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➔ Rotork inovasyon

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.

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
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YAYINCIDAN

Dünya Su Günü 27 Mart tarihinde ülkemizde de etkinliklerle kutlandı. 
Belediyeler ve önde gelen su teknolojileri firmaları Dünya Su Günü’nde, 
suyun verimli kullanımı ve su yönetimi konularında kamuoyunu bilgi-

lendirmeye yönelik açıklamalar ve etkinliklerde bulundu. Haber sayfalarımızda 
yer verdiğimiz etkinlik ve açıklamaları okumanızı öneririm. İzmir’de bir araya 
gelen, onu büyükşehir olmak üzere 22 ilin Belediye Başkanları “Başka bir su 
yönetimi mümkün!” dedi. Başkanlar uymayı taahhüt ettikleri su politikasını, 
22 Mart Dünya Su Günü’nde bir manifestoyla açıkladı. Manifesto, zirvenin ev 
sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından okundu.

Su Dünyası köşesinde, Yük. Müh. Enis Burkut “Saf Su Hazırlama Yöntem-
leri”ni yazdı.

Söyleşi sayfamızda, arıtma çamurlarının sahip oldukları enerji potansiyel-
leri göz önüne alındığında büyük bir değer taşıdığını ifade eden INEVA Genel 
Müdürü Erman Çakal ile, “Atığa değer katan teknoloji” perspektifleri hakkında 
konuştuk. Konuk yazarımız, Arbiogaz Çevre Mühendisi Ece Has, “Sürdürüle-
bilirlik ve Atıksu Geri Kazanımı” başlığında, Nurkimya Çevre Mühendisi Özgün 
Çavuşoğlu, “Suyu Dikkatli Kullanalım” başlığında yazılarıyla görüşlerini paylaştı. 
Standart Pompa’dan Makine Müh. & Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Eren 
Güven, “Santrifüj Pompaların Türbin Karakteristiklerinin Öngörülmesinde Kulla-
nılan Yöntemler” makalesi ile teknik içeriğimize katkıda bulundu. Yazarlarımıza 
teşekkür ederim.

Türkiye su stresi çeken bir ülke
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 363 tesis, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Aynı prog-
ram kapsamında 1. Su Şurası Lansmanı da yapıldı. Güncel sayfamızda paylaştık.

Derginizi keyifle okumanızı, baharla birlikte sağlıklı ve güzel günlerin de 
gelmesini dilerim.

En derin saygılarımla.

27 MART DÜNYA SU GÜNÜ 
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Kuruluş Tarihi
2005
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Akıllı Çözümler ile Suyu Koruyabiliriz

Tüm canlıların yaşaması için 
gerekli olan suyun her türlü 
tehlike ve tehditten korunması, 

gelecek nesillere aktarabilmek için 
gerekli farkındalıkların oluşturulması 
ve çözümlerin üretilmesi gerekiyor. 
1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda ilan edildiğinden beri 22 
Mart Tarihi Dünya Su Günü olarak kut-
lanıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde 
su kaynaklarının önemi bugünde bir 
kez daha fark ediliyor. Şimdi önemli 
olduğu kadar gelecekteki yaşamında 
var olabilmesi adına su bilincinin bir 
an önce oluşturulması ve suyun hiçbir 
damlasının boşa harcanmadan verimli 
kullanılması gerekiyor.

Her geçen gün artan nüfus netice-
sinde dünya genelinde şehirler hızla 
büyüyor ve buna bağlı olarak güvenli ve 
temiz su talebi sürekli artıyor. Uzman-
lara göre 2050 yılına kadar 2,5 milyar-
dan fazla insanın şehirlerde yaşaması 
bekleniyor. Artan nüfusa ve su tale-
bine rağmen mevcut kaynakların kir-
letilmeye ve boşa harcanmaya devam 
edildiğinin üzerinde duran Grundfos 
Endüstri Grubu IMEA Bölge Direk-

törü Burak Gürkan şu açıklamalarda 
bulundu: “Atık suların yaklaşık %80’i 
doğru şekilde arıtılmadan doğaya geri 
dönüyor. Aynı zamanda tüm dünyada, 
transfer edilen tatlı suların ortalama 
%30'unu kaybediyoruz. Şehirlerde 
transfer edilen suyun yaklaşık %60'ı 
kötü su şebekeleri nedeniyle transfer 
sırasında kayboluyor. Akıllı su çözümleri 
ile bu gibi kayıpları önemli ölçüde azal-
tabilir gelecek nesillere sürdürülebilir 
bir yaşam bırakabiliriz.”

Bugün 2 milyardan fazla insan tatlı 
su kaynaklarına erişimin azalması riski 
ile yaşıyor. 2050 yılında dünya nüfusu-
nun % 40'ının şiddetli su stresi altında 
yaşayacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz ve 
dünyanın önümüzdeki yıllarda yaşaya-
bileceği su problemlerine karşı suyun 
tasarruflu kullanılması, su kaynaklarının 
korunması ve suyun tasarrufunu sağla-
yan çözümlerin tercih edilmesi gereki-
yor. Alınacak tedbirlerle tonlarca suyu 
tasarruf etmenin mümkün olabileceğini 
belirten Burak Gürkan; “Dünyanın dört 
bir yanındaki şehirlerin çok fazla baskı 
altında olmasına rağmen daha iyi, daha 
verimli, daha sürdürülebilir su yöne-
timi için akıllı çözümler var. Su arıtma, 
suyun yeniden kullanımı ve talebe göre 
dağıtım gibi bu çözümlerden bazıları, 
dünyanın her yerindeki kasaba ve şehir-
ler için optimum su basıncı ve debisi 
sağlıyor ve boru patlamalarını en aza 
indiriyor. Birçok şehrin su altyapısı eski 
ve kötüleşiyor, şehirler bu büyüme ile 
başa çıkabilecek donamına sahip değil. 
Geç olmadan suyun daha verimli kulla-
nılması adına akıllı çözümlerin yaygın-
laştırılması gerekiyor” dedi. n

KASKİ’den Elbistan’a Çevre Yatırımı

Kahramanmaraş’a kazandırdığı modern atık 
su arıtma tesisleriyle şehri sağlıklı bir çevreye 
dönüştüren KASKİ Genel Müdürlüğü, %80'i 

Avrupa Birliği hibesi olan 18 milyon euro maliyetli 
Elbistan Atık Su Projesi’nin inşaat çalışmalarına devam 
ediyor. Enerji geri dönüşüm ile koku giderim ünitesi 
tesislerinin de bulunduğu ileri biyolojik arıtma tesi-
sinin 2022 yılının sonuna doğru bitirilmesi hedefle-
niyor. Tesisin tamamlanarak işletmeye alınmasıyla 
birlikte Elbistan ve çevresinin atık sudan kaynaklı kir-
liliği önlenmiş olacak. Yapılacak olan Elbistan Atık Su 
Arıtma Tesisi toprak, bitki ve canlıların sağlığı açısından 
büyük önem arz ediyor. n

Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge 
Direktörü Burak Gürkan

https://suvecevre.com/
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Doğru Su Temini ile Su İsrafına Son

İklim krizi, artan nüfus ve suyun 
bilinçsiz tüketilmesi nedeniyle 
dünya nüfusunun yüzde 40’ı susuz-

luk tehlikesi ile karşı karşıya bulunu-
yor. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü” 
(WRI)  tarafından hazırlanan rapora 
göre Türkiye’de su sıkıntısı çeken ülke-
ler arasında 32. sırada yer alıyor. 22 Mart 
Dünya Su Günü kapsamında açıklama-
larda bulunan Masdaf Genel Müdürü 
Vahdettin Yırtmaç, “Artan nüfusumuz 
ve azalan su rezervleri ile birlikte “su 
fakiri” bir ülke olma yolunda ilerliyo-
ruz. Su kaynaklarımızı, bu sonuçları 
göz önünde bulundurarak, sınırsız bir 
kaynağa sahip olmadığımız bilinciyle 
kullanmalıyız. Sürdürülebilir bir yaşam 
için su teminine yönelik akıllı pompa 
teknolojilerini tercih ederek; binalarda, 
işletmelerde ve tarımdaki enerji ve su 
israfının önüne geçmeliyiz.”

 İklim değişikliği, artan nüfus, sana-
yide, evlerde ve tarımda suyun bilinçsiz 
tüketilmesi 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 ülke-
ler arasında 32. sırada yer alıyor. Kişi 
başına düşen 1.519 m³’lük su miktarı ile 
“su sıkıntısı çeken” ülke olarak kabul 
ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK), Türkiye nüfusunun 2030 yılında 
100 milyona ulaşacağını öngörüyor. Bu 
durumda da kişi başına düşen su mik-
tarının 1.120 m³/yıl olması bekleniyor. 
Kısacası Türkiye, artan nüfusu ve azalan 
su rezervleri ile birlikte “su fakiri” bir 
ülke olma yolunda ilerliyor.

22 Mart Dünya Su Günü kapsa-
mında açıklamalarda bulunan Masdaf 
Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, 
“Dünya nüfusunun yüzde 30’u yeter-
siz su kaynağı problemi ile mücadele 

ediyor. Artan nüfus, iklim krizi, bilinç-
siz tüketim ve su kaynaklarını verimsiz 
kullanan teknolojiler nedeniyle 2025 
yılında 2 milyar insanın su sıkıntısı çeke-
ceği öngörülüyor. Su kaynaklarımızı, bu 
sonuçları göz önünde bulundurarak, 
sınırsız bir kaynağa sahip olmadığımız 
bilinciyle kullanmalıyız. Dünyadaki su 
kaynaklarının yüzde 3’lük bölümünü 
oluşturan tatlı su kaynaklarımızın; 
yüzde 71’ini tarımsal sulamada, yüzde 
18’ini sanayide ve yüzde 11’ini ise 
evlerde kullanıyoruz. Sürdürülebilir bir 
yaşam için akıllı pompa teknolojilerini 
tercih ederek; binalarda, işletmelerde 
ve tarımdaki enerji ve su israfının önüne 
geçebiliriz. Masdaf olarak suyu yöneten 
akıllı pompa teknolojilerimiz ile hayatı-
mızı tehdit eden su krizi ile mücadelede 
etkin rol oynuyoruz. Özellikle, konutlara, 
endüstrilere, hastanelere, okullara ve 
tarımsal sulamaya yönelik olarak geliş-
tirdiğimiz ‘su şartlandırma sistemleri’ 
ile küresel anlamda yaşanmakta olan 
su krizini önlemeye yönelik adımlar 
atıyoruz. Su kayıp ve kaçaklarını önle-
menin yanı sıra enerji kaynaklarımızı da 
koruyoruz. Çünkü 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 peri-
yodik bakımlarının yapılarak, sistemin 

yüksek verimde çalışmasının sağlan-
ması gerekiyor.”

Su krizi ile mücadelede “gri su” kul-
lanımının önemine de dikkat çeken Yırt-
maç, “Pompa teknolojileri ile gerçek-
leştirilen ham su transferi ve dağıtımı, 
kullanım sonrasında oluşan atık suların 
etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi 
de ekosistem ve dolayısıyla geleceği-
miz için hayati önem taşıyor. Özellikle 
“gri su” olarak adlandırdığımız, siyah 
su (tuvalet suyu) haricinde bir evden 
kaynaklanan yani duştan, küvetten, 
lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve 
çamaşır makinesinden gelen, kimyasal 
ve dışkı içermeyen atık suların verimli 
kullanılması amacıyla geliştirilen arıtma 
sistemleri ile konutlarda ve ofislerde 
kullanılan sudan yüzde 50’ye varan 
oranlarda tasarruf sağlanabilir. Çünkü 
evlerde tüketilen suyun yaklaşık yüzde 
26’sı tuvaletlerde, yüzde 22’si çama-
şır makinelerinde, yüzde 17’si duşta, 
yüzde 16’sı musluklarda kullanılıyor ve 
bu evsel atık sular, gri suların yüzde 
50’sini oluşturuyor. Masdaf olarak gri 
su geri kazanım sistemlerinde suyun 
tekrar basınçlandırılması için akıllı pom-
palar üretiyoruz. Hexa serisi dik milli 
komple paslanmaz çelik pompalarımız, 
konusunda uzman arıtma firmaları 
tarafından tercih ediliyor. Suyun etkili 
ve verimli kullanımına yönelik olarak 
geliştirdiğimiz, çevreci ve akıllı HEXA 
serisi pompalarımız ile gri su geri 
kazanım sistemleri için ideal çözümler 
sunuyoruz.”

Dünyadaki tatlı suyun yüzde 71’inin 
tarımsal sulamada kullanıldığını belir-
ten Yırtmaç, Masdaf olarak tarımsal 
üretimi ve verimliliği artıracak akıllı 
pompa teknolojileri konusunda da 
alternatif çözümler sunduklarını ve su 
krizi ile mücadelede etkin rol oynadık-
larını söyledi. n

https://suvecevre.com/


 ADO Grup’un Yeni Üyesi Adocarbotek

     Adocarbotek olarak pultrüzyon yöntemi ile CTP

(camelyaf takviyeli polyester) ürünlerin üretimine

2019’un son çeyreğinde ivedi bir şekilde başlandı.

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilen

CTP profillerin kalitesini ise çeşitli ölçüm ve

standardizasyon kuruluşları tarafından sürekli olarak

belgelendiriyoruz. Firmamızın yurtiçinde ve yurtdışında

sahip olduğu yaygın bayi ve satış ağını kullanarak,

sektöründe kaliteli ve eğitimli çalışanlarımızla

Adocarbotek ürünlerimizi de kısa sürede tercih edilir

ürünler hâline getirmeyi başardık. 

     CTP konstrüksiyon ve platformlar, son derece

ekonomik ve hafif bir yapıdadır. Her projeye uygun

tasarımı ile imalatı gerçekleştirilir ve antistatik özelliği

ile yüksek korozyon dayanımı sağlar. CTP ürünler

bakteri üretmediği için gıda ile direkt temasa uygundur.

Profillerin kaynak birleştirmesi yoktur, bu yüzden

tamamen paslanmazdır.

     Yapısı sayesinde, metal ürünlere göre dört kat daha

hafif, daha yüksek mukavemet değerlerine sahip ve

istenilen renkte üretilebilen üstün bir kompozit

materyaldir. CTP kompozit pultrüzyon profiller,

dayanıklılık, hafiflik, yüksek mukavemet, kimyasal

dayanım, ısı yalıtkanlığı ve elektrik yalıtkanlığı gibi

özellikleri sayesinde birçok yapı ve konstrüksiyon

uygulamalarında alışılmış yapı elemanlarına karşı çok

güçlü bir alternatiftir.

     CTP kompozit profillerin en önemli özelliklerinin

arasında bakım ve boya gerektirmemesi, kolay ve hızlı

montaj yapılması, demir ve ahşap gibi alternatiflerine

göre son derece sağlam ve dayanıklı olması gibi

karakteristik özellikleri vardır. 

     Böylesine güçlü özelliklere sahip olan CTP

kompozit ürünler, Dünyanın Yapı Malzemeleri

Üreticisi olan Ado Grup bünyesinde üretilerek

sektörde güçlü bir etki bırakmayı hedeflemiştir.

 

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

Dünyanın CTP Üreticisi

tel:+90 (242) 236 40 50
https://www.adocarbotek.com/
mailto:info@adocarbotek.com
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GF Hakan Plastik, 22 Mart Dünya Su Günü için “Suyun Sonu Var” Diyor

GF Hakan Plastik, suyun değe-
rini vurgulamak üzere bu yıl 
farklı bir çalışmaya imza atı-

yor. Hazırladığı kampanya ile su kıt-
lığının ülkemiz üzerindeki etkileri ve 
bu konuda yapılabilecekler konusunda 
farkındalığı artırmayı hedefliyor.

GF Hakan Plastik, Engage İstanbul 
A Member of Havas’ın hazırladığı kam-
panya ile aslında su fakiri olma yolunda 
ilerleyen ülkemizde suyun önemine dik-
kat çekiyor. Türkiye nüfusunun 2030 
yılında 100 milyona ulaşacağı ve kişi 
başına düşen su miktarının bin 120 m³ 
seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. 
İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz 
etkilerin artmasıyla kuraklık da Türkiye 
için önemli bir risk oluşturuyor. 

GF Hakan Plastik kampanyası hem 
açık havada hem de dijital alanda bu 
konuya temas ediyor. Öncelikle İstan-
bul’da çeşitli noktalarda bulunan acil 
durum panolarında “Kuraklık Halinde 
Camı Kırın!”uyarısı ile su tasarrufu 

konusunda yapılabilecekler hakkında 
bilgiler veriyor. Panolarda yer alan QR 
kod uygulaması ile www.suyunsonu-
var.com mikro sitesine yönlendirme 
yapılıyor. 

Sitede ise Türkiye’nin su konusunda 
karşı karşıya kaldığı gerçekler ve yapı-
labilecekler konusunda bilgilere ulaşıla-
biliyor. Dünyanın en sürdürülebilir mar-

kaları içerisinde ilk 10 firma arasında 
yer alan GF’in bünyesinde bulunan 
GF Hakan Plastik, suyun çıkarılması, 
taşınması, depolanması, dağıtılması ve 
yeniden yapılandırılması konusunda 
çalışmalar yürütüyor. Türkiye’deki 
tesislerinde ürün geliştirme ve üretim 
süreçlerinde de su ve enerji verimliliği 
için uygulamalarda bulunuyor. n

Dr. Memduh Büyükkılıç: “Bir Damla Suyu İsraf Etmemeliyiz”
müzdeki gibi denizin, deryanın dibinde, 
merkezinde olsak dahi damlayı israf 
etmeme mantığında suyun önemini 
ve israfın kötü oluşunu vurgulayan bir 
yaklaşım içerisinde su harcamalarına 

Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 22 
Mart Dünya Su Günü dolayısıyla 

açıklamasında, Kayseri’de kesintisiz ve 
sağlıklı su teminine yönelik çalışmala-
rın yürütüldüğünü ve geleceğe yönelik 
planlamaların yapıldığını belirterek, su 
tasarrufu konusuna dikkat çekti.

Suyun en önemli varlıklardan birisi 
olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, 
açıklamasında “Suyu israf etmek doğru 
değil. Çünkü en önemli varlıklarımız-
dan birisidir su. Tasarrufa yönelmek ve 
damla israf etmemek önemli. Hem önü-
müzü görelim, hem geleceğe bir ışık 
tutacak çalışma yapalım, hem de insan-
lığa bir mesaj verelim. Geçmiş kültürü-

dikkat çekmek bağlamında çalışmalar 
yapıyoruz” şeklinde konuştu. Başkan 
Büyükkılıç, Kayseri’deki yer altı su mik-
tarında azalma ve çekilme olduğunu, 
bunun da dikkat edilmesi gereken bir 
boyut olduğunu dile getirerek, şöyle 
konuştu: “Sıcak suyuyla, soğuk suyuyla, 
alt yapısıyla Kayseri’miz bu anlamda 
güzel bir şehirdir. Ancak geçmişte 
Kayseri merkezindeki inşaat sahaları 
için kazı yapıldığında birkaç metreden 
su çıktığını, pompalarla o suların cad-
delere akıtıldığını biliriz. Şimdi artık 
5 metre, 6 metre aşağılardan suların 
çıkmaya başladığını görüyoruz. Demek 
ki bir çekilme var, azalma var, dikkat 
etmemiz gereken bir boyut var.” n

https://suvecevre.com/
https://var.com/
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HAUS’dan Dev Yatırım Hamlesi

HAUS MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 
Global 3 santrifüj üreticisinden 
biri olma hedefi yolunda ciddi 

bir adım atarak dijital dönüşüm ve 
endüstri 4.0 şartlarına göre tasarladığı 
100.000 m² alana yayılmış 68.500 m² 
kapalı alana sahip yeni yerleşke yatı-
rımına devam ediyor. Yerleşke alanı-
nın büyüklüğünün yanı sıra kullanılan 
4.268 ton modern yapısal çelik iskelet 
ve aylarca süren zemin güçlendirmeleri 
HAUS’un “önemsemek” ve “işini tutku 
ile yapmak” ilkelerinin bir yansıması 
olarak görülüyor. 

Gelişen, büyüyen ve günden güne 
hedeflerine emin adımlarla ilerleyen 
HAUS, organizasyonun ihtiyaçlarını 
karşılayacak kapasitede 2020 Hazi-
ran ayında temellerini attığı fabrikası-
nın inşaat çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor

Aydın ASTİM Organize Sanayi Böl-
gesi’nde yer alacak yeni yerleşkesine 

2023 yılına kadar taşınılması planlanıyor. 
Kademeli olarak gerçekleşecek taşınma 
sonunda tüm Üretim, Ar-Ge ve Satış 
Sonrası Hizmetler bölümleri tek bir çatı 
altında toplanmış olacak. Aynı zamanda 
HAUS, yeni fabrikası ile birlikte üretim-
deki makine parkını son teknoloji maki-
nelerle artırmaya devam edecek. 

Firma tarafından konuya ilişkin yapı-
lan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“HAUS, Global ölçekte Aydın’dan tüm 
dünyaya hizmetlerini sunabileceği, 14 
futbol sahası büyüklüğünde bir kam-
püse yatırım yapıyor olmanın haklı 
gururunu yaşıyor ve HAUS kampüsünün 
açılışı için gün sayıyor.” n

HATSU, Su Kaybını Önlemek için Seferber Oldu
daha da önem kazandığı bu zaman-
larda içme suyu şebekelerinde arızalar-
dan kaynaklı su kaybını önlemek adına Hatay Büyükşehir Belediyesi Su 

ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü (HATSU), suyun 

seferber olduğunu belirtti. Yeraltı sızıntı 
tespit araçları ile tarama çalışmalarının 
sürdüğünü ayrıca, vatandaşlardan ALO 
185 HATSU Çağrı Merkezi’ne gelen şikâ-
yetlerin koordineli bir şekilde gerekli 
ilgili birimlere iletildiğini belirten Genel 
Müdürlük, su kayıplarının önlenmesi 
adına her geçen gün müdahale süreci-
nin hızlandırıldığını vurguladı.

Antakya ilçesine bağlı General 
Şükrü Kanatlı Mahallesi’ni besleyen 
200’lük içme suyu şebekesinde olu-
şan arızaya müdahale eden HATSU 
ekipleri, ana şebekede kaçak bulunan 
bölgeyi tespit ettikten sonra acil tamir 
kelepçesi ile bağlantıları gerçekleştirip 
kayıpsız şekilde su iletiminin sağlandı-
ğını aktardı. n

https://suvecevre.com/
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Türkiye’deki İçme Suyunun 
Yüzde 20’si İstanbul’da 
Kullanılıyor

Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart tarihleri ara-
sında gerçekleştirildi. Zirvede, “Suyun Geleceği” 
konulu bir oturum da yapıldı. İSKİ Genel Müdürü 

Raif Mermutlu panelde, “Su konusunda gayet duyarlı ve 
hassas davranıyoruz” dedi.

24 Mart 2020’de barajların doluluk oranının yüzde 63,81 
seviyesinde olduğunu söyleyen Raif Mermutlu, 24 Mart 2021 
itibarıyla ise bu oranın yüzde 68,64 olduğunu belirtti. Geçen 
yıla oranla su rezervlerinin beş puan arttığını söyleyen Mer-
mutlu, “Yine de suyumuz var, istediğimiz gibi kullanalım 
diyemeyiz her zaman su tasarrufu yapmamız gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

Mermutlu, son çıkan mevzuattaki değişiklikle çatı suları 
ve sarnıçlar konusunun yürürlüğe girdiğini, bin metrekare 
üzerindeki parsellerde sarnıç inşa edilmesi ve çatı sularının 
bu sarnıca bağlamasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Dünyadaki toplam su miktarının yıllara göre değişmedi-
ğini belirten Raif Mermutlu, “Ancak yağmurların küresel iklim 
değişikliği nedeniyle bölgeler arasındaki dağılımları dengesiz 
hale gelebiliyor veya bazı bölgelerde su baskınlarına neden 
olabiliyor. Geçen yıl İstanbul’un Asya ve Avrupa Bölgeleri 
arasındaki yağış dağılımları da eşit değildi. Bu eşitsizliği önce-
den fark ederek Avrupa yakasındaki rezervlerimizi mümkün 
olduğunca az kullandık ve böylece Avrupa yakasındaki su 
rezervlerinin erken tükenmesini önledik” diye konuştu.

Genel Müdür Raif Mermutlu, iklim değişikliği nedeniyle 
mevsimlerde iki aylık bir ötelenme olduğunun altını çizerek, 
“Geçtiğimiz Aralık ayında rezervlerimiz yüzde 20 seviyelerine 
kadar geriledi. Bu durum herkesi tedirgin etti ve pandemiden 
de daha önemli hale geldi. Çünkü salgın hastalıkların önlen-
mesinin en önemli etkenlerinden biri de su. Yeterli hijyeni 
sağlayamazsak hastalığın da ortadan kalkması mümkün 
olmayacaktır” İfadelerini kullandı. n
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Ankara Kent Konseyi’nden “Suya Saygı Buluşması”

Ankara Kent Konseyi, suyun 
verimli kullanılması için  “Suya 
Saygı Buluşmaları” adıyla Baş-

kent’te bir panel düzenledi. Gençlik 
Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen 
panele; ASKİ Genel Müdür Yardım-
cısı Murat Tütüncübaşı, AKK Yürütme 
Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 
Avrupa Birliği Komisyonu Çevre ve 
Enerji Akreditasyonu Baş Denetçisi 
Tekin Altuğ, CHP Çankaya İlçe Başkan 
Yardımcısı Sadık Can Köksal, çok sayıda 
bürokrat ve akademisyen katıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Baş-
kanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye’nin 
sanıldığının aksine su zengini bir ülke 
olmadığını belirterek, “Gelecekte yaşa-
nacak susuzluğun tedbirini şimdiden 
almazsak büyük bir hayal kırıklığına 
uğrayacağımızı dağa, taşa, herkese 
duyurmak zorundayız” dedi.

Dünyanın 4. büyük gölü olan Aral 
Gölü’nün bugün yüzde 90’ının çölleş-
tiğine dikkat çeken Yılmaz, Başkent’in 
nefes alma noktalarından Eymir ve 
Mogan Gölleri için de 20 yıl sonra ben-
zer bir felaketin yaşanabileceği uyarı-
sında bulunarak şöyle konuştu: “Sov-
yetler Birliği döneminde Özbekistan’ı 
dünyanın en büyük pamuk üreticisi 
haline getirmeye çalışıyorlardı. Sonuçta 
tablo ne oldu? Dünyanın 4. büyük gölü 
olan Aral Gölü’nün yüzde 90’ı bugün 
kurudu. İşte bu doğal kaynak maliye-
tini hesaplamadığımız zaman Eymir ve 
Mogan Gölleri, Ankara’daki diğer alan-
larımızda da benzer bir felaketi yaşa-
yabiliriz. 20 yıl sonra, ‘Bunlar kurumuş’ 
deriz ve oturur hep beraber ağlamaya 
başlarız. Bugün Ankara, Afrika iklimi ile 
tanışmaya başladı. Üzerinde teknelerin 
gezdiği bu güzel göletleri kaybetme-
mek için bu gerçekleri bugünden konu-
şup tedbir almalıyız.”

Ankara Su ve Kanalizasyon İdare-

si’nin (ASKİ) gelecek yüzyılın sorunu 
olacak su kaynaklarının doğru yönetimi 
konusunda bir irade ortaya koyduğunu, 
kuraklık tehlikesini tersine çevirmek için 
suyun mevcutken korunması gerekti-
ğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: 
“Su zengini bir ülkeyiz sanılıyor ama 
gerçeklerin öyle olmadığını görüyoruz. 
Gelecekte yaşayacağımız susuzluğun 
tedbirini bugünden alıp, doğru kişilerle 
konuşmamamız durumunda en iddialı 
olduğumuz bu alanda da büyük bir 
hayal kırıklığına uğrayacağımızı dağa, 
taşa, herkese duyurmak zorundayız. 
Su konusunun herkesin önceliği olma-
sını sağlamamız gerekiyor. Daha önce 
gündemimizde olmayan Covid-19’un 
alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdiğini 
hepimiz görüyoruz. Maske ile yaşa-
mak zorunda kaldık. Dolayısıyla büyük 
bir bedel ödemeden de su tüketimi 
konusunda alışkanlıklarımızı değiştir-
meliyiz.”

Kişi başına düşen yıllık su miktarının 
bin 700 metreküp olması gerekirken şu 
an bin 360 metreküp olduğunu söyle-
yen Yılmaz, “Nüfus arttıkça su tüketimi 
ile birlikte felaketimiz de büyüyecek. Su 
stresi yaşayan bir ülke olacağız Böyle 
giderse otellerde çarşafların yıkan-
mama kararının alındığı Cape Town 
örneğini yaşamak durumunda kalırız” 
dedi.

Suriye’de yaşanan iç çatışmada 
suyun etkisini herkesin hatırlaması 
gerektiğinin altını çizen AKK Yürütme 
Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 
2050 yılında 200 milyon insanın iklim 
mültecisi olacağını belirterek, “Suyun 
olmadığı yerde yurt olmuyor. Sudan 
işler diye mizahlaştırdığımız mevzu 
hayatın tam gerçeği” diye konuştu.

AKK Çevre ve Sıfır Atık Çalışma 
Grubu Sözcüsü Ömer Şan da, “Bizler, 
bizi var eden bu sistemin diğer canlıları 
olan; ovadaki kekliğin, dağdaki boz ayı-
nın, balığın, serçenin hakkını koruyup 
yaşama hakkını savunmalıyız. Bütün 
canlıların suya erişim hakkı eşittir” söz-
leriyle suyun önemine vurgu yaptı. 

“Sürdürülebilir politikalar 
üreteceğiz”

Toplantıda konuşan ASKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı 
ise Covid-19 ile mücadelede yaşam 
kaynağı suyun öneminin derinden his-
sedildiğini ifade ederek, “Su hayattır, 
hayatımıza sahip çıkmamızın ilk koşulu 
da sularımıza sahip çıkmaktır. Bunun 
için sularımızı koruyacağız, tasarruf 
edeceğiz, kirlettiklerimizi arıtacağız, 
tükettiklerimizi yerine koyacağız. Tüm 
bunlar için de sürdürülebilirliği sağla-
yacak yeni politikalar üretip, yeni yatı-
rımlar yapacağız” dedi. n

https://suvecevre.com/
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Hayat Çizgimiz: Orman ve Su

TEMA Vakfı, Dünya Orman 
Haftası ve Su Günü kapsam-
larında, koronavirüs salgını-

nın insan sağlığı ile gezegenimizin 
sağlığı arasındaki ilişkiyi daha açık 
hale getirdiğinin altını çizdi. Konu 
ile ilgili konuşan TEMA Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, 
doğal ormanların korunmasının 
ve tahrip edilen orman alanlarının 
yeniden ormanlaştırılmasının gele-
cekte karşılaşılacak salgın risklerini 
azaltacağını belirtirken; su stresi 
çeken ülkemizde salgın döneminde 
alınan tedbirler kapsamında suyun 
değerinin bir kez daha anlaşıldığını 
umduklarını belirtti. Ataç, orman ve su 
ilişkisini ise; “Dünya karasal alanının 
%30'unu oluşturan ormanlar akarsu 
akışlarının %60'ını sağlıyor. Bu da içme 
sularımızın büyük bölümü ormanlardan 
geliyor demek. Ormanların tahrip edil-
mesi bölgeyi daha kurak hale getirirken, 
suyla taşınan organik madde ve toprak 
nedeniyle suyun kalitesi bozuluyor” söz-
leriyle açıkladı.

Ormanlara yakın olan insanların, 
ormanlardan uzak olanlara kıyasla daha 
uzun ömürlü olduklarına ilişkin araştır-
malar olduğuna değinen Deniz Ataç; 
“Ormanda vakit geçirmenin, tansiyon 
ve kalp atışlarını düzenlediğine, kas ger-
ginliğini, insan tenindeki elektrik yükünü 
ve stresi azalttığına, bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirdiğine, kansere karşı müca-
dele eden hücre sayılarını artırdığına 
dair bulgular var” diyerek ormanların 
hem fizyolojik hem de psikolojik olarak 
insan sağlığını etkilediğinin araştırma-
larla ortaya konduğunu belirtti. Salgın 
hastalıkların yaklaşık %50’sinin başta 
orman tahribatı olmak üzere arazi 
örtüsü değişiminden kaynaklandığının 
ifade edildiğini belirten Ataç, “Geçmiş 
yıllara göre dünyada orman tahribatı 

azalmakla birlikte ne yazık ki hala 
alarm seviyesinde yüksek. Dünya Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 
son 5 yılda dakikada yaklaşık 20 futbol 
sahası büyüklüğünde orman alanı tahrip 
ediliyor” dedi.

TEMA Vakfı, insanların maruz kaldık-
ları salgın hastalıkların %75’inin hayvan-
lardan insanlara geçen hastalıklar oldu-
ğunu ve 1940 yılından itibaren bu salgın 
hastalıklarda artış olduğunu belirtti. Son 
20 yılda insanlığın SARS, H1N1 (Domuz 
gribi), Kuş gribi, MERS, Ebola, Zika ateşi 
gibi çok sayıda salgına neden olan yeni 
virüsle karşılaştığını belirten Deniz Ataç, 
örnek olarak orman tahribatı olan alan-
lardaki insanların sivrisinek ısırığına 
maruz kalma oranının tahrip edilmemiş 
alanlarda yaşayan insanlardan 278 kat 
fazla olduğunun belirlendiğini vurguladı.

Ülkelerin yeterli suya sahip olup 
olmadığının değerlendirilmesinde kul-
lanılan Falkenmark göstergesine deği-
nen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ataç “Bu göstergeye göre yıllık kişi 
başına yararlanılabilir su miktarı 1.700 
m3’ten fazla olanlar su stresi olmayan, 
1.000-1.700 m³ arasında olanlar su stresi 
çeken, 500-1.000 m³ arasında olanlar 

su kıtlığı olan, 500 m³‘ten az olan 
ülkeler ise kesin su kıtlığı çeken ülke-
ler sınıfında yer almaktadır. Türkiye, 
2020 yılı kişi başına düşen su miktarı 
yaklaşık 1.350 m³ oranı ile su stresi 
çeken ülke konumundadır. Ancak su 
havzaları arasında, mevcut nüfus ve 
yararlanılabilir su miktarı bakımların-
dan büyük farklılıklar vardır. Örneğin 
nüfusun en yoğun olduğu Marmara 
Havzası, kişi başına düşen su miktarı-
nın 1.000 m³’ün altında olması sebe-
biyle su kıtlığı görülen bir havzadır. 
Suyun miktarı kadar kimyasal ve eko-
lojik durumu da önemli bir konudur. 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tara-

fından hazırlanmış olan 8 Nehir Havza 
Yönetim Planı’na göre bu havzalarda 
izleme yapılan bine yakın yer altı ve yer 
üstü sularının %83’ünde su varlıklarının 
kimyasal, ekolojik ve miktar açısından iyi 
durumda olmadığı görülmektedir” diye-
rek etkin ve katılımcı bir havza yönetimi 
gerekliliğine dikkat çekti.

TEMA Vakfı’nın hazırladığı Su 
Kanunu Tasarısı’na da değinen Ataç, 
“Vakfımızın Su Kanunu Tasarısı çalış-
ması; su varlığının korunmasında 
hukuksal, yönetimsel ve etik yeni ilke 
ve kurallar getirmektedir. Hazırlanan su 
kanunu tasarısı ile yaşamın sürdürülebil-
mesinin temelini oluşturan su varlığının 
havza yaklaşımı çerçevesinde, toplumun 
yeterli miktarda ve uygun kalitede suya 
erişim hakkı ile ekosistemin su hakkını 
sağlayacak, ekonomik ihtiyaçlarla ulu-
sal güvenlik gereksinimlerini karşılaya-
bilecek şekilde yönetilmesi amaçlan-
maktadır. Bunun gerçekleşmesi için 
Kanun tasarısında belirlenen ilkelerle 
çizilen çerçeve kapsamında su varlığının 
daha verimli kullanımı sağlanacaktır” 
sözleriyle Türkiye’nin bir an önce Su 
Kanunu’na ulaşmasını umut ettiklerini 
belirtti. n
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BUSKİ’den Dünya Su 
Günü’nde Tasarruf Uyarısı

Hayat kaynağı olan suyun doğru kullanımına 
dikkat çekmek amacıyla Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafın-

dan 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 
kortej yürüyüşü düzenlendi. Tophane’deki Saltanat 
Kapı önünden başlayan yürüyüşe Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla 
Ödünç, BESOB Başkanı Arif Tak, BUSKİ Genel Müdürü 
Güngör Gülenç, BUSKİ bürokratları, Bursa Mahalle 
Gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye 
Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, Mahalle 
Gönüllüleri ellerindeki dövizlerle suyun tasarruflu kul-
lanımına dikkat çekti. Yürüyüşün ardından Orhangazi 
Parkı’nda düzenlenen törene Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekili Ahmet 
Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
burada yaptığı konuşmada su tasarrufunun önemine 
dikkat çekti. “Türkiye ve Bursa su zengini” algısının 
çok yanlış olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için her 
bir bireyin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurgu-
ladı. Özellikle son 2-3 yıldır bütün dünyanın büyük bir 
kuraklık yaşadığını açıklayan Başkan Aktaş, “Bu kuraklık 
nedeniyle geleceğe dair endişelerimiz, kaygılarımız var. 
Ama biz kaygılanmakla kalmayıp, BUSKİ olarak ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. Ancak unutulmamalı ki yatırım-
ların yanında tasarruf da büyük önem taşıyor. Bursa 
olarak 3 milyon 100 bin nüfusumuz var. Her birey günlük 
1 litre su tasarruf etse 3 milyon 100 bin litre su tasarrufu 
sağlanmış olacak. Büyüklerimiz daha iyi bilirler, 80’li, 
90’lı yıllarda su ile alakalı ciddi sıkıntılar varken, son 30 
yılın en kurak mevsimini yaşadığımız bu sene, bir gün 
bile su kesintisi yapmadık” dedi. n
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Teksu’dan Ankara’nın Gölbaşı İlçesinde Hidrolik Model Çalışması

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde içme 
suyu temin ve dağıtım sistemle-
rindeki su kayıplarını azaltmak, 

su kaynaklarının korunması ve israfının 
önlenerek şebekenin ideal işletme koşul-
larında işletilebilmesi amacıyla hidrolik 
model projesi hayata geçirildi. Proje kap-
samında, sızıntının ekonomik boyutu ve 
altyapı sızıntı endeksi belirlendi. Şebe-
kenin hidrolik modelinin oluşturulma-
sıyla, mevcut işletim sisteminin koşulları 
simule edildi. Hidrolik modelde mevcut 
şebeke sistemde; abone verilerine göre 
kış tüketimleri, abone verilerine göre yaz 
tüketimleri, SCADA verilerine göre kış 
tüketimleri, SCADA verilerine göre yaz 
tüketimleri ve yaz tüketimleri altında 
sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayan 
öneri senaryosu oluşturuldu. 

Hidrolik model, fiziksel olarak 
sahada oluşturulup, sistem elemanları-
nın durumu belirlenip (vanaların kapalı 
olup olmadıkları, BKV çıkış ayarı vb.), 
tüketimlerin atanması ve Günlük Har-
cama Eğrisi kabulünden sonra, siste-
min ilk analizi yapıldı. Yapılan çalışma 
ile genel olarak basınç katlarının içinde 
kalınarak, zorunlu hallerde ise basınç 
katlarının sınırları değiştirilerek yeni 
bölgeler oluşturuldu. Sınırların değişti-

veya en az metrajda şebeke imalatı 
yapılarak DMA tasarlamak. 

- DMA’yı besleyen su kaynağının 
daha verimli kullanımını sağlayarak 
basıncı düzenleyecek DMA tasarla-
mak. 

- Hidrolik olarak ayrılmış DMA tasar-
lamak. 

- Kritik basınç noktasında gereken 
minimum basıncı sağlayan DMA 
tasarlamak. 

-  Mevcut şebeke yapılandırmasını 
kullanan ve mevcut su akış yollarını 
izleyen DMA tasarlamak, böylece 
akışın geri dönüşünden kaynaklı su 
kalite bozulmasını önlemek.  n

rilmesindeki amaç, dağıtım şebekesinde 
yeterli en düşük basıncı sağlamak oldu.

Hidrolik modelleme ile izole alt 
ölçüm bölgeleri (DMA)’lar oluşturuldu. 
Gölbaşı’nda yapılan DMA tasarımının 
ana amaçları şu şekilde: 
-  Olabildiğince az vanayı kapatarak 

DMA tasarlamak. 
- DMA’ların uygulanmasında başarı 

oranını artırmak ve mümkün oldu-
ğunca az miktarda ölü nokta oluş-
turmak. 

- Yeni sınır vanaları yerleştirmek 
yerine, mevcut vanaları kullanarak 
DMA’ları tasarlamak.  

- Yeni boru imalatına gerek kalmadan 

Deniz Kirliliği “Pis Su Takip Sistemi” ile Önlenecek
tanklarda depolanıyor. Atık kabul tesis-
lerinde toplanan atıklar (sintine suyu, 
slaç, slop) öncelikle enerji geri kazanım 
amacıyla ek yakıt olarak kullanılıyor, 
yakıt olmayanlar nihai yakma tesisle-
rinde bertaraf ediliyor.   

Gemilerin taşıdıkları yüklerden 
kaynaklanan atık ve artıklar ile pis su, 
katı atık ve hava kirliliğini önlemeye 
yönelik ekipmanlardan kaynaklanan 
atıklar ise mevzuat çerçevesinde kıyı 
tesisleri tarafından toplanarak deniz-
lerin kirletilmesinin önüne geçiliyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
"Gemilerden Atık Alınması ve 
Atıkların Kontrolü Yönetmeli-

ği"nde değişikliğe gidecek, yeni uygu-
lamaya göre, yat, tekne ve gemilere 
"Pis Su Takip Sistemi" takılacak. Türki-
ye'de gemi atıklarının yönetimi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 
"Gemilerden Atık Alınması ve Atıkla-
rın Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında 
sürdürülüyor. Gemi atıkları, gemiler-
den denize karıştırılmadan, ayrı ayrı 
alınıyor ve atık kabul tesislerinde ayrı 

Bakanlık, "Gemilerden Atık Alınması 
ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"nde 
değişikliğe gidecek. Yönetmeliği revize 
eden Bakanlık, taslak yönetmeliği web 
sayfasında görüşe açtı. 

Yönetmelikle denizlerin yanında 
iç su yollarında, göller ve nehirlerde 
bulunan gemilerden kaynaklanan atık-
ların yönetimi de sağlanacak ve destek 
gemileri, sondaj faaliyetlerinin yürü-
tülmesi amacıyla kullanılan platform, 
gemi ve benzeri yapılardan da atık alı-
nabilecek. n
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Grundfos'ta 
Üst Düzey Atama

Grundfos’ta, 2021 yılı Ocak itibariyle dünya 
genelinde yapılan yeni organizasyon deği-
şikliği doğrultusunda üst düzey bir atama 

gerçekleştirildi. Yeni organizasyonel yapı sonu-
cunda 8 ülkeyi kapsayan bölgenin (Türkiye, KKTC, 
Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekis-
tan, Kırgızistan, Tacikistan) Ticari Bina Hizmetleri 
(CBS) segment satışlarından sorumlu Bölge Satış 
Direktörü Ali Rıza Dağlıoğlu oldu.

Küresel su ve iklim sorunlarına çözümler üret-
mek ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için 
çalışmalarına devam eden Grundfos yeni yapısında, 
bu atamayla birlikte Türkiye ve Merkez Asya’yı da 
kapsayan bölgenin (TUCA) Ticari Bina Hizmetleri 
(CBS) segment satışlarını, uzman ekibi ile dene-
yimli bir isim olan Bölge Satış Direktörü Ali Rıza 
Dağlıoğlu’na teslim etmiş oldu. Ali Rıza Dağlıoğlu: 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümü mezunu olan Ali Rıza Dağlıoğlu, Anka-
ra’da HVAC tasarım mühendisi olarak TMA Müh.
de, Aldağ AŞ.de ve yaklaşık 10 yıl süre ile Alarko 
Carrier’da farklı birimlerde Satış Yöneticiliği görev-
lerini üstlendi. 2006 yılında Ankara Bölge Müdürü 
olarak başladığı Grundfos’daki kariyerine, 2009 
yılında İstanbul’a yerleşerek Türkiye Satış Müdürü 
olarak devam etti ve 01 Ocak 2021 yılına kadar da 
Grundfos’un Türkiye, KKTC, Azerbaycan ve Gür-
cistan’daki tüm segment satışlarından sorumlu 
Satış Direktörlüğü görevini üstlendi. 01 Ocak 2021 
yılından itibaren yukarıda belirtilen göreve atanarak 
Grundfos’taki kariyerine devam ediyor. n
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ana 
paydaş olarak katıldığı, Gebze 
Teknik Üniversitesi'nin yürü-

tücü kuruluş olduğu "Vahşi Katı Atık 
Depolama Sahalarını İyileştirerek Çevre 
ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlike-
leri Azaltmak için Akıllı Karar Sistem-
leri" adlı AB projesine dahil oldu. 2014 
yılında Büyükşehir statüsüne kavuşma-
sının ardından ilçelerdeki vahşi katı atık 
depolama alanlarının düzenlenmesi ve 
rehabilitasyonu çalışmalarını başarı ile 
sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 
vahşi katı depolama alanlarında yangın 
ve patlama riski, sızıntı suları ile yüzey 
ve yer altı sularını kirletme riskini önle-
mek için yer aldığı proje ile AB tarafın-
dan verilecek eğitimlere katılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 
Pamukkale Üniversitesi ile birlikte 71 
proje içerisinden seçilen 11 proje ara-
sına girmeyi başaran programda Tür-
kiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve 
Polonya'dan üniversite, belediye ve 
özel firmaları temsil eden 9 ayrı paydaş 

Başkan Zolan: "Çevre Yatırımları Olmazsa Olmazımızdır"

rına devam ettiklerini belirterek, "Çevre 
yatırımları olmazsa olmazımızdır" dedi. 
Hayata geçirdikleri katı atık bertaraf 
tesisleriyle Sarayköy, Acıpayam, Serin-
hisar, Tavas, Kale, Beyağaç, Buldan ve 
Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son 
verdiklerini, onlarca noktada katı atık 
rehabiliteleri gerçekleştirdiklerini kay-
deden Başkan Zolan, çevre yatırımla-
rını çok önemsediklerini, geleceğe daha 
güzel bir şehir bırakabilmek için canla 
başla gayret ettiklerini vurguladı. n

yer alıyor. Proje ile katı atık sahaları-
nın su kaynaklarını tehlikeye sokmasını 
önlemek adına akıllı karar sistemleri, 
yeterlilik araçları, çok dilli e-öğrenme 
platformu, öğrenme modülleri ve akıllı 
rehberlik el kitabı, sürdürülebilirlikle ve 
konuyla ilgili çeşitli sektörlerde çözüm-
lere ve yetkinliklerin geliştirilmesine 
katkı sağlayacak adımlar atılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Zolan, doğa ve çevre konusunda 
hiçbir fedakarlık yapmadan yatırımla-

Bismil Atıksu Arıtma Tesisi’nde Çalışmalar Sürüyor

Dicle Nehri’nin kirlenmesinin 
önüne geçilmesi amacıyla 
DİSKİ Genel Müdürlüğü tara-

fından yapımı devam eden “Bismil 
Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolek-
törü” projesinde yaklaşık 8 kilometrelik 
şebeke ve kolektör hattı tamamlandı, 
Bio-Fosfor tanklarının grobetonu 
ile havalandırma havuzlarının temel 
betonu atıldı. Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 
çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 
“Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu 
Kolektörü” projesi kapsamında yakla-
şık 8 kilometrelik şebeke ve kolektör 

hattı tamamlandı. DİSKİ Genel Müdürü 
Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı 
Selçuk Gördük çalışmaları yerinde ince-
ledi. Çalışmada gelinen aşamayla ilgili 
teknik personelden bilgi alan 
Tutşi, projenin yüzde 20’lik 
kısmının tamamlandığını 
belirtti. Çalışmaların hızla 
devam ettiğini aktaran Tutşi, 
“Kanalizasyon Şebekesi ve 
Kolektörleri inşaatında çap-
ları 200mm ile 1200 mm 
olan yaklaşık 8 kilometre 
hat tamamlandı. Bio-Fos-
for tanklarının grobetonu, 
havalandırma havuzlarının 

ve idari binanın temel betonu atıldı. Son 
çökeltme tanklarının temel kazı çalışma-
ları ise sürüyor. Daha önce de yatay delgi 
sondaj çalışmalarımız yapılmıştı” dedi. n
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Samsun’un atık su sorununu tamamen çözmek için 
yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye-
si’nin Çarşamba ilçesinde yaptığı 9 milyon 855 bin 

euro bedelli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi' nde inşaat 
çalışmalarının yüzde 18'si tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi yaptığı atık su arıtma tesisleri ile 
Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza atıyor. Bunlardan 
biri de şu anda Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde 
inşa ediliyor. Hızla ilerleyen tesisin 2022 yılının ilk yarısında 
hizmete alınması planlanıyor.

Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin hem 
altyapı hem de çevre bakımından büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, 
"İlk etapta tesis günlük 15 bin metreküp atık suyu arıtma 
kapasitesine sahip. İlçedeki nüfus artışı da dikkate alınarak 
bu kapasite 19 bin metreküp değerine ulaşacak. Tesisimizin 
planlama ve projelendirmesi bu şekilde. İnşaat çalışmaları 
devam eden tesisimizde şu anda fiziki ilerleme yüzde 18 
civarında. Çarşamba ilçesinin tamamının atık suları Avrupa 
standartlarında arıtılarak alıcı ortamına zararsız bir şekilde 
verilecek" dedi.

İnşaatta 13 bin 500 metreküp beton imalatı bulundu-
ğunu da söyleyen Genel Müdür Yanık,  “Bunun 5 bin met-
reküplük kısmının imalatı tamamlandı. 1450 tonluk demir 
işinin yaklaşık 700 tonluk kısmı işlendi. 25 bin metrekare 
kalıp imalatının 4 bin metrekaresi tamamlandı. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in de büyük önem 
verdiği Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı 
şu anda hızla ilerliyor. İnşallah 2022 yılının ilk yarısında her 
türlü testlerini yaparak tam otomasyonla devreye alınmasını 
sağlayacağız. Tüm hedefimiz Büyükşehir Belediye Başka-
nımız önderliğinde çevre projeleri inşa ederek hem doğayı 
hem de doğal kaynaklarımızı korumak" şeklinde konuştu n

Samsun’da Çevre Dostu Yatırım “AÇILMAYAN
KAPI YOKTUR,

YANLIŞ ANAHTAR
VARDIR.”

ANAHTAR TESLİM
SU ARITMA VE GERİ KAZANIM

SİSTEMLERİ

EDR
(ELECTRODIALYSIS REVERSAL)
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İSU Genel Müdürü Ali Sağlık Dünya 
Su Günü için yaptığı açıklamada, 
“Birleşmiş Milletler tarafından 22 

Mart 1993’te alınan bir karar ile Dünya 
Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde tat-
lısu kaynaklarının önemine dikkat çek-
mek ve tatlısu kaynaklarının sürdürüle-
bilirliğini sağlamak amacıyla kutlanıyor. 
Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya 
Su Günü’nün 2021 yılının teması Suyun 
Değeri olarak belirlendi. Su,  hayatı-
mızın vazgeçilmez değerlerinden bir 
tanesi. Varlığı ile hayat döngüsü devam 
ederken, yokluğu ile kuraklık, ölümler 
ve çevresel felaketler meydana geli-
yor. Maalesef gelişigüzel sanayileşme 
sonucu oluşan küresel ısınma ve iklim 
değişikliği ile birlikte, suyun önemi her 
geçen gün artıyor. Kocaeli’de suya yön 
veren Kurum olarak, suyun önemi çer-
çevesinde çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Pandemi ve kuraklık, 2020 yılında 
şehrimizde etkisini gösterdi. 2015 yılına 
kadar tek su kaynağımız olan Yuvacık 
Barajı, Kocaeli’nin yüzde 82 oranında su 
ihtiyacını karşılıyordu. Geçen yıl yaşa-
nan kuraklık sonucu bu oran yüzde 68 
seviyelerine düştü. Şehrimizin su ihtiya-
cını karşılamak için yıllar önce öngörü-
lerimizle yaptığımız Sapanca Gölü-Yu-
vacık Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi 
arasındaki isale hattını devreye aldık. 
Böylelikle Sapanca gölünün şehrimizin 
ikinci içmesuyu kaynağı haline gelmesi 
ile birlikte, su sıkıntısı yaşamadık” dedi.

Kocaeli’de tek kaynağa bağlı kal-
mayarak daha önce inşa dilen Kandıra 
bölgesi ile İzmit, Derince ve Körfez 
ilçelerinin kırsal bölgelerinin içme suyu 
ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı, 
Gebze Denizli göleti ile yerel su kay-
naklarında içme suyu katkısı sağladık-
larını ifade eden Sağlık, “İhtiyaç halinde 
kullanmak için yüzü aşkın su kuyusunu 
hazır hale getirdik.  Ayrıca, yeni yerel 

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun”

kaynaklar için çalışmalar yaparak dev-
reye aldık. İçme suyunda kayıp kaçak 
oranımızı dünya standartlarına getirmek 
için yatırımlar gerçekleştirdik. Yapılan 
içmesuyu şebeke SCADA’sı, izole bölge, 
basınç yönetimi gibi projeler ile birlikte 
2020 yılı sonu itibariyle içmesuyunda 
kayıp kaçak oranımızı yüzde 28 seviye-
lerine indirdik. Böylelikle ciddi oranda su 
kazanımı sağladık. Ayrıca, atıksuyu yeni-
den arıtarak sanayi tesisleri ile yeşil alan-
ların sulanmasında kullanarak atıksuyu 
ekonomiye kazandırdığımız gibi tatlı su 
üzerindeki baskıyı da önemli oranda 
düşürdük” açıklamalarında bulundu.

DSİ tarafından Karamürsel İhsaniye 
ve Sakarya Mudurnu Çayı üzerinde Bal-
lıkayalar barajları inşa edildiğini belir-
ten Sağlık, “Su toplanma aşamasında 
olan barajların, isale hatları ile içmesuyu 
arıtma tesislerinin inşası ile birlikte şeh-
rimizin üzerindeki su baskısını azal-
tacağız. Bugün sağlığın ve temizliğin 
en büyük göstergesi olan suyumuzu 
şehrimizin en ücra noktalarına kadar 
kesintisiz götürüyoruz. İnsanlarımız da 
gönül rahatlığı ile çeşmelerinden suyu-
muzu içiyor ve ihtiyaçlarında kullanıyor. 
Pandemi ile birlikte suyun önemi daha 

da önem kazandı. Çok şükür, yaşanan 
ve devam eden koronavirüs salgını 
sürecinde halkımıza arıtılmış, sağlıklı ve 
kesintisiz içmesuyu sağladık ve sağla-
maya devam ediyoruz. Aynı zamanda 
pandeminin olumsuz etkilerine karşı 
abonelerimize ve esnaflarımıza destek 
vermek amacıyla su fiyatlarında artış 
yapmayarak 2021 yılında 125 milyon lira 
katkı sağladık” şeklinde konuştu.

Sağlık açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi, “Suyumuzu, çevremizi ve insa-
nımızı korumak için kurum olarak her 
türlü yatırım, ve çalışmaları gerçekleş-
tiriyoruz. Suyun değerini biliyor ve bir 
damlasının bile korunması için müca-
dele ediyoruz. Bu mücadelemizde insa-
nımıza da önemli görevler düştüğüne 
inanıyoruz. Bundan dolayı abonelerimiz 
çeşmelerinden sağladıkları suyumuzu 
israf etmeden içebilir, başta koronavi-
rüsle mücadele olmak üzere her türlü 
ihtiyaçlarında gönül rahatlığı ile kullana-
bilirsiniz. Suya yön verenler suya değer 
verenler olduğuna yürekten inanıyoruz. 
Suyun varlığı, korunması ve kesintisiz 
hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bu duygu ve düşüncelerle, “22 Mart 
Dünya Su Günü” kutlu olsun.” n
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Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Beyşehir’in Huğlu ve Üzümlü 

mahallelerinde kurulacak atık su 
arıtma tesislerinin temelini attı. Huğlu 
ve Üzümlü’nün önemli üretimin mer-
kezlerinden olduğunu, bölge halkının 
adeta bir başarı hikayesi yazdığını belir-
ten Başkan Altay, şunları kaydetti: “Biz 
de destek olmaya çalışıyoruz. Huğlu bu 
yıl inşallah 60-70 milyon dolar ihracat 
yaparak Türkiye’ye örnek gelişimini tes-
cillemiş olacak. 

Ayrıca Konya’daki yatırımlara da 
destek oluyorlar. Sadece Huğlu’daki 
işlere değil, ASELSAN Konya’nın da 
ortağı buradaki vatandaşlarımız. Konya 
Savunma Sanayi açısından çok önemli 
bir mesafe kat ediyor. Özellikle Tekno-
loji Endüstri Bölgesiyle Konya’ya ileri 
nesil teknoloji ve insan kaynağı oluştu-
ruyoruz. Huğlu da kendi içinde küme-

Huğlu ve Üzümlü Atık Su Arıtma Tesislerinin Temeli Atıldı

lenmesiyle bu konuda çok iyi gidiyor. 
İnşallah 2023’lerde 100 milyon dolarları 
aşan ihracat rakamlarına ulaşacağımıza 
inanıyoruz.”

Huğlu’nun en temel problemi olan 
atık su arıtma tesisini en kısa sürede 
bitirerek, hayata geçireceklerini aktaran 

Başkan Altay, “Buralardan çıkan kirli 
sular Beyşehir Gölü’nü artık kirletme-
yecek. Beyşehir Gölü Konya’mızın incisi. 
Korumak hepimize düşer. Emeği geçen 
başta KOSKİ Genel Müdürümüz olmak 
üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.  n

TESKİ Barbaros ve Kumbağ'da Altyapı Sorununu Çözüyor

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi ve bağlı 
kuruluşu TESKİ Süley-

manpaşa ilçesi Kumbağ ve 
Barbaros mahallelerinde alt-
yapı hamlesi başlattı. Bu kap-
samda 9.008 metre kanali-
zasyon Terfi Hattı ve 1 adet 
Terfi Merkezi İnşaatının Temel 
Atma Töreni gerçekleştirildi.

Kumbağ Mahallesinde 
gerçekleşen Törende açılış 
konuşmasını TESKİ Genel 
Müdürü Dr. İbrahim İçöz 
gerçekleştirdi. İçöz konuş-
masında, Terfi merkezi ile ilgili teknik 
bilgi verdi. Dr. İbrahim İçöz'ün ardından 
konuşmasını gerçekleştiren Süleyman-
paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel 

ise, "Kumbağ, uzun yıllardır altyapı 
çalışmaları ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. 
Bunun giderilmesi ile ilgili adım atan 
TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz 

ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak'a 
teşekkür ediyorum. Biz 
TESKİ'den bu yatırımı 
bekliyorduk. Kumbağ yaz 
aylarında özellikle İstan-
bul'dan çok fazla göç alan 
bir mahalle. Bölgemize 
ciddi anlamda fayda sağ-
layacağına inanıyorum. 
Kumbağ'da artık birçok 
şey değişmiş olacak. 
Farklı siyasi görüşümüz 
olsa da ortak noktamız 
milletimizin menfaatidir. 

Milletimiz menfaati için ortak birçok 
projeye imza atmaya devam edeceğiz. 
Projenin hayırlı olmasını temenni edi-
yorum" dedi. n
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Van Büyükşehir Belediyesinin, 
Van Gölü'nün yıllardır atık sular 
nedeniyle maruz kaldığı kirli-

lik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl 
önce yapımına başladığı "İleri Biyolo-
jik Arıtma Tesisi" tamamlandı. İçişleri 
Bakanlığınca görevlendirme yapılan 
Büyükşehir Belediyesinin Tuşba ilçe-
sinde yaptırdığı arıtma tesisi, doğal 
güzellikleri, eşsiz koyları ve mavi 
bayraklı plajlarıyla görenleri kendine 
hayran bırakan Van Gölü'nü kirlilikten 
kurtaracak. Yıllardır göle deşarj edi-
len atık suların arıtılmasını sağlayacak 
yaklaşık 180 milyon lira bütçeli tesis, 
kentin 50 yıllık atık su arıtma ihtiyacını 
karşılayacak. İleri teknolojiyle donatı-
lan, koku giderici sistemlerin kullanıldığı 
tesis nisan ayında devreye alınacak. Bu 
sayede endemik bir tür olan inci kefa-
line ve çevresindeki sazlıklarda barınan 
yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan 
gölde atık suların neden olduğu kirlilik 
önlenecek. Tesisin çalışmaya başlama-
sının ardından daha önce atık suların 
döküldüğü Tuşba, İpekyolu ve Edremit 

Van Gölü'ne Nefes Aldıracak Arıtma Tesisinde Sona Gelindi

ilçelerindeki göl kıyısında dip çamuru 
temizliği yapılacak. Vali ve Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin 
Bilmez, yaptığı açıklamada, bölgenin 
en büyük değeri olan Van Gölü'nün son 
yıllarda aşırı kirlenmeyle karşı karşıya 
olduğunu söyledi. 

Belediyelerin atık sularının bugüne 
kadar arıtılmadan göle akıtıldığına dik-
kati çeken Bilmez, "Kentimizde günlük 
atık suyun ancak yüzde 25'i arıtılıyordu, 

diğer kısmı arıtılmadan göle deşarj edi-
liyordu. Bu nedenle tüm imkânlarımızı 
arıtma tesisinin bir an önce devreye 
alınması için kullandık. Çok şükür teme-
lini attığımız bu tesisimizde son aşa-
maya gelindi. Tüm montajları yapıldı." 
diye konuştu. Şu anda son kontrollerin 
ve çevre düzenlemesinin yapıldığını 
aktaran Bilmez, tesisin gelecek aydan 
itibaren su almaya başlayacağı müjde-
sini verdi. n

Su Kaynaklarında İklim Değişikliğine Uyum Projesi Başladı

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen  "Su Kay-
naklarında İklim Değişikliğine 

Uyum Projesi" 2 Nisan 2021 tarihinde 
başladı. Su Yönetimi Genel Müdürü 
Bilal Dikmen tarafından yapılan açık-

lamada; iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerinin azaltılması maksadıyla su 
yönetiminde iklim değişikliğine uyum 
planlamaları ve uygulamalarının büyük 
önem ve öncelik arz ettiği ifade edildi. 
Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen 

projenin önemine vurgu yaparak, proje 
çıktılarının çok faydalı olacağını ifade 
etti ve projenin ülkemiz adına hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

Süresi 24 ay olan proje kapsamında; 
"yağmur suyu hasadı", "gri suyun kul-
lanımı" ve "su fiyatlandırması" faaliyet-
lerinin bölgelere ve çalışma alanlarına 
göre değişen gerçek uygulama mali-
yetleri ve uygulama detaylarının (zor-
luklarının) gerçek örnekler ile ortaya 
çıkartılması, sonuçların tüm büyükşe-
hirlerde çalıştay ve eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirerek paylaşılması amaçla-
nıyor. n
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TÜRKİYE SU STRESİ ÇEKEN BİR ÜLKE

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yapımı tamamlanan 
363 tesis, düzenlenen törenle 

hizmete alındı. Aynı program kapsa-
mında 1. Su Şurası Lansmanı da yapıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte, 
“Suyumuzu korumakla, vatanımızı 
korumak arasında mahiyet itibariyle 
hiçbir fark yoktur. Bunun için üzerimize 
düşen görevler vardır. Tarımsal sulama 
sistemlerini yenilememiz ve geliştirme-
miz gerekiyor” diye konuştu.

İçme ve sulama suyuyla ilgili altya-
pılardaki kayıp-kaçak oranlarını mut-
laka düşürmek gerektiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bireysel 
tasarrufu teşvik ederek, mevcut kay-
nakları daha verimli kullanmak ve su 
kaynaklarını kirlilikten ve diğer olumsuz 
etkilerden korumak gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin toplumdaki yaygın 
kanaatin aksine “su zengini” bir ülke 
olmadığına vurgu yapan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bilakis, kişi başına 
kullanılabilir su miktarı dikkate alındı-
ğında ‘su stresi çeken’ bir ülkeyiz” dedi. 
Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarını, Irak 
ve Suriye gibi iki komşularıyla da pay-
laşmak mecburiyetinde bulunduğuna 
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
komşu ülkelerin su ihtiyaçlarının karşı-
lanması noktasında gereken hassasiyeti 
bugüne kadar hep sergilediklerini, su 
meselesini, ikili ilişkilerde tehdit veya 
pazarlık aracına hiçbir zaman dönüş-
türmediklerine vurgu yaptı.

“Suyun Gücünü Milletle Buluştur-
mak” hedefiyle, sadece su alanına yapı-

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 363 tesis, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde düzenlenen törenle hizmete alındı. Aynı program kapsamında 1. Su Şurası Lansmanı 
da yapıldı.

lan yatırımların toplam bedelinin 255 
milyar lirayı geçtiğini bildiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: 
“Son 19 yılda çevrecilik adına ruhen ve 
fiziken çevreyi kirletenlere inat, ülke-
mize 600’ü baraj olmak üzere 8 bin 
697 yeni tesis kazandırdık. Sınıfında 
dünyanın en büyük hacimli ve en uzun 
gövdesine sahip olan Ilısu Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu Barajı ile yine dünyanın 
en yüksek altıncı barajı olan Deriner 
Barajı’nı vatandaşlarımızın istifade-
sine sunduk. Tamamlandığında ülke-
mizin en yüksek barajı olacak Yusufeli 
Barajı’nda gövde inşaatı bitmek üze-
redir. Çine Adnan Menderes Barajı ile 
Aydın’ın,  Mavi Tünel Projesi ile Konya 
Ovası’nın yüzyıllık hayallerini gerçeğe 
dönüştürdük. GAP kapsamındaki baraj 
ve sulama projelerini hızla tamamla-
mak için özel çalışma yürüttük. Böy-
lece ekonomik sulanabilir arazilerimizin 
toplamını 67 milyon dekara çıkardık. 
2007 yılında yaşanan büyük kuraklık-

tan sonra 81 vilayetimiz için İçme Suyu 
Eylem Planları hazırladık. Şehirlerimi-
zin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına 
kadar olan içme ve kullanma suyu ihti-
yaçlarını planladık. Boğaz Geçiş Tüneli 
ile Asya ve Avrupa’yı, 4 metre çapın-
daki ve 5 bin 551 metre uzunluğundaki 
dev su tüneli ile birleştirdik. Ülkemiz 
genelinde 262 adet içme suyu tesisi ile 
41 milyon vatandaşımıza yıllık 2 milyar 
700 milyon metreküp ilave içme ve kul-
lanma suyu temin ettik. Hidroelektrik 
santral projelerinde kamu-özel sektör 
iş birliği sayesinde devletin sırtından 
60 milyar dolar tutarında bir yatırım 
yükünü kaldırdık. Böylece ülkemizin 
44 milyar kilovatsaatlik elektrik üre-
tim kapasitesini 108 milyar kilovatsa-
ate çıkardık. İklim değişikliği ve nüfus 
artışı sebebiyle önemi giderek artan 
depolama yapılarına alternatif olarak 
26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023 
yılına kadar tamamlanan yeraltı barajı 
sayısını 150’ye yükselteceğiz.”
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"Dünyadaki Sulak Alanların Yüzde 
50'si Yok Oldu"

Programda konuşan Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, suyun 
bu yüzyılın en kıymetli ve en stratejik 
kaynaklarından birisi olduğuna vurgu 
yaparak, son yüzyılda suyumuzu hor 
kullandığımıza ve su kaynaklarının azal-
dığına dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli: "Bugün insa-
noğlu; altın gibi metaller, petrol gibi 
karbon yakıtlar için mücadele eder-
ken, yakın zamanda su ve gıdayla ilgili 
mücadelelere şahit olacağız. Çünkü 
dünyadaki sulak alanların maalesef 
yüzde 50'si çoktan yok oldu. Dünya 
nüfusunun, onda birinden fazlası içme 
suyuna,  dörtte birinden fazlası temiz 
suya erişemiyor. Eğer önlem alınmazsa 
2030 yılında dünyadaki mevcut temiz 
su,  ancak ihtiyacın yüzde 60'ını kar-
şılayabilecek. 2050 yılında ise, dünya 
nüfusunun yarısının susuzluk riski yaşa-
yacağı öngörülüyor. Tablo maalesef hiç 
iç açıcı değil" dedi.

Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı 
iklim değişikliğinin etkilerinin de ciddi 
şekilde hissedildiğini belirten Bakan 
Pakdemirli; "Sanayi devriminden bu 
güne yaklaşık 200 yıldır, en sıcak 

dönemleri yaşıyoruz.  Geçen yıl, dün-
yada sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir 
dönemi geride bıraktık. 2020 yılında 
yaşadığımız meteorolojik kuraklığın, 
önümüzdeki yıllarda, iklim değişikliği-
nin etkisiyle, daha güçlü şekilde karşı-
mıza çıkacağı bir gerçektir. O nedenle, 
tedbirlerimizi şimdiden almalı, kaynak-
larımızı heba etmeden, elimizdeki suyu 
en verimli şekilde kullanarak, gelecek 
nesillere aktarmalıyız" ifadelerini kul-
landı.

"Su Stresi Altında Olan Ülkeler 
Grubundayız"

Kişi başına yıllık 1.340 m³ su var-
lığı ile su stresi altında olan ülkeler 
grubunda olduğumuza dikkati çeken 
Bakan Pakdemirli, mevcut suyumuzun 
yüzde 77'sinin tarım sektöründe kul-
lanıldığını belirtti ve şöyle devam etti; 
"Nüfusumuzun, 2050 yılında yüzde 26 
artışla 105 milyona ulaşması bekleniyor. 
2050 yılındaki bu nüfusu doyurmak 
için, gıda üretimini bugüne göre yüzde 
60 artırmak, bu gıda artışı için de yüzde 
15 daha fazla su kullanmak zorunda-
yız. Kısacası, artık suyumuzu yanı başı-
mızda değil, başköşemizde tutmamız 
gereken bir döneme girdik" dedi.

Bakan Pakdemirli, son 3 yılda 72'si 
baraj olmak üzere 973 tesisi hizmete 
aldıklarını da söyledi ve büyük yatı-
rımlardan örnekler verdi; "Kars Barajı 
ve Sulaması, Konya Ovası 1.2.3. Kısım 
Sulamaları, Hatay-Reyhanlı Barajı, 
Gaziantep-Doğanpınar Barajı, Gazian-
tep-Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı gibi 
önemli ve büyük yatırımları tamamla-
dık. Ayrıca, Atatürk Barajı'ndan sonra 
ülkemizin dolgu hacmi bakımından 2. 
büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu Barajı'nı bütün üniteleriyle bir-
likte tamamlayarak 2020 yılında hiz-
mete aldık. Yine 275 metre ile ülkemizin 
en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nı 
da inşallah bu yıl içinde bitireceğiz."

"2021 - Su ve Sulama Yatırımlarında 
Hamle Yılı"

2021 yılını “Su ve Sulama Yatırımla-
rında Hamle Yılı” olarak ilan ettiklerini 
hatırlatan Bakan Pakdemirli; sulama 
yatırım bütçesinin 2,4 kat artırılarak 
15,3 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. 
Pakdemirli; "Yeni sulama yatırımlarının 
tamamını modern ve kapalı sistemde 
projelendiriyoruz. Bu yıl ise; 51'i baraj 
olmak üzere toplam 382 tesisi hizmete 
almayı planlıyoruz" dedi. n
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ETKİNLİK

BAŞKA BİR SU YÖNETİMİ MÜMKÜN
İzmir’de bir araya gelen CHP’li belediye başkanları “Başka bir su yönetimi mümkün!” dedi. 
Başkanlar uymayı taahhüt ettikleri su politikasını, 22 Mart Dünya Su Günü’nde bir manifestoyla 
açıkladı. Manifesto, zirvenin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 
okundu.

CHP’li büyükşehir ve il belediye 
başkanları 22 – 23 Mart tarih-
lerinde düzenlenen “Kentlerde 

Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi” 
için İzmir’de bir araya geldi. Başkan-
lar Türkiye’nin su gündeminin tartışı-
lacağı zirve kapsamında iklim krizi-
nin ağır sonuçlarını dikkate alarak su 
yönetiminde beş ilkesel değişiklik ve 
on somut adım öneren bir manifesto 
açıkladı. 22 Mart Dünya Su Günü’nde 
Fuar İzmir’de açıklanan manifestoyu, 
zirvenin ev sahibi İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer okudu. 
CHP’li belediye başkanları manifestoya 
imza atarak, manifestonun çerçevesini 
çizdiği su politikasına uymayı taahhüt 
etti.

“Başka bir su yönetimi mümkün!” 
başlıklı manifesto şöyle:

“Su hepimize ve her şeye aittir. 
Koşuyor ve konuşuyor olmamızda, 
düşüncelerimizde ve ürettiklerimizde, 
gülüşümüz ve gözyaşımızda, bugün 
burada buluşmamızda ve dünyayı 
değiştirmek için kararlı duruşumuzda 
suyun izi vardır. Yaşam suda başla-
yıp serpilmiş, dünyadaki tüm varlıklar 
suyla birbirine bağlanmıştır. Su olmazsa 
yaşam da olmaz.

Türkiye’mizin çok büyük kısmı 
“kurak iklim coğrafyası” olarak sınıf-
landırılmaktadır. İklim krizinin en ağır 
sonucu susuzluk tehlikesidir. 2019 Dev-
let Su İşleri verilerine göre ülkemiz su 
kaynaklarının %77’si tarımsal sulamada 
kullanılmaktadır. En çok %10’u hane-
lerde, kalanı ise sanayide kullanılmak-

tadır. Bu veri kuraklıkla mücadelede 
temel eksenin, tarımsal sulama ala-
nında olduğunu göstermektedir.

Bizler Türkiye’nin 11 büyükşehir 
belediyesinin ve 11 il belediyesinin baş-
kanları, bu vicdani ve bilimsel sorum-
luluktan hareketle bugün, 22 Mart 
2021’de, Dünya Su Günü’nde İzmir’de 
buluştuk. Amacımız, iklim krizinin ağır-
laşan sonuçlarını da dikkate alarak Tür-
kiye için başka bir su politikası önermek 
ve bu topraklarda geleceğimizi, çocuk-
larımız ve doğamız için güvence altına 
almaktır. İklim krizinin su kaynakları 
üzerindeki etkilerini azaltarak kurak-
lıkla mücadelede başarılı olabilmek için, 
su yönetiminde 5 ilkesel değişikliğin 
yapılması şarttır:

1)  Katılımcı bir su yönetim modeli 
oluşturmak. Su yönetimi, şehir, 
havza ve ülke ölçeğindeki su kul-
lanıcısı tüm paydaşların; tarım 

örgütleri, sanayiciler, evsel su kul-
lanıcıları, meslek örgütleri, doğa ve 
çevre örgütlerinin içinde yer ala-
cağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla 
gerçekleştirilmelidir.

2)  Tüm kullanım alanlarında arzın 
değil talebin yönetilmesi. Plan-
sız gelişen kullanım talepleri için 
sürekli daha fazla arz yaratma poli-
tikası yerine, başta tarımsal sulama 
ve sanayi olmak üzere düşük su 
kullanımıyla yüksek gelir elde edi-
len ekonomik modeller tasarlan-
malı ve teşvik edilmelidir.

3)  Su yatırımlarının havza ölçeğinde 
planlanması. Su kaynaklarının, 
yerüstü ve yeraltı sularının mik-
tarının, su bütçesinin hangi kul-
lanımlara tahsis edileceği havza 
ölçeğinde belirlenmelidir. Verilen 
tahsisler denetlenmeli, su kulla-
nımlarının sektörel tahsis miktar-
larını aşmasına izin verilmemelidir. 

https://suvecevre.com/
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Her bir havzada planlanan su yatı-
rımlarının birbirini nasıl etkilediği 
kümülatif olarak ölçülmeli, yatırım 
kararları havza ölçeğinde bu stra-
tejik değerlendirme yapıldıktan 
sonra alınmalıdır. Asgari harcama 
ile azami verim esas olmalıdır.

4)  Doğanın su döngüsünün korun-
ması. 1960’lardan bu yana suyun 
döngüsüne yapılan müdahaleler 
sonucunda birçok canlı türü tehlike 
altına girmiş; göller ve sulak alanlar 
kurumuş, nehir ekosistemleri zarar 
görmüştür. Ülkemizdeki su kulla-
nım hedefleri, iklim krizi dikkate 
alınarak yeniden tarif edilmelidir. 
Yatırımlar planlanırken yer altın-
daki, sulak alanlar ve nehirlerdeki 
ekolojik su varlığının sürdürülebi-
lirliği dikkate alınmalıdır. Canlıların 
ihtiyacı olan suyun, ekolojik den-
geyi ve su döngüsünü bozacak 
biçimde kirletilmesine, azaltılma-
sına yol açan uygulama, yapılaşma 
ve madencilik gibi faaliyetlere izin 
verilmemelidir.

5)  Suyun ekosistem ve sektörler 
arası döngüsel kullanımı. Tarımda, 
sanayide ve evlerde kullanılan atık 
suyun gerekli arıtma süreçlerinden 
geçtikten sonra farklı sektörler ve 
ekosistem arasında transferi sağ-
lanmalıdır. Şehir içinde ve tarım 

alanlarında yağmur hasadına 
yönelik yöntemler yaygınlaştırıl-
malı; su ihtiyacının yerinde temini, 
kullanımı ve dönüştürülmesine 
yönelik döngüsel çözümler teşvik 
edilmelidir.

Bu ilkeler doğrultusunda, aşağıdaki 
10 somut adım hemen atılmalıdır:
1.  Su yönetimiyle ilgili koordinasyon-

suzluk ortadan kaldırılmalı, kurum-
lar arasındaki yetki ve sorumluluk 
karmaşasına son verilmelidir.

2.  Tüm paydaşların mutabakatı alı-
narak hazırlanan bir Su Kanunu 
yürürlüğe konmalı, su havzası 
planlama ve uygulamalarında yerel 
yönetimler güçlü ve yetkili yapılar 
haline getirilmedir.  

3.  Su yatırımları havza ölçekli bütün-
cül planlarla uyumlu olarak su ve 
atık su master planlarına göre 
yapılmalı; kamu kaynakları ekono-
mik ve ekolojik fizibilitesi düşük 
yatırımlara aktarılmamalıdır. Yerel 
yönetimlerin çevresel altyapı pro-
jelerine yönelik kaynakları artırıl-
malıdır.

4.  İklim krizi ile etkin mücadele için 
imzalanan Paris İklim Anlaşması 
ivedilikle onaylanmalı; iklim deği-
şikliğinin yaratacağı olumsuz etki-
lerin önlenmesi amacına yönelik 
hazırlanan İklim Değişikliği Kanunu 

Tasarısı üzerinde çalışmalar yoğun-
laştırılmalıdır.

5.  Kuruyan göllerin, Salda Gölü, Bur-
dur Gölü, Tuz Gölü, Seyfe Gölü 
ve diğer sulak alanların tahribatı 
sonlandırılarak restore edilmeli ve 
doğal su döngüleri korunmalıdır.

6.  Su havzalarındaki tüm noktasal 
ve yaygın kirlilik kaynakları kont-
rol altına alınmalı; merkezi ve yerel 
idarelerce etkin bir şekilde denet-
lenmelidir.

7.  Tarımda doğru ürün planlaması 
yapılarak ve tasarruflu sulama 
sistemlerine geçilerek su israfı 
önlenmeli, tarımsal sulama en az 
%50 oranında azaltılmalıdır. Bu 
amaçla, ekonomik değeri yüksek 
ve su talebi olmayan yerel tohum 
ve hayvan ırkları teşvik edilmelidir.

8.  İstanbul’a yapılmak istenen “Beton 
Kanal” gibi suyun doğal döngü-
süne zarar veren tüm israf projeleri 
iptal edilmelidir.

9.  Güncelliğini yitiren su ve kanali-
zasyon idaresi mevzuatı yeniden 
düzenlenmeli; büyükşehir statü-
sünde olmayan diğer illerde de su 
ve kanalizasyon idareleri kurulma-
lıdır.

10.  Yaşamın vazgeçilmez unsuru olan 
su, temel kamusal hak olarak kabul 
edilmeli, ekolojik ve toplumsal bir 
değer olarak tanımlanmalı, su hiz-
metlerinde kamu işletmeciliği esas 
alınmalıdır.  

 
Biz Türkiye’nin 22 belediye baş-

kanı, yetki, görev ve sorumluluklarımız 
doğrultusunda kendi illerimizdeki su 
yönetimini yukarıdaki ilkeler doğrul-
tusunda gerçekleştireceğimizi beyan 
ediyoruz. Bu belgede çerçevesi çizilen 
su politikası ülkemizde tesis edilene 
kadar, çalışmalarımızı kararlılıkla sür-
dürmeye ve hep birlikte haykırmaya 
devam edeceğiz: Başka bir su yönetimi 
mümkün!” n
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Kontrol Vanaları 
›	 Basınç	Sabitleme	/	Relief	Vanaları
›	 Solenoid	Kontrol	Vanaları
›	 Debi	Kontrol	Vanaları
›	 Darbe	Önleme	Vanaları
›	 S	eviye	Kontrol	Vanaları

•	 Çok	düşük	yük	kaybı,	düzenli	akış,	enerji	tasarrufu
•	 Geniş	bir	aralık	içinde	basınç	ve	akış	değerlerinin	

hassas	ve	kararlı	olarak	düzenlenmesi
•	 C-Valves	vanaları	normalde	kapalı	(NC)	
	 veya	normalde	açık	(NO)	olarak	çalışır
•	 Üstün	kavitasyon	direnci
•	 Hızlı	reaksiyon
•	 Koç	darbesine	karşı	yüksek	mukavemet
•	 Dayanıklı	simetrik	yapı
•	 Yüksek	mekanik	direnç
•	 PN16,	PN25	veya	PN30	basınç	sınıfları
•	 Gürültüsüz	çalışma

TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş.
Büyükdere	Cad.	No:	85	Stad	Han	Kat:	7	34387	Mecidiyeköy	-	İstanbul

T:	+90	(212)	217	85	40	•	F:	+90	(212)	217	85	41
teksu@teksuas.com	•		www.teksuas.com

Çoklu Vanalar (MV) (DN200 ve üzerindeki çaplar için) 
Yüksek	tüketimin	olduğu	çalışma	şartlarında,	M1	tip	vanaların	
manifoldlar	vasıtasıyla	birleştirilmesi	ile	kontrol	sağlanmaktadır.	
Herbir	MV,	tek	bir	kumanda	tablası	ve	pilot	ile	çalışabilir.

Opsiyonel	olarak,	wafer	tip	kelebek	vanaların	
kullanımı	ile	su	hattında	kesintiye	yol	açmadan		
M1	vanaların	bakımın	gerçekleştirilebilir.	
Çok	yüksek	akış	değerlerindeki	işletme	şartlarında	
birden	fazla	manifoldlu	vananın	paralel	bağlanması	
suretiyle	talep	karşılanabilir.	

C-Paralel	(ikili	vana),	çalışan	bir	NC	vananın	işlem	görmemesi	
durumunda	otomatik	olarak	kapanması	ve	stand-by	durumunda	
bekleyen	diğer	vananın	devreye	girmesi	gibi	mükemmel	bir	akış	
çözümü	üretir.

B-Paralel	tip	kontrol	vanaları	kullanılarak	ise,	basınç	düzenleyici	
kontrol	vanası	ve	kelebek	vana	ile	izole	edilmiş	by-pass	hattı	
sayesinde	suyun	akışı	kesilmeden	bakımı	sağlanabilir.
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enis@burkut.com.tr

SAF SU HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ
Enerji üretim tesisleri gibi bazı sanayi sektörleri iletkenliği çok düşük “Yüksek Saflıkta Su” 
kullanır. Saf su üretimi için birçok cihazdan oluşan su arıtım sistemleri kurulur. Bu cihazların en 
önemlileri ters ozmoz ve EDİ cihazlarıdır.

DİKKAT: Çok saf sular hava ile 
temas ettiği anda, hava içinde bulu-
nan karbon dioksit (CO₂) gazı kısa 
zamanda saf su içinde çözünür ve 
suyun iletkenliği derhal yükselir.  Saf 
su çok “AÇ” olduğu için temas ettiği 
maddelerin bir çoğunu çözer.

Yazarın notu: Bu yazımız SAF SU 
hazırlama konusunda fikir vermek 
amacı ile kaleme alınmıştır. Saf Su 
hazırlama konusu çok ayrıcalıkları olan 
prosesler içerir; bu yazımız bu konunun 
bir özetidir. 

Saf Su Nedir?
Halk dilinde “Saf Su” sözü, içilen 

bazı kaynak suları için ve yağmur suyu 
için kullanılır. Teknik dilde ise, “Saf Su” 
konusunu rakamsız ve birimsiz konuş-
mak doğru değildir.  Saf Su’yun teknik 
olarak anlatımı için üç tür birim kulla-
nılabilir:
1. Su içindeki çözünmüş safsızlıkların 

miktarını belirten “miligram/Litre – 
mg/L” birimi;

2. Su içindeki safsızlıkların suda oluş-
turduğu iletkenliğin birimi olan 
“mikroSiemens/cm  - μS/cm” veya 
“miliSiemens/cm - mS/cm”; 

3. İletkenliğinin ölçülmesi güç olan 
çok saf sular için “direnç” ölçümü 
olarak “MegaOhm/cm – MΩ/cm” 
birimi.
En saf suyun 25°C sıcaklıktaki 

direnci 18,2 MegaOhm/cm’dir, bu da 

yaklaşık 0,055 μS/cm iletkenliktir.    

“Deiyonize Su” deyimi:
Bir sanayi işletmesi bizden “Deiyo-

nize su sistemi” için teklifi istedi. İşletme 
ilk kurulduğunda başka bir sanayi işlet-
mesinden “deiyonize su” satın aldıkla-
rını ve dışardan su getirmenin pratik 
olmadığı için kendi işletmelerinde bu 
tesisi kurmak istediğini beyan etti.  

İşletmenin ihtiyacı olan suyun ilet-
kenliğini sorduk, bu bilgi gelmeden 
teklif hazırlamanın doğru olmadığını 
belirttik. “Deiyonize su” deyince bizim 
aklımıza gelen su kalitesi, “bir mikroS/
cm” iletkenlik altında bir su idi.  Müşteri 
iki gün sonra “rakamsal” olarak suyun 
saflık derecesini bildirdi: 20 – 30 mik-
roS/cm iletkenlikte suya ihtiyaçları var-
mış.  Bu durumda, basitçe ters ozmoz 
tekniği ile elde edilebilecek bir su oldu-
ğunu öğrenmiş olduk ve kısa zamanda 
bu sistemi kurduk. 

“Deiyonize su” iyonlarından arın-
mış, yani çok düşük iletkenlikte su 
demektir; “Demineralize su” deyimi de 
aynı anlamı taşır, minerallerden arınmış 
çok düşük iletkenlikte su demektir. 

Resim 1. Saf Su Üretimi için EDI Sistemi 
2 x 50 m³ Saat
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Resim 2.  İki Kademeli Ters Ozmoz Cihazı

Çok saf sular nerede kullanılır?
Bazı sanayi proseslerinde 0,1 μS/cm 

altındaki saflıkta sular kullanılır, örneğin 
buhar ile çalışan enerji santralları, bazı 
kimya işletmeleri, elektronik sektörü, 
ilaç sektörü gibi.

Çok saf suları hazırlamak için 
gerekli bilgiler:

Öncelikle işletmeye gelen ham 
suyun karakteri, en az iki farklı labora-
tuarda yapılmış detaylı su analizi ve 12 
ay içinde ham su kalitesinin değişkenlik 
ihtimalleri ve ham su sıcaklığı incelen-
melidir ki kurulacak olan su saflaştırma 
sistemi, ham suyun değişkenliklerine 
rağmen, işletmenin ihtiyacı olan saf 
suyu sürekli üretebilsin.

Ham sudan çok düşük iletkenlikte 
proses suyu üretecek olan cihazlara 
su içinde bulunan “mekanik” ve “mik-
robiyolojik” kirlilikler girmemelidir, 
aksi halde çok sık bakımlar ve sistem 
duruşları yaşanır ve saf su üretecek 
cihazların ömrü kısa olur.  Bu sebeple, 
ön şartlandırma olarak, ihtiyaca göre 
birkaç kademeli su filtrasyonu ve su 
dezenfeksiyonu su arıtım sistemin baş-
langıcında yer almalıdır. 

İki Kademeli Ters Ozmoz Sistemi:

İşletmenin ihtiyacı olan su kalitesi 
3 – 4 μS/cm civarındaysa, çoğu zaman 
kuyu sularından ve şebeke sularından 
iki kademeli ters ozmoz sistemi ile iste-
nen iletkenlikte proses suyu elde edilir.  
İki kademeli ters ozmoz sisteminde, ilk 
ters ozmozun ürettiği kaliteli su ikinci 
ters ozmoz cihazının besi suyu olur.

Ters ozmoz tekniği ile 10°C - 15°C su 
sıcaklığı altında olan ham sulardan en 
düşük 2 μS/cm civarında su üretilebilir. 
Ham su sıcaklığı daha yüksekse, ters 
ozmoz üretim suyu en düşük 3 μS/cm 
olur.  Daha düşük iletkenliğe ihtiyaç 
varsa, bu durumda, aşağıda tarif edi-
len EDİ cihazı (Elektro-De-İyonizasyon) 
sisteme eklenir; EDİ cihazı ters ozmoz 
üretim suyu ile beslenir ve çok düşük 
iletkenlikte su elde edilir.

Ham su iletkenliği 300  - 400 μS/
cm gibi düşük iletkenlikte olduğunda, 
yalnızca tek ters ozmoz geçişi sonrası 3 
– 4 μS/cm saflıkta su elde edilir.  Ancak, 
bizim hayat tecrübemize göre, düşük 
iletkenlik isteyen bir işletmede, sanayi 
prosesinin emniyeti için, tek geçişli ters 
ozmoz sistemi ile yetinmek işletme risk-
lerini de beraberinde getirir. Çünkü, 
ham suda oluşabilecek farklılıklar der-
hal üretilecek suyun iletkenliğine yansır:
• Ham su iletkenliği artarsa ürün suyu 

iletkenliği artar. 
• Ham suyun sıcaklığı artarsa ürün 

suyu iletkenliği artar.
• Membranları koruyan antiskalant 

dozajında hata yapılırsa ters ozmoz 
membranları tıkanmaya başlar ve 
üretim suyu iletkenliği artar.

• Ters ozmoz ön arıtımında oluşa-
bilecek her sorun üretim suyunun 
kalitesini etkiler.
Dolayısı ile, proses suyu iletkenliği-

nin 3 - 4 μS/cm üzerine çıkması isten-
miyorsa, proses suyu kalitesini emni-
yete almak için iki kademeli ters ozmoz 
sistemi yatırımını öneririz.  

İki kademeli ters ozmoz sisteminde 
ilk ters ozmoz cihazı ham sudaki deği-

şiklere göre farklı kalitede su üretir 
ve sistemin ön arıtmasında oluşacak 
sorunları karşılayacağı için sık sık bakım 
ister.  Ancak, birinci ters ozmoz ciha-
zından çıkıp ikinci kademe ters ozmoz 
cihazına gelen suyun iletkenliği değişse 
dahi ikinci kademe ters ozmoz cihazı 
her zaman 3 - 4 μS/cm kalitede su 
üretir ve ön arıtmanın sorunlarından 
etkilenmediği için işletmenin prosesine 
her zaman kaliteli su sağlar.

Bir μS/cm altında su üretimi için 
EDİ Cihazı:

Sanayi prosesinin ihtiyacı “BİR μS/
cm” altındaki bir iletkenlikte su ise, ters 
ozmoz ile elde edilen su “EDİ – Elekt-
ro-De-İyonizasyon” adı verilen cihaz-
dan geçirilir ve bu cihaz sayesinde 0,06 
μS/cm (16 MegaOhm/cm) kalitede su 
elde edilebilir.

Tek Kademe Ters Ozmoz ve EDİ 
Cihazı:

Ham su iletkenliği 1000 μS/cm 
altında olduğunda, tek kademe ters 
ozmoz cihazı ile, “teorik olarak”  EDİ 
cihazının besi suyu parametreleri elde 
edilebilir.  Bugün imal edilen EDİ cihaz-
larının bazılarının besi suyu kalite sınır-
ları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Resim 3.  EDİ Cihazı Biriminin Kesiti
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Ancak, yukarıdaki “İki Kademeli 
Ters Ozmoz Sistemi” paragrafında anla-
tıldığı gibi,  tek kademe ters ozmoz 
cihazı ile düşük iletkenlikte EDİ besi 
suyu üretilse bile, ham sudaki deği-
şiklikler ve yapılacak işletme hataları 
sebebi ile EDİ besi suyunun tek kademe 
ters ozmoz cihazı ile elde edilmesi risk-
ler taşır.  Bu sebeple EDİ öncesi ikinci 
kademe ters ozmoz cihazı sistemin 
sigortası gibi bulunmalıdır.

İki Kademeli Ters Ozmoz ve EDİ 
Cihazı  Sistemi:

EDİ besi suyunun iki kademeli ters 
ozmoz sistemi ile hazırlanması birçok 
işletme riskini ortadan kaldırdığı için 
emniyetli bir sistemdir ve öneririz.  
Çünkü, ne kadar önlem alınırsa alınsın, 
birinci ters ozmoz cihazı işletme hata-
larına açık bir teknolojidir. Birinci ters 
ozmoz cihazı üretim suyu iletkenliği 
artsa bile, ikinci ters ozmoz cihazının 
üretim suyu kalitesi EDİ besi suyu kri-
terlerini karşılar, böylece hem EDİ cihazı 
korunmuş olur, hem de prosesin ihtiyacı 
olan düşük iletkenlikteki suyun üretimi 
devam eder. 

Reçineli Su Saflaştırma Sistemi 
ile Çok Düşük İletkenlikte Saf Su 
Üretimi: 

Bu yazımızda saf su üretim sistem-
leri olarak  ters ozmoz ve EDİ yöntem-

Birim Sınırlar

İletkenlik microS/cm < 43

Sertlik mg/L (CaCO3) < 1.0 

Silikat SiO2 mg/L < 1.0 

Toplam Organik Karbon (C olarak) mg/L < 0.5

Su Sıcaklığı °C 5 – 38

CO2 mg/L 2 - 3

lerine yer verdik, çünkü son yıllarda bu 
sistemler daha çok tercih edilmektedir. 
Ancak günümüzde iyon değiştirici reçi-
neli sistemler ile çok düşük iletkenlikte 
su elde eden sistemler hala kurulmakta 
ve işletilmektedir.  Reçineli sistemler 
ters ozmoz / EDİ sistemine kıyasla daha 
çok yer tutar ve çok miktarda  rejene-
rasyon kimyasalı tüketir, buna karşın 
ters ozmoz tekniğine kıyasla daha az 
su atar.   

Resim 4. İki Kademeli T.O. ve EDİ Sistemi

NOT 1: Makaledeki bilgiler 
RO ve EDİ teknolojisi ile ilgilidir, 
markaya veya firmaya göre 
değişmez.

NOT 2:  EDİ cihazının çalışma 
yöntemini anlatan makalemiz 
Su ve Çevre Dergisi Ocak 2012 
sayısında yayınlanmıştır. n
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“ARITMA ÇAMURLARINDA
 BÜYÜK BİR DEĞER VAR”
Arıtma çamurlarının sahip oldukları enerji potansiyeli bakımından büyük bir değer 
taşıdığını ifade eden INEVA Genel Müdürü Erman Çakal, “Atığa değer katan teknoloji” 
ilkesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyor.

INEVA GENEL MÜDÜRÜ ERMAN ÇAKAL:

Türkiye’de arıtma çamurlarının 
ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili 
mevcut durumu ve potansiyeli nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’deki evsel ve endüstri-
yel atık su arıtma tesislerinden 
günde yaklaşık 8-9 bin ton arıtma 

çamuru çıkarıldığını tahmin ediyoruz. 
Gelişen teknoloji ve tüketim alışkanlık-
ları nedeniyle atık çamur miktarı her yıl 
biraz daha artış gösteriyor. Bu çamurla-
rın taşınmasının yönetimi, bertaraf mali-
yetlerinin yüksekliği nedeniyle kurumlar 
için önemli bir zorluk. Bu konu çevre 
ve insan sağlığı açısından da büyük bir 
önem taşıyor. Öte yandan aslında arıtma 
çamurlarının ham madde olarak yarata-
bileceği büyük bir değer var. 

Arıtma çamuru yönetimi konusunda 
kurutma, depolama, tarımda kullanım 
gibi sürdürülebilir olmayan ve nihai ber-
taraf niteliği taşımayan çeşitli yöntemler 
olmakla birlikte, çevreci, sürdürülebilir 
ve enerji kazanımı sağlayan yöntemler 
de mevcut. Bu çamurların termokim-
yasal yöntem veya daha bilinen adı ile 
yakma yöntemiyle nihai şekilde bertaraf 
edilen ve enerji üretilen kısmı sadece 
%15-20 mertebesindedir. INEVA olarak 
biz arıtma çamurlarını termal olarak ber-
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taraf edip, bu süreçten buhar ve elekt-
rik üretiyoruz.  Arıtma çamurları sahip 
oldukları enerji potansiyelleri göz önüne 
alındığında büyük bir değer taşıdığın-
dan, arıtma çamurundan enerji üreten 
tesislerin sayısının artması en büyük 
temennimizdir. 

Hayata geçirdiğiniz tesislerin 
kapasitesi, ekonomiye kazandırılan 
atık miktarı, çevreye olan katkıları 
ve enerji üretim seviyesi gibi konular 
hakkına bilgi alabilir miyiz?

2016 yılında Coşkunöz Holding bün-
yesine katılan INEVA yüzde 100 yerli ser-
mayeyle kurulmuş, Türkiye’nin ilk arıtma 
çamuru yerinde bertaraf lisansına sahip 
tesisini kuran şirket. 2008-2009 yılları 
arasında TÜBİTAK ile birlikte çalışma-
lar yürütmeye başladık. 2014 yılında ise 
Ar-Ge süreçlerini tamamlayarak arıtma 
çamurunu kurutmaya gerek kalmadan 
bertaraf etme ve enerji geri kazanımı 
konusunda bir ilki başardık.

INEVA olarak geliştirdiğimiz sistem 
sayesinde atık su arıtma tesislerinde 
konumlanarak, arıtma çamurunu taşı-
maya ve kurutmaya gerek kalmadan 
termal bertaraf yöntemiyle tamamen 
yok edebiliyoruz. Bunu yaparken oluşan 
su buharını da türbin veya ORC sistem-
leri ile elektriğe çeviriyoruz ya da proses 
buharı olarak kullanabiliyoruz. 1 ton atık-
tan 1,5 ton buhar enerjisi üretebildiğimiz 
gibi bu buhardan da 0,15 ila 0,2 MW 
yenilenebilir enerji statüsünde elektrik 
elde edebiliyoruz. Müşterilerimiz beledi-
yelerin su kanal idareleri, atık su arıtma 
tesisi olan organize sanayi bölgeleri ve 
kendi atık su arıtma tesisleri olan özel 
sektör firmalarından oluşuyor. Her il ve 
ilçenin bir atık su arıtma tesisi var ve bu 
tesislerde işlemin doğal sonucu olarak 
arıtma çamuru çıkıyor.  Çıkan bu arıtma 
çamurlarının çevre ve insan sağlığı 
açısından bir şekilde bertaraf edilmesi 
gerekiyor. Biz de bu noktada müşte-
rilerimize kendi teknolojimizle çözüm 

Ukrayna, Rusya, Sırbistan ve Makedonya. 
2021, 2022 yılları için hedeflerimizden 
biri de yüzde 100 yerli ve milli teknolo-
jimizle yurtdışında da referans tesisler 
kurmak. Bu alanda Doğu Avrupa, Türki 
Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarında 
aktif rol oynayarak, yerli ve milli atık 
bertaraf sistemimizi Türkiye dışındaki 
pazarlara da açmayı hedefliyoruz. 

Ar-Ge çalışmalarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

Ar-Ge, bir sanayi grubu olarak Coş-
kunöz Holding’in faaliyetlerinin can 
damarını oluşturuyor. Holding bünye-
sinde iki Ar-Ge merkezi bulunuyor. Her 
yıl yaklaşık 4 milyon Euro’yu Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz. Otomotivde özellikle odak-
landığımız alan yüksek mukavemetli 
saclar, yeni nesil alternatif malzemeler 
ve yenilikçi birleştirme teknolojileri. 
Diğer Ar-Ge merkezimizde ise bilgi 
teknolojileri üzerine çalışıyoruz. 

INEVA özelinde Ar-Ge alanında ulu-
sal ve uluslararası alanda bilinen üniver-
sitelerin konusunda uzman akademis-
yenleri, enstitüler ve tedarikçilerimizle 
iş birliği halindeyiz. İnovasyon alanında 
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 
Farklı atıkların bertarafından enerji üre-
tecek sistemler üzerinde de çalışıyoruz. 
‘Atığa değer katan teknoloji’ ilkesi çer-
çevesinde, Endüstri 4.0’ın bize sunduğu 
imkanlardan da yararlanarak “Düne, 
bugüne ve geleceğe saygı” prensibiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sektörünüzde görmüş olduğunuz 
sorunlar ve çözüm önerileriniz 
nelerdir? Yeni yatırımların hayata 
geçmesi için kamudan beklentileriniz 
bulunuyor mu?

Türkiye, enerji verimliliği ve çevreci 
teknolojilerde son yıllarda büyük bir 
mesafe kaydetti. Bu alanda yatırımlar 
hız kesmeden devam etmek zorunda. 
Bu konudaki vizyonumuzu ve kararlılığı-
mızı sürdürmeliyiz. Bu konu tek başına 

sunuyoruz. INEVA olarak akışkan yatak 
teknolojisine sahip iki tip reaktör üreti-
yoruz. Biri 30 ton/gün, diğeri 60 ton/
gün kapasiteli. Örneğin günlük 240 ton 
kapasiteye ihtiyaç varsa, müşterimize 
60 ton/gün kapasiteli reaktörümüzden 
4 adet kurabiliyoruz. Şu anda 8 farklı 
lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Bun-
ların 5’inde buhar üretilirken Kocaeli’de 
2, Gaziantep’te devreye alınacak 1 tesi-
simizde elektrik üretiliyor. Tesislerimiz 
Bursa, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Elazığ, 
Gaziantep ve Bolu illerinde bulunuyor. 
Yurtdışında ise 6 ülkede temsilcilikleri-
miz mevcut. 

Öne çıkan bazı referans projeleriniz 
ile devam eden projeleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Kocaeli Su Kanal İdaresi Kullar ve 
Gebze Atık Su Arıtma Tesisleri’nde 
yer alan arıtma çamuru yakma ve 
enerji kazanım tesislerimiz ile devreye 
alma çalışmaları devam eden Gazian-
tep Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve 
Endüstriyel Arıtma Çamuru Yakma ve 
Enerji Geri Kazanım Tesisi’nde, arıtma 
çamurunun bertarafından elde edilen 
buhar enerjisinden elektrik enerjisi üre-
timine başladık. Devreye aldığımız bu 
tesislerle, hem kurumları günlük 430 
ton atığın bertaraf maliyetinden kurtar-
dık, hem de saatte 4,4 MW’lık elektrik 
enerjisi üreterek enerji kazancı sağladık.  

Özel sektörde en önemli müşteri 
gruplarımızdan biri de tavuk kesimha-
neleridir. Müşterilerimizin üretim kam-
püsleri içinde tesisler inşa edip, kendi 
atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma 
çamurlarını, kendi teknolojimizle üretti-
ğimiz akışkan yataklı reaktörlerimizde 
yakarak kesimhanelerin ihtiyaç duyduğu 
buharı sağlıyoruz. 

Türkiye dışında da yatırım planlarınız 
bulunuyor mu?

Yurtdışında temsilciliklerimiz bulu-
nuyor. Bu ülkeler Bulgaristan, Romanya, 
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sadece kamuya veya özel sektöre bıra-
kılamayacak kadar önemli ve iş birliğini 
zorunlu kılıyor. Türkiye’de hidroelektrik, 
rüzgar, güneş, biyokütle gibi yenilene-
bilir enerji kaynaklarının artırılması için 
ciddi programlar ve teşvikler devreye 
alındı. 

Türkiye’nin giderek daha çok gün-
deme gelen önemli bir çamur yönetimi 
sorunu var. Geleceğimizi tehdit eden bu 
atığın en uygun yöntemlerle bertaraf 
edilmesi için kamu kurum ve kuruluşları-
nın hem finansal destek ve teşvik meka-
nizmalarıyla hem de kamu ve özel kuru-
luşları yönlendirerek verecekleri destek 
çok önemli. Denetimlerin sıklaştırılması 
ve her kurumun bu konuyu öncelikli 
gündem maddesi haline getirmesinin 
sağlanması gerek.

Firma olarak gelecek hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?

Türkiye’de arıtma çamurunun ter-
mokimyasal yöntemlerle bertaraf edilen 
kısmında yüzde 45 gibi çok önemli bir 
pazar payına sahibiz. Öncelikli hedefle-
rimizden biri, sektördeki faaliyetlerimizi 
artırarak bu önemli sorunun çözümün-
deki katkımızı da büyütmek. Yüzde 100 
yerli ve milli teknolojimizle faaliyetleri-
mizi Türkiye dışına da taşımak istiyoruz. 

2021 yılında, elektrik üretimi gerçek-
leştiren mevcut tesislerimizle yıllık 145 
bin 200 ton arıtma çamurundan yıllık 
33 GWh elektrik üretmeyi, buhar üretimi 
gerçekleştiren tesislerimizden ise yıllık 
74 bin 480 ton buhar (elektrik olarak 
karşılığı yıllık 11,4 GWh) üreterek müş-
terilerimize katkı sağlamayı planlıyoruz. 

2021 yılında yatırıma başlamayı plan-
layan firmaları da hesaba kattığımızda 
toplamda yıllık 67,5 GWh’lik enerji üre-
tim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
İnovasyon ve Ar-Ge tarafında da 

çalışmalarımız devam ediyor. INEVA 
Çevre Teknolojileri, çevre alanında en 
prestijli ödüllerden biri olan ‘National 
Energy Globe Award 2019 Turkey’de 
“Kamu ve Özel Sektörde Arıtma Çamur-
larının Bertarafı ve Elektrik Enerjisi Üre-
tim Tesisi” projesi ile birinci oldu. Yeni 
teknolojilerle atık bertarafı alanındaki 
faaliyetlerimizi artırarak bu sorunun 
çözümünde Türkiye’de kamunun ve özel 
şirketlerin ilk tercih ettiği çözüm ortağı 
olma hedefindeyiz. n
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RADAR
ULTRASONIC
IS THE BETTER

www.vega.com/vegapuls
Radar teknolojisinin tüm avantajları:

695,- €
VEGAPULS 31 

Kompakt 80 GHz seviye  sensörü 
Ekran içi gösterimi

VEGA KONTROL CİHAZLARI 
SANILDIĞINDAN ÇOK DAHA 
FAZLASINI YAPABİLİR

VEGA Kontrol cihazları sanıldığından çok daha 
fazlasını yapabilir. Su ve atık su sanayinde 
çok farklı otomasyon proses söz konusudur. 

Örneğin sensörler sürekli proses kontrol ve kumanda 
sistemine prosesin aktüel durumu hakkında bilgiler 
iletir. Ölçüm değerleri burada işlenir veya öngörülen 
başka bir sisteme entegre edilir. Tüm bu işlemler için 
ilave bileşenlerden biri olan kontrol cihazına ihtiyaç 
duyulur.

Kolay Montaj için Aksesuarlar
VEGA’nın sunduğu geniş montaj aksesuarları, 

sensörlerin ve kontrol cihazların montajını destekler 
ve kolaylaştırır. Böylece cihazlar, uygulamanın tam 
gerektirdiği pozisyona sabitlenebilir. Sensörlerin kuru-
lumunu kolayca yapabilir, aynı zamanda cihazlar dış 
etkenlerden korunur. 

Hızlı Okuma
• Üzeri açık oluklarda debi ölçümü gibi uygulama-

ların ayarları kolayca yapılabilir,
• İyi görülür, üzerine kuvvetli güneş ışınları düştü-

ğünde veya karanlıkta bile kolayca okumak müm-
kündür,

• Yaylı klemenslere hiçbir alet gerektirmeden 
kolayca bağlanabilir,

• Renkli arka plan ışıklandırması sayesinde ölçüm 
noktasının durumu hızla anlaşılır,       

• Bulunduğu yerde hızlı tanı koyma olanağı,
• İstendiği şekilde ayarlanabilir, ölçüm değeri birim, 

çubuk grafik ve durum çubuğu. n                                                                                                   

ÜRÜN
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KONUK YAZAR

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ATIKSU 
GERİ KAZANIMI

Sürdürülebilirlik kavramı çevre, ekonomi ve sosyal eşitlik 
olmak üzere üç önemli unsurdan oluşmaktadır. Çevre konu-
sundaki en önemli bileşen ise atık su yönetimidir. Atık su, 
evsel veya endüstriyel amaçlı harcanmış ve kullanılmış su 
olarak tanımlanmaktadır. Arıtılmadığı sürece çevre ve insan 
sağlığına zarar verecek içeriğe sahiptir. Atık su yönetimi, su 
kalitesi ve insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip 
olduğundan yüzyıllar boyunca önemli bir konu olmuş ve 
günümüzde arıtma teknolojileri açısından büyük ölçüde 
gelişme kaydetmiştir.

Günümüzde su kaynakları, ülkeler arası stratejik ilişkilerin 
yürütülmesinde en önemli faktörler arasında bulunduğu 
için ülkemiz gibi zengin doğal kaynakları barındıran coğ-
rafyalarda kaynakların tüketilmesi problemi daha da önem 
kazanmıştır. Nüfus artışıyla beraber artan talebe karşılık 
gelen su kaynakları hızla azalmakta ve oluşan atık suların 
sadece arıtılması yeterli olmamaktadır. Bu sebepten dolayı, 
arıtılmış atık suların çeşitli amaç ve uygulamalarda kullanımı 
için alternatif yöntemler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Atık 
suların geri kullanımı ile hem su kaynaklarının tüketiminde 
büyük ölçüde azalma, hem de deşarj edilen arıtılmış atık 
suların çevresel etkilerinin en aza indirilmesi sağlanmaktadır. 
Bu konsept dahilinde, yakın gelecekte atık su yönetim sis-
temlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi beklenmektedir. Bu 
nedenle, atık su arıtmanın yanı sıra kaynak geri kazanımına 
öncelik verilmelidir. 

Öte yandan, bugün dünya bir su kriziyle karşı karşıyadır 
ve yarım asırda ikiye katlanan dünya nüfusunun yedi milyara 

Sürdürülebilirlik anlayışı, 1987 yılında Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu’nun getirdiği bir tanımla başlar. 
Sürdürülebilirliğin, gelecek nesillerin kendi ihtiyaç-

larını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün 
ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ekonomik kalkınma eylemi 
olduğu öngörülmektedir (WCED 1987: 39). Bu tanım, bu 
kapsamlı kavramı anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Sür-
dürülebilirlik, temelde dünyanın biyofiziksel ortamı ile ilgilidir 
ve esasen doğal kaynakların kullanımına ve tüketilmesine 
odaklanmaktadır. Sürdürülebilirliğin köklerinin çevrenin ve 
doğal kaynakların korunmasına dayandığı düşünülse de, 
aslında dünyanın, canlıların sağlığını tehdit etmeden insan 
nüfusunu ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmesi için 
istikrarlı bir duruma gelebilmesi ile ilgilidir.

Sürdürülebilirlik, eşzamanlı olarak çevreyi korumak, eko-
nomik büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmek ve sosyal adaleti 
desteklemekle başarılabilir. Günümüzde tüm dünya, iklim 
değişikliği, kuraklık, su ve hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik 
kaybı gibi çevresel sorunlar ve beraberinde gelen ekonomik 
zorluklar yüzünden sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda 
önemli sıkıntılarla baş etmek durumundadır (Rockström vd., 
2009; Jackson, 2009; Meadows vd., 2004; WWF, 2014). 
Son yıllarda giderek artan sanayileşme ve buna bağlı ola-
rak iş olanaklarının fazla olduğu bölgelere yapılan göçler, 
beraberinde düzensiz nüfus artışına ve doğal kaynakların 
bilinçsizce tüketimine sebep olmaktadır. Küresel ölçekte 
su kaynaklarının hızla tükenmesi günümüzdeki en önemli 
problemlerden biridir. 

Ece Has
Arbiogaz Çevre Mühendisi 
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yükselmesi nedeniyle su kaynakları ciddi bir baskı altındadır 
(Lazarova et al., 2021). Çağımızın önde gelen uluslararası 
endişesi, plansız kentleşmeye, aşırı sanayileşmeye ve iklim 
değişikliğine yol açan hızlı nüfus artışının yarattığı çevresel 
streslerdir. Tüm çevresel kaynaklar arasında tatlı su en çok 
etkilenen doğal kaynaktır. Hızlı kentleşme ve endüstriyel 
faaliyetler aynı zamanda ağır su kirletici yükleri oluşturacak 
ve hem evsel hem de endüstriyel kullanım için daha yüksek 
seviyelerde su çekilmesine yol açacaktır. Su stresi azaltımı 
için ümit verici çözümlerden biri, su kalitesini ve rekabetçi 
su talebi yönetimini iyileştirebilecek suyun yeniden kullanımı 
teknolojilerinin uygulanmasıdır. Ayrıca nüfus artışı ve top-
lumların farmasötik olarak aktif bileşiklere ve kişisel bakım 
ürünlerine olan bağımlılığı sonucunda Yeni Nesil Kirleticiler 
(Emerging OrganicCompunds, EOC) su kütlelerinde birik-
meye başlamıştır. Bu kirleticiler eser miktarlarda dahi (ng/L 
veya mikto) ekosistem için büyük risk oluşturmaktadır (Kose-
oglu-Imer vd., 2020). Tarımsal akış, çamur uygulamaları, 
kentsel konutlardan, hastanelerden, imalat sanayilerinden 
gelen atık sular ve atık su arıtma tesislerinden deşarj edilen 
arıtılmamış / arıtılmış atık sular, EOC'lerin çevreye intikal 
ettiği olası yollardır. EOC'lerin çevreye deşarj edilmesine iliş-
kin katı düzenlemeler, Avrupa Birliği (AB, 2000) ve Amerika 
Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafın-
dan uygulanmaktadır. Son zamanlarda, TC Tarım ve Orman 
Bakanlığı İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Prosedür Tebli-
ğine, fizikokimyasal özelliklere sahip ve Yeni Nesil Kirleticile-
rin bir kolu olan kırk dokuz farklı mikro kirletici parametresi 
ve bunların arıtma yöntemleri için yeni bir madde eklenmiştir. 
Sonuç olarak ilerleyen çağ ile beraberinde getirdiği yeni tür 
kirleticiler de yönetmeliklerin sürekli olarak değişimine sebep 
olmakta ve dolayısıyla sürdürülebilir bir su yönetimi için geri 
kazanımın önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

ATIKSU GERİ KAZANIM TEKNOLOJİLERİ
Atık suyun geri kazanılmasında, suyun kullanım amacına 

yönelik çeşitli teknolojiler uygulanmaktadır. Günümüzde; 
membran teknolojiler, aktif karbon ve ileri oksidasyon gibi 
daha ileri arıtma alternatifleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Membran teknolojileri; atık suların deşarj kriterlerine uygun 
arıtılması, nehir, göl, deniz ve kuyu sularında içme ve kulla-
nım sularının elde edilmesi, çeşitli endüstriyel proseslere su 
temini, proseslerde kullanılan kimyasal madde geri kazanımı 
gibi birçok alanda kullanılabilen son dönem arıtma yön-
temlerinin başında gelmektedir. Membran prosesler sürekli 
geliştirilen bir teknolojiye sahip olması, modüler olarak kul-
lanılabilmesi, taşınabilir olması, düşük miktarda alana ihtiyaç 
duyulması, çok yüksek konsantrasyonlarda çalışılabilmesi, 

sıcaklık değişimlerinden fazla etkilenmemeleri, yüksek kali-
tede çıkış suyu standartları sağlamaları, çevresel etkilerinin 
olmaması, ilk yatırım ve işletme maliyetinin düşük olması 
gibi avantajları ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran 
biyoreaktörler, mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), 
nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmoz (RO) ve ileri ozmoz (FO) 
yaygın olarak kullanılan membran teknolojileridir. Bununla 
beraber atık suyun geri kazanımında dezenfeksiyon ve ileri 
oksidasyon sistemleri de yaygın olarak uygulanmaktadır. 

Membran teknolojilerini kısaca özetlemek gerekirse; ilk 
ve en eski membran uygulaması olan mikrofiltrasyon (MF), 
konvansiyonel filtrasyon sistemlerine nazaran sudaki daha 
düşük ebatta partiküllerin tutulmasını sağlayan membran 
teknolojisidir. MF ile 0,05 -1,5 μm ebat aralığındaki partiküller 
maddeler ile bakteriler, büyük koloidal maddeler, kil ve silt 
sudan ayrılabilmektedir. Ultrafiltrasyon (UF) membranları 
ile mikrofiltrasyon (MF) membranları ile tutulan maddelere 
ilaveten boyutları 10-3 ile 10-1 μm arasında değişen virüs-
ler, hümik asitler, yüksek moleküler ağırlıklı proteinler ve 
organik maddeler sudan ayrılabilmektedir. Nanofiltrasyon 
(NF) yaklaşık 1 nanometre(=10 Angstrom= 10-9 m= 10-3 
μm) ebadındaki maddeleri sudan ayırabilmesi nedeniyle bu 
şekilde isimlendirilmiştir. Bu membranlar bilhassa +2 değer-
likli iyonların ve THM (trihalometan) prekürsörlerinin sudan 
ayrılmasında kullanılmaktadır. Sudan sertlik giderilmesinde 
yaygın olarak uygulanmaktadır. Ters ozmoz ise membran 
prosesleri içerisinde en ileri ve en yüksek giderme verimleri 
ile iyon ve katyonları, tüm çözünmüş maddeleri ve metal 
iyonları sudan ayırabilme özelliğine sahiptir. Son olarak ileri 
ozmoz (FO) henüz kullanımı yaygın bir membran teknolojisi 
olmamakla beraber yüksek seviyede askıda katı madde ve 
yüksek tuzluluk içeren atık suların filtrelenmesi gerektiği 
uygulamalarda kullanılır.

GERİ KAZANILMIŞ SU KULLANIM ALANLARI
• Kentsel Yeniden Kullanım: Musluk suyu, peyzaj sulama 

vb. 
• Endüstriyel Yeniden Kullanım: Soğutma suyu, kazan 

besleme suyu, proses suyu vb. 
• Tarımsal Sulama 
• Yeraltı Suyu İkmali: Arıtılmış atık suyun geri kullanım 

teknolojileri uygulanarak yeraltı suyu kaynaklarımıza 
yeniden doldurulduğu yenilikçi bir kavramdır. 

ARBİOGAZ ATIKSU GERİ KAZANIM PROJELERİ
Arbiogaz Çevre Teknolojileri olarak 1985’ten bu yana 

firmamızın ana faaliyet alanlarından biri olan atık su arıtma 
projelerinin kapsamına giren atık su geri kazanımı konusuna 

KONUK YAZAR
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büyük önem vermekteyiz. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz 
projelerimizde atık su geri kazanımını detaylı olarak ele alarak 
İşverenlerimizin istekleri doğrultusunda en uygun çözümleri 
sağlamış bulunmaktayız. Özellikle Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Atıksu Geri Kazanım Tesisi ile İstanbul Yeni Havalimanı 
Atıksu Arıtma Tesisi kapsamında yapmış olduğumuz geri 
kazanım tesisleri Türkiye’de atık su geri kazanımı alanında 
yapılmış örnek tesisler arasında yer almaktadır.

BTSO ATIKSU GERİ KAZANIM TESİSİ
BTSO Atıksu Geri Kazanım Tesisi 50.000 m³/gün kapasi-

teye sahip olup arıtılmış su ön filtrasyon, Ultrafiltrasyon (UF) 
ve Ters ozmoz (RO) teknolojileri uygulanarak proses suyu 
olarak kullanılmaktadır. Tasarım ve yapım işleri 8 ay gibi bir 
sürede tamamlanmış olan tesis 2007 yılından bu yana Orga-
nize Sanayi Bölgesinin proses suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

 YENİ HAVALİMANI ATIKSU ARITMA TESİSİ
Yeni Havalimanı Atıksu Arıtma Tesisi 15.000 m³/gün 

kapasiteye sahip olup proje kapsamında yapılan atık su 
arıtma tesisinde arıtılan ve klorla dezenfekte edilen atık su, su 
geri kazanım ünitesinde soğutma kulesi ve bahçe sulamada 
kullanılmak üzere ileri arıtmaya tabi tutulmaktadır. 

 GERİ KAZANIM SİSTEMİ- 1 (BAHÇE SULAMA SUYU):
Arıtılmış suların bir kısmı bahçe sulamada kullanılmak 

üzere sırasıyla kum filtresi, aktif karbon filtresi ve UV (ultra-
viole) dezenfeksiyon sisteminden geçirildikten sonra bahçe 
sulama amacıyla yeniden kullanılmaktadır.

GERİ KAZANIM SİSTEMİ- 2 (SOĞUTMA KULESİ SUYU):
Arıtılmış suların bir kısmı ise, soğutma kulesinde kullanıl-

mak üzere kum filtresi ve UF (ultrafiltrasyon) ünitelerinden 
geçirilerek soğutma kulesi ürün suyu terfi pompaları vasıta-
sıyla soğutma kulesine gönderilmektedir. 

Arbiogaz – BTSO Su Arıtma Tesisi- Ultrafiltrasyon Ünitesi

Arbiogaz – BTSO Su Arıtma Tesisi- Kartuş Filtre ve Ters Ozmoz 
Üniteleri

KONUK YAZAR
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Arbiogaz Çevre Teknolojileri olarak sürdürü-
lebilirlik kavramına ve bu kavramın beraberinde 
getirdiği yenilikçi teknoloji çözümlerinin araştırıl-
masına ve uygulanmasına büyük önem vermekte-
yiz. Kamu ve özel sektör için yaptığımız tesislerde 
ve halihazırda teklif çalışmalarını sürdürdüğümüz 
atık su geri kazanım projelerinde en akılcı, en eko-
nomik tasarımları sunma yolunda elimizden gelen 
gayreti göstermekteyiz. Gelişen çevre bilinci ve 
her gün önemi daha iyi anlaşılan sürdürülebilirlik 
konsepti çerçevesinde 35 yılı aşan tecrübemiz 
ışığında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da yurtiçi ve yurtdışı projelerde aktif rol almaya 
devam etmek en büyük hedeflerimizdendir.
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KAZANCI ÇEVRE

TEKNİK

ALMANYA’NIN EN BÜYÜK KENTSEL MBR 
ATIK SU ARITMA TESİSİ NORDKANNAL’IN  
MEMBRANLARI YENİLENDİ

2004 yılında 45.000 m3/gün  
kapasite ile dünyanın en büyüğü 
olarak Almanya’nın Kaarst ken-

tinde faaliyete başlayan NordKannal 
Atık Su Arıtma Tesisi, günümüzde 
Almanya’nın en büyük MBR atık su 
arıtma tesisi unvanıyla kentin atık 
suyunu arıtmaya devam ediyor. 15 yıllık 
faaliyet süresinin ardından 2019 yılında 
membran değişim ihtiyacı ile araştırma-
larına başlayan NordKannal yetkilileri, 
tesisin hassasiyetlerine uygun memb-
ran arayışındaydı.

Enerji tüketiminde oldukça sıkı 
yönetmelikleri bulunan ve nadir görü-
nen şekilde 34~40 LMH aralığında yük-
sek akıda çalıştırılan tesise, bu süreci 
optimize edecek yeni teknoloji ürünü 
bir membran gerekliydi. Yapılan araş-
tırmalar sonucunda Çin menşeili, ileri 
teknoloji kullanarak ürettiği inovatif 
ürünleri ile tanınan membran üreticisi 
Litree’ya ait  ZENmbr membranlarını 
kullanmak üzere çalışmalara başladılar.

Yetkililerin talebi üzerine, 2020 
Temmuz ayında membran yenilemesi 
tamamlanan NordKannal MBR Tesi-
sinde, 400 m³/sa akış hızına sahip 
her bir tank başına 18 membran kaseti 
olmak üzere toplamda 144 adet memb-
ran kaseti kurulumu yapıldı. Değişimi 
yapılan eski membran ile Litree ZEN-
mbr membranlarına ait teknik bilgi kar-
şılaştırması aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Yukarıdaki karşılaştırma bilgilerine 

Sistem Tasarımı LITREE Değiştirilen 
Membran

Membran Yüzey Alanı 1,980 m2 1651,2 m2

Kaset Başına İstenen Debi 208 Nm³/s 191 Nm³/s

BHTm 
(m2 Başına Belirtilen Havalandırma 

Talebi)
0,105 0,115

45 MLD Kapasiteli Tesiste  
Yıllık Hava Akışı

7.32 Milyon 
Nm³/s 7.95 Milyon Nm³/s

bakılarak NordKannal’da ZEN Mbr 
membran teknolojisi ile 230,570 Kg CO₂ 
emisyonu azaltılabilmekte;  m² başına 
düşen yıllık hava akış oranında ise %10 
azalma görülmektedir.

2020 Temmuz ayında yapılan deği-
şiklikten önce arıtma tesisinin kullandığı  
membranlar ile 34 LMH akışın üzerinde 

çalışarak tüketilen MBR enerji miktarı 
250 wh/m³ iken, ZEN membranları ile 
yenilenen tesiste yapılan ölçümlerde bu 
miktarın, %37 tasarruf sağlanarak 160 
wh/m³’e düştüğü izlenmiştir. (Veriler, 
Almanya’nın Kaarst kentindeki Nord-
Kannal tesisinden alınmıştır.)

Yukarıdaki verilere bakılarak, memb-

https://suvecevre.com/


ran kaseti ile yapılan enerji tüketimi 
karşılaştırmasında ZENmbr membranı 
ile 4 ayda  %37 enerji tasarrufu sağla-
dığı ve Litree ZEN membranların, bir 
arıtma tesisinin en büyük gider kalemi 
olan enerji tüketiminden “%50’ye varan 
enerji tasarrufu vaadini” yerine getirdiği 
söylenebilir.

Daha önce pazarda 0,02 mikron 
ile en yüksek filtreleme hassasiyeti, 
çamur birikmesini önleyen özel patentli 
modüller ve içten destekli liflerle kop-
maz hollow fiber gibi inovatif ve kazan-
dıran ürünleri ile tanınan Litree,’ye ait 
ZENmbr membranları, geçtiğimiz 
aylarda Türkiye pazarına Kazancı Çevre 
distribütörlüğünde sunulmuştu.

Türkiye pazarından önce Avrupa 
kentlerinde de kullanılmaya başlanılan 
Litree ZEN membranları, çok kısa bir 
süre öncesine kadar dünyanın, günü-

müzde ise teknoloji ve endüstri ülkesi 
Almanya’nın en büyük kentsel MBR atık 
su tesisi unvanını taşıyan NordKannal 

tesisinde kullanılarak enerji tasarrufuna 
ilişkin önemli bir referans kaydettiği 
görülüyor. n
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ÜRÜN

MADENLERDE GÜVENİLİR ORTAĞINIZ: 
FLYGT 2201 VE YENİ SH VERSİYONU 

Madencilik operasyonlarında 
ve maden işlemede çok sağ-
lam ve güvenilir çözümler 

sunan Xylem, maden endüstrisinde ilk 
tercih edilen firma olup drenaj pom-
paları Türkiye’de ve dünyada birçok 
madende başarı ile çalışmaktadır.  Açık 
maden uygulamaları, mineral işleme 
uygulamaları, yeraltı uygulamaları ile 
madencilik endüstrisine eksiksiz bir yel-
pazede sunduğu Flygt pompalar en 
zorlu koşullara dayanacak sağlamlıkta 
olup çok uzun süre sorunsuz çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır.  

Flygt 2000 model klasik seri pom-
palar hem madenler hem de tehlikeli gaz 
alanları için onaylanmış ATEX sertifikalı 
modellere sahiptir. Bu seri içinde yer 
alan Flygt 2201 model pompalar partikül 
içeren kimyasal olarak agresif, mekanik 
olarak aşındırıcı ve viskozitesi yüksek 
sıvıları kolayca pompalayabilir. Yüksek 
krom alaşımlı dökme demir pervanesi ile 
aşınmaya karşı mükemmel bir dayanım 
gösteren Flygt 2201 model pompalar 
sadece 37 kW güç ile 138 metre basma 
yüksekliklerine ulaşırken 780 m³/sa debi 
verebilir.  

PATLAYICI ORTAMLARDA ÇALIŞMAYA 
DAYANIKLI “EXPROOF” POMPALAR

Patlayıcı ortamlarda çalışmaya 
uygun, dayanıklı ve sağlam bu pompalar 
ile işinizi riske atmadan çalışma alanınızı 
ve personelinizi koruyabilirsiniz. Bu özel-
lik, patlayıcı ortamlarda korumanın veya 
izolasyonun çok önemli olduğu birçok 
uygulamada bir zorunluluktur. 

Yeni tasarım 2201 SH serisi dökme 
demir patlamaya dayanıklı bu pompalar 
madenlerin zorlu doğasına rağmen açık 
ocak veya yeraltı maden ocaklarında her 
türlü susuzlaştırma sorununu çözmek 

ÖZELLİKLER
2201 serisi pompalar, ince tanecik-

ler, kaya, kum, kil, çökeltiler veya diğer 
aşındırıcı madde içeren aşındırıcı sıvılara 
dayanacak şekilde üretilmiş, güvenilir 
pompalardır. Yeni hidrolik özellikleri ile 
madencilik uygulamaları için en ideal 
pompadır. 

Dökme Demir
Dökme demir pompalar, hem aşındı-

rıcı sıvılar hem de klor içeren sıvılar için 
yeterince dayanıklı, son derece sağlam 
ve güvenilir pompalardır.

Ex Proof Versiyon
Patlamaya dayanıklı belirli bir sıcak-

lık sınıfına göre güvenli elektrik muha-
fazası ile üretilmişlerdir. Temel Sağlık ve 
Güvenlik Düzenlemelerini ve standart-
larını (EHSR) karşılayan ATEX yönerge-
sine onaylı ve uyumludurlar.

Flygt 2201
2201.321 SH

Çok yüksek basma yüksekliği için çift 
ayarlanabilir çarklara sahip kademeli 

hidrolik pompadır. 
Ex versiyon 2201.692 SH

Flygt 2201
2201.321 HT/MT

Yüksek veya orta basma yüksekliklerinde 
dayanıklı ve çok yönlü pompalama.

Ex versiyon 2201.692 

için tasarlanmış ve üretilmiştir. Size ola-
ğanüstü güvenilir pompalama sağlar.

https://suvecevre.com/
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Performans Eğrisi

Dura-Spin ya da Yarı Açık Pervane
Hidrolik aşınmaya dayanıklı seçe-

nekler arasında benzersiz, yüksek 
verimli Dura-Spin kapalı pervane ve yarı 
açık pervane bulunur. 60 HRC sertliğe 
sahip krom alaşımlı  döküm malzeme.

Sıcak Sıvıların Pompalanması
Bazı modellerin sıcak sıvıları transfer 

edebilen versiyonları da mevcuttur.70° 
ve 90 °C'ye kadar (158 ° ve 194 °F). n

Yarı açık pervane geriye dönük kanatları 
sayesinde yapışkan ve lifli malzemelere 
karşı tıkanmazlık özelliği bulunur. 

Dura-Spin pervane: Patentli tasarımı 
sayesinde 3 kat daha fazla aşınma direnci 
sağlar. 

SH HT MT

Güç [ kW] 37 37 37

Gerilim [ V/faz] 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~

Akım [ A] 65 65 65

Ağırlık [ kg] 395 350 445

Maks.yükseklik [ mm] 1148 1050 1332

Maks.genişlik [ mm] 430 430 500

Çıkış  [ inç] 4” 4” 6” & 8”

Süzgeç deliği [ mm] 12 12 15

Sıcak sıvı,70oC - - -

380 Volt ‘tan 1100 Volt’a kadar voltaj opsiyonları bulunmaktadır.

EN GÜNCEL 
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TEKNİK

Yeryüzündeki suların; %98’i denizlerde, kalan %2’si 
tatlı sular ve atmosferdeki buharlardan oluşmakta-
dır. Tatlı su olarak kullanılabilir yüzey ve yeraltı tatlı 

suları oranı %1’dir. Bu %1’lik kısım insani kullanım ve sanayi 
için değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 2050’ye kadar tatlı su 
kullanımının %50 artacağı düşünülmektedir. Ayrıca su kay-
naklarındaki kirlenmelerle yakın zamanda ciddi problemlerin 
yaşanabileceğini gözükmektedir. Bu sebeple suyu tasarruflu 
kullanmalıyız. Gelecek nesillere bize emanet edilen suyu 
kirletmeden bırakmalıyız.

Endüstrilerde kullanılan su, kaynaktan çıktığı gibi pro-
sese alınmamakta olup, işletmelerin proseslerine bağlı ola-
rak çeşitli arıtma yöntemleri ile istenilen niteliklere uygun 
hale getirilmektedir. Bu işlemler yapılmadan önce en önemli 
nokta, suyun analizinin iyi yapılması (akredite veya kalib-
rasyon testleri yapılmış laboratuvar) ve bu sonuçların bir 
analiz değil mümkünse 1 yıl içerisinde minimum 10 analizin 
ölçülmesi sistem dizaynlarında önemlidir. Yeni kurulacak 
tesislerde, zamandan dolayı birden fazla su analizi yapılması 
için yeterli vakit yok ise; tesisin bulunduğu alandaki işletme-
lerde su analizleri dikkate alınmalıdır.  

Aksi halde kurulacak su arıtma tesisi hem verimsiz çalı-
şacak hem de istenilen kalitede su üretemeyecektir.  Kurul-
ması planlanan su arıtma tesisini etkileyecek olan ham su 
parametrelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Ham suda bakılacak parametrelere örnek olarak: “pH, 
iletkenlik, toplam sertlik, toplam alkalinite, klorür, silis, demir, 
bakır, alüminyum, AKM, bulanıklık, SDI (sılt densıty ındex ), 
sülfat, nitrit, nitrat, sodyum, potasyum, mangan, bakteri, 
florür, çinko, civa, oksijen, karbondioksit, sülfür, klorür, renk, 
yağ, amonyum, baryum, siyanür, kurşun, selenyum, gümüş, 
kadmiyum” sayabiliriz.

Türkiye'de tüketilen suyun; %74’ü sulamada, %13’ü sana-
yide, %13’ü içme ve kullanma suyu olarak tüketilmektedir. 
Tarım, sanayi ve evsel kullanılacak su; çeşitli arıtma yön-
temleri ile arıtılmaktadır; askıda katı madde (kil, kum, çamur 
vb.),çözünmüş katı madde (klorür, sertlik, alkalinite, silis, 
demir vb.), çözünmüş gazlar (oksijen, karbon dioksit vb.).

Bu amaçla kullanılan arıtma yöntemleri;
1. Mekanik tortu tutucu filtreler (otomatik, manuel yıkamalı) 
2. Aktif karbon filtreler (renk, koku, tat, bakiye klor tutul-

ması)
3. Su yumuşatma sistemleri (iyon değişimi ile suda mevcut 

sertliğin düşürülmesi)
4. Reverse osmos sistemleri (basınçlı filtreleme membran 

sistemleri ile iyon giderimi)
5. Deiyonize sistemler (anyon katyon reçinelerle sudan 

iyonların giderimi)
6. Dealkalize sistemler (iyon değiştirici reçinelerle alkalinite 

ve sertlik giderimi)
7. Mixed bed sistemler (karışık yatak reçineler ile sudan iyon 

giderimi)
8. Edi (Elektrodeiyonizasyon) sistemleri (karışık yatak 

reçine modülleri ile iyon giderimi)
9. Dezenfeksiyon sistemleri (Ozon, ultraviyole, klor, klordi-

oksit) 
Bu arıtma yöntemlerinin birçoğunda geri yıkama, duru-

lama, kimyasal yıkama, auto flash, tuzla rejenerasyon gibi 
birçok aşama mevcuttur. Bu aşamaların tümünde yine su 
kullanılmakta ve bu sular konsantre su veya atık su olarak 
değerlendirilip, atılmaktadır. 

Su arıtma tesislerinde, tüm hesaplamalarda arıtılmış su 
karakterinin ne olacağı düşünülerek işe başlanmamalıdır. 
Hem kurulum hem de işletme maliyetleri düşünülerek, en az 

SUYU DİKKATLİ KULLANALIM Özgür Çavuşoğlu 
Çevre Mühendisi / Nurkimya
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atık su oluşacak sistem dizayn edilmelidir. Daha sonrası 
için ise oluşacak konsantre veya yıkama sularının işlet-
menin değişik proseslerinde değerlendirilmesi ile ilgili 
çalışmalar yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki konsantre 
veya yıkama suları kuyudan veya yüzeysel sulardan son 
haline gelirken bir maliyet oluşturmuştur.

Su kaybının önlenebileceği su hazırlama prosesleri 
ve geri kazanım;
1. Mekanik tortu filtrelerinin yıkama sürelerinin su ana-

lizleri ile azaltılması veya yıkama suyu daha az olan 
sistemlerin kurulması,

2. Mekanik tortu filtrelerinin geri yıkama sularının 
bahçe sulama ve yangın depolarında kullanımı,

3. Aktif karbon filtrelerinin ve mekanik tortu filtrelerinin 
dizaynında su hızlarına göre tank çaplarının uygun 
hale getirilmesi ile yıkama sürelerinin azaltılıp verim-
lerinin arttırılması,

4. Reverse osmos sistemlerinin iyi projeksiyonlarla 
dizaynı ile %80 verimlerle çalıştırılması ile konsantre 
suların azaltılması, 

5. Reverse osmos sistemlerinin verim düşüşlerinin iyi 
takip edilip kimyasal yıkama periyotlarının düzen-
lenmesi ile verim kayıplarının azaltılması,

6. Reverse osmos sularının konsantre suları analiz 
yapılarak işletme içerisinde diğer proseslerde veya 
ham su deposuna geri basılması,

7. İyi dizayn edilmemiş su yumuşatma sistemlerinin 
incelenip verimli hale getirilmesi. Su sertliklerinin 
(yeni kuyu açılması veya su kaynağının değişmesi) 
değiştiği durumunda yıkama debilerinin ayarlarının 
bilinmemesi sebebiyle su tüketimlerinin gereksiz 
artması,

8. İyi şartlandırılmayıp gereksiz yere sürekli blöf edilen 
soğutma kuleleri, chiller, evaporatif konderser vb. su 
devreleri,

9. Saf su sistemi diye bilinen birçok tesiste deiyonize, 
reverse osmos, mixed bed sistemlerinin iyi işletilme-
mesine bağlı olarak gereğinden fazla geri yıkama 
sularının kullanılması,

10. Atık su arıtma tesislerinden deşarj edilen suların; 
geri kazanım prosesleri ile %70’lere yakın geri kaza-
nımı,

11. İşletmeler kurulmadan önce, işletmeden doğabile-
cek olan atık suların kirliliğine göre ayrılarak uygun 
geri kazanım proseslerinin dizayn edilmesi.
Yukarıda örnek verilen birçok proses için, basit ana-

lizler ve incelemeler sonucunda %20-60 aralığında su 
tasarrufu sağlanabileceği bilinmektedir. n

SUEZ Buhar Kazanı
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SANTRİFÜJ POMPALARIN TÜRBİN 
KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖNGÖRÜLMESİNDE 
KULLANILAN YÖNTEMLER

EREN GÜVEN
Makine Müh. & Elektronik ve Haberleşme Müh. 
Standart Pompa 

ÖZET

Türbin olarak çalışan pompalar, izole bölgelerde bulu-
nan küçük güçlerdeki hidroelektrik santrallerinde ve 
içme suyu isale hatlarında elektrik üretilmesi ama-

cıyla tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri; ilk yatırım 
maliyetlerinin düşük olması, işletme ve bakım kolaylıkları ve 
kısa teslim süreleridir. Pompa-Türbin (PT) performansının 
öngörülmesinde kullanılan ampirik yöntemlerin güvenilirliği, 
PT seçiminde karşılaşılan en büyük problemlerden biridir. 
Bu çalışmada PT performansının ampirik yöntemlere alter-
natif olarak, üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
(HAD) simülasyonları ile de öngörülebileceği gösterilmiştir. 
Bu amaçla birer adet uçtan emişli norm pompa, çift emişli 
pompa ve kademeli pompa seçilerek, türbin modundaki 
performansları deneysel olarak ölçülmüştür. Sayısal sonuç-
ların deneysel ölçümlerle olan uyumu, PT seçimi konusunda 
HAD çözümlerinin başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir. 
Ayrıca, sayısal çözümlerin yapılamadığı durumlarda, lite-
ratürden derlenen ampirik bağıntıların PT performansının 
öngörülmesindeki başarıları deneylerle karşılaştırılarak tar-
tışılmıştır. 

Semboller
kQ   : Türbin debi dönüşüm katsayısı
kH : Türbin yük dönüşüm katsayısı
η : Verim
ηp : Pompa verimi
ηt : Türbin verimi

Qopt : Pompanın optimum debisi (m³/h)
Hopt : Pompanın optimum basma yüksekliği (m)
nq : Pompa özgül hız
Qt : Türbin debisi (m³/h)
Ht : Türbin yükü (m)
P : Mil Gücü (kW)

1. GİRİŞ
Dünyanın enerji gereksinimi, artan nüfus ve talep ile 

orantılı olarak artmaktadır. Su kaynaklarının olduğu her yerde 
kurulu gücün büyük veya küçük olmasına bakılmaksızın 
elektrik enerjisi üretim santralleri kurulurken ilk yatırım mali-
yetlerinin yüksek olması kimi zaman yatırımcının bu alana 
yatırım yapmasını engellemektedir [1]. Bu durum enerji üre-
ticilerini birim maliyeti düşürmek için arayışlara sevk etmiş 
ve küçük ölçekli hidroelektrik santraller ile ilgili araştırma ve 
çalışmalar artmaya başlamıştır. Türbin olarak çalışan pom-
paların, küçük hidroelektrik santrallerin ekipman maliyetini 
düşürmek için geleneksel türbinlerin alternatifi olarak kulla-
nılabileceği anlaşılmıştır.

PT’ler farklı özgül hızlarda, farklı hidrolik ve mekanik 
yapıda olan makinalardır. Uygulamada türbin olarak kullanı-
lan pompa tiplerinden en sık görülenleri uçtan emişli norm 
pompalar, çift emişli pompalar ve kademeli pompalardır.

Türbin deneylerini yapıp seçim kriterlerini oluşturmak 
pompa deneylerini yapıp seçim kriterlerini oluşturmaya 
nazaran daha zordur. Bu nedenle pompa üreticisi firmalar, 
çoğu zaman türbin deneylerini yapmaktan kaçınabilirler ve 
bunun yerine türbin performans eğrisini tahmin etme yoluna 
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gidebilirler [2]. Pompa performans eğrisinden türbin perfor-
mans eğrisinin elde edilmesi yaklaşımı yıllardan beri araş-
tırma konusudur. Bu yaklaşım metotları mevcut pompanın 
özgül hızına, en verimli noktasındaki verime, debi ve basma 
yüksekliğine bağlıdır. İhtiyaç duyulan PT’nin performansı, 
Tablo 1’de verilen dönüşüm katsayıları kullanılarak pompa 
performansından tahmin edilir. 

Denklem (1) ile PT’nin debisi, Denklem (2) ile de yük 
değeri hesaplanır. Bu yöntemlerle yapılan tahminlerde 
%20’den fazla sapma olduğu Chapallaz [10] tarafından belir-
tilmiştir. Dolayısıyla yapılacak yanlış seçimin para, zaman ve iş 
gücü kaybına yol açacağından dolayı daha keskin yöntemlere 
ihtiyaç vardır.

Qt = kQQopt                                                                    (1)
Ht = kHHopt           (2)

Bu çalışmada 3 adet farklı tipte ve farklı özgül hızda olan 
pompaların, PT performansları sayısal ve ampirik olarak 
incelenmiş, çıkan sonuçlar PT deneyleri ile karşılaştırılmıştır. 
Seçilen ve deneyi yapılan 3 adet PT’nin pompa modundaki 
özellikleri Tablo 2’de belirtilmiştir.

2. POMPA-TÜRBİN DENEYİ
Türbin deneylerinde net düşü sağlamak için basınçlan-

dırıcı bir pompaya ihtiyaç vardır. Aynı zamanda deney sıra-
sında üretilecek olan elektriğin regülasyonunun yapılması 
gerekmektedir.

Her üç adet PT’nin deney sistemi genel görünüşü Şekil 
1’de verilmiştir. Deneylerde 450 m³ kapasitedeki atmosfere 
açık depodan alınan su, uygun bir pompa tarafından basınç-
landırılarak testi yapılan PT’ye yönlendirilmiştir. PT giriş ve 
çıkış basınç değerleri kalibreli basınç transmitterleri ile, sis-
temden geçen akışkanın debisi kalibreli manyetik debimetre 
ile, türbin jeneratör grubundan elde edilen elektriksel güç 
değerleri kalibreli güç analizörleri ile online olarak ölçülüp 
tüm dijital veriler merkezi bir veri toplama sisteminde top-
lanmıştır.

3. POMPA-TÜRBİNİN SAYISAL ANALİZİ
Bu bölümde önce akış hacmi ve sayısal ağ tabakasının 

oluşturulması hakkında bilgiler verilecektir. Sonra her PT için 
optimum debide hız ve basınç dağılımları gösterilecektir.

3.1 Akış Hacminin Ve Sayısal Ağ Tabakasının 
Oluşturulması

PT HAD uygulamasını gerçekleştirebilmek için izlenen 
modelleme aşamaları basitçe şöyle özetlenebilir; çalışma 3 
boyutlu olarak yapılacaksa ilk aşamada PT’nin katı modeli 
oluşturulur. Katı model oluşturulurken akışkanın temas ettiği 
yüzeylerin modellenmesi yeterlidir. Salmastra kutusu, rulman 
yatağı, sızdırmazlık elemanları gibi parçaların modellenmesi 
akış analizi için gerekli değildir. Katı modeli oluşturulan çark 
ve salyangoz elemanları için akış hacimleri elde edildikten 

Tablo 1: PT dönüşüm formülleri

kQ kH η

Stephanoff 
[3]

Childs 
[4]

Sharma 
[5]

Alatorre-
Frenk [6]

Yang 
[7]

NMHP 
[8]

Smit 
[9]

Tablo 2: Türbin olarak kullanılan pompaların pompa 
modundaki özellikleri

  PT #1 PT #2 PT #3

Pompa Tipi Uçtan Emişli Çift Emişli Kademeli

Qopt(m
3/h) 123 210 335

Hopt(m) 21,3 58 131

ηopt(%) 81,3 76,1 77,7

devir (rpm) 1800 1500 1500

nq 33,56 12,19 26,94

Şekil 1. PT sistemi deney düzeneği genel görünüşü [2]
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sonra, bu hacimler sayısal ağlarla örülerek çözüme hazır 
hale getirilirler [11].

Akış analizlerinde FLUENT yazılımı kullanılmıştır. Sıkıştırı-
lamaz Navier-Stokes denklemleri sonlu hacimler yöntemiyle 
çözülmüş, türbülans realizable k-ε yöntemiyle modellen-
miştir.

Sınır koşulları olarak PT’nin girişinde kütlesel debi, katı 
yüzeylerde kaymama şartı, çıkışında statik basınç uygulan-
mıştır. Akışkan olarak su kullanılmıştır.

 Analizlerde giriş ve çıkışlarda akış profillerinin düzgün 
olması amacıyla PT giriş ve çıkışına giriş borusu ve çıkış 
borusu adı altında ek hacimler yerleştirilmiştir. Akış model-
lemesi yapılırken daha hızlı çözüm almak için kaçak akışların 
olduğu bölgeler modellenmemiştir.  Kaçak verim ve meka-
nik verim literatürdeki ampirik formüllerden yararlanılarak 
hesaplanmış ve türbin verimi hesabında kullanılmıştır. 

ANSYS MESH yazılımı yardımıyla sayısal ağ oluşturulmuş-
tur. Oluşturulan sayısal ağın her pompa için element sayısı 
ve kanat üzerindeki y+ değerinin alan ortalaması Tablo 3’te 
belirtilmiştir. 

PT’lerin sayısal ağ görünüşü Şekil 2’de gösterilmiştir.
  
 
a)

 
b)
 

3.2. Sayısal Sonuçlar
Farklı çalışma debilerinde analizler yapılmıştır. Çözümün 

yakınsayıp yakınsamadığı süreklilik, momentum ve türbülans 
denklemleri için kalıntı (residual) teriminin, kodun koşulması 
esnasında yapılan iterasyonlar ile değişimi göz önüne alına-
rak belirlenmiştir. Bu terimin 10-4 değerin altına inmesi ve 
bundan sonra devam eden iterasyonlar ile değişiminin çok 
azalması durumunda denklemler yakınsadığı kabul edilmiştir.

PT tasarımında öncelik en az değişiklik ile en verimli tür-

bin modunu elde etmektir. Hidrolik tasarım pompa moduna 
göre tasarlandığından türbin modunda akış ayrılmaları ve 
sürtünme kayıpları olması kaçınılmazdır. Türbin modundaki 
hız ve basınç dağılımları üç farklı PT için optimum noktada 
incelenecektir. 

Şekil 3’te PT #1’in 156 m³/h debide meridyenel ve radyal 
kesitte hız alanları ve basınç dağılımları gösterilmiştir. Sal-
yangoz içinde akışın düzgün ilerlediği akış ayrılmalarının çark 
içerisinde olduğu görülmektedir. Pompa moduna göre tasar-
lanan kanat giriş açıları, giriş profilleri ve açı dağılımlarının 
bu akış ayrılmalarında direkt etkisi olduğu öngörülmektedir. 
Pompa içindeki statik basınç dağılımına bakıldığında, çarktan 
alınan enerji nedeniyle çevreden merkeze doğru sürekli bir 
azalma olduğu görülmektedir.

 

Şekil 4’te PT #2’nin 250 m³/h debide meridyenel ve 
radyal kesitte hız alanları ve basınç dağılımları gösterilmiştir.  
Salyangoz içinde akışın düzgün ilerlediği fakat çark pasajla-
rında lokal olarak bağıl hızların ani yavaşladığı görülmektedir. 
PT içindeki statik basınç dağılımına bakıldığında, çarktan 
alınan enerji nedeniyle çevreden merkeze doğru sürekli bir 
azalma olduğu görülmektedir. 

Şekil 5’te PT #3’ün 570 m³/h debide meridyenel ve radyal 
kesitte hız alanları ve basınç dağılımları gösterilmiştir. Diğer 
pompaların aksine difüzör ve çark kanat giriş açılarının türbin 
modunda çalışmaya uygun olduğu, belirgin akış ayrılmala-
rının ortaya çıkmadığı görülmüştür. Basınç alanının çevresel 
olarak düzgün dağıldığı, çark ve difüzör kanatlarındaki akışın 
periyodik olduğu görülmektedir.

Tablo 3: PT’lerin Sayısal Ağ Değerleri

 PT #1 PT #2 PT #3

Element Sayısı 6930647 2642557 7428629

Kanat üzerinde 
y+ değerinin alan 

ortalaması
139 325 440

Şekil 2. Sayısal Ağ Görünüşü a) PT #1 b) PT #2 c) PT #3

(a) (b) (c)

a) Türbin modunda meridyenel 
kesitte hız vektörleri

c) Türbin modunda radyal 
kesitte hız vektörleri

d) Türbin modunda radyal 
kesitte basınç dağılımı

b) Türbin modunda meridyenel 
kesitte basınç dağılımı

Şekil 3. PT #1’in 156 m3/h debideki hız ve basınç dağılımları 

MAKALE
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literatürdeki ampirik formüllerden yararlanılarak hesaplanmış 
ve türbin verimi hesabında kullanılmıştır.

Şekil 6’da görüldüğü gibi PT #1’de H-Q eğrisinde HAD 
sonuçları oldukça iyi bir yaklaşım sergilemiştir. Yapılan meka-
nik verim ve kaçak verim kabulleri ile P-Q eğrisinde %10 hata 
oranı ile tahmin edilmiştir.

Şekil 7’de PT #2’de deneysel H-Q ve P-Q eğrileri ile 
sayısal sonuçların çakıştığı görülmektedir. Şekil 8’de ise PT 
#3’ün HAD sonuçları H-Q ve P-Q eğrilerinde %7 sapma ile 
hesaplanmıştır.

a) Türbin modunda meridyenel 
kesitte hız vektörleri

b) Türbin modunda meridyenel 
kesitte basınç dağılımı

Şekil 4. PT #2’in 250 m3/h debideki hız alanları ve basınç 
dağılımları

c) Türbin modunda radyal 
kesitte hız vektörleri

d) Türbin modunda radyal 
kesitte basınç dağılımı

b) Türbin modunda meridyenel 
kesitte basınç dağılımı

c) Türbin modunda radyal 
kesitte hız vektörleri

d) Türbin modunda radyal 
kesitte basınç dağılımı

Şekil 5. PT #3’ün 570 m3/h debideki hız alanları ve basınç 
dağılımları

a) Türbin modunda meridyenel 
kesitte hız vektörleri

4. DENEYSEL VE SAYISAL PERFORMANS EĞRİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Deneysel yolla elde edilmiş olan türbin H-Q ve P-Q 
eğrilerinin üzerine, sayısal yöntemle elde edilen değerler 
yerleştirilerek, şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan analiz-
lerin doğruluğu sınanmıştır. Kaçak verim ve mekanik verim 

Şekil 6. PT #1’in Türbin Modunda Deneysel-HAD Eğrilerinin 
Karşılaştırılması

Şekil 7. PT #2’nin Türbin Modunda Deneysel-HAD Eğrilerinin 
Karşılaştırılması

MAKALE
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5. DENEYSEL PERFORMANS EĞRİLERİN AMPİRİK 
BAĞINTILARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Literatürden derlenen ampirik bağıntıların PT performan-
sının öngörülmesindeki başarıları deneylerle karşılaştırılarak 
tartışılmıştır.

Şekil-9’dan görüleceği gibi PT #1 ve PT #2’de tahmin 
edilen PT performans noktaları deneysel sonuçlarla tutarlı 
sonuçlar elde etmiştir. PT #3’te ise bu başarı yakalanamamış-
tır. Ampirik formüllerle sadece bir noktanın tahmin edilmesi 
eğri yapısının da belirlenememesine yol açmaktadır. 

6. SONUÇLAR
Birer adet uçtan emişli norm pompa, çift emişli pompa 

ve kademeli pompa seçilerek PT performansları sayısal ve 
ampirik olarak incelenmiş, çıkan sonuçlar PT deneyleri ile 
karşılaştırılmıştır. Her üç PT performansı için, sayısal sonuç-
ların deneylerle uyumlu olduğu görülmüştür. 

Ampirik yöntemlerle PT #1 ve PT #2 karakteristiklerinde 
başarılı olduğu görülmektedir. Fakat bu başarı PT #3’te 
yakalanamamıştır. Bundan dolayı ampirik bağıntıların tam 
güvenilir bir seçim aracı olduğundan bahsetmek pek doğru 
olmaz. Ayrıca bu yöntemlerle PT performans eğrisi üze-
rinde sadece bir noktayı tahmin edebilmemiz, H-Q ve P-Q 
eğri yapısı hakkında bilgi edinilememesi de bu yöntemlerin 
kullanılabilirliğini azaltmaktadır. 

Şekil 8. PT #3’ün Türbin Modunda Deneysel-HAD Eğrilerinin 
Karşılaştırılması

Şekil 9. Türbin Modunda Deneysel Sonuçların-Ampirik Bağıntılarla 
Karşılaştırılması a) PT #1  b) PT #2  c) PT #3

(a)

(c)

(b)

MAKALE
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İstatistikler, B2B Medya dergilerinin 2020 yılında da 

Türkiye’nin en fazla profesyonel okura ulaşan,  en çok 
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Doğru PT seçimi yapılabilmesi için HAD simülasyonları 
gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Yine de HAD simülasyonu 
yapılacak PT’nin seçimi için ampirik bağıntıların yardımcı bir 
araç olarak kullanılabileceği görülmektedir.

KAYNAKLAR
1. E.C. Nurşen, M. Yeğin, K.S. Yiğit, 2019, “Santrifüj 

Pompalarn Hidrolik Türbin Olarak Kullanılması”

2. E.C. Nurşen, K.S. Yiğit, Ö. Kaplan, 2019, “Kademeli 
Tip Santrifüj Pompaların Hidrolik Türbin Olarak 
Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi”

3. A.J. Stepanoff, 1957,  Centrifugal and Axial Flow 
Pumps: Theory, Design and Application; JohnWiley: 
New York, NY, USA.

4. S.M. Childs, 1962,  Convert pumps to turbines and 
recover HP. Hydro Carbon Process. Pet. Refin. 41, 
173–174.

5. K. Sharma, 1985, Small Hydroelectric Project-Use of 
Centrifugal Pumps as Turbines; Technical Report; 
Kirloskar Electric Co.: Bangalore, India.

6. C. Alatorre-Frenk, 1994, Cost Minimization in Micro 
Hydro Systems Using Pumps-as-Turbines. Ph.D. 
Thesis, University ofWarwick, Coventry, UK.

7. .S. Yang, S. Derakhshan, F.Y. Kong, 2012, Theoretical, 
numerical and experimental prediction of pump as 
turbine performance, Renew. Energy 48 507-513.

8. Nepal Micro Hydro Power, 2005, Pump-as-turbine 
technology. Intermediate Technology Development 
Group. September 29

9. E.N. Smit, 2005, Micro Hydro Power Generation. 
Final Year Project Report. Faculty of Engineering, 
Stellenbosch University

10. J.M. Chapallaz, P. Eichenberger, G .Fischer, 1992, 
“Manual on pumps used as turbines. ”, In Friedr 
Vieweg Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig; 
Informatica International, Inc.: Braunschweig, 
Germany.

11. M. Kaya, 2009, “Santrifüj Pompa Performansının 
Sayısal Analizi”, Yüksek Lisans Tezi n

Zenginleşen içeriği ve dağıtım gücüyle alanında 
lider dergimizde yer alarak mesajlarınızı hedef 
kitlenize ulaştırabilirsiniz.

www.enerji-dunyasi.com

ENERJİ VE ÇEVRE 
DÜNYASI DERGİSİ
ENERJİ VE ÇEVRE 
DÜNYASI DERGİSİ

MAKALE

https://suvecevre.com/
https://www.enerji-dunyasi.com/
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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,

Dergimize ve dijital kanallarımıza değer katan onbinlerce okurumuza ve sektörün önde gelen 
markaları reklam verenlerimize teşekkür ederiz…

(*)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.

Web ziyaretçi sayımız: 274 bin 199
Sayfa görüntüleme sayımız: 733 bin 130
Takipçi sayımız: 4 bin 974
E-Bülten gönderim sayımız: 90 bin 548
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TEKNİK SEKTÖR YAYINCILIĞI A.Ş.

T.: (0216) 651 7878 • F.: (0216) 651 7898 • abone@b2bmedya.com FR 8.2.2/Rev: 03

• Aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen okurların cayma hakkı bulunmaktadır.
• Öğrenci aboneliği % 50 indirimlidir.
• Fiyatlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerlidir.

Tarih: .......................................................... İmza: ..........................................................

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.

     ................................... 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

      Kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorum. (Kredi kartı talimat formu e-posta adresinize veya faksınıza gönderilecektir)

ONLINE FORM İÇİN 
www.b2bmedya.com

Abone Formu

1 yıllık: 165 TL.

2 yıllık: 315 TL.

Yılda 12 Sayı

1 yıllık: 50 TL.

2 yıllık: 90 TL.

Yılda 4 Sayı

1 yıllık: 40 TL.

2 yıllık: 70 TL.

Yılda 3 Sayı

1 yıllık: 40 TL.

2 yıllık: 70 TL.

Yılda 3 Sayı

1 yıllık: 50 TL.

2 yıllık: 90 TL.

Yılda 4 Sayı

1 yıllık: 165 TL.

2 yıllık: 315 TL.

Yılda 12 Sayı

1 yıllık: 75 TL.

2 yıllık: 135 TL.

Yılda 6 Sayı

1 yıllık: 75 TL.

2 yıllık: 135 TL.

Yılda 6 Sayı

1 yıllık: 105 TL.

2 yıllık: 195 TL.

Yılda 8 Sayı

1 yıllık: 105 TL.

2 yıllık: 195 TL.

Yılda 8 Sayı
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Abone kampanyamız 
devam ediyor!

Abone kampanyamız 
devam ediyor!

Okurlarımızın Yoğun İlgisine 
Teşekkür ederiz...

• Kampanyamız Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. 
• İndirimli (akademisyen-öğrenci) aboneliklerde geçerli değildir.
• Kampanyada ilk yıl cayma hakkı kullanacak abonelere bir yıldan kalan aylar hesaplanarak kalan bedel iade edilir, 
 ikinci yıl cayma hakkını kullananlara iade yapılmaz.

Dergimize yeni abone olacaklara, aboneliğini yenileyeceklere, teknik bilginin 
paylaşılmasına sundukları katkı ve dergimize destekleri için teşekkür ederek,  
ikinci yıl abonelik bedelini hediye ediyoruz.

Fırsat 1: Fırsat 1: Dergimize bir yıllık abone olanlara bir yıl da bizden 

Aynı kurum içinden iki kişiden fazla abonelik gerçekleştirerek ilave indirim alın. 
Güncel gelişmeleri, iş dünyasından doğru haberleri, sektöre yön verenlerle yaptığımız 
söyleşileri, teknik bilgileri, bilimsel makaleleri, yeni ürünleri önce siz okuyun. 
Sektör gündemini kaçırmadan takip edin. 

Fırsat 2: Fırsat 2: Kampanya süresince 2 ve üzeri kurumsal aboneliklerde 
+% 20 indirim 

Dergimize cazip 
kampanya fırsatıyla 

abone olun. 
Yıllarca saklayacağınız 
çok değerli bir arşiviniz 

olsun. 



Almanlar da
Litree ZEN
membranlarını
tercih etti...

% 50 ‘ye varan 
enerji tasarrufu
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