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İSMAİL CEYHAN

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye

Ç

evre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum’un başkanlığında
Antalya Belek’te üç gün süren
“Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye”
temalı İstişare Toplantısı yapıldı.
Bakan Murat Kurum, sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık,
enerji, finans, döngüsel ekonomi,
düşük emisyon bölgeleri, sosyal
konutlar, kentsel dönüşüm, genç
istihdam, eğitim seferberliği, yeşil
teknoloji ve yeşil binalar gibi çok
sayıda konudan oluştuğunu ifade
etti. Toplantıda açıklanan eylem
planına göre; İklim Kanunu 6 ay
içinde hazırlanacak, belediyelere
37 milyar lira kaynak aktarılacak,
araç hibe edilecek. Güncel sayfalarımızda okumanızı öneririm.
Yüksek Müh. Enis Burkut köşesinde, “Ham Su Kalitesi Değişkendir” başlığında yazdı. Burkut
makalesinde; İşletmelerde kullanılan ve kuyudan, dereden veya gölden gelen suların kalitesi çok sık
değişir diyor ve bu sebeple işletmelere çok sık su analizi yaptırarak ham sularının kalitesini kontrol
altında tutmalarını öneriyor.
Geçtiğimiz ay Enis Beyin “Proses Suyu Hazırlama Sistemleri ve
İşletimi” kitabını yayınladık. Alanında tek kaynak olan ve Enis Beyin
dergimizde yayınlanan makalelerini güncelleyerek hazırladığı kitabı
www.b2bmedya.com/yayinla-

rimiz/kitaplarimiz/ adresinden
PDF olarak ücretsiz indirebilirsiniz.
Çevre köşemizin yazarı Dilek
Aşan, “İklim Değişikliğinin Fiziksel Temelleri” başlığında, Konuk
Yazarımız Arbiogaz A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet İzolluoğlu “İklim Krizi ve Sürdürülebilir
Çevre” başlığında yazdı. Lowara
Türkiye’den makine mühendisi
Tufan Çalışkan, “Katı Partikül
İçeren Endüstriyel Akışkanlarda
Santrifüj Pompa Uygulamaları ve
Genel Bilgiler” makalesini okurlarımızla paylaştı. Dergimize katkı
sunan yazarlarımıza teşekkür ederim. WWF Türkiye’nin “Türkiye’de Plastik Atık Sorunu ve Politika
Önerileri raporunu da sayfalarımızda okuyabilirsiniz.
Yeni dergimiz,
BAU Teknolojileri çıkıyor!
Yayın Grubumuz 2022 yılı
yayın planlamasında yaptığı düzenlemeyle; Yalıtım, Çatı Cephe, Yeşil
Bina dergilerini tek başlık altında
ve iki ayda bir yayınlamaya karar
verdi.
BAU Teknolojileri dergimiz,
ekolojik ve sürdürülebilir yapı
malzemelerini konu alacak ve ilk
sayısını Şubat ayında yayınlayacağız. Yeni dergimize yayın hayatında
başarılar diliyorum.
En derin saygılarımla.
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GF Piping Systems’ın Hayat Kurtaran Kuralları Anlatıldı

G

F Hakan Plastik, 2022 yılına
girerken iş kazalarının önüne
geçilmesi amacıyla, "Farkında Ol,
Güvende Ol" sloganıyla başlatılmış
olan global kampanya çerçevesinde,
GF Piping Systems’ın Hayat Kurtaran Kuralları ile ilgili bir bilgilendirme
eğitimi düzenledi.
GF Hakan Plastik’in bünyesinde
bulunduğu GF Piping Systems’ın geçmiş yıllarda kendi operasyonlarında
meydana gelen olaylardan çıkarılan derslerden hareketle geliştirdiği
Hayat Kurtaran Kurallar, markanın
iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin
sürekli iyileştirilmesi ve bu kültürün
güçlendirilmesi amacıyla uygulanıyor.
Bu kurallar, her çalışan kadar tesis
ziyaretçileri, müteahhit, müteahhit
çalışanı, geçici işçi gibi faaliyetlerden
doğrudan etkilenen tüm kişiler için
geçerlilik taşıyor.
GF Hakan Plastik Türkiye ve
Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Bes-

ler’in de katıldığı ve 8 ana maddeden
oluşan Hayat Kurtaran Kuralların
örnekleriyle açıklamalarının yapıldığı
eğitimde, aynı zamanda kaza riskleri,
örnekleri, meydana geliş nedenleri ve
sonuçları üzerinde duruldu.
GFPS Sürdürülebilirlik Başkanı
Dominik Scherer ve Sürdürülebilirlik Program Müdürü Francesca

Viggiano’nun video mesajlarının da
yayınlandığı seminerde iş sağlığı ve
güvenliğinin marka için önemi, bu
kültürün korunması, güçlendirilmesi
ve iş kazalarının azalması açısından
herkesin katkısının ne kadar değerli
olduğu vurgulandı. “Sadece birlikte
çalışarak sıfır kazayı gerçeğe dönüştürebiliriz” mesajı verildi.

GF Hakan Plastik, 2022 Yılına Yenilenebilir
Enerji Sertifikası ile Girdi

T

esislerinde enerji verimliliği ve
sıfır karbon emisyonu konusunda
çalışmalarını sürdüren GF Hakan
Plastik, I-REC Sertifikası (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası)
ile önemli bir adım daha gerçekleştirdi. Enerji verimliliği ve enerji
kullanımında sıfır karbon emisyonu
yaklaşımı ile 2021 yılının ikinci çeyreğinde ÇOSB (Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi) ile gerçekleştirdiği
protokol çerçevesinde yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarikine
başlayan GF Hakan Plastik, I-REC
sertifikası aldı. Böylece tesislerinde
yenilenebilir enerji kaynaklarından
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elektrik tedarik edildiğini belgelendirmiş oldu. Protokol çerçevesinde
2021 yılı 3. çeyrek dönemi için Aksa
Elektrik A.Ş.‘den satın alınan yeşil
enerji ile yaklaşık 4.000 ton karbon
salınımı tasarrufu sağladı. Bu değer,
kişisel aracınızla dünyanın çevresinde 580 kere tur atılmasına veya
320.000 ağacın bir yılda doğaya sağladığı katkıya eş değer bir tasarruf
anlamına geliyor. 2022 yılında da
protokolün devamlılığının yanı sıra
Verimlilik Artırıcı Projelere (VAP)
odaklanacak olan GF Hakan Plastik,
ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı’nın 2022 yılı sonuna kadar kalite
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sistemine entegre edilmesi çalışmalarını da tamamlamayı planlıyor. GF
Hakan Plastik, yenilenebilir enerji
tedarikinde bugünün ve geleceğin
en kullanışlı ve en çok tercih edilen
yenilenebilir enerji sertifikalarından
biri olarak değerlendirilen I-REC
sertifikası ile GF’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri için de önemli bir
katkı sağlıyor.

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

Rotork inovasyon
Size uygun bir müşteri destek programı
• Yatırımınızı korur
• Tesisinizin kullanılabilirliğini artırır
• Verimliliği en üst düzeye çıkarır
• Maliyetinizi azaltır

CK Serisi
Aç/ Kapa ve oransal
kullanım için CKa
modüler elektrik
aktüatörleri.
CKa aktüatörlerine dahil
Atronik kontrol ünitesi
tesisinizin standart
ihtiyaçlarını karşılamak
için yalın ve integral motor kontrolü sağlamaktadır.
Üzerinde ekran olmaksızın durum gösterge paneli
ve DIP anahtar konfigrasyonu sahada hızlı kurulum
ve devreye almayı sağlar.

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
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TEKSU, Balıkesir’de İçmesuyu Depo Çıkışlarına
Elektromanyetik Debimetre Temin Etti

B

ASKİ; Kepsut ve Susurluk ilçelerinde bulunan
içmesuyu depolarının çıkış
debilerini izlemek üzere
İtalyan menşeili Euromag
International marka elektromanyetik debimetreleri tercih etti. Temin edilen elektromanyetik debimetrelerin,
mevcut SCADA sistemine
veri aktarımı sağlanarak debi
bilgilerinin uzaktan izlenebilir hale
getirilmesi amaçlandı.
Bu amaç doğrultusunda, TEKSU,
11 adet Euromag marka MC608
model transmitter, MUT2200 ve
MUT2300 model sensörlere sahip,
elektrik ve pil ile çalışan elektromanyetik debimetreleri temin etmiştir
ve akabinde debimetreleri devreye
almıştır. DN65 ile DN300 arasında
muhtelif çaplarda temin edilen bu
debimetreler, Susurluk ve Kepsut
ilçelerinde bulunan su depolarının
çıkışlarına monte edildi.
Elektromanyetik debimetrelerin
SCADA sistemine bağlantısı yapılarak kontrol edilmiş, debi bilgilerinin
uzaktan erişilebilirliği test edilmiştir.
Bu sayede Balıkesir ilçesi Kepsut ve

Susurluk ilçelerinde bulunan şube müdürlüklerinde
ve genel müdürlükte depo
çıkış debileri anlık olarak
izleme ve kayıt altına alınmaya başlandı. Böylelikle
şebekeye verilen su miktarı
ölçülerek, su kayıplarının
azaltılmasına yönelik en
önemli veri olan su temin miktarları
da kayıt altına alınarak takip edilmeye
başlandı.
Euromag International tarafından
pilli, DC, AC enerji beslemeli olmak
üzere çeşitli saha koşullarına uygun
farklı konfigürasyonlarda debimetreler temin edilebiliyor. Temin edilen
debimetrelerin ölçü aletleri yönetmeliği 2014/32/AB kapsamında alın-

mış tip onay belgesi (MID)
ve içme suyunda kullanıma
uygunluğu gösterir WRAS
ve NSF61 belgeleri mevcut. BASKİ’ye de temin
edilen sensör modeli olan
MUT2200EL, DN15 ile
DN2000 arasındaki muhtelif çaplarda PN10-PN40
basınç sınıflarında üretilebilmekte, Euromag International bünyesindeki
ISO17025 akreditasyonuna sahip laboratuvar tarafından
kalibre edilebiliyor.
Euromag International aynı zamanda
portatif ve duvar tipi
kelepçeli ultrasonik,
daldırma tip, wafer tip ve endüstriyel uygulamalar için özel debimetreleri temin ediyor. Debimetrelerin
aynı zamanda GSM versiyonu da
bulunuyor, bu sayede debimetreler
EuromagData isimli bulut tabanlı veri
izleme platformuna ölçtüğü verileri
göndererek kullanıcıların herhangi
bir lokasyondan istediği zaman saha
verilerine ulaşmasını sağlıyor.

Standart Pompa’nın Bilgi Bankası Docuport Yayında

S

tandart Pompa, müşterilerinin
ve çözüm ortaklarının ürünleriyle ilgili tüm içeriklere kolayca
ulaşabilecekleri bir bilgi bankasını
hayata geçirdi. Docuport adıyla
hizmete başlayan bu bilgi bankasında, Standart Pompa ürünleriyle
ilgili geniş kapsamlı bilgiler yer alıyor. Türkçe ve İngilizce hazırlanan
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ve kolayca erişilebilen bu hizmette
ürün katalogları, bakım kılavuzları,
sertifikalar, 2D ve 3D çizimler tek
adreste bir arada bulunuyor. Cep
telefonu, tablet, bilgisayar gibi tüm
dijital platformlara uyumlu olan
Docuport’a ulaşmak için docuport.
standartpompa.com web adresine
tıklamak yeterli.

HABERLER

Bakan Pakdemirli: “Suyun Gücünü Milletle Buluşturmaya
Devam Edeceğiz”

T

arım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, Devlet Su İşleri'nin
(DSİ) geleneksel hale gelen Yönetim
Değerlendirme ve Eğitim Semineri
açılışında konuştu. DSİ'nin Türkiye'nin en büyük yatırımcı kurumlarından bir tanesi olduğuna işaret eden
Bakan Pakdemirli, 2022 yılında su
yatırımlarına ayrılan ödeneğin geçtiğimiz yıla göre yüzde 35'e yakın
artışla 20,4 milyar liraya yükseldiğini
belirterek, yatırım detaylarına ilişkin
şu bilgileri paylaştı:
"2022 yılında 374 tesisi hizmete
sunacağız"

"Bildiğiniz üzere, 2021 yılını 'Su
ve Sulama Yatırımlarında Hamle
Yılı' olarak ilan etmiştik. 2021 yılı
performans programında, DSİ Genel
Müdürlüğümüzün 433 tesisi tamamlaması hedeflenmişti. Yıl içerisinde
yaşadığımız bazı olumsuzluklara rağmen, tüm ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde tamamladığımız 474
tesis ile hedefin de üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri ile 2022
yılında, geçtiğimiz yıldaki başarıların
üzerine yenilerini koyarak, başarı
çıtasını daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. 2022
yılı hedefimiz; aralarında 62 baraj,
19 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 13
içme suyu tesisi, 50 yer altı barajı ve
133 taşkın kontrol tesisinin bulunduğu
toplam 374 tesisi daha tamamlayarak
aziz milletimizin hizmetine sunmak
olacak."
"Su vatandır"

Bakan Pakdemirli, son iki yıldır ve
özellikle de 2021 yılında yağış miktarlarında belirgin azalma olduğu halde,
hizmete alınan depolama tesisleri,
doğru sulama işletmesi ve yönetimi

8

sayesinde ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını, sulama sezonunun her şeye
rağmen başarıyla tamamlandığını
ifade etti. Suyun yaklaşık dörtte üçünün tarım sektöründe kullanıldığını
hatırlatan Bakan Pakdemirli, şöyle
konuştu: "Su, gıdamızın da güvencesidir. Bu nedenle, tarımsal sulamada
etkinlik ve verimlilik hayati önemde.
Modern sulama sistemlerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için
Bakanlığımız ve ilgili birimlerimizle
var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaların önümüzdeki
dönemde daha da artarak devam
etmesi önemli. Hep ne diyoruz: 'Su
Vatandır' Hep ne diyoruz: 'Suyun
Gücünü Milletle Buluşturuyoruz'
Nasıl tek karış toprağımızı korumak
için canla başla çalışıyorsak, suyumuzun her damlası için de cansiperane
çalışmalıyız."
"Yatırımlar artarak devam ediyor"

Son 19 yılda, özverili çalışmalarla büyük başarılara imza atıldığını
vurgulayan Bakan Pakdemirli, su ve
sulama alanında 19 yılda 295 milyar
liralık yatırım yapıldığını belirtti. Bu
yatırımlar kapsamında; 654 baraj,
605 HES, 462 gölet ve bent, 1.561
sulama tesisi, 286 içme suyu temini
tesisi, 24 atık su tesisi, 5.249 taşkın
koruma tesisi ve 306 toplulaştırma
projesi olmak üzere, 9 binden fazla
tesisin hizmete kazandırıldığını kayde-
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den Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:
"Şunu özellikle belirtmekte fayda
görüyorum; DSİ'nin kuruluşundan
bugüne tamamlanan tüm tesislerin
yüzde 55'i, son 19 yılda tamamlandı.
Son 3,5 yılda 62,5 milyar liralık yatırımla, 1.500'e yakın tesisi hizmete
aldık. Hizmete aldığımız bu tesisler
ile 361 bin 290 hektar tarım arazisini sulamaya açtık. Yine, bu tesislerle
ekonomiye yıllık 7,9 milyar lira katkı
ve 325 bin kişiye tarımsal istihdam
oluşturduk. Yapmış olduğumuz toplulaştırma çalışmaları ile toprağımıza
ve suyumuza ilave bereket kattık. 2002
yılına kadar, hepsi 450 bin hektar
alanda arazi toplulaştırması yapılmış iken, son 19 yılda toplamda 5,57
milyon hektar alanın toplulaştırması
tamamlandı. Son 3,5 yılda ise, 2,82
milyon hektar toplulaştırma yaparak, bugüne kadar yapılanın %47'sini
yani neredeyse yarısını tamamladık.
Sadece 2021 yılında, 1 milyon 258 bin
hektar alanda toplulaştırma yaparak
tarih yazdık."
"Suyu verimli kullanmalıyız"

Suyun yaşamsal öneminin gün
geçtikçe daha önem kazandığını
vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Her
geçen gün etkilerini daha da derinden
hissettiğimiz küresel ısınma ile çok
daha iyi anladığımızı düşünüyorum.
Ülkemiz yıllık 112 milyar metreküp
teknik ve ekonomik su rezervi ile
dünyada 41. sırada. Yıllık ortalama
574 mm civarında olan yağış miktarımız, maalesef dünya ortalamasının
altında. Bir ülkede yeterli su kaynağına sahibiz diyebilmek için, kişi
başına düşen yıllık su miktarının 1.700
metreküpün üzerinde olması gerekir.
Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su
miktarı ise 1.340 metreküp civarındadır." diye konuştu.

/alpkompozityapi

/alp_kompozit
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Yük. Müh. Enis Burkut Tarafından Hazırlanan "Proses Suyu
Hazırlama Sistemleri ve İşletimi" Kitabı Yayınlandı

S

u ve Çevre teknolojileri dergimizin ilk sayısından itibaren teknik
makaleleri yayımlanan Yük. Müh.
Enis Burkut, dergide çıkmış makalelerini kitaplaştırdı.
Proses Suyu Hazırlama Sistemleri ve İşletimi başlığını taşıyan kitap
ISBN kaydı yapılarak, b2bmedya.
com/yayinlarimiz/kitaplarimiz/
adresinde 15 Ocak 2022 tarihinden
itibaren yayına alındı.
Kitabın yazarı Enis Burkut önsözünde; “Bu Kitap Nasıl Oluştu? Bu
kitap Su ve Çevre Dergisinde yayınlanan makalelerim ile oluştu. 2005
yılında kurulan Su ve Çevre Teknolojileri dergisinin ilk sayısından
bugünlere kadar yayınlanmış olan
makalelerim çoğalınca, okuyuculardan “Bu makaleleri bir kitapta toplayın.” dilekleri gelmeye başladı...
2005 yılından bu yana teknik bilgim
ve tecrübem çok arttığı için, dergide
yayınlanmış yazılarımı gözden geçirdim ve güncelledim; bazı resimleri de
yenileri ile değiştirdim, işte böylece
bu kitap oluştu. Peki, bu makaleler
nasıl oluştu? 1967 yılında Mak. Yük.
Müh. olarak mezun oldum (I.N.S.A.
- Institut National des Sciences Appliquées- Lyon-Fransa). Sanayiye hizmetlerim 1969 yılında başladı. 1984
yılına kadar birkaç yerde görev yaptım. 1984 Ocak ayında kendi şirketimi
kurunca sanayinin proses suyunu ve
sanayide görevlilerin içme ve kullanım sularını hazırlamak ile ilgili birçok proje, kurulum ve servis hizmeti
verirken, sayısı bin’i geçen sanayi
işletmesini ziyaret ettim, işletmelerin
proseslerini öğrendim, işletme sorunlarına şahit oldum ve bu sorunlara
çözümler ürettim; almış olduğum notlar bu makalelerin temelini oluşturdu.
Modern teknolojileri öğrenmek için
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ABD ve Avrupa’da bulunan imalatçı
kuruluşlarda eğitimler aldım. Dolayısı
ile yazılarım kendi hayat tecrübemden kaynaklanmıştır ve çoğunluğu
işletmeciliğe dönük pratik bilgilerdir
ve konuştuğumuz kelimeler ile yazılmıştır; yazılarımda teorik bilgi azdır.
Bu kitap suyun teorik bilgilerini değil
suyun arıtımında kullanılan cihazların doğru ve yanlış kullanımlarına
yer verir. Dünyada su arıtımı ile ilgili
birçok cihaz ve yöntem icat edilmiştir, fakat bu kitapta yalnızca bizim
uyguladığımız konulara ve cihazlara
yer verdik. 1984 yılında ülkemizde
proses suyu arıtımında bulunan teknikler şunlardı: Kum filtresi, su yumuşatıcı, aktif karbon ve reçineli deiyonize sistemi. Ülkemizden daha önce
sanayileşmiş olan ülkelerde yaptığım

araştırmalar sonucunda, sanayinin
proses suyu hazırlaması ile ilgili şu
teknikleri ülkemize kazandırdım: Ters
ozmoz ile sanayide kaliteli proses suyu
üretimi, EDI -Elektro-De-İyonizasyon
tekniği ile çok saf su üretimi, sanayide ozon gazı kullanımı, diskli filtre
uygulamaları, ultra filtrasyon tekniği
ile çok hassas filtrasyon, soğutma
sularında böbrek filtre uygulaması,
çelik sanayiindeki tufallı suların filtrasyonunda kullanılan katı ayırıcı
(siklon separatör) gibi. Bu tekniklerin
doğru kullanımı ile ilgili de bu kitapta
makalelerim bulunmaktadır. Bu kitabın sanayide görevli meslektaşlarıma
ve ileride sanayide görev alacak olan
teknik konuda eğitim gören öğrencilere yararlı olması dileği ile." notunu
paylaşıyor.

KITAPTA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI:
Su konusunda genel bilgiler - Su kalitesi - Tesisat, Borular, Depo, Korozyon
- Proses suyu hazırlama sistemleri ve işletimi - Dezenfeksiyon - Su filtrasyonu - Su şartlandırma - Proses suyu hazırlama sistemleri ve işletimi - Ters
ozmoz tekniği - Elektro-de-iyonizasyon tekniği ile saf su üretimi - Soğutma
kulesi ve eşanjör soğutması.
Kitabı, b2bmedya.com/kitap-indir/31/proses-suyu-hazirlama-sistemleri-ve-isletimi/ adresinden ücret ödemeden PDF olarak indirebilirsiniz.
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BUSKİ 2021’de Yatırımlarını Hız Kesmeden Sürdürdü

B

ursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe
taşımak amacıyla ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli
yatırımları hayata geçiren Büyükşehir
Belediyesi, kentin altyapısını güçlendiren yatırımlarını 2021 yılında da
hız kesmeden sürdürdü. Büyükşehir
sınırlarının 2014 yılından itibaren 17
ilçeyi de kapsaması nedeniyle özellikle
altyapıdan yoksun kırsal mahallelerde
çalışmalarına ağırlık veren BUSKİ,
2021 yılında 17 ilçede 594 bin 600
metre içme suyu hattı imalatı yaptı.
Yine aynı dönemde 142 bin 798 metre
kanalizasyon ve 40 bin 375 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilirken, olası sel ve su baskınlarının önüne
geçmek için 57 bin 940 metrelik dere
yatağında temizlik yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, özellikle
kırsal mahallelerde tankerle su taşıma

dönemine son verdi. 2021 yılında 4
adet atık su arıtma ve 4 adet içme suyu
arıtma tesisini devreye alan BUSKİ,
kesintisiz içme suyu temini için kırsal
mahallelere 28 adet su deposu kazandırdı. Aynı dönemde 14 foseptik ve 21
adet su sondajı gerçekleştiren BUSKİ,
kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 22 sulama tesisi, 6 sulama
havuzu ve 3 sulama göleti ile 2021

yılında tarıma can suyu oldu.BUSKİ,
içme suyu kalitesini de her yıl aldığı
belgelerle tescillemeye devam etti.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ilk olarak 18 Eylül
2014 tarihinde yapılan denetimlerin
ardından akredite edilen BUSKİ
İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarları’nın süresi, geçtiğimiz yıl yapılan
denetimin ardından 13 Ocak 2023
tarihine kadar yenilendi. Bursa’ya
kazandırdığı önemli hizmetlerin yanı
sıra sel baskını gibi doğal afetlerde de
aktif rol oynayan BUSKİ, yaşanan sel
baskınlarının ardından Tirilye, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde
hayatın normale dönmesinde aktif
rol oynadı. Bunun yanında BUSKİ
ekipleri, Artvin ve Kastamonu’da
meydana gelen büyük sel felaketlerinin ardından bölgede yaraların sarılmasında görev aldı.

Yapı Sektörü için Yeni Dergi: BAU Teknolojileri Çıkıyor!

İ

ş dünyası yayıncılığının lider yayın
markası B2B Medya, 2022 yılı yayın
takvimini güncelledi. B2B Medya / Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. Son dönemde
kağıt tedarikinde yaşanan sorunlar, kağıt,
baskı dağıtım maliyetlerinin öngörülemez artışı, dijital yayıncılık olanaklarının
artması ve çevre duyarlılığını önceleyen
şirket politikasına uyumlu olarak, yayımladığı yapı sektörü dergilerini birleştiriyor.
1996 yılında yayımlamaya başladığımız
Yalıtım dergisini, 2005 yılında yayımlamaya başladığımız
Çatı ve Cephe Sistemleri dergisini ve 2010 yılında yayımlamaya başladığımız Yeşil Bina dergisini tek bir dergi
başlığında topluyoruz. Enerji tasarrufu, enerji verimliliği
sağlayan, ekolojik ve sürdürülebilir yapı teknolojilerini,
malzemelerini konu edinen yeni dergi mevcut üç derginin
profesyonel okuruna ulaşacak. Yalıtım, Çatı Cephe ve
Yeşil Bina dergilerinin okurunu oluşturan yapı sektörü
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profesyonelleri daha çok haberi, daha
çok söyleşiyi, daha çok teknik makale
ve daha çok ürün bilgisini tek bir dergiyle takip edecek. İlk sayısı Şubat 2020
tarihinde yayınlanacak BAU TEKONOLOJİLERİ Ekolojik ve Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri dergisi iki ayda
bir okuruyla buluşacak. Yalıtım, Çatı
Cephe ve Yeşil Bina dergilerimizin web
siteleri ve sosyal medya hesapları bağımsız olarak yayınlanmaya devam edecek.
BAU dergisi basılı olarak okurlarına, abonelerine kargo
ile gönderileceği gibi üç derginin e-bülten abonelerine de
dijital olarak ulaşacak.
Yalıtım sektörünün gelenekselleşen organizasyonu
“Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri” ile Çatı ve Cephe Teknolojileri dergisinin “Çatı Cephe Malzemeleri Ödülleri”
BAU dergisinin organizasyonu olarak daha gelişmiş ve
güçlenmiş olarak düzenlenmeye devam edecek.

KOSKİ Atık Su Deşarj
Yönetmeliği Bilgilendirme
Toplantısı Gerçekleştirdi

K

onya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel
Müdürlüğü, Konya’da bulunan çevre danışmanlık firmalarının sorumlu mühendisleriyle bir
araya geldi. Yenilenen “Atık Suların Kanalizasyon
Sistemine Deşarj Yönetmeliği” kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, karşılıklı
taleplerin istişare edildiği toplantıda yönetmeliğin
amaç, kapsam ve dayanaklarını aktardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel
Müdürlüğü, kanalizasyon sisteminin korunması
ve Konya Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi’nin daha
verimli çalışmasına katkı sağlayacak olan “Atık Suların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği” ile
ilgili çevre mühendisleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Konya Teknik Üniversitesi ve KOSKİ Atık Su
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda Konya’daki çevre
danışmanlık firmalarının sorumlu mühendisleriyle
karşılıklı sorun ve talepler istişare edildi.
Yönetmelik gereği endüstriyel atık su oluşturan
tesislerin uymakla yükümlü olduğu deşarj standartlarının bildirildiği toplantıda, amacın atık suların
kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör
ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon sistemlerine boşaltılmalarına, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde ise çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun
alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon sisteminin
kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve
kısıtlamaların belirlendiği ifade edildi.
Toplantıda, yönetmeliğe ilişkin ayrıntıların www.
koski.gov.tr adresi üzerinde yayınlandığı, ilgililerin
şartları buradan inceleyebilecekleri bildirildi.

E-CELL STACK

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

0212 245 88 80

HABERLER

KASKİ’den Ekonomiye 5 Milyon 184 Bin 450 TL Değerinde Katkı

K

ayseri Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi
(KASKİ) bünyesinde hizmet veren,
Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisi’nde 2021 yılında arıtılan atık
sulardan oluşan birincil çamurun
çürütülmesiyle 5 milyon 184 bin 450
TL değerinde elektrik üretildi.
Evsel atık suların arıtılarak alıcı
ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan KASKİ Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisleri’nde 2021 yılında da ekonomiye dev destek sağlandı. İşletmesi
yapılan 33 adet konvansiyonel ve 49
adet doğal atık su arıtma tesisinde
2021 yılında 70 milyon metreküp atık
su arıtıldı. Atık su arıtma çamurundan 2 milyon 817 bin 28 metreküp
biyogaz üretilirken, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de
ekonomik değeri 5 Milyon 184 bin
450 TL olan elektrik enerjisi elde
edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin
insan ve çevre sağlığına büyük önem

verdiğini, bununla birlikte atık su
arıtma tesislerinde birincil çamurun
çürütülerek ekonomiye önemli ölçüde
katkı sağlandığına dikkat çekti.
Başkan Büyükkılıç açıklamasında,
KASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren İleri Biyolojik
Atık Su Arıtma Tesislerinde 2021
yılında arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle

2021'de 1,5 Milyarlık Atık Su Yatırımı

İ

stanbul’da 18 bin kilometrelik atık su hattı ve atık su arıtma tesisi ile
hizmet veren İSKİ, atık su yatırımlarına 2021 yılında da hız kesmeden
devam etti.
İstanbul’da ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek, Marmara
Denizi’ni atık su tehdidinden korumak, şehrin atık sularını son teknoloji
ile arıtarak İstanbul’u daha sağlıklı bir çevreye kavuşturmak, taşkın riski
taşıyan dereleri ıslah etmek gibi amaçlarla yapılan çalışmaların maliyeti
yaklaşık 1 milyar 560 milyon liraya ulaştı.
2021 yılında Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Tuzla
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe inşaatı devam ederken,
3 paket arıtma sisteme alındı. Bir atık su arıtma tesisinin de kapasitesi
artırıldı. Bunlarla birlikte yaklaşık 4,5 km atık su tüneli, 145 km atık su
şebekesi, 32 km atık su kolektörü, 596 m yağmursuyu tüneli ve 29 km
yağmursuyu şebekesi inşa edildi. Dere ıslahlarına da devam eden İSKİ,
toplamda 37 derede 10 km’lik ıslah gerçekleştirdi.
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2 milyon 817 Bin 28 m3 biyogazdan
5 milyon 184 Bin 450 TL değerinde
elektrik üretimi gerçekleştirildiğine
vurgu yaparak, “Son günlerde enerji
fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı
enerji verimliliği konusunda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Geçen yıllara göre daha az enerji ile
atık su arıtımı faaliyetleri gerçekleştirildi'' dedi.

Körfez Entegre Kentsel Su
Yönetimi Planı Bilgilendirme
Toplantısı Düzenlendi

K

örfez Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı, Ayvalık’ta düzenlendi.
Sürdürülebilir Şehirler Projesi için; Balıkesir, Denizli,
Muğla, Antalya, Kayseri, Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Malatya ve Van olmak üzere Türkiye'de 10 ilde,
Entegre Kentsel Su Yönetim Planlarının hazırlanma
çalışmaları yapılıyor. Entegre Kentsel Su Yönetimi Projesi, Dünya Bankası’nın teknik ve mali desteği ile gerçekleştirilen Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II kapsamında
yer alan Balıkesir Projesi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
BASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası tarafından
uygulanıyor.

Proje, Balıkesir’de su ve atık su hizmetlerinin sürdürülebilir yönetimini sağlayacak ve iyileştirilmiş su temini ve
atık su hizmetlerine erişimi artıracak yenilikçi bir entegre
planlama yaklaşımı oluşturmanın yanında, Balıkesir'de,
suyun eşitlik, verimlilik ve çevresel açıdan sürdürülebilir
yönetimini amaçlıyor.
Bu proje, su ve atık su hizmetlerinin belirlenmesi,
Balıkesir için entegre kentsel su yönetimi stratejisinin
geliştirilmesi, seçilen alan ve ilçeler bir entegre kentsel
su yönetimi planının hazırlanması ile sürdürülebilir su ve
atık su hizmetlerinin sağlanması konusunda Balıkesir’in
kilit paydaşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.
Yapılan çalışmalar neticesinde gelinen noktada, Balıkesir geneli için entegre kentsel su yönetimi stratejisinin
ortaya çıktığı 5 ilçe (Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç
ve Havran) Seçilen Alan olarak belirlendi.
Bu İlçeler için hazırlanacak entegre kentsel su yönetimi planı ile ilgili çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar,
ilçeler özelinde derin ihtiyaç analizleri, paydaş çalışmaları, öneri ve tedbirlerin ortaya konması, planlamaların
yapılması ve Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı’nın meydana getirilmesi ana başlıklarında sürdürülecek.

“AÇILMAYAN
KAPI YOKTUR,
YANLIŞ ANAHTAR
VARDIR.”

HOLLOW FIBER MODÜLLER İLE
MEMBRAN BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİ
AKM < 1 mg/l
BOD5 < 2 mg/l
0555 070 22 77

HABERLER

Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı için Çalışmalar Başladı

A

ntalya Büyükşehir Belediyesi,
Finike’nin yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözecek
“Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı”
projesinde alt yapı çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, projeyle Finike’nin
kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Finike’ye
sözümüzü tutuyoruz. Tarihi sorunu
çözüyoruz” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi,
Finike’nin kanalizasyon sorununu
çözecek, Dünya Bankası Finansmanlı
Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II çerçevesindeki Antalya Sürdürülebilir Su
ve Atık Su Yönetimi Projesi kapsamında ihale edilen ASAT3-W9 Finike
Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke
Hattı İnşaatı başladı. Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı inşaat çalışması
için Finike’nin Sahilkent Mahallesi
İnönü Caddesi’nde tören düzenlendi.
Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Antalya’nın 913 mahallesi,

19 ilçesi olduğuna dikkat çekerek,
Antalya için geçmişte hizmet eden
herkese teşekkür etti. Başkan Böcek,
“Ben, sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek azim ve kararlılıkla hizmetlerimize, hiçbir ayrım
yapmadan devam edeceğiz” dedi.
Başkan Böcek, projenin yaklaşık 40
milyon TL üzerinde yatırım bedeli
olduğunu ifade ederek, “Finike ilçe
merkezindeki Sahilkent, Kale, İskele,
Eski Mahalle, Yeni Mahalle, Karşı-

yaka, Kızılca ve Kum mahallelerinin
kanalizasyon sorunu çözülecek” diye
konuştu. Projenin tamamlanmasıyla
birlikte Finike’de yoğun yerleşimin
olduğu şehir merkezindeki mahallelerin yanı sıra Finike Belediyesi ve
Finike Devlet Hastanesi başta olmak
üzere resmi kurumlarda yaşanan
altyapı problemlerinin de çözüme
kavuşacağını belirten Başkan Böcek,
“Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı
projesi, Finike sahillerinin korunmasına da katkı sağlayacak. Finike için
yapılması gereken ne varsa yapacağız.
Finike Belediyesi’nin 60 milyon TL’lik
bütçesi var. Kanalizasyon projemiz 40
milyon TL’nin üzerinde. Bizim Finike’ye sözümüz var. Halkın buluşma
noktası olacak kent meydanı projemiz var. Buraya Cumhuriyet Meydanı da yapacağız. Finike’de ve diğer
ilçelerimizde tarih yazmaya devam
edeceğiz. Finikeli hemşerilerimizin
emrinde olmaya devam edeceğiz.
Projemiz tüm kurum ve kuruluşlara
hayırlı olsun” dedi.

İstanbul’a 2021’de 1 Milyar Metreküpten Fazla İçme Suyu Verildi

İ

stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2021
yılında şehre 365 gün 24 saat kesintisiz ve
içilebilir kalitede içme suyu vermeyi sürdürdü.
İstanbul’da 2021 yılında şehre verilen toplam su
miktarı 1 milyar 74 milyon metreküp olurken
günlük ortalama ise 2 milyon 950 bin metreküp
olarak ölçüldü. Tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgını ve hava sıcaklığına bağlı olarak 6 Ağustos’ta şehre verilen su miktarı 3 milyon
484 bin 386 metreküp ile rekor kırdı. Aynı yılın
13 Ocak tarihinde ise 2 milyon 615 bin 530
metreküp ile su tüketimi en düşük seviyede seyretti. 2021 yılında, İstanbullulara sağlanan suyun
yüzde 67’lik kısmı Avrupa Yakası, yüzde 33’lük
kısmı ise Anadolu Yakası’nda tüketildi.
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MASKİ 45 Km’lik İçme
Suyu Ana İsale Hattını
Baştan Sona Yeniliyor

M

alatya’da yaklaşık 650 bin kişinin içme suyu
ihtiyacının karşılandığı Gündüzbey Kaptaj
Tesisi’nden şehir merkezine kadar olan 45 km’lik
içme suyu ana isale hattının yenilenmesiyle birlikte
biri 20 bin metreküplük, diğeri 5 bin metreküplük
olmak üzere 2 adet yeni içme suyu deposu da
yapılacak. Mevcut 5 adet içme suyu deposu da
baştan sona rehabilite edilerek daha güvenli ve
sağlıklı bir hale getirilecek. Ayrıca, ana isale hattı
ile içme suyu depoları arasındaki hatlarda baştan
sona yenilenecek.

Proje tutarı toplam 500 milyon lira olan içme
suyu ana isale hattı ve su depoları ile ilgili proje
çalışmaları Devlet Su İşleri ile birlikte yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinin teklifi doğrultusunda,
çalışmalar DSİ tarafından yapılacak. Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri neticesinde ana isale hattı ve
içme suyu depolarının yapımı ile ilgili projenin ilk
etabı olan 235 milyon liralık kısmı DSİ’nin yatırım programında yayınlandı ve 2022 yılı ödeneği
olarak da 25 milyon lira çıkarıldı. Bu yıl içerisinde
çalışmalara başlanacak. Gürkan konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak
büyük önem verdiğimiz bu proje ile hem ana isale
hattında meydana gelen % 20 civarındaki kayıp
ve kaçaklar önlenmiş olacak, hem de yenilenen
ana isale hattının depo girişlerinde modüler HES
çalışması yapılarak elektrik üretilmesi sağlanmış
olacak. Bununla ilgili olarak daha önce Kuyuönü
Su Deposu girişine HES yaparak buradan 2.2 MW
elektrik elde ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Su • Denizsuyu Arıtma Sistemleri

ULTRAFİLTRASYON+
REVERSE OSMOSIS
GERİ KAZANIMDA
ENTEGRE SİSTEMLER

HABERLER

Masdaf, İçme Suyu Arıtma Tesisleri için Sürdürülebilir
Çözümler Sunuyor

B

irçok alanda olduğu gibi Devlet Su İşleri’nin (DSİ) içme suyu
arıtma tesislerinde de her prosese
uygun doğru pompa seçimi yapmak, işletme maliyetlerini ve verimliliği olumlu yönde etkiliyor. Masdaf,
Devlet Su İşleri’nin tesislerdeki kaynak suyunun transferini verimli ve
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek,
şehirlerin içme suyu ihtiyacının karşılanması için sürdürülebilir çözümler
sunuyor.
Yaşayan sistemler olan içme suyu
arıtma tesislerinde sistemin kesintisiz
ve sorunsuz işletilmesini sağlamak için
doğru sistem seçimi yapmak kadar
önemli olan bir diğer husus ise santrifüj pompaların performanslarını
test etmek oluyor. DSİ’nin içme suyu
arıtma tesislerinde kullanılan santrifüj
pompalar ve hidroforlar, Masdaf ’ın
Düzce fabrikasında bulunan performans test standında, DSİ şartnamele-

rine uygun olarak test edildikten sonra
devreye alınıyor.
Masdaf, kontrol alternatifleri yani
pompa teknolojilerinin otomasyon sistemleri ile kontrolünü de sağlayarak,
sistem verimini sürdürülebilir kılıyor.
Pompalarda kullanılan frekans kontrol cihazları, Mod-Bus haberleşme
protokolü ile dış ünitelere (bina otomasyon sistemi) anlık erişim imkânı
sağlayarak, kontrol avantajı sunuyor. Bu kapsamda pompanın sabit
değerde mi yoksa proses değerlerine

göre mi çalışacağı belirleniyor. Böylece sistemin ihtiyacı doğrultusunda
verimli bir şekilde çalışan akıllı pompa
teknolojileri ile hem sistem verimliliği
hem de enerji tasarrufu sağlanıyor.
DSİ’nin içme suyu arıtma tesislerinde sıklıkla kullanılan, mekanik
dayanımı yüksek, uzun ömürlü “NM
serisi Uçtan Emişli Norm Santrifüj
Pompa”lar, bakımda da avantaj sağlıyor. Uçtan Emişli Norm Santrifüj
Pompalar, tesisattan, salyangoz gövdesi, tesisata bağlı kalacak şekilde
ayrılabiliyor. Böylece motoru ve salyangozu hareket ettirmeden pompaya müdahale edilebilmesi sayesinde
bakım-onarım işlemlerinde kolaylık
sağlanıyor. Kolay bakım özelliği ile
acil müdahale durumunda sistem
kesintiye uğramadan çalışıyor. Böylece işletmenin bakım maliyetleri
yüzde 70 oranında azaltılarak, etkili
bir sistem çözümü sunuluyor.

HİDROTÜRK Modeline İlişkin Tanıtım Eğitimi Gerçekleştirildi

Ü

lkemize Uygun Hidrolojik, Su
Kalitesi ve Ekolojik Modellerin Geliştirilmesi (HİDROTÜRK)
Projesi kapsamında HİDROTÜRK
modeli içerisinde geliştirilen Hidroloji modelinin arayüz tanıtımı,
model kabiliyeti ve uygulama örneklerinin aktarılması maksadıyla telekonferans yolu ile eğitim düzenlendi.
Eğitime Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Daire Başkanlığı projelerinden
sorumlu yüklenici firmaların temsilcileri (SUMODEL Mühendislik ve
Müşavirlik A.Ş. Çınar Mühendislik
Müşavirlik A.Ş. İO Çevre Çözüm-
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leri Araştırma ve Geliştirme Ltd.
Şti.) ile Taşkın ve Kuraklık Yönetimi
Daire Başkanlığı personeli tarafından katılım sağlandı. Eğitim; Tarım
ve Orman Uzmanı Gizem Kıymaz
tarafından gerçekleştirilen HİDROTÜRK modeli genel tanıtım
sunumu ile başlamış olup ardından
Modelleme Çalışma Grup Sorumlusu Neşat Onur Şanlı tarafından
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Hidrolojik model kabiliyetleri katılımcılara aktarıldı. Eğitimin ikinci
yarısında Çevre Yüksek Mühendisi
Suna Ekin Kalı tarafından Hidrolojik model arayüz tanıtımı yapılarak Akarçay Havzası, Şuhut Alt
Havzası üzerinde uygulama örneği
gerçekleştirildi. Model çalıştırıldıktan sonra model sonuçları katılımcılar ile birlikte değerlendirildi.
Söz konusu eğitim ile katılımcıların
HİDROTÜRK modelini tanımaları
sağlanıp, HİDROTÜRK projesinin
2. fazında ihtiyaç duyulan hususlar
konusunda değerlendirmeler yapılarak eğitim tamamlandı.

Fethiye’de Kanalizasyon
Çalışmasının Yüzde 85’i
Tamamlandı

M

uğla büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de çalışmaları devam eden Hisarönü
Ovacık Mahallesi Kanalizasyon hat yapımının
yüzde 85’i tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de güçlü bir altyapı oluşturmak ve
bölgenin uzun yıllar boyunca arıtma problemi
yaşamasının önüne geçecek projeleri hayata geçirirken kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından

Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesinde
güncel kur ile 127 Milyon TL’ye mal olacak olan
121 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları
hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında
bölgede 105 kilometre kanalizasyon, 2 bin 339
adet muayene bacası, 2 bin 646 adet parsel bacası
yapımı tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 75 bin metrekare tamirat yapıldı.
Kanalizasyon projesinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fethiye Atık
Su Arıtma Tesisi Kapasite Artış Projesi de hızla
ilerliyor. Fethiye ilçesinde ortaya çıkan atık suyun
arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf
edilmesi için büyük önem taşıyan tesisin inşaat
işlerinin yüzde 75’i tamamlarken projenin genel
tamamlanma oranı da yüzde 61’e yükseldi.
Kanalizasyon yatırımlarının yanı sıra içme
suyu projelerine de devam eden MUSKİ ekipleri
son olarak İnönü Bulvarı, Atatürk ve Çarşı Caddelerinin içme suyu hatlarının yenileneceği projenin
yapımına başladı. Çalışmalar kapsamında İnönü
Bulvarı’nda 2 bin 380 metre, Atatürk Caddesi’nde
1000 metre, Çarşı Caddesi’nde 760 metre, Mustafa Kemal Bulvarında da 3 bin 220 metre içme
suyu hat çalışması gerçekleştirilecek. Hat çalışmalarının ardından bölgede bulunan 500 abonenin
bağlantısı yenilenecek.

RADAR
IS THE BETTER

ULTRASONIC

695,- €
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“Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye”
İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Antalya Belek’te
düzenlenen ve üç gün süren “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı İstişare Toplantısı sona erdi.
Bakan Murat Kurum, sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi,
düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği,
yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştuğunu ifade etti.

B

akanlığa bağlı tüm genel
müdürlükler, bağlı, ilgili ve
ilişkili kuruluşlar ve başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı sunumlar ve açıkladığı
2022-2023 hedefleri sonrası ortaya
çıkan sonuç bildirgesini kamuoyuna
açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstişare Toplantısı’nda kısa, orta ve uzun
vadeli yeni hedefler belirlediklerini,
tüm sektörleri yakından ilgilendiren
stratejik kararlar aldıklarını söyledi.
Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin
vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan
ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil
Kalkınma” prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Murat
Kurum, sonuç bildirgesinin iklim
değişikliği, sıfır atık, enerji, finans,
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döngüsel ekonomi, düşük emisyon
bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel
dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar
gibi çok sayıda konudan oluştuğunu
ifade etti.
Sonuç Bildirgesi’nin titiz bir
çalışma ve ortak aklın ürünü olduğunu belirten Bakan Kurum, kararların “Yeşil Kalkınma devriminin lider
ülkesi Türkiye” hedefine katkı sağlamasını temenni ederek 10 maddelik
“Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye
Sonuç Bildirgesi”ni paylaştı.
İKLIM KANUNU’NUN
HAZIRLIKLARI 6 AY IÇINDE
TAMAMLANACAK

İklim Kanunu’na ilişkin hazırlıkların 6 ay içinde tamamlanacağını
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kaydeden Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin daha temiz bir dünya için
teminat olarak gösterdiği eylemleri
içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanı’nın
2022 yılı bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.
BELEDIYELERE 37 MILYAR LIRA
KAYNAK AKTARILACAK, ARAÇ
HIBE EDILECEK

İller Bankası’nın, belediyelerin
iklim dostu projelerine 37 milyar lira
kaynak aktaracağını ve Emlak Katılım Bankası’yla güçlü maddi destekle
çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasının sağlanacağını açıklayan Bakan Kurum, “Belediyelerimize,
çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar
vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu

GÜNCEL

araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman desteği vereceğiz.”
dedi.
SIFIR ATIK KAPSAMINDA GERI
KAZANIM ORANI ARTACAK

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri
kazanım oranının yüzde 22,4’e ulaştığını hatırlatan Bakan Kurum, bu
oranı 2022’de yüzde 30’a, 2023’te
yüzde 35’e çıkaracaklarını, 2035 yılı
için hedeflenen yüzde 60 geri kazanım oranıyla Türk ekonomisine 90
milyar lira katkı sağlayacağını ve 200
bin istihdam rakamına ulaşılacağını
söyledi.
DEPOZITO YÖNETIM SISTEMI

Murat Kurum, döngüsel ekonomi
ve sıfır atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu yıl Kızılcahamam’da
pilot çalışması başlatılan, yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilmiş
Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 il
972 ilçede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Kurum, halkın sisteme destek
vermesi durumunda İstanbul’un yıllık
enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar
enerji tasarrufu, Türkiye’nin günlük
petrol tüketiminin iki katı petrolden
tasarrufu sağlanacağını kaydetti.
ATIK ISI PROJESI ILE KONUT
ISITMA GIDERLERI YÜZDE 30
DÜŞECEK

Türkiye’deki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelinin hesaplandığını ve 4 milyon konutu ısıtabilecek
atık ısının oluştuğunu söyleyen Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Termik santrallerdeki atık ısı
potansiyelinin tamamını kullanarak
yaklaşık 4 milyon konutun ve 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini
yüzde 30 daha aşağı çekeceğiz. 6 ay
içerisinde, Isıtmada Yeşil Dönüşüm
Strateji Belgemizi yayınlayacak, atık
ısının yeniden kullanımına özel olarak
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planladığımız yatırımlarımızı milletimizle paylaşacağız. Bugün, Manisa
Soma Termik Santrali, 5 kilometre
uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle
ısıtmaktadır.”
KORUNAN ALAN BÜYÜKLÜĞÜ
VE ŞEHIR IÇI YEŞIL ALANLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şehir içi yeşil
alanlar ve korunan alan büyüklükleriyle ilgili alınan kararları da şu
şekilde açıkladı: “Afetlere karşı en
etkin yöntem olmasının yanında hava
kirliliğiyle mücadelede de çok önemli
görevler üstlenen korunan alanlarımızı ve şehir içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 2018 yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 9’u seviyesinde olan
korunan alan büyüklüğümüzü yüzde
11,91’e ulaştırdık. Bu büyüklüğü
kademeli olarak bu yılın sonuna kadar
yüzde 13,8’e, 2023 yılında OECD
ortalaması olan yüzde 17’ye yükselteceğiz. Millet bahçeleriyle ortaya koyduğumuz 81 milyon metrekare yeşil
alan hedefimizi Cumhuriyetimizin
100. yılında tamamlayacağız. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline
gelen bisiklet kullanımını arttıracağız.
2023 yılına kadar ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin kilometre
bisiklet yolu ve Türkiye bisiklet ağını
tamamlayacağız.”
YENI BINALARDA ASGARI
ENERJI PERFORMANSI C’DEN
B’YE YÜKSELTILIYOR

Enerji tüketiminin yüzde 30’unun
konutlarda kullanıldığını belirten
Bakan Murat Kurum, yeni yapılan
binalarda asgari enerji performansının da yükseltileceğini bildirdi. Bakan
Kurum, “Enerji verimliliği normal
binalara göre çok yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan; şehircilik literatüründeki adıyla ‘Neredeyse Sıfır
Enerjili Bina’ konseptine aşamalı olarak geçeceğiz. Bu amaçla; Binalarda
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum

Enerji Performansı Yönetmeliği’nde
yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Buna
göre 2023 yılından itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden büyük
binalarda hâlen en az ‘C’ olması gereken asgari Enerji Performansı’nı ‘B’ye
yükselteceğiz.” dedi.
BINALARDA KULLANILAN
SULARDA YÜZDE 25 TASARRUF
SAĞLANACAK

Konutlarda kullanılan suyun
daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla
sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sınırlandıracaklarını
da açıklayan Bakan Murat Kurum,
“Böylece lavabolarda kullanılacak
sudan yaklaşık yüzde 25 tasarruf elde
edeceğiz” diye konuştu.
2022’DE 50 BIN GENÇ ISTIHDAM
EDILECEK

2021 yılında Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığının ve belediyelerin teknik şartnamelerinde yapılan değişiklikle genç istihdam seferberliğini başlattıklarını da anımsatan
Bakan Kurum, “25 bin gencimiz bu
proje kapsamında göreve başladı.
2022 yılı ise istihdam hedefimizi 2
katına çıkararak 50 bine yükseltmiş
durumdayız. Yeşil Kalkınmanın lider
ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda tüm sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam sağlayacağız” bilgisini
verdi.

SU DÜNYASI

Ham Su Kalitesi Değişkendir

YÜK. MÜH. ENİS BURKUT
enis@burkut.com.tr

İşletmelerde kullanılan ve kuyudan, dereden veya gölden gelen suların kalitesi çok sık değişir. Bu
sebeple işletmelerin çok sık su analizi yaptırarak ham sularının kalitesini kontrol altında tutmaları
önerilir.

İ

şletmelerde kullanılmak üzere temin edilen kuyu suyu,
dere suyu veya göl sularının kalitesi mevsime göre değişir, hatta dere sularının kalitesi her gün değişebilir. Bu
sebeple, işletmede kullanılan proses suyu hazırlama
cihazlarının ayarları ve kullanılan su kimyasallarının dozaj
miktarları besi suyunun değişikliklerine göre sık sık ayarlanması doğru olur.
Kuyu Sularındaki Değişiklikler: Kuyuların çoğu
yağmurlardan etkilenir, yağmur mevsimlerinde kuyu sularının iletkenlikleri düşer, pH derecesi değişir, sertliği azalır.
Tarımsal bölgelerdeki kuyu sularının tarımsal suni
gübrelerden de etkilendiğine şahit olduk. Bitkilere çok
yararlı olan ve tarım alanlarına atılan azotlu gübreler
yağmurların tesiri ile yavaş yavaş kuyu sularına karışıp
suyu zehirler ve bu kuyu suyunu içme suyu olarak kullanan
kişileri de zehirler.
Hayvan yetiştirme çiftliklerinde, toprağa geçen hayvan
idrarları ve dışkıları yağmur suları ile beraber toprak altına
gider, yakın çevredeki kuyu sularının kalitesini bozar.
Depremlerden sonra bazı kuyuların yer altındaki beslenme yatakları değişebilir ve bu durumda kuyu suyu
bambaşka bir kalitede gelmeye başlar. Böyle bir olaya
biz şahit olduk: Bursa’da bulunan ve müşterimiz olan bir
gıda işletmesinin kuyu suyu bir deprem sonrası tamamen
değişti ve kuyu suyu kokmaya başladı. Kuyudan su ile
beraber“hidrojen sülfür” gazı (H₂S) da gelmeye başladığını
tespit ettik. Bu gaz çürük yumurta benzeri çok kötü kokar,
zehirlidir ve yanıcı bir gazdır. Çok hızlı önlemler alarak bu
gıda işletmesinin sorununa çözüm ürettik.
Kuyu sularının sıcaklığı artabilir. Özellikle ters ozmoz
membranları 45°C üzerinde sıcaklıktaki su ile deforme
olduğu için kuyu suyu sıcaklığının yakın takibini öneririz.
24
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Termal bölgelere yakın olan işletmelerde, bir deprem sonrası kuyuya sıcak bir kaynaktan 45°C üzerinde su gelebilir
ve ani olan bu sıcaklık değişiminin farkına varasıya kadar
membranlar bozulabilir.
Dere ve Göl Sularındaki Değişiklikler: “Yüzey
suyu” olarak da adlandırılan dere ve göl suları tabiat olaylarından hemen etkilendiği için su kalitesi her gün değişebilir.
Yağmur mevsimlerinde çevreden gelen sular ile beraber
toprak yüzeyinde bulunan birçok madde yüzey sularına
karışır. Hızlı yağan yağmurlarda toprak ve her tür çöp,
polen mevsiminde polenler, yaprak dökümü mevsiminde
yapraklar yüzey sularının kalitesini çok etkiler.

Resim 1. Çok Kirli Dere Suyu Örneği
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Buna ek olarak, arıtılmadan tabiata verilen kirli sular
da maalesef yüzey sularının kalitesini “atık su” durumuna
sokar. Bu sebeple, yüzey suyu kullanmak isteyen sanayi
işletmesi için su hazırlama sistemi tasarlanırken topaklama
ve çöktürme gibi ağır gereçler kurulur.

boyama makinasına bir anda sert su geldiğinde o kumaşlar
planlanan renkte makinadan çıkmaz ve işletme bu olaydan
çok zarar eder. Buhar kazanına sert suyun gelmesini işletici
o sırada fark edemez, fakat bir süre sonra buhar kazanının
içinde kireçlenme olur ve kazanın verimi çok azalır, bu da
işletmeyi zarar ettirir.

Resim 3. Dış Tabiat Şartlarına Uygun Olarak İmal Edilmiş Su
Yumuşatma Cihazı
Resim 2. 200 m³/saat Kapasiteli Dere Suyu Topaklama ve
Çökeltme Sistemi

İŞLETMEYE GELEN HAM SUYUN KALITESINDEKI
DEĞIŞIKLIKLER IŞLETMEDE NE GIBI SORUNLAR
YARATIR?

Bu sorunun cevabını aşağıdaki paragraflarda açıkladık.

Filtreler: Mekanik filtreler ham su kalitesindeki değişikliklerden pek etkilenmez. Çünkü filtrelerin çoğu filtreye
su giriş basıncı ile su çıkış basıncı arasındaki farka göre (Δp)
otomatik olarak kendi kendini yıkar. Filtreye çok kirlilik
gelirse filtre otomatik olarak çok sık kendini yıkar.
Kum filtreleri bazen günde bir veya iki günde bir gibi,
“zamana göre” ters yıkama yapmak için tasarlanır. Böyle
durumlarda, özellikle dere ve göl suları filtrasyonunda
kum filtresi tasarım sınırları üzerinde tıkanır ve yeterli
debide su geçirmeyebilir. Böyle durumlarda kum filtresine
el kumandası ile ters yıkama yaptırılır.
“Ultra Filtre” olarak adlandırılan 0,02 mikron seviyesine suyu süzen filtrelerin tasarımında en kötü kalitede
suya göre ters yıkama zamanlamasını ve süresini belirlemek
daha doğru olur. Aksi halde ültra filtre çok sık özel bakım
gerektirir.
Su Yumuşatıcı: Su yumuşatıcı tasarımı su debisine
ve ham su sertliğine göre yapılır. Ham su sertliğinde oluşacak önemli bir sertlik yükselmesi reçinelerin rejenerasyon zamanından önce doyuma ulaşmasına sebep olur ve
bu durumda işletmeye SERT SU gider. Örneğin kumaş

Ters Ozmoz Cihazı: Ters ozmoz cihazının ilk
tasarımı ham suyun analizine göre yapılır. Bu tasarımda
iletkenlik, pH, sertlik ve suda bulunan birçok mineralin
miktarı membran seçiminde, cihazın üretim suyu oranının
belirlenmesinde ve antiskalant dozajı miktarında etkendir.
Bu sebeple, ham sudaki günlük veya mevsimsel değişikliklerin ters ozmoz membranlarını çok kısa zamanda tıkamaması için, işleticinin çok sık ham suyun analizini yaptırması
önerilir. Pratik bir yöntem olarak işleticilere şunu öneririz:
Ters ozmoz işletme çizelgesine her gün cihazın çalışma
değerleri yazıldığı gibi, çizelgeye dört satır daha ekleyip
her gün ham suyun iletkenliğini, sıcaklığını. pH derecesini
ve sertliğini de işlemek ve farklılıkları hemen görmek ters
ozmoz membranlarının beklenmedik bir anda tıkanmasını
önler. Günlük ölçümünü önerdiğimiz dört parametrenin
ölçümü işletici tarafından basit cihazlar ile yapılır.

Resim 4. Ters Ozmoz İşletme Çizelgesi

SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Şubat / 2022

25

SU DÜNYASI

Ham sudaki pH değişikliğinin önemini vurgulamak
için bir olayı anlatmak isteriz: Müşterimiz olan bir içecek
işletmesindeki ters ozmoz cihazının tasarımı sırasında kuyu
suyu pH derecesi 6,7 idi. Birkaç yıl sonra müşterimiz ters
ozmoz cihazı membranlarının daha sık yıkanma ihtiyacından şikayet etti. Müşteriye acilen ham su analizi yaptırmasını önerdik. Yeni ham su analizini incelediğimizde
şu önemli farklılığı kaydettik: pH değişikliği.
Ters ozmoz cihazının ilk çalışması sırasında ham suyun
pH derecesi 6,7 iken, yeni su analizinde ölçülen pH derecesi 7,7 idi. pH derecesi “logaritmik” bir değerdir ve pH
6,7 ile pH 7,7 arasında “Yalnızca Bir Birim” fark görünmesine rağmen aslında “Logaritmik” değer sebebi ile sudaki
asitlik miktarı on kat fark eder. Ters ozmoz sisteminde, son
membranlarda, kuyu suyu sertliği 4-5 kat kadar çoğalır
ve cihazın bu noktasında pH derecesi yüksek olduğunda,
son membranlarda “kireç” yani CaCO₃ kristalleri oluşur
ve membranlar tıkanır. Bu tıkanmanın membran modeli
ile ilgisi yoktur, yüksek pH sebebi ile, suyun kireç iyonuna
doyum noktası aşıldığı için CaCO₃ kristalleri oluşur.

soğutma suyunun soğuttuğu ısı değiştiricilerde (eşanjör)
kireçlenmeye sebep olması kaçınılamaz. Soğutma suyunda
“Silikat” değerinin yükselmesi sonucu meydana gelecek
taşların “cam” özelliğinde olduğunu ve temizlenemeyeceğini hatırlatırız.

Soğutma Kulesi: Soğutma kulesi besi suyu çoğunlukla bir arıtma cihazından geçtikten sonra kuleye verilir.
Ancak, bazı ham suların iletkenliği ve sertliği düşük olduğundan bu ham sular yalnızca bir filtreden geçtikten sonra
kuleye verilir, arıtmadan geçmediği için de her gün ham
suyun özellikleri ölçülmez. Bu durumda kule besi suyunun
kritik değerleri olan iletkenliği, sertliği ve pH derecesi her
gün ölçülmez. Ham suda olabilecek iletkenlik, sertlik,
silikat ve pH değişikleri soğutma suyu borularında ve

Sonuç olarak önerimiz şudur: İşletmeye gelen ham
suların kaynağı ne olursa olsun, ham suyun dört önemli
su değeri olan iletkenlik, sıcaklık, pH ve sertlik değeri her
gün ölçülüp kaydedilmeli ve işletmenin ilk günündeki su
değerleri ile karşılaştırılmalıdır.Ayrıca, yılda iki kez ham
suyun daha detaylı analizi bir laboratuarda yaptırılarak
şu değerler gözlemlenmelidir: İletkenlik, Sertlik, pH, Alkalinite, Klorür (Cl), Demir, Mangan, Sülfat (SO4), Silikat
(SiO2), Fosfat (PO4), Amonyak, Nitrit, Nitrat.

EN GÜNCEL
HABERLERE
HIZLI ULAŞIN
www.suvecevre.com
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Resim 5. İçinde Kireç
Kristalleri Oluşmuş
Membran

Eurosonic 2000

Duvar tipi Kelepçeli Ultrasonik Debimetre
Anahtar Özellikleri ve Faydaları
• Ekonomik, hatta müdahale gerekmeyen debi ölçümü
• Kolay kurulum ve montaj imkanı
• Çeşitli tip sensörler kullanılarak 15 ile 6000 mm
arasındaki borularda debi ölçümü
• Astarlı borularda ölçüm yapabilir
• Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
• Programlama için tuş takımı
• Ölçüm verilerini kaydetme özelliği
• Dijital ve Analog çıkış alma imkanı
• 24VDC ve 110-240VAC şebeke elektriği ile çalışabilme

Euromag marka Eurosonic 2000 model debimetre, tüm endüstriyel
uygulamalarda kullanılabilen sabit montajlı duvar tipi bir kelepçeli ultrasonik
debimetredir. Transit time tekniği ile sensörlerin ölçüm yapılacak sıvı
üzerinden birbirine ultrasonik ses dalgaları göndermesiyle debi ölçümü yapılır.
Ultrasonik sensörler boru dışına uygun aparatlar vasıtasıyla konumlandırılır,
bu sayede ölçüm yapılacak hatta tahribat verilmez.
Eurosonic 2000 ile aşağıdaki sıvı ve uygulamalarda ölçüm yapılabilir:
• İçmesuyu
• Kanalizasyon (sınırlı sayıda partikül içeren)
• Deniz suyu
• Atık su
• Deşarj suyu
Bunun dışında, alkol, benzin, dizel, fuel oil, ham petrol, propan, butan gibi
sanayide kullanılan birçok akışkanı da ölçebilir. Eurosonic 2000, karbon çelik,
paslanmaz çelik, döküm demir, duktil demir, bakır, PVC, alüminyum, asbest,
fiberglass gibi bir çok boruda ölçüm yapabilir.
Talepleriniz için lütfen bizlerle temasa geçiniz.

TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 85 Stad Han Kat: 7 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
T: +90 (212) 217 85 40 • F: +90 (212) 217 85 41
teksu@teksuas.com • www.teksuas.com
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MEHMET İZOLLUOĞLU
ARBİOGAZ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İ

TÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1985
yılında çevre sektöründe önemli
projelere imzasını atan Arbiogaz’ın
kuruluşunu gerçekleştirdim. Bu süreçte
firma olarak 500’e yakın tesisin inşasını
tamamladık ve ben de bu projelerde
bizzat yer aldım.
Sanayi devrimi ile birlikte küresel enerji talebi, fosil yakıtların kullanımını artırmış ve küresel ısınmaya
sebep olacak miktarda sera gazlarının
artmasına neden olmuştur. Günümüzde
küresel ısınmanın yarattığı büyük çaplı
orman yangınları, sel ve su baskınları,
aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi felaketler,
iklim krizi ile karşı karşıya olduğumuzun ve gerekli tedbirlerin alınamaması
durumda doğal yaşamın ve bitki çeşitliliğinin geri dönülemez bir şekilde etkileneceğinin işaretçileridir.
Sera gazlarının artışında temel
etken insandır! Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli, doğal kaynaklarımızı aşırı ve kontrolsüz kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Yaşam kaynağımız
sularımızı kirletmemek, tasarruflu kullanmak, atık sularımızı arıtmak zorundayız. Kısacası gelecek nesillere temiz
ve yaşanabilir bir çevre bırakmak ve
sürdürülebilir bir yaşam için; elektriği
ve yakıtlarımızı yenilenebilir veya karbon nötr yakıtlardan sağlamak, tüketim
ekonomisinden döngüsel ve yeşil ekono-
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İklim Krizi ve
Sürdürülebilir Çevre
miye geçmek durumundayız. İklim krizi
ile ilgili bilincin artması ile birlikte bazı
gelişmiş ülkelerin Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı, Glasgow İklim Paktı, Paris İklim Değişikliği
Anlaşması gibi uluslararası toplantı ve
protokollerle sorunlara önlem olacak
kararlar aldıklarını, sera gazı emisyon
değerlerini azaltma taahhütleri verdiklerini görüyoruz.
Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nda aralarında Türkiye’nin de olduğu
30 ülke 2030 yılına kadar karbon emisyonunu, küresel ısınmanın sanayileşme
öncesi dönemine göre 2 derece ile
sınırlandırılmayı hedeflenerek %55 oranında azaltmayı… 2053 yılında ise net
karbon nötr kriterlerini sağlamak için
gerekli adımların atılmasını gönüllü olarak kabul ve beyan ettiler. Buna ek olarak İklim krizinin kontrolü için Avrupa
Birliği Yeşil Mutabakat kriterlerini belirleyerek bu çerçevede yeşil yatırımların
teşvik edilmesini, bu amaçla enerji ve
kaynak tasarruflu projelerin, döngüsel
ve sürdürülebilir üretim teknolojilerinin ve yatırımların desteklenmesi için 3
milyar euro kaynak ayırdığını duyurdu.
Yeşil Mutabakat kapsamında; şirketlerin sürdürülebilirlik endekslerini geliştirmek ve karbon ayak izlerini azaltmak
için yapacakları çalışmalar; şirketlerin
değerini artıracak ve ürünlerini daha
rahat pazarlamalarına olanak sağla-
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yacaktır. Karbon ayak izini azaltma
sorumluluğunu yerine getirmeyen şirketler ise ürünlerini pazarlamada birtakım zorluklar yaşayacak veya ihracat
yaparken ilave maliyetlerle karşılaşmaları söz konusu olacaktır.
Global olarak getirilen bir takım
yeni düzenlemelerin sonucunda, Türkiye de gerekli adımları atarak Çevre
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mıza bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı’nı kurarak iklim değişikliği ile
ilgili ulusal katkı gönüllü beyanlarımız
çerçevesinde alınacak tedbirlerin planlamasını yapacak ve stratejilerini belirleyecek, sera gazı emisyonlarını azaltmak
için gereken mevzuat düzenlemelerini
yapacaktır.
Sera gazları emisyon salınımında en
büyük payın %70 oranında fosil yakıtlardan, %13 oranında sanayi üretiminden, %11 oranında tarımsal üretimden,
%3 oranında atıklardan kaynaklandığı
hesaplanmaktadır. Atıkların sera gazı
oluşumunda etkileri oransal olarak az
gibi görünse de diğer faktörlerin azaltılması, modifiye edilmesi veya vazgeçilmesi daha uzun süren bir süreç olmasının yanında atıkların doğru yönetilmesi,
sebebiyet verdikleri sera gazı emisyon
salınımını kısa zamanda elimine edebilmektedir. Buna ek olarak çevre sorunlarının farkında olarak sürdürülebilir
bir gelecek sağlamak için sularımızı,
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havamızı, orman ve topraklarımızı her
türlü zarardan korumalı ve doğal kaynaklarımızı doğru bir şekilde kontrol
edebilmeliyiz. Bu da atıklarımızın doğru
bertarafı ve yönetilmesi ile mümkündür.
Çevre sektöründe faaliyet gösteren
bir firma olarak çevre kirliliğine ve yol
açtığı küresel iklim krizine önlem olarak
neler yapılabileceği ile ilgili görüşlerimi
paylaşmak isterim; Arıtma tesisleri daha
az enerji ve kimyasal sarf ederek çalışan
yeni teknolojiler uygulanarak yapılmalı.
Mevcut arıtma tesislerinin kesintisiz ve
yeterli arıtma performansı sağlayacak
şekilde çalıştırılması, performansı yetersiz tesislerin karbon ayak izi az olacak,
daha az enerji ve kimyasal sarf edecek şekilde teknolojisinin yenilenmesi
gerekmektedir. Atık su arıtma tesisleri
karbon ayak izinin daha az olabilmesini
sağlayabilmek için yapım ihalelerinin,
şirketlerin teknolojik çözümlerine fırsat
verilen yöntem ile yapılması uygun olacaktır. Yapım ihalelerinde yapım fiyatı
yanında işletme maliyetleri de değerlendirmeye alınmalıdır. Ayrıca tesislerin
kaliteli yapılması için minimum 3 yıl
işletme sorumluluğu da yüklenici firmaya verilebilir. Münferit çok sayıda
arıtma tesisi yapmak yerine atık suların
toplanıp arıtıldığı büyük arıtma tesislerinin yapımı teşvik edilmeli, böylece
yapım ve işletme maliyetleri düşürülmelidir. Bu sayede tesislerin işletmelerinin
denetlenmesi kolaylaştırılmış, sürdürülebilir olması sağlanmış olur.
Arıtma tesislerini dizayn ederken de
dikkat edilebilecek bazı konular vardır.
Örneğin; havalandırma havuzları daha
derin dizayn edilerek, oksijen transfer
verimi artırılabilir. Daha kompakt
bir tasarım ve hidrolik hesaplama ile
tesis yapım ve işletme maliyeti, yüksek
verimli ve kaliteli ekipmanlar kullanılarak enerji tasarrufu ve tesisin karbon
ayak izi azaltılabilir. Şehir veya organize
bölgeler gibi büyük arıtma tesislerinin
çamurları, uygun yer bulunabildiği her
durumda solar kurutma ile kurutularak
bertaraf tesislerine gönderilmeli, uygun
yer bulunamadığı durumda; arıtma
çamurlarının yüksek teknolojili hibrit
kurutma ve yakma tesislerinde berta-

raf edilmesi teşvik edilmelidir. Şehir
arıtma tesislerinin yerleri belirlenirken
atık suların toplanması ve transferi için
uzun hatların yapılması ve yükseklere
pompalanmasından kaçınılarak enerji
tasarrufu sağlanabileceği dikkate alınmalıdır.
İhale kanunlarımız, ihalelerde kaliteli olanı değil fiyatı ucuz olanı seçmeye
yönlendiriyor. Bu durum teknolojinin
gelişmesine ve kalitenin artmasına engel
teşkil ediyor. İhale değerlendirmelerinde
firmaların fiyatlarının yanında önerdiği teknolojik üstünlüklerin, işletme ve
bakım maliyetlerinin de değerlendirmeye bir şekilde dahil edilmesi, hem
teknolojik gelişmelerin önünü açacak
hem de daha kaliteli karbon ayak izi
az tesislerin yapılabilmesini mümkün
kılacaktır. Atık suların geri kazanılarak
değerlendirilmesinin teşvik edilmesi
veya kuraklık yaşanan havzalarda suların geri kazanılmasına zorunluk getirilmesi, temiz su kaynaklarımızı daha
verimli kullanmak için yerinde bir karar
olacaktır.
Son zamanlarda denizlerimizde
görülen müsilaj ve akarsularımız kullanılamayacak derecede kirlenmesi, atık
sularımızı yeterince arıtamadığımızın,
mevcut arıtma tesislerinin yeterli performansta çalışmadığının bir göstergesidir. Henüz arıtma tesisi olmayan
veya yapımı devam eden tesislerin kısa
zamanda tamamlanarak işletmeye alınması sağlanmalıdır. İşletmelerin arıtma
tesislerini yapmayarak veya gerektiği
gibi işletmeyerek benzer işletmeler arasında haksız kazanç sağlamaları engellenmelidir. Arıtma tesisini doğru şekilde
yapan ve işleten işletmeler teşvik edilmeli, bu yükümlülüklerini doğru şekilde
yerine getirmeyen işletmeler daha ağır
yaptırımlarla karşılaşmalıdır. Yaptırımlara uymayan İşletmelerin doğal
yaşama zarar vermeleri kabul edilebilir
bir olgu değildir.
Evsel katı atıklar öncelikle kaynağında ayrıştırılarak toplanmalı ve
değerlendirilmeli, atıkların karışık toplanması durumunda ise; atıklar entegre
tesislerde kağıt, plastik, cam, metal gibi
materyaline göre ayrıştırıldıktan sonra

değerlendirilmelidir. Organik atıklar
biyogaz tesislerinde işlenerek enerjiye
dönüştürülmeli veya kompostlaştırılıp
toprak şartlandırıcısı olarak değerlendirilmelidir, diğer karışık atıklar ise yakıt
olarak kullanılmak üzere RDF yapılmalıdır.
Arıtma tesislerinin, özellikle çamur
işleme bölümlerinde hidrojen sülfür veya uçucu hidrokarbondan oluşan rahatsız edici kokuların arıtılması
gerekir. Kokuların biyolojik sistemlerle
arıtılması karbon ayak izini azaltacaktır. Organik katı atıkların veya arıtma
çamurlarının kapalı tanklarda çürütülmesi veya yoğun organik kirlilik içeren
atık suların kapalı tanklarda anaerobik
arıtılması ile biyogazlar oluşur. Biyogazların içerdiği hidrojen sülfür gazları
kötü kokuya sebep olur. Bu proseslerden
oluşan kokunun biyolojik proseslerle arıtılması hem karbon ayak izi açısından
hem finansal açıdan daha ekonomik
tesisler olacaktır.
Paris İklim Değişikliği konferans
kararları ve Avrupa Birliği’nin yeşil
mutabakat prensipleri, ülkelere ve işletmelere karbon ayak izlerini azaltma ve
yeşil dönüşüm, enerji ve su tasarrufu
konularında yatırım ihtiyacı yaratacaktır. Önümüzdeki yılların, arıtma şirketleri için teknolojik gelişme ve dönüşüm
yılları olma potansiyeli yüksektir.
Ülkemizde sürdürülebilir çevre ve
iklim krizini önleme konusunda atılacak daha çok adım vardır. Bunları
belirlemek, planlamak ve kontrolünü
yapmak devlet kurumlarının, uygun teknolojileri araştırarak en uygun tesisleri
dizayn edip uygulamak bizim gibi çevre
sektöründe faaliyet gösteren firmaların görevidir. Ancak bunun en başında
toplum bilincinin arttırılması ve eğitim gelmektedir. Yaşadığımız dünyayı
gelecek kuşaklardan emanet aldığımızı
aklımızdan çıkarmamak, çocuklarımızı
çevre bilinci ile çevreye karşı duyarlı
vatandaşlar olarak yetiştirmek bizlerin
ve eğitim kurumlarının görevidir. Yaptırımlar ne kadar sıkı olursa olsun, sürdürülebilir bir çevre için her vatandaşın
bilinçlenmesi ve çevreyi korumaya katkı
sağlaması elzemdir.
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İklim Değişikliğinin Fiziksel Temelleri

DİLEK AŞAN
Taksim Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü
Global Raporlama Uzmanı

K

üresel iklim sistemi, atmosfer
tabakası, okyanuslar ve diğer
su kütleleri, buzullar, kara
parçaları, hava olayları, biyolojik unsurlardan vs oluşan oldukça
karmaşık ve birbiriyle sürekli etkileşimli halinde bulunan çok büyük bir
yapıdır. Bu sistemin çalışma düzeni
ve sınırları zaman içerisinde kendi iç
dinamiklerinin (volkanik patlamalar,
solar değişimler, gezegen hareketleri
vs) etkisi ile değişebilir. Fakat bu, binlerce yıl ile ifade edilebilecek kadar
uzun sürelerde gerçekleşir. Bunun
yanında, insan kaynaklı nedenlerden ötürü iklim sistemi üzerinde
çok daha hızlı değişimler olabilir.
Özellikle atmosferdeki gaz bileşiminin ve yoğunlunun değişimi ve arazi
morfolojisindeki beşeri faktörlerden
kaynaklı değişiklikler iklim sisteminde
sadece birkaç yüzyıl içerisinde çok
30

büyük değişikliklere neden olabilir. 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan ve halihazırda içinde bulunduğumuz değişim süreci buna örnektir.
Bugün iklim değişikliği olarak
tanımladığımız küresel çevre sorununun en önemli sebebi atmosferdeki
sera gazı yoğunluğunun beşeri faaliyetlerden ötürü çok hızlı bir şekilde
artmasıdır. Bu gazların yoğunluğunun
artması, güneşten gelip dünyadan geri
yansıyan ışınların daha fazla tutulmasına neden olur. Bu da küresel ısınma
ve diğer çevresel problemleri beraberinde getirir. İklim değişikliği ile
mücadele edebilmek için sebeplerini
ve etkilerini doğru şekilde anlamak
büyük önem taşıyor.
Küresel iklim değişikliğinin en
önemli sebebi başta ulaşım, üretim ve
enerji olmak üzere farklı alanlardaki
karbon emisyonlarıdır. Hayatımızın
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her alanında kullandığımız ürün ve
hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca
bir karbon ayak izi bulunmaktadır. Bu
oran ne kadar büyük olursa iklimimiz
de o kadar kötü etkilenecektir. Aynı
şekilde ormanlık alanların azalması,
karbondioksiti yakıt olarak kullanan
bitkilerin de azalmasına neden olduğundan atmosferdeki sera gazı miktarını ve dolayısıyla iklim değişikliğini
artırıyor. Peki iklim değişikliği nelere
sebep olur, yani iklimimizin giderek
değiştiğini nasıl gözlemleyebiliriz?
Kürsel sıcaklık artışı bu etkilerin
başında geliyor. Gezegenimizin ortalama yüzey sıcaklığı, 19. yüzyılın sonlarından bu yana 1 dereceden fazla
yükseldi. Milyarlarca yıldır muazzam
bir denge içerisinde varlığını sürdüren
iklim sistemi için bu çok büyük bir
değişim. Kontrol altına alınmadığı
takdirde dünya üzerindeki tahribatı

ÇEVRE

giderek artacaktır. Okyanus sularının
ısınması da bir diğer sonuç. Özellikle
yüzeye yakın kısımlarının ortalama
sıcaklıklarının son 50 yıllık süreçte
artmaya başladığı gözlemlendi. Bu
dörtte üçü sularla kaplı gezegenimiz
için çok tehlikeli bir durum. Sadece
deniz ekosistemi için değil, kara ve
hava ekosistemi için de büyük bir
sorun teşkil ediyor.
İklim değişikliğinin en trajik
sonuçlarından biri de buzulların erimesi. Başta Grönland ve Antarktika
olmak üzere dünya üzerindeki buz
tabakalarının kütlesi giderek azalıyor. NASA'nın yaptığı çalışmalardan
elde edilen veriler, Grönland'ın 1993
ile 2019 yılları arasında yılda ortalama 279 milyar ton buz kaybettiğini,
Antarktika'nın ise yılda yaklaşık 148
milyar ton buz kaybettiğini gösteriyor.(1)
Küresel iklim değişikliği deniz
seviyelerinin yükselmesine neden oluyor. Üzücü olan, yükselme hızının her
geçen yıl artması. Bu durum, başta
denize kıyısı olan ve büyük çoğunlukluğu adalardan oluşan ülkeler için
çok büyük bir sorun demek. Deniz
seviyeleri bu hızla yükselmeye devam
ederse sorun çevresel olmaktan çıkıp
sosyal yaşamı da etkileyecek. Zira, bu
bölgelerde şehirleşme çok daha zor
hale gelecek ve insanlar farklı bölgelere göç etmek zorunda kalacak.
İklim değişikliğiyle beraber tüm
dünyada hava olaylarında çok büyük
değişimler gözleniyor. Bazı bölgeler
çok fazla ısınırken bazı bölgeler de
aşırı bir soğuma gözlemleniyor. Bu
durum, rüzgar hareketlerini ve yağış
rejimlerini değiştiriyor. Bazı bölgelerde yoğun bir yağış olurken bazı bölgelerde kuraklık sorunu ve çölleşme
ortaya çıkmaya başlıyor.
İklim değişikliğinin doğrudan veya

dolaylı olarak çok daha fazla sayıda
etkisi var fakat son olarak okyanusların asitlenmesinden bahsedelim.
Havadaki karbondioksit miktarının
artması okyanus gibi büyük su kütleleri tarafından absorbe edilen karbondioksit miktarının da artmasına neden
oluyor. Bu durum okyanusların asitlik
yüzdesini artırıyor ve deniz yaşamını
ve ekosistemini ciddi oranda tahrip

Küresel iklim değişikliğinin en
önemli sebebi başta ulaşım,
üretim ve enerji olmak üzere
farklı alanlardaki karbon
emisyonlarıdır.
Hayatımızın her alanında
kullandığımız ürün ve hizmetlerin
yaşam döngüsü boyunca bir
karbon ayak izi bulunmaktadır.

(1) https://climate.nasa.gov/evidence/
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ediyor. Bu da küresel iklim sisteminin
bozulmasını hızlandırıyor ne yazık ki.
İklim değişikliğiyle mücadele
hükümetlere, kurumlara ve biz bireylere büyük sorumluluklar düşüyor.
Bu gezegeni kullanan her bir paydaş
sorumlu davranmaya gayret ettiği
takdirde önümüzdeki yıllarda iklim
konusunda olumlu gelişmeler yaşayabiliriz.
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Katı Partikül İçeren Endüstriyel
Akışkanlarda Santrifüj Pompa
Uygulamaları ve Genel Bilgiler

TUFAN ÇALIŞKAN

Makine Mühendisi, Lowara Türkiye

İ

nsanlığın varoluşundan itibaren suyun taşınması için
çeşitli aletler kullanılmıştır. Bilinen ilk su aracı M.Ö.
2000 yılında kullanılan şaduf (seren) adı verilen kaldıraç
benzeri bir alettir.[1] Günümüzde kullanılan su pompalarına en yakın ekipman ise M.Ö. 3. yüzyılda Arşimet
tarafından tasarlanan Arşimet Vidası adı verilen su transfer
mekanizmasıdır.[2] Ayrıca 12. yüzyılda Artuklu döneminde ülkemizde yaşamış, özellikle su transferi konusunda
geliştirdiği mükemmel mekanik sistemler ve o yıllarda robot
biliminde yaptığı çalışmalarla dünya genelinde tanınan
fizikçi ve mekanikçi El-Cezeri’yi de anmadan geçemeyiz.
Su döngüsü veya hidrolik döngü, denizlerde ve okyanusta bulunan suyun buharlaşıp atmosfere, ardından
da yağmur olarak toprağa ve tekrar denize, okyanusa
kavuşmasıyla tamamlanır. Bu süreçte su kütlesi değişmez.
Bununla beraber insan elinin değdiği her yerde dengeler
değişir. Buna suyun tarımsal, endüstriyel veya evsel kul-

lanımlarında döngünün dışına çıkartılması örnek gösterilebilir. Bilinçsiz su kullanımının nelere yol açabileceğini
hepimiz biliyoruz. Örneğin ülkemizde, Konya Ovası’nda
oluşan obrukları, Karadeniz Bölgesi’nde bile görülebilen su kıtlığını, Göller Yöresi’nde kuruyan gölleri haber
bültenlerinde sıkça duymamız bilinçsiz su kullanımının
sonuçlarıdır. Su kıtlığına karşı çözüm olabilecek yeni fikir ve
projeler geliştirmek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden Kıbrıs’a
içme suyu sağlayabilmek için Mersin’den başlayan hat,
deniz tabanından uzanarak 107 km’lik mesafe kat eder
ve Girne Geçitköy Barajına ulaşır.[4] Benzer bir proje de
İstanbul için yapılmıştır. Düzce’de Melen Nehri üzerine
kurulan Melen Barajı’nda toplanan su, yer altı boruları
vasıtası ile İstanbul Anadolu Yakası’ndaki başka bir baraja
ulaşmaktadır. Bu şekilde hatta yılda 1 milyar metreküpün
üzerinde su taşınmaktadır.[5]
Araştırma sonuçlarından alınan verilere göre son yıl-

Şekil 1. Su döngüsü [3]

Şekil 1. Ülkemizde Yıllara ve Sektörlere Göre Su Kullanım Oranları [6]
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Lowara 1300 Serisi

Lowara CO Serisi

larda Türkiye, tarım ve sanayi üretimi yoğun bir toplum
haline gelmiştir. Günümüzde en çok su tüketimi tarım
sektöründe gerçekleşirken bunu sanayi tüketimi ve evsel
kullanımlar takip etmektedir.[6] Dünyadaki su tüketim
oranlarının ortalaması da yaklaşık olarak ülkemizdeki
gibidir. Küresel su tüketiminin en yoğun olduğu yer tarım
sektörüdür. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplam tatlı suyun %85-90’ı tarımsal üretimde kullanılırken,
gelişmiş olan ülkelerde bu oran %16’lara kadar düşer.[7]
TÜİK verilerine göre belediyelerin sağladığı içme ve
kullanma suyu şebekesinden tüketilen kişi başı günlük
ortalama su miktarının 224 litre olduğu görülmektedir.
3 büyük şehirde ise tüketilen kişi başı günlük ortalama
su miktarının; İstanbul için 189 litre, Ankara için 239
litre ve İzmir için 208 litre olduğu tespit edilmiştir.[8]
(Bu değerler 2018 yılına aittir. Sonraki yıllarda Covid-19
pandemisi koşulları ile değerlerde artış yaşanmıştır.) Yani
çekirdek bir ailenin evindeki 1 aylık su ihtiyacı ortalama
koşullarda yaklaşık olarak 25 m3 diyebiliriz. Sanayide ise
su tüketimi bu değerlerden çok daha fazladır. Endüstriyel
tesislerin su tüketimlerinin genel olarak temiz ve içilebilir
sudan karşılandığını düşünürsek en küçük bir kaçak veya
kaybın aslında ne kadar değerli olduğunu aşağıda vereceğimiz örnekte daha iyi kavramış oluruz. Örneğin 500.000
kcal kapasiteye sahip bir soğutma kulesinde buharlaşma
ile saatte yaklaşık olarak 700-900 litre su, buhar olarak
atmosfere salınır. Bu değerler demir çelik fabrikaları ve
enerji santralleri gibi aşırı soğutma ihtiyacı bulunan tesisler için ise saniyelik tüketimdir. Ayrıca üretim tesislerinin
proseslerinde kimyasal ya da biyolojik olarak kirlenen
sularının oluşturduğu atık suyu düşünürsek, sanayideki
su tüketimini daha iyi anlamış oluruz. Örneğin Doğal
Hayatı Koruma Vakfı’nın yapmış olduğu araştırmada bir
tişört üretmek için 2.700 litre su tüketimi tespit edilmiştir.
[8] Bu durumda kirli suyu geri kazanmak için en önemli
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önlemlerden biri de su arıtma sistemleridir. Endüstriyel
tesisten çıkan kirli suyu, atık su geri kazanım sistemleri
ile tekrar prosese kazandırabiliriz. Biyolojik ve kimyasal
arıtma sistemleri kullanılarak endüstriyel tesislerin atık
sularının depolanıp daha sonra arıtılarak tekrar kullanımı
mümkündür. Ayrıca yağmur suyu arıtma sistemleri ile de
temiz su tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu tesislerin
kirli sularının transferinde kullanılacak olan pompalarda
aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmak gereklidir.
ENDÜSTRIYEL AKIŞKANLARIN VE ATIK SULARIN
TRANSFERINDEKI ÖNEMLI HUSUSLAR

Endüstriyel akışkanların transferi için kullanacağımız
pompaların seçiminde aşağıdaki başlıklarda ifade edilen
konuları dikkatlice tespit etmek gerekmektedir.

SIVININ KARAKTER TESPITI

Endüstriyel proseste kullanılan ve arıtılmak istenen
akışkanın içinde barındırdığı kimyasalları, PH değerini,
katı partikülleri, bu partiküllerin boyutunu, sıvının sıcaklığını, yoğunluğunu ve viskozitesini (akmazlığını) belirleyerek işe başlamamız gerekir. Akışkan ilk bakışta temiz ve
duru olarak görünse bile içerisinde çözünebilen tuz ya da
kimyasallar olabilir.
YOĞUNLUK VE VISKOZITE

Sıvı yoğunluğu ve viskozitesi arttıkça pompanın elektrik
motorundan çekeceği güç artacaktır. Eğer pompa seçiminde bu konuya dikkat edilmezse sahada pompanın elektrik motoru tahmin edilenden daha yüksek akım çekecek
ve arızalara sebep olacaktır.
Pşaft = Q x H x ρ / (367 x ηpompa)
Pşaft / ηmotor = Pşebeke
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Bu formüllerde basılacak olan akışkanın debisi [m3/
saat] basıncı [mSS] yoğunluğu [g/cm3] ve pompanın hidrolik veriminin bilinmesi gerekir. Çıkan değer, pompanın
çalışması için gerekli şaft gücünü [kW] verir. Bu değeri
elektrik motoru verimine böldüğümüzde ise şebekeden
çekilecek toplam güç tespit edilmiş olacaktır. Çıkan sonuçtan akışkanımızı transfer etmek için ihtiyaç duyulan pompa
rahatlıkla seçilebilir.
Viskozite için durum biraz daha karmaşıktır. Çünkü
viskozitenin değişimi pompa gücüne ve performansına
doğrudan etki etmesine rağmen doğrusal orantıda etki
göstermez. Viskozite arttıkça pompanın performansı yani
debi ve basma yüksekliği başta daha yavaş sonra hızla
azalmaya başlar. Sahadaki tecrübelerimize göre viskozitesi
500 mPas’a kadar olan akışkanların transferi santrifüj pompalarla yapılabilirken, daha yüksek viskoziteli akışkanlar
için pozitif deplasmanlı pompalar gibi farklı yapıdaki
ekipmanlar kullanılmalıdır. Sıvı akıcılığını koruduğu sürece
santrifüj pompalar ile basılabilir. Örneğin antifriz, bor yağı,
motor yağı, bio-dizel, tuzlu su, bitkisel yağ vb.
İKI FARKLI AKIŞKAN İÇIN MOTOR GÜCÜ HESABI

Debi = 25 m3/h [Q]
Basma yüksekliği = 4 bar [H]
Akışkan sıcaklığı = 25°C
Akışkan 1 = Su
Akışkan 2 = Etilen glikol
25°C’de suyun yoğunluğu 0,99 g/cm3 iken etilen glikolün 1,11 g/cm3’tür.
Aynı sıcaklıkta suyun viskozitesi 0,9 mPas ve etilen
glikolün 16 mPas’dır. iki sıvı da santrifüj pompa ile transfer
edilebilebilir. (x<500 mPas)
1. Akışkan (su)

Pşaft = 25x40x0,99 / (367x0,75) = 3,59 kW
3,59 / 0,95 = 3,77 kW Su için şebekeden elektrik motorunun çekeceği güçtür. Bu pompa için 4 kW’lık elektrik
motoru kullanmak gerekir.
2. Akışkan (etilen glikol)

Pşaft = 25x40x1,11 / (367x0,75) = 4,03 Kw
4,03 / 0,95 = 4,24 kW Etilen glikol için 4 kW’lık
motor yeterli olmayacağı için 5,5 kW’lık elektrik motoru
kullanmamız gerekecektir.
Kimyasal ve Fiziksel Şartlar

Bu kısma sıvı içinde bulunan katı partiküller ile başlamak gerekir. Çünkü çoğu zaman göz ile görülemeyen suda
çözünmüş maddeler, pompaya ve tesisattaki diğer eleman-
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lara ciddi hasar verir. Buna en güzel örnek deniz suyudur.
Duru ve berrak olan deniz suyunun ihtiva ettiği tuz ve
diğer mineraller, pompa içinde ciddi fiziksel ve kimyasal
aşınmaya sebebiyet verir. Özellikle temiz su hatlarında kullanılan metal tesisat enstrümanlarının (pompa, vana, boru,
çekvalf, pislik tutucu vb.) korozyona uğraması ile zamanla
su içinde biriken pas ve kir, gerekli filtreleme işlemleri ile
temizlenmez ise hareketli tüm parçaları aşındırarak (zımpara etkisi yaratarak) arızalara sebep olur. Aynı etki, açık
havuzların yüzeyine düşen toz, kum vb. partiküllerin suya
karışarak tesisata girmesiyle de görülür. Karşılaşılan diğer
unsurlar ise kireç, çamur, tesisat montajından oluşan metal
parçaları ve kaynak tozlarıdır.
Atık suların transferi gündeme geldiğinde ise durum
daha da zorlaşır. Atık su içinde kimyasal ve biyolojik olarak
çeşitli materyaller bulunabileceği için pH ölçümü yapılmalıdır. Sıvı içinde çökelme ya da katılaşma olup olmadığı
tespit edilmelidir. Ayrıca atık sularda karşılaşılan yabancı
cisimler (örneğin lifli parçalar, halat ya da kablo parçaları,
çuval ipleri ve naylon parçalar gibi) pompaya ulaşmadan
bertaraf edilmelidir. Aksi halde bu istenmeyen parçalar
pompa çarklarında tıkanmalara sebep olur.
Akışkanın kimyasal özelliklerine göre doğru pompa
seçimi hayati önem taşımaktadır. Sıvının kimyasallar
ihtiva etmesi, tamamen asidik veya bazik özellikte olması
durumunda pompanın tüm parçaları tek tek seçilmelidir.
Pompa gövdesi, çarkı, mili, salmastrasının yüzeyleri ve
elastomerleri sıvı ile teması halinde deforme olmayacak
malzemelerden seçilmelidir. Aksi takdirde kimyasal ile
reaksiyona giren bir materyal deforme olur ve pompanın
arızalanmasına yol açar. Örneğin etilen glikol içeren bir
sıvı için paslanmaz veya karbon çelik malzemeden imal bir
pompa kullanılabilecekken, hidroklorik asit içeren bir sıvı
için plastik pompa kullanılması gerekmektedir.
SICAKLIK

Bir proseste kullanılacak tesisat malzemelerinin tamamında maksimum dayanım sıcaklığı limiti bulunmaktadır.
Prosesin ihtiyaç duyduğu sıvı sıcaklığı, malzemelerin maksimum dayanacağı sıcaklık limiti ile karşılaştırılmalıdır.
Sıcak su kazanlarında basınç altında su sıcaklığı 180°C’ye
kadar çıkarılabilir. Su kazanlarının sirkülasyon hatlarında
hava soğutmalı salmastra ile donatılmış pompalar kullanılmaktadır. Çoğu endüstriyel prosesin çalışma sıcaklığı
110-120°C aralığındadır. Bu durumda kullanılacak olan
ekipmanların tamamını uygun sıcaklık dayanımına göre
seçmek gerekir. Özellikle EPDM ya da FPM (Viton®) gibi
sıcaklığa dayanımı yüksek elastomer malzemelerden imal
edilmiş sızdırmazlık elamanlarının kullanılması önemli-
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Buffer out

Şekil 3. 180°C için
e-SVH serisi hava
soğutmalı salmastralı
kademeli paslanmaz
çelik santrifüj pompa
– Gıda tesisi

dir. Sıfırın altına inen sıvı sıcaklarında da ayrıca limitler
tespit edilmelidir. Suyun dışındaki proseslerde, örneğin
kızgın yağ kullanımında akışkan sıcaklığı 300°C’ye kadar
çıkabilmektedir.
Dış ortam sıcaklığının da kontrol edilmesi gereklidir. Pompa istasyonun bulunduğu hava koşulları suyun
donma sıcaklığının altına iniyor ise pompa ve tesisatın
izole edilmesi gerekmektedir. Aksi halde akışkanın donması
sonucu pompalarda büyük hasarlar oluşacaktır. Çoğu
zaman pompa odası yapılması da uygun bir çözümdür.
Dalgıç pompalarda elektrik motorunun basılan akışkan
içinde olduğu unutulmamalı ve pompanın sorunsuz çalışması için akışkanın izin verilen üst sıcaklık sınırı kontrol
edilmelidir. Çoğu dalgıç pompa imalatçısı pompaların
çalışabileceği akışkan sıcaklığı üst sınırını 40-50°C arasında
belirlemiştir.

rinde salmastra yüzeyleri silikon karbid ya da tungsten
malzemeden seçilmelidir. Özellikle gıda endüstrisinde
temizlik amaçlı kullanılan CIP hatlarındaki pompaların
salmastralarında EPDM elastomer uygun olurken, asit
içeriği yoğun sıvılarda ise FPM elastomerler çok daha
uzun ömürlü olmaktadır. Daha aşındırıcı sıvılarda ise çift
mekanik salmastrayla birlikte salmastra haznesi tampon
sıvı ile sabit basınç altında sirküle edilmektedir. Buna en
güzel örnek otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde oldukça
yoğun çalışan kaplama tesislerinin kimyasal sirkülasyonunu
sağlayan çinko fosfat transfer pompalarıdır.

SALMASTRA SEÇIMI

POMPA SEÇIMI

Pompa seçimlerinde sızdırmazlık elemanları malzemeleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi
takdirde sorunsuz çalışması gereken bir pompa devreye
alındığı anda bile sızdırmaya başlayabilir. Günümüzde
endüstriyel tesislerin çoğunda mekanik salmastralar kullanılmaktadır. Bunun yanında maden ve ağır sanayinin özel
proseslerinde yumuşak salmastra kullanımı da mevcuttur.
Özellikle katı partikül ihtiva eden sıvıların transferinde
salmastra yüzey malzemelerinin aşınmaya karşı dayanım göstermesi beklenirken, kimyasal içerikli sıvılarda ise
elastomer malzemelerin dayanımı daha fazla önem arz
etmektedir. Hafif tuzlu sular için salmastra yüzeylerinde
karbon ve seramik kullanılabilirken, deniz suyu transfe-
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Pompa seçimine, prosesteki akışkan özellikleri tespit
edildikten sonra pompanın yüzeyde mi yoksa dalgıç olarak
mı çalışacağına karar vererek başlayabiliriz. Katı partikül
içeren sıvılar için dalgıç pompa seçimi yapılacak ise sudaki
maksimum partikül büyüklüğünü tespit etmeli ve pompamızın katı partikül geçirgenliğine uygun olup olmadığını
kontrol etmeliyiz. Devamında sıvı sıcaklığı ve havuzda
çökelme-katılaşma olmadığını kontrol edip uygun seçimi
yapabiliriz.
Örnek uygulama:

Otomotiv sektöründe üretim yapan bir fabrikanın
boyahane atıklarının biriktirildiği havuzdan, atık sıvıyı

MAKALE

arıtma tesisine 20 m3/saat debi, 1 bar basınçta transfer
edecek dalgıç pompa talebi için sorulması gereken sorular
şu şekilde olmalıdır.
1. Havuzdaki sıvı sıcaklığı nedir?
- İşletme çalışıyorken 30-35°C arası ama gece
daha düşük sıcaklıkta.
2. Sıvı içindeki yabancı cisimler nelerdir? En büyük
partikülün ölçüsü nedir?
- Sıvı homojen su ile karışık boya, maks. 1-2 cm
büyüklüğünde parçalar olabiliyor.
3. Sıvı yoğunluğu ve viskozitesi nedir?
- Kirli su, yoğunluğu 1,1 g/cm3 civarındadır.
4. Havuz tabanına çökelme oluyor mu?
- Evet oluyor. Yılda 1 defa havuzu boşaltıp iş
makinesi ile havuz dibi temizleniyor.
5. Sıvının içindeki kimyasallar nelerdir? pH değeri
kaçtır?
- Sıvı bazik karakterli, pH değeri 9-10 civarı
ama tesisatta paslanmaz çelik malzemeler
kullanmaktayız.
6. Havuz derinliği nedir?
- Yaklaşık 10 metre.
Bu durumda seçilmesi gereken pompanın en az
40°C’de çalışabilen, paslanmaz çelik malzemeden imal
edilmiş, en az 30 mm katı partikül geçişine izin veren

çark yapısına sahip, 10 m daldırma derinliği olan bir dalgıç atıksu pompası olmalıdır. Kullanımda dikkat edilmesi
gereken husus, dipteki biriken çamurdan daha yüksek bir
seviyede pompayı çalıştırarak, pompanın çamura gömülmesine engel olmaktır.
Bu örnekteki sıvı sıcaklığını daha yüksek bir değere
çıkardığımızda örneğin 50°C’nin üzerindeki sıcaklıklar
için talep edildiğinde, satın alma maliyetleri oldukça yükselmektedir. Alternatif olarak bu tip durumlarda kolon
tipi pompalar ya da kendinden emiş kabiliyeti olan yatay
santrifüj çamur pompaları da tercih edilebilir.
SONUÇ

Su insan hayatı için çok değerli bir madde olduğu gibi,
tedariğinden tüketim aşamasına kadar kullandığımız ekipmanların doğru seçimi de bir o kadar önemlidir. Bunların
başında suyun transferini sağlayan pompalar gelirken
yanlış pompa seçimi su kaçak ve kayıplarına sebebiyet
verir. Tesislerde su olmadan üretim yapılamaz. Bu nedenle
insan, yaşama direkt olarak suyla bağlı olduğu gibi genel
ihtiyaçlarını da yine su sayesinde karşılar. Endüstrinin de su
olmadan çalışabilmesi mümkün değildir. Endüstriyel tesislerden çıkan atık sular her zaman bize sorun oluşturacaktır
ancak doğru pompa ve ekipman seçimi ile bu sorunun
üstesinden gelebiliriz. Bu sayede üretimin aksamadan
devam etmesini sağlayabiliriz ve gelecek nesillere hem su
kaynaklarını hem de temiz üretimi miras bırakabiliriz.

KAYNAKLAR:

•
•
•
•

https://www.lowara.com.tr/
https://www.ilpa.com.tr/
ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA John M.. Fluid Mechanics Fundamentals and Applications
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü dergisi", 1-6. sayılar. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü

1. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eaduf#cite_note-1
2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pompa
3. https://sutema.org/mavi-gezegen/su-dongusu.2.aspx
4. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/asrin-projesi-askili-boru-sistemiyle-anadoludan-kktcye-su-tasiyor/2011317
5. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dsi-istanbulda-su-sikintisi-yasanmayacak/1973612
6. https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/su-kullanimi-i-85738
7. https://sutema.org/kirilgan-dongu/suyun-sektorlere-gore-kullanim-oranlari.9.aspx
8. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Belediye-Su-Istatistikleri-2018-30668
9. https://sutema.org/kirilgan-dongu/su-ayak-izi.15.aspx
10. https://www.aesseal.com/tr/node/2650
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TEKNİK

VEGAPULS C 21

Nehir Suyunun Seviyesini Güvenilir Bir Şekilde Denetliyor

T

IWAG Grubu’nun bir kuruluşu olan Kirchbichl
Santrali, 1940’lı yıllardan beri İnn nehrine çok iyi
bir uyum sağlamakta ve Tirol Bölgesi için büyük
bir güvenilirlikle elektrik üretmektedir. Santralin
bulunduğu yer kuşkusuz benzeri pek bulunmayan
bir konum. İnn nehrinin orada yaptığı döngüyü santral
ikiye ayırıyor ve ona ait kalan su mesafesini oluşturuyor. Bu
nedenle o konumda, kendi türünde Tirol’deki son örneklerinden biri olan, çakıl bankları ve durgun su bölgeleri olan
bir biyotop oluşmuştur.
GENIŞ KAPSAMLI ONARIM ÇALIŞMALARI

TIWAG birkaç yıl önce bir onarım atağı başlattı; amaç,
hem santralin verimliliğini arttırmak hem de biyotopu
koruma altına alıp değerini daha da yükseltmekti. Ayrıca
İnn nehrinin akış hızı da son yıllarda değişmişti. Şu sıralar,
onarım çalışmalarının bazı son küçük çalışmaları devam
etmekte, ama bu sene içinde onlar da sonlandırılacak.
Onarım çalışmaları sırasında bir enerji santrali ve santral
binasına ek bir türbin daha eklendi, aynı şekilde taşmadan
koruma önlemleri de alındı, üst su akım kanalı onarıldı ve
balık geçitleri inşa edildi.
Burada özellikle akıllıca olan şey, 2018 yılının Mayıs
ayından beri 15 m³/s’lik, İnn döngüsünden balıkların
geçebilmesini sağlayan geri kalan suyun savak üzerinden
artık enerji üretiminde kullanılması. Bu şekilde İnn döngüsünde yalnızca balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar
için yeterince su akması sağlanmıyor, aynı zamanda Tirol
elektrik şebekesi için ek olarak 6 Gwh miktarında elektrik
üretilebiliyor. Kichbichl Santrali, her yıl toplam 165 milyon
kilowatt saat üretiyor.
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UZUN YILLARA DAYANAN IYI BIR IŞ BIRLIĞI

Şirket 15 yıldan uzun bir süredir seviye ölçümlerinde
VEGA ile iş birliği yapıyor. Başlarda ölçüm çözümü olarak SIL2 onaylı cihazlar ararken şirket, VEGASWING
ile tanıştı, ki bu cihazlar bazı ölçüm noktalarında hâlâ
kullanılmakta.
TIWAG Ag’de tesis planlaması ve projelendirmesi ve
devreye alımdan sorumlu olan Georg Dworschak, “VEGA
sensörlerinin en çok taktir ettiğimiz özellikleri, uzun ömürlü
ve güvenilir olmaları; sensörlerle şimdiye dek çok iyi tecrübelerimiz oldu” diye anlatıyor.
VEGA sensörleri yalnızca Kirchbichl Santralinde değil,
VEGA ölçüm cihazları TIWAG AG’nin diğer santrallerinde de kullanılmakta. Kirchbichl Santrali’nde yenileme
ve genişletme çalışmalarının planlanması sırasında bir kez
daha VEGA ile temasa geçildi.
DAHA HASSAS ÖLÇÜM DEĞERLERI GEREKLI

Dworschak, seviye ölçümü açısından baktığında, sürekli
ölçüm yöntemlerine oluşan gerekliliğin arttığını ve ibrenin
net bir şekilde radar teknolojilerine kaydığını belirtiyor.
Günümüzde artık ölçüm değerleri büyük ölçüde sistemin
kontrolü amacıyla proses kontrol sistemine gönderilmekte.
Aynı zamanda ek veriler de elde ediliyor.
Dworschak, otomasyona bağlı nedenlerden dolayı güncel durumu, “Bugün artık yerine getirilmesi gereken çok
fazla yükümlülük var. Eskisine oranla bunlar için çok daha
fazla veri gerekiyor. Santralle ilgili, enerji santrali ile veya
atık su ile ilgili vb. veriler gerekiyor. Bu verilerin eskiye
oranla çok daha hassas olmaları yetmiyor, doğrulanmış
olmaları da gerekiyor. Tüm işlemlerin otomasyona geçmiş

TEKNİK

olması nedeniyle, verilerin %96’sının daima hazır olması
da gerekli”diyerek açıklıyor.
Bu koşullar, tabi ki yalnızca Kirchbichl tesisi için geçerli
değil. Alınan her bir ölçüm değeri, ayrıca bir üst sistem
olan SCADA sistemine aktarılıyor; bu üst sistem TIWAG’ın
Tirol bölgesindeki 9 büyük ve 34 küçük santralinden oluşan
bir sistem. Ölçüm değerleri ayrıca, Avusturya Hidrografi
Enstitüsüne de bildirilmektedir.
SU YOLU BOYUNCA DENETIM

Kirchbichl’deki onarım ve genişletme çalışmalarının bir
kısmı devam etmesine karşın, sensörler tüm pratik testleri
geçmiş durumdalar. VEGAPULS C 21’in yeni serisinden ikişer sensör, su yolu boyunca seviyeyi sürekli olarak
denetliyor; yani ön havuzda, türbinin su altı alanında ve
pompalama kuyusunda ara ölçümler yapılıyor.
VEGA, kısa bir süre önce radar sensör portfolyosunu
yeni bir kompakt cihaz serisi ile genişletti. Bu cihaz serisi,
su ve atık su endüstrisi gibi fiyat hassasiyeti yüksek olan
uygulamalar için de son derece elverişli. Serinin sunduğu
avantaj, 80 GHz teknolojisi sayesinde radar huzmesinin
ölçümü yapılacak malzemeye neredeyse milimi milimine
yönlendirmenin mümkün olması. Bu şekilde, boru veya
pompa gibi hazne içi donanımlarında, dar baca ve kuyuların içinde veya duvarlarda birikintiler olması halinde dahi
hatalı sinyal oluşmuyor. Ultrasonik sensörlerin aksine bu,
yanlış sinyal bastırmaya gerek olmadığı anlamına gelir.
Dworschak, “Yeni sensörün kompakt yapısı özellikle
pompalama kuyusunda son derece memnun edici. Önce
bu alan için VEGAPULS WL 61 seviye ölçüm radar
sensörü planlanmıştı. Montajı konusunda epeyce kafa
patlatmıştım, ama sonra yeni sensör çıkınca tüm problem
çözülmüş oldu” diyor.
Bu noktada, hidroelektrik üretim tesislerinin planlama
süresinin topografik nedenlerden dolayı hiçbir zaman
standart bir tesis planlaması olmadığını belirtmek isteriz.

Planlama süresinin başlarında, yeni kompakt radar serisi
henüz piyasaya çıkmamıştı.
UYGULAMADA YAPILAN TESTLERI GEÇTI

Yeni kompakt VEGAPULS serisinin çok önemli bir
özelliği de dayanıklı ve sağlamlıklarıdır. Sıcaklık dalgalanmalarından, vakum veya yüksek basınçlardan etkilenmeyişinin yanı sıra radar sensör kirlere karşı da hassasiyet
göstermez. Ultrasonik seviye ölçüm cihazlarında sıklıkla
arızalara neden olan tüm faktörler. Serinin cihazlarının
bundan başka sabit kablo bağlantısı vardır ve koruma
sınıfı IP66/IP68’dir.
Dworschak ,“Nehir tipi elektrik santrallerinin ölçüm
tesislerinde suyun yükselmesi üstesinden gelinmesi gereken
büyük bir zorluk oluşturur. Bu durumda yedek ölçümler
hızla yapılamaz hale gelir, çünkü örneğin girişe bir ağaç
devrilerek düşmüş olabilir” diyor.
Geçmişte bu gibi durumlarda Dworschak’ın çalışanlarından biri ölçüm noktasına gidip, durumu kontrol etmek
ve hızla çözüm geliştirmek zorunda kalıyordu. Modernize
çalışmaları sırasında, “3’te 2” ölçüm çözümüne karar
verildi. “Böyle bir durumda sensörlerden biri çalışmadığında, yedekte güvenebileceğimiz iki ölçüm değerimiz
daha bulunuyor,” diyor Dworschak. Ama VEGAPULS
C 21, su yükseldiğinde ve taşmalarda da fonksiyonunu
güvenilir bir şekilde yerine getiriyor.
Dworschak, kurulumun hiçbir sorun yaratmadığını
belirtiyor ve ekliyor: “Yalnızca kuyuda yapılan radar
ölçümlerinde hafif dalga oluştu ama bu sorunu da filtre
fonksiyonu üzerinden kolayca sönümlendirdik.” Kompakt
radar sensörler, 2020’nin ilkbaharından bu yana güvenilirlik ve hassas sonuçlar veriyor ve kullanıldıkları uygulamalarda her gün ne kadar elverişli olduklarını ispatlıyorlar.
Dworschak’a bu şekilde, bu geniş kapsamlı projenin 2020
Kasımında tamamlanmasına kadar diğer görevlerine odaklanacak zaman kalıyor.
SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • Şubat / 2022
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Türkiye’de

PLASTIK ATIK SORUNU

ve Politika Önerileri

WWF TÜRKİYE

A

tık yönetimindeki eksiklikler nedeniyle dünya genelinde plastik atıkların yüzde
37’sinin toprak, tatlı su ve
denizlere karışarak kirliliğe sebep
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olduğu tahmin ediliyor. Mevcut plastik tüketimi ve plastik atık yönetimiyle,
okyanuslara ve denizlere ulaşan plastik atıkların daha da artması beklenmektedir. Türkiye, Mısır ve İtalya’dan
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sonra Akdeniz’e en çok plastik atık
bırakan üçüncü ülke konumundadır.
2018’de yayımlanan WWF raporuna
göre Türkiye’den Akdeniz’e günde
144 ton plastik atık karışmaktadır.

RAPOR

Türkiye’de toplanan atıkların yüzde
67,2’si düzenli depolanırken, yüzde
20,2’si vahşi depolama alanlarında
bertaraf edilmekte ve sadece yüzde
12,3’ü geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.
Düzensizce atılan plastikler çöp
kutularından uçarak etrafa yayılıp, depolama alanlarından çevreye
saçılmaktadır. Tek kullanımlık plastik ambalaj ve ürünler başta olmak
üzere, sigara izmaritleri, hayalet ağlar
ve gözle görülmeyen, 5 milimetreden
küçük plastik atıklar (mikroplastikler) yaygın bir şekilde çevremizde
görülmektedir. Özellikle Çin’in 2018
yılında ülkesine plastik girmesini önlemeye dair getirdiği yasaklardan sonra
Türkiye’de önemli derecede büyüyen
plastik ithalatı da plastik kirliliğinin
artışında önemli bir faktör olarak göze
çarpmaktadır.

tiklerle ilgili mevzuatın bulunmaması,
depolamaya ulaşan geri dönüştürülebilir atık hedefinin olumsuzlukları
azaltmak için AB ülkeleri hedefinin
üzerinde olması (2035 yılında Türkiye’de yüzde 40, AB’de yüzde 10),
toplanan gıda ambalajlarının aynı
amaçla kullanılmasına yönelik mevzuatın olmaması, mevzuatta plastik
ağlar ile ilgili bir ibarenin yer almaması temel farklar olarak göze çarpmaktadır.

STK’LAR VE BELEDIYELER

Atık yönetimindeki eksiklikler
neticesinde düzenli depolama tesislerine ulaşan atıkların mevzuat gereği
ön işleme tabi tutulması ve geri kazanılabilir malzemelerin ayrılması şart
koşulmaktadır. Atıkların işlenmesi için
gerekli tesislerin sayılarının ve kapasitelerinin artırılarak geri dönüşüm
oranının 2023’e kadar yüzde 65’e
yükseltilmesini hedefleyen bir Ulusal Atık Eylem Planı yayımlanmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren geri
dönüştürülebilir atık toplayıcıları bu
atıkları ayırarak kayıt dışı tesislere
götürebilmekte, bu durum da ekonomik kayıpların yanı sıra atık kontrolünde zorluklara yol açmaktadır.

maya başlayan bazı özel şirketler de
ürünlerinde/hizmetlerinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak malzeme
değişikliklerine ve uygulamalara giderek, plastik kirliliğinin azaltılmasına
katkı verme çabası içindedir.
Sıfır Atık Yönetmeliği henüz ülke
geneline yayılmış ve tüm nüfusa ulaşmış bir şekilde uygulanamamaktadır.
Fakat, bazı belediyelerce atıkların
ayrı toplanması uygulamaları çeşitli
yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Farkındalık çalışmaları yapan bazı
belediyeler de özellikle çocuklara
“sıfır atık” prensibini öğretmektedir.
Atıkların çeşitli şekillerde değerlendirilmesi ile insanların da sürece

Türkiye’de çeşitli STK’lar, birlikler
ve odalar, atık konusunda farkındalık
yaratılması, kirlilik sorununun çözümüyle ilgili inisiyatif alınması ve atık
yönetim sisteminin iyileştirilmesi için
çalışmakta; deniz ve plajlarda plastik
atık temizliği, eğitim faaliyetleri, çeşitli
kampanyalar ve yasa yapıcılara politika önerileri sunma gibi faaliyetler
yürütmektedir. Son yıllarda düzenli
sürdürülebilirlik raporları yayımla-

TÜRKIYE’DE ATIK YÖNETIM
MEVZUATI

Türkiye’de atık yönetimine dair
politikalar ve yasal düzenlemeler
Avrupa Birliği (AB) uyum süreci göz
önüne alınarak oluşturulmuştur. Bu
bilgi ulusal atık eylem planlarında da
yer almaktadır. Atık yönetiminin çerçevesi çeşitli yasa ve yönetmeliklerle
çizilmiş ve uygulama esasları belirlenmiştir. İlgili uluslararası sözleşmelere
de taraf olan Türkiye denizlerdeki
kirliliğin azaltılmasına ve kontrolüne katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Ambalaj atıklarının yönetiminde
“Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu”
(GÜS) esasları kabul edilmiş olmakla
birlikte ülke genelinde depozito sistemleri yaygın değil. Depozito sistemlerinin kurulması ve işletilmesi 2022
yılı itibariyle zorunlu olacaktır.
Ulusal mevzuatımız genellikle AB
mevzuatı ile uyumludur ancak ülke
dinamikleri dolayısıyla eksik mevzuat,
değişken uygulamalar ve hedefler de
görülmektedir. Tek kullanımlık plas-
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Mikroplastiklerin doğaya karışmasını önlemek için yasaklama mekanizmaları kullanılabilir; hammadde
olarak saklanan plastiklerin saklama
koşulları için standartlar getirilebilir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı uyarınca,
yapılan kamu satın alımlarında plastik
ve diğer çevresel emisyonları düşük
mal/hizmet alımı yapılması gerekmektedir. Finansal maliyetlerden
ziyade sürdürülebilirliği öne çıkaran ve alternatiflerinin maliyetlerini
düşürmeye katkı sağlayan uygulamalar kamu tarafından desteklenmelidir.
Kamu kurumlarında bilinçlendirme
ve eğitim faaliyetleriyle bu anlayış
kalıcı hale getirilmelidir.

katılması sağlanmaktadır. Poşetlerin
ücret karşılığında satılması da plastik
kirliliği ve kontrolsüz plastik atıkların
azaltılmasında etkili olmuştur. Plastik
poşet kullanımının yüzde 75 oranında
azaldığı yetkililerce açıklanmıştır.
PLASTIK KIRLILIĞINI
AZALTMAYA YÖNELIK
ÖNERILER

Türkiye’deki plastik kirliliğinin
boyutları ve bu kirliliğin başarılı bir
şekilde önlenmesi için yukarıda bahsedilen hususlar gözetilerek alınması
gereken politika önlemleri ortaya
konmalıdır. Atık yönetimi, her şeyden önce atık üretiminin azaltılmasını, tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesini ve atıkların daha çevreci
teknikler ile bertaraf edilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitimin dışında teşvik ve ceza
mekanizmaları da önleyici araçlar
olarak kullanılabilir. Yasal mevzuat,
bahsedilen atık azaltma ve bertaraf
mekanizmalarının düzenlenmesi açı-
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sından önemlidir. Bu çerçevede plastik
atıkların daha iyi yönetimine ilişkin
görüşlerimizi dört başlık altında toplayabiliriz:
1.ATIK OLUŞUMUNU VE
TÜKETIMI AZALTMA
ÖNLEMLERI

AB’nin Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi’nde de belirtildiği üzere,
mümkün olan ürünlerde tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve alternatiflerinin üretilmesi/ kullanılması
ile poşetlerin yasaklanması suretiyle
atık oluşumu daha baştan önemli
ölçüde azaltılabilir. Bu başarının
artırılması için yasaklama ile beraber
teşvik ve ceza mekanizmalarının da
sisteme dahil edilmesi sağlanmalıdır.
En çok kullanılan tek kullanımlık
plastiklerin başında gelen su ve meşrubat şişelerinin kullanımını azaltmak
amacıyla yeniden doldurma istasyonları oluşturularak yaygınlaştırılmalıdır.
Bu ve bunun gibi yeniden kullanım
uygulamaları desteklenmelidir.
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2.KULLANIM ÖMRÜ SONUNDA
PLASTIK ATIKLARIN
YÖNETILMESINE DAIR
ÖNLEMLER

Atık yönetim sistemlerinde, oluşan
atıkların (özellikle geri kazanılabilir/
dönüştürebilir nitelikteki atıkların)
ayrı toplanmasını sağlayacak düzenleme ivedilikle devreye girmelidir.
Ülkemizde birçok belediyenin 2021
yılı itibarıyla bu sisteme geçmiş olması
gerektiği halde, atıklar çoğunlukla
karışık toplanmaktadır.
Ayrı toplama sistemlerinin kurulup işler hale getirilmesi için bütçeden
kaynak ayırılmalı, atık yönetim sisteminde atığı üreten paydaşlardan katılım payı alınmalı ve ambalaj ücretleri
artırılarak ve/veya kademelendirme
getirilerek belediye altyapıları güçlendirilmelidir.
GÜS (Genişletilmiş Üretici
Sorumluluğu) sistemleri her şirketin
istisnasız katıldığı bir yapıda olacak
şekilde düzenlenmelidir. Toplama sistemleri ülke genelinde hizmet verebilir hale getirilmeli ve denetimler
bu sistemlerin işlerliğini sağlamalıdır.
Paydaşların bu konuda bilinçlendirilmesi de önemli bir hazırlık adımı

RAPOR

olarak karşımıza çıkmaktadır.
İyi işleyen bir depozito sistemi
için fizibilite çalışmalarının doğru
yapılması, geri dönüşüm hedeflerinin
konulması, depozito bedelinin doğru
belirlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi esastır. Depozito sistemi içerisinde, toplanan temiz malzemelerin
tekrar aynı amaçla kullanılabilmesi
için de gerekli yasal düzenlemenin
(malzemelerin tekrar kullanımında
sağlık etkilerinin de düşünüldüğü bir
çerçevede standartların belirlenmesi
ile) yapılarak geri dönüşümün sağlanması hem ekonomik hem çevresel
faydalar sağlayabilir.
Türkiye’de tarımsal plastikler,
özellikle pestisit ambalajları, gelişigüzel bir şekilde doğaya atılıyor. Tarımsal plastiklerin (özellikle pestisit ambalajlarının) kontrolü ve GÜS sistemine
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dahil edilmesi, bu malzemelerin depozito sistemine dahil edilerek beyan
sisteminde yer alması kontrolsüzce
doğaya atılmalarını engelleyebilir.
Denizlerdeki balık ağlarının
temizlenmesi ve bu ağların denize
bırakılmalarının önlenmesi amacıyla
politikalar geliştirilmelidir. Diğer
plastik malzemelerde olduğu gibi
geri kazanım/dönüşüm hedeflerinin
belirlendiği, GÜS veya depozito sistemine dahil olan ve limanların atık
getirme noktası olarak çalıştığı bir
yönetim politikası ile ağların çevreye
verdiği zararlar engellenebilir veya en
aza indirilebilir.
Hacimli atıklar, gemicilik sektörü
ve diğer endüstrilerden kaynaklanan
atıklar, inşaat ve yıkıntı atıklarındaki
plastikler gibi diğer plastiklerin de atık
getirme merkezlerinde işlenebilmesi
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için gerekli altyapı kurulmalıdır.
Türkiye’nin turistik şehirlerinde
atık yönetim sistemi, ayrı toplama
hedeflerini gözetecek şekilde, sezonluk
dalgalanmalara uygun olarak düzenlenmelidir.
Türkiye’de 2035 yılına kadar
düzenli depolamaya gelen atıkların
azaltılması ve geri dönüştürülebilir/
kazanılabilir malzemelerin depolamaya gelen oranının yüzde 40’a düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef
AB ülkelerinin yüzde 10 hedefinden
hayli yüksektir. Hedeflerdeki farklılığın en büyük nedenlerinden biri
atıkların genellikle karışık şekilde toplanıyor olmasıdır. Atıkların Düzenli
Depolanmasına Dair Yönetmelik,
karışık toplanan belediye atıklarının
tamamının düzenli depolama öncesi
ön işlem tesislerine alınmasını ve geri

DENİZCİLİK
SEKTÖRÜNÜN
DÜNYADA ÖNCÜ
MARKASI
SAER POMPA

SAER POMPA
ZORLU KOŞULLARDA
MÜKEMMEL PERFORMANS
SAER Ocean, den�z ve açık den�z alanları �ç�n gen�ş b�r pompa yelpazes�ne sah�pt�r.
Ortalama üç haftalık tesl�mat süres� ve dünya çapında 100'den fazla ülkede bulunan
b�r d�str�bütör ağı �le tüm özel gereks�n�mler�n�z �ç�n hızlı yanıta güveneb�l�rs�n�z.
SAER, balast, den�z suyu soğutması, kazan beslemes�, HVAC, yangınla mücadele
ve d�ğerler� g�b� uygulamalar �ç�n den�z suyuna dayanacak yüzlerce özel çözüm sunar.
Hassas döküm parçalar ve yüksek kal�tel� yapısı sayes�nde, bakımı bas�tt�r ve kullanım
ömrü mal�yetler� m�n�mumda tutulur, bu da SAER pompalarını "Okyanusa Dayanıklı"
hale get�r�r.

MADE IN ITALY
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kazanılabilir nitelikteki malzemelerin ayrılmasından sonra sahalara atık
kabulü yapılmasını tebliğ etmektedir.
Ancak, ülke genelinde atıkların tamamını ayıracak kapasitede ön işlem
tesisleri mevcut değildir. Dolayısıyla
kapasitenin artırılması gerekmektedir.
Ayrı toplama önlemleri de bu yatırımlardan daha hızlı bir şekilde hayata
geçirilmelidir.
3. DÖNGÜSEL EKONOMIYI
TEŞVIK ETMEK IÇIN
IZLENEBILECEK YOLLAR

Döngüsel ekonomi modelinde
çevre üzerindeki baskı azaltılmalı,
üretimde kaynak verimliliği sağlanmalı ve ikincil hammadde kullanımı
artırılmalıdır.
Türkiye’de döngüsel ekonomi ile
ilgili bir eylem planına veya döngüsel
ekonomi esaslarının çerçevesini çizen,
bu anlayışı teşvik eden bir mevzuata
özellikle kamusal alanda rastlanmamıştır. Döngüsel ekonomi önündeki
engellerin kaldırılması; bu yönde bir
mevzuatın hazırlanması ve bilinçlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi
geri döndürülemeyecek çevresel etkileri engelleyeceği gibi ekonomik fayda
da sağlayacaktır.

bedelleri ayrı ayrı değerlendirilerek;
katı atık kısmındaki vergilerin seçiminde, “attığın kadar öde” sistemleri
arasından ülke şartlarına en uygun
olanın seçilmesi ve ayrı toplayanların
ödüllendirileceği bir model önerilebilir.
Plastik poşetler gibi çeşitli ürünlerde, yasaklar ve zorunluluklar ile
tüketici tüketimi azaltmaya yönlendirilebilir. GÜS ve depozito sistemlerinin işlerliği artırılarak, özellikle
mevcut GÜS sistemleri içerisinde
üreticinin katılım paylarının gerçekçi bir şekilde düzenlenebilir. GÜS
ve depozito sistemlerine daha fazla
malzemenin dahil edilmesiyle hem
finansman hem de daha efektif bir
kontrol mekanizmasının kurulması
sağlanabilir. Bahsedilen sistemlere,
önceden belirtildiği üzere tarımsal
plastikler, balıkçı ağları ve diğer tüm
plastik malzemelerin dahil edileceği
bir sistem oluşturmak en sağlıklı
çözümü sunacaktır. Ambalaj Beyan
Sistemi’nin revize edilerek, ürünlerle

4. YATAY ATIK ÖNLEMLERI ILE
FINANSMAN SAĞLANMASI VE
DENETLEME MEKANIZMALARI
OLUŞTURULMASI

Tüm bu eylemlerin uygulanabilmesi için atık yönetim modelinin
finansmanı, kurulacak kural-ceza-teşvik mekanizmasının ve alınan mevzuat önlemlerinin denetlenmesini
sağlayacak mekanizmaların sağlıklı
çalışması önemlidir.
Kurulacak atık toplama sistemlerinin tasarımında bazı çerçeve kurallar
belirlenerek toplama oranının artırılması ve sisteme giren atıkların kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
Katı atıkların yönetimi ve atık su
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ilgili detaylı kompozisyon bilgilerini
içermesi; üreticiler, toplayıcılar, bertaraf firmaları ve ithalatçıları da sisteme dahil ederek ülke içerisindeki
her ambalajın takibini yapacak bir
forma sokulması atık takibini kolaylaştıracaktır. Beyan edilen verilerin dış
denetime açık olması, bu denetimler
üzerinden sicil takibi yapılabilmesi,
uygunsuzluk durumunda cezaların
caydırıcılığı veya uygun çalışma ölçütlerinin belirlendiği bir kademeli ücret
tarifesiyle teşvik sağlanması yönetimi
iyileştirilebilir.
Tüm bu verilerin dönemsel ve
şeffaf bir şekilde paylaşılır olması
da tüketicinin bilinçlendirilmesi için
faydalı olacaktır. Etkili izleme sonrasında şartlara uyum sağlamayan atık
üreticilerine yanlış atık yönetimi kapsamında caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bahsedilen tüm bu önlemler
rapor içerisinde detaylandırılmış ve
bir karne hazırlanarak Türkiye’nin
Plastik Atık Yönetimi Karnesi oluşturulmuştur.

ÜRÜNLER

Alarko’dan Güneş Enerjili Dalgıç Pompa 4TG Serisi

A

larko Güneş Enerjili
Dalgıç Pompa 4TG Serisi’nde kullanılan dalgıç pompaların tasarımında standart
pompalardan farklı dayanım
sınıflarına sahip malzemelerin kullanılması dikkat çekiyor. Pompa içerisinde kullanılan yataklar 3600-4000 dev/
dk.’ya uygun uzun ömürlü
olabilmesi için özel olarak
tasarlandı. Alarko Güneş
Enerjili Dalgıç Pompa Sistemlerinde kullanılan yüksek
verim ve enerji tasarrufu sağlayan ECM teknolojisine sahip fırçasız
daimi mıknatıslı ve dahili inverterli
DC motorlar sektörde fark yaratıyor.
Motorların giriş gücü maksimum
2200 W olup, giriş gücü ve yüke bağlı
olarak 500-3600 d/dk. aralığında

değişken hızda çalışıyor. Dahili
frekans inverteri, motorun
değişken yük altında güvenle
kalkış ve duruş yapmasını
sağlarken, sahip olduğu daimi
mıknatıslı rotor sayesinde
daha verimli ve daha düşük
kalkış torku ve daha düşük ısı
üretimi ile son derece uzun
ömürlü bir kullanım sunuyor.
Ayrıca motor içerisine yerleştirilmiş PTC’lerle Motor
sıcaklığı +85oC‘ye yükseldiğinde motor devir azaltarak
duruyor ve sıcaklık +75 °C‘ye
düştüğünde devir arttırarak çalışmasına otomatik olarak devam ediyor.
Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa
Sistemlerinin beyni SDP001 kontrol/
kumanda sistemi son derece gelişmiş,
kendi alanında en ileri teknolojisiyle

pompa ve motorun maksimum verimlilikte ve güven içerisinde çalışmasını
sağlayan sistemin beyni olarak işlev
görüyor. Bu sistemle birlikte Alarko
Güneş Enerjili Dalgıç Pompalar aynı
anda Güneş panelleri (DC), Rüzgar
Türbinleri (DC), Elektrik Şebekesi
(AC) ve Jeneratör (AC) ile çalışıyor.
Alarko Güneş Enerjili Dalgıç
Pompa Kontrol/Kumanda sistemi
kısmi yapay zekaya sahip olması ile
sektörde fark yaratıyor. Sistem çalışır
durumda ve güç kaynağını otomatik sen seç modunda bırakıldığında,
motor içerisindeki dahili mikroprosesörlerle iletişime geçen kumanda
sistemi aynı zamanda güneş enerji
panellerinin ürettiği elektriğin büyüklüğünü ve port 3'e bağlanmış alternatif enerji kaynağının değerini aynı
anda izliyor.

Masdaf'tan Uzun Ömürlü ve Tasarruflu
“NMP Monoblok Santrifüj Pompa”

M

asdaf, sürdürülebilir bir
dünya için farklı sektörlere
enerji ve su kaynaklarını etkili ve
verimli kullanan uzun ömürlü
pompa çözümleri sunmaya
devam ediyor. Masdaf, “NMP
Monoblok Santrifüj Pompa” ile
su ve endüstriyel sıvıların taşınmasında; enerjiden tasarruf, işletmede kolaylık ve uzun süreli kullanım avantajı sunuyor.
Yarım asra yaklaşan köklü geçmişiyle Türkiye’de pompa
sektörünün öncü markası olan Masdaf, güvenilir ve
tasarruflu akışkan teknolojileriyle sektörde fark yaratmaya devam ediyor.
Masdaf, gövde ve çarkları AISI 316 paslanmaz çelik
sacdan imal edilen “NMP Monoblok Santrifüj Pompa”
ile; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde sıvı
transferinde, binalarda su transferinde, sulama sistemlerinde, yıkama ve ters yıkama OEM proses ısıtma ve
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soğutmada, az ve orta agresif akışkanların transferinde, su arıtma ve
su filtreleme (Reverse Osmosis) sistemlerinde; su kaynaklarının etkin bir
şekilde kullanılmasına katkı sağlayarak, iklim kriziyle mücadelede önemli
rol oynuyor. 3-200 m³/h debi, 10-70
mss basınç gibi geniş bir çalışma aralığına sahip olan NMP Monoblok
Santrifüj Pompalar, -20 °C ile + 100 °C sıvı sıcaklık
aralığında ve akışkana göre farklı mekanik salmastra
opsiyonları ile çalışabiliyor. Hafif ve kompakt tasarımı
sayesinde az yer kaplayan NMP Monoblok Santrifüj
Pompalar, sessiz çalışma özelliğiyle de işletmelerde yüksek konfor sunuyor. Back-pull out özelliği, emme ve
basma hatlarını bozmadan, çark ve salmastraya kolayca
erişim imkânı sunarak, olası bir acil durum karşısında
mekanik salmastranın hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesine olanak sağlıyor.

İş dünyası için;
Bağımsız, tarafsız, güvenilir yayıncılık...
İş dünyasının, markaları, ürünleri, yeni teknolojiler,
teknik makaleler, kanaat önderlerinin görüşleri,
yöneticilerin söyleşileri, akademisyenler B2B Medya
dergileri ile basılı ve dijital olarak 920 bin profesyonel
okura ulaşıyor.
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Kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorum. (Kredi kartı talimat formu e-posta adresinize veya faksınıza gönderilecektir)

Tarih: .......................................................... İmza: ..........................................................
• Aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen okurların cayma hakkı bulunmaktadır.
• Öğrenci aboneliği % 50 indirimlidir.
• Fiyatlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerlidir.

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

FR 8.2.2/Rev: 05

SU VE ÇEVRE
SEKTÖRÜNÜN DERGISI
2005 yılından günümüze, su ve çevre teknolojileri,
atıksu arıtma, geri dönüşüm sektörlerinin markaları,
ürünleri, yeni teknolojiler, teknik makaleler, kanaat
önderlerinin görüşleri, yöneticilerin söyleşileri
Su ve Çevre Teknolojileri dergisiyle basılı ve dijital
olarak 209 bin profesyonel okura ulaşıyor.

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

www.suvecevre.com

%75'e kadar su maliyetinden tasarruf*

Blöf suyunu geri
kazandırıyoruz.
*Rielli olarak gerçekleştirdiğimiz endüstriyel
bir tesise ait projemizden alınan istatistiki değerdir.
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Kazancı Çevre Tekniği
Hasanpaşa mh. Sarayardı Cad. N.100/7 Kadıköy İstanbul T. 0216 337 22 37 info@rielli.com

rielli.com

