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YAYINCIDAN

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansı COP26, liderler zirvesi, Paris İklim Anlaşması’nın TBMM tarafın-
dan onaylanması ve Cumhurbaşkanı tarafından Yeşil Kalkınma Devrimi’nin 

açıklanması tek bir küresel insanlık amacına yönelik girişimler olarak, küresel 
iklim değişikliği ile mücadele için neler yapılmalı? sorusuna yanıt arıyor. Çevre 
Mühendisliği disiplini ise bu sorunun bilinen bilimsel yanıtlarını bıkmadan usan-
madan kanaat önderlerine, sanayicilere ve topluma aktarmaya çaba sarf ediyor. 

Konuk yazar sayfamızda Dilek Aşan “Çevre ve Sürdürülebilirlik” başlıklı yazı-
sında Su ve Çevre Teknolojileri dergimizin de her sayısında yer alan haberler, teknik 
yazılar ve söyleşilerle altını çizdiği konulardan, çevresel sürdürülebilirlik için ne 
yapılabilir? diye soruyor. Enerji, atık yönetimi ve geri dönüşüm, suyun korunması, 
sorumlu üretim ve tüketim, sera gazı emisyonlarının azaltılması başlıklarında 
çözümleri sıralayarak, döngüsel ekonomiye vurgu yapıyor. Okumanızı öneririm.

11 farklı çalışma grubunda 1631 katılımcı ile 7 aylık bir sürede hazırlanan 28 
maddelik Su Şurası Sonuç Bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından kamuoyuyla paylaşıldı. 28 maddelik Su Şurası Sonuç Bildirgesi’ni, Güncel 
sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Arbiogaz  firmasından  Mimar Merve Örik Çağlı 
“Mimarlık ve Arıtma Tesisleri”, Meta Mühendislik firmasından İnşaat Mühendisi 
Taylan Berke Yıldız “Yeni Başlayanlar için Yağmur Suyu Hasadı” teknik yazıları ve 
Rapor sayfalarımızda yer alan, “Tarımda Su Kullanımı ve Kaynakların Verimliliği” 
raporunun ikinci bölümü dergimizin teknik içeriğini zenginleştirdi. Yazarlarımıza 
teşekkür ederim.

“Azı karar, çoğu zarar”
Yaşım ilerlediği için mi bilmem, giderek atasözlerini daha çok kullanır oldum. 

Azı karar, çoğu zarar atasözümüz sanki, toplumun tüketim çılgınlığı ve savur-
ganlığının, vahşi kapitalizmin küresel felaketlere yol açtığı günümüzü açıklıyor 
gibi. Gerek kişisel hayatımda gerekse de firmamızda ihtiyacımız kadar tüketmeyi 
prensip ediniyor ve atık ayrıştırma, enerjiyi ve suyu verimli kullanmaya yönelik 
tedbirleri hayata geçiriyoruz. 

Toplumsal bilinçlenme ve yönetimlerin gecikmeden alacağı tedbirlerle iklim 
değişikliğinin önüne geçilebilmesini umut ediyor, okurlarımıza sağlıklı günler 
diliyorum.

En derin saygılarımla.

YEŞİL KALKINMA VE DÖNGÜSEL EKONOMİ…
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SEYAD Yönetim Kurulu PTT Genel Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

diğini ve yapılan fiyat düzenlemesinin 
PTT A.Ş. için hayati noktada yapıldı-
ğını, şirketin zarar etmek yerine, karlı-
lığa geçmesinin amaçlandığını belirtti. 
Sektörel dergilerin önemini bildiklerini 
ve dergiler için özel bir çalışma yürü-
teceklerini ifade etti. Heyet toplantı-
dan sonra, kabulde yer alan PTT A.Ş. 
Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Burcu 

Öncin’in makamına geçti. Daire Başkanı 
Burcu Öncin, dergiler için önümüzdeki 
günlerde rekabetçi fiyatlandırma için 
projeler yapmakta olduklarını ve bir iki 
hafta içinde SEYAD ile paylaşacaklarını 
ifade etti. SEYAD heyeti daha sonra 
PTT A.Ş. Posta ve Kargo Daire Başkanı 
Necati Yoldaş’ı makamında ziyaret ede-
rek, tebrik ve başarı dileklerini iletti. n

Posta gönderilerim ücretlerine 
gelen fiyat artışları ve sektö-
rel yayınların dağıtım sorunları 

hakkında görüşmek amacıyla Sektörel 
Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu, 27 
Ekim 2021 tarihinde PTT A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçek-
leştirdi. Ziyarette, PTT A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardım-
cısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, SEYAD 
Başkanı M. Vahit Mahmatlı,  Yönetim 
Kurulu Üyeleri İsmail Ceyhan, Mesut 
Kul, Doğa Yayıncılık Genel Müdürü 
Asrin Bakır ve B2B Medya Yönetim 
Kurulu üyesi Barış Ceyhan’dan oluşan 
SEYAD heyetini makamında ağırladı. 
SEYAD heyeti, yurt içi ve yurt dışı posta 
gönderim tarifesine gelen zamların iş 
dünyasına yönelik yayınlanan dergile-
rin dağıtımına aşırı bir yük getirdiğini 
ifade ederek,  sektörel dergilerin tari-
fede “Gazeteler” için belirlenen fiyattan 
gönderilebilmesi için gerekli düzenle-
menin yapılması taleplerini dile getirdi. 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp 
İmamoğlu, tarifenin iki yıl güncellenme-

IFAT Eurasia Fuarı’ndaki Standımızda Misafirlerimizi Ağırladık

Messe Münih tarafından düzenlenen 
IFAT Eurasia fuarı 21-23 Ekim tarih-
lerinde İFM 5 ve 6. Salonlarında 

yapıldı. B2B Medya / Teknik Yayıncılık A.Ş. 
özel tasarım standı ile katıldığı fuarda çok 
sayıda profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. Çevre 
sektörünün önde gelen firma ve markaları-
nın katılımcısı olduğu fuarda B2B Medya / 
Su ve Çevre Teknolojileri dergimizin standı 
ilgi gördü. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı 
Ahmet Dursun Kahraman, Deniz Mühendislik 
A.Ş. İmalat Müdürü Deniz Şener, IFAT Eurasia 
Proje Müdürü Namık Sarıgöl’ün de aralarında 
bulunduğu çok sayıda firma yöneticisi stan-
dımızı ziyaret etti. n

https://suvecevre.com/


Verimliliği artırır ve 
aksamaları 
en aza indirir.

DNA’mızda var.

➔ 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

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

tel:+90 216 6507800
mailto:sales.turkey@rotork.com
https://rotork.com/
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Xylem, Anadolu Flygt'ı Satın Aldı

Küresel su teknolojisi şirketi olan 
Xylem Inc. (NYSE: XYL), Türki-
ye'nin önde gelen pompa ve su 

arıtma sistemleri şirketi Anadolu Flygt'ı 
satın alarak bölgesel faaliyetlerinin kap-
samını genişletti.

Satın alma işlemi, şirketin bölge 
genelinde çok daha fazla sayıda ülkeye 
hizmet vermesine böylece sürdürüle-
bilir su kullanımı için kanıtlanmış sis-
temlerin yanı sıra gelişmiş bir dijital su 
çözümleri paketi sunarak Xylem'in, Orta 
Doğu pazarında büyümesini daha da 
hızlandırmasını mümkün kılacak.

Xylem’in, pompa ve su arıtma sis-
temleri temini, montajı ve satış sonrası 
servis hizmetlerinde Türkiye’de önemli 
firmalar arasında yer alan Anadolu Fly-
gt'ı satın alması şirketin hızla büyüyen 
Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölge-
sindeki operasyonlarını güçlendirme 
hedefiyle uyumlu. Bu uyum, Xylem'in 
bölgedeki pompa ve su arıtma sistem-
lerine yönelik tedarik zincirini daha da 
güçlendirip müşteri ihtiyaçlarını karşıla-
masının yanı sıra su teknolojisi çözüm-
leri portföyünü geliştirmesine imkan 
tanıyacak. Bu durum Orta Doğu’da su 
ve atık su sektörünü destekleyen daha 
güçlü sinerjilerin yaratılmasına olanak 
sağlayacak.

Xylem Orta Doğu ve Türkiye Genel 
Müdürü Naji Skaf, şunları söyledi: ''Bu, 
Xylem açısından kilometre taşı niteli-
ğinde olan ve bir süredir takip etmekte 
olduğumuz bir anlaşmadır. Farklılaşan 
müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
verebilmek adına bölgesel faaliyet kap-
samımızı genişletmeye ve yerel yete-
neklerimizi güçlendirmeye odaklan-
maya devam ederken, Anadolu Flygt'ın 
satın alınması bizler açısından stratejik 
bir anlam ifade etmektedir. Tüm bölge 
için büyük fayda sağlayacak pompa ve 
su yönetim sistemlerinde kanıtlanmış, 

rerek yeteneklerimizi genişletmek ve 
bölgedeki müşterilerimize yenilikçi, 
ölçeklendirilmiş, pazar lideri çözüm-
leri sunmaya devam etmek için birlikte 
çalışacağız. Hizmetlerin sorunsuz bir 
şekilde geçişini ve entegrasyonunu 
sağlamak için Xylem ekibiyle yakın bir 
iş birliği içinde çalışmayı dört gözle 
bekliyoruz.”

Xylem, satın alma işleminden önce 
Anadolu Flygt'ın %46 hissesine sahipti. 
Anadolu Flygt, dalgıç su ve atık su 
pompaları, dalgıç karıştırıcılar, arıtma 
sistemleri, paket pompa istasyonları, 
ileri arıtma sistemleri, UV dezenfeksi-
yonu ve ozon oksidasyonu, filtrasyon, 
hava üfleyicileri, enstrümantasyon, 
elektrik kontrol panoları ve otomas-
yon sistemleri ile pompa kiralama hiz-
meti konularında derin bir uzmanlığa 
sahip. Yaklaşık 100 kişilik güçlü kadrosu, 
Xylem çatısı altında entegre edildi.

Anadolu Flygt'ın satın alınması, her 
ikisi de akıllı altyapı değerlendirme ve 
yönetimi alanında faaliyet gösteren 
EmNet ve Pure Technologies dahil 
olmak üzere Xylem'in son aylarda 
Altyapı Boruları Su Kaçakları Tespit 
ve Analizi (AIA) alanında gerçekleş-
tirtirdiği bir dizi satın alma işleminin 
en sonuncusunu olup Xylem'in diji-
tal portföyü ile bölgenin su ve enerji 
sektörü için dijital dönüşüm planlarını 
destekleme taahhüdünü vurguluyor. n

güçlü özellikler sağlayan değerli bir var-
lık elde etmeye hazırız. Anadolu Fly-
gt'ın sulama, bina ve endüstriyel sek-
törlerdeki yerel uzmanlığı ve sunduğu 
çözümleri ile birlikte Xylem'in dünya 
standartlarındaki ürünleri ve küresel 
kaynakları daha yüksek operasyonel 
verimlilikler, su tasarrufu ve artan kar-
lılık dahil olmak üzere müşterilerimizin 
değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşı-
layan gelişmiş çözümler sunmamıza 
olanak tanıyacaktır. Faaliyetlerimizi, 
gelişmekte olan önemli pazarları da 
kapsayacak şekilde genişletmemiz, tüm 
dünya genelinde anlamlı bir değişiklik 
gerçekleştirme kabiliyetimizi geliştire-
rek hedeflediğimiz planlara mükemmel 
bir uyum sağlamaktadır. Dijital, verimli 
ve sürdürülebilir su ve atık su arıtma 
çözümlerine odaklanarak bölgedeki 
su altyapısı sorunlarını çözme, müş-
terilerimizin ve son kullanıcılarımızın 
gereksinimlerini karşılamak için yatırım 
yapmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Flygt Genel Müdürü Fey-
yaz Yumurtacı, değerlendirmesinde 
şunları söyledi: “Su sektörünün en 
saygın şirketlerinden biri olan Xylem 
ekibine katılmaktan büyük memnuni-
yet duymaktayız. Bir süredir gerçek-
leştirdiğimiz görüşmeler neticesinde 
bu önemli dönüm noktasına ulaştığımız 
için mutluyuz. Kaynaklarımızı, küresel 
ve bölgesel uzmanlığımız ile birleşti-

https://suvecevre.com/
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Xylem'in, Ortadoğu ve Türkiye Bölgesi Yeni Genel Müdürü 
Naji Skaf Oldu

Dünyanın su ile ilgili en kritik 
sorunlarına yenilikçi ve tek-
nolojik çözümler geliştirmeye 

kendini adamış küresel  bir su teknoloji 
firması olan Xylem Inc. (NYSE: XYL),  
Naji Skaf’ın Orta Doğu ve Türkiye’den 
sorumlu genel müdür olarak atandığını 
duyurdu.

Edinmiş olduğu zengin tecrübesini 
de beraberinde getiren Naji Skaf, yeni 
genel müdür rolüne, enerji sektöründeki 
23 yıllık tecrübesi ve bölgedeki 17 yıllık iş 
tecrübesi ile başlıyor. Daha önce Air Pro-
ducts’ta Orta Doğu & Türkiye Başkanlık 
görevi, Vision Invest’in (eski adı ACWA 
Holding) bağlı kuruluşu olan Qudra 
Energy ile Air Products arasındaki bir 
ortak geliştirme ve yatırım girişimi olan 
Air Products Qudra’nın CEO görevini 
üstlenmişti.

Naji Skaf kariyeri boyunca Middle 
East Gas Association, AJWAA ve Egyp-
tian Industrial Gas Company gibi birçok 
kuruluşun yönetim kurulunda yer almış 
olup bu kurullara başkanlık yaptı. Skaf, 
enerji sektöründe sahip olduğu muaz-
zam tecrübeyi de beraberinde getirdi. 
Dubai’de bulunan Naji Skaf, iç operas-
yonları büyütüp geliştirerek paydaşlar 

ve müşteriler arasındaki güçlü ilişkileri 
koruyup Orta Doğu ve Türkiye gene-
linde ticari büyümenin sürekli olarak 
devamını sağlayarak işletmeye liderlik 
edecek. Aslen Lübnanlı olan Skaf, ABD, 
Kanada, Avrupa ve Orta Doğu’da yaşa-
mış ve çalışmış olup Kanada vatandaş-
lığına sahip. Kanada’daki McGill Üni-
versitesi’nden Fen Fakültesi Diploması, 
ABD’de bulunan Houston Üniversitesi’n-
den ise İşletme Yüksek Lisans derecesi 
elde etmiştir. Bunun yanında yeni liderlik 
rolü için gerekli tecrübeye ve anlayışa 
fazlasıyla sahip.

Yeni görevi hakkında yorum yapan 
Naji Skaf şu sözleri söyledi: “Orta Doğu 
& Türkiye pazarındaki yeni görevime 
başlayacağım için çok mutluyum. Bu 
bölge benzeri görülmemiş teknolojik 
gelişmeler ve geleceğe dönük yönetim 
vizyonu ile çok önemli bir dönüm nok-
tasında. Yapacağım ilk iş yerel ekibime 
liderlik yapmak ve onları desteklemek 
olacak, bunun yanında bizi geleceğe 
taşıyan dijital teknolojileri ön plana ala-
rak ortaklarımız ve paydaşlarımızı da 
destekleyeceğim. Su ile ilgili sorunlarının 
çözülmesi için çalışanlarımızı, ortakla-
rımızı ve müşterilerimizi güçlendirerek 
gururlu mirasımızı güçlendirmeye ken-
dimi adadığımı kanıtlayacağım."

Yeni rolünde Frank Ackland’ın yerini 
alacak olan Naji Skaf, kritik su ve altyapı 
sorunlarını inovasyon ile çözmeye ken-
dini adamış Xylem’in bölgedeki önemli 
küresel su teknolojisi şirketi statüsünü 
güçlendirmeye devam edecek. Xylem’in 
misyonu müşterilerin su ve kaynak 
yönetimini en iyi hale getirerek daha 
sürdürülebilir bir dünyanın yaratılması 
için çalışmaya devam etmek ve böy-
lece 150’den fazla ülkede suyun güvence 
altına alınmasına yardımcı olmakta. n

İSKİ'ye Dijital Dönüşüm Ödülü

International Data Corporation’ın düzenlediği IDC DX 2021 Türkiye Dijital 
Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu. İSKİ, “Kağıtsız İSKİ” projesi ile “Future 
of Customers & Consumers” kategorisinde üçüncülük ödülüne layık 

görüldü. “Kağıtsız İSKİ”, abonelik işlemlerini gerçekleştirmek isteyen İstanbul-
luların, şube müdürlüklerinde yaptığı tüm işlemlerde, kağıt çıktı ve ıslak imza 
yerine işlemlerini dijital olarak gerçekleştirdikleri bir sistem. Bu sayede hem 
kağıt kullanılmadığı için ağaçlar korunuyor hem de dijital olarak arşivlenen 
evraka, ihtiyaç halinde kolay ulaşılıyor. Bu projede kullanılan biyometrik imza 
ile de imza sahibi daha güvenli bir şekilde belirleniyor. n

https://suvecevre.com/
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Gaziantep’te Katı Atıklar Kaynağa Dönüştürülüyor

Gaziantep’te  açılışı yapılan en 
son teknoloji ürünü atık yöne-
tim tesisi, Suriye mülteci krizi 

nedeniyle kentte aşırı nüfus artışından 
kaynaklanan en büyük sorunlardan 
birinin çözülmesinde belediyeye yar-
dım edecek. Tesis, Avrupa Birliği’nin 
9,2 milyon Avroluk mali desteğiyle ve 
İlbank ile Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesi ortaklığıyla, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) tarafından inşa 
edildi. Yıllık 100.000 ton katı atık işleme 
kapasitesine sahip ve kendi sınıfında 
Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan 
tesis, döngüsel ekonomi ilkelerine örnek 
oluşturuyor. Tam kapasiteyle faaliyete 
geçtiğinde, biyogaz ve geri dönüştürü-
len kaynakların satışından, Gaziantep’in 
bütçesine ek gelir sağlayacak.

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesi-
si’nin (MBTF) yapılan açılış törenine, 
Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Niko-
laus Meyer-Landrut başkanlığında 9 AB 
Üyesi Devletin büyükelçileri, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, İlbank Temsilcileri ve UNDP Tür-
kiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton 
katıldı.

“Türkiye, ülkelerindeki iç savaştan 
kaçan yaklaşık dört milyon Suriyeliye 
çok büyük konukseverlik gösteriyor” 
diyen Meyer-Landrut sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu akının Türkiye’nin her 
yerinde ev sahibi topluluklar üzerinde 
önemli bir baskı oluşturduğunu biliyo-
ruz. Bunun içindir ki, 6 milyar Avroluk 
yardım programımızın bir parçası olarak 
Gaziantep’te belediye atık yönetim sis-
temine yatırım yapıyoruz. AB, önümüz-
deki dönemde ilave 3 milyar Avro kat-
kıyla, mültecileri barındıran Türkiye’yi 
desteklemeye devam edecek.”

Suriye krizinden önce 1,7 milyon 
olan Gaziantep nüfusu, 450.000’i aşkın 
geçici koruma altındaki Suriyelinin geli-

şiyle 2,2 milyonun üzerine yükseldi ve 
nüfus artışıyla birlikte, atık miktarı da 
yüzde 25 arttı.

“Bu yeni tesis, hayati kamu hiz-
metlerini sunmamızda bizlere destek 
sağlayacak” diyen Fatma Şahin ise 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak gerçek 
katkısı bununla sınırlı değil. Şehrimi-
zin nüfusundaki ani artışla gelen diğer 
güçlükleri aşmamıza da destek olacak. 
Bu nedenle bu konudaki hayati finansal 
destekleri için AB’ye, ayrıca İlbank ile 
beraber bu projeyi yürüten UNDP’ye 
minnettarız.”

UNDP, 2018 yılından bu yana 50 mil-
yon Avro tutarında AB finansmanıyla, 
büyük ölçekli Suriyeli nüfusa ev sahip-
liği yapan Gaziantep ve diğer kentlere, 
belediye hizmetlerini yaygınlaştırma 
ve iyileştirme alanında yardım ediyor; 
bir yandan da, mülteciler ve ev sahibi 
topluluklar için beceri edindirme ve iş 
yaratmayı destekliyor. MBTF, UNDP’nin 
2018 yılından bu yana AB finansma-
nıyla Güneydoğu’da inşa ettiği sekiz atık 
yönetim tesisinin en büyüğü oldu.

“Yeni arıtma tesisi, Türkiye’nin daha 
yeşil geleceğine bir yatırımdır” diyen 
Louisa Vinton şunları söyledi: “Yalnız 
Gaziantep’in hayati önem taşıyan kamu 
hizmetleri sunumunu yaygınlaştırmasını 
desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda 
kentlerin kendi sakinlerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için sürdürülebilir ve çevre 
dostu yöntemler bulabileceğini somut 

örnekler ile gösteriyoruz. Bu örnekte 
ise, kelimenin en yalın anlamıyla, çöpün 
değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, 
belediyeye bir mali yük getirmeyecek, 
tam tersine, ek gelir yaratacak.”

En son teknoloji ürünü ekipmanla 
donatılan MBTF, biyo-çözünür atıktan 
temiz enerji üretecek, geri dönüştürü-
lebilir maddeleri ayrıştıracak, ve Gazi-
antep’in atık depolama alanının ömrünü 
uzatacak. Yıllık çıktıları arasında 4.100 
MWh enerji, 17.000 ton geri dönüştürü-
lebilir madde ve 23.000 atıktan türetil-
miş yakıt yer alıyor.

Tesiste üretilen elektrik hem kendi 
faaliyetlerine enerji sağlayacak, hem de 
satılabilir artık değer oluşturacak, bu 
da belediyeye ek gelir akışı sağlayacak. 
Tesiste geri kazanılan geri dönüştürü-
lebilir atıklar da gelir yaratacak. Tesis 
ayrıca, Gaziantep’in yıllık sera gazı salı-
mını 9.309 ton CO2 düzeyinde azal-
tacak.

AB destekli program kapsamında 
UNDP tarafından inşa edilen diğer bir 
atık yönetim tesisi ise, eskiden Tiyek 
Çayı’na arıtılmamış kanalizasyonun 
doğrudan boşaltıldığı, Hatay ilinin 
40.000 nüfuslu Hassa ilçesinde 4 mil-
yon Avroluk atık su arıtma tesisi. Bu 
girişimle, büyük bir kirlenme kaynağı 
ortadan kaldırıldı ve Asi Nehri’nin eko-
lojik sağlığını eski haline getirmeyi 
amaçlayan başarılı kampanyaya katkı 
sağlandı. n

https://suvecevre.com/
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Keles Paket İçme Suyu 
Arıtma Tesisinde Çalışmalar 
Hızlandı

Bursa’nın 17 ilçesinde de özellikle altyapı 
ve ulaşım yatırımlarından taviz vermeyen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan katı 

atık aktarma istasyonu çalışmalarının devam ettiği 
Keles’e, bir de paket içme suyu arıtma tesisi kazan-
dırıyor. Keles merkezi ve çevre mahallerinde insani 
tüketim değerlerine uygun içme ve kullanma suyu 
ihtiyacını karşılamak amacıyla projelendirilen ve 5,5 
milyon liraya mal olması beklenen tesis, saniyede 45 
litre kapasiteyle çalışacak.

Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan 
tesiste çalışmalara hız verilirken, yatırım Multimedya 
Paket İçme Suyu Tesisi ve 200 metreküplük temiz su 
deposundan oluşuyor. Tesis, İller Bankası’nın nüfusu 
25 binin altında olan belediyelere uyguladığı, Su ve 
Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında 
yüzde 50’si hibe olmak üzere devlet desteğiyle inşa 
ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
içme suyu arıtma tesisinin yanında SUKAP kapsa-
mında Keles’te 36 kilometre şebeke ve isale hattı, 6 
adet içme suyu deposu, 14 kilometre kanalizasyon 
ve 7,5 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçek-
leştirildiğini söyledi. Birkaç yıl içerisinde Keles’teki 
değişim ve dönüşümün herkes tarafından hissedile-
ceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yaklaşık 22 milyona 
mal olacak Atık Su Arıtma Tesisleri’nin temelini de 
yakında atacağız. Bu yatırımlarla Keles’in altyapısı 
iyice güçleniyor. Yatırımlarımız şimdiden bölgeye 
hayırlı olsun” dedi. n
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Masdaf, Alanında En Çok İhracat Yapan Şirketler Arasında

Pompa sektörünün önde gelen 
oyuncularından Masdaf, ihracat-
taki başarısı nedeniyle Makine 

İhracatçıları Birliği’nden başarı belgesi 
aldı. Masdaf, teknoloji ve inovasyona 
yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin global 
markası olma yolundaki hedeflerine 
emin adımlarla ilerliyor. Covid 19 pan-
demisi sürecinde küresel ölçekte olu-
şan krize rağmen ihracatta yüzde 20 
büyüme kaydeden Masdaf,  ihracattaki 
başarısı nedeniyle Makine İhracatçıları 
Birliği’nden ( MAİB ) başarı belgesi 
aldı. Katma değerli su teknolojileri ile 
“2020 yılında pompalar ve aksamları 
ürün grubunda en çok ihracat yapan 
5 firma arasında” yer alarak, ülke eko-
nomisine değer katmaya devam eden 
Masdaf, pompa sektöründe bir dünya 
markası olmayı hedefliyor.

“XSight’ın pazar raporuna göre 
mevcutta 34 milyar dolar seviyesinde 
olan global santrifüj pompa pazarı’nın 
2028 yılına kadar 51 milyar dolara ulaş-
ması bekleniyor, biz de Masdaf olarak 
bu pastadan önemli bir pay almayı 
hedefliyoruz” diyen Masdaf İhracat 
Müdürü Alper Haberal, sözlerine şöyle 

devam etti: “Masdaf olarak, ileri tek-
noloji ürünlerimiz ve yüksek mühen-
dislik ihtiva eden hizmetlerimiz ile 
ülkemizin, pompa sektöründeki dünya 
markası olmayı hedefliyoruz. Makine 
İhracatçıları Birliği’nin kayıtlarına göre 
sektörümüzün en çok ihracat yapan 
5 firması arasında yer alıyor olmamız 
da ürettiğimiz teknolojinin global 
pazardaki gücünü gösteriyor. 2020, 
pandemi nedeniyle sektörümüz için 
pek parlak bir sene olmadı. 2019 yılına 
göre pazarda yüzde 8 daralma yaşandı; 
ancak biz Masdaf olarak pazardaki 
daralmaya rağmen yarı mamul stoğu-

muz, teknoloji ve inovasyona yönelik 
yatırımlarımız ve ihracat pazarlarındaki 
gücümüz ile ihracatımızı yüzde 20 artı-
rarak, sektörümüzdeki ilk 5 ihracatçı 
arasında yer almayı başardık. Hizmet 
verdiğimiz tüm alanlarda fark yaratan 
ürün ve hizmetlerimiz ile bugün başta 
Orta Doğu, Afrika, BDT ülkeleri olmak 
üzere 72’den fazla ülkeye ihracat ger-
çekleştiriyoruz. İleri teknolojimiz ve 
mühendislik gücümüz ile ürün yelpa-
zemizi sürekli geliştirirken, dış pazar-
larımızı çeşitlendirme stratejimiz doğ-
rultusunda da yeni pazar arayışlarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz.” n

İSKİ, Silivri’de Yatırımlarına Devam Ediyor

İstanbul’un her noktasında yatırım-
larına aralıksız devam eden İSKİ, 
Silivri’de de çalışmalarını sürdürü-

yor. Bu kapsamda Gümüşyaka Kon-
modüler İçmesuyu Arıtma Tesisi ve 
Değirmenköy Mahallesi’nde su baskını 
riskini önleyecek çalışmaların inşaatları 
tamamlandı.

İstanbul’a 365 gün 24 saat kesinti-
siz, kaliteli ve içilebilir su temin  eden 
İSKİ, şehre verdiği suyun kalitesini art-
tıracak çalışmalara da devam ediyor. 
Bu kapsamda, Silivri'de Gümüşyaka 

Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi 
inşaatını tamamlandı. Yaklaşık 1 sene 
içerisinde bitirilerek hizmete alınan 
tesis, Silivri'nin Gümüşyaka, Değirmen-

köy, Çanta, Balaban ve Büyükçavuşlu 
Bölgelerine hizmet veriyor. Günlük 13 
bin 500 metreküp su arıtabilen kon-
modüler arıtma tesisinin maliyeti ise 
yaklaşık 5 milyon lira.

Öte yandan İSKİ, Silivri’nin Değir-
menköy Mahallesi’nde yaşanan su bas-
kınlarını önlemek için gerçekleştirdiği 
altyapı çalışmalarını da tamamladı. 
Hemen her yağmur sonrası su baskın-
ları yaşanan Gölet Caddesi ile Değir-
menköy Stadı arasında kalan kısım, 
sağlıklı altyapıya kavuştu. n

https://suvecevre.com/
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Endress+Hauser Gemak ile İşbirliğini Genişletiyor

Endress+Hauser Türkiye, “OEM 
Prime İş Ortağı” seçtiği Gemak 
Gıda Endüstri Makinaları ile 

ortak çözümler sunmaya devam ede-
ceklerini duyurdu.  Gemak ve Endress+-
Hauser Türkiye, teknoloji uygunluğunu 
sağlamak, işletme verimliliğini artırmak, 
maliyetleri azaltmak, riski azaltmak ve 
son kullanıcı firmalar için daha fazla 
değer sağlayan yeni hizmet modelleri 
geliştirmek için 10 seneden uzun süredir 
işbirliği yapıyor. Gemak Genel Müdürü 
Necil Büyükpamukçu, “Endress+Hau-
ser'in OEM Prime İş Ortağı olmaktan 
dolayı heyecan duyuyoruz. Endres-
s+Hauser, global pazarda olduğu gibi 
Türkiye’de de enstrümantasyon ekip-
manı sağlama konusunda güvenilir bir 
liderdir. OEM İş Ortağı programı, Gemak 
için teknik hizmet portföyümüzü geniş-
letmek ve benzersiz müşteri hizmet-
leri sunarken endüstriye yüksek kaliteli 
çözümler sağlamaya devam etmek için 
müthiş bir fırsattır” dedi. Endress+Hau-
ser'in OEM İş Ortağı Programı, somut iş 
sonuçlarına, çalışan eğitimine odakla-
nan, yüksek düzeyde ve stratejik OEM 
müşteri ilişkisi geliştiren bir konsept.

Endress+Hauser Türkiye Genel 
Müdürü Lütfü Bilgen, “Gemak’ı OEM 

Prime İş Ortağı olarak takdim etmekten 
memnuniyet duyuyoruz. OEM İş Ortağı 
Programını geliştirmemizin nedeni, iş 
ortaklarımızın büyüme, operasyonel 
verimlilik ve müşterilerine daha fazla 
değer yaratma konusundaki iş hedef-
lerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 
Bu kapsamda Gemak’la çalışma fırsatı 
kazanmak bizim için de heyecan verici 
bir deneyimdir” dedi.

Gemak, OEM Prime İş Ortağı olarak, 
Endress+Hauser çözümleriyle yurtiçi 
ve yurtdışındaki müşterilerine sunduğu 
değerleri artıracak. Endress+Hauser Tür-
kiye Satış ve Pazarlama Direktörü Bora 
Sarıhan, "Biz müşterilerimizin süreçle-

rini iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. 
Bu sözü her gün uygulama ve sektör 
uzmanlığımızla, güvenilir bir ortak ola-
rak ve müşterilerimizden edindiğimiz 
değerli süreç bilgileriyle yerine getiriyo-
ruz. Özel bir iş ortağı olarak OEM müş-
terileriyle yakın çalışmak, kaynaklarımızı 
teknoloji, yeni gelir fırsatları, müşteri 
sadakati ve risk/maliyet azaltma üze-
rinde yoğunlaştırmamıza olanak tanıyor. 
Gemak ile ortak hedefimiz, bir yandan 
endüstriyel fabrikalarda sistemlerin 
sürekli çalışma sürelerini artırırken, diğer 
yandan da onlara riskleri ve maliyetleri 
en aza indirmeye yardım etmek için 
ürünler ve servisler sunmaktır” dedi. n

SASKİ, Atık Su Sorununu Çözüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba 
İlçesi Bafracalı Mahallesi'nde hayata geçirilen İleri Biyo-
lojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin inşaat çalışmala-

rının yüzde 43'ü tamamlandı. 9 milyon 855 bin euro bedelli 
günlük 15 bin 500 metreküp atık suyu arıtacak olan tesis 
tamamlandığında atık su sorunu tamamen çözülmüş olacak. 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm 
derdimiz Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip gele-
cek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. 17 
ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa 
gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz” dedi. n
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MESKİ’nin Teknolojik 
Yatırımları Son Sürat 
Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve 
Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlı Veri Tabanlı Denetim ve İzleme 

Sistemi (SCADA) Merkezi’nin kapsamı her geçen gün 
büyümeye devam ediyor.  MESKİ Merkez İşletmeler 
Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan 50 
adet DMA (İzole Alt Bölge) bölgesinin hayata geçme-
siyle, Mersin genelinde kayıp-kaçak oranları azalacak, 
su geleceğe taşınacak.

MESKİ, SCADA Merkezi ile Mersin’in tüm noktala-
rındaki içme suyu şebekelerini, atık su göstergelerini, 
içmesuyu ve basınç değerlerinin kontrollerini anlık izli-
yor. “360° Su Yönetimi” anlayışı ile suyun kaynağından 
arıtılarak, çevreye bırakılmasına kadar olan tüm sürecini 
7/24 takip eden MESKİ, kayıp-kaçak oranlarını minimum 
seviyeye indiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 
öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, DMA 
bölgesinde yaşayan abonelerin su faturalarında yüzde 
10, arıza oranlarında ise yüzde 60’lık bir düşüş yaşanı-
yor. SCADA Merkezi tarafından uygulanan anlık basınç 
yönetimi ile su hattı arıza ve kayıp-kaçaklarda da ciddi 
oranda tasarruf sağlanıyor. Su arıza oranlarını geçmiş 
dönemlere göre yüzde 60 oranlarına kadar düşüren 
MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiya-
cını kesintisiz bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

DMA bölgesinde ikamet eden abonelerin hatların-
daki yüksek basınç, SCADA tarafından değişken tari-
felerle online olarak optimum değerlere çekiliyor. Bu 
iyileştirmenin tüketim değerlerine yansıması sonucunda 
da vatandaşların su faturalarında yüzde 10’luk bir düşüş 
sağlanıyor. n
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Distributor

TrueSense öneml ve farklı özellkler

Kullanım kolaylığı, dayanıklılık ve kolay bakım çn
yapılmış olan etkn tasarımı

Harc fotometrk analz yöntemlernn kullanıldığı on-lne
analz yöntemler kullanılması (molbdat veya fosfat)

Kazan çalışma performansını zleyen onlne pH ve 
letkenlk ölçümler yapması

Kontrolör veya DCS üzernden manuel veya otomatk 
kontrol ver akışı sağlaması

Düşük bakım malyetl güvenlr analz yapılmasını sağlayan
uygun malyetl onlne analzör sstem olması

Su, enerj ve kmyasal malyetlern optmze ederek şletme
malyetlern düşürmes

Djtal InSght Platformu le ver senkronzasyonu çn
hazır olması

TrueSense kullanıcılar çn önem

Tel. : 0 282 654 80 40-41
Fax.: 0 282 654 80 42

info@nurkimyaaritma.com
www.nurkimyaaritma.com
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Wilo Türkiye Yılın İlk Dokuz Ayında Yüzde 18 Büyüdü 

Wilo, 2020 yılındaki büyüme-
sini bu yıl da sürdürüyor. 
2021 yılında pandeminin 

ekonomik etkileri halen devam etse de 
bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre Wilo Grup yüzde 
17,8 oranında büyürken, Wilo Türkiye’de 
de yüzde 18 oranında büyüdü. 

Bina teknolojileri, su yönetimi ve 
endüstri sektörlerinde faaliyet göste-
ren, dünyanın önde gelen pompa sis-
temleri markalarından biri olan Wilo, 
geleceğe yönelik önemli yatırımlar yap-
maya ve büyümeye devam ediyor. 2021 
yılında pandeminin ekonomik etkileri 
halen dünyada ve ülkemizde devam 
etse de bu üç çeyreklik dönemde 
geçen yılın aynı dönemine göre Wilo 
Türkiye ve Wilo Group hedeflerine ula-
şarak büyümesini sürdürdü. Wilo Grup 

ilk üç çeyrekte euro bazında yüzde 
17,8 oranında büyürken, Wilo Türkiye 
gruba paralel olarak yüzde 18 oranında 
büyüme gerçekleştirdi. Wilo Grup, geç-
tiğimiz mali yılda, yeni ve mevcut satış 
ve üretim yerlerinin inşası ve genişle-
tilmesi, gelişmiş üretim teknolojileri ve 
satın almalar için yaklaşık 121 milyon 
euro yatırım yaptı. 

Wilo Türkiye olarak faaliyet göster-

dikleri alanlarda ilkler gerçekleştirdik-
lerinin altını çizen Wilo Türkiye Genel 
Müdürü Mehmet Ürek, “Wilo Grup ola-
rak 2020 yılında 1,45 milyar euro net 
satış rakamına ulaştık. Bu net satışın 
68,6 milyon euro’sunu Ar-Ge çalışma-
larına ayırdık. Aynı zamanda yerel üre-
tim anlayışı kapsamında Türkiye’deki 
üretimi artırmayı hedefliyoruz. 2025 
yılına kadar çözüm sunulan her kate-
goride iki katı büyümeyi planlıyoruz. 
Ar-Ge alanındaki çalışmalarımız için her 
yıl 63 milyon euro yatırım yapıyoruz. 
Bu kapsamda, sirkülasyon pompasının 
mucidi olarak hem ürünlerimizi hem 
de üretim süreçlerimizi geliştirmeyi bir 
sorumluluk olarak görüyor ve bu felse-
feyle her yıl Ar-Ge çalışmalarımıza bir 
önceki yıla oranla daha fazla yatırım 
yapma stratejisiyle ilerliyoruz.” dedi. n

Gaz Balonlarının Kapasite Artışında Kolay Çözüm

Gaz balonlarının kapasite artış-
larına yönelik açıklamalarda 
bulunan Biodesulf Kurucusu 

Burak Alkan, “Bilindiği gibi gerek biyo-
gaz tesislerinde gerekse atık su arıtma 
tesislerinin biyogaz hatlarında gazı 
depolamak için kullanılan gaz balonları-
nın tesis verilerine göre dizaynı yapılmış 
ve kapasitesi belirlenmiş olur. Ancak, 
ileriki zamanlarda artan atık su kapa-
sitesine bağlı olarak gene biyogaz 
hattında da kapasite artışı meydana 
gelebilir. Biyogaz yakma bacasında 
gazı devamlı yakmak yerine hiçbir 
dizayn değişikliği yapmadan gaz 
balonunuzun kapasitesini arttırabi-
leceğinizi biliyor muydunuz? Evet 
bu mümkün. Yani hattın üstündeki 
gaz borusunu büyütmenize gerek 
yok, herhangi bir inşaat işi yapma-
nıza da gerek yok. Sadece memb-

ranları değiştirip mevcut kapasiteniz-
deki gaz balonunu arttırmak istediği-
niz kapasiteye arttırabiliriz. Bunun da 
hem zaman açısından hem de maliyet 
açısından tüm işletmelere çok fayda 
sağlayacağı bir gerçektir” açıklamala-
rında bulundu. Uygulamanın nasıl yapı-
lacağına yönelik örnekler veren Alkan, 
“Boru hattını değiştirmeden membran 
içine biz ek hatlı borular koyuyoruz ve 

membranın da şeklini yumurta gibi 
elips biçimine getirip istenilen kapa-
site artışını gerçekleştirebiliyoruz. Elips 
şeklindeki membran ile hem yanlardan 
tesiste yer sıkıntısı olmadan bir büyü-
meye gidilebilir hem de daha homojen 
bir yapı sağlanmış olunur. Blowerlara 
bağlanan borular vasıtasıyla dış memb-
ranın elips şeklinde yukarı doğru büyü-
mesi sağlanmış olunur. İç membran ise 

mevcut gaz hattından gelen yeni 
gaz miktarına göre yeniden dizayn 
edilmiş olunur. Böylece ne kaidede 
bir genişleme ne de mevcut boruda 
bir değişme yapmadan mevcut gaz 
balonunuzun kapasite artışını ger-
çekleştirebilirsiniz. Bir de belki de 
en önemlisi tüm bu değişiklikler ve 
kapasite artışı maksimum 3 günde 
bitirilebilmektedir” ifadelerini kul-
landı.  n
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DİSKİ Laboratuvarları 
Günlük 125 Numunenin 
Analizini Yapıyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme 
suyundan kaynaklanabilecek hastalıkların 
önüne geçmek amacıyla günlük 125 numu-

nenin analizini yapıyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli, 
sağlıklı ve çeşmeden içilebilir ucuz içme suyunu temin 
etmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

DİSKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik bel-
gesine, Türkiye Akreditasyon Kurumu akreditesine, 
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akre-
ditasyon Formu (IAF) gibi kuruluşlara üye olan kimya 
ile biyoloji laboratuvarları halk sağlığını korumak için 
her gün rutin şekilde içme suyundan numune alarak 
analizlerini yapıyor. Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, Su 
Kontrol Laboratuvarları Şube Müdürlüğü bünyesinde 
kurulan kimya ve biyoloji laboratuvarlarında faaliyetle-
rini sürdüren ekipler, sudan kaynaklanabilecek hastalık-
ların önüne geçmek için, günlük ortalama 50 kimyasal 
ve 75 bakteriyolojik olmak üzere toplam 125 numunenin 
analizini gerçekleştiriyor. Kayapınar ilçesi Diyarbakır 
Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi içinde yer alan labo-
ratuvarlar, kent merkezi dışında, ilçe ve ilçelere bağlı 
mahallelerden alınan tüm numuneleri değerlendirerek 
analizlerini yapıp sonuçlarını paylaşıyor.

Kimya ve biyoloji laboratuvarları Çevre ve Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, tarafından alınan kontrol izleme 
numunelerini, vatandaşlardan içme suyu ile ilgili gelen 
şikâyetleri, fiziki kaçak ekiplerinden gelen numuneleri, 
Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde suyun 
kalite kontrollünü ücretsiz ve gelen özel numuneleri de 
ücretli şekilde değerlendiriyor. n

E-CELL STACK

Üretilen Ultra Saf Su 
İletkenlik Değeri
> 16 Mohm.cm 
 < 0,06 µs/cm 

0212 245 88 80

https://suvecevre.com/
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INEVA, Arıtma Çamuru Teknolojileri ile IFAT Eurasia’da Yer Aldı

Türkiye’de termal yöntemle arıtma 
çamurunun bertarafında yüzde 
45'lik pazar payına sahip INEVA, 

Avrasya’nın lider çevre teknolojileri 
fuarı IFAT Eurasia’da dünyanın dört bir 
yanından gelecek misafirlerle buluştu. 

Tüm dünyadan çevre teknolojileri 
alanında faaliyet gösteren yüzlerce 
şirket ile binlerce misafiri buluşturan 
IFAT Eurasia, katılımcılara çevre tek-
nolojileri alanındaki en son teknoloji ve 
inovasyonlardan haberdar olma ve bu 
alanda çözüm üreten şirketleri yakın-
dan tanıma fırsatı sunuyor. 

Çevre ve atık sorunları, tüm dün-
yada devasa boyutlara ulaşan ve yatı-
rımların sürekli olarak arttığı bir alan. 
Türkiye’de her gün evsel ve endüstriyel 
arıtma tesislerinden yaklaşık 9-10 bin 
ton yaş arıtma çamuru çıkıyor. 2014 
yılında kurulan ve 2016 yılından bu 
yana Bursa merkezli Coşkunöz Holding 
bünyesinde faaliyet gösteren INEVA, 
TÜBİTAK ile geliştirdiği yüzde 100 yerli 
teknoloji ile, arıtma çamurunu beledi-
yelerin su kanal idareleri, atık su arıtma 
tesisi olan organize sanayi bölgeleri ve 
kendi atık su arıtma tesisleri olan özel 

sektör firmaları gibi ihtiyaç duyulan 
yerlerde kurduğu tesislerde termal 
yoldan bertaraf ederek, enerji üretiyor.

2019 yılında da fuara katılan INEVA, 
bu yıl, arıtma çamurunu yerinde ber-
taraf eden tesislerinin bir maketini de 
fuardaki standında sergiledi. Maket, 
VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisi ile 3 
boyutlu olarak gezilebildi.  

INEVA Genel Müdürü Erman Çakal 
IFAT Fuarı’na katılımları ile ilgili olarak 
şunları söyledi: “Atık yönetimi konusu 
hem kamu hem özel kuruluşlar nez-
dinde büyük aciliyet gerektiriyor. 
INEVA olarak biz de atık su artıma 
tesislerinde biriken arıtma çamurunu 
bertaraf ederek bu alandaki çözümlere 
katkıda bulunuyoruz.” n

B2B Medya’da Yeni Yayın Dönemi Başlıyor

Türkiye’nin köklü ve saygın sektö-
rel yayıncılık firması Teknik Yayın-
cılık A.Ş.’de yeni yayın dönemi 

başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
2022 yılı planlaması için bir araya gelen 
idari, yayın ve satış kadromuz yeni yıl 
için yenilikleri ve güncellemeleri karar-
laştırdı.

2021 yılında, yılda dört sayı olarak 
yayımlamak zorunda kaldığımız Çatı 
Cephe dergimiz, yılda üç sayı yayımla-
dığımız Boatbuilder Türkiye dergimiz 
ve yine üç sayı yayımladığımız Yeşil 

Bina dergilerimizin periyodları gözden 
geçirildi. 2022 yılında, Çatı Cephe der-
gimizin iki ayda bir, Boatbuilder Türkiye 
dergimizin ve Yeşil Bina dergimizin yılda 
dört sayı yayımlamasına karar verildi. 

Baskı, kağıt (Kullandığımız Avrupa 
menşeili kuşe kağıda gelen Euro bazın-
daki zam) ve dağıtım (posta zammı) 

fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artış nede-
niyle, maliyetlerimizdeki değişikliğin 
reklam fiyat listelerimize asgari düzeyde 
yansıtılmasına ve tarifelerimizin güncel-
lenmesine karar verildi. 

Türkiye’nin lider iş dünyası yayın-
cılığı markası olan B2B Medya/Teknik 
Yayıncılık A.Ş. aldığı kararlar ve yenilik-
leri ile 2022 yılında da güçlü kurumsal 
yapısı ve sürdürülebilir yayıncılık anla-
yışı ile reklam verenlerine ve okurlarına 
“ilkeli, tarafsız, saygın” dergiler sunmaya 
devam edecek. n

https://suvecevre.com/
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Antalya’da Büyük Yatırımda 
Sona Gelindi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) 
Genel Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Bir-

liği (BETUYAP) işbirliğiyle yapımına başlanan "Serik-2 Atık 
Su Arıtma Tesisi"nin yüzde 95'i tamamlandı. 8 Kasım'da 
devreye alınacak yeni arıtma tesisinde çalışmalar sona 
yaklaşırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Başkan Başdanış-
manı Cem Oğuz ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla 
Serik-2 Atık Su Arıtma Tesisi ile ileri teknoloji otomasyon 
sistemine sahip terfi istasyonlarında incelemede bulundu.

 Yetkililerden brifing alan Başkan Muhittin Böcek, turiz-
min kenti Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşe-
hir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve BETUYAP işbirli-
ğiyle hazırlanan arıtma tesisi ve bağlantılı altyapı tesislerine 
350 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını söyledi.

 Projeye ilişkin bilgi veren Böcek, “Bölgelerden gelen 
evsel atık suyu arıtacak merkezi bir tesisi inşa etmek ve eski 
arıtma tesislerinin devre dışı bırakılmasıyla, üst düzey bir 
çevre koruması ve merkezi atık su yönetiminin sağlanması 
hedefleniyor. Proje bitirildiğinde Kadriye, Belek, Boğazkent 
bölgesinde bulunan 3 eski arıtma tesisi devreden çıkartı-
lacak ve bölgedeki atık su arıtma faaliyetini Serik-2 Atık 
su Arıtma Tesisi üstlenecektir" dedi.

Projenin iki etaptan oluştuğunu anlatan Başkan Böcek, 
projenin ilk etabı tamamlanıp tesis devreye alındığında 
günde ortalama 65 bin metreküp atık su, ikinci etap sonrası 
toplamda günlük 130 bin metreküp atık su arıtılacağını 
açıkladı. Böcek, tesise bağlı olarak 4 yeni terfi merkezi ve 
25 bin metre uzunlukta altyapı bağlantı hattının tamam-
landığını kaydetti. n

HOLLOW FIBER MODÜLLER İLE
MEMBRAN BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ

AKM < 1 mg/l
BOD5 < 2 mg/l

“AÇILMAYAN
KAPI YOKTUR,

YANLIŞ ANAHTAR
VARDIR.”

0555 070 22 77
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Küresel Su Krizine Dikkat Çeken Bir Hayat Hikayesi: INTO DUST

Tüm dünyada daha fazla insanın 
güvenli ve temiz suya erişimini 
sağlamak, değerli su kaynakla-

rımızı korumak ve küresel iklim krizi 
konularında farkındalık yaratmak ama-
cıyla kurulan Grundfos Vakfı, su krizinin 
ciddi sonuçlarını gözler önüne seren, 
çok özel bir belgesel film projesinde 
yer aldı. 

Grundfos Vakfı’nın dünya çapında 
gerçekleştirdiği saha çalışmalarından 
edindiği deneyime dayanarak, bir 
“değişim ve farkındalık projesi” olarak 
hayata geçirdiği INTO DUST, gerçek bir 
hayat hikayesini anlatıyor. Pakistan’ın 
Karaçi şehrinde geçen INTO DUST, ada-
letsizlikle mücadele ederek, herkes için 
güvenli içme suyu hakkı için her şeyini 
feda eden, toplumundaki insanların 
yaşam kalitesini iyileştiren bir kadın 
olan sosyal aktivist Perween Rahman’ın 
hayat hikayesini ve ablasının adaleti için 
savaşan kardeşi Aquila İsmail’i anla-
tıyor. Drama belgesel olan filmde, şu 

sorunun cevabı aranıyor; “Bir şehrin 
suyu çalınırsa, buna kim dur diyecek? 
Bir şehirden su çalındığında, kim ayağa 
kalkıp savaşacak?”

Grundfos olarak, suyun transferi ve 

yönetimi konusunda yaptıkları çalışma-
larla dünyada su ve enerji konusunda 
olumlu bir fark yaratmayı hedefledik-
lerini, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinden Temiz Suya 
Erişim ve İklim Değişiminin Önlenmesi 
başlıklarının global temsilcisi olarak kır-
sal bölgelerde, mülteci kamplarında, 
dünyanın en yoksul bölgelerinde, insan-
ların temiz ve güvenli içme suyuna eriş-
meleri için çaba gösterdiklerini belirten 
Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge 
Direktörü Burak Gürkan; “Gelişmiş ülke-
lerde de C40 ve Stockholm Uluslararası 
Su Enstitüsü’yle gerçekleştirdiğimiz 
ortaklıklar sayesinde küresel su toplu-
luğu içindeki bilgi paylaşımını ve en iyi 
uygulamaları geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Bugün burada olmamızın sebebi de, 
Türkiye’de karar verici ve kanaat önderi 
konumunda olan sizlere ilham verici bir 
hikaye anlatmak ve bu gündemi ülke-
mizde sıcak tutmak için desteğinizi 
almak” dedi. n

Çiğli Atatürk OSB Deresi Projesi’nin İlk Etabı Tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin 
çevre sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor. Körfez’e dökü-
len ana dere yataklarından Çiğli Atatürk Organize Sanayi Böl-

gesi Deresi, üç adımda uygulanan kapsamlı iyileştirme ve düzen-
leme projesi ile rehabilite ediliyor. Projenin ilk etabı tamamlandı.  

Derelerdeki periyodik temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdüren 
İZSU, Büyük Çiğli Deresi Kıyı Düzenleme Projesi kapsamında 
Çiğli’nin Ataşehir mahallesindeki AOSB Deresi’nin yatağında 
kapsamlı bir iyileştirme projesi uyguluyor. 3 milyon 150 bin TL 
tutarında yatırımla 3 etap halinde sürdürülen çalışmalar kapsa-
mında AOSB deresinde kara ile denizin buluştuğu alanlarda dere 
ıslahı ile birlikte zemin iyileştirmesi ve peyzaj düzenlemesi yapılı-
yor. 1. etap çalışmalar kapsamında 900 metrelik eski taş duvarlar 
yenilenerek yapılan dekoratif korkuluk imalatı ile vatandaşlar için 
daha güvenli bir alan yaratıldı. Alanda yürüyüş, koşu parkuru ve 
yol aydınlatması sağlanarak dere paralelinde kentlilerin günün her 
saatinde faydalanabileceği modern bir yaşam alanı inşa edildi. n
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ASKİ'den Gerede Su Temin Sistemi’nde Teknik İnceleme

Ankara’nın içme suyu ihti-
yacını karşılamak amacıyla 
2020 yılı başında devreye 

alınan “Ankara İçme suyu 2. Merhale 
Projesi Gerede Sistemi” uzmanlar 
tarafından yerinde incelendi. Çamlı-
dere Barajı’nı besleyen 31,5 kilometre 
uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ile-
tim tüneli olan Gerede Sistemi’nin 
tüm detaylarının masaya yatırıldığı 
toplantıya ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk de katıldı.

Başkent’in içme suyu ihtiyacını 
karşılamak üzere 2020 yılından iti-
baren Çamlıdere Barajı’nı besleyen  
“Ankara İçme Suyu 2. Merhale Pro-
jesi Gerede Sistemi” tüm detaylarıyla 
masaya yatırıldı. Sistemin işleyişine 
ilişkin değerlendirme toplantısına ve 
teknik ekiplerce yerinde inceleme yapı-

lan saha gezisine; ASKİ Genel Müdürü 
Erdoğan Öztürk, Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, 
ASKİ Planlama Koordinasyon ve Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed 
Ercan, Baraj İşletme ve Makine İkmal 
Daire Başkanı İlker Arslan, DSİ İçme 
suyu Daire Başkanı Kemal Köseoğlu 
ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
(JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro 

Ikuro, Başkan Yardımcısı Jun Yama-
zakı ve uzmanlar katıldı. Türkiye’nin 
su stresi yaşayan bir ülke olduğu ve 
su kaynakları konusunda sıkıntılar 
yaşadığı bir dönemde Başkent’in su 
temini konusunda büyük bir çalış-
maya imza attığının ifade edildiği 
DSİ’de düzenlenen toplantıda ise 
küresel ısınma sürecinde Ankara’nın 
uzun yıllar içme suyu garantisi olan 

“Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi 
Gerede Sistemi”nin önemine vurgu 
yapıldı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında su 
alınmaya başlanan ve bugüne kadar 
toplam 323 milyon metreküplük suyu 
Çamlıdere Barajı’na ulaştıran sistemin 
tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda 
ayrıca önerilen yeni projelerin iş modeli 
ve finansman süreçleri de değerlendi-
rildi. n

Küresel Su Krizine Dikkat Çeken Bir Hayat Hikayesi: INTO DUST



HABERLER
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ETA Ekipman, Newland Entech Europe ile El Sıkıştı 

ETA Ekipman, Ozon ve UV Dezen-
feksiyon sistemleri konusunda 
Newland Entech Europe firması 

ile bir anlaşma imzaladı.  Eylül 2000'de 
kurulan Newland EnTech Co. Ltd. şir-
keti, bilgi teknolojisi, biyo-eczacılık ve 
çevre koruma alanlarını kapsayan Fujian 
Newland Group'a bağlı bir şirket. 10.000 
m²'lik bir üretim merkezinde ve yaklaşık 
4.000 çalışanı ve çok sayıda gelişmiş 
üretim hattı ile imalatlarını gerçekleşti-
riyor. Merkezi Madrid’te bulunan New-
land Entech Europe ise anahtar teslimi 
Ozon ve UV tesisleri kurma konusunda 
30 yıllık deneyime sahip bir Avrupa 
şirketi. Şu anda ağırlıklı olarak Avrupa 
ve Latin Amerika pazarlarına odaklan-
mış durumda olan Newland Entech 
Europe, Ozon ve UV teknolojisini kul-
lanarak düşük işletme maliyeti ile çok 

Türkiye’nin Su Ajansı’na İhtiyacı Var

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ 
Genel Müdürlüğü, İLBANK’ın 
“Sürdürülebilir Şehirler Prog-

ramı” kapsamında “Entegre Kentsel 
Su Yönetimi Planı” çalışmaları devam 
ediyor. 11-13 Ekim 2021 tarihlerinde 
Antalya'da “Sürdürülebilir Şehirler 
Projesi – Eğitim Programları – 4” kap-
samında düzenlenen toplantıya VASKİ 
Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Daire 
Başkanı Harun Şahin ve kurum yetki-
lileri katıldı. Avrupa Birliği IPA II Hibe 
Anlaşması kapsamında İLBANK Genel 
Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafın-
dan ortaklaşa yürütülen “Sürdürülebilir 
Şehirler Projesi” 10 seçili Büyükşehir 
Belediyelerinin katılımıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Projenin yerel yönetimlere 
teknik destek sağlanması amacıyla 11-13 
Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya'da 
"Sürdürülebilir Şehirler Projesi - Eğitim 

Programları - 4" kapsamında toplan-
tıya; VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem 
Kaplan, Plan Proje ve Yatırım İnşaat 
Dairesi Başkanı Harun Şahin ve kurum 
yetkilileri katıldı. Düzenlenen eğitim 
toplantısı iki oturumda gerçekleştirile-
rek; proje uygulamasında deneyimle-
nen modeller hakkında bilgi paylaşımı, 
Entegre Kentsel Su Yönetim Planı ve 
AB görünürlük kuralları ve yönergeleri 
ile ilgili şu ana kadar yapılan çalışmalar 

hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzen-
lenen toplantının ikinci oturumunda 
sunum yapan VASKİ Genel Müdürü 
Ülker Cem Kaplan, Avrupa’da bulunan 
su ajanslarını örnek göstererek, Türki-
ye’de de su ajansı kurulması gerektiğini 
belirterek; “Özellikle ülkemizde bulu-
nan kalkınma ajanslarına dikkat çekmek 
istiyorum; son yıllarda projelerin des-
teklenmesi ve hayata geçirilmesinde 
önemli rol oynadığını görüyoruz. Dola-
sıyla suyun geleceğini korumak, suyu 
doğru kullanılması ve projelerin hızlı 
desteklenmesi adına su ajansının kurul-
ması bizler açısından alternatif bir adım 
olacaktır. Özellikle ajans ile birlikte pro-
jeler için kredi arama mecburiyetinde 
kalmayacağız. Bu doğrultuda ajansın 
kurulması yönünde farkındalık oluştu-
rulması gerektiği kanaatindeyim” diye 
ifade etti. n

rekabetçi çözümler sunarak su arıtma 
endüstrisindeki ana oyunculardan biri 
olarak ayrıcalıklı bir konuma ulaşmıştı. 
Türkiye ve bölge ülkelerde su ve atık su 
sektöründe ana tedarikçilerinden birisi 

olan ETA Ekipman, Ozon ve UV dezen-
feksiyon sistemleri konusunda Newland 
Entech Europe firması ile bir anlaşma 
yaparak ürün portföyünü ve hizmetle-
rini genişletti. n

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan
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ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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Taksim Danışmanlık 
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Müdürü / Global Raporlama 
Uzmanı

çıkmış olur ortaya. Peki böylesine gelişmiş bir canlı nasıl 
oluyor da çevreye bu denki tahripkar davranabiliyor, milyon-
larca yıldır süregelen düzeni bozabiliyor? Cevabı net değil 
mi; sadece kendisini ve bugünü düşünerek hareket ediyor!

Sürdürülebilirlik kavramının en genel tanımını bir kez 
daha hatırlayalım. Günümüz insanlarının, gelecek nesillerin 
kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinden ve yeteneğinden 
ödün vermeden bugünkü ihtiyaçlarını karşılaması olarak 
tanımlıyoruz sürdürülebilirliği. Peki “çevre” bu işin neresinde? 
Aslında, neredeyse her yerinde! 

Gelecek nesillere muazzam finansal kaynaklar ve bir o 
kadar da gelişmiş sosyal bir düzen bıraktığımızı düşünelim. 
Sizce bu yeterli olur mu? En nihayetinde insanlığın en büyük 
ihtiyacı, doğa ile uyumlu yaşayabilme becerisidir. Zira, nefes 
alma, yeme-içme, barınma vb gibi yaşamsal ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için doğayı ve çevresel düzeni hesaba kat-
mak zorundadır insan. Ne zamanki daha fazla üretmenin, 
tüketmenin ve zenginleşmenin yollarını aramaya; yaratılı-
şından ötürü sahip olduğu sınırları aşmaya, konfor alanını 
sürekli genişletmeye ve sanki dünyanın sadece kendisi için 
yaratıldığını düşünmeye başlamış, işte o zaman çevre - insan 
uyumu da bozulmaya ve yok olmaya başlamıştır ve maalesef 
bu da doğal kaynakların hızla tükenmesine veya kalitesinin 
düşmesine, doğal yaşam alanlarının yok olmasına, etkileri 

Dünyadaki tüm insanların bir an için yok olduğunu 
düşünelim. Bunla ilgili birçok film veya belgesel izle-
mişsinizdir. Bu durum yeryüzünde nasıl sonuçlar 

doğurur? Mevcut düzen birkaç gün içerisinde bozulmaya 
başlar. İnsan kontrolünde olan sistemler bir müddet sonra 
artık eskisi gibi çalışmayacaktır. Binalar yıkılacak, barajlar 
taşacak, fabrikalar duracak, tüm elektronik ve mekanik araç-
lar ve cihazlar bozulacak vs. Böyle bir durumda zamanla 
doğanın kendi düzenini oluşturmaya başladığını görebiliriz. 
İnsan olmadığında doğa bir bakıma kendi kendini onarmaya, 
hayvanlar asıl yaşam alanlarına dönmeye, yeni ve muhteşem 
bir denge oluşmaya başlar. Bilinen evrende zekası, iradesi ve 
yetenekleri ile en gelişmiş varlık olarak nitelendirilen insanın 
aslında doğaya ne kadar büyük bir zarar verdiği gerçeği de 

https://suvecevre.com/
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belki binlerce yıl sürecek küresel çevresel prob-
lemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 
da gelecek nesillerin, bırakın konforlu ve güvenli 
yaşaması, hayatta kalabilmesi için bile büyük bir 
tehdit oluşturmaktadır.

Aslında bu olumsuz tablonun tohumları sadece 
birkaç yüzyıl önce atılmaya başladı. Özellikle Sanayi 
Devrimi, insan hayatını kolaylaştıran birçok yeni 
icadın hayatımıza girmesini sağladı. Bununla bir-
likte teknoloji gelişti; yaşam kalitesi ve dolayısıyla 
insan nüfusu tarihte belki eşi benzeri görülmemiş 
bir hızla yükseldi. Sadece kendi çıkarlarını düşün-
meye başlayan insan, çevre üzerinde oluşturmaya 
başladığı tahribatı göremeyecek hale geldi. Yük-
sek miktarda sera gazı emisyonu, buna bağlı ola-
rak küresel ısınma ve iklim değişikliği ve bunların 
tetiklediği diğer çevresel problemler artık küresel 
tehdide dönüşmeye başladı. Ormanlık alanlar ve 
tarım arazileri yok olmaya, biyoçeşitlilik bozulmaya 
yüz tuttu. Kara ve denizdeki hayvan yaşamının 
dinamikleri değişti; milyonlarca yıldır var olan sis-
tematik yapı; toprak, su ve hava ekosistemi yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Günün sonunda çevresel anlamda sürdürüle-
bilir olmadığımız gerçeğini kabul etmek zorunda 
kaldık. Çevrenin sürdürülebilirlikle o kadar yakından 
bir ilişkisi vardır ki Birleşmiş Milletler’in 2030 yılında 
gerçekleştirmek üzere belirlediği 17 küresel sürdü-
rülebilir kalkınma hedefinin birçoğu doğrudan veya 
dolaylı olarak çevre ile ilgilidir. Çevresel sürdürüle-
bilirlik; sağlıklı yaşam, temiz su ve sanitasyon, temiz 
enerji, sürdürülebilir şehir ve toplumlar, sorumlu 
üretim ve tüketim, iklim değişikliği, karadaki ve 
sudaki yaşam gibi konularda belirlenen hedeflerin 
ya girdisi ya da çıktısı konumundadır.  

Çevresel Sürdürülebilirlik İçin Ne Yapılabilir?
Sürdürülebilirliğin, gezegendeki yaşamın adil, 

güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde devam 
etmesi için olmazsa olmaz bir gerçek olduğu anla-
şıldıktan sonra küresel ölçekli birçok çalışma başla-
tıldı. Birçoğuna Birleşmiş Milletler’in öncülük ettiği 
bu çalışmalar ile ülkelerin sürdürülebilir politikalar 
geliştirmesi, kurumların sürdürülebilir ürün ve hiz-
metler üretmesi ve bireylerin sürdürülebilirlik far-
kındalığının artması sağlandı. Dünya olarak henüz 
istenen noktada değiliz ama kapsamı geniş ve etki 
düzeyi yüksek birçok çalışma yapılmaya devam 

ULTRAFİLTRASYON+
REVERSE OSMOSIS
GERİ KAZANIMDA

ENTEGRE SİSTEMLER

Su • Denizsuyu Arıtma Sistemleri
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ediyor. Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi 
çalışmalar uzun vadede çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen 
en önemli gelişmelerden. Bunun yanı sıra çevrenin korunması, 
enerji verimliliği, su ve karbon ayak izinin azaltılması, geri 
dönüşümün artırılması vb gibi konulara odaklı çeşitli yasal 
düzenlemeler, standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları 
da ülkelerin, kurumların ve bireylerin çevresel sürdürülebilirlik 
noktasında daha aktif bir rol almasını sağlıyor.

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için bireylerin, 
kurumların ve hükümetlerin ortak hareket etmesi gerekiyor. 
Hükümetler bu konuda bir otorite olarak yasal bir zemin 
oluştururken kurumlar da politikalarını ve hedeflerini çevresel 
sürdürülebilirlik çizgisinde belirlemeli. Bireyler olarak bizler 
de alışkanlıklarımızı, rutinlerimizi ve kabullerimizi değiştire-
rek daha sürdürülebilir bir yaşam sürmeye ve olabildiğince 
sürdürülebilir ürün ve hizmetleri kullanmaya çalışmalıyız. 
Tüm tarafların ürün, hizmet, süreç, meslek, coğrafi konum, 
sektör ve pazar özelinde yapılabileceği birçok şey var aslında. 
Mevcut şartlar değerlendirilerek çevresel sürdürülebilirlik 
için en iyisi yapılabilir. Bu çabaların ortak noktaları özetle 
şunlar olmalıdır:

Enerji: Teknolojinin de gelişmesiyle beraber fosil kaynak-
lara olan bağlılık ve zorunluluk giderek azalıyor. Bu nedenle, 
enerji arzında yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veril-
meli. Ayrıca, daha az enerji tüketen ürün ve hizmetlerin kul-
lanılması ve enerji verimli süreçlerin planlanması sayesinde 
karbon emisyonları sürdürülebilir şekilde azalacaktır. Bu 
noktada, hükümetler kurumlara teşvikler verirken kurumlar 
da tasarım ve üretim felsefesini değiştirerek çevre odaklı 
uygulamalar geliştirmelidir.

Atık yönetimi ve geri dönüşüm: Özellikle sanayi atıkları 
çevre üzerinde iyileştirilmesi zor, hatta imkansız sonuçlar 

doğurabiliyor. Başta büyük sanayi kuruluşları olmak üzere her 
sektörden her büyüklükteki firmanın etkin bir atık yönetimi 
sistemi kurarak atıklarını doğaya en az zarar verecek şekilde 
organize etmesi gerekiyor. Bu durum zor ama imkansız değil. 
Öyle ki artık birçok kuruluş, sıfır atık politikasını benimsemiş 
durumda. Yani üretilen her birim atık, bir atık olarak değil 
başka bir sürecin, ürün veya hizmetin girdisi oluyor ve geri 
dönüştürülüp adeta hammadde olarak değerlendiriliyor. Bu 
yaklaşıma büyük resimden baktığımız zaman da döngüsel 
ekonomi dediğimiz daha kapsamlı ve sistematik bir yapı 
çıkıyor ortaya.

Suyun korunması: Gezegendeki yaşamın devamı için en 
önemli ve gerekli madde sudur şüphesiz. Canlılar için fiziksel 
bir ihtiyaç olan su, sanayi ve tarım uygulamaları için de en 
kritik bileşenlerden biridir. Çevrenin sürdürülebilir şekilde 
korunmasını istiyorsak su tüketiminin her alanda azaltılması 
ve mevcut su kaynaklarının korunmasını sağlamak; yani su 
ayak izimizi düşürmek zorundayız. Suya olan ihtiyacın, dünya 
nüfusu ve sanayileşmeye bağlı olarak sürekli arttığını; fakat 
gezegenimizdeki kullanılabilir su miktarının sabit olduğunu 
unutmamak gerek.

Sorumlu üretim ve tüketim: Bu davranış bir aktivizm 
türü olarak değerlendirilebilir. Firmalar, her aşamasında çev-
reyi koruyarak gerçekleştirdiği bir üretim sürecinin sonu-
cunda “sorumlu” ürünler üretmekte ve insanlar da sadece 
bu ürünleri tüketerek sorumlu veya etik tüketim yaklaşımı 
sergilemektedir. Bu felsefenin temelinde elbette çevresel 
sürdürülebilirlik hassasiyeti yatmaktadır. Dahası, bu tür ürün-
leri tespit etmek de artık zor değil. Dünyanın neredeyse her 
yerinde, her ürün ve hizmet için geliştirilen genel veya spesi-
fik eko etiketler aracılığıyla tüketiciler bu ürünlere kolaylıkla 
yönlendirilebiliyor.

Sera gazı emisyonlarının azaltılması: Çevresel sür-
dürülebilirlik için en büyük engellerden biri de şüphesiz 
yüksek sera gazı emisyonlarıdır. Sadece enerji üretiminde 
değil, sanayide, ulaşımda, yapılaşmada çevreye uzun vadede 
en büyük zararı atmosfere salınan sera gazları veriyor. Bu 
noktada da yapılabilecek elbette çok şey var. Halihazırda 
sahip olduğumuz kaynaklar, imkanlar ve kabiliyetler sera 
gazı emisyonlarını çok daha düşük seviyelere, hatta sıfıra 
indirebileceğimizi gösteriyor. Şirketlerin kurumsal karbon 
ayak izi hesaplamaları yapması, ulaşımda elektrikli araçların 
kullanımının artırılması, yapılaşmada “yeşil” binalara öncelik 
verilmesi, plastik kullanımının hayatın her alanında azaltıl-
ması, yapabileceklerimizin sadece birkaçı. n
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11 farklı çalışma grubunda 1631 katılımcı ile 7 aylık bir sürede hazırlanan 28 maddelik 
Su Şurası Sonuç Bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla 
paylaşıldı.

SU ŞURASI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

GÜNCEL

28 maddelik Su Şurası Sonuç Bil-
dirgesi, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından kamu-

oyuyla paylaşıldı. Vahdettin Köşkü'nden 
1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyette 
suyun hayat olduğunu, insanlık için 
hayati öneme sahip suyun sınırsız bir 
kaynak olmadığı gerçeğinin de asla 
unutulmaması gerektiğini dile getirerek, 
"Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar 
kilometreküptür. Bunun sadece yüzde iki 
buçuğu tatlı sudur. Tüm bu su kütlesinin insanoğlunun erişebil-
diği kısmı ise yalnızca 10 binde 2'ye tekabül etmektedir. Geç-
tiğimiz dönemde petrole ve karbon yakıtlara sahip olmak için 
yapılan mücadele artık su alanında yapılacaktır. Önümüzdeki 
100 yılın en stratejik değeri olan su kaynakları üzerindeki baskı, 
her geçen yıl daha da artacaktır. Sadece şu basit karşılaştırma 
dahi karşımızdaki tablonun vahametini göstermeye yeterlidir" 
diye konuştu. Dünya nüfusu 1960'ta 3 milyar iken bugün 8 
milyara yaklaştığını belirten Erdoğan, nüfus ve dolayısıyla 
tüketim bu kadar artarken dünyaya düşen yağış miktarının 
aynı olduğunu, değişmediğini kaydetti. Erdoğan, ayrıca kul-
lanılabilir temiz su kaynaklarına ihtiyaç giderek çoğalırken 

hızlı tüketim ve kirliliğin etkisiyle kul-
lanılabilir temiz su kaynaklarının hızla 
azaldığını vurgulayarak, "Dünya Su 
Kalkınma Raporu tahminlerine göre, 
2050 yılında yaklaşık 6 milyar insa-
nın yeterli temiz suya ulaşamayacağı 
öngörülüyor" dedi. İklim değişikliğiyle 
birlikte artan kuraklık, seller ve orman 
yangınlarının su kaynaklarını kalite ve 
miktar yönünden etkilediğini ifade 
eden Erdoğan, gıdanın kaynağı olan 
tarım sektörünün suyun yüzde 70'ten 

fazlasını tükettiğini dile getirdi.

Türkiye su zengini bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan en çok tarımın 

etkilenmesinin de gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, 
şöyle devam etti: "Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi Türkiye su 
zengini bir ülke değildir. Bilimsel çalışmalar, halen kişi başına 
yıllık 1340 metreküp olan kullanılabilir su miktarımızın 2020 
yılında 1116 metreküpe kadar düşeceğine işaret ediyor. Yıllık 
ortalama yağış miktarımız da dünya ortalamasının altındadır. 
İklim değişikliği senaryolarında ülkemizin güney kesimlerinde 
kış yağışlarının yüzde 5 ile yüzde 20, yaz yağışlarının da yüzde 
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10 ile yüzde 40 arasında azalabileceği öngörülmektedir. 
Bu tablo zaten çok zengin olmadığımız kullanılabilir su 
potansiyelimizin ilerleyen zamanlarda daha da azalaca-
ğını gösteriyor. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaş-
madan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek 
artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. 
Ülke olarak suyumuzun yani geleceğimizin parmakla-
rımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için 
tedbirimizi aldık, almaya devam ediyoruz."

11 farklı çalışma grubunda 1631 katılımcı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Beş-

tepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 1. Su Şurası 
Kapanış Merasimi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan 
Pakdemirli, su kaynaklarını koruyup doğru yöneten top-
lumların medeniyetlerini pekiştirdiğini, tarımsal üretim-
lerini ve güçlerini artırdığını söyledi. Su Şurası'nda, tüm 
paydaşlarıyla birlikte suyu A'dan Z'ye masaya yatırdık-
larını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: "11 farklı 
çalışma grubunda 1631 katılımcı, 7 ay boyunca toplam 1,5 
milyon saat emek verdi. Oluşturduğumuz susurasi.gov.tr 
web sayfasından vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Su 
Şurası Sonuç Bildirgesi, medeniyetin, tarımın, gıdanın, 
temiz enerjinin belgesi olacaktır. Bu belgedeki ana hedef-
ler, bu milletin su gibi aziz insanlarına umut, bu kadim 
topraklara bereket sunacaktır. Bu programın hemen 
ardından, vakit kaybetmeksizin 2019 yılında düzenledi-
ğimiz 3. Tarım Orman Şurası'nın akabinde olduğu gibi bu 
şurada da eylem planımızı en yakın zamanda oluşturup, 
takibini titizlikle yapacağız. Suyumuzu korumak, verimli 
kullanmak ve çocuklarımıza aldığımız emaneti içimiz 
rahat şekilde teslim etmek adına, belirlediğimiz projeleri 
tek tek hayata geçireceğiz. Su Şurası'nda, Türkiye'nin 
sadece 21. yüzyıldaki su ihtiyacını değil aynı zamanda 22. 
yüzyıldaki ihtiyacı çerçevesinde planlarını ve alacakları 
tedbirleri daha somut hale getirdik."

Havza bazında su yönetiminden verimliliğe, suya 
göre tarımdan taşkın ve kuraklık planlarına, iklim deği-
şikliğinden kullanılmış suların yeniden üretime kazandı-
rılmasına kadar suyla ilgili her konuda hazır olduklarını 
belirten Pakdemirli, "Tabii sadece bizim hazır olmamız 
yetmiyor. 84 milyon vatandaşımızın da bu yolda bizimle 
yürümesi, suyuna sahip çıkması, koruması ve tasar-
ruflu kullanması gerekiyor. Bakanlık olarak üzerimizdeki 
sorumluluğun bilincindeyiz. Dün olduğu gibi bugün 
de yarın da suyumuzu 84 milyona en iyi ve en verimli 
şekilde sunmaya, suyun gücünü milletle buluşturmaya 
devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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1. "Su Verimliliği Strateji Belgesi ve 
Havza Bazlı Su Verimliliği Eylem 
Planları hazırlanacaktır.

2. Belediyelerce içme suyu 
sistemlerinde yüzde 35 seviyesinde 
olan su kaybı oranı yüzde 25 
seviyesinin altına indirilecektir. 
Sürdürülebilir su hizmetleri 
sağlanabilmesi amacıyla 2023 
yılından itibaren tam maliyet esaslı 
su ve atık su fiyatlandırması ile ilgili 
çalışmalara başlanacaktır.

3. Suyun tasarruflu kullanımını 
hedefleyen kademeli tarifeler 
ile düşük gelirli hane gruplarını 
gözeten sosyal ve adil su tarifeleri 
uygulanacaktır.

4. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
kapsamında atık suların uygun 
kaliteye getirilerek tarımsal 
sulama başta olmak üzere yeniden 
kullanımı sağlanacaktır.

5. Su yönetiminde havza bazlı 
ve bütüncül yapılanmanın 
güçlendirilmesi maksadıyla 2023 
yılına kadar gerekli mevzuat 
düzenlemeleri yapılacaktır.

6. Mevcut su kaynaklarımızın 
korunması, iyileştirilmesi ve 
sürdürülebilir idaresinin temini 
için 25 havzayla ilgili yönetim 
planları tamamlanarak uygulamaya 
konulacaktır. Böylece su ile 
ilgili bütün faaliyetlerde havza 
yönetim planlarına uyulması temin 
edilecektir.

7. Su yönetimindeki hukuki boşlukları 
ortadan kaldıracak AB mevzuatıyla 
uyumlu bir su kanunu hazırlanarak 
yürürlüğe konulacaktır.

8. Suyun sürdürülebilir, etkin, 
verimli ve bütüncül kullanımı ile 
su kaynaklarının korunmasının 
izlenmesine ilişkin strateji ve 
politikalar, bütün ulusal planlarda 
yer alacaktır.

9. İçme suyu arıtma tesisleri, suyun 
karakteristik özellikleri ve bölgeye 

uygunluğu dikkate alınarak 
projelendirilecek ve işletilecektir.

10. Kaynaktan musluğa su güvenliği 
planlarının hazırlanması 
ve uygulanması özellikle 
de uygulamaya geçilmesi 
sağlanacaktır.

11. Atık su arıtma tesisleri, geri 
kazanım potansiyeli ve deşarj 
edildiği alıcı ortamın kullanım 
maksatları dikkate alınarak nehir 
havzası yönetim planları uyumlu 
bir şekilde projelendirilecektir.

12. Su kaynaklarımızın kalitesini 
korumak için alıcı ortam 
bazlı deşarj sistemlerine 
geçilecektir. Yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarımızın kalite ve 
miktar olarak korunması, 
izlenmesi, değerlendirilmesi için 
mükerrerlikleri önleyecek şekilde 
kurumlar arası koordinasyon etkin 
hale getirilecektir.

13. Ulusal su bilgi sistemi 
yaygınlaştırılarak verilerin elde 
edilmesinde ve paylaşılmasında 
standardizasyon sağlanacaktır.

14. Paris Anlaşması'nın TBMM'de 
onaylanmasıyla önem kazanan 
iklim değişikliğine uyum 
faaliyetlerine iklim değişikliğinin su 
kaynaklarına etkileri analiz edilerek 
hız verilecektir.

15. Taşkın ve kuraklık yönetiminde 
kriz yönetiminden risk yönetimine 
geçiş sağlanarak ülkemizdeki 
tüm havzalarda taşkın ve kuraklık 
yönetim planları 2023 yılına kadar 
tamamlanacaktır.

16. Taşkın ve kuraklıkla ilgili tahmin 
ve erken uyarı sistemleri kurularak 
afetler öncesinde gerekli önlemler 
alınacaktır. Önümüzdeki yıldan 
itibaren yapılacak tüm çalışmalarda 
iklim değişikliklerinin etkileri 
öncelikli olarak değerlendirilecektir.

17. Ekonomik olarak sulanabilir 
arazilerde modern sulama 

yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
18. Sulama projelerinde özel sektörü 

de içine alan yeni finansman 
modelleri geliştirilecektir.

19. Havza su potansiyeline göre ürün 
deseni belirlenerek, suya göre 
tarım yaklaşımı esas alınacaktır.

20. Sulama tesislerinin dijital 
teknolojilerde uzaktan kontrol ve 
otomasyon sağlanmak suretiyle 
tasarruflu su kullanımı hedeflerine 
ulaşılacaktır.

21. Sulamada enerji giderlerinin 
azaltılmasına yönelik tedbirler 
artırılacaktır.

22. Ülkemizin özellikle aktif deprem 
kuşağında olması sebebiyle 
barajların emniyetli bir şekilde 
işletilmesi için gerekli yasal 
mevzuat geliştirilecektir.

23. Ülkemizin su depolama 
kapasitesini artırmak için uygun 
olan yerlerde baraj yapımına 
devam edilirken, mevcut barajların 
ekonomik ömürlerinin uzatılması 
için de gerekli önlemler alınacaktır.

24. Yeraltı barajları ve yeraltı suyu suni 
besleme yapılarının planlanmasına 
ve inşasına hız verilecektir.

25. Toplumun her kesiminin su, 
meteoroloji ve iklim değişikliği 
okur yazarlığının geliştirilmesi için 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir.

26. İklim değişikliğine bağlı olarak 
yaşanan afetlere karşı önceden 
tedbir alınabilmesi için şehir 
planlamalarında ve zirai 
faaliyetlerde meteorolojik verinin 
kullanımı artırılacaktır.

27. Yukarı havzalardaki restorasyon 
amaçlı uygulamalarda mahalli 
bilgi ve tecrübe dikkate alınarak 
tabiat temelli çözümlere öncelik 
verilecektir.

28. Su yönetimine ilişkin Ar-Ge 
çalışmalarının desteklenmesi ve 
geliştirilmesi sağlanacaktır." n

28 MADDELİK SU ŞURASI SONUÇ BİLDİRGESİ 
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TEKNİK

MİMARLIK VE ARITMA TESİSLERİ

MERVE ÖRİK ÇAĞLI
Arbiogaz / Mimar 

geçmesine dikkat edilmektedir. Tüm projelerin superpozeleri 
yapılarak disiplinler arası uyuma hassasiyet gösterilmektedir. 
Şantiyelerde kontrol merci olan müşavirler veya denetim 
firmalarının değişlik önerilerinde hızlı reviyon çözümleri gelişti-
rilmektedir. Şartnamelere uygun imalatçı rahat anlayabileceği 
1/10 , 1/5 ölçek nokta detaylarına, sistem kesitlerine önem veril-
mektedir. Bunlara ilave olarak şantiye saha yerleşimi, yağmur 
suyu drenaj projeleri ve peyzaj projeleri ayrıca çalışılmaktadır. 
Sahada binalara ulaşımı sağlayan yollar tesise uygun araç 
geçişine izin verecek ve kolaylıkla hareket edebilecek şekilde 
projelendirilir. İlave olarak otopark alanları ve yaya yolları 
tasarlanmakta ve projelerde gösterilmektedir.

 Üçüncü aşama
Şantiyenin tamamlandığında projelerin as-built (nihai) 

projelerini oluşturmaktır. Uygulama projelerinin üzerine tüm 
revizyonların işlenmiş halidir. Bu projeler istenilen sayılarda 
çoğaltılarak, imzalı olarak arşivlerde saklanmaktadır. Çizimi 
planlanıp tasarlanan ve gerçekleştirilerek arşivlenen projeler 
de kendi içlerinde birbirinden farklı fonksiyonlara sahip olmak-
tadırlar. Çizim aşamasından bahsettiğimiz binaların, mimari 
fonksiyonel özelliklerinden bahsetmek gerekirse; bunları da 
3 başlık altında sınıflandırmak mümkündür.

1. İnsan Sirkülasyonun Yoğun Olduğu Binalar
Tesislerin girişlerinde güvenliği sağlayan bekçi binası 

bulunmaktadır. Daha sonra insan hareketliliğinin en fazla 
olduğu idari bina gelmektedir. Bu binada teknik ofisler, yönetim 
ofisleri, toplantı odası, SCADA odası,  laboratuvar, depolama 
Alanları, mutfak ve ıslak hacimler vb. mekânlar bulunmaktadır. 
İdari binalar genellikle tesisi geniş açıdan görebilecek, girişe 
yakın yerde konumlandırılmaktadır. Daha sonrasında hem 
atölye hem de sosyal alanları kapsayan atölye binası gelmek-
tedir. Atölye binası da yine idari bina gibi insan hareketliliğinin 
yoğun olduğu binalardan sayılmaktadır. Bu binalar elektrik ve 
mekanik atölye haricinde; kantin, ofisler, depo alanları ve ıslak 
hacimler gibi mahalleri içerisinde bulundurabilmektedirler.

2.  Mekanik fonksiyonların yoğun olduğu binalar
Izgara binası, çamur susuzlaştırma binası, degister kontrol 

binası ve pompa istasyonu binalarıdır. Genellikle bu binaların 
içerisinde çok sayıda ekipman ve hareketli vinçler yerleşilmek-
tedir. Bu birleşenler de binaların en, boy ve yükseklik ölçülerini 
belirleyen ana parametreleri oluşturmaktadır.

2009 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra meslek yaşan-
tısına atıldım. Meslek hayatımın başlangıcından 2014 

yılına kadar toplu konut, ofis, otel vb. konsept projelerinin şan-
tiye ve ofis bölümlerinde görev aldım. Piyasada gerçekleştirilen 
projelerin enerji kaynaklarını tüketmeye odaklı olması beni, 
çevreyi işin merkezine koyan arıtma tesisi mimari tasarımlarına 
yönlendirdi. Bu görüş ve çevre için iyi bir şeyler yapabilme 
isteğiyle 2014 yılından itibaren sektöründe öncü firmalarından 
Arbiogaz  Çevre Teknolojileri’nde çalışmaya başladım. Tesise 
atığın girişinden, çıkışına kadar adeta oya gibi işlenen proje-
lerde tasarım süreci 3 aşamada olgunlaşmaktadır.

 İlk aşama 
İşverenin taleplerinin analiz edilmesidir. Projenin müdürü 

olan çevre mühendislerimiz firmamızın uzun yıllar boyunca 
edindiği iş tecrübelerini de göz önüne alarak prosesleri geliş-
mektedir. Bina tasarımlarıyla ilgili ölçüleri belirtmektedir. Tüm 
disiplinler; çevre, inşaat, elektrik, makine mühendisleri bir 
arada takım halinde çalışmaktadır.

 Mimari çizimlere gelince fonksiyonel (avan) projeler hazır-
lanılmaktadır. Vaziyet, yerleşim planları ve binalara ait paftalar 
2 ve 3 boyutlu olarak autocad architecture programının son 
sürümlerinde hazırlanmaktadır. Hazırlanan sunumlar video 
animasyonlarıyla desteklenmektedir.

 İkinci aşama
 Ön tasarımın onayından sonra, uygulamaya yönelik proje 

çizimlerimiz başlamaktadır. Her zaman projenin, şantiyede 
kolay anlaşılır ve rahat uygulanabilir olması göz önünde bulun-
durulmaktadır. Projelerde bulunan çok sayıda kablo, boru 
vb. birleşenlerin birbiri arasından taşıyıcılara zarar vermeden 
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3. Elektrik işlerinin yoğun olduğu binalar
Blower binaları, MCC odaları ve jeneratör, trafo binalarıdır. 

Bu binalarda çok sayıda kablo geçişinden dolayı kablo kanal-
larının ve yükseltilmiş döşemelerinin tasarım aşamasında 
düşünülmesi gerekmektedir.

 Hem mekanik hem de elektrik işlerin yoğun olduğu 
mekânlarda, kapı ölçüleri, bina içerisinde bulunan ekipmanla-
rın kolaylıkla servis alabileceği, vinçlerin rahat hareket edebi-
leceği şekilde tasarlanmaktadır. Pencereler, mekânların doğal 
havalandırma ve aydınlatmasının en verimli olabileceği şekilde 
ölçülendirilip, konumlandırılmaktadır. Cephelere yerleştirilen 
menfez ve fanlar da yine havalandırmayı destekleyen yardımcı 
unsurlardır. Bu bahsedilen konulara ek olarak her projenin 
kendi amaç, yapı ve prosesine uygun ilave yapılarda gelebil-
mektedir. Solar kurutma hollerinin bulunduğu sera benzeri 
yapılar buna örnek olarak verilebilir. 

 Sonuç olarak; arıtma tesislerinde birçok bina bulunmak-
tadır. Bu yüzden de mekan sanatı olan mimarlıkta arıtma 
tesislerinde önemli rol oynamaktadır. Biz mimarlara düşen 
görevler de; ağır işlerle meşgul olan tesis çalışanlarının iş 
güvenliğini sağlayan, olumsuz hava koşullarından, afetlerden 
koruyan sürdürülebilir, verimli ve güvenli binalar tasarlamak-
tır. Hasta bina sendromu olmayan çalışma konforunu en üst 
seviyede tutan mekânlar düşünmektir. Güncel teknolojiyi göz 
önünde bulundurarak uluslararası standartlara uygun projeler 
sunmaktır. İnovatif çözümler geliştirmektir. Açıklamalarımız-
dan anlaşılacağı üzere atık su arıtımına mimarlarında katkısı 
olmazsa hasta binalar çoğalır. Arbiogaz’da teknolojik gelişme-
ler takip edilerek bu detaylara önem veren tasarımları üreti-
yoruz. Sağlıklı çalışma ortamları yaratarak güvenli geleceğe 
katkı sunmaya devam edeceğiz. Unutmayın “Arıtma Tesisleri 
Tasarımında Mimarlarında Sözü Vardır.” n
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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN YAĞMUR SUYU HASADI

TEKNİK

Şekil 1. Antik çağlardan kalma bir sarnıç Delos, Adası Yunanistan 
(G.P. Antoniou)

Yeni imar düzenlemesiyle birlikte 2000 m2 üzeri par-
sellerde inşa edilecek yapılarda yağmur suyu hasadı 
zorunlu hale getirildi.  Peki nedir yağmur suyu hasadı? 

İnsanoğlu antik çağlardan bugüne sürekli olarak susuzluk 
problemi ile karşılaşmış, türünü devam ettirebilmek için çözüm 
yolları üretmiştir. Mezopotamya’dan, Güney Amerika’ya, Avru-
pa’dan Uzak Doğu’ya kadar birçok coğrafyada kuraklığa karşı 
farklı medeniyetler tarafından yağmur suyu toplamak amacıyla 
inşa edilmiş yapıların izine rastlanır. [1] İstanbul’da bulunan 
ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Yerebatan 
Sarnıcı bu yapılara en tanıdık örnektir. Eski çağlarda olduğu 
gibi günümüzde de susuzluk ciddi bir tehlike olarak karşımıza 
çıkmakta. Bu sebeple yağmur suyu hasadı, UNICEF verilerine 
göre 2 milyar insanın temiz su kaynaklarına erişemediği günü-
müz dünyasında susuzluk ve kuraklığa karşı etkili bir mücadele 
yöntemi olarak değerlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. [2]   

Yağmurun yağması ile birlikte yeryüzüne düşen suların 
çatı, avlu, yol ve benzeri su geçirmez yüzeylerde toplanıp, 
tekrar kullanım amaçlı depolanma işlemi yağmur suyu hasadı 
olarak adlandırılır. En basit hasat yöntemi çatılardan akan 
suların toplanmasıdır. Binaların çatılarına düşen yağmur suları 
eğimli yüzeylerden akarak borular vasıtasıyla bir su deposuna 
aktarılır. Su deposu tesisteki alan mevcudiyetine göre yer altına 
veya yer üstüne konumlandırılabilir, plastik veya betonarme 
olarak seçilebilir. Toplanan sular depoya girmeden önce yağ-
mur suyu için özel tasarlanmış filtreler vasıtasıyla fiziksel olarak 
arıtılır. Böylece yüzeylerde biriken yaprak, dal, hayvan kalıntısı 
gibi kirleticilerin depoya ulaşması engellenir. [3]

Yağmur suları depoya dolduktan sonra, depo içerisinde 
doğal bir çökelme gerçekleşir ve filtreyi aşan katı maddeler 
tankın dibinde birikir. Bu birikintiyi oluşturan katıların, su girişi 
esnasında oluşacak türbülans sebebiyle tank içerisine dağıla-
rak bulanıklığa sebep olmalarını önlemek için tanka su girişi 
yavaşlatılarak yapılır. [4] İlaveten, yağmur filtresini aşarak su 
yüzeyinde biriken özkütlesi sudan küçük, polen ve benzeri 
maddeler taşma aparatı vasıtasıyla temizlenir. Son olarak 
yüzeyin biraz altında kalan berrak su bir pompa vasıtasıyla 
tekrar kullanım noktalarına aktarılır. Tanka su girişini yavaşlatan 
ve taşma işlemini gerçekleştiren aparatlar aynı zamanda tank 
içerisindeki suyun oksijensiz kalmasını önledikleri için filtrasyon 
işleminin önemli birer parçasıdır. [5]

Yağmur suları arıtılıp depolandıktan sonra sulamada, 
tuvaletlerin rezervuarlarında, çamaşır makinelerinde, araba 
yıkamada ve soğutma kulelerinde kullanılabilir. İleri arıtma 
yöntemleri ile yağmur suyunu insani kullanıma uygun hale 
getirmek, gerekli olduğu durumlarda içme suyu standardına 
getirmek mümkündür. Sokak, otoyol ve otopark gibi alan-

Şekil 2. Antik Roma'da yağmur deposu (implivium) 
(Dr. Vitor Simoes)

TAYLAN BERKE YILDIZ
Meta Mühendislik 
İnşaat Mühendisi
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Şekil 3. Konutlar için örnek yağmur suyu hasadı şeması 
(3P Technik GmbH, Dr. Vitor Simoes)

lardan toplanan yağmur sularına çatılardan topla-
nan yağmur sularından farklı olarak kimyasal atıklar 
ve kalıntılar karışabileceğinden su kalitesi olumsuz 
etkilenebilmektedir. [6] Bu durumlarda ilave arıtma 
yöntemleri uygulamak gereklidir. 

Dünyanın birçok ülkesinde seneler önce sistemli 
olarak uygulanmaya başlanan, standartları hazırlanan, 
ülkemizde ise henüz yaygınlaşmamış yağmur suyu 
hasadı ilk yatırım maliyeti düşük, işletme maliyeti ise 
sıfıra yakın, sürdürebilir ve çevre dostu bir su tasarruf 
yöntemidir. Özellikle büyük şehirlerde kanalizasyona, 
denizlere karışarak veya buharlaşarak israf olan yağ-
mur sularını toplayıp kullanmak mevcut kuraklık teh-
likesine karşı önemli bir çözüm seçeneği, ülkemizde 
yeşil teknolojileri şehir hayatına entegre etme yolunda 
önemli bir adım olacaktır. 
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Neler Verimlilik Sorunları Yaratıyor
Yaptığımız görüşmelerde tarımsal su kullanımı ile ilgili 

şöyle temel sorunlar tespit ettik:

1. ÇİFTÇİLER DAMLA SULAMA YATIRIMI YAP(A)
MIYORLAR

Yaptığımız çalışmada damla sulama kullanmadığını 
beyan eden çiftçilere niçin bunu kullanmadıklarını sorduk. 

Soru 3: Sulama konusunda yeni yatırımlar yapmıyorum 
çünkü: 

Araştırmamıza katılan çiftçilerin %62’si finansal yeter-
sizliği gerekçe göstermişler. Sulama teknolojilerine güven-
meyen %5.6’lık bir kitle var ve %32’si ise bu tarz bir yatırıma 
ihtiyaç duymadıklarını belirtmişler. Bu aslında bize şunu 
gösteriyor; ülkemizde sulama yatırımları için her ne kadar 
son dönemde bu konuda verilen destek ve hibelere rağmen 
bu teknoloji halen pahalı teknoloji statüsündedir. Bunun 
sebeplerini sorduğumuz Bertan Balçık “Türkiye’de özellikle 
açık kanal ve kanalet tarzı sulama sistemleri tarlalara geli-
yor. Bu sistemlerde %40’lık bir su kaybının yanı sıra kirlilikte 
oluyor damlama sistemleri için gerekli yatırımı yapmanın 
önüne bir de filtrasyon maliyetleri ekleniyor. Bu da sorun 
yaratıyor” ifadesini kullandı. Bu soruyu ayrıca bir de Netafim 
Türkiye’den Okan Başaran’a yönelttik: “Büyük araziler için 
bu geçerliolmasa da 5-6 dönümlük tarlalar için bu ciddi bir 
sıkıntı olabilir” notunu düştü.

Araştırmamıza katılan çiftçilerin neredeyse üçte biri yeni 
yatırım ihtiyaçlarının olmadığını beyan ettiler. Derinlemesine 
görüşmeler de buna dair farklı sebeplere rastladık. Kimileri 
hali hazırda damla sulama sistemleri kullandığını söylediler. 
Ancak çoğunlukla yeni teknolojilerin faydasına inanmama, 
susuz tarım gerçekleştirme gibi gerekçelendirmeler yaptılar. 
Bununla birlikte bizim seçtiğimiz örneklemde normal çiftçi 
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TARIMDA SU KULLANIMI VE 
KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ
2. BÖLÜM
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ortalama yaşından daha genç bireylerin daha çok damla 
sulama kullanması geleceğe dair ümit veriyor.

2. ÇİFTÇİLER DANIŞMANLIK ALMIYOR
Sulama aslında bitki sağlığı açısından oldukça hayati bir 

öneme sahip olmasına rağmen çiftçilerin bu konuda danış-
manlık hizmeti almadığını gözlemledik. Araştırmamızda bu 
konuyla alakalı iki soru yönelttik. Bunun sebebi ise bir çeşit 
tutarlılık testi gerçekleştirmektir.

Soru 4: Sulama konusunda danışmana ihtiyacım yok 
çünkü: 

Soru 5: Sulama programınızı neye göre belirliyorsunuz? 

Uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde saha gözlemlerini 
sorduğumuzda birkaç nokta oldukça dikkat çekiciydi. Ayrıca 
derinlemesine görüşme yaptığımız çiftçiler de bu sonuçları 
doğrular nitelikte konuştular. Görüştüğümüz üreticilerden biri 
geçmiş dönemde pek çok artezyen kuyusu açmak zorunda 
kaldığını bunun sebebinin ise onu yönlendiren ziraat mühen-
disi olduğunu iletti. Yaptığı sulama programı nedeniyle su 
yetişmeyince pek çok sıkıntı yaşamış.
a)  Geçmişte yaşanan acı tecrübeler nedeniyle ziraat mühen-

dislerine güven olmayabiliyor. Özellikle belli dönemlerde 

RAPOR

https://suvecevre.com/


suvecevre.com

çiftçilerin karşılaştıkları mühendislerin yanlış reçe-
teleri üreticiyi tarımsal danışmanlıktan soğutmuş 
durumda.

b) Farklı bir nedense üreticinin sabırsızlığı olabiliyor. 
Tarımsal üretimde finansal okuryazarlık noktasında 
sıkıntılar ve tarım sektöründe durumlar çiftçiyi 
sonuç almada daha aceleci bir tavra sürüklüyor. Bu 
durumda da danışmanın çözümü ne kadar etkili olsa 
da emek yok oluyor ve danışmanlık bir işe yarama-
mış oluyor.

3.  DEVLET YATIRIMLARININ YER YER YETERSİZ 
KALIYOR OLMASI

Dünyada çok hızlı bir biçimde yapılan sulama yatı-
rımları ve su taşıma sistemleri yeraltına indiriliyor. Bunun 
sebebi ise özellikle su yüzeyinde yapılan kanalların 
buharlaşmalar nedeniyle verimsiz sistemler olmasıdır. 
Türkiye’de halen daha Klasik Sistem ve Kanaleti sis-
temlerin su taşıma hatlarının çoğunlukla kullanıldığını 
görüyoruz. Tablo 2’de bu konuda yapılan yatırımları 
detaylı olarak görebilirsiniz.

Aslında DSİ bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. 
Mevzuatlar hazırlanıyor. OECD ve Dünya Bankası ile 
birlikte daha verimli su kullanımına yönelik çok ciddi 
çalışmalar gerçekleştiriliyor ve mevzuatlar sıklıkla gün-
celleniyor. Bu konudaki temel yasal mevzuatları ve çalış-
maları hızlıca özetleyecek olursak:

Ana Politik Yaklaşımlar
11. Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023), su kullanım 

verimliliğindeki iyileştirmeleri artırmayı, kurumsal 
düzenlemeleri hızlandırmayı ve sulama yatırımlarını 
geliştirmeyi hedefliyor. Ulusal Su Planı (2019-2023), 
temel olarak yeni su kaynakları bulunup sunulmadan 
önce mevcut su kaynaklarının verimli, rasyonel ve sür-
dürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır. Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki su kaynaklarının 
korunması, geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin genel 
su kaynakları politikalarından sorumludur. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), sulama şebekelerinin tüm 
işletme ve bakım sorumluluğunu Su Kullanıcı Kuruluş-
larına devreder.

Su Miktarı Konusunda Alınan Tedbirler
Türkiye’nin 8. (2001-2005) ve 9. (2007-2013) Ulu-

sal Kalkınma Planlarında su yönetimi ile ilgili bir takım 
hedefler yer almıştır. 10. Ulusal Kalkınma Planına Dayalı 
(2014-2018), “Tarımda Suyun Etkin Kullanımı Eylem 
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Planı”, su depolama ve sulama şebekeleri için merkezi izleme 
tesisleri kurmayı amaçlamıştır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
2016 yılından itibaren ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları 
dikkate alarak su kullanımını ayarlamak amacıyla “Sektörel 
Su Tahsis Planları”nı uygulamaya başlamıştır. Nehir Havzası 
Yönetim Planları, hem baskıları belirleyerek hem de önlem-
leri tanımlayarak baskıların su kütleleri üzerindeki olumsuz 
etkilerini korumak ve en aza indirmek için hazırlanmaktadır.

Su Kalitesi Konusunda Alınan Tedbirler
2009’dan önce, tehlikeli maddelerin suya deşarjı, kullanım 

amaçlı yüzey suyunun kalitesi ile ilgili AB yasal çerçevesine 
uygun bir dizi yönetmelik kabul edildi. İçme suyunun çıka-
rılması ve suyun tarımdan kaynaklanan nitrat kirliliğine karşı 
korunmasına dair çalışmalar başlatıldı. 2015 yılında, tarımsal 
ve diğer arazi kullanım faaliyetleri ile kirlenen su kütlelerinin 
havzaları olan nitrata hassas su toplama alanları belirlenmiş-
tir. Türkiye topraklarının yaklaşık %50’si nitrata karşı hassas 
su toplama alanları olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 2022 yılına 
kadar nitrata hassas su toplama alanlarında nitrata hassas 

bölgeler belirlenecektir. Bu alanlar, Hassas Su Kütleleri ve Bu 
Su Kümelerini Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kali-
tesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik’te listelenmiştir.

2009’dan önce, tehlikeli maddelerin suya deşarjı, kulla-
nım amaçlı yüzey suyunun kalitesi ile ilgili AB yasal çerçe-
vesine uygun bir dizi yönetmelik kabul edildi. İçme suyunun 
çıkarılması ve suyun tarımdan kaynaklanan nitrat kirliliğine 
karşı korunmasına dair çalışmalar başlatıldı.

2015 yılında, tarımsal ve diğer arazi kullanım faaliyetleri 
ile kirlenen su kütlelerinin havzaları olan nitrata hassas su 
toplama alanları belirlenmiştir. Türkiye topraklarının yaklaşık 
%50’si nitrata karşı hassas su toplama alanları olarak tanım-
lanmıştır. Ayrıca, 2022 yılına kadar nitrata hassas su toplama 
alanlarında nitrata hassas bölgeler belirlenecektir. Bu alanlar, 
Hassas Su Kütleleri ve Bu Su Kümelerini Etkileyen Alanların 
Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönet-
melik’te listelenmiştir.

4.KİRLİLİK VE KURAKLIKLA MÜCADELEDE YETERSİZLİK
OECD 2019 yılında yayınladığı Türkiye Tarımsal Su Politika 
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Tablo 2 - DSİ’ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Sistemleri, 2018-2019

4.4. DSİ’ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Yöntemleri, 2018-2019

Yıllar

Sulama Yöntemlerine Göre Toplam Sulanan Alan

Yüzeysel
Yöntemlerle Sulanan Alan

Yağmurlama
Yöntemiyle Sulanan Alan

Damla Sulama
Yöntemiyle Sulanan Alan

Toplam Sulanan 
Alan

ha % ha % ha % ha

2018 945,412 61.7 320,623 20.9 266,410 17.4 1,532,445

2019 1,020,441 61.6 356,484 21.5 280,709 16.9 1,657,634

NOT: *DSİ’ce İşletilen tarifeli ( şletme ve bakım ücreti alınan) sulamalar ve işletme- bakım yönetim sorumluluğu faydalananlara devredilmiş olan 1000 ha ve 
1000 ha’dan daha büyük olan sulamalardaki sulama sistemleri ve uygulanan sulama yöntemleridir.
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özetinde Türkiye’nin yüzey su kaynaklarının %20’sinin 
nitrat kaynaklı olarak kirlendiği bildirilmektedir. Nitrat 
kirliliği tarımsal pestisit kullanımın ve hayvancılık 
kaynaklı kirleticilerin suya karışmasından kaynaklan-
maktadır. Bu konuda her ne kadar alınan önlemler 
arttırılsa da etkili sonuç almada yetersiz kalmaktadır.

Yukarıda paylaştığımız sulama tesisleri inşasın-
daki eksiklikler kuraklıkla mücadelede ülkemizi zorda 
bırakmaktadır. OECD’nin 2020 politika özetinde ise 
Türkiye’nin gelecekte su ihtiyacının artacağı gibi 
iklimsel olarak kuraklıkların da Türkiye’yi beklediğini 
söylemiştir.

Çözüm
Genelde ülkemizde su verimliliği nasıl arttırılır 

sorusuna teknik cevaplar verilebilir fakat biz bu araş-
tırma sırasında bambaşka bir sonuca ulaştık. Temelde 
şöyle detaylar karşımıza sıklıkla çıkmaktadırlar:
•  Sulama miktarı ve zamanı konusunda teknolojik 

çözümlerin yaygınlaştırması gerekmektedir.
•  Sulamada akılcı su tarifesi uygulanarak su kulla-

nıcılarının katılımı arttırılmalı,
•  Yasal düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı;
•  İşletme ve bakım hizmetlerinin sıklığının arttırıl-

malı,
•  Suyun tarlaya ulaştırılacağı hatları yer altına inşa 

ederek buharlaşma ve diğer kayıpların en aza 
indirilmeli,

•  Damla sulama gibi basınçlı sulama sistemlerinin 
kullanımı yaygınlaştırılmalı,

•  Su dağıtım planlaması ve sulamanın sağlanması
•  Sulama konusuna yön veren kamu birimleri 

modern teknoloji konusunda eğitmeli,
•  Performansı en üst düzeye çıkarmak için sulama 

sistemlerinin hibe ve teşviklerle yaygınlaştırılmalı,
•  Ürünlerin ve diğer tarımsal planlamaların dik-

katle takip edilerek suyun verimliliğinin kontrol 
edilmesi pek çok kaynağın ve uzmanın bulduğu 
teknik çözümleri oluşturmaktadır.
Gerek devlet gerekse paydaşlar Türkiye’de bu 

tedbirlerden oldukça haberdar bir görüntü çizmek-
tedir.Fakat arka planda çözülemeyen teknik sıkıntılar 
ve bir türlü üstesinden gelinemeyen bazı durumlar 
mevcuttur. İnsan faktörü teknolojik yeniliklere ya 
inanmamakta, bilimin gerektirdiği bazı tedbirlere 
mesafe koymakta yahut bu yatırımları yapacak 
finanstan mahrum olduğu için sıkıntı yaşamaktadır. 
Yani özetleyecek olursak tarımda insan faktörü genel 

TitroLine® 5000 ile FOS/TAC titrasyonu çok pratik 

FOS/TAC titrasyonu için mükemmel titratör. 
Doğruluktan ödün vermeden, basit ve kolay kullanımlı    

 

 

FOS/TAC titrasyonu için kullanıma hazır
metod. Karmaşık parametrelerden kurtulun.

Sağlam ve az bakım gerektiren pH elektrodu.

Uzaktan ve farklı açılardan bile kolayca          
görülebilen tam renkli ekran.

Sonuçların PDF ve CSV formatında USB 
bellekte saklanabilme özelliği.

Üç adet USB ve iki adet RS232 arabirimi ile 
ilave pH veya mV titrasyon seçeneği

FOS/TAC analizi için ilk adres
TitroLine® 5000

İstiklal Mah. Bahçe Sok. No:13/6 34762 Ümraniye-İstanbul
t:+90 216 550 78 86    f: +90 216 550 78 87      
info@sumertek.com    www.sumertek.com 
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kuraklık bu sene yaşanacak kuraklık için alınacak tedbirlerin 
işler hale gelmesi noktasında önemli bir devrim yaratmıştır. 
Bu sayede süreç en az yarayla atlatılabilir hale gelmiştir.

Fakat üretici birliklerinin kurulması kısa vadede müm-
kün olabilecek bir durum değildir. Var olanların da tecrübe 
kazanması ve işler hale gelip pamuk konusunda olduğu 
gibi hareket edebilmeleri zamanı ve tecrübe gerektirecektir. 
Bütün bunların yanı sıra tarım-gıda konusundaki teknolojik 
süreçler bu sorunun çözülmesinde en kısa vadeli çözümler 
olarak karşımıza çıkıyorlar. Danışmanlık hizmetleri ve süreç-
lerini otomatize etmeye ve verilerden yola çıkarak en doğru 
bilgiyle sulama programları hazırlamaya çalışmakta olan 
yapay zeka uygulamaları oldukça önemli bir şekilde öne çık-
maya başladılar. Tarım sektöründe faaliyet gösteren pek çok 
kurum bu çözümleri müşteri portföylerine sunmaya başladığı 
günlerden geçiyoruz. Bu yolla danışmanlık maliyetleri daha 
makul seviyelere gelmektedir.

Ayrıca otomatize edilmiş sistemlerin ürettiği veriler çok 
daha güvenilir gelmektedir. Bu yüzden bu tip sistemler üre-
ticimizi daha ucuz maliyetli bilgi sağlayacaktır. Örneğin bu 
uygulamalardan birisi olan İmeceMobil’in web sitesinde yer 
alan “Kuraklık Nasıl Önlenir ” başlıklı blog yazısında: “Elimizde 
sınırlı bir kaynak var. Bu kaynağı günümüz uydu, yapay-zeka, 
derin öğrenme vb. teknolojileri kullanarak damla damla 
hesaplayıp, çiftçilerin anlayabileceği ve uygulayabileceği diji-
tal tarım uygulamalarından verilmesi gerekir. Mevcutta bu tip 
servisler var ancak çok karmaşık ve çiftçilerin anlayabileceği 
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olarak görmezden gelinse de pek çok hadisenin temelinde 
bizatihi bu durum vardır.

Yaptığımız pek çok görüşmede üreticilerin ekinleri ekme 
sürecinde dahi plansız hareket ettiği görülmektedir. Bunun 
temelinde çiftçinin güttüğü ekonomik kaygılar büyük yer 
tutmaktadır. Her sene daha karlı gözüken ekini ekim-dikim 
yapan çiftçilerimizin bu kaygısını yaratan en büyük unsurlar-
dan biri de yine sulamadır. Kanaletler, yahut kanallarda yapı-
lan kavgalar, yapılamayan yatırımlar gibi sebeplerle düzenli 
artezyen vurmak, çok su harcamak gibi sebepler üreticinin 
geçim kaygısını arttırmaktadır. Dolayısıyla makul bir prog-
ramla yapılacak sulama faaliyeti ve yaratacağı tasarruf bu 
noktada da çiftçiyi rahatlatacak bir sonuç yaratacaktır.

Damla sulama sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri de yer 
yer çiftçiye yüksek gelmektedir. Ama yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki damla sulama hem sebep olduğu tasarruf 
hem de arttırdığı verim nedeniyle üreticiyi süreç içerisinde 
kara geçirme potansiyeli oldukça yüksek bir sulama yön-
temidir. Bununla birlikte yapılan plansız ekimler, yer yer 
bu ilk yatırım maliyeti yüksek sistemin sökülmesine de yol 
açmaktadır. Tarım planlama ve yüksek dikkat isteyen bir 
yatırımdır. Çünkü ürünlerin üretim süreleri yüksektir ve bazı 
hatalar zamanlama olarak çok ağır maliyetlere sahip olabilir. 
Dolayısıyla ülkemiz çiftçisini planlı üretime de teşvik etmemiz 
gerekmektedir.

Çiftçimizin danışmanlık hizmetine mesafesi de oldukça 
dikkat çekici bir diğer konuyu oluşturuyor. Danışmanların 
konuyu bilmedikleri, onları kandırdıkları yahut onların çok 
pahalı oldukları birebir görüşmelerimizde sıkça dile getirilen 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar bu ikili 
ilişkinin maliyetinin düşmesini ve bir güven ilişkisini ortaya 
çıkaran bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların 
çözümü konusunda oldukça önemli bir öneri olarak üretici 
birliklerinin kurulması düşünülebilir. Bu birlikler hizmet alım 
süreçlerini denetleyerek ve üretim planlaması gerçekleşti-
rerek hem danışmanlık maliyetlerini düşürecektir hem de 
danışmandan alınacak hizmetin kalite kontrolünü gerçek-
leştirecektir.

Yukarıda örnek dosya olarak verdiğimiz “Pamuk Konusu” 
buna oldukça işler bir örnektir. 2007-2008 yılında yaşanılan 

https://suvecevre.com/
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netlikte değil. Eğer çiftçilerimize ne zaman ve ne kadar sula-
ması gerektiğini istedikleri tarihlerde de bu hesaplamaya veri 
girişlerini yaptırabilirsek yukarıda saydığımız maddelerden 
çok daha büyük bir iş başarmış olacağız. Dijital tarım uygu-
lamaları bu sistemi geliştirip çiftçilerimize iletilirse %45’lere 
varan su ve enerjinin yanı sıra, verimde de %25’lere varan 
oranları yakalamak mümkün.”11 ifadesi oldukça önemlidir.

İmeceMobil Sulama Servisi Nedir?
İmeceMobil Sulama Servisi uydu destekli bir servistir. 

Üreticilerin bulunduğu konuma, iklim koşullarına, toprağı-
mızın yapısına göre özel olarak hesaplanan sulama miktarını 
üreticilere düzenli olarak iletir. Uydu desteği ile gün gün 
bulunduğunuz konumdaki neme, buharlaşmaya, sıcaklıklara 
göre hesaplamalar yapılarak sizlere ürünleriniz için gerekli 
sulama miktarı tahmini düzenli olarak sağlanır ve güncellenir. 
Sulama servisi ekimden hasat dönemine, son don tarihinden 
ilk don tarihine kadar sulama bilgisini sulama takvim bilgisi 
ile gün ve gün sizlere sunmaktadır.

125 bitki çeşidi üzerinde geliştirdiği formüllerle, %40 su 
ve enerji tasarrufu, %25 verim artışı Sistemin kuruluşunda 
danışmanlık hizmeti gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Ünlükara 
İmeceMobil’in çözümünü şöyle anlatıyor: “Aslında bizim 
yaptığımız iş koordinatlar aracılığıyla çiftçinin yerini tespit 
ediyoruz. İmeceMobil bu veriyle bitkinin su tüketiminin temel 
değeri olan bir değeri alıyor. Biz de dünyanın kabul ettiği bazı 
değerleri referans alarak kendi algoritmamızda bitkinin ne 
miktarda suya ihtiyaç duyacağını tahmin ediyoruz. Çiftçinin 
bulunduğu yerin meteoroloji istasyonları aracılığıyla takip 
ediyoruz ve süreci güncelliyoruz. Yani eğer çiftçiye sonraki 
sulaman 10 gün sonra dediysek ve yağmur yağdıysa 12 
gün sonra sulamanı gerçekleştir diyerek bu süreci düzenli 
takip ediyoruz ve bilgi veriyoruz.” Yani aslında İmeceMobil’in 
Sulama Servisi gerek sağladığı tasarruf gerekse sağladığı 
diğer olanaklarıyla aslında özellikle danışmanlık hizmetinden 
yararlanmayı tercih etmeyen ya da yararlanamayan üreticiler 
için oldukça önemli bir alternatif oluşturuyor.

Grafik 4’te sizlere İmeceMobil’in yapacağı tasarrufun 
boyutlarını gözler önüne sermek istedik. Yaptığımız hesap-
lamada ülkemizdeki tüm çiftçiler tarımsal sulama konusunda 
bu servisten yararlanırsa yaklaşık 18.000.000 bin m3 su 
tasarrufu sağlanmaktadır. Bu da neredeyse Keban Barajı’nın 
yıllık işleme yaptığı su kapasitesi ve yıllık Türkiye’nin evsel su 
kullanımı kadar su demektir.

Yaptığımız bu değerlendirmenin tamamının sonucunda 
elde ettiğimiz en büyük çıkarım şudur ki: Tarımdaki insanı 
önemsediğimiz ve onun ihtiyaçlarına değer vererek tasarla-
madığımız hiç bir çözüm önerimiz günün finalinde tarımda 

kullanılan suyu verimli kullanmayı sağlamayacaktır. Zira son 
karar her zaman insana aittir. Doğa ile dost, su tasarrufu 
gerçekleştirebilen tarımsal üretimin tek yolu insan faktö-
rüne yapılacak yatırımdır. Bu çıkarımımızdan asla şu anlaşıl-
mamalıdır. Tarımsal sulamadaki kamusal yatırımlar, sulama 
sistemlerin geliştirilmesi ve diğer teknik buluşlar önemsiz 
değildir. Fakat insanların sorunlarını anlayarak onlarla birlikte 
bütün bunları tasarlamak ve uygulamak bize göre bu sorunu 
çözecek en iyi yoldur.
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Tablo 3. Türkiye’de Yıllık Evsel Su Tüketimi

Tablo 4. Keban Barajı Kullanılabilir Su Hacmi

Türkiye kişi başı günlük su tüketimi: 217 lt
Türkiye toplam (83 milyon kişi) 

günlük kişi su tüketimi: 18.011.000 lt

Türkiye toplam (83 milyon kişi) 
yıllık su tüketimi: 6.574.015 bin m3

Min. işletme seviyesi su hacmi: 17.074.200 bin m3

Max. işletme seviyesi su hacmi: 31.001.600 bin m3

Kullanılabilir su hacmi: 
31.001.600 - 17.074.200: 13927400 bin m3

Grafik 4. Tarımda Kulanılan Toplam Su Miktarı
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AKILLI İÇME SUYU UYGULAMALARI İÇİN 
HYCLEEN AUTOMATION SYSTEM

Hızlı nüfus artışı, çok katlı yapıların artması, teknolojideki 
gelişmeler, enerji ihtiyacı, güvenlik, iklim değişikliği, 
vb. başlıklarla birlikte gündeme gelen "akıllı şehirler“ 

veya "akıllı binalar" kavramları  aslında tüm bu gelişmelerle 
"yaşanabilirlik" düzeyinin iyileştirilmesi noktasında karşımıza 
çıkıyor. Su, tüm bu gelişmelerin ortasında hayati önem taşıyor. 
Kullanılabilir su kaynaklarının giderek azalması, suya ulaşım ve 
sağlıklı kullanımının da akıllı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. 
Georg Fischer Boru Sistemleri tarafından geliştirilen ve içme 
suyu tesisatlarının otomasyonunu sağlayan Hycleen Automa-
tion System da akıllı teknolojisi ile bu sürecin yönetilmesine 
katkı sağlıyor.

Hem akıllı, hem sağlıklı
Giderek karmaşıklaşan tesisat sistemleri ile birlikte suyun 

sağlıklı kullanımı, hijyen beklentisi, kullanım suyu tesisatlarında 
bakteri oluşumu ve bunlardan kaynaklı hastalıkların artması 
bu konuda su kalitesi standartlarının da yükselmesinde etkili 
oldu. GF Boru Sistemleri’nin içme suyu tesisatlarının otomas-
yonu için geliştirdiği Hycleen Automation System, sıhhı tesisat 
otomasyonu ve güvenli temiz su tedariğinde bir devrim nite-
liği taşıyor. Özellikle büyük bina komplekslerinde içme suyu 
tesisatlarının planlanması, kurulumu, işletilmesi ve bakımını 
güvenilir ve basit bir şekilde destekleyen sistem, tesisata giren 
suyun hijyenik ve sağlıklı kullanıma olanak sağlıyor. Ana Ekran, 
vanalar, güç kaynağı ve veri iletim kablolarından oluşan sistem, 
önleme, izleme, müdahale ve risk değerlendirmesi süreçleri 
ile tesisattaki su kalitesini kontrol altında tutuyor. Özellikle 
büyük sıcak ve soğuk su dağıtım sistemlerinde – örneğin 
hastanelerde, otellerde, huzurevlerinde – durgunluk, pürüzlü 

yüzeyler ve 50 °C'nin altındaki sıcaklıklar, biyofilm oluşumuna 
neden oluyor. Suda bulunan bakteri kaynaklı Lejyonella gibi 
hastalıkların önlenmesinde, yeterince yüksek sıcaklıklarda ve 
düzenli su değişimi büyük önem taşıyor. Sistem, bileşenleri 
ile otomatik olarak elde ettiği verilerle hassas hidrolik ayar 
kontrolünü gerçekleştirerek termal dezenfeksiyon yapılmasını 
ve düzenli su değişimini sağlıyor.

İçme suyunun dijital geleceği
Hycleen Automation System’i Ana Ekran sayesinde kuru-

lan sistemi tek kablo (her 500 m) 50 denetleyiciye kadar 
kontrol edebiliyor. Devreye alma sırasında Ana Ekran, sis-
temdeki tüm vanaları ve sensörleri, kimliği ve türü ile algı-
lıyor ve bunları kendi yazılımına aktarıyor. Sistem, önceden 
tanımlanmış değerlerle çalışmaya başlayabiliyor. Bununla 
birlikte, tüm parametreler yalnızca Ana Ekran aracılığıyla değil, 
aynı zamanda bilgisayar, tablet veya akıllı telefona bağlantı 
yoluyla da bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde uyarlanabiliyor. 
Ayrıca sisteme son eklenen Hycleen Connect ile içme suyu 
tesisatlarının dijital izlenmesi ve optimizasyonu bulut tabanlı 
uzaktan erişim ile kontrol edilebiliyor. Hycleen Connect ile 
sistem verileri artık dijital olarak konumdan bağımsız şekilde 
7/24 izlenebiliyor. Bağlantı ile eski değerler, sıcaklık zaman 
çizelgeleri, önceki valf ayarlarının yanı sıra maksimum ve mini-
mum değerlerin görüntülenebilmesi, oluşabilecek sorunların 
önceden tespit edilmesine olanak tanıyor. Böylece sorunlar 
önceden görülüp, şikayet noktasına gelmeden giderilebiliyor. 
Enerji ve maliyet açısından daha güvenilir ve daha verimli bir 
sistem oluşturulabiliyor. n
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İlk kez 2007 yılında basılı olarak yayımladığımız “Su ve 
Çevre Sektörü Kataloğu” su şartlandırma, atıksu arıtımı, 
arıtma kimyasalları, arıtma tesisleri sektöründe faaliyet 
gösteren firmaları bir arada bulabileceğiniz, firma-ürün 
ve marka çapraz sorgulama yapabileceğiniz, online web 
tabanlı ilk ve tek kaynak yayındır.

Kataloğumuzda yer alan firmaların; adres, telefon ve 
web iletişim bilgilerine, ürün gruplarına ve faaliyet 
konularına göre alfabetik dizine ve markalar dizinine 
göre, aradığınız firma, ürün ve markalara kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz.

Katalogda yer alan firma adres, ürün ve marka bilgileri 
Su ve Çevre Teknolojileri dergimizin 14 yıllık sektörel 
birikimi ve B2B Medya adres veri tabanımız tarafından 
güncellenmekte ve doğrulanmaktadır.

Firma, ürün ve markalarınız kataloğumuzda yer 
almamışsa, güncellenmemişse; kullanıcı dostu web 
tasarımımız sayesinde “Firmanı Kaydet” sayfamızdan, 
https://katalog.suvecevre.com/firmani-kaydet/  
linkimizden formumuzu doldurarak firmanızı kolaylıkla 
kataloğumuza kaydedebilirsiniz.

Arama motorlarında ön sayfalarda çıkan kataloğumuz aynı 
zamanda çektiği ziyaretçi sayısı ile ürün ve markanızın 
tanıtımını yapabileceğiniz, istatistiki veriler ile reklamınızı 
ölçümleyebileceğiniz eşsiz fırsatlar sunuyor.

“Reklam ver” https://katalog.suvecevre.com/reklam-ver/ 
seçeneği ile cazip tanıtım teklifimizi istemeyi ihmal etmemenizi 
öneririz.

SU VE ÇEVRE SEKTÖRÜ KATALOĞU 
950 firma / 209 bin ziyaretçi 

www.b2bmedya.com

https://katalog.suvecevre.com/

https://katalog.suvecevre.com/firmani-kaydet/
https://katalog.suvecevre.com/reklam-ver/
https://www.b2bmedya.com/
https://katalog.suvecevre.com/


suvecevre.com54  Su ve Çevre Teknolojileri / Kasım 2021

DOZAJ TEKNOLOJİSİNDE ELADOS VE 
TURBO SERİSİ İLE TANIŞIN

Füzyon Su Teknolojileri firması olarak yaklaşık 12 yıl-
dır Almanya menşeili ECOLAB dozaj pompalarının 
Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’de distribütörlüğünü 

yapmaktayız.
Geçen ay en sık kullanılan model olan EcoPro/EcoAdd 

hakkında bilgi vermiştik. Bu ay diğer dozaj pompalarının 
hakkında özet bilgi vereceğiz.

1. ELADOS EMP-KKS
• Küçük kapasiteli dozaj miktarları
• Mekanik strok ayarı
• Strok frekansı regülasyonu
• Standart sinyal sürücüsü
• Boş sinyal ve seviye ön uyarısı
• Harici ölçüm kilidi
• Strok sinyal çıkışı
• Pompa kapasiteleri:

- 0,2 l/h – 10 bar
- 0,5 l/h – 10 bar
- 0,9 l/h – 10 bar
- 1,4 l/h – 10 bar

2. PNEUMATİC METERİNG PUMP II
• Elektrik akımı olmadan çalışma
• Mekanik strok ayarı
• Yerden tasarruf sağlayan tasarım
• Ayrı hava tahliyesi
• Teflon bileşik diyafram sayesinde 

yüksek güvenilirlik
• Opsiyonel entegre solenoid valf
• Pompa kapasiteleri:

- 3 l/h – 6 bar
- 6 l/h – 6 bar
- 12 l/h – 6 bar

3. TURBOSMARTPUMP II
• 24 V DC sürücülü step motor teknolojisi
• Jumper ile seçilebilen farklı ölçüm kapasiteleri
• 1:50 aralığında kademesiz dozaj hacmi ayarı
• Neredeyse titreşimsiz dozaj
• Ürün viskozitesine bağlı olarak 

seçilebilir çeşitli giriş hızları
• Yalın tasarımı sayesinde alan 

tasarrufu
• Pompa kapasiteleri:

- (1 – 20) l/h – 2 bar
- (1 – 15) l/h – 2 bar
- (0,1 – 2,6) l/h – 2 bar

4. TURBOPUMP
• Güçlü diyafram ölçüm prensibi ile hassas ölçüm
• Düşük bakım ve aşınma
• Ekonomik, basit ve güvenilir
• Sabit dozlama
• Pompa kapasiteleri:

- 20 l/h – 2 bar
- 50 l/h – 2 bar

5. ELADOS EMP IV
• Düşük strok sayısında yüksek çıkış kapasitesi
• Basit menü ön seçimi için ekranlı ve mod anahtarlı 

elektronikler
• Mekanik strok ayarı
• Boş sinyal ve strok sinyal çıkışı
• Geniş aksesuar yelpazesi
• Pompa kapasiteleri:

- 140 l/h – 10 bar
- 210 l/h – 8 bar
- 450 l/h – 6 bar
- 630 l/h – 4 bar
- 750 l/h – 3 bar n
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Türkiye’nin Lider 
Yayın Grubu Markasıyız(*)

İş dünyası dergilerinde

dergi  •  web •  mobi l

www.b2bmedya.com

/b2bmedya

/b2bmedya

/company/b2bmedya

İstatistikler, B2B Medya dergilerinin 2020 yılında da 

Türkiye’nin en fazla profesyonel okura ulaşan,  en çok 

takipçi sayısına sahip yayınlar olduğunu gösteriyor.

İklimlendirme, İnşaat, Yangın Güvenlik, Yalıtım, 

Çatı Cephe, Çevre Teknolojileri, Atıksu Arıtma, 

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

sektörlerinde yayınladığımız dergilerimize ve dijital 

kanallarımıza değer katan yüzbinlerce okurumuza ve 

yüzlerce reklam verenimize teşekkür ederiz…

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

Web ziyaretçi sayımız:

979.976(*)

Sayfa görüntüleme sayımız: 

2.767.957(*)

Takipçi sayımız: 

40.438 

E-Bülten gönderim sayımız:

366.305

(*) Google Analytics yıllık veriler

31.12.2020 tarihi itibariyle
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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 2022 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: 215 TL.

2 yıllık: 410 TL.

Yılda 12 Sayı

1 yıllık: 100 TL.

2 yıllık: 175 TL.

Yılda 6 Sayı

1 yıllık: 65 TL.

2 yıllık: 90 TL.

Yılda 4 Sayı

1 yıllık: 65 TL.

2 yıllık: 90 TL.

Yılda 4 Sayı

1 yıllık: 65 TL.

2 yıllık: 90 TL.

Yılda 4 Sayı

1 yıllık: 215 TL.

2 yıllık: 410 TL.

Yılda 12 Sayı

1 yıllık: 100 TL.

2 yıllık: 175 TL.

Yılda 6 Sayı

1 yıllık: 100 TL.

2 yıllık: 175 TL.

Yılda 6 Sayı

1 yıllık: 140 TL.

2 yıllık: 250 TL.

Yılda 8 Sayı

1 yıllık: 140 TL.

2 yıllık: 250 TL.

Yılda 8 Sayı

mailto:abone@b2bmedya.com
tel:0011 1700 5891 42
https://www.b2bmedya.com/


www.suvecevre.com

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

Su ve Çevre Teknolojileri Sektöründe

Türkiye’nin Lider Dergisiyiz(*)

dergi  •  web •  mobi l

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

facebook.com/SuVeCevreTeknolojileri

twitter.com/SuveCevre

https://www.linkedin.com/showcase/su-ve-cevre-dergisi

https://www.suvecevre.com/
mailto:info@b2bmedya.com
Tel: +90 216 651 7878
tel:+90 216 651 7898
https://facebook.com/SuVeCevreTeknolojileri
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