü işletmelerde efektif olarak kullanılabilmektedir. Kazan besi suyundaki çözünmüş oksijen seviyesinin
100 ppb (0.1 ppm)’in üzerine çıkma ihtimali olan işletmelerde
tek başına kullanımı tavsiye edilmemekle beraber, oksijen
tutucu ürünler ile kombine şekilde kullanımı korozyon oluşumunun önlenmesi açısından maksimum performans göstermektedirler (bknz.2011 yılı NACE Kongre Notları).
Film yapıcı korozyon önleyiciler ile ilgili daha geniş bilgiler
bir başka teknik yazımızda daha detaylı olarak verilecektir.

Distribitörü olduğumuz SUEZ WTS firması ürün portföyünde STEAMATE PAS serisi olarak düşük, orta ve yüksek
basınçlı buhar ve türbin sistemlerine uygun poliamin içerikli
film yapıcı ürünler ile STEAMATE FM serisi olarak gıda (süt
ve süt ürünleri dahil) ve ilaç sektöründe kullanılabilecek
nitelikte NSF ve KOSHER belgeli FDA normlarına uygun amin
içermeyen film yapıcı ürünler bulunmaktadır.
Film Yapıcı Mono/Poli Aminler; kazan besi, buhar ve
kondens hatlarının korozyona karşı korunmasında kullanılan
film yapıcı aminler oktadesilamin, soyaaminler ve poliaminlerdir. Film yapıcı aminler uzun zincirli, yüksek molekül
ağırlığına sahip alifatik moleküllerdir. Molekülün bir ucu hydrophobic (suyu istemeyen), diğer ucu ise hydrophilic (suyu
isteyen) özelliktedir. Film yapıcı aminlerin çalışma prensibi
metal yüzeylerde koruyucu bir bariyer film oluşturarak metal
yüzeyler ile suyun/buharın temasını kesmektedir.
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Amin İçermeyen Film Yapıcılar; Amin içermeyen film
yapıcılar özellikle Süt ve Süt ürünleri sektörü için geliştirilmiş
ürünler olup, süt ve süt ürünleri ile temas ettiğinde kanserojen bileşikler oluşturabilen, amin (N kökü ) kökleri ürün içeriklerinde bulunmamaktadır . Bu ürünlerinde çalışma prensibi
metal yüzeylerde koruyucu bir bariyer film oluşturarak metal
yüzeyler ile suyun temasını kesmektedir.
Amin içermeyen film yapıcıların seçiminde de özellikle
gıda sektöründe kullanım izni olup olmadığı (NSF belgesi )
ve kullanım limitleri dikkate alınmalıdır.

Özetleyecek Olursak
1- Karbonik asit – düşük pH korozyonu kazan besi suyundaki
çözünmüş karbondioksit (CO2) ve alkalinitenin yeterince
giderilememesi sebebi ile meydana gelmektedir. Bununla
birlikte kazan şartlandırmasında kullanılan ürünlerin
yüksek ısı vasıtası ile asidik ürünlere kırılması ve/veya
kondens dönüşlerine meydana gelen karışımlar vasıtası
ile kondens dönüş pH değerlerinin düşmesi de bu tür
korozyona sebebiyet vermektedir.
2- Karbonikkorozyonu özellikle kondense dönüş ve buhar
sistemi başta olmak üzere tüm kazan ve kondense sistemi
ile buharın kullanıldığı ekipmanların tamamını etkilemektedir.
3- Kazan besi suyundaki çözünmüş karbondioksit ve alkaliniteden kaynaklanan karbonikasit-düşük pH korozyonunun önlenmesi için ilave sudaki alkalinitenin giderimi
için dealkalisazyon, ters ozmoz veya deminerilisazyon
sistemleri kullanılmalı , kazan besi suyundaki çözünmüş
karbondioksitin giderimi için ise termik/vakum degazörler ve nötralize aminler, film yapıcı aminler ve/veya amin
içermeyen film yapıcı ürünler kullanılabilir.
4- Nötralize aminler, film yapıcı aminler ve/veya amin
içermeyen film yapıcı ürünlerin seçiminde tüm yasal
gereklilikler (FDA, NSF, KOSHER vb) , gıda proseslerine
uygunluğu (NSF - G6 ve FDA belgeleri ve limitleri) , çevre
ve insan sağlığına etkileri (KANSEROJENİTE), 1 ppm
karbondioksit için gerekli olan amin miktarı, buhar fazına
geçme oranı (distribution ratio) , nötralisazyon kapasitesi,
baziklik sabiti vb teknik özellikler dikkate alınmalıdır. n
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COVID-19

SALGINININ SU HİZMETLERİNE
ETKİLERİ RAPORU YAYIMLANDI
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ

A

ralık 2019 itibarıyla Çin’in
Wuhan kentinde ortaya çıkan
SARS-CoV-2 virüsü kısa süre
içerisinde tüm dünyaya yayılmış ve
11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık
Örgütü tarafından COVID-19 pandemisi
(küresel salgın) ilan edilmiştir. COVID19 hastalığına karşı alınabilecek en
önemli tedbirlerin başında su ve sabun
ile sağlanan kişisel hijyen ve temizlik
önlemleri gelmektedir.
Birleşmiş Milletlere göre dünya
genelinde 2,2 milyar insan temiz içme
suyuna erişememekte, 4,2 milyar insan
sanitasyon hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Ayrıca 3 milyar insan,
COVID-19 ile mücadelede en etkili yöntem olan temel el yıkama olanağına
evinde sahip değildir.
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Küresel pandemi krizi, tüm dünyada
temel ihtiyaç olan su ve sanitasyon hizmetlerine ulaşabilmenin önemini bir
kez daha göstermiştir. Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri içerisinde de yer
alan “SDG 6: Herkes için erişilebilir su ve
atıksu hizmetlerinin sağlanması” hedefine ulaşılabilmesi için tüm ülkelerin
topyekun mücadele etmesi elzemdir.
Su ve sanitasyon hizmetlerine erişimin
küresel ölçekte çözüme kavuşturulması
için salgın süreci fırsata çevrilebilir.
Ülkemizde su ve atıksu hizmetleri
en ücra yerleşim yerlerine kadar ulaştırılmaktadır. İçme ve kullanma suyu
şebekesi ile hizmet verilen belediye
nüfusunun toplam belediye nüfusuna
oranı %99 olup, kanalizasyon şebekesi
ile hizmet verilen belediye nüfusunun

toplam belediye nüfusuna oranı ise
%91’dir (TÜİK, 2018 Belediye Su İstatistikleri). COVID-19 salgını, su idarelerine kesintisiz su temini sağlamaları
yönünde büyük bir yük ve sorumluluk
getirmiştir.
Su Talebindeki Değişim
COVID-19 tedbirleri kapsamında, 23
Mart-1 Haziran 2020 döneminde daha
yoğun şekilde uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamaları ve esnek çalışma gibi evde
kalmaya yönelik tedbirler, evde geçirilen zamanın artmasına bağlı olarak
konutlarda içme ve kullanma suyu talebinde artışa neden olmuştur. Bu artışın
%5 ila %30 arasında olduğu Su ve Kanalizasyon İdareleri tarafından raporlanmıştır. Bununla birlikte, kırsal bölgelere
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COVID-19 salgını kaynaklı bir yönelim
olduğu bilinmektedir. Özellikle yayla ve
yazlık evlerin çoğunlukta olduğu yerleşimlerdeki su talebinde %30’lara varan
artışlar görülmüştür.
Evsel su kullanımı artarken, salgın
tedbirleri kapsamında faaliyet dışı kalan
berber, lokanta, turizm vb. işletmelerde
su kullanımı azalmıştır. Örneğin, nüfusu
en yüksek il olan İstanbul’da sanayi dışı
ticari su kullanımı %14,2 oranında düşmüştür.
Sanayi tüketimi ise ülke çapında
genel olarak azalmıştır. Örneğin, başkent Ankara’da sanayi su kullanımının
%39,9 azaldığı belirtilmiştir. Sanayinin
yoğun olduğu Kocaeli’nde ise bu oran
%9 olarak bildirilmiştir.
Ankete katılan belediyelerde sektörel (evsel ve sanayi) su kullanımlarında
değişim olmasına rağmen, sektörler
arası su aktarımına ihtiyaç olmadığı
belirtilmiştir. Yani, artan evsel su talebini karşılamak için sanayi ve diğer kullanımlara daha az su verilmesine gerek
kalmamıştır.
İçmesuyu kaynaklarının özellikle
mevsimsel kaynaklı azalması ve salgın
nedeniyle öngörülemeyen aşırı su tüketimi, su arıtma tesislerini ve su dağıtım
sistemlerini de etkilemiştir. Bu nedenle,
bazı bölgelerde basınç düşüklüğü veya
bölgesel su kesintisi yaşanabilmektedir.
Salgının Su Hizmetlerine Mali Etkileri
ve Alınan Önlemler
Dünyada ve ülkemizde ekonomiyi
ciddi şekilde etkileyen salgın sürecinde,
maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların su
hizmetlerine kesintisiz erişimi için gerek
merkezi hükümet gerekse belediyeler
tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bunların başında ödenememiş
olan faturalar sebebiyle borç kaynaklı
su kesintilerinin kaldırılması gelmektedir.
Ülkemizde su hizmetlerinin ön ödemeli kartlı sayaçlarla sunulduğu yer-
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leşim yerleri de bulunmaktadır. Kartlı
sayaç abonelerinin, varsa, tüm engelleri
kaldırılmış, avans verilerek su almaları
sağlanmıştır. Dezavantajlı olarak belirtilen grupta (kronik rahatsızlığı bulunan
ve 65 yaş üstü) yer alan kartlı sayaç
aboneleri için mobil araçlarla ikametgahlarında su yüklemesi yapılarak tüm
vatandaşların su hizmetinden faydalanmaları sağlanmıştır.
Salgın döneminde kesintisiz su hizmeti sağlanabilmesi kadar bu hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması da
önemlidir. Bu gerçekten hareketle belediyeler, faturaların taksitlendirilmesi ve
belirli bir sürede tahsil edilmesine yönelik önlemler almışlardır. Zamanında
ödenmeyen su alacaklarına olağan
zamanlarda tahakkuk edilen “gecikme
faizi” işletilmemiştir.
Bazı belediyeler “askıda fatura”
uygulaması ile salgından maddi olarak
etkilenen vatandaşlara destek imkanı
sağlayan sosyal projeleri hayata geçirirken, bazıları da maddi geliri düşük
olduğu tespit edilen vatandaşların su
faturalarını belediye yardım fonlarından
karşılamışlardır. Su tarifesinin düşürüldüğü belediyeler olduğu gibi artırıldığı
belediyeler de mevcuttur. Su tarifesindeki kademelendirmenin konutlar için
kaldırılması da diğer bir uygulamadır.
Salgın, su hizmetlerinden elde edilen
gelirin düşmesine sebep olurken, artan
su talebi ile birlikte suyun arıtılması ve
musluklara ulaştırılması için harcanan
giderlerin de artmasına sebep olmuştur. Bazı belediyeler, arıtma tesislerinde
kullanılan elektrik ve kimyasal fiyatlarında artışlar olduğunu belirtmişlerdir.
Özellikle döviz kurlarındaki artış, yurt
dışından temin edilen kimyasalların ve
ekipmanların fiyatlarını artırmıştır. Gelir
azalması nedeniyle zorunlu ödemelere
(elektrik, personel, kredi geri ödemeleri
vb.) öncelik verilmiş olup, bazı bakım,
onarım ve yatırım faaliyetleri ise ötelenmiştir.
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Salgının Su Hizmetleri Personeline
Olan Etkileri ve Alınan Tedbirler
Salgın sürecinde alınan ulusal tedbirler kapsamında, kronik rahatsızlığı
olan personel görev tanımına göre ya
evden çalışmış ya da idari izinli sayılmıştır. Bunun yanında bazı personelin
COVID-19 rahatsızlığını geçirmesi nedeniyle çalışır durumdaki aktif personel
sayısı azalmıştır. Su hizmetlerinde kritik
öneme sahip tesisleri işleten personelin
olası salgına yakalanma riskine karşı
vardiyalar düzenlenmiş, yedek personel belirlenmiş ve personel rotasyonları
yapılmıştır.
Pandeminin ilan edilmesi ile birlikte,
virüs ile olası temasın azaltılması için
sahada sayaç okuma durdurulmuş ve
bunun yerine ortalama tüketim hesabı
yapılarak faturalar düzenlenmiştir. Tüm
personelin korunmasına yönelik olarak,
maske temini, ortak kullanım alanlarına
el dezenfektanları konulması, düzenli
ateş ölçümleri, yemekhanede kumanya
sistemine geçilmesi, esnek/dönüşümlü
çalışma düzeni gibi tedbirler alınmıştır.
Ortak kullanım alanlarının, işe ulaşımda
kullanılan servislerin ve iş makinelerinin
periyodik dezenfeksiyonlarının sağlanması da alınan diğer önlemlerdir.
Ayrıca, işyeri filyasyon takibi yapılan
idareler de bulunmaktadır.

Küresel COVID-19 Salgınının Su ve
Sanitasyon Sektörüne Uluslararası
Etkileri
Ülkemizde olduğu gibi su ve sanitasyon sektörlerinde faaliyet gösteren tüm ülkelerin kurumları COVID-19
salgınından önemli ölçüde etkilendi.
Dünya Bankası tarafından yayımlanan
“COVID- 19’un Su ve Sanitasyon Hizmetlerine Etkileri” başlıklı raporda salgının başlıca etkileri aşağıdaki şekilde
sunulmuştur.
• Salgından tüm kesimler etkilenmekle beraber en çok etkilenen
kesim en düşük gelir grubundaki
insanlar olmuştur. Raporda su ve
sanitasyon hizmetlerinin kesintiye
uğramasıyla Bombay, Kahire gibi
yüksek nüfus yoğunluğuna sahip
şehirlerde hastalığın bulaşma hızının daha da arttığı/artacağı ifade
edilmiştir.
• Global Water Leaders Group tarafından yapılan hesaplamaya göre
salgın döneminde sanayi su talebinin küresel düzeyde %27 azalacağı
öngörülmektedir. Gelirlerde önemli
bir paya sahip sanayi ve ticari sektörlerinin su talebinin azalması
sonucu su ve sanitasyon hizmetleri
gelirlerindeki düşüş, hizmet vericilerin faaliyetlerinin azalmasına
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neden olmuştur.
Azalan gelirlerle yatırım harcamaları azalmaktadır. Salgın döneminde
gelirlerin azalması ve bakım işlerinin önceliklendirilmesi sebebiyle
yeni yatırım projeleri önemli ölçüde
azalmıştır. Global Water Intelligence
(GWI), su sektöründeki yatırım harcamalarının 2020-2021 döneminde
global düzeyde %7 oranında düşüş
göstereceğini tahmin etmektedir.
Amerikan Su İşleri Birliği (AWWA)
ise Amerika Birleşik Devletleri su
sektöründeki yatırımların 5 milyar
USD azalacağını tahmin etmektedir.
• Birçok ülke, su ve kanalizasyon
hizmeti gelirlerini azaltıcı tedbirleri devreye sokmuştur. Özellikle
düşük gelirli hanelerin su faturalarının iptali veya ertelenmesi en
çok uygulanan tedbir olmuştur.
Örneğin, Brezilya’da bir su şirketi
düşük gelirli abonelere 3 aylık
süreyle bedelsiz su temin etmiş ve
aynı süre içerisinde tarifelerinde
herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Şili’de ise bir su şirketi bölgede
OHAL ilan edilmesini müteakip
merkezi hükümet ile mutabakatla
düşük gelirli abonelerinin aylık 10
m3’e kadar olan su kullanımlarından ücret almamıştır. Ödenmemiş
olan tutarların OHAL’den sonraki 12
ayda eşit taksitte, herhangi bir ceza
veya faiz tahakkuk edilmeden geri
ödenmesi öngörülmüştür.
Dünya Bankası, su sektörünün
kesintisiz hizmet vermesinin salgınla
mücadeledeki kritik önemine vurgu
yaparak, salgınlara karşı esneklik
kazanmak üzere otomasyon (müşteri
hizmetleri dahil) ve uzaktan kontrol
sistemlerine yatırım yapılmasını tavsiye etmektedir. Nitekim GWI, COVID19 sebebiyle dijital çözümlere yapılan
yatırımların global düzeyde yıllık %8
artmasını öngörmektedir. “COVID-19’un
Mega Kentlerin Su Yönetimine Etkisi”

•
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teması altında UNESCO tarafından
düzenlenen uluslararası çalıştayda,
Dünya Bankasının raporunda değinilen
hususların dışında etkilerin de tecrübe
edildiği ilgili ülkenin temsilcilerince
ifade edilmiştir.
Salgının Su Arıtımına Etkileri ve
Alınan Önlemler
İçme sularının arıtımı su hizmetinin
en kritik aşamalarından biridir. Salgın
sürecinde, ham suyun kaynağına, kalitesine, şebekenin uzunluğuna ve ne
kadar sağlıklı olduğuna bağlı olarak
içme suyu arıtma tesislerinde değişiklik ihtiyaçları ortaya çıkmış, gelirdeki ve
aktif personel sayısındaki düşüşe bağlı
zorluklarla karşılaşılmıştır. Bazı arıtma
tesislerinin işletilmesi için gereken
elektrik ve kimyasal temininde güçlükler yaşanmıştır. Özellikle yurt dışından
gelen aktif karbon gibi kimyasalların ve
bakım onarım faaliyetlerinde kullanılan
yedek parçaların ve ekipmanların tedarikinde, gümrükte yaşanan gecikmeler
ve kur değişimlerinden dolayı zorluklarla karşılaşıldığı belirtilmiştir.
Arıtma tesisi proseslerinde yapılan
en büyük değişiklik, dozlanan kimyasalların ve özellikle şebekeye verilen
artık klor miktarının artırılması olmuştur. Arıtma tesisi çıkışı ve şebekenin

çeşitli noktalarında su kalitesinin takibi
amacıyla yapılan kontrollerin sıklığı
artırılmıştır. Merkezi arıtma tesislerinin dışında, yerel su kaynaklarından su
temin edilen yerleşimler bulunmaktadır.
Bu su kaynaklarından yerel şebekeye
verilen suda klor miktarı artırılmış ve
kontroller sıklaştırılmıştır.
Tüm bu önlemlerin yanı sıra, arıtmada değişiklik yapılmasına gerek
olmadan, Sağlık Bakanlığının “İnsani
Tüketimli Amaçlar Hakkındaki Yönetmelik” kriterlerine uygun su vermeye
devam eden idareler de bulunmaktadır.
Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan
salgınla birlikte tesislerin mevcut Risk
Değerlendirme Raporları, Acil Eylem
Planları ve İşletme Planlarının güncellenmesi kaçınılmaz olmuştur.
COVID-19 Salgınında İçme
Sularındaki Virüsler ve İçme Suyu
Dezenfeksiyonu
Atıksular, yüzeysel su kaynaklarına,
rezervuarlara, yeraltı sularına veya
basınç altında olmayan şehir içme suyu
şebekelerine karışabilir. Bunun neticesinde, virüsler (adenovirüs, hepatit A
ve E virüsleri, rotavirüs gibi), bakteriler
(kolera bakterisi), parazitler (giardia,
kriptosprodiyum) sudan kaynaklanan
hastalıklara sebep olabilir. İçme suyu
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arıtılmasında; alüminyum sülfat, demir
klorür ve polimerler gibi yumaklaştırıcılar kullanılarak ham suyun bulanıklığı
giderilir. Çökeltme ve filtrasyon işlemlerinden sonra su ekseriyetle klorlanarak dezenfekte edilir. Arıtma sırasındaki işlemlerle de bakteriler, virüsler
ve parazitler bir miktar giderilebilir.
Mesela kum filtrasyonu 100 virüsü 1’e
indirebilir (log 2 öldürme). Asıl dezenfeksiyon işlemi 10.000 virüsü 1 virüse
indirecek kadar (log 4 öldürme) yapılır.
Log 4 öldürme için suda bırakılan klor
miktarı ve klorun suda ne kadar kaldığı
önemlidir.
Klor konsantrasyonu azsa temas
suresi uzatılır. Ozon, UV ışınları gibi
dezenfeksiyon yöntemleri de kullanılabilir ama bu yöntemlerin klor gibi
bakiyesi yoktur. Bakiye klor, şebekede
basınç düşmeleri olduğu ve atıksuların
şebekeye sızdığı durumlarda dezenfeksiyon işlemine devam eder. İçmesuyu
arıtma tesisleri uzun senelerdir yukarıda bahsedilen virüsleri, bakterileri ve
parazitleri inaktive eder.
Adenovirüs, hepatit A gibi virüsler,
COVID-19 salgınına sebep olan SARSCoV-2 virüsünden daha dayanıklı
virüslerdir. Arıtma ve dezenfeksiyon
sistemleri öldürülmesi zor bu virüsleri
bile 4 log seviyesinde öldürdüğü için,
konvansiyonel içme suyu arıtma tesislerinde ve klorlama sistemlerinde SAR-
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SCoV- 2 virüsünün yaşama ihtimali çok
azdır. Bugün itibarıyla, solunum yoluyla
geçen SARS-CoV-2 virüsünün, içme
suyundan geçtiği tespit edilmemiştir.
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), SARSCoV- 2 virüsünün içme suyu arıtma
tesislerinde bugüne kadar rastlanmadığını açıklamıştır. EPA, ABD vatandaşlarının musluk suyunu içmelerinde bir
mahsur görmemektedir.
Salgın Sürecinde Bakım, Onarım ve
Yatırım Faaliyetleri
Bakım ve onarım ile yatırım faaliyetleri su hizmetlerinin salgın sürecinden
en çok etkilenen kısmı olmuştur. Bütçe
ve iş gücü gerektiren bu faaliyetlerin, su
kesintilerine de sebep olabilmesi nedeniyle bakım ve onarım planlarında değişikliğe gidilmesi gerekmiştir. Pandemi
gibi aniden ortaya çıkan ve etkisi çok
büyük olan kriz durumlarında mevcut

koşulların iyi analiz edilip, önceliklendirmelerin en iyi şekilde yapılması ve
dinamik karar verilmesi çok önemlidir. Su ve Kanalizasyon İdarelerinin
birçoğu, salgın nedeniyle azalan hatta
duran trafiği fırsat bilerek özellikle merkezi ve ana hatlardaki bakım ve onarım
faaliyetlerini hızlandırmış, ekonomik
ömrünü tamamlamış şebeke hatlarını
yenilemişlerdir.
Yatırım projelerini kısmen veya
tamamen durdurmak zorunda kalan
idareler de olmuş, yeni ihaleler de ertelenmek zorunda kalınmıştır. Su kesintisi
gerektirebilecek yatırım, bakım onarım
ve yapım işleri geçici süre ile ertelenmiştir. Personelin dönüşümlü çalıştırılması veya diğer sebeplerle azalması
nedeniyle su kesintilerinin en aza indirilmesi için arızaya müdahale önceliklendirilmiş ve diğer bakım ve onarım
faaliyetleri bu doğrultuda planlanmıştır.
Salgında Atıksu Arıtma Tesislerinde
Alınacak Tedbirler
COVID-19 hastalığının atıksu
yoluyla geçmesi, virüsün yayılmasında
başlıca sebeplerden kabul edilmemesine rağmen, atıksu tesislerinde dikkatli olunmasında fayda vardır. SUEN
koordinasyonunda yürütülen tarama
çalışmalarında, virüsün RNA’sına atıksu
arıtma tesislerinin girişi ve çıkışlarında
rastlanmaktadır. Virüsün RNA’sının tespit edilmesi virüsün aktif (canlı) veya
inaktif (cansız) olduğuna delalet etmez.
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Atıksu arıtma tesislerinde, bilhassa yüzeysel havalandırıcı kullanan
tesislerde, yüzeysel havalandırmaların
meydana getirdiği su zerreciklerinden
virüsün solunması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu tip havalandırma tesislerinin yanında çalışacak personelin, çift
maske, gözlük ve mümkünse saydam
yüz maskesi takması tavsiye edilir.
Ülkemiz genelinde yapılan araştırmada, virüsün konsantrasyonunun
arıtma çamurunda daha fazla olduğu
tespit edilmiştir. Bu sebeple, çamur
işlemleri sırasında, bilhassa su sıçramalarına ve zerreciklerine karşı tedbirli olmak gerekir. Arıtma tesisinden
çıkan sular, sulamada kullanılacak
ise dezenfekte edilmesi gerekir. Klor
dezenfeksiyonu en ucuz, kolay ve efektif yol olarak bilinir. Bunun yanında 254
nm UV dezenfeksiyonu, klor dioksit
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ve ozon alternatif olarak kullanılabilir.
UV dezenfeksiyon sistemlerinin klorla
yedeklenmesi tavsiye edilir.
COVID-19 ve Arıtılmış Atıksuların
Yeniden Kullanımı
SARS-CoV-2 virüsünün insandan
insana damlacık yoluyla ve doğrudan
temas ile geçebildiği bilinmektedir. Su
ile bulaştığına dair herhangi bir kanıt
bulunmamaktadır. Dünya genelinde
ve ülkemizde atıksularda yapılan virüs
taramalarında, virüsün atıksuda genel
olarak aktif olmadığı tespit edilmekle
birlikte çok az sayıda analizde virüs
aktif olarak bulunmuştur. Ancak her
ihtimali göz önünde bulundurmak
bakımından ham ya da arıtılmış atıksular ile temas etme riski bulunanlar
için koruyucu önlemlerin artırılmasında
yarar görülmektedir. Ülkemizde, arıtma

çamurlarının toprağa uygulanması
söz konusu olup, her ihtimale karşı bu
uygulamanın salgın süresince askıya
alınmasında fayda vardır.
Tek zincirli RNA virüsü SARS-CoV-2
yağ bazlı hücre zarı ile kaplı olduğundan sabun ve dezenfektanlara karşı
oldukça dayanıksızdır. Yapılan çalışmalar SARS-CoV- 2’nin atıksularda
sıklıkla bulunan Escherichia coli gibi
mikroorganizmalara göre çok daha
hassas olduğunu ve dezenfeksiyonla
tamamen inaktif hale getirilebildiğini
göstermektedir.
Arıtılmış atıksular, halihazırda
arıtma tesisi içi peyzaj alanlarının sulanmasının yanı sıra arıtma tesisi ünitelerinde yıkama suyu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, endüstriyel amaçlı genel
ve/veya soğutma suyu olarak, tarımsal
sulama, park, bahçe, yeşil alan ve peyzaj sulamasında da kullanılmaktadır.
Arıtılmış atıksuların salgın süresince yeniden kullanımını düzenlemek
amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
8 Nisan 2020 tarihinde “COVID-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler” konulu bir genelge yayımlamıştır.
Genelgede bitki ve yeşil alan sulamasında kullanılan atıksulara dezenfeksiyon uygulanması; arıtılmış atıksuların
deşarj edildiği akarsularda, deşarj noktası mansabında rafting, yüzme, tahıl
yıkama vb. faaliyetlere izin verilmemesi
veya izin verilmesi durumunda tesis
çıkışında dezenfeksiyon uygulanması
şartları konulmuştur.
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “COVID-19 Virüsünün Bulaşma
Riskinin Kullanılmış Suların Yeniden
Kullanılması Perspektifinden Değerlendirilmesi” rehberi de salgın sürecinde
yol gösterici olmuştur.
Bazı belediyeler atıksuların yeniden
kullanımından vazgeçerken, bazıları ise
süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Genelgesi uyarınca klor dozlama üniteleri kurmuşlardır.
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RAPOR

Atıksularda SARS-CoV-2 Virüsünün
Taranması
COVID-19 salgını ile mücadele
eden bazı ülkeler, yeni tip korona virüsün (SARS-CoV-2) atıksularda varlığı
ve olası olumsuz etkileri ile ilgili çeşitli
bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Bu
çalışmalardaki ana gaye, atıksularda
izlenmesi yoluyla virüsün ülkedeki dağılımı ve seyri hakkında bilgi edinmek ve
elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde
gerekli tedbirleri almaktadır.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin talimatıyla, Türkiye Su
Enstitüsü (SUEN) koordinasyonunda
ve Bakanlığın ilgili birimleri Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümünün destek ve katkılarıyla virüsün atıksularda
izlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.
Çalışmalar kapsamında SARSCoV-2 virüsü ülkemizin 81 ilinde belirlenen 189 noktadan (atıksu arıtma tesis-

leri ve kanalizasyon şebeke noktaları)
taranmaktadır. Virüsün aktif-inaktif
testleri de yapılmaktadır. Tarama faaliyetleriyle pandeminin bölgesel düzeydeki dağılımı ortaya konularak, enfeksiyonlardaki olası ani artışların tespiti
için faydalanılabilecek bir erken uyarı
sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemiz bu çalışmayla, atıksularda SARS-CoV-2 tespitini yapabilen
ilk ülkeler arasında yerini almıştır.
Genel Değerlendirme
Hayatımıza aniden giren ve tüm
dünyayı etkisi altına alan COVID-19
salgınında su hizmetlerinin kesintisiz
sağlanabilmesi için sürecin etkin yönetilmesi ve “yeni normale” adaptasyonun süratli bir şekilde sağlanmasının
önemi büyüktür. Merkezi idare ile yerel
yönetimler arasında sağlanacak etkin
koordinasyon ve işbirliği, kritik öneme
sahip su hizmetlerinin kesintisiz verilmesi ve toplumda özellikle düşük gelirli
haneleri ve 65 yaş üstü vatandaşları
kapsayan hassas kesimlerin korunması
bakımından önem taşımaktadır.
İnsan gücü ve gelir-gider dengesinin çok hızlı değişebileceği bu gibi kriz
zamanlarında durumun iyi analiz edilmesi, önceliklerin belirlenmesi, yaratıcı
çözümlerin bulunması, hızlı ve dina-
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mik karar alınıp uygulamaya geçilmesi
önem arz etmektedir. İdareler çalışma
modellerini kurgularken savaş, afet,
göç gibi olağandışı durumlara göre
acil durum senaryoları planlamışlardır. Ancak idarelerin büyük çoğunluğu
çalışma modellerini kurgularken nüfusun tamamına yakınının günlerce evinden çıkmayacağı, su ve atıksu hizmetlerinde kesintilerin ölümcül sonuçlar
doğurabileceği ve benzer bir durumun
tüm dünyada aynı anda yaşanabileceğini kurgulamamıştır. Bu durum esasen
su sistemlerinin zayıf noktalarının anlaşılması açısından bir fırsat sunmaktadır.
Bu bakımdan su hizmetlerini planlarken
daha uzun süreli ve kapsamlı planların
yapılması zorunludur. Bunun yanında
bir diğer önemli husus da bu dönemde
uygulanan iyi örnekler ile paylaşılan
bilgi ve tecrübelerin gelecek nesiller
için ayrıntılı şekilde yazılı ve kayıtlı hale
getirilmesidir.
Su ve atıksu hizmeti veren kurumların salgınlara karşı daha hızlı uyum
sağlamaları bakımından otomasyon ve
uzaktan kontrol sistemlerine yatırım
yapılması önem kazanmıştır. İnsanlar
arasında güvenli mesafeyi sağlamak
için abone hizmetlerinde otomasyona
dayalı ara yüzlerin geliştirilmesi de bu
kapsamda dikkate alınmalıdır. n
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İş dünyası dergilerinde

Türkiye’nin Lider
(*)
Yayın Grubu Markasıyız

İstatistikler, B2B Medya dergilerinin 2020 yılında da
Türkiye’nin en fazla profesyonel okura ulaşan, en çok
takipçi sayısına sahip yayınlar olduğunu gösteriyor.
İklimlendirme, İnşaat, Yangın Güvenlik, Yalıtım,

Web ziyaretçi sayımız:

979.976(*)
Sayfa görüntüleme sayımız:

Çatı Cephe, Çevre Teknolojileri, Atıksu Arıtma,

2.767.957(*)

Enerji, Yeşil Bina, Yat ve Tekne İnşa, Gemi İnşa

Takipçi sayımız:

sektörlerinde yayınladığımız dergilerimize ve dijital
kanallarımıza değer katan yüzbinlerce okurumuza ve
yüzlerce reklam verenimize teşekkür ederiz…

40.438
E-Bülten gönderim sayımız:

366.305
31.12.2020 tarihi itibariyle
(*) Google Analytics yıllık veriler

/b2bmedya
/b2bmedya

d e rg i • we b • m o b i l

www.b2bmedya.com

/company/b2bmedya
Tel: +90 216 651 7878 • Fax: +90 216 651 7898 • info@b2bmedya.com

(*) B2B Medya; Yayımladığı 10 Sektör dergisi, 15 web sitesi, 33 sosyal medya hesabı, 2 kurumsal dergi ile iş dünyasına
saygın ve etkili pazarlama iletişimi kanalları sunuyor.
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1 yıllık: 105 TL.

1 yıllık: 105 TL.

2 yıllık: 315 TL.

2 yıllık: 315 TL.

2 yıllık: 135 TL.

2 yıllık: 195 TL.

2 yıllık: 195 TL.

Yılda 3 Sayı

Yılda 4 Sayı

Yılda 6 Sayı

Yılda 4 Sayı

Yılda 3 Sayı

1 yıllık: 40 TL.

1 yıllık: 50 TL.

1 yıllık: 75 TL.

1 yıllık: 50 TL.

1 yıllık: 40 TL.

2 yıllık: 70 TL.

2 yıllık: 90 TL.

2 yıllık: 135 TL.

2 yıllık: 90 TL.

2 yıllık: 70 TL.

Adı Soyadı: .......................................................................................................................................................................................................................................................
Firma Adı : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresi

: .......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. Posta kodu: ....................................................................
Tel: ......................................................... Fax: ......................................................... E-posta(*): ..................................................................................................................
(*) E-bültenlerimizi takip edebilmek için E-posta adresinizi yazmayı unutmayın.
Lütfen faturayı ....................................................... V.D. ...................................................... no’lu hesaba kesiniz.

ONLINE FORM İÇİN
www.b2bmedya.com

................................... TL. abone bedelini işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim.
İş Bankası Koşuyolu Şubesi - TR23 0006 4000 0011 1700 5891 42 nolu Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. hesabı
Garanti Bankası Koşuyolu Şubesi - TR64 0006 2001 0160 0006 2975 49 nolu Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. hesabı
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Tarih: .......................................................... İmza: ..........................................................
• Aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen okurların cayma hakkı bulunmaktadır.
• Öğrenci aboneliği % 50 indirimlidir.
• Fiyatlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerlidir.

TEKNİK SEKTÖR YAYINCILIĞI A.Ş.
T.: (0216) 651 7878 • F.: (0216) 651 7898 • abone@b2bmedya.com
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Su ve Çevre Teknolojileri Sektöründe

Türkiye’nin Lider Dergisiyiz(*)

İstatistikler, Su ve Çevre Teknolojileri dergimizin 2020
yılında da Türkiye’nin en fazla profesyonel okura ulaşan,
en çok takipçi sayısına sahip yayın olduğunu gösteriyor.
31.12.2020 tarihi itibariyle,

Web ziyaretçi sayımız: 274 bin 199
Sayfa görüntüleme sayımız: 733 bin 130
Takipçi sayımız: 4 bin 974
E-Bülten gönderim sayımız: 90 bin 548
Dergimize ve dijital kanallarımıza değer katan onbinlerce okurumuza ve sektörün önde gelen
markaları reklam verenlerimize teşekkür ederiz…

facebook.com/SuVeCevreTeknolojileri
twitter.com/SuveCevre

d e rg i • we b • m o b i l

www.suvecevre.com

https://www.linkedin.com/showcase/su-ve-cevre-dergisi
Tel: +90 216 651 7878 • Fax: +90 216 651 7898 • info@b2bmedya.com

Sektörünün lider dergisi Su ve Çevre Teknolojileri; haberleri, köşe yazıları, söyleşileri, araştırma-dosya konuları,
bilimsel-teknik makaleleri, çevirileri ve ürün tanıtımları ile iş dünyasına saygın ve etkili pazarlama iletişimi kanalları sunuyor.
(*)
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