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1. GİRİŞ  

Dünya nüfusunun 2050’de 9,8 milyar kişiye ulaşacağı ve bu artışla eş zamanlı olarak küresel ölçekte gıda 

ve su taleplerinin de artacağı öngörülmektedir. Gelecekteki bu taleplere ek olarak iklim değişikliği ve su 

kıtlığı/stresi durumları da dikkate alındığında su kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir. Bu 

rehber belge, su kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin teorik kavramları ve 

pratik uygulamaları ele almaktadır. 

1.1. Türkiye’deki Su Kaynakları ve Su Varlığı  

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km³’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su 

olarak, kalan %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su 

kaynaklarının da %90’ı kutuplarda ve yeraltında bulunmaktadır. Bu rakamlar, elverişli tatlı suya 

ulaşmanın zorluğunu ortaya koymaktadır. 

Türkiye’nin su potansiyeli ve suların kullanım alanları, Tablo 1 ile verilmektedir: 

Tablo 1. Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Kullanım Alanları. Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (2019). 

Yıllık yağış miktarı 574 mm 

Yıllık yağış miktarı 450 milyar m³ 

Kullanılabilir yüzey suyu miktarı 98 milyar m³   (% 87,5) 

Kullanılabilir yeraltı suyu miktarı 14 milyar m³   (% 12,5) 

Toplam kullanılabilir su miktarı 112 milyar m³   (% 100) 

Sulamalarda kullanılan su miktarı 44 milyar m³     (% 77) 

Sanayi ve İçme Suyunda 

kullanılan su miktarı 

13 milyar m³     (% 23) 

Toplam kullanılan su miktarı 57 milyar m³   (% 100) 

2014 Yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS) ‘ne 

göre Türkiye’deki akarsular; 25 ana su havzası, 1.848 alt havza, 14.608 mikro havzaya bölünmüştür. Ana 

havzaların dört tanesi (Vangölü, Konya, Akarçay, Burdur Gölü) Kapalı Havzadır (DSİ, 2018). 

Su kıtlığı veya stres durumunu tanımlamak için kullanılan Falkenmark indeksine göre su kıtlık/stres 

durumu, ülke veya bölgede kişi başına düşen su miktarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır (3. Tarım 

Orman Şûrası, 2019):  

 Mutlak Su Kıtlığı Olan : Yılda kişi başına düşen su miktarı 500 m³’ten az olması, 

 Su Kıtlığı Olan   : Yılda kişi başına düşen su miktarı 1.000 ~ 500 m³ arası, 

 Su Sıkıntısı Olan   : Yılda kişi başına düşen su miktarı 1.700 ~ 1.000 m³ arası, 

 Su Sorunu Olmayan : Yılda kişi başına düşen su miktarı 1.700 m³’ten daha fazla olması. 
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Türkiye’de 2020 yılında kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.346 m³ ‘dür  Bu duruma göre 

Türkiye su  sıkıntısı olan ülke konumundadır (DSİ, 2020). Şekil 1, Türkiye’de Falkenmark Stres İndeksine 

göre havzalarda kişi başına düşen su potansiyelini göstermektedir1. 

 

Şekil 1. Falkenmark Su Stres İndeksine Göre Havzalarda Kişi Başına Düşen Su Potansiyeli. Kaynak: SYGM (2018).  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2040 yılı için Türkiye nüfusunun 100 milyon olacağını öngörmektedir 

(TÜİK Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080).  

Mevcut toprak ve su kaynaklarının korunabildiği varsayımı ile 2040 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir 

yıllık su miktarı 1.120 m³ olacaktır. Bu değer Türkiye’yi su kıtlığı olan ülke sınırlarına oldukça 

yaklaştırmaktadır.  

Yıllık kullanılabilir su miktarı değerinde, ülkenin ekonomik olarak büyümesi, tüm sektörlerde su kullanım 

miktarlarında da artışa sebep olabilecektir. Bu durum su kaynakları konusunda baskıları da arttıracaktır. 

Bu sebeple gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akılcı 

kullanılması gerekmektedir.  

Günümüzde kuraklık tehlikesi de kendini hissettirmeye başlamıştır. Kuraklığın kentlerin su ihtiyacının 

karşılanmasında bir darboğaz yaratmasından doğadaki canlıların üreme ve gelişmelerini etkilemesine, 

tarımsal üretimin azalmasından göçlere kadar birçok sosyo-ekonomik etkisi bulunmaktadır. 2017 yılında 

son 44 yılın en kurak dönemi yaşanmıştır. Şekil 2, Türkiye’deki Mayıs 2018 ve Nisan 2020 arasındaki 

kuraklık haritasını göstermektedir. 

                                                                 
1 SYGM. (2018). Milli Su Yönetimi Sistemi Fizibilite Raporu. 
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Şekil 2. Türkiye Son 24 Aylık Kuraklık Haritası. Kaynak: www.mgm.gov.tr (2020). 

Türkiye'nin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklılıklar göstermekte olup, bazı akarsu 

havzalarında su ihtiyaçlarının, kaynakların potansiyelini aşmış durumda olduğu görülmektedir. Bununla 

birlikte Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklanan yaz sıcaklıklarının artması, kış yağışlarının azalması, 

yüzey sularının kaybı, kuraklıkların sıklaşması, toprağın bozulması, kıyılarda erozyon, taşkın ve su 

baskınları gibi etkiler doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit etmektedir (Çapar, 2019).  

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin havza bazında değerlendirilmesi kapsamında 25 havza için; 

ortalama sıcaklık, toplam yağış, brüt su potansiyellerinin referans dönemine göre değişimi 30 yıllık 

dönemler için değerlendirilmiş olup, havzada gerçekleşmesi olası ekstrem değerler verilmiştir. Elde 

edilen verilerin, projeksiyon dönemi boyunca mevsimsel ve yıllık ölçeklerde Türkiye üzerinde önemli bir 

ısınmayı, yağışlarda bölgesel olarak artış ve azalışları (+40 mm ile -60 mm arasında), kar yağış 

miktarlarında azalmayı işaret ettiği görülmektedir.  

Dünyadaki kullanılabilir su kaynaklarının kısıtlı olması, suyu günden güne daha değerli hale 

getirmektedir. Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı, bu durumun Türkiye için de farklı olmadığını 

göstermektedir. Bu durum içme-kullanma, sanayi ve tarım sektörlerinde kullanılacak suyun verimli 

şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. 

1.2. Metodolojik Rehberin Amacı  

Su verimliliği kavramı “bir ürünün veya hizmetin üretiminde en az miktarda su kullanımı” ya da “aynı 

miktarda su ile daha fazla ürünün ya da hizmetin üretilmesi” olarak tanımlanabilir (Vikers, 2002; EC, 

2009; BSTB, 2013). Su verimliliği ve su tasarrufu kavramları çoğu zaman birbiri yerine kullanılıyor 

olmasına rağmen bu terimler kavramsal olarak farklılıklar içermektedir. Bu kavramları ayrıştıran en 

önemli nokta; su verimliliği kavramının suyun kullanımının kısıtlanmasını değil önleyici ve kontrol 

tedbirleriyle israf edilmesinin önlenmesini ifade etmesidir.  

http://www.mgm.gov.tr/
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Proje kapsamında yer alan Teknik Rapor 0301. Su Verimliliği ve Fiyatlandırmasına İlişkin Mevcut 

Durum Raporunda özetlenen içme-kullanma suyu, sanayi ve tarım sektöründeki su kullanım verimliliği 

ve su fiyatlandırmasının karakterizasyonu ve tespiti yapıldıktan sonraki aşama, su kullanım verimliliğinin 

ve su fiyatlandırma uygulamalarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemektir. İçme-Kullanma 

Suyu, Sanayi ve Tarım Sektörleri için Pilot Alanlara İlişkin Fizibilite Çalışmaları ve İçme-Kullanma Suyu, 

Sanayi ve Tarım Sektörü için Eylem Planları ile su verimliliğini iyileştirmeye yönelik önerilen tedbirler, bu 

tedbirlerin uygulanmasının tahmini maliyeti ve tümü için uygulama planı belirlenmiştir. 

Daha önce sözü edilen raporlardan elde edilen bulgular neticesinde içme-kullanma suyu, sanayi ve tarım 

sektörlerinde su kullanımı verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik izlenecek yol ve uygulanacak yöntemleri 

özetlemek amacıyla Su Verimliliğine İlişkin Metodolojik Rehber geliştirilmiştir. 

1.3. Rehberin İçeriği  

Rehber, aşağıdaki hususları ele almaktadır: 

 Su kullanımı verimliliği değerlendirilirken genel olarak kullanılan ana kavram ve kriterlere ilişkin 

kuramsal çerçeve şunları kapsamaktadır: 

o İçme Kullanma Suyu Sektörü: Su verimliliğine dair kavramlar ve tanımlar, indeksler ve 

oranlar ve su verimliliği değerlendirmesi. 

o Sanayi Sektörü: Endüstriyel su tasarrufuna ilişkin Mevcut En İyi Teknikler, NACE kodları 

ve Mevcut En İyi Uygulamalara ilişkin Referans Dökümanlar (BREF). 

o Tarım Sektörü: Su verimliliğine ilişkin kavramlar ve tanımlar ile su verimliliği 

değerlendirmesi 

 İçme-Kullanma Suyu Sektöründe Su Verimliliği: 

o Mevcut durumun değerlendirilmesi 

o Hidrolik modelleme 

o BÖA ve BYA'ların oluşturulması 

o Altyapıların rehabilitasyonu 

o SCADA sistemlerinin uygulanması 

o İdari kayıpların azaltılması 

o Su kayıplarının yönetimi 

o Su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirme kampanyaları 

o Tarifelerin yönetimi 

o Tedbirler Programının uygulanması 

 Sanayi Sektöründe Su Verimliliği: 

o Sanayi tesislerinde mevcut durumun değerlendirilmesi 

o Veri gereklilikleri ve anket geliştirilmesi 

o BREF dökümanlarının analizi 

o Su verimliliği ve su denkliği 

o Uygulanacak MET'lerin belirlenmesi 

o Su tasarrufu analizi 

o Tedbirlerin uygulanmasının ekonomik/finansal değerlendirmesi 
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 Tarım Sektöründe Su Verimliliği: 

o Mevcut Durum Değerlendirmesi  

o Sulama Verimliliğinin İyileştirilmesine Yönelik Tedbirler 

o Sulama Verimliliğine Etki Eden Uygulama Örnekleri 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

''Avrupa'nın Su Kaynaklarının Korunması Hakkında Kılavuz'' (EC, 2012) olarak bilinen ve Komisyonun 

Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesine 

sunduğu belgede, su verimliliği ve hassasiyeti tedbirlerinin su kütlelerinin ekolojik ve kimyasal 

durumuna olumlu etkilerinin olmasının beklendiği, bu tedbirler alınmadığındaysa olumsuz etkilerin 

beklendiği belirtilmektedir. Bu dökümanda su kullanım verimliliğini iyileştirmeye yönelik olarak, 

halihazırda su sıkıntısı çeken veya çekmesi beklenen nehir havzaları için birçok tedbir belirlenmiştir. Bu 

tür hedefler, su kullanan tüm temel sektörlere yönelik ve su kütlelerinin iyi duruma ulaşmasını sağlama 

hedefi ile bağlantılı olmalıdır.  

Bu amaçlar, su kullanımı ve tüketiminin olası artışını sınırlamak için teşvik edici su fiyatlandırması ile 

birlikte uygulanmalıdır. Hacim esaslı ölçüme dayalı su fiyatlandırması, su verimliliğini iyileştirmek için 

güçlü bir araç olup su kıtlığı ve su sıkıntısı problemlerinde azalma ile sonuçlanacaktır. 

Yukarıdakiler ışığında, aşağıdaki bölümler, suyun kullanımıyla ilgili genel hususlar ile içme-kullanma suyu, 
sanayi ve tarım sektörlerinde su kullanım verimliliğin değerlendirilmesinde yer alan temel kuramsal 
kavramları kapsayacaktır. 
 

2.1. İçme-Kullanma Suyu Sektörü 

2.1.1. Su Verimliliği: Kavramlar ve Tanımlar  

İçme-kullanma suyu sektöründe su kullanımına ilişkin verimlilik kavramı iki ana konuyu kapsamaktadır: 

(1) su tedarik zincirinde (çekimden tüketime kadar) kaybolan su miktarının azaltılması, (2) farklı 

ihtiyaçların karşılanması için içme suyunun rasyonel kullanımının iyileştirilmesi. Bu konulardan ilkine 

ilişkin olarak, iletim ve dağıtım aşamasında su kayıplarını belirlemenin etkili yolu su tedarik zincirinin 

farklı alt bileşenleri boyunca suyun hareketini takip etmektir. Şekil 3, su tedarik zincirinin farklı 

bileşenlerini göstermektedir: 

 

Şekil 3. Su Tedarik Zinciri. 

Yukarıda yer alan her bir bileşen için su kullanım verimliliği ayrı ayrı değerlendirilebilir ve tüm bileşenlere 

dair farklı tahmini verimliliklerin toplanmasıyla toplam verimlilik elde edilir. Her bir bileşen için dikkate 

alınması gereken hususlar şunlardır: 

 SU ÜRETİMİ: Su üretimi bileşeni, su çekimi ve  -varsa- su arıtımını içermektedir. Çekilen suyun 

kaynağı yer üstü suları (kaynak suları, nehirler, göller, barajlar vb.), yeraltı suyu (kuyular) veya 

her ikisi de olabilir. Çekilen suyun kalitesi nihai kullanım noktasında ihtiyaç duyulan kriterleri 

karşılamıyorsa ön arıtma amaçlı su arıtma tesisleri ve buna bağlı olarak terfi istasyonları, su 

depoları gibi unsurlar da “su üretimi bileşeni" kapsamında düşünülebilir. 
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 SU İLETİMİ: Su iletimi bileşeni, kaynaktan suyun dağıtılmadan önceki son varış noktasına yani 

ana rezervuara aktarılmasını sağlayan su iletimi hatlarına karşılık gelmektedir. Bu bileşende 

dikkate alınan ana unsurlar, boru hatları, terfi istasyonları ve ana su depolarıdır. 

 SU DAĞITIMI: Su dağıtımı bileşeni, su iletiminin son noktasından, nihai kullanıcıların su temini 

bağlantılarına kadar dağıtım şebekelerinde yer alan tüm unsurları içermektedir. Bu unsurlar, 

yardımcı bileşenleri ile boru hatları, terfi istasyonları ve şebekede bulunan işletmede olan su 

depolarıdır. 

 ATIKSU TOPLAMA: Atıksu toplama bileşeni, su kullanıcılarının deşarj noktalarında oluşan tüm 

atıksuyu toplayan ve atıksu arıtma tesisine ileten veya atıksu arıtma tesisi bulunmuyorsa 

arıtılmamış kanalizasyon deşarj noktasına ileten kanalizasyon şebekesi ile ilgilidir. Bu 

bileşendeki tipik unsurlar kanalizasyon şebekesi, atıksu takviye pompa istasyonları ve varsa ara 

atıksu depolarıdır. 

 ATIKSU ARITIMI: Bu bileşen, nihai deşarj öncesinde kanalizasyonun arıtıldığı mevcut atıksu 

arıtma tesislerini içermektedir. 

 YENİDEN KULLANILAN SU: Arıtılan suyun yeniden kullanıldığı durumlarda, bu son bileşen 

yeniden kullanılan suyun atıksu arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra  iletimi ve dağıtımına 

yönelik altyapıları kapsamaktadır. 

Aşağıdaki bölümlerde, su tedarik zincirinin sözü edilen bileşenlerinin her biri ve bunların her birinde su 

dengesini karakterize etmek için toplanması gereken değişkenler tanımlanmıştır. İçme-Kullanma suyu 

sektörü için su verimliliği çalışmalarında yararlanılabilecek örnek veri toplama formu Ek-1’de yer 

almaktadır.  

2.1.1.1. Su Üretimi 

Su üretimi bileşenindeki tipik altyapıların karakterize edilmesi için bir dizi değişkenin toplanması 

gereklidir.Tablo 2, bu değişkenleri özetlemektedir. 

Tablo 2. Su Temini Sistemlerinin Su Üretimi Bileşenine İlişkin Karakterizasyon Verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Su Kaynağının Yeri (X, Y, Z Koordinatları) 

 Kaynak Tipi (Yerüstü/Yeraltı) 

 Kaynağın Türü (Kaynak Suyu, Nehir, Göl, 
Baraj, Kazılmış Kuyu, Sondajla Açılmış 
Kuyu vs.) 

 Su Çekim Yapısının Türü (Baraj, Kuyu, 
Nehir Su Alma Yapısı vb.) 

 Su Çekim Yapısının İnşa Yılı 

 Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

 İşletmeci  (Kurum Adı) 

 Yıllık Çekim Miktarı (m³/yıl) 

 Eğer bir su arıtma tesisi varsa: 

- Arıtma türü 

- İşletmeci (Kurum Adı) 

- Arıtma Tesisinin İnşa Yılı 

- Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

- Tesis kapasitesi (m³/gün) 

- Giriş hacmi (m³/yıl) 

- Yıllık üretim miktarı (m³/yıl) 

- Yıllık kayıplar (m³/yıl veya yıllık üretimin 

%'si üzerinden) 

 Yeraltı suyu ise:  

- Kuyudaki pompa sayısı 

- Kurulu pompaların toplam gücü (Kw) 

- Toplam pompa kapasitesi (l/s) 

 Su Deposu var ise: 

- Su Deposunun Yeri (X, Y, Z Koordinatları) 

- Su deposunu besleyen suyun kaynağı 

(kaynağın adı) 
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KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

- Yıllık pompalanan toplam su miktarı 

(m³/yıl) 

- Su Deposunun Türü (materyali (beton, 

demir vs.), tipi (yüzeysel, gömülü) vb.) 

- Kapasite (m³) 

- Yükseklik (mSS) 

- Su Deposunun İnşa Yılı. 

- Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

- Eğer varsa kimyasal arıtmanın türü 

(klorlama ve/veya diğer) 

- Su deposundaki ortalama giriş hacmi 

(m³/yıl) 

- Su deposundan hizmete sunulan toplam 

su hacmi (m³/yıl) 

- Su deposundaki tahmini kayıp miktarı 

(m³/yıl veya %) 

 Su çekimi veya arıtma tesisinden sonra bir 

terfi istasyonu bulunuyorsa: 

- Terfi İstasyonunun Yeri (X, Y, Z 

Koordinatları) 

- Pompa Sayısı 

- Kurulu pompaların toplam gücü (Kw) 

- Toplam pompa kapasitesi (l/s) 

- Yıllık pompalanan toplam su miktarı 

(m³/yıl) 

Dikkate alınan değişkenlerin çoğu, su hizmeti sağlayan kurumlar tarafından bilinen değişkenler olup 

ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadırlar. Ancak değişkenlerin bir kısmının dolaylı yöntemler 

kullanılarak veya su sistemlerini yöneten teknik personelin tecrübeleri doğrultusunda uzman görüşüne 

dayalı kabullerle tahmini olarak hesaplanmaları gerekmektedir. Hesaplanması gereken tipik değişkenler 

şunlardır: 

 Su arıtma tesisindeki yıllık kayıp miktarı: Birçok durumda, arıtma tesislerindeki giriş ve çıkış 

hacimleri ölçülmektedir. Böylelikle giriş hacminden çıkış hacmi çıkartılarak kayıp miktarı kolayca 

belirlenebilmektedir. Bu hacimler ölçülmüyorsa, mevcut bilgilerden yararlanılarak tahmini 

olarak hesaplanmaları gerekir. Eğer varsa, terfi istasyonlarının debileri ve çalışma saatleri, suyu 

arıtma tesisinin içine ve dışına taşıyan boruların ölçüleri, arıtma tesisinin tasarım kapasitesi 

değerleri ve tesisin yıl içerisinde tam kapasite çalıştığı süre gibi bilgiler bu amaçla kullanılabilir. 

Hacimler ister ölçülüyor ister tahmini olarak hesaplanıyor olsun, bir arıtma tesisinde yıllık kayıp 

miktarının hesaplanması için şu formül kullanılır: 

𝐿𝑤𝑡 =  𝑉𝑖 –  𝑉𝑜 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Lwt, su arıtma tesisindeki yıllık kayıp miktarını ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vi, su arıtma tesisinin yıllık giriş hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vo, su arıtma tesisindeki yıllık çıkış hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

 Su depolarındaki yıllık kayıp miktarı: Yine, eğer su depolarında giriş ve çıkış hacimlerini 

kaydeden sayaçlar varsa, kayıp miktarı bu iki hacim birbirinden çıkartılarak kolayca 

hesaplanabilir. Ne yazık ki birçok sistemde bu sayaçlar olmayabiliyor. Bu nedenle, kayıp 

miktarının tahmini olarak hesaplanması gerekiyor. İki senaryo göz önünde bulundurulabilir: (i) 

su depoları yapısal açıdan iyi durumda ve depodan sızıntı yok, dolayısıyla kayıplar yalnızca 

depolardaki taşkınlar sırasında gerçekleşebilir. (ii) Su depolarında yapısal aksaklıklardan dolayı 

sızıntılar var. 
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İkinci senaryoda, sızıntıyı belirlemenin tek yolu, su deposundaki giriş ve çıkış hacimlerinin 

ölçüldüğü ve sızıntı miktarının belirlendiği bir saha çalışması hazırlamaktır. Öte yandan birinci 

senaryoda ise, tahmini hesaplama yalnızca İşletme ve Bakımdan sorumlu teknik personelin 

sistemin performansı ile ilgili bilgilerinden yararlanılarak yapılabilir. Teknik personelin, 

deneyimleri doğrultusunda taşkınlarla gerçekleşen su kayıp miktarını tahmini olarak 

hesaplaması gerekir. Bu bilgiler mevcut olduğunda, su depolarındaki yıllık kayıp miktarının 

hesaplanması için şu formül kullanılmaktadır: 

𝐿𝑠𝑟 =  𝑉𝑟𝑖 –  𝑉𝑟𝑜 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Lsr, su depolarındaki yıllık kayıp miktarını ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vri, su depolarındaki yıllık giriş hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vro su depolarındaki yıllık çıkış hacmini ifade etmektedir. (m³/yıl). 

2.1.1.2. Su İletimi  

Tablo 3, Su İletimi bileşeninin karakterizasyonu için toplanması gereken bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 3. Su Temini Sistemlerinin Su İletimi Bileşenine İlişkin Karakterizasyon Verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 

 İsale hattının başlangıç noktasının konumu 
(koordinatları) 

 İsale hattının son noktasının konumu 
(koordinatları) 

 İşletim türü (cazibe veya terfi) 

 Her bir boru tipinin uzunluğu (her bir boru 
materyalinin km cinsinden uzunluğu) 

 Her bir boru çapının uzunluğu (mm cinsinden 
her bir boru çapının km cinsinden uzunluğu) 

 Toplam boru uzunluğu (Km) 

 İnşa Yılı ve varsa yenilenme (iyileştirme) yılı 

 Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

 Başlangıç noktasında yıllık giriş hacmi (m³/yıl) 

 Son noktada yıllık çıkış hacmi (m³/yıl) 

 İsale hattındaki tahmini kayıplar (m³/yıl veya 
%) 

 Terfi istasyonları varsa: 
- Terfi istasyonlarının sayısı 

- Terfi istasyonlarının yeri (koordinatlar) 

- Her bir terfi istasyonundaki pompaların sayısı. 

- Her bir terfi istasyonuna kurulu pompaların 

toplam gücü (Kw) 

- Her bir terfi istasyonunun toplam kapasitesi 

(l/s) 

- Her bir terfi istasyonunda yıllık su hacmi 

(m³/yıl) 

 Ana su depoları mevcutsa: 
- Su Deposunun Yeri (Koordinatları) 

- Su Deposunun Türü (materyali (beton, demir 

vs.), tipi (yüzeysel, gömülü) vb.) 

- Kapasite (m³) 

- Yükseklik (mSS) 

- İnşa Yılı 

- Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

- Eğer varsa kimyasal arıtmanın türü (klorlama 

ve/veya diğer) 

- Su deposundaki ortalama giriş hacmi (m³/yıl) 

- Su deposundan hizmete sunulan toplam su 

hacmi (m³/yıl) 

- Su deposundaki tahmini kayıp miktarı (m³/yıl 
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KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

veya %) 

Su iletim altyapılarının karakterizasyonu için dikkate alınan değişkenler arasında, genellikle isale 

hatlarının giriş ve çıkış noktalarında sayaçlar bulunmadığı için belirlenemeyen değişken, isale hattındaki 

kayıp miktarıdır. Bu durumda bu değerin tahmini olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu tahmini 

hesaplama her zaman kolay olmamakta ve isale hattındaki su kayıp miktarı konusunda bir fikir 

verebilecek olan arızalar ile kaçaklar hakkındaki kayıtların mevcudiyetine dayanmaktadır. Bu bilgiler 

mevcut değilse, İşletme ve Bakım personelinin uzmanlığı kullanılarak bu kayıp miktarı tahmini olarak 

hesaplanabilir. İsale hattının giriş ve çıkış noktasındaki debiler mevcutsa veya mevcut olmadığı durumda 

tahmini olarak hesaplanabiliyorsa, kayıp miktarının hesaplanması için şu formül kullanılır: 

𝐿𝑡𝑙 =  𝑉𝑖 –  𝑉𝑒 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Ltl, isale hattındaki yıllık kayıpları ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vi, isale hattının başlangıç noktasındaki yıllık giriş hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

Ve, isale hattının sonundaki yıllık çıkış hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

2.1.1.3. Su Dağıtımı  

Tablo 4, Su Dağıtımı bileşeni için toplanması gereken değişkenlerle ilgili bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 4. Su Temini Sistemlerinin Su Dağıtımı Bileşenine İlişkin Karakterizasyon Verileri.  

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Su dağıtım şebekesinin başlangıç noktasının konumu (koordinatları) 

 İşletim türü (cazibe, terfi veya karma) 

 Hizmet verilen alanın maks. ve min. yüksekliği (mSS) 

 Boru tipi (materyal) 

 Her bir boru tipinin uzunluğu (her bir boru materyalinin km cinsinden uzunluğu) 

 Her bir boru çapının uzunluğu (mm cinsinden her bir boru çapının km cinsinden 

uzunluğu) 

 İnşa Yılı 

 Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

 Başlangıç noktasında yıllık giriş hacmi (m³/yıl) 

 Hizmet verilen nüfus 

 Su bağlantılarının sayısı 

 Dağıtım şebekesinin ortalama çalışma basıncı (bar) 

 Yıllık faturalandırılan su hacmi (m³/yıl) 

 Fatura tahsilat oranı (%) 

 Dağıtım şebekesindeki tahmini sızıntı ve kayıp miktarı (m³/yıl veya %) 

 Terfi istasyonları mevcutsa (su iletimi ile aynı bilgiler söz konusudur) 

 İşletmede olan su deposu varsa (su iletimi ile aynı bilgiler söz konusudur). 
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 Fatura Tahsilat Oranı (%) ve Dağıtım şebekesindeki tahmini sızıntı ve kayıp miktarı (m³/yıl) 

değişkenlerinin hesaplanmasına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

 Fatura Tahsilat Oranı (%): Fatura tahsilat oranı, toplam faturalandırılan miktarın gerçekte tahsil 

edilen kısmını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, tarife tahsilat sürecinin ne kadar etkin olduğu 

hakkında fikir vermektedir. Bu oranın hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

𝐵𝑐 (%) =
 𝑉𝑐

𝑉𝑏
 

 Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Bc, fatura tahsilat oranını ifade etmektedir (%). 

Vc, tarife tahsilatının yapıldığı yıllık faturalandırılan su hacmini ifade etmektedir  (m³/yıl). 

Vb, yıllık faturalandırılan su hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

 Dağıtım şebekesindeki tahmini sızıntı ve kayıp miktarı (m³/yıl): Dağıtım şebekesinde su 

kayıplarının tahmini olarak belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü genellikle bu miktarın doğrudan 

hesaplanmasına ilişkin veriler bulunmamaktadır. Bu noktada bilmemiz gereken iki değer, 

dağıtım hattındaki yıllık giriş hacmi ile yıllık faturalandırılan hacimdir. Bu iki değer arasındaki 

fark, dağıtım şebekesindeki sızıntı ve kayıpları (dağıtım şebekesindeki fiziki kayıplar), idari 

kayıpları (sayaç ve faturalandırma hataları ile kaçak bağlantılar) ve faturalandırılmayan izinli su 

tüketimini (ör. camiler ve umumi parklar) içeren bir değer verecektir. Yinelemek gerekirse, bu 

bileşenlerden her birinin göreli değerini belirlemek için su sistemini yöneten personelin 

uzmanlıklarından ve görüşlerinden yararlanılması gerekmektedir. Tahmini hesaplama 

yapıldıktan sonra, dağıtım şebekesindeki sızıntı ve kayıpların hesaplanması için aşağıdaki formül 

kullanılmaktadır: 

𝐿𝑑 =  𝑉𝑖𝑡 –  𝑉𝑏 –  𝑉𝑎 −  𝑉𝑎𝑏 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Ld, dağıtım şebekesindeki tahmini sızıntı ve kayıp miktarını ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vit, dağıtım şebekesinin başlangıç noktasındaki yıllık giriş hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vb, yıllık faturalandırılan su hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

Va, yıllık toplam idari kayıp hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vab, yıllık toplam faturalandırılmayan izinli tüketim hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

2.1.1.4. Atıksu Toplama  

Atıksu toplama ve atıksu arıtımı, çoğunlukla arıtılan atık suyun, su zinciri verimliliğini arttırmak için bir 

araç olarak tekrar kullanılma olasılığı nedeniyle incelenmelidir. Tablo 5, Atıksu Toplama bileşeninin 

karakterizasyonu için toplanması gereken bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 5. Su Temini Sistemlerinin Atıksu Toplama Bileşenine İlişkin Karakterizasyon Verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 İşletim türü (cazibe, terfi veya karma) 

 Hizmet verilen alanın maks. ve min. yüksekliği (mSS) 

 Boru tipi (materyal) 
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KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Her bir boru tipinin uzunluğu (her bir boru materyalinin km cinsinden uzunluğu) 

 Her bir boru çapının uzunluğu (mm cinsinden her bir boru çapının km cinsinden uzunluğu) 

 İnşa Yılı ve varsa yenilenme yılı 

 Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

 Atıksu arıtma tesisine deşarj edilen veya arıtılmamış yıllık atıksu hacmi (m³/yıl) 

 Kanalizasyon şebekesine bağlı nüfus (%) 

 Atıksu bağlantı sayısı 

 Yıllık tahmini iletilen su hacmi (m³/yıl) 

 Kanalizasyon şebekesindeki tahmini kayıp miktarı (m³/yıl )  

 Eğer takviye pompa istasyonları bulunuyorsa (su iletimi terfi istasyonları ile aynı bilgiler 
söz konusudur). 

 Eğer işletmede olan atıksu depoları bulunuyorsa (su iletimi ile aynı bilgiler söz 
konusudur). 

 

Kanalizasyon  şebekesine bağlı nüfus (%) ve kanalizasyon şebekesindeki tahmini kayıp miktarı (m³/yıl ) 

değişkenlerinin hesaplanmasına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 Kanalizasyon şebekesine bağlı nüfus (%) Bu oran, su temini sisteminin yanı sıra kanalizasyon 

şebekesinde de bağlı olan abone sayısının belirlenmesiyle kanalizasyon şebekesinin gelişim 

düzeyini ortaya koymaktadır. Bu oranın hesaplanması için şu formül kullanılmaktadır: 

𝑆𝑁𝑐 (%) =  
𝑁𝑤𝑤𝑐

𝑁𝑤𝑐
 

      Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

SNc , kanalizasyon şebekesine bağlı olan nüfusun oranını ifade etmektedir (%). 

Nwwc , atık su bağlantılarının sayısını ifade etmektedir. 

Nwc , su temini bağlantılarının sayısını ifade etmektedir. 

 Kanalizasyon şebekesindeki tahmini kayıp miktarı (m³/yıl): Bu bilgi, kanalizasyon sisteminin 

durumunun değerlendirilmesi için gereklidir. Kanalizasyon şebekesinin fiziki durumu iyi değilse 

kurak dönemlerde kaçaklar, yağışlı dönemlerdeyse sızmalar meydana gelebilir. Kanalizasyon 

şebekesindeki kayıp miktarının hesaplanması için kullanılan standart formül aşağıdaki gibidir: 

𝐿𝑠𝑤 =  𝑉𝑏𝑤 –  𝑉𝑤𝑤𝑡𝑝 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Lsw kanalizasyon şebekesindeki yıllık tahmini kayıp miktarını ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vbw, yıllık faturalandırılan su teminini ifade etmektedir (m³/yıl). 

Vwwtp, atık su arıtma tesisine yıllık olarak giren atıksu hacmini ifade etmektedir (m³/yıl). 

2.1.1.5. Atıksu Arıtma  

Tablo 6, Atıksu Arıtma bileşeninin karakterizasyonu için toplanması gereken bilgileri özetlemektedir: 
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Tablo 6. Su Temini Sistemlerinin Atıksu Arıtma Bileşenine İlişkin Karakterizasyon Verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Atıksu Arıtma Tesisinin Yeri (X,Y, Z Koordinatları) 

 Arıtma türü (Birincil İkincil, Üçüncül, Doğal biyolojik, diğer) 

 İnşa Yılı ve varsa yenilenme yılı ile bakım periyotları 

 Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

 Tasarım kapasitesi (m³/gün) 

 Yıllık Arıtılmış Su Hacmi (m³/yıl) 

 Yıllık Giren Su Hacmi (m³/yıl)  

 Ortalama giriş suyu debisi (m³/gün) 

 Ortalama çıkış suyu debisi (m³/gün) 

 Deşarj yeri (nehir, göl, deniz vs. ve koordinatları) 

 Eşdeğer nüfus 

 İzleme sıklığı (günlük, haftalık, aylık vs.) 

 Örnek türü (anlık, karışık ya da kompozit numune) 

 Aşağıdaki parametreler için en az bir tam yılı kapsayan analiz sonuçları: 

o Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) 

o Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 

o Fekal Koliformlar 

o Toplam Askıda Katı Maddeler (TSS) 

o pH 

o Toplam Fosfor 

o Toplam Azot 

2.1.1.6. Yeniden Kullanılan Su  

Tablo 7 yeniden kullanılan Su bileşeni için toplanması gereken bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 7. Su Temini Sistemlerinin Yeniden Kullanılan Su Bileşenine İlişkin Karakterizasyon Verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yeniden kullanılan su şebekesinin başlangıç noktasının adı ve konumu (koordinatları) 

 Yeniden kullanılan su şebekesinin nihai noktasının adı ve konumu (koordinatları) 

 İşletim türü (cazibe veya terfi) 

 Her bir boru tipinin uzunluğu (her bir boru materyalinin km cinsinden uzunluğu) 

 Her bir boru çapının uzunluğu (mm cinsinden her bir boru çapının km cinsinden uzunluğu) 

 İnşa Yılı 

 Altyapı Sahibi (Kurum Adı) 

 Toplam temin edilen su miktarı (m³/yıl) 

 Yeniden kullanılan suyu kullananların sayısı 

 Yıllık faturalandırılan su hacmi (m³/yıl) 

 Yeniden kullanılan su şebekesindeki tahmini kayıp miktarı (m³/yıl veya %) 
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KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Terfi istasyonları mevcutsa (su iletimi terfi istasyonları ile aynı bilgiler söz konusudur). 

 Su depoları bulunuyorsa (su iletimi terfi istasyonları ile aynı bilgiler söz konusudur). 

 

Yeniden kullanılan su şebekesindeki tahmini sızıntı miktarı (m³/yıl ) değişkeninin hesaplanmasına ilişkin 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

 Yeniden kullanılan su şebekesindeki tahmini sızıntı miktarı (m³/yıl): Kullanılmış suların 

yeniden kullanıldığı sistemler söz konusu olduğunda, normalde hem üretilen yeniden kullanılan 

su miktarı hem de faturalandırılan (veya temin edilen) yeniden kullanılan su miktarı ölçülür. 

Dolayısıyla bu durumda yeniden kullanılan su şebekesindeki kayıp miktarının hesaplanması için 

şu formül kullanılmaktadır: 

𝐿𝑟𝑤 =  𝑉𝑖𝑟𝑤 –  𝑉𝑏𝑟𝑤 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Lrw, yeniden kullanılan su şebekesindeki yıllık tahmini sızıntı miktarını ifade etmektedir (m³/yıl). 

Virw, şebekenin başlangıç noktasındaki yıllık yeniden kullanılan su giriş hacmini ifade 

etmektedir (m³/yıl). 

Vbrw, yıllık faturalandırılan (veya temin edilen) yeniden kullanılan su miktarını ifade etmektedir 

(m³/yıl). 

2.1.1.7. Su Kayıpları ve Su Dengesi 

Uluslararası Su Birliği (IWA), uzun yıllardır su verimliliğinin değerlendirilmesi için farklı yaklaşımların 

araştırılması ve önerilmesinde lider kuruluştur. Genel sistem ve bileşenleri için su dengesinin 

hesaplanmasına büyük önem veren genel bir metodoloji geliştirmişlerdir. Su dengesi hesaplamaları, bir 

sisteme giren ve farklı amaçlar için kullanılan/geri çekilen hacimlerin toplamı yoluyla hesaplanamayan su 

miktarını belirlemek için tasarlanmıştır. Sisteme giriş ve çıkışları 'dengeleme' yöntemidir. Bir sisteme 

veya prosese giren toplam miktardan kullanıldığı bilinen tüm hacimler düşülür. 

Sisteme beslenen, su tedarik zinciri boyunca kullanılan/kaybolan farklı su miktarlarını belirleme 

uygulaması IWA Su Dengesi Tablosunda özetlenmektedir. IWA Su Dengesi Tablosu, su idarelerinde 

meydana gelen başlıca su tüketimi ve su kayıp biçimlerine yönelik doğru ve tutarlı tanımları içerdiği için 

dünya genelinde vaka çalışmalarında uygulanmaktadır. IWA Su Dengesi Tablosunun uyarlanmış 

versiyonu 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım 

Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde Şekil 4’teki gibi yer 

almaktadır. Ayrıca, bu tablonun oluşturulması için raporun ekleri arasında yer alan Standard Su Dengesi 

Programının kullanılması yararlı olacaktır (Bkz. Ek-2). 
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Şekil 4. Standart  Su Dengesi Tablosu. Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı (2014). 

Standart su dengesi temel bileşenlerinin tanımları aşağıdaki gibidir: 

 Sistem giriş hacmi (SIV), su temin sistemine giren yıllık toplam hacimdir. Hesaplama için 

aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

 

𝑆𝐼𝑉 =  𝐴𝐶 +  𝑊𝐿 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

SIV, sisteme giren su miktarını ifade etmektedir. 

AC, izinli tüketimi ifade etmektedir. 

WL, su kayıplarını ifade etmektedir. 

 

 İzinli tüketim (AC), temin yapılan alanın sınırları dışında kalan su kullanıcıları dahil olmak üzere 

(diğer alanlara da hizmet veriliyorsa) tüm aboneler ve diğer izinli tüketiciler tarafından tüketilen 

ölçülmüş ve ölçülmemiş yıllık toplam su miktarını ifade etmektedir. Hesaplama, aşağıdaki 

formül kullanılarak yapılabilir: 

 

𝐴𝐶 =  𝐵𝐴𝐶 +  𝑈𝐴𝐶 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

AC, izinli tüketimi ifade etmektedir. 

BAC, faturalandırılmış izinli su tüketimini ifade etmektedir. 

UAC, faturalandırılmamış izinli su tüketimini ifade etmektedir. 

 

FATURALANDIRILMIŞ 

ÖLÇÜLMÜŞ KULLANIM

FATURALANDIRILMIŞ 

ÖLÇÜLMEMİŞ KULLANIM

FATURALANDIRILMAMIŞ 

ÖLÇÜLMÜŞ KULLANIM

FATURALANDIRILMAMIŞ 

ÖLÇÜLMEMİŞ KULLANIM

İZİNSİZ TÜKETİM

SAYAÇLARDAKİ ÖLÇÜM 

HATALARI

TEMİN VE DAĞITIM HATLARI 

İLE SERVİS BAĞLANTILARINDA 

OLUŞAN KAYIP-KAÇAKLAR

DEPOLARDA MEYDANA 

GELEN KAÇAK VE TAŞMALAR

SİSTEME GİREN SU MİKTARI

İZİNLİ TÜKETİM

FATURALANDIRILMIŞ İZİNLİ SU 

TÜKETİMİ
GELİR GETİREN SU

FATURALANDIRILMAMIŞ İZİNLİ 

SU TÜKETİMİ

GELİR GETİRMEYEN SU

SU KAYIPLARI

İDARİ KAYIPLAR

FİZİKİ KAYIPLAR
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 Su kayıpları (WL), sistem giriş hacmi ve izinli tüketim arasındaki farktır ve görünür (ticari) 

kayıplar ile fiziki (gerçek) kayıplardan oluşmaktadır. Hesaplama, aşağıdaki formül kullanılarak 

yapılabilir: 

 

𝑊𝐿 =  𝐴𝐿 +  𝑃𝐿 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

WL, su kayıplarını ifade etmektedir. 

AL, idari kayıpları ifade etmektedir. 

PL, fiziki kayıpları ifade etmektedir. 

 

 Faturalandırılmış izinli su tüketimi (BAC), faturalandırılan ve gelir elde edilen izinli tüketim 

bileşenine karşılık gelmektedir. Faturalandırılan ölçülen tüketim ile faturalandırılan ölçülmeyen 

tüketimin toplamına eşittir. Hesaplama, aşağıdaki formül kullanılarak yapılabilir: 

 

𝐵𝐴𝐶 =  𝐵𝑀𝐶 +   𝐵𝑈𝐶 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

BAC, faturalandırılmış izinli su tüketimini ifade etmektedir. 

BMC, faturalandırılmış ölçülmüş kullanımı ifade etmektedir. 

BUC, faturalandırılmış ölçülmemiş kullanımı ifade etmektedir. 

 

 Faturalandırılmamış izinli su tüketimini (UAC), izinli tüketimin yasal olan ancak 

faturalandırılmayan bileşenlerine karşılık gelmektedir ve bu nedenle gelir oluşturmamaktadır. 

Buna örnek olarak camiler, belediyeye ait yeşil alanların sulanması vb. için temin edilen sular 

verilebilir. Faturalandırılmayan ölçülen tüketim ve faturalandırılmayan ölçülmeyen tüketimin 

toplamına eşittir. Bu miktarın hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

 

𝑈𝐴𝐶 =  𝑈𝑀𝐶 +  𝑈𝑈𝐶 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

UAC, faturalandırılmamış izinli su tüketimini ifade etmektedir. 

UMC, faturalandırılmamış ölçülmüş kullanımı ifade etmektedir. 

UUC, faturalandırılmamış ölçülmemiş kullanımı ifade etmektedir. 

 

 İdari (veya görünür) kayıplar (AL), su sayaçlarındaki sayaç okuma hataları, sayaç bilgilerinin 

toplanmasındaki hatalar, veri kayıtlarındaki hatalar veya faturalandırma yönetimi ve yasa dışı 

bağlantılar ile su sayaçlarında yasa dışı manipülasyonlardan kaynaklanan izinsiz tüketim 

sonucunda faturalandırılamayan su miktarını ifade etmektedir. Hesaplama, aşağıdaki formül 

kullanılarak yapılabilir: 

 

𝐴𝐿 =  𝑈𝐶 +  𝑀𝐼 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir:  

AL, idari kayıpları ifade etmektedir. 

UC, izinsiz tüketimi ifade etmektedir. 

MI, sayaçlardaki ölçüm hatalarını ifade etmektedir. 



 

 
Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği 
Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi (TR2013/0327.07.01-01/001) 

SU VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN METODOLOJİK REHBER 
 

17 

 Fiziki (veya gerçek) kayıplar (PL), abone bağlantılarından önceki su temin ve dağıtım 

şebekelerinde boru kırılmaları, sızıntılar, depolardaki taşmalar ve hizmet bağlantılarındaki 

sorunlar nedeniyle kaybedilen toplam su miktarını ifade etmektedir. Bu miktarın hesaplanması 

için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

 

𝑃𝐿 =  𝐿𝑇 +  𝐿𝑆 

 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

PL, fiziki kayıpları ifade etmektedir. 

LT, temin ve dağıtım hatları ile servis bağlantılarında oluşan kayıp-kaçakları ifade 

etmektedir. 

LS, depolarda meydana gelen kaçak ve taşmaları ifade etmektedir. 

  

 Gelir getiren su (RW), faturalandırılan ve gelir elde edilen izinli tüketim bileşenine karşılık 

gelmektedir. Faturalandırılan ölçülen tüketim ile faturalandırılan ölçülmeyen tüketimin 

toplamına eşittir. Bu miktarın hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

 

𝑅𝑊 =  𝐵𝐴𝐶 

 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

RW, gelir getiren suyu ifade etmektedir. 

BAC, faturalandırılmış izinli su tüketimini ifade etmektedir. 

 

 Gelir getirmeyen su (GGS), sistem giriş hacmi ile faturalandırılan izin verilen tüketim arasındaki 

farktır. GGS, faturalandırılmayan izinli tüketim (genellikle su dengesinin küçük bir bileşeni) ve su 

kayıplarından oluşmaktadır. Bu miktarın hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

 

𝑁𝑅𝑊 =  𝑈𝐴𝐶 +  𝑊𝐿 

 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

NRW, gelir getirmeyen suyu ifade etmektedir. 

UAC, faturalandırılmamış izinli su tüketimini ifade etmektedir. 

WL, su kayıplarını ifade etmektedir. 

 

Tablo 8, Standart Su Dengesi Tablosunun tüm bileşenlerinin değerini tahmin etmek için gerekli bilgileri 

özetlemektedir: 
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Tablo 8. Standart Su Dengesi Tablosunun değerlendirilmesine ilişkin veriler. 

TOPLANACAK BİLGİLER 
İsale Hattı: 
Uzunluk (Km) 
İsale hattının başlangıcındaki giriş hacmi (m³/yıl) 
İsale hattının nihai noktasında hizmete sunulan toplam hacim (m³/yıl) 
Dağıtım Şebekesi: 
Su bağlantılarının sayısı 
Kurulu sayaç bulunan abone bağlantılarının sayısı 
Dağıtım şebekesinin uzunluğu (Km) 
İşletmede olan su depolarının sayısı 
Hacimler: 
Sistem giriş hacmi (m³/yıl) 
Toplam ölçülen hacim (m³/yıl) 
Toplam faturalandırılan ölçülen hacim (m³/yıl) 
Faturalandırılan ölçülmeyen toplam hacim (m³/yıl) 
Hizmete sunulan ölçülen faturalandırılmayan hacim (m³/yıl) 
Hizmete sunulan ölçülmeyen faturalandırılmayan tahmini hacim (m³/yıl) 
Tahmini izinsiz su tüketimi - kaçak bağlantılar (m³/yıl) 
Sayaç sistemindeki hatalardan dolayı faturalandırılmayan tahmini su hacmi (m³/yıl) 
Sızıntılar: 
İsale hatlarındaki tahmini sızıntılar (m³/yıl) 
Dağıtım şebekelerindeki tahmini sızıntılar (m³/yıl) 
Depolardaki tahmini sızıntı ve taşmalar (m³/yıl) 
Abone sayacı öncesindeki hizmet bağlantılarında gerçekleşen tahmini sızıntı (m³/yıl) 
Diğer ek bilgiler: 
Su sızıntısını tespit etmek ve kontrol altına almak için yerinde alınan tedbirler 
Su kayıplarını ve sızıntıları izlemek ve onarmak için görevlendirilmiş personel 
Yıllık ortalama boru patlama sayısı 
Bildirilen sızıntıların onarılması için ortalama süre (s) 
Su sisteminin yönetilmesine ilişkin SCADA sisteminin mevcudiyeti 
Sızıntıların bulunduğu hatları, şebekeleri ve yerini belirlemek üzere Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 
uygulanması 
Gelecekte GGS'nin azaltılmasına yönelik eylem planlarının uygulanması 

2.1.2. Verimlilik Değerlendirmesi : İndeksler ve Oranlar 

Su kullanım verimliliği ile ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler yapılırken oran ve indekslerin kullanımı, 

uluslararası ölçekte standart bir yaklaşım haline gelmiştir. Uluslararası Su Birliği (IWA), özellikle Su 

Kayıpları Uzman Grubu (WLSG) aracılığıyla su verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik yeni metodolojilerin 

geliştirilmesinde başı çeken bir kuruluştur. Su Kayıpları Uzman Grubu, IWA Su Kayıpları Görev Gücünün 

(WLTF) yerini alarak 2010 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Hem WLSG hem de WLTF, makaleler, kılavuzlar ve teknik notlar yayınlayarak içme suyu sistemlerindeki 

gelir getirmeyen su oranının izlenmesi ve azaltılmasına yönelik gelişmiş bilgi ve teknikleri yaygınlaştırma 

konusunda aktif olarak çalışmış ve dünya çapında başarılı su kayıpları konferansları düzenlemiştir, ör. 

Bükreş (2007), Cape Town (2009), Sao Paulo (2011), Manila (2012), Viyana (2014), Hindistan (2016) ve 

Cape Town (2018). 
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Benzer sistemler için uluslararası seviyede hesaplanan değerlerle karşılaştırma yapma imkânı sunan iyi 

bilinen farklı verimlilik oranları ve indeksleri geliştirilmiştir, aşağıdaki listede daha sık kullanılanlar 

özetlenmektedir: 

 Su üretim verimliliği (%): Sistem giriş hacmini (isale hattının başlangıcında - İAT çıkışında 

ölçülen toplam miktar) (m³/yıl), su kaynağından çekilen su miktarına (m³/yıl) bölmek suretiyle 

elde edilen sonuçtur. Bu değer, aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

 

𝑊𝑃𝐸 =  
𝑆𝐼𝑉

𝐴𝑉
 

 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

WPE, su üretim verimliliğini ifade etmektedir (%). 

SIV, sistem giriş hacmini ifade etmektedir (m3/yıl). 

AV, kaynaktan çekilen toplam su hacmini ifade etmektedir (m3/yıl). 

 

 Gelir Getirmeyen Su (GGS) Oranı (%): GGS’yi (m³/yıl) sistem giriş hacmine (m³/yıl) bölmek 

suretiyle elde edilen sonuç. 

 

𝑁𝑅𝑊𝑟 =  𝑁𝑅𝑊 / 𝑆𝐼𝑉 
 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

NRWr, gelir getirmeyen su oranını ifade etmektedir (%). 

NRW, gelir getirmeyen suyu ifade etmektedir (m3/yıl). 

SIV, sistem giriş hacmini ifade etmektedir (m3/yıl). 

 

 GGS teknik performans kategorisi (litre/bağlantı/gün): Bu indeks, litre/gün cinsinden ifade 

edilen toplam GGS miktarını toplam bağlantı sayısına bölmek suretiyle belirlenmektedir. Teknik 

Performans Kategorisi, Uluslararası Su Birliği (IWA) tarafından geliştirilen Uluslararası GGS 

Değerlendirme Matrisine göre, bu oranın değeri ile su sisteminin ortalama çalışma basıncı 

dikkate alarak belirlenir (bkz. Tablo 9). 

IWA’ya göre farklı teknik performans kategorileri aşağıda belirtilmiştir:   

o Kategori A1: Dünya standardında GGS yönetimi performansı; yüksek miktarda su tüketen 

kullanıcıların sayaçlarının doğruluğu iyileştirilmedikçe ya da basınç azaltımı yapılmadıkça 

GGS’nin azaltılma ihtimali düşüktür. 

o Kategori A2: Su sıkıntısı veya su tarifeleri çok yüksek olmadıkça GGS’nin daha fazla 

azaltılması ekonomik olmayabilir. Maliyet etkin iyileştirmeleri belirlemek için detaylı bir 

denetim gereklidir. 

o Kategori B: Belirgin iyileştirme potansiyeli; GGS bileşenlerinin miktarını belirlemek için bir 

su dengesini çıkarmak; basınç yönetimini, daha iyi aktif sızıntı kontrolü uygulamalarını ve 

daha iyi şebeke bakımını dikkate almak; kullanıcı sayaç yönetimini iyileştirmek, sayaç 

okumasını, veri işleme ve faturalama süreçlerini gözden geçirmek ve iyileştirme 

potansiyellerini belirlemek gerekir.  
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o Kategori C: Kötü GGS kaydı; suyun yalnızca bol ve ucuz olduğu durumlarda tolere 

edilebilir; o durumda bile, GGS seviyesi ve sebepleri analiz edilmeli ve GGS’yi azaltmaya 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

o Kategori D: Çok verimsiz; GGS’yi azaltmaya yönelik kapsamlı bir program oluşturulması 

kaçınılmazdır ve yüksek önceliğe sahiptir. 

Tablo 9. Uluslararası GGS Değerlendirme Matrisi.  

Uluslararası GGS Değerlendirme Matrisi 

 

Teknik Performans 
Kategorisi 

GSS (Litre/bağlantı/gün) 
Ortalama sistem basıncı aşağıdaki gibiyken: 

10 m 20 m 30 m 40 m ≥50 m 

St
an

d
ar

t 

A1  <50 <65 <75 <85 

A2  50-100 65-125 75-150 85-175 

B  100-200 125-250 150-300 175-350 

C  200-350 250-450 300-550 350-650 

D  >350 >450 >550 >650 

D
ü

şü
k 

ve
 O

rt
a 

G
e

lir
li 

Ü
lk

e
le

r A1 <55 <80 <105 <130 <155 

A2 55-110 80-160 105-210 130-260 155-310 

B 110-220 160-320 210-420 260-520 310-620 

C 220-400 320-600 420-800 520-1000 620-1200 

D >400 >600 >800 >1000 >1200 

 Fiziki (reel) kayıplar (%):Fiziki kayıp oranı, fiziki kayıpların (m³/yıl) sistem giriş hacmine (m³/yıl) 

bölünmesi sonucunda elde edilir.  

𝑃𝐿𝑟 =  𝑃𝐿/ 𝑆𝐼𝑉 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

PLr, fiziki kayıp oranını ifade etmektedir (%).  

PL, fiziki kayıp miktarını ifade etmektedir (m3/yıl).  

SIV, sisteme giren su miktarını ifade etmektedir (m3/yıl).  

 

 İdari (görünür) kayıplar (%):İdari kayıp oranı, idari kayıpları (m³/yıl) sistem giriş hacmine 

(m³/yıl) bölmek suretiyle elde edilen sonuçtur. 

𝐴𝐿𝑟 =  𝐴𝐿 / 𝑆𝑉𝐼 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir:  

ALr, idari kayıp oranını ifade etmektedir (%).  

AL, idari kayıp miktarını ifade etmektedir (m3/yıl).  

SIV, sisteme giren su miktarını ifade etmektedir (m3/yıl).  

 

 Fiziki kayıp teknik performans kategorisi (litre/bağlantı/gün): Bu indeks, litre/gün cinsinden 

ifade edilen toplam fiziki (reel) kayıp miktarını toplam bağlantı sayısına bölmek suretiyle 

belirlenmektedir. GGS’de olduğu gibi, teknik performans kategorisi, bu oranın değeri ile su 

sisteminin ortalama çalışma basıncını dikkate alarak, Uluslararası Su Birliği (IWA) tarafından 

geliştirilen Fiziki Kayıp Değerlendirme Matrisine göre belirlenir (bkz. Tablo 10). 
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Uluslararası Su Birliğine göre farklı teknik performans kategorileri şunlardır: 

o Kategori A1: Dünya standartlarında sızıntı yönetimi performansı; basınç azaltılmadıkça 

fiziki kayıpta ilave azalma sağlama ihtimali düşüktür. 

o Kategori A2: Su sıkıntısı olmadıkça kayıplarda ilave azaltım sağlamak ekonomik 

olmayabilir; maliyet etkin iyileştirmeyi belirlemek için dikkatli analiz yapılması gerekir. 

o Kategori B: Belirgin iyileşme potansiyeli; basınç yönetimi, daha iyi aktif sızıntı kontrolü 

uygulamaları ve şebekenin bakımının daha iyi yapılması. 

o Kategori C: Kötü sızıntı kaydı; yalnızca suyun bol ve ucuz olduğu durumlarda tolere 

edilebilir. O durumda bile, kayıp seviyesinin ve türünün analizi ve kaybı azaltmaya yönelik 

çabaların yoğunlaştırılması gerekir. 

o Kategori D: Çok verimsiz; kaybı azaltmaya yönelik programlar oluşturulması kaçınılmazdır 

ve yüksek önceliğe sahiptir. 

Tablo 10. Uluslararası Fiziki Kayıp Değerlendirme Matrisi. 

Fiziki Kayıp Değerlendirme Matrisi 

 

Teknik Performans 
Kategorisi 

ILI 
Fiziki Kayıp (Litre/bağlantı/gün) 

Ortalama sistem basıncı aşağıdaki gibiyken: 

10 m 20 m 30 m 40 m ≥50 m 

St
an

d
ar

t 

A1 <1,5  <25 <40 <50 <60 

A2 1,5-2  25-50 40-75 50-100 60-125 

B 2-4  50-100 75-150 100-200 125-250 

C 4-8  100-200 150-300 200-400 250-500 

D >8  >200 >300 >400 >500 

D
ü

şü
k 

ve
 O

rt
a 

G
e

lir
li 

Ü
lk

e
le

r A1 <2 <25 <50 <75 <100 <125 

A2 2-4 25-50 50-100 75-150 100-200 125-250 

B 4 - 8 50-100 100-200 150-300 200-400 250-500 

C 8-16 100-200 200-400 300-600 400-800 500-1000 

D >16 >200 >400 >600 >800 >1000 

 

 Altyapı Kaçak İndeksi (ILI): Altyapı Kaçak İndeksi ilk olarak 1999 yılında kullanılmaya 

başlanmış ve o tarihten bu yana giderek artan sayıda ülkede içme-kullanma suyu 

altyapılarının performans verimliliğini belirlemek için kullanılan standart bir indeks haline 

gelmiştir. Mevcut Yıllık Reel Kayıpların (CARL), Kaçınılmaz Yıllık Reel Kayıplara (UARL) 

bölünmesi suretiyle hesaplanır. 

𝐼𝐿𝐼 =  𝐶𝐴𝑅𝐿/𝑈𝐴𝑅𝐿 

 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir. 

CARL (Mevcut Yıllık Reel Kayıplar) sistemde fiilen meydana gelen kayıplardır.   

UARL (Kaçınılmaz Yıllık Reel Kayıplar) iyi bakılan ve iyi yönetilen bir sistemde teknik olarak 

ulaşılabilecek en düşük yıllık reel kayıplardır. 

IWA Görev Güçleri UARL değerlerini geniş bir dağıtım sistemi aralığında tahmin etmek için 

basınca dayalı “kullanıcı dostu” bir formül geliştirmiştir: 

𝑈𝐴𝑅𝐿 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑎𝑦)  =  (18 𝐿𝑚 +  0.8 𝑁𝑐 +  25 𝐿𝑝) 𝑃 

Lm, Ana boru hattı uzunluğu (km)   

Nc, servis bağlantısı sayısını, 
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Lp, sokağın ucu ile abone sayacı arasındaki yeraltı borusunun km cinsinden toplam 

uzunluğunu (bağlantı sayısı ile ana dağıtım boruları ve sayaç bağlantıları arasındaki 

ortalama mesafe çarpılarak hesaplanabilir), 

P, metre cinsinden ortalama çalışma basıncını ifade etmektedir. 

IWA’ya göre Altyapı Kaçak İndeksine ilişkin farklı Teknik Performans Kategorileri, Fiziki 

Kayıp Değerlendirme Matrisinde yer almaktadır (bakınız Tablo 10). 

 Yeniden kullanılan su oranı (%): Yeniden kullanılan arıtılmış su miktarını (m³/yıl) arıtma 

tesisinin çıkış noktasında ölçülen arıtılmış atık su miktarına (m³/yıl) bölmek suretiyle elde 

edilen sonuçtur. 

Yukarıda bahsi geçen tüm bu oranları ve indeksleri hesaplayabilmek için, kapsamlı bir veri toplama 

gerçekleştirilmeli ve aşağıdaki değişkenler belirlenmelidir: 

 Toplam çekilen su miktarı (m3/yıl): su kaynağından (yeraltı veya yerüstü suyu) çekilen 

toplam su miktarına tekabül etmektedir. 

 Sistem Giriş Hacmi (m3/yıl): isale hattının başlangıç noktasına verilen suyun hacmi; içme 

suyu arıtma tesisinin çıkış noktasında üretilen suya karşılık gelir.  

 Faturalandırılan tüketim (m3/yıl): nihai tüketicilere temin edilen ve faturalandırılan suyun 

toplam hacmidir.  

 Toplam fiziki kayıplar (m3/yıl): su sisteminin tamamındaki (depolar ve abone bağlantıları 

dahil su iletim ve dağıtım hatları boyunca sistemde oluşan kaçak ve sızıntıların toplamı) 

toplam kayıplara karşılık gelir.  

 Toplam idari kayıplar (m3/yıl): fiziki kayıplarla birlikte, sistemdeki toplam kayıpları 

oluşturur. İdari kayıplar (görünür kayıplar olarak da adlandırılır) iki ana bileşenden oluşur: 

izinsiz (yasadışı) tüketim ile ölçüm ve faturalandırma hataları sebebiyle ölçülemeyen ve 

faturalandırılamayan tüketim.  

 Su dağıtım sisteminin toplam uzunluğu (km): ana su depolarından, abonelere su temin 

eden düğüm noktalarına kadarki tüm boru hatlarının uzunluklarının birbirine eklenmesiyle 

elde edilen rakamdır.  

 Abone bağlantı hatlarının toplam sayısı 

 Abone bağlantı hatlarının ortalama uzunluğu (km): Boruların, ana dağıtım hatlarını, abone 

bağlantılarına bağlayan kısmının uzunluğudur.  

 Ortalama çalışma basıncı (mSS): tüm dağıtım sistemindeki ortalama çalışma basıncıdır.  

 Atık su arıtma tesisinde arıtılan tahmin toplam atık su miktarı (m3/yıl)  

 Toplam arıtılmış, yeniden kullanılan su (m3/yıl): arıtılan, ancak deşarj edilmeyip herhangi 

bir tüketim amacıyla yeniden kullanılan su anlamındadır. 

Tablo 11, Uluslararası Su Birliğinin (IWA) Su Temini Hizmetlerine yönelik Performans Göstergeleri: IWA En 

İyi Uygulamalar Kılavuzu baz alınarak Altyapı Kaçak İndeksi (ILI) ve tavsiye edilen diğer GGS vs fiziki kayıp 

performans göstergelerini göstermektedir. Bağlantı ve gün başına litre, giriş hacminin yüzdesi olarak 

GGS'den daha doğru bir görüntü sunmaktadır, ancak sistem basıncının dikkate alınması daha iyi bir 

göstergedir. İşlev ve seviyeye göre kategorize edilen Su Temini Hizmetlerine Yönelik Performans 

Göstergeleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

 Seviye 1 (temel): Su idarelerinin etkinlik ve verimliliğine dair yönetime genel bakış sağlayan 

göstergelerin ilk kısmıdır. 
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 Seviye 2 (orta): Derinlemesine inceleme yapmaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için Seviye 1 

göstergelerinden daha iyi bir fikir sağlayan ek göstergeler. 

 Seviye 3 (detaylı): En yüksek miktarda ayrıntı sağlayan ancak yine de üst yönetim düzeyi ile 

alakalı olan göstergeler. 

 

Tablonun ilk sütunu, dikkate alınan performans göstergesinin finansal mı yoksa operasyonel mi 

olduğunu göstermektedir. İkinci sütunda, performans göstergelerinin sağladığı bilginin düzeyi, (1) Temel, 

(2) Orta ve (3) Detaylı olarak sınıflandırılmıştır. Üçüncü sütun performans göstergesini tanımlarken son 

sütun ise her bir performans göstergesi ile ilgili yorumları ortaya koymaktadır. 

Tablo 11. Performans Göstergelerinin Sınıflandırılması. 

İŞLEV SEVİYE 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 
YORUMLAR 

Finansal: 
Hacme göre GGS 

1 (Temel) 
GGS hacmi 

[Sistem Giriş Hacminin %'si] 

Çok da anlamlı 

olmayan basit su 

dengesi ile 

hesaplanabilir 

Operasyonel: Fiziki 
Kayıplar 

1 (Temel) 

[Litre/hizmet bağlantısı/gün 
veya 

'geleneksel' 
performans 
göstergelerinin en 
iyisidir, hedef 

belirleme için faydalı, 
sistemler arasındaki 
karşılaştırmalar için 
sınırlı kullanım 

[Litre/ana borunun 
km'si/gün] (yalnızca 
servis bağlantı 
yoğunluğu <20/km ise) 

Operasyonel: Fiziki 
Kayıplar 

2 (Orta) 

[Litre/hizmet 
bağlantısı/gün/m basınç] 
veya 

ILI henüz 
bilinmiyorsa, 
göstergenin 
hesaplanması kolay, 
sistemler arasında 
karşılaştırma 
yapmada faydalı 

[Litre/ana borunun 
km'si/gün/m basınç] (yalnızca 
servis bağlantı yoğunluğu 
<20/km ise) 

Finansal: Maliyete 
göre GGS 

3 (Detaylı) 
GGS değeri 

[çalışan sistemin yıllık 
maliyetinin %'si] 

GGS bileşeni için 
farklı birim 
maliyetlere olanak 
sağlar, iyi bir finansal 
göstergedir 

Operasyonel: Fiziki 
Kayıplar 

3 (Detaylı) 
Altyapı Kaçak İndeksi 
(ILI) 

Yıllık mevcut fiziki 
kayıpların, 
kaçınılmaz yıllık reel 
kayıplara oranı; 
sistemler arasındaki 
karşılaştırmalar için 
en güçlü gösterge 
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2.2. Sanayi Sektörü 

2.2.1. Mevcut En İyi Teknikler ve BREF Dokümanları  

Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Bürosu (EIPPCB), üye devletler ile endüstri ve çevrenin 

korunmasını destekleyen sivil toplum kuruluşları arasında Mevcut En İyi Teknikler (MET'ler) konusundaki 

izleme ve geliştirilmelerle ilgili bilgi alışverişinin yapılması için 1997 yılında kurulmuştur. 

Endüstriyel Emisyonlar (EED)-IPPC Direktifinde su verimliliği dahil olmak üzere sanayi tesislerinde kaynak 

kullanımlarının azaltılması ve çevresel performansların geliştirilmesi için mevcut en iyi teknikler (MET) 

tanımlanmıştır. MET kavramı; IED’de ve Entegre Çevre İzinleri Yönetmeliğinin 3. maddesinde 

tanımlanmış olup, esas itibariyle, maliyet ve faydaları göz önünde bulundurulduğunda, çevrenin yüksek 

düzeyde korunmasına yönelik en etkili teknikleri ifade etmektedir. Sektörel BREF dokümanlarında ise 

MET; “prensip olarak emisyonların her yönüyle çevre üzerine etkilerini önlemek, bunun mümkün olmadığı 

durumlarda da emisyonları ve çevre üzerine etkilerini olduğunca azaltmak amacıyla tasarlanmış olan 

emisyon limit değerlerini sağlayan özel tekniklerin gerçek uygunluklarını ortaya koyan faaliyetlerin ve 

bunlara ait uygulama yöntemlerinin geliştirilmesinde en etkili ve ileri aşama” olarak tanımlanmaktadır 

(EC, 2003). 

BREF’ler, Avrupa IPPC Bürosunun, AB üye devletlerindeki yetkili makamlar tarafından önemli kirlilik 

potansiyeli olan endüstriyel proseslerin kurulmasına yönelik izinlerin verilmesinde kullanılmak üzere 

geliştirilen Mevcut En İyi Teknikler hakkındaki referans belgeleridir. Sektörel BREF dokümanlarında 

detaylı proses bilgisi, kaynak kullanımları, çevresel etkileri, benzer tesis verilerini, MET’leri ve MET’lerin 

teknik, ekonomik ve çevresel özelliklerini içermektedir. Bölüm 4.2.3'te BREF dökümanlarının detaylı 

açıklamalarına yer verilmektedir. 

Tüm mevcut BREF dökümanları Avrupa IPPC Bürosunun web sitesinden 

(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference) indirilebilir. Mevcut BREF dökümanları ile tüm sanayi 

sektörlerinin listesi: 

 Seramik Üretimi Sanayi 

 Kimya Sektöründe Atık Gaz Arıtımı 

 Kimyasal Sektöründe Atık Su ve Atık Gaz Arıtım/Yönetim Sistemleri 

 Ekonomi ve Çapraz Medya Etkileri 

 Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar 

 Enerji Verimliliği 

 Demirli Metal İşleme Sektörü 

 Gıda, İçecek ve Süt Sektörleri 

 Endüstriyel Soğutma Sistemleri 

 Yoğun Kümes Hayvancılığı ve Domuz Yetiştiriciliği 

 Demir ve Çelik Üretimi 

 Büyük Yakma Tesisleri 

 Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asit ve Gübre 

 Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katılar ve Diğerlerinin Sanayi  

 Cam İmalatı 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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 Organik İnce Kimyasalların Üretimi 

 IED tesislerinden Hava ve Suya verilen Emisyonlarının İzlenmesi  

 Demir dışı Metal Sanayileri 

 Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalatı 

 Klor-Alkali Üretimi 

 Büyük Hacimli Organik Kimyasal Sanayi 

 Polimerlerin Üretimi 

 Kağıt Hamuru, Kağıt ve Karton Üretimi  

 Özel İnorganik Kimyasalların Üretimi 

 Madeni Yağ ve Gaz Rafinasyonu  

 Mezbahalar ve Hayvansal Yan Ürünleri Sektörleri 

 Demirhaneler ve Dökümhaneler Sektörü 

 Metal ve Plastik Maddelerin Yüzey İşlemesi 

 Kimyasallarla Ahşap ve Ahşap Ürünleri Koruma Dahil Organik Solventler Kullanarak Yüzey 

İşleme  

 Post ve Deri Tabaklama 

 Tekstil Endüstrisi 

 Atık Yakma 

 Atık Arıtma 

 Ahşap Panel Üretimi 

2.2.2. Sanayi Sektöründe Su Verimliliğinin Değerlendirilmesi  

Sanayi tesislerinde su kullanım verimliliğinin belirlenmesine yönelik olarak, sistematik bir değerlendirme 

ve uygulama programı çerçevesinde kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Bu bağlamda, sanayi tesisleri ilk 

olarak mevcut durumlarını su kullanımı açısından değerlendirmeli ve ardından su tüketimini azaltmak 

için uygulanabilecek MET'ler ve tasarruf sağlanacak potansiyel su miktarı belirlenmeli ve bunun 

uygulanmasına dair ekonomik analiz gerçekleştirilmelidir. Su verimliliğini değerlendirmek için izlenmesi 

gereken farklı adımların ayrıntılı bir açıklaması 4.2 Bölümünde verilmiştir ve bunlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 Toplanması Gereken Verilerin Hazırlanması. 

 Veri toplamada kullanılacak anket formlarının hazırlanması. 

 İncelenecek tesisle ilgili Sektörel BREF Dökümanlarının analiz edilmesi. 

 Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi: tesislere yapılacak ziyaretler ve veri toplama. 

 Toplanan bilgilere göre su verimliliği ve su dengesi hesaplamaları. 

 Tesisin Spesifik Değerlerinin Sektörel BREF Dokümanlarında Yer Alan Benzer Tesis 

Verileriyle Karşılaştırılması ve Potansiyel Tasarrufların/Azalmaların Belirlenmesi 

 Uygulanacak nihai MET listesinin belirlenmesi. 

 Nihai MET Listesinin Uygulanmasıyla Sağlanacak Tasarrufların/Faydaların Değerlendirilmesi 

 Ekonomik/Finansal Değerlendirmeler ve Uygulama 
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2.3. Tarım Sektörü  

2.3.1. Su Verimliliği: Kavramlar ve Tanım lar 

İçme-kullanma suyu sektöründe olduğu gibi, tarım sektöründe su kullanım verimliliğinin analizini 

kolaylaştırmak için, su tedarik zincirinin temel bileşenleri için aşağıdaki yapı önerilmiştir: 

 

Şekil 5. Sulama Suyu Tedarik Zinciri. 

Su kullanım verimliliği bileşenlerin her biri için analiz edilecektir. Her bir bileşen için göz önünde 

bulundurulacak unsurlar şunlardır: 

 SU KAYNAĞI: Su kaynağı bileşeni, su çekimini, terfi istasyonlarını ve (varsa) su deposu yapılarını 

içerecektir. Su kaynağı, yerüstü suyu (kaynak suları, nehirler, göller, barajlar vb.) veya yeraltı 

suyu (kuyular) olabilir. Sulama suyu, su kaynağından nihai kullanım noktalarına  su iletimi 

bileşeni vasıtasıyla iletilecektir. 

 SU İLETİMİ: Su iletimi bileşeni, sulama suyunu kaynağından nihai kullanım noktalarına, yani 

sulama alanına iletecek su iletim hatlarını içerecektir. Bu bileşende dikkate alınacak unsurlar 

şunlar olacaktır: kanallar veya boru hatları, terfi istasyonları ve su depoları. 

 SU DAĞITIMI: Su dağıtımı bileşeni, su iletiminin son noktasından, nihai kullanıcılara 

bağlanmasına kadar (hidrantlar) dağıtım şebekelerine dahil olan tüm unsurları içerecektir. Bu 

unsurlar, kanallar, boru hatları ve bunların yardımcı bileşenleri, terfi istasyonları ve (eğer varsa) 

şebekede mevcut işletmede olan su depolarıdır. 

 SULAMA SİSTEMİ: Sulama suyunun su dağıtım şebekesi vasıtasıyla nihai kullanım noktalarına 

(hidrantlara) ulaşmasının ardından, bir sonraki bileşen suyu sulama alanı boyunca dağıtmaya 

yönelik tüm gerekli unsurları içerecek olan sulama sistemidir. Tipik unsurlar, kanallar veya 

yardımcı bileşenleri ile birlikte boru hatları, terfi istasyonları, sulama ekipmanı ve (eğer varsa) 

şebekede bulunan su depolarıdır. 

 DRENAJ SUYU: Sulama parsellerinde kullanılan suyun fazlası bir deşarj noktasına iletilir. 

Neticede drenaj suyu sulama amaçlı olarak tekrar kullanılabilir ancak sıklıkla çözünmüş tuz 

içeriği bulunan drenaj suyu kalitesindeki problemlerden dolayı bu uygulama genelde pek yaygın 

değildir. 

Aşağıdaki bölümlerde, su tedarik zincirinin sözü edilen bileşenlerinin her biri ve bunların her birinde su 

dengesini karakterize etmek için toplanması gereken değişkenler tanımlanmıştır. Tarımsal sulama 

sektörü için su verimliliği çalışmalarında yararlanılabilecek örnek veri toplama formu Ek-3’te yer 

almaktadır. 

2.3.1.1. Su Kaynağı  

Su Kaynağı bileşeni için, sistemin karakterizasyonuna yönelik Tablo 12’da yer alan değişkenler hakkında 

bilgi toplanmalıdır: 
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Tablo 12. Su Kaynağı İçin Karakterizasyon Verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Su Kaynağının Yeri (Koordinatlar) 

 Kaynağın Çıkışı (Yerüstü/Yeraltı) 

 Kaynağın Türü (Kaynak Suyu, Nehir, Göl, Baraj, Kazılmış Kuyu, Sondajla Açılmış Kuyu, vs) 

 Su Çekim Yapısının Türü 

 İnşa Yılı 

 Altyapı sahibi 

 Yıllık Çekim (m³/yıl) 

 Yeraltı suyu ise: 

o Kuyudaki Pompa Sayısı 
o Kurulu pompaların toplam gücü (Kw) 
o Toplam pompa kapasitesi (l/s) 
o Yıllık pompalanan toplam su (m³/yıl) 

 Su çekiminden sonra bir terfi istasyonu bulunuyorsa: 

o Pompa Sayısı 
o Kurulu pompaların toplam gücü (Kw) 
o Toplam pompa kapasitesi (l/s) 
o Yıllık pompalanan toplam su (m³/yıl) 

 Eğer bir su deposu bulunuyorsa (baraj veya baraj gölü): 

o Su Deposunun Yeri (Koordinatları) 
o Su Deposunun Türü (Baraj ve baraj gölü tipi). 
o Kapasite (m³) 
o Yükseklik (masl) 
o İnşa Yılı 
o Altyapı sahibi. 
o Su deposundan hizmete sunulan toplam su hacmi (m³/yıl) 
o Su deposundaki tahmini kayıplar (m³/yıl veya %) 

 

2.3.1.2. Su İletimi  

Su İletimi bileşeninin karakterizasyonu için, Tablo 13’deki değişkenlere ilişkin bilgi toplanmalıdır: 

Tablo 13. Su İletimi İçin Karakterizasyon Verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 İsale hattının başlangıç noktasının konumu (koordinatları) 

 İsale hattının son noktasının konumu (koordinatları) 

 İşletim türü (cazibe veya terfi) 

 Eğer bir kanal ise: 

o Kanal türü (toprak veya beton) 
o Kanal ebatları (taban bölümü- üst- yükseklik ve genişlik) 
o Kanal uzunluğu (Km) 

 Eğer boru hattıysa: 
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KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

o Boru tipi (materyal) 
o Boru çapı (mm) 
o Boru uzunluğu (Km) 

 İnşa Yılı 

 Altyapı sahibi 

 Başlangıç noktasında yıllık giriş hacmi (m³/yıl) 

 Son noktada yıllık çıkış hacmi (m³/yıl) 

 İsale hattındaki tahmini kayıplar (m³/yıl veya %) 

 Terfi istasyonları hakkında bilgi (daha önceki bölümlerde olduğu gibi) 

 Su depolarına ilişkin bilgiler (önceki bölümlerde olduğu gibi). 

 

2.3.1.3. Su Dağıtımı  

Su dağıtımı bileşeni için, Tablo 14’de yer alan değişkenlere ilişkin bilgi toplanmalıdır: 

Tablo 14. Su Dağıtımı İçin Karakterizasyon Verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Altyapı Türü (Kanal veya Boru) 

 İşletim türü (cazibe veya terfi) 

 Eğer kanalsa: 

o Kanal türü (toprak veya beton) 
o Kanal ebatları (taban bölümü- üst- yükseklik ve genişlik) 
o Kanal uzunluğu (Km) 

 Eğer boru hattıysa: 

o Boru tipi (materyal) 
o Boru çapı (mm) 
o Boru uzunluğu (Km) 

 İnşa Yılı 

 Altyapı sahibi 

 Dağıtım şebekesinin başlangıcındaki yıllık giriş hacmi (m³/yıl) 

 Sulama alanlarına iletilen yıllık su hacmi (m³/yı) 

 Dağıtım şebekesindeki  tahmini kayıplar (m³/yıl veya %) 

 Eğer varsa terfi istasyonları hakkında bilgi (daha önceki bölümlerde olduğu gibi) 

 Eğer varsa, su depolarına ilişkin bilgiler (önceki bölümlerde olduğu gibi). 
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2.3.1.4. Sulama Sistemi 

Sulama sistemi bileşeni için, Tablo 15’da yer alan değişkenlere ilişkin bilgi toplanmalıdır: 

Tablo 15. Sulama Sistemi İçin Karakterizasyon Verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Brüt sulama alanı (ha) 

 Net sulama alanı (ha) 

 Gerçek sulama alanı (ha) 

 Sulama türü (salma, yağmurlama, merkez pivot, yanal hareketli, alttan sulama, damla 
sulama vs.) 

 Her bir sulama türünün alanı (ha) 

 İşletim tipi (cazibeli veya pompaj) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

 Sulama birliği üye sayısı 

 Parsel sayısı 

 Toplam sulama hacmi (m³/ha.yıl) 

 Eğer varsa terfi istasyonları hakkında bilgi 

 Yetiştirilen ürünlerin listesi 

 Her bir ürünün alanı (ha) 

 Ürün verimi (kg/ha) 

 Her bir ürün türünde kullanılan sulama sistemi 

 Her üründe mevsim başına sulama uygulamalarının sayısı 

 Sulama başına su hacmi 

 Her bir ürün için kullanılan sulama suyu hacmi (m³/ha.yıl) 

2.3.1.5. Drenaj Suyu 

Sulama alanlarındaki drenaj suyu miktarı genellikle ölçülmemektedir. Drenaj suyunun ölçülmesiyle 

sulamada kullanılan su fazlalığı görülebilir ve bu durum su kullanım verimliliği için önemlidir. Bu konuya 

ilişkin diğer bir husus da, çok yaygın bir uygulama olmamasına rağmen sulama alanlarında drenaj 

suyunun tekrar kullanılmasıdır. Dünya çapında yeniden kullanılan sulama suyuna ilişkin örnekler 

mevcuttur. Bu iki hususu kapsamak için, Tablo 16’de yer alan değişkenler ile ilgili bilgi toplanmalıdır: 

Tablo 16. Drenaj Suyu İçin Karakterizasyon Verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Drenaj şebekesinin toplam uzunluğu (km) 

 Ortalama yıllık drenaj suyu (m³/yıl) 

 Eğer varsa, sulama için yeniden kullanılan drenaj suyu hacmi  (m³/yıl) 

2.3.2. Tarım Sektöründe Su Verimliliği Değerlendirmesi  

Daha önce belirtilen tüm verileri topladıktan sonra, su tedarik zincirinin tüm bileşenlerinin eksiksiz bir 

şekilde karakterizasyonunu yapmak mümkündür. Bir sonraki adım, analiz edilen sistemin mevcut 
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durumunun değerlendirilmesi veya başka bir deyişle sulama alanının tespitidir. Tespit aşaması, sulama 

alanında mevcut su verimliliğinin değerlendirilmesi, sızıntıların, kayıpların ve diğer aksaklıkların 

öngörülmesi, sistemdeki sorunların ve olasılıkların belirtilmesidir. Bu tespit, önleyici ve/veya düzeltici 

faaliyetlerin hangi yönlerde uygulanması gerektiğini açıkça belirleyecektir. 

Daha önce belirtildiği gibi, su tedarik zinciri boyunca su verimliliğinin değerlendirilmesi, zinciri oluşturan 

bileşenlerin her birinin verimliliği analiz edilerek gerçekleştirilecektir. Bu yüzden toplam verimlilik, her bir 

bileşen için  verimliliğe ilişkin  bilgilerin toplanması ile bulunacaktır. 

Sulama alanlarındaki su verimliliğini değerlendirmek için genellikle iki temel oran kullanılmaktadır: 

 İletim Randımanı (Ec) (%): su isale hattı ile sulama alanına ulaştırılan su hacminin (m³/yıl), isale 

hattının başında ölçülen toplam su hacmine (m³/yıl) bölünmesiyle elde edilir. İletim randımanı, 

bir kanaldan veya kanal sisteminden kanala yönlendirilen su ile ilgilidir (fazla olan kısım, su 

yüzeyinden taşma, sızıntı ve buharlaşma olarak gitmektedir). Bu oran, dikkate alınan sulama 

alanının isale hattı randımanına dair fikir vermektedir. Hesaplanması için aşağıdaki formül 

kullanılmaktadır: 

Ec (%) =  
Vp

Vs
 x 100 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Vp, sulama parsellerine iletilen su hacmini, 

Vs ise, suyun temin edildiği kaynaktan yönlendirilen hacmi ifade etmektedir. 

 

 Tarla-içi uygulama randımanı (Ef) (%): Evapotranspirasyon süreci boyunca bitkiler tarafından 

kullanılan su hacminin (m³/yıl), sulama alanına ulaşan hacme (m³/yıl) bölünmesinin sonucudur. 

Tarla-içi uygulama randımanı, bitkinin kök kısmına verilen su ve tarlaya verilen toplam su ile 

ilgilidir (fazlalık genellikle toprağa sızar, kök kısmının altına süzülür veya ıslak toprak yüzeyinden 

buharlaşır). Hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

 

Ef (%) =  
Ve

Vp
 x 100 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Ve, evapotranspirasyon süreci boyunca bitkiler tarafından kullanılan su hacmini, 

Vp ise, sulama parseline ulaşan hacmi ifade etmektedir. 

 

Sulama  Randımanı (IE) (%) : Toplam bitki sulama suyu ihtiyacının, su kaynağından şebekeye 

alınan su miktarına oranını ifade etmektedir. 

 

IE (%) =  
PWD

SIV
 x 100 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

PWD, Toplam bitki sulama suyu ihtiyacı (m3/yıl)  

SIV , su kaynağından şebekeye alınan su miktarı (m3/yıl) 
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Teknik literatürde2, gerekli bilgilerin mevcut olması halinde hesaplanması yararlı olabilecek diğer 

randıman oranlarından bahsedilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

 

 Sulama Suyu Kullanım Randımanı (Wue) (Kg/ha ve mm): sulanan ürünün verimliliğinin (kg/ha), 

dikkate alınan ürünün evapotranspirasyonuna (tohumdan hasada) oranının sonucudur (mm) . 

Dikkate alınan ürün tarafından kullanılan suyun teorik verimliliği hakkında fikir verir. 

Hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

Wue (
kg

ha
. mm) =

Yi

ET
 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Yi, sulanan bitki verimini, 

ET ise, tohumdan hasata kadar olan gerçek evapotranspirasyonu ifade etmektedir. 

 

 Su Verimliliği (Wp) (Kg/m³): sulanan ürünün veriminin (kg/ha) kullanılan gerçek sulama suyuna 

(m³/ha) oranlanmasıyla elde edilir. Bu oran, belirli bir sulanan ürün için sulama suyunun 

verimlilik kapasitesini hesaplar. Hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: 

Wp (
kg

m3
) =  

Cp

Wu
 

Bu formüldeki kısaltmalar aşağıdakileri ifade etmektedir: 

Cp, mahsul üretimini (kg/ha),  

Wu ise, su kullanımını ifade etmektedir (m3/ha). 

 

Su kullanım verimliliğinin değerlendirmesi yapıldığında, bir sonraki adım gelecekte beklenen gelişmelerin 

tanımlanması ya da başka bir deyişle ulaşılacak hedeflerin tespit edilmesi ve bu hedeflere ulaşmak için 

öncelikle uygulanacak önlemlerin belirlenmesidir. Buna yönelik genel yaklaşım, zaman içerisinde 

verimlilik artışını izlemeye yardımcı olacak Anahtar Performans Göstergelerinin belirlenmesidir(APG). 

APG değeri belirlenirken mevcut durumdaki değerin hesaplanmasından başlanmalı, uluslararası en iyi 

teknoloji ve uygulamaları benimseyerek elde edilecek ilgili kriterleri kullanarak hedeflenen değerlerin ne 

olacağı konusunda karar verilmelidir. Kullanılacak bazı tipik APG'ler şunlardır: 

 Su üretimi ve iletim performansına ilişkin APG 

o ÇEKİM PERFORMANSI (%): İsale hattının başlangıcındaki su hacminin, kaynaktan çekilen 

su hacmine oranı (x100). 

o İLETİM PERFORMANSI (%): Sulama için yönlendirilen suyun, isale hattının başındaki su 

hacmine oranı (x100). 

o ALTYAPI UZUNLUĞU BAŞINA SU KAYIPLARI (m³/Km): Su kaybı hacminin isale hattının 

(kanallar veya borular) uzunluğuna oranı. 

o SULAMA ALANI BAŞINA SU KAYIPLARI (m³/ha): Su kaybı miktarının, hizmet verilen sulama 

alanının yüzeyine oranı. 

 Sulama ve tarımsal performansa ilişkin APG (her bir ürün için) 

o ÜRÜN TALEPLERİ (m³/ha): Her bir ürün için kullanılan su miktarının, dikkate alınan 

ürünün yüzey alanına oranı. 

                                                                 
2 Maher ve ark. (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü). (2020). Küçük ölçekli tarımda ürün su verimliliğini 
iyileştirmeye yönelik saha kılavuzu.  
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o SULAMA SİSTEMİ PERFORMANSI (salma, yağmurlama ve damla sulama sitemleri için) 

(%): Dikkate alınan ürünün evapotranspirasyonunun, dikkate alınan sistemle sulama için 

kullanılan hacim (x100). 

o UYGULAMA PERFORMANSI (%): Dikkate alınan ürünün evapotranspirasyonunun, dikkate 

alınan ürünün sulanması için ayrılan su hacmine oranı (x100). 

o ÜRÜN VERİMİ PERFORMANSI (m³/kg): Dikkate alınan ürünün sulanması için ayrılan su 

hacminin (m³/ha) ürün verimine oranı (kg/ha). 

o SU KULLANIM PERFORMANSI (kg/m³): (Sulanan ürünün verimi - Sulanmayan ürünün 

verimi) dikkate alınan ürünün sulanması için ayrılan su hacmine oranı.  
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2.4. Su Verimliliğine Katkı Sağlayan Çalışmalardan Örnekler  

2.4.1. Nehir Havza Yönetim Planları  

Avrupa Birliği adaylık sürecinde olan Türkiye Cumhuriyeti için çevre faslı kapanış kriterlerinden bir tanesi 

23 Ekim 2000 tarihli ve 2000/60/EC sayılı “Su Çerçeve Direktifi”nin Türk mevzuatına uyumlaştırma 

çalışmalarının gerçekleştirmesi ve Türkiye’de yer alan 25 nehir havzası için Nehir Havza Yönetim 

Planlarının (NHYP) hazırlanmasıdır. Söz konusu planlar ile tüm sularda “iyi su durumu”na ulaşılması 

planlanmaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bütüncül havza yönetimi anlayışıyla su kirliliğinin önlenmesi ve 

azaltılması, su kaynaklarının kalitesinin korunması ve miktarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını 

sağlamak maksadıyla havza koruma eylem planlarının nehir havza yönetim planına dönüştürülmesi 

çalışmaları 2014 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Nehir Havza Yönetim Planları ile; havzadaki 

yerüstü ve yeraltı suyu kaynakları su kütleleri bazında incelenmekte, su kütlelerinin üzerindeki noktasal, 

yayılı ve hidromorfolojik tüm baskı ve etkiler belirlenmekte ve yapılan izleme çalışmaları ile suyun miktar 

ve kalite durumları ortaya konulmaktadır. İzleme çalışmaları kapsamında yerüstü sularında 12 dönem 

kimyasal, 2 dönem biyolojik ve 4 dönem hidromorfolojik izleme, yeraltı sularında ise 3 dönem kimyasal 

ve 3 dönem miktar (seviye) ölçümleri yapılmaktadır. Akabinde, tüm su kütlelerinde iyi su durumuna 

ulaşılması maksadıyla alınması gerekli tüm tedbirler ve maliyetler ortaya konulmaktadır. Detaylı 

ekonomik analiz ve modelleme çalışmaları yapılarak önceliklendirilen söz konusu tedbirlerin 

uygulanmasından mesul kurum ve kuruluşlar ve uygulama dönemleri belirlenmektedir. Söz konusu 

Planlar Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Planlar 6 yılda bir 

güncellenecektir. 

Türkiye’de mevcut durumda 8 havza (Susurluk, Büyük Menderes, Konya Kapalı, Meriç-Ergene, Gediz, 

Küçük Menderes, Burdur ve Kuzey Ege) için Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanmış, 3 havza 

(Yeşilırmak, Batı Akdeniz ve Akarçay) için de hazırlanmaktadır. Susurluk, Büyük Menderes, Konya Kapalı, 

Meriç-Ergene ve Gediz NHYP’leri 2019 yılında, Küçük Menderes, Burdur ve Kuzey Ege NHYP’leri 2020 

yılında Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer havzalar için de AB 

IPA ve Ulusal Fonlar ile 2023 yılına kadar Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanacaktır. 

2.4.2. Havza Su Tahsis Planları  

Su kaynaklarına olan ihtiyaç ve talebin giderek artması, zaman ve konuma göre bu kaynağın arzu edilen 

miktar ve kalitede bulunamaması, mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde 

en verimli şekilde kullanımını gerekli kılmaktadır. Su kaynaklarının havza ve alt havza ölçeğinde 

paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik planlanması ve çevresel su ihtiyacı dahil her sektörün ihtiyacı 

olan suyun adil bir şekilde karşılanması için Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Havza Su Tahsis 

Planları hazırlanmaktadır. 

Türkiye’de hali hazırda 25 nehir havzasından Seyhan, Akarçay, Konya Kapalı, Gediz ve Küçük Menderes 

Havzaları için Havza Su Tahsis Planları hazırlanmış ve uygulanmalarına ilişkin olarak 2017 yılında Seyhan, 

2019 yılında Akarçay ve Konya Kapalı Havzaları Eylem Planları Bakanlık Genelgeleri ile onaylanarak 
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yürürlüğe girmiştir. Küçük Menderes ve Gediz Havzaları için hazırlanan Su Tahsisi Planları Su Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu’na sunulmuştur. Burdur, Kuzey Ege ve Büyük Menderes Havzaları için ise çalışmalar 

devam etmektedir. 2023 yılı sonuna kadar tüm havzalar için Su Tahsis Planlarının tamamlanması 

hedeflenmektedir. 

Havza su tahsis planı hazırlanmasında sucul ekosistemi korumak esastır. Bu sebeple çevresel su ihtiyacı 

havza su tahsis planlarında yapılan sektörel önceliklendirmelerde birinci önceliğe sahip sektör olarak 

(%100 karşılanacak sektör) değerlendirilmektedir.   

2.4.3. Kullanılmış Suların Yeniden Kullanımı  

Mevcut su kaynaklarını tasarruflu ve planlı kullanılması stratejik hedefi doğrultusunda 25 havzada 

yürütülen “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi”3 ile 

Türkiye’de evlerde, sanayide, turizmde, enerji üretiminde ve tarım sektörlerinde kullanılan suların 

yeniden kullanımına yönelik alternatifler incelenip değerlendirilmiştir. 

Atıksu arıtma tesisi çıkış sularının, tarımdan dönen suların, soğutma sularının ve yağmur sularının gerekli 

arıtma proseslerinden geçirildikten sonra çevresel ihtiyacın karşılanması ve su kalitesinin iyileştirilmesi 

maksadıyla akarsu ve göllere verilmesi,  tarımsal sulamada kullanılması, park-bahçe sulamasında ve 

sanayide kullanılması gibi yeniden kullanım alternatifleri önerilerek kullanılmış suların kuraklık yaşanan 

veya yaşanması muhtemel bölgeler için alternatif su kaynağı olarak kullanılması öncelikli olarak 

değerlendirilmiştir. 

2.4.4. Milli Su Yönetim Sistemi 

Havzalarda bulunan sektörlerin su ihtiyaçlarının karşılanması ve böylelikle etkin bir su tahsisinin 

yapılarak kişi başı ekonomik gelirin arttırılmasını sağlamak için ülkemizin su kaynaklarının gerçek zamanlı 

bir izleme sistemi ile takip edilmesi ve erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu 

maksatla Milli Su Yönetimi Sistemi (MSYS) kurulması hedeflenmektedir. MSYS ile, su kaynaklarımızın 

sürekli merkezi olarak ve havza bazında anlık durumlarının ve miktarlarının, sektör bazında su 

kullanımlarının canlı olarak izlenebileceği bir sistemin kurulması amaçlanmaktadır. Kurulacak olan sistem 

ile yapılacak izlemeler sayesinde su kayıp miktarı da gözlemlenebilecektir. 

Bu kapsamda hazırlanan Milli Su Yönetim Sistemi Fizibilite Raporu4  çalışması ile Seyhan Havzası’nda ve 

belirli bir miktar üzerindeki bütün su kullanımlarının SCADA tabanlı ve yazılım destekli bir sistemle 

ölçmenin ve kontrolün yapılabileceği bir model oluşturulmuş ve bu sistemin diğer havzalarda 

uygulanması için öneriler getirilmiştir. Modelin oluşturulması için, su kaynaklarından su kullanımı 

miktarları ve sektörel bazda su tahsisi bilgilerinin belirlenerek birbirini karşılaması sağlanmalıdır. Bu 

nedenle, model kullanılacak alanda çok iyi bir ölçme ve kontrol altyapısı oluşturulmalıdır. 

                                                                 
3 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2019). Kullanılmış Suların Yeniden 
Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi. 

4 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2018). Milli Su Yönetimi Sistemi 
Fizibilite Çalışması Raporu. 
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Fizibilite Raporu kapsamında, MSYS’nin amaçları ve gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapı ihtiyaçları 

açıklanarak, içeriğinde olması gereken ölçme ve kontrol modüllerinin detaylandırması yapılmıştır. 

İşletme ve bakım kapsamında ihtiyaç duyulacak ekipmanların açıklanmasının yanısıra sistemin kapsamlı 

maliyet analizi de yapılmıştır. Ayrıca sistemin mevcut altyapılara ve ölçme tesislerine entegrasyonu 

açıklanarak, Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilmesi ve sürdürülebilir olması için gereklilikler 

açıklanmıştır. 

2.4.5. Su Ayak İzi  

Su ayak izi kavramı ilk kez 2002 yılında UNESCO-IHE Su Eğtimi Enstitüsü’nde Arjen Hoekstra tarafından 

ortaya konulmuştur (2014 Yılı Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu)5. Su ayak izi kavramsal olarak; bir mal, ürün 

veya hizmet üretmek için gerekli tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki ölçümünü ifade 

etmektedir (WWF, 2014). Su ayak izi; hammaddenin işlenmesinden, doğrudan operasyonlara ve 

tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen tüm süreçleri kapsamaktadır (WFM, 2009). Dolayısıyla su 

ayak izi kavramı hem doğrudan su kullanımını hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba 

katılmasını sağlamaktadır. Su ayak izi kavramı su kullanımına yönelik alternatif bir gösterge olarak kabul 

edilmektedir (WWF, 2014). Su ayak izi; su kullanımını ve kalitesini temsil eden mavi, yeşil ve gri olmak 

üzere üç bileşenden oluşmaktadır (WFM, 2009). 

 Yeşil Su Ayak İzi, bir ürünün üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur. Ancak, yeşil su ayak 

izinde sözü edilen yağmur suyu kaybolmaz ya da yeraltı sularına karışmaz; toprakta ya da bir 

süre için toprak üstünde saklanır. Yağış miktarı, yeşil su arzını ve talebini etkilediği için, bir 

bölgenin yeşil su gereksinimi değerlendirilirken iklim değişikliği ve değişkenliği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Doğal olarak yetişen ürünlerin (sulama desteği olmadan) su ayak izi büyük 

oranda yeşil su ayak izidir. 

 Mavi Su Ayak İzi, bir ürünü üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının 

toplam hacmi için kullanılır ve geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynaklarıdır. 

En değerli suyu ifade eder. Sulama desteğiyle verilen sular bu sınıftadır. İşlem gören ürünlerde 

mavi su kullanım oranı artar.  

 Gri Su Ayak İzi, kirliliğe yönelik bir göstergedir. Mevcut su kalitesi standartlarını sağlayabilmek 

amacıyla kirlilik yükünün bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını ifade 

eder. Bu nedenle, gri su kavramı nüfus ve endüstriyel büyüme ile ilişkili olarak ele alınır. İşlem 

gören ürünlerde değeri artar. Gri su ayak izi, bir tatlı su kaynağına direkt olarak bir boru ile veya 

dolaylı olarak topraktan akış veya sızmalardan, sızdırmaz yüzeylerden veya diğer yayılı 

kaynaklardan deşarj edilen nokta kaynaklı kirliliği ifade etmektedir. Bir ülkenin su ayak izinin 

incelenmesi, suyun ekonomik faaliyetlerdeki yönünü izleyerek plancıların, karar vericilerin ve 

yatırımcıların tahsis, ticaret, rekabet avantajı ve ekosistem desteğine (su kütlelerinde iyi durum) 

yönelik kararlarının zeminini oluşturan bilgiyi temin eder. Küresel ölçekte üretimin su ayak izinin 

%92'si tarım kaynaklıdır6. 

                                                                 
5 World Wide Fund for Nature (WWF), (2014). Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu: Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret 
İlişkisi. WWF-Türkiye ve Pegasys Strategy and Development. ISBN: 978-605-86596-7-4. Erişim adresi: 
http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/su_ayak_izi_raporweb.pdf 
6 M.M. Mekonnen ve A.Y. Hoekstra. (Mayıs 2011). Ulusal su ayak izi hesapları: Üretim ve tüketimin yeşil, mavi ve gri 
su ayak izi. 
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Su ayak izi ile su kullanım verimliliği arasında çok yakın bir ilişki bulunmakta olup su verimliliği arttıkça su 

tüketimi ve dolayısıyla su ayak izi azalmaktadır. 

Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu’na göre2;  

 Üretimin su ayak izi sonuçlarına göre toplam tüketilen su miktarı 139,6 milyar m³/yıl dır. Bu 

miktarın %64’ü yeşil, %19’u mavi ve %17’si gri su ayak izidir. Bu miktarlarda tarımın toplam su 

ayak izi içindeki oranı %89’dur. 

 Tüketimin su ayak izi sonuçlarına göre toplam tüketilen su miktarı 140,2 milyar m³/yıl dır. Bu 

miktarın %66’sı yeşil, %17’si mavi ve %17’si gri su ayak izidir. Bu miktarlarda tarımın toplam su 

ayak izi içindeki oranı %89’dur. 

Mevcut veri tabanlarında kirletilen gri su hacmi veya içerisindeki kirletici oranları konusunda tutulan 

istatistikler oldukça yetersizdir. Herhangi bir bölgedeki mavi ve yeşil su ayak izi bileşenlerinin toplamı, o 

bölgenin toplam su ayak izini genel çerçevede yansıtması açısından yeterlidir (Muratoğlu A., 2018). 

Türkiye’de Dicle Havzası’nda havza bazlı su ayak izi çalışması yürütülmüştür. Dicle havzasının alansal 

oran olarak sadece % 25’lik kısmının Türkiye sınırlarında olmasına rağmen havzanın toplam yüzeysel 

akışının yaklaşık % 51’i Türkiye sınırlarındaki yağışa dayanmaktadır. Havzanın su ayak izinin tahmininde 

(Hoekstra vd. 2011) tarafından tanımlanan yöntem ve evapotranspirasyon miktarının hesaplanması için 

Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen CROPWAT 8.0 modeli (FAO 

2018a) kullanılmıştır. Dicle havzasının 2010-2018 yılları arasındaki yıllık su ayak izi miktarı yaklaşık 6.6 

milyar m³ olarak hesaplanmıştır.Tarımsal su ayak izinin miktarı yaklaşık 5 milyar m³ (% 77) elde edilmiştir 

Yeşil su ayak izi, toplam su ayak izinin % 55’ine denk gelmektedir (Muratoğlu A., 2018). 

Havza bazlı su ayak izi çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgilerin tamamlanması için öncelikle havzaların 

ayrıntılı sektörel su tahsis planlarının hazırlanması önemlidir.  

2.4.6. İklim Değişikliklerinin Su Kaynaklarına Etkisi  

 “İklim Değişikliklerinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”7 ile Türkiye’deki yüzeysel sular ve yeraltı sularına 

su havzaları bazında etkisinin iklim değişikliğinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı ve 

gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım, yer altı su 

rezervlerindeki düşüşler ve kirlilik oluşumu nedenleriyle yaşanan sorunlar, su ile ilgili uzun vadeli ve 

havza bazlı bir planlamayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin yüzey ve yer altı sularına 

havza bazında etkisinin tespit edilmesi ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 25 nehir 

havzası için gerçekleştirilen çalışmaların projeksiyon dönemi 2015 ve 2100 yılları arasını kapsamaktadır. 

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin havza bazında değerlendirilmesi kapsamında 25 havza için; 

ortalama sıcaklık, toplam yağış, brüt su potansiyellerinin referans dönemine göre değişimi ortaya 

koyulmuştur. Buna ek olarak havzadaki su açığı/fazlası ve hidrojeolojik rezervlerin miktarları da 

verilmektedir. Tüm model sonuçları 30’ar yıllık dönemler için değerlendirilmiş ve havzada gerçekleşmesi 

olası ekstrem değerler verilmiştir.  

                                                                 
7 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2016). İklim Değişikliklerinin Su 
Kaynaklarına Etkisi Projesi. Erişim adresi: http://iklim.ormansu.gov.tr/Dokumanlar.aspx 
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3. İÇME-KULLANMA SUYU SEKTÖRÜ 

Türkiye’deki nüfusun 1970 ila 1980 yılları arasında kırsal alanlardan kentlere göçüyle şehirlerde yaşanan 

nüfus artışı, mevcut su kaynaklarının tükenmesine ve bunu takiben su sıkıntısı ile ciddi kanalizasyon 

sorunlarına neden olmuştur. 1981 yılında, bu krizlere yanıt verebilmek için İstanbul’da Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kurularak yeni bir su hizmeti temin modeli devreye sokulmuştur. İSKİ, 

bağımsız bir bütçesi olan bir kamu organı olarak belediye adına su ve atık su hizmetlerinin temin 

edilmesinden sorumlu olmuştur. 

“İSKİ Kanunu” olarak bilinen kanun, yalnızca su hizmetlerinin yeni bir yolla verilmesini sağlamakla 

kalmayıp aynı zamanda Hazine Garantisi Programı kapsamında uluslararası krediler aracılığıyla suyla 

ilişkili büyük ölçekli yatırımların finanse edilmesine yönelik bir mekanizmayı da devreye sokmuştur. Bu 

yeni yaklaşım, su hizmetlerini daha küçük, münferit belediyelerde vermek yerine büyük kentsel alanlarda 

vermenin daha verimli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 

1984 yılında Türkiye, Ankara, İstanbul ve İzmir’i büyükşehir yaparak su yönetim sistemini güçlendirmiş 

olup 1986 yılında “İSKİ Kanununun” tüm Büyükşehir Belediyelerinde uygulanması kararı alınmıştır. 

Bunun neticesinde, 1986 ila 1993 yılları arasında ülkede on üç büyük şehirde ilgili Su ve Kanalizasyon 

İdareleri (SKİ) kurulmuştur. 

Nihayet 2014 yılında Türkiye, başlıca büyük şehir alanlarındaki belediyeleri büyükşehir belediyesi 

yaparak “İSKİ Kanununu” toplam 30 büyükşehir belediyesine, yani 30 ile yaymıştır. 

İlçe belediyeleri, ilçe merkez belediyeleri ve belde belediyeleri gibi diğer belediyeler ise kendi su ve atık 

su hizmetlerini, belediye içerisindeki ilgili daireler aracılığıyla kendileri yönetmekte olup köylerin su ve 

atık su hizmetleri, Valiliklere bağlı makamlar ya da İçişleri Bakanlığına bağlı İl Özel İdareleri tarafından 

sağlanmaktadır. 

Türkiye’deki içme suyu ve atık su yönetimi hizmetlerinin teminiyle ilgili olarak İçme-Kullanma Suyu 

Sektörü bu şekilde teşkilatlanmıştır. 

Su kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, verimliliği iyileştirmek için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve 

bu tedbirlerin uygulanması adım adım gerçekleştirilmelidir. Bu adımların her birinde gerçekleştirilecek 

temel faaliyetler şunlardır: 

 Mevcut Durum Değerlendirmesi: Bu adım, veri toplama, tüm altyapıların karakterizasyonu ve 

analiz edilen sistemin su kullanım verimliliğinin değerlendirilmesinden oluşan ilk görev olacaktır. 

 Su sisteminin bir hidrolik modelin geliştirilmesi: Bazı tedbirler uygulandığında sistemin nasıl 

işleyeceğini anlayabilmek için tüm sisteme yönelik bir hidrolik model geliştirmek önemlidir. 

Böylece, daha uygun tedbirler konusunda karar vermeye yardımcı olacak sistematik bir 

deneme-yanılma uygulaması geliştirilebilir. 

 Bölgesel Ölçüm Alanlarının (BÖA) ve Basınç Yönetimi Alanlarının (BYA) Belirlenmesi: BÖA ve BYA 

uygulaması su kayıpları ve sızıntıları konrol etmek ve azatmak için faydalı bir araçtır. 

 Rehabilite edilecek altyapıların belirlenmesi: Fiziki kayıplar, sıklıkla yalnızca kaybın gerçekleştiği 

yerde bulunan altyapıların rehabilitasyonu ile durdurulabildiği için bu tür altyapılar belirlenmeli 

ve yenilenmeli/değiştirilmelidir. 
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 SCADA sistemlerinin uygulanması: Yönetsel Kontrol ve Veri Alma sistemleri (SCADA), su 

idarelerinin su temini sistemlerini yönetmelerine yardımcı olan çok önemli araçlardır. 

 İdari Kayıpların Azaltılması Planının Uygulanması: İdari veya görünür kayıplar, ele alınması 

gereken, içme suyu temini sistemlerindeki toplam su kayıplarının da önemli bir bileşenidir. 

 Su Kaybı Yönetim Tedbirlerinin Uygulanması: Su sistemlerinin yönetimine ilişkin olarak 

uygulanabilecek diğer birçok tedbiri içermektedir. 

 Su Tasarrufu Kampanyalarının Geliştirilmesi: Su kullanımı konusunda kamuoyunun 

bilinçlendirilmesi ve davranışlarının değiştirilmesi, su kullanım verimliliğinde önemli bir etki 

yaratabilir. 

 Tarifeye İlişkin Tedbirlerin Uygulanması: Son olarak, suyun fiyatlandırılması aynı zamanda suyun 

aşırı kullanımını engellemek ve verimliliği artırmak için bir araçtır. 

Şekil 6, su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi için tam bir plan uygulamaya yönelik farklı aşamaları ve 

ilgili faaliyetleri özetlemektedir.
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Şekil 6. Içme-Kullanma Suyu Verimliliği Değerlendirme ve İyileştirme Aşamaları.  
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Aşağıdaki bölümlerde Şekil 6’da verilen bu adımların her biri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

3.1. Mevcut Durum Değerlendirmesi  

İçme suyu temininin mevcut durumunun değerlendirilmesi için sistematik bir yaklaşım izlenmelidir. Bu 

yaklaşımda öncelikle tüm bileşenler tespit edilerek karakterize edilmeli, ardından bunlar detaylı 

incelenerek verimlilik oran ve indeksleri belirlenmeli ve nihayetinde durum tespiti tamamlanmalıdır. 

İzlenecek adımların kapsamı aşağıdaki bölümlerde ele alınmıştır. 

3.1.1. Su Kaynaklarının Karakterizasyonu 

Su tedarik zinciri takip edilerek (su çekiminden nihai atıksu deşarjına kadar), karakterize edilecek 

altyapıların ilk kısmı su kaynağı ve çekim tesisleri ile ilgili olanlardır. 

Genellikle su tedarik zincirinin su çekimi kısmında bulunan altyapıların tipolojisi, esas olarak kullanılan su 

kaynağının yerüstü suyu mu yoksa yeraltı suyu mu olduğuyla ilgili olacaktır. Bir sonraki bölümde tipik su 

kaynağı altyapıları açıklanmakta ve karakterizasyon için gerekli bilgiler listelenmektedir. 

3.1.1.1. Kaptaj ve Biriktirme Barajları  

Vadi gibi suyun depolanmasına olanak veren doğal kaynak suyu kaptaj sahasına baraj inşa ederek su 

sağlanabilir. Barajların planlanmasına dair önemli parametreler, yıllık yağış ve buharlaşma biçimi, 

kaptajın mevcut kullanımı ve akış katsayısı, su ihtiyacı ve su toplanma alanının ve şantiyenin jeolojisi ve 

bulunduğu coğrafyadır.  

Barajlar, sıkıştırılmış toprak yığınından (genellikle geçirimsiz kil çekirdeği, taş apronları ve fazla akıntının 

deşarj edilmesi için dolu savak ile) veya kagirden ya da betondan (güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş) 

meydana gelebilir. Biriken su daha sonra barajdan alınır ve cazibeyle veya pompajla kullanıcılara 

ulaştırılır. Barajları karakterize etmeye yönelik tipik bilgiler, Tablo 17’de özetlenmiştir: 

Tablo 17. Biriktirme Barajları için Karakterizasyon Verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Havza alanı (km2) 

 Taban kotu (mamsl) 

 Tabandan yükseklik (m) 

 Toplam baraj gölü hacmi (hm3) 

 Baraj gölünün aktif hacmi (hm3) 

 Minimum su kotu (mamsl) 

 Normal su kotu (mamsl) 

 Maksimum su kotu (mamsl 

 Minimum su seviyesinde göl alanı (km2) 
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KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Normal su seviyesinde göl alanı (km2) 

 Maksimum su seviyesinde göl alanı (km2) 

 Ortalama yıllık akım (hm3/yıl) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

 Maksimum seviyenin görüldüğü yıllık ortalama dönem (ay). 

 Minimum seviyenin görüldüğü yıllık ortalama dönem (ay). 

 

 

Şekil 7. İspanya’daki Bir Barajda İçme Suyu Kaptajı (URL 1). 

3.1.1.2. Kaynak Suyu Toplama 

Kaynak suyu doğal olarak yüzeye çıkan yeraltı suyudur. Toprak veya kil tabakalarının yeraltı suyunun 

akışını engellediği yerlerde, su yukarı doğru itilir ve yüzeye çıkabilir. Kaynak suyu, açıkta bir kaynak olarak 

ortaya çıkabilir veya görünmeden nehir, dere, göl veya denize karışabilir. Kaynak suyu genellikle, kum 

veya çakıl, su-taşıyıcı, zemin oluşumundan (akifer) veya fisürlü kayadan akan sudan beslenir. Toplama 

noktası uygun bir yapı ile korunursa, toplama noktasında kirlilik oluşumu önlenir ve suyun kullanım 

noktalarına dağıtılması için hidrolik koşullar sağlanır. 

Kaynak suyu toplama sisteminin temel kısımları şunlardır: 

 En düşük doğal su seviyesi altında bir boru; 

 Stabiliteyi sağlamak için kaynakta koruyucu bir yapı; 

 Yerüstü suyunun depolanan suya geri sızmasını önleyen bir sızdırmazlık elemanı. 

Bu boru genellikle kum ile kaplı çakıl bir yere yerleştirilir ve bir oluğa veya baraj gölüne doğru 

yönlendirilebilir. Koruyucu yapı, beton veya kagirden yapılabilir ve sızdırmazlık elemanı genellikle plastik 

kaplama malzemelerinden yapılır. Izgaralı bir taşkan borusu, suyun her zaman kaynaktan dışarı akmasını 
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garanti altına alır. Yüzeyden süzülmeyle kirlenmeyi önlemek için bir hendek (önleyici tahliye oluğu olarak 

bilinir), yerüstü suyunu, kaynak yatağının olduğu kısımdan uzaklaştırır ve bir çit de hayvanları kaynak 

alanından uzak tutar. 

 

Şekil 8. Bir kaynaktaki İçme Suyu Kaptajı (URL 2).  

Tablo 18, kaynak suyu toplama altyapısının karakterizasyonu için gerekli bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 18. Kaynak suyu kaptajına ilişkin karakterizasyon verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl) 

 Yapı türü (kagir, beton, metalik vs.) 

 Kaptaj kapasitesi (l/s) 

 Yapısal durum 

 Su alma yapısının özellikleri (boru materyali ve çapı vs.). 

 İletim türü (cazibeli veya terfi) 

 Varsa, terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.) 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

 

3.1.1.3. Kuyular 

Su kaynağı yer altı suyu olduğunda, standart yapılar kuyulardır. Kazılmış kuyular ve sondajla açılmış 

kuyular olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilirler. 
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Kazılmış Kuyular 

Kazılmış kuyu, yeraltı suyuna erişim sağlar ve su çekimini kolaylaştırır. Kazılmış kuyulara temizleme veya 

derinleştirme için girilebilir ve çapları nadiren 0,8 m'den daha az olur. Bu tür kuyular elle veya makine ile 

kazılır ve kazılan deliğin yüzeyi boyunca taş, tuğla veya beton kaplamadan ve su toplamak için uygun bir 

yükseklikte bir menfezden (zemin üstünde kuyu kaplamasının bir kısmı) oluşur. 

Zemin seviyesi ve su seviyesi arasındaki kuyu kaplaması, güçlendirilmiş beton bilezik, tuğlalı kagir, beton 

bloklar ve benzerinden yapılır ve kuyunun çökmesini engeller. Su seviyesinin altındaki kuyu kaplaması 

aynı zamanda yeraltı suyunun kuyuya girişini kolaylaştırır ve genellikle küçük bir delik açılır veya yeraltı 

seviyesi üzerindeki kaplamadan farklı bir bileşime (örneğin geçirgen beton) sahip olur. Pekişmiş 

formasyonlarda kaplama pek gerekli olmayabilir. Bu gibi durumlarda, kontamine olmuş yerüstü suyunun 

kuyuya akmasını önlemek için kuyunun üstten en az bir metresi kaplanmalıdır. Kapatılmış menfez, 

dökülen suyun, yağışın, akışın, rusubatın, insanların ve hayvanların kuyunun içine girmesini veya 

düşmesini önler ve güneş ışığı almaz. 

 

Şekil 9. Kazılmış Kuyu Örneği (URL 3). 

Bir kuyuda sıklıkla bulunan diğer bileşenler, dökülen suyun kuyudan daha uzağa, genellikle de suyun 

zemine tekrar süzüldüğü veya kuyudan güvenli bir uzaklıkla taş yüzeylerden buharlaştığı, büyük kayalarla 

dolu olan drenaj çukuruna doğru gitmesi için bir boru ve bir giriş kapısıyla birlikte kuyuyu çevreleyen bir 

çittir. 

Sondajla Açılmış Kuyular 

Sondajla açılmış kuyular, borulu kuyular veya sondaj kuyuları, yeraltı suyu akiferlerine ulaşmayı sağlar ve 

suyun çekimini kolaylaştırır. Kazılmış kuyudan farkı, çapın genellikle daha küçük, 0,10 ile 0,25 m arasında 

olmasıdır. Bu durum, bir kişinin temizlik veya derinleştirme amacıyla kuyuya girmesini engeller. 

Kuyu, genellikle el pompalı içme suyu temini projelerinin en pahalı parçasıdır. Sondaj kuyuları, makine 

veya elle çalıştırılan ekipmanlarla açılabilir ve genellikle üç ana kısımdan oluşur: 
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Zemin seviyesinde sondaj kuyusunun etrafında bir beton apron (su çekme yöntemine uyarlanmış bir çıkış 

ile). Bu, yerüstü suyunun kuyu kenarlarından sızmasını önler, sert bir zemin oluşturur ve kayıp suyu 

kuyudan bir drenaj kanalına yönlendirir. 

Özellikle de pekişmemiş formasyonlarda çökmeyi engellemek için, zeminin altında ancak akiferin içine 

gitmeyen bir kaplama. Bu kaplama genellikle boru materyalindendir (çoğunlukla PVC ve bazen de 

galvanize demir). Pekişmiş formasyonlarda kaplama gerekmeyebilir. 

Yeraltı suyunun kuyuya girmesini sağlayan su seviyesinin altında oluklu bir boru. Oluklu boruyu 

çevreleyen çakıl katmanı, oluklu borulara doğru yeraltı suyu hareketini kolaylaştırır ve zemin 

malzemesinin kuyuya girmesini önler. Pekişmiş formasyonlarda bu çakıl katmana gerek olmayabilir. 

 

Şekil 10. Tipik bir sondajla açılmış kuyu. Kaynak: Brikké ve Bredero (2003). 

Tablo 19, kuyu altyapılarının karakterizasyonu için gerekli bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 19. Kuyulara İlişkin Karakterizasyon Verileri.  

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl) 

 Derinlik (m) 

 Kuyu çapı (m) 

 Kuyu yapısı türü (kagir, beton, kaplama materyali: PVC, metalik vs.) 

 Terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.) 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 
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3.1.1.4. Yüzeyaltı Su Toplama Sistemleri  

Yüzeyaltı su toplama sistemleri, yeraltı suyu debilerini korur ve su çekimini kolaylaştırır. Yeraltı suyu 

barajları ve yükseltilmiş kum barajlar olmak üzere iki temel sistem mevcuttur. 

Yeraltı suyu barajları 

Mevsimlik kum dolgulu nehir yatağı gibi bir yüzey akiferinde geçirimsiz bir baraj yapısı ve geçirimsiz bir 

katmanın üstünde bulunur. Barajın kreti, zemin yüzeyinin yaklaşık bir metre altındadır ve bu da toprağın 

suya doymasını engeller. 

Yükseltilmiş kum barajlar 

Yükseltilmiş kum barajlar için, mevsimlik kum dolgulu nehir yatağında geçirimsiz bir baraj inşa edilir ve 

kret membadaki nehir yatağının birkaç desimetre üstüne ulaşır. Nehrin membası her kumla dolduğunda, 

kret yeraltı suyu baraj gölü oluşturmak için biraz daha yükseltilir. Nihayetinde baraj, mansaptaki nehir 

yatağından önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Barajın mansap tabanı, beton veya büyük kayalar ile 

erozyona karşı korunmalıdır. 

Her iki baraj türü de nehir kıyılarında gömülü, erozyonu önlemek için kayaların yığılabileceği kanat 

duvarlarına sahiptir. Her iki durumda da su, baraj çevresinde bir kuyu oluşturularak çekilir. 

 

Şekil 11. Yükseltilmiş kum baraj. 
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Tablo 20, yüzeyaltı su toplama altyapılarını karakterize etmek için gerekli bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 20. Yüzeyaltı su toplama altyapılarına ilişkin karakterizasyon verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Su giriş noktasının kotu (mamsl) 

 Barajın derinliği (m) 

 Kaptaj kapasitesi (l/s) 

 İletim türü (cazibeli veya terfi) 

 Varsa, terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.) 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

3.1.1.5. Korunan Nehir Yanal Su Alma Yapısı  

Korunan yanal su alma altyapısı, bir nehir veya gölün kıyısında, suyun bir kanala akabileceği veya bir 

pompanın emme borusuna girebileceği sabit bir yer sağlar. Taşkınların neden olduğu hasara dayanacak 

ve sedimentlerin neden olduğu sorunları en aza indirecek şekilde inşa edilir. Yanal su alma yapıları, 

genellikle betonarme betondan yapılan sağlam yapılardır. 

Korunan yanal su alma yapısı genellikle suyu istenen düzeyde tutmak için nehirde regülatör, kumun 

çökmesini sağlamak için kum tutucu ve fazla suyu bırakmak için dolusavak ile birleştirilir. Nehir suyu, 

yanal su alma yapısına bir ızgara vasıtasıyla girebilir ve dolusavağın taşması sağlanabilir. 

 

Şekil 12. Tipik Bir Korunan Nehir Yanal Su Alma Yapısı. Kaynak: Brikké ve Bredero (2003). 

Tablo 21, korunan nehir yanal su alma altyapılarını karakterize etmek için gerekli bilgileri özetlemektedir: 
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Tablo 21. Korunan nehir yanal su alma altyapılarına ilişkin karakterizasyon verileri. 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl) 

 Yapı Türü 

 Kaptaj kapasitesi (l/s) 

 Yapısal durum 

 Su alma yapısının özellikleri (boru materyali ve çapı vs.) 

 İletim türü (cazibeli veya terfi) 

 Varsa, terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.) 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

3.1.1.6. Nehir-Dibi Su Alma Yapısı  

Nehir-dibi su alma yapılar, sedimantasyon sorunu olmayan küçük nehir ve derelerde kullanılır. Bu 

altyapı, yüzer maddeleri tutmak için bir ızgaradan oluşur. Izgara, suyu nehir yatağının içerisinde inşa 

edilen beton bir kanal üzerinden boşaltır. Su, askıda katı maddelerin filtrelenmesi için kanaldan kum 

tutucuya girer ve sonrasında cazibeyle veya terfi sistemiyle iletim kanalı veya borusuna iletilir. 

Tablo 22, nehir-dibi su alma altyapılarını karakterize etmek için gerekli bilgileri özetlemektedir: 

Tablo 22. Nehir-Dibi Su Alma Yapılarının Karakterizasyonuna İlişkin Veriler 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl) 

 Kaptaj kapasitesi (l/s) 

 Yapısal durum 

 Su alma yapısının özellikleri (boru materyali ve çapı vs.) 

 İletim türü (cazibeli veya terfi) 

 Varsa, terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.) 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

3.1.1.7. Yüzer Su Alma Yapısı  

Yüzer su alma yapıları, genellikle nehir ve göl diplerinde bulunan yüksek askıda katı madde 

konsantrasyonuna sahip suları önlemek için tasarlanmıştır. Bu yapı, içme suyu iletim borusuna daha 

temiz suların pompalanması için pompa istasyonunun giriş borusunun içine yerşetirileceği yüzey 

şamandıraların inşa edilmesiyle sağlanır. Bu tür altyapıların temel avantajı, kuruldukları yerdeki yüzer 

cihaz sayesinde nehrin, gölün veya barajın taşıdığı suyu yıl boyunca farklı seviyelere basma 

kabiliyetleridir. 
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Pompa istasyonu: 

 Nehir veya göl kıyısına kurulabilir; böylelikle işletme ve bakım kolaylaştırılabilir veya 

 Şamandıra üzerine kurulabilir; böylelikle emme pompası kısa ve emme ucu sabit hale getirilerek 

kavitasyon riski önlenebilir. 

Su alma yapıları normalde, yüzer cihazlara (sızdırmaz çelik tüpler, plastik konteynerler, boş yağ bidonları 

vb.) bağlı olan çelik veya tahta çerçeveler üzerine kurulur. Bunlar, genellikle büyük çaplı yüzer debrislerin 

neden olduğu zararları önlemek için korunmaya ihtiyaç duyar. 

 

Şekil 13. Yüzen su alma yapısı örneği. 

Tablo 23, yüzen su alma yapılarınının altyapılarını karakterize etmek için gerekli bilgileri içermektedir: 

Tablo 23. Yüzen su alma yapılarına ilişkin karakterizasyon verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl) 

 Kaptaj kapasitesi (l/s) 

 Yapısal durum 

 Su alma yapısının özellikleri (boru materyali ve çapı vs.) 

 Terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.) 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 
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3.1.1.8. Batık Su Alma Yapısı  

Batık su alma yapısında, nehir veya göl suyu bir su altı borusu vasıtasıyla bir kuyu veya çukura ve oradan 

da içme suyu arıtma tesisine iletilir. Su, yüzer nesnelerin neden olduğu zararları önlemek için dalgıç bir 

pompa aracılığıyla bu çukurdan pompalanır. 

 

Şekil 14. Tipik bir çukur su alma yapısı (URL 4). 

Tablo 24, çukur su alma yapılarınının altyapılarını karakterize etmek için gerekli bilgileri içermektedir: 

Tablo 24. Batık su alma yapılarına ilişkin karakterizasyon verileri 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Yer (koordinatlar) 

 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl) 

 Kaptaj kapasitesi (l/s) 

 Yapısal durum 

 Su alma yapısının özellikleri (boru materyali ve çapı vs.) 

 İletim türü (cazibeli veya terfi) 

 Terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.) 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.) 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

3.1.2. İletim ve Dağıtım Altyapılarının Karakterizasyonu  

3.1.2.1. Boru Hatları İçin Envanter Çalışması  

İletim ve dağıtım hatlarının ana bileşenleri, içme suyunu nihai kullanıcılara taşımak için kullanılan 

unsurlar olan boru hatlarıdır. Su dağıtım şebekelerinde, nihai tüketicilere ulaştırılmadan önce yeniden 
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kirlenmeyi önlemek için su genellikle dağıtımdan önce arıtılır ve klorlanır. Su borularının çeşitleri, tüm 

kente su temin eden büyük çaplı ana boruları, belli bir cadde veya bina grubuna temin eden daha küçük 

hatları ve münferit binalarda yer alan küçük çaplı boruları içerir. Su boruları yapımında yaygın olarak 

kullanılan malzemeler arasında beton, çelik, döküm demir, polivinil klorür (PVC) ve diğer plastik 

materyaller bulunurken daha eski sistemlerde asbestli çimento veya ateş kiline de rastlanır. Boyutlarıyla 

ilgili olarak, tüm belgelere veya mahallelere su temin eden ana iletim hatları için su borularının çapları 

çok büyük olabilmektedir. Bir veya birkaç sokağa veya bir bina grubuna su temin eden daha küçük 

branşman hatları ve münferit binalar veya abonelere hizmet veren küçük çaplı borular da mevcuttur. 

Boru hatları, basitçe üç ana kategoriye ayrılabilir: 

 Metal borular: çelik boruları, galvanizli demir boruları ve dökme demir boruları içerir.  

 Çimento borular: beton çimento boruları ve asbestli çimento borularını içerir. 

 Plastik borular, plastikleştirici katılmış polivinil klorür (PVC) boruları içerir. 

Çelik borular 

Çelik boruların temel avantajları, yüksek su basınçları altında çalışmaları, uygun uzunluklarda inşa 

edilmeleri, daha düşük kurulum/taşıma maliyetlerinin olması ve tüm su temin boruları içerisinde en 

güçlü ve en dayanıklı borular olmalarıdır. Bu tür boruların ana dezavantajı ise, diğer boru tiplerine kıyasla 

daha pahalı olmalarıdır. Bu nedenle, yalnızca bu tür boruların iyi özelliklerinin gerekli olduğu alanlarda 

bulunan su temini sistemlerinde kullanılırlar. 

Galvanizli çelik veya demir borular 

Bu borulama materyali, hem su hem de atık suyun iletimine uygun olmaları dolayısıyla sanayi 

sektöründeki tesisatta geleneksel olarak kullanılan materyaldir. Bu materyaller, su debisi bazı 

dönemlerde yavaş olduğunda veya sürekli olmadığında içme suyunun iletimi açısından önemli bir 

dezavantaj oluşturmaktadır. Çünkü bu materyal, söz konusu şartlar altında paslanmaya ve iç korozyona 

eğilimli olmasıdır. Bu durum, içme suyunun tadı ve kokusunda hoş olmayan sonuçlara yol açar. Galvanizli 

çelikten yapılan borular, çeşitli kullanımlara uyum sağlamak için hafif, orta ve ağır galvaniz çelikten 

yapılmaktadır ancak genel olarak, ucuz materyallerin yaygın olarak kullanıldığı kanalizasyon 

şebekelerinden ziyade su temini sistemlerinde görülmektedirler. 

Dökme demir borular 

Dökme demir borular çok ağır olup taşınmalarıyla ilgili sorunlara yol açsalar da oldukça sağlamdırlar ve 

yüksek su basınçları için uygundurlar. Ağırlıklarından ötürü kısa olarak inşa edilirler ve bu durum, 

kurulum ve montaj maliyetlerini artırır. Bu borular genellikle atık su kanalizasyon sistemlerinde ve 

rögarlarda kullanılırlar. Ayrıca, boruların gömülemeyeceği ve yüksek basınç altında çalışmak zorunda 

kalacağı durumalrda su temini sistemleri için de kullanılırlar. 

Beton çimento ve asbestli çimento borular 

Beton çimento boruların temel avantajları, uzun ömürlü olmaları, aşınmamaları ve sık bakım ve onarım 

gerektirmemeleridir. Bununla birlikte, çok ağır oldukları için kullanımları, kurulumları ve taşınmaları daha 

yüksek maliyetlidir. 
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Asbestli çimento boruların, ağırlıklarından dolayı taşınmaları zordur ve inşa aşamasında kırılgan 

yapıdadırlar. Avantajları, PVC borulardan daha uygun fiyatlı olmalarıdır. Ancak pratikte, tesisat veya 

sökme sırasında solunum yoluyla vücuda alındıklarında kanser gibi sağlık sorunlarına neden oldukları için 

dünya genelinde yasaklanmışlardır. Halen bu tür boruları kullanan birçok eski sistem bulunsa da bu 

sistemlerde bir yenileme yapılması halinde tekrar kullanılmaları yasaklanmış olup farklı cins borular 

kullanılmaktadır. 

Plastikleştirici katılmış polivinil klorür (PVC) borular 

PVC borular paslanmazdır, oldukça hafiftir ve bu nedenle de taşınması ve nakliyesi kolaydır. Ayrıca 

dayanıklıdırlar ve uzun olduklarından dolayı kurulum/nakliye maliyetleri daha düşüktür. Ancak, 

ultraviyole ışığa maruz kaldıklarında hassaslaşarak fiziksel hasara eğimli olurlar. PVC'nin genleşmesi ve 

daralmasıyla ilgili sorunlara ek olarak, malzeme 65°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalırsa yumuşar ve 

deforme olur. Bu tür borular pahalı olmadıklarından ve yönetilmeleri ile tesisatları kolay olduğundan 

hem su temini hem de kanalizasyon sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. 

Tablo 25, farklı tipte boruların temel avantajlarını ve dezavantajlarını özetlemektedir. 

Tablo 25. Boru tiplerinin avantajları ve dezavantajları 

BORU TİPİ  AVANTAJLARI  DEZAVANTAJLARI 

ÇELİK BORULAR  Güç 

 Dayanıklılık 

 Birikim ve korozyona karşı 

direnç 

 Kısa ömürlü 

 Pahalı 

 Cer gücü karşısında dayanıksız 

GALVANİZLİ ÇELİK VEYA 

DEMİR BORULAR 

 Düşük maliyetli bileşenler 

 Kolayca bulunabilir 

 Yüksek basınca uyumlu 

 Yoğun işgücü ihtiyacı 

 Korozyon sorunları 

 Sızıntılara yatkın 

 Onarımı maliyetli/Güvenlik 

sorunları 

 Değişiminin kolay olmaması 

DÖKME DEMİR 

BORULAR 

 Güç 

 Dayanıklılık 

 Yüksek basınçları desteklemesi 

 Pas, korozyon ve darbelere karşı 

yüksek dayanıklılık 

 Sürtünme kayıplarını azaltan 

pürüzsüz iç yüzey. 

 Yüksek çapların pahalı olması 

 Yönetmek için çok ağır olması 

 Daha kısa yapılması 

 Korosif toprakların olduğu 

alanlarda koruyucu polietilen 

kaplama gerektirmesi 

BETON ÇİMENTO VEYA 

ASBESTLİ ÇİMENTO 

BORULAR 

 Tüm su tiplerini iletmeye uygun 

 Uzun ömür 

 Sık bakım-onarım ihtiyacının 

olmaması 

 Yüksek basınç koşullarını 

desteklemesi 

 Düzenli bakım gerektirir 

 Kullanım sırasında kırılgan 

 Ağır olmaları, nakliye ve tesisat 

maliyetlerine yansımaktadır 

 Sülfat korozyonuna çok yatkın  

 İç ve dış boru kaplaması onarım 
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BORU TİPİ  AVANTAJLARI  DEZAVANTAJLARI 

 Üzerinde gerçekleşen araç 

trafiği yüklerine dayanabilmesi 

işleri sırasında hasar görürse 

yeniden tesis edilmelerinin zor 

olması 

PLASTİKLEŞTİRİCİ 

KATILMIŞ POLİVİNİL 

KLORÜR (PVC) 

BORULAR VE CAM 

ELYAF TAKVİYELİ 

PLASTİK BORULAR 

 Hafiflik 

 Uzun ömür 

 Tesisatı kolay 

 Düşük doğrusal genleşme 

katsayısı 

 Farklı uzunluklarda üretilmesi 

 Kırılgan ve kolayca çatlayabilir 

olması 

 Yüksek basınçları 

desteklememesi 

 Sınırlı çaplarda mevcut olması 

(75 mm - 315 mm) 

 Güneş radyasyonuna maruz 

kaldığında bozulması 

İletim ve dağıtım boru hatlarını karakterize etmek için, su sisteminde mevcut olan tüm boru 

şebekelerinin aşağıdaki değişkenleri ortaya koyan kapsamlı bir envanterinin yapılması gerekir: 

 Tüm boru şebekeleri ve bağlı bileşenlerin konumu (CBS) 

 Boru türleri (materyalleri) 

 Boru çapları ve nominal basınçlar (mm & bar) 

 Her bir materyal türü için uzunluk ve çap (km) 

 Sistemin hidrolik unsurlarının karakterizasyonu (vanalar, basınç transdüserleri, sayaçlar vs.) 

 İnşa yılı 

3.1.3. Su Depolarının ve Terfi İstasyonlarının Karakterizasyonu 

3.1.3.1. Su Depoları  

Su depoları, su dağıtım sistemindeki en önemli bileşenlerden biridir. Bir su deposunun yeterliliği, 

hacimsel kapasite ve fiziksel (yapısal, mekanik, elektriksel) durum olmak üzere iki ana açıdan 

değerlendirilebilir:  

Su depolarının farklı türleri mevcuttur, su temini sistemlerinde daha sık kullanılanlar beton kaplamalı 

toprak depolar, betonarme depolar, yükseltilmiş çelik su depoları ve ferroçimento depolardır (Brikké ve 

Bredero, 2003). 

Beton kaplamalı toprak depo 

Beton kaplamalı toprak depolar doğal çöküntülerde oluşturulabilir veya baraj gölünün etrafında çukur 

açıp baraj inşa edilerek yapılabilir. Eğer mümkünse iş miktarını en aza indirmek için kazı ve dolum 

miktarları neredeyse aynı tutulur. Bu şekildeki bir deponun iç ve dış duvarları her zaman eğimlidir ve giriş 

ve çıkışları toprak hafriyatı sırasında tesis edilir. Deponun duvarları ve zemin kısmı, özellikle de 

doldurularak yapılan kısımları sıkıştırılmalıdır.  

Deponun içi beton kaplama ile su geçirmezdir, söz konusu beton genellikle büyük levhalara yerinde 

dökülür. Levha boyutu, beton levhanın, deponun yapımı sırasında yerine taşındığında kendi ağırlığını 
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destekleme kabiliyeti ile sınırlıdır. Yerine yerleştirildiğinde, levhalar su geçirmez malzeme ile bağlanır. 

Yakın zamanda, su depoları ferroçimeto teknolojisi ile tek bir beton levha kullanılarak inşa edilmiştir. 

Kaplamalar aynı zamanda kil, kumlu toprak veya plastikten yapılabilir. 

Betonarme depolar 

Betonarme betondan yapılan su depoları, talep üzerine tahliye etmek üzere temiz suyu depolamak için 

kullanılır. Genellikle çelik çubuklar veya çelik teller ile güçlendirilmiş betonarmeden yapılırlar. Su depoları 

aynı zamanda kagir veya ferroçimentodan da yapılabilir. Kimyasal katkı maddeleri genellikle beton ile 

karıştırılarak suya daha geçirimsiz hale getirilir. Betonarme su depoları, sahada sağlam bir zemin üzerine 

inşa edilir. Eğer zemin yeterince sağlam değilse, başka bir alan seçilmelidir veya yapıyı stabilize etmek 

için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Suyun kirlenmesini engellemek için, su deposu genellikle betonarmeden yapılan ancak başka 

malzemelerin de kullanılabileceği bir çatı ile kapatılır. Deponun üstünde ızgaralı bir havalandırma borusu, 

temiz havanın tankta dolaşmasını sağlar, bununla birlikte kemirgen ve böceklerin girmesini engeller. 

Çatıdaki bir menhol, temizlik ve onarım için depoya erişim sağlar. 

Su, depodaki su seviyesinin üstünde bir giriş borusundan depoya akar. Bu geri akışı önler ve depoya 

giren suyun duyulmasını sağlar. Bu noktada, dezenfeksiyon amacıyla sıklıkla klor çözeltisi eklenir. Çıkışlar, 

tahliye borusu ile akan bir noktaya doğru eğimli olan depo tabanının biraz üstünde inşa edilmektedir. 

Yükseltilmiş çelik su deposu 

Yükseltilmiş çelik su deposu, temiz suyu yükseltilmiş bir stant veya kule üzerindeki çelik bir depoda tutar. 

Deponun yüksekliği, dağıtım sisteminin basınç bölgesindeki tüm noktalara su basıncı sağlar. Su depoları 

silindir şeklinde, dikdörtgen veya başka herhangi bir uygun şekilde olabilir. Ortak ihtiyaçlar için, 

yükseltilmiş çelik depolar genellikle fabrika yapımı civatalanmış veya kaynak yapılmış galvanizli çelik 

parçalardan imal edilir. Bununla birlikte, galvanizleme ile bile, çelik depolar genellikle korozyona karşı 

beton depolardan daha hassastır. Öte yandan, çelik depolar daha hızlı inşa edilebilir ve özellikle beton 

agrega yerel olarak üretilmediğinde materyali taşıma maliyeti genellikle daha ucuzdur. Depoya bağlı olan 

birkaç boru vardır. Bunlar, giriş borusu, çıkış borusu, taşma borusu ve tahliye borusudur. Izgaralı bir 

havalandırma deliği veya pompa, depodaki atmosferik basıncı muhafaza etmektedir.  

Ayrıca depo kapağında deponun denetlenmesini sağlayan bir giriş yeri bulunmaktadır. Depo normalde 

bir kapakla kapalı tutulmaktadır. Suyun deponun içine pompalanması için elektrikli bir pompa 

kullanılıyorsa, depodaki su seviyesi depodaki sensör elektrotlarıyla düzenlenebilir. Alternatif olarak, 

maksimum seviyeye ulaşıldığında içe akışı durdurmak için şamandıralı vana kullanılabilir. Depolar, çelik, 

ahşap veya betonarme beton kuleler üzerine yerleştirilebilir ve temek yapısına özellikle dikkat etmek 

gerekir.  

Ferroçimento depo 

Ferroçimento su depoları, çelik hasır ve tellerden yapılır; içeriden ve dışarıdan ince bir çimento ve kum 

harcıyla kaplanır. Duvarlar 2,5 cm kadar ince olabilir. Depolar, münferit haneler veya tüm topluluklar için 

kullanılabilir. Nispeten ucuz ve bakımı kolay bir depolama yöntemi sağlamaktadır. Materyaldeki bükülme 

kuvvetlerinden kaçınmak için, birçok ferroçimento deponun silindir, küre veya yumurta şeklinde eğimli 
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duvarları vardır. Ferroçimento depolar, beton depolara kıyasla nispeten daha hafif ve esnektir. Suyun 

kirlenmesini önlemek için depo, çeşitli materyallerden yapılan ancak genellikle ferroçimento olan bir 

kapak veya çatıyla örtülmektedir. Bu durumda, kemirgenleri ve böcekleri dışarıda tutarken temiz 

havanın depo içerisinde dolaşmasını sağlamak için ızgaralı bir havalandırma borusuna ihtiyaç vardır. 

Çatıdaki bir menhol, temizlik ve onarım için depoya erişim sağlar. Su, genellikle su seviyesinin üstünde 

olan bir giriş borusuyla depo içerisine akar. 

Genellikle depolanan suyun dezenfeksiyonu için suya bir klor çözeltisi ilave edilmektedir. Çıkışlar, bir 

kanal içerisine akan bir tahliye borusuna doğru eğimli olan depo tabanının biraz üstünde inşa 

edilmektedir. Deponun ince duvarlarına zarar verebilecek büyükbaş hayvanları uzak tutmak için saha 

çitle çevrilir. 

Tablo 26 farklı depo tiplerinin avantaj ve dezavantajlarını özetlemektedir. 

Tablo 26. Farklı depo tiplerinin avantaj ve dezavantajları 

DEPO TİPLERİ AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

BETON KAPLAMALI 

TOPRAK DEPO 

 Metreküp başına birim maliyet, 

normalde diğer depo tiplerine göre 

daha ucuzdur. 

 Büyük hacimli depolar olarak inşa 

edilebilirler. 

 Depo, hızla sedimentle dolabilir 

 Depo kaplamasında sıklıkla 

çatlamalar meydana geldiğinden 

bunların izlenmesi ve onarılması 

gerekir 

BETONARME DEPO 
 Uzun ömür 

 Kolay işletme ve bakım 

 Zayıf temel, tasarım veya inşaattan 

kaynaklanan çatlaklar ve sızıntılar 

 Açıkta bulunan metalik bileşenler 

paslanır 

 Su, yetersiz bir şekilde kapatılmış 

rögar ve kırık elekler nedeniyle 

kirlenir 

 Betonarmenin pahalı olması 

 Betonarmenin ağır olması ve temel 

uygunsuzsa deponun altındaki 

toprağın çökmesi 

YÜKSELTİLMİŞ ÇELİK SU 

DEPOSU 

 Su temin edilen tüm alanın 

kapsanması için gerekli yükseklikte 

inşa edilebildiğinden terfi 

istasyonlarına gerek kalmaz 

 Öndökümlü inşaat uygulanabilir 

 Deponun aşınması ve sızıntı 

yapması 

 Çelik depoların genellikle katodik 

koruma gerektirmesi 

 Çelik depolar genellikle betondan, 

ferroçimentodan veya ahşaptan 

yapılan depolardan daha fazla 

bakım gerektirir.  

FERROÇİMENTO DEPO 

 Her boyutta inşa edilebilir 

 Diğer materyallere kıyasla çok 

pahalı değillerdir. 

 Yetersiz tasarım ve inşaattan dolayı 

çatlaklar ve sızıntılar görülebilir 

 Yetersiz yapılmış kaplama, su 

çekiminin güvensiz olması veya kırık 

eleklerden dolayı su kirlenir 

 Açıkta bulunan ferro malzemelerin 

yüksek korozyon riski 
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DEPO TİPLERİ AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

 Ferroçimento, dikdörtgen 

biçimindeki yapılar için pek uygun 

değildir 

 Ferroçimento teknolojisinin 

bulunmadığı yerlerde halkın farklı 

bir inşaat konseptini kabul etmesi 

zaman alabilir 

Su depolarının karakterizasyonunda göz önünde bulundurulacak temel değişkenler şunlardır: 

 Yer (koordinatlar) 
 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl) 
 Tipoloji 
 Kapasite (m3) 

 Yapısal durum 

 İnşa yılı 

 Altyapı sahibi 

3.1.3.2. Terfi İstasyonları  

Terfi istasyonları, su temini sistemlerinde neredeyse her zaman mevcut olan unsurlardır. Su kaynağı bir 

kuyudan alınan yeraltı suyu olduğunda veya topoğrafya koşulları cazibeli sistemlerin kullanımını 

engellediğinde terfi istasyonları zorunludur. Terfi istasyonları normalde bağımsız olarak çalışabilen 

birbiriyle bağlantılı çeşitli pompalardan meydana gelen bir set olarak yapılandırılmaktadır. Böylelikle, 

pompalama için gerekli debi sağlandığında sisteme daha fazla pompa dahil edilebilmektedir. Terfi 

istasyonlarında en sık rastlanan iki pompa tipi santrifüjlü pompa ve dalgıç pompadır. 

Santrifüjlü pompa 

Santrifüjlü pompalar, bir muhafaza gövdesinin içerisinde hızlı bir şekilde dönen bir çarktan oluşur. Su, 

çarkın ortasına iletilerek dönen buradan, dönen unsurların santrifüj gücüyle muhafazaya itilir. Çarkın 

oluşturduğu enerji, su iletim borusuna itilir. Suyu muhafaza gövdesinin dışına iten aynı güç, bir emiş gücü 

oluşturarak pompanın içine yeni suyun girmesini sağlar. 

Çok kademeli pompa, genel basıncı artırmak için birkaç kademenin tek bir şaftla birleştirildiği 

sistemlerdir. Bu ayarlarda, su her kademede basıncı artırarak birbirini izleyen kademeler boyunca 

hareket eder. Çok kademeli santrifüj pompalarla su, önemli yüksekliklere pompalanabilir. Derin kuyu 

uygulamaları için santrifüjlü pompa ve elektrik motoru tek bir ünite içine yerleştirilmektedir. 
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Şekil 15. Santrifüjlü pompa şeması.  

Santrifüj pompaların temel sınırlaması, atmosferik basınç nedeniyle emme yüksekliğinin su seviyesinin 

yaklaşık 6-8 m üzerinde olmamasının gerekmesidir. Bu sınırlama, ekstra basınca dönüştürülen emme 

borusu girişine bir jet su akımı enjekte ederek suyun pompanın emme sınırının üzerine çıkarılmasına 

yardımcı olarak ortadan kaldırılır. 

Dalgıç pompa 

Derin kuyu uygulamaları için santrifüjlü pompalar, elektrik motoruyla suyun içine daldırılmak için 

tasarlanmış tek bir ünite içerisine yerleştirilmektedir. Genellikle çok kademeli bir pompa 

kullanılmaktadır. Çok kademeli pompa, bir motorun üzerine ve ana düşey boruya giden bir kontrol 

vanasının altına yerleştirilmektedir. 

Dalgıç pompalar kurumadıkları sürece kendinden emişlidir. Pompanın kurumasını engellemek için 

kuyudaki su seviyesi izlenmeli ve su seviyesi pompanın su girişine düştüğü takdirde pompalama 

durdurulmalıdır. Güç, kuyunun yan tarafındaki bir anahtar panosuna bağlı, yüksek yalıtımlı bir elektrik 

kablosuyla sağlanır. Güç, bir AC (alternatif akım) şebeke bağlantısı, jeneratör veya güneş enerjisi 

sisteminden gelebilir. 

 

Şekil 16. Sondajla açılmış bir kuyu için dalgıç pompa. 

 



 

 
Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği 
Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi (TR2013/0327.07.01-01/001) 

SU VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN METODOLOJİK REHBER 
 

57 

Terfi istasyonlarının karakterizasyonu için tanımlanacak tipik değişkenler şunlardır: 

 Terfi istasyonlarının sayısı, 

 Terfi istasyonlarının yeri (koordinatlar), 

 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik (mamsl), 

 Her bir terfi istasyonundaki pompaların sayısı, 

 Her bir terfi istasyonuna kurulu pompaların toplam gücü (Kw), 

 Toplam Basma Yüksekliği (mSS), 

 Her bir terfi istasyonun toplam kapasitesi (l/s), 

 Her bir terfi istasyonunda yıllık pompalanan toplam hacim (m³/yıl), 

 İnşa yılı, 

 Altyapı sahibi. 

3.1.4. İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri  

Arıtma iki temel fonksiyona göre tasarlanmaktadır. Bunlar içme suyu arıtma tesisi ve atıksu arıtma 

tesisleridir. İçme suyu arıtma tesisleri, doğrudan kaynaktan gelen ham suyu güvenli, içilebilir suya 

dönüştürmek için insani tüketim amaçlı su kalitesine getirmek amacıyla su tedarik zincirinin başına 

yerleştirilmektedir. Atıksu arıtma tesisleri ise, kanalizasyon altyapısının (kollekör hattı) sonuna 

kurulmakta ve atık suyun alıcı ortama zarar vermemesi için deşarj edilmeden önce arıtılmış atıksuyun su 

kalitesini belli bir düzeye çıkarmak için tasarlanmaktadır. 

3.1.4.1. İçme Suyu Arıtma Tesisleri  

Çoğu zaman, yerüstü veya yeraltı kaynağından çekilen ham suyun kalitesi, doğal veya insan kaynaklı 

kirliliğe maruz kalmaktadır. Bu yüzden içme suyu kaynakları hastalık oluşturan maddelerden arındırılması 

için içme suyu kaynaklarına arıtma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda halka, içilebilir ve 

güvenilir içme suyu sağlamakla görevli kurum ve kuruluşlar çeşitli içme suyu arıtma yöntemlerini 

kullanmaktadır. Günümüzde içme suyu arıtımında en sık kullanılan yöntemler aşağıdaki adımları 

içermektedir: 

 İçme suyu arıtımında havalandırma prosesi aşağıdaki adımları içerecektir. 

Tesise alınan ham suyun daha verimli bir şekilde arıtılabilmesi ve sudaki kokuların giderilmesi, 

mangan ve demirin oksitlenerek çökelmesini sağlayacak bir havalandırma ünitesi yapılmalıdır. 

İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar, cazibeyle çalışan kaskat (merdiven) tipi 

havalandırıcılardır. Bu ünitede demir, mangan ve organik madde oksidasyonu ile bu 

parametreler giderilmektedir.  

o Su kaynağında bulunan ve suya tat ve koku problemi oluşturan  gazların buharlaşması 

sağlanmaktadır. 

o Bazı türlerin büyümesi için bir besin kaynağı olan karbonik asidin buharlaşması. 

 Koagülasyon ve flokülasyon, su arıtmanın ilk adımlarında sedimantasyonun kolaylaştırılması için 

genellikle ham suya eklenir. Bu kimyasalların etkisi, pozitif yüke sahip oldukları için sudaki 

askıda katı maddelerin ve diğer çözünen partiküllerin negatif yüklerini nötr hale getirmektir. 

Sonuç olarak, bu partiküller kimyasallarla birleşecek ve flok olarak adlandırılan daha büyük 

partiküller meydana gelmektedir. Bu partiküller, suda herhangi bir önemli kimyasal değişim 

meydana gelmeksizin mekanik ayrışmayla uzaklaştırılmaya daha duyarlıdırlar. 
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 Sedimantasyon: Sedimantasyon (çökelme) sırasında koagülasyon ve flokülasyon ünitesinde 

oluşan floklar ağırlığından dolayı suyun dibine çökmekte ve basit fiziksel işlemler ile sudan 

uzaklaştırılmaktadırlar. 

 Filtrasyon: Filtrasyon suyun gözenekli bir yapı içerisinden geçirilmesi işlemidir. Bu geçiş işlemi 

sırasında su içerisinde bulunan askıda ve kollaidal maddeler, parazit, bakteri ve virüs gibi 

hastalık yapıcı organizmalar sistemden giderilmektedir. Filtrasyon sırasında üstteki temiz su, 

çeşitli maddelerden (kum, çakıl kömür vb.) oluşan filtrelerden geçecektir. 

 Biyolojik arıtma; daha çok ham atıksu içerisinde bulunan ve sadece organik maddenin 

giderimini sağlamak için kurulan arıtma yöntemleridir. Aşağıdaki iki süreci kapsayacaktır: 

o Oganik maddenin oksidasyonuyla; organik maddenin organizmalar tarafından besin 

olarak kullanılmasını ve böylelikle içme suyu içerisinde istenmeyen organik maddenin 

arıtılması amaçlanmaktadır.  

o Gıda yoksunluğu (saflaştırma işlemiyle giderilen) ve antagonistik organizmalar tarafından 

öldürülme gibi olumsuz koşulların oluşumundan kaynaklanan sakıncalı organizmaların 

ölümü. 

 Kimyasal arıtma: Bu proses, içme suyunun tat ve koku özelliklerini etkileyebilecek kirleticilerden 

uzaklaştırılması için gerekli kimyasal arıtmayı kapsamaktadır. Tipik yöntemleri şunlardır: 

o Yumuşatma: kireç kullanımıyla 

o Demir giderimi. 

o İstenmeyen asitlerin nötr hale getirilmesi. 

 Dezenfeksiyon süreçleri: dezenfeksiyonun amacı arıtılan suyun kullanıcıya ulaşmadan önce 

hastalık yapıcı organizmalardan giderilmesi yöntemidir. Tipik dezenfeksiyon yöntemleri 

şunlardır: 

o Klor veya kloraminlerin kullanımı, 

o Ozon kullanımı, 

o Klordioksit, 

o Permanganat, 

o Ultraviyole sterilazyonu. 

 

İçme suyu arıtma tesislerinin proses seçimi ve inşası için olan veriler şunlardır: 

 Yer (koordinatlar), 
 Kot (ortalama deniz seviyesinden yükseklik, 
 Arıtma kapasitesi (m3/gün), 

 Ortalama günlük su girişi (m3/gün), 
 Ortalama günlük su üretimi (m3/gün), 

 Ortalama mevcut yıllık üretim (m3/yıl), 

 Arıtma tipi, 

 Varsa, terfi istasyonunun özellikleri (enerji, basma yüksekliği, debi kapasitesi vb.), 

 Varsa, su deposunun özellikleri (materyal, boyut, kapasite, vb.), 

 İnşa yılı, 

 Altyapı sahibi. 
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3.1.4.2. Atıksu Arıtma Tesisi  

Şehir ve kasabalardaki su abonelerinden gelen atık sular nehirlere, göllere veya denize deşarj edilmeden 

önce hem halk sağlığını hem de su kütlelerinin iyi durumunu korumak için arıtılr. Hem organik materyal 

hem de askıda katı maddeler uzaklaştırılmalı ve patojenik bakteriler ortadan kaldırılmalıdır. Bunun yanı 

sıra, konsantrasyonlar yüksek olduğunda, nitratlar ve fosfatlar uzaklaştırılmalı ve endüstriyel atıklardan 

kaynaklanan toksik kimyasallar nötr hale getirilmelidir. 

Farklı tipteki deşarjlara uygulanacak atık su arıtımı yoğunluğu, deşarjın yapılacağı su kütlelerindeki 

mevcut koşullara ve hükümetin belirlediği standartlara bağlıdır. Genellikle dikkate alınması gereken iki 

grup standart olup bunlar, (i) akım standartları ve (ii) çıkış suyu standartlarıdır. İlk gruptaki standartlar, 

suyun kalitesinin korunmasına odaklanmakta ve bunu, deşarj edilecek belirli kirleticilerin miktarına 

sınırlamalar getirerek sağlamaktadırlar. Yaygın olarak bilinen akım standartları, çözünmüş oksijen, 

koliformlar, bulanıklık, asidite ve toksik maddelerdir. Öte yandan çıkış suyu standartları, atık su arıtma 

tesislerinden deşarj edilen arıtılmış atık suyun kalitesiyle ilişkilidir. Yaygın olarak bilinen çıkış suyu 

standartları, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), askıda katı maddeler, asidite ve koliformlardır. 

Atık su arıtma tesislerinde yapılan arıtmanın düzeyi genellikle birincil, ikincil ve üçüncül arıtmadır: 

 Birincil arıtma, toplam askıda katı maddelerin yüzde 50 ila 60'ını, Biyokimyasal Oksijen 

İhtiyacının ise yüzde 30 ila 40'ını gidermektedir.  

 İkincil arıtma, hem Biyokimyasasal Oksiyen İhtiyacı hem de askıda katı maddelerin yaklaşık 

yüzde 85'ini ortadan kaldırmaktadır. 

 Üçüncül arıtma, atık suyun içindeki tüm istenmeyen bileşenlerin yüzde 99'undan fazlasını 

uzaklaştırmaktadır. BOİ ve askıda katı maddelerin yüzde 85'inden fazlasının giderilmesini 

gerektiren durumlarda veya çözünmüş nitrat ve fosfat seviyelerinin düşürülmesi gereken 

durumlarda bu arıtmanın yapılması zorunludur.  

Arıtılmış atık suyun su kütlesine deşarjından önceki son adım, dezenfeksiyondur. Dezenfeksiyonla, halk 

sağlığının korunmasını sağlamak için çıkış suyunda kalan patojenlerin ortadan kaldırılması 

amaçlanmaktadır. Tipik dezenfeksiyon yöntemi, klor gazı veya hipoklorit kimyasalları kullanarak atık suya 

klor eklemektir. Bir başka dezenfeksiyon yöntemi ise, ultraviyole ışınlarının kullanımıdır. Bu yöntem, çıkış 

suyunda herhangi bir kalıntı bırakmaksızın dezenfeksiyon sağlamaktadır.   

Birincil arıtma8 

Birincil arıtmada, su üzerinde yüzebilen veya yerçekimiyle kolayca dibe çöken kirleticiler 

uzaklaştırılmaktadır. Kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ve sedimantasyon gibi 

fiziksel prosesleri içermektedir. Izgaralar, kaba ve inceyapılarda oluppaslanmaz metal maddelerden 

oluşmaktadır. Izgaralar, ahşap, bez parçaları ve boruları veya pompaları tıkayabilecek diğer iri nesneler 

gibi yüzen kalıntıları tutmaktadır. Modern tesislerde ızgaralar mekanik olarak temizlenmekte ve 

ızgaralarda tutulan malzemeler  çöp konteynırlarında bertaraf edilmektedir. Izgaralardan geçen rusubatı 

öğütmek ve parçalamak için bir ufalayıcı kullanılabilmektedir. Parçalanan malzeme daha sonra 

sedimantasyon veya yüzdürme prosesleri ile uzaklaştırılmaktadır. 

                                                                 
8 Academic Dictionaries and Encyclopedias. (Erişim tarihi: Şubat 2021). Çevre İşleri – İnşaat Mühendisliği. Erişim 
adresi: https://universalium.enacademic.com/266809/environmental_works. 

https://universalium.enacademic.com/266809/environmental_works
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Şekil 17. Tipik Bir AAT Birincil Arıtma Şeması. Kaynak: Oakley (2018). 

Izgaralardan ve kum tutuculardan geçen askıda katı maddeler, sedimantasyon tanklarında atık sudan 

uzaklaştırılmaktadır. Ön çöktürme havuzu olarak da adlandırılan bu tanklarda, yerçekimiyle çökelmenin 

meydana gelmesi için belirli bir süre hidrolik bekletme süresi sağlanmaktadır. Atık su, bu çöktürme 

havuzlarından akarken katı maddeler kademeli olarak dibe çökmektedir. Ham veya ön çamur olarak 

bilinen bu çöken katı maddeler, mekanik sıyırıcılar ile tank tabanı boyunca hareket ettirilmektedir. 

Çamur, bir besleme hunisi içinde toplanmakta ve burada uzaklaştırılmak üzere dışarı pompalanmaktadır. 

Yağ ve gres gibi suda yüzen maddeler ise havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesinde mekanik yüzey 

sıyırma cihazları ile giderilmektedir.  

İkincil arıtma8 

İkincil arıtma, birincil arıtmada giderilmeyen çözünmüş organik maddelerin giderildiği arıtma 

prosesleridir. Bununla birlikte  daha fazla askıda katı maddeyi de gidermektedir. Giderim, ototrofik 

bakteriler vasıtasıyla  organik maddeyi besin olarak tükettikleri ve bu organizmaların büyümeleri ve 

çoğalmaları için karbondioksit, su ve enerjiye dönüştürdükleri biyolojik proseslerle 

gerçekleştirilmektedir. Çözünebilir organik maddelerin arıtma tesisinde giderilmesi, alıcı ortamın su 

kalitesinin korunmasını sağlamaktadır. Damlatmalı filtre, Klasik aktif çamur işlemi, oksidasyon havuzu 

döner biyodisk, ikincil arıtma yöntemleri içinde en yaygın kullanılan yöntemlerdendir.   
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Şekil 18. Tipik Bir AAT İkincil Arıtma Şeması.  

Üçüncül arıtma8 

Hedeflenen alıcı ortam kirliliğin etkilerine karşı çok hassas olduğunda daha ileri artıma yöntemleri 

kullanılmaktadır ve bu arıtma yöntemi üçüncül arıtma olarak adlandırılmaktadır. İkincil arıtmada 

arıtılmayan maddeler giderilmektedir. Arıtma sonrası su kalitesi iyileştirmesi, azot ve fosfor gibi besi 

maddelerinin uzaklaştırılması, üçüncül arıtma ile sağlanmaktadır. 

İkincil çıkış suyundaki ilave askıda katı maddelerin ve BOİ'nin giderilmesinde arıtma sonrası su kalitesi 

iyileştirmesi, temel hedeftir.  Genellikle, içme suyunu arıtmak için kullanılan filtreler gibi granül ortam 

filtreleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Arıtma sonrası su kalitesi iyileştirme filtreleri çoğunlukla, geri 

yıkama suyunun depolanması için doğrudan filtrelerin üzerine tankların yerleştirildiği prefabrik üniteler 

olarak inşa edilmektedir. 
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Şekil 19. Bir AAT'deki üçüncül prosesler: Filtrasyon ve Klorlama (URL 5). 

Arıtma standartları, çıkış suyundaki besi maddelerinin uzaklaştırılmasını gerektirdiğinde bu işlem 

genellikle üçüncü bir adım olarak yapılmaktadır. Atık sudaki fosfor, çoğunlukla kimyasal çöktürmeyle 

kolayca giderilebilecek organik bileşikler ve fosfat şeklindedir. Ancak bu proses çamurun hacmini ve 

ağırlığını artırmaktadır. Bir başka önemli besi maddesi olan azot, amonyak ve nitrat formunda atık suyun 

içinde mevcuttur. Amonyak, balıklar için toksiktir ve nitratlara dönüştürüldükçe alıcı sulardaki oksijeni 

tüketmektedir. Nitratlar da fosfatlar gibi alg oluşumuna ve göllerde ötrofikasyona neden olmaktadır. 

Nitratların uzaklaştırılması için nitrifikasyon-denitrifikasyon olarak adlandırılan yöntem kullanılmaktadır. 

Nitirifikasyon prosesi  amonyak azotunun ilk önce mikroorganizmalar tarafından nitratlara 

dönüştürüldüğü iki aşamalı bir biyolojik süreçtir. Denitirifikasyon prosesinde ise nitratlar, bir başka 

bakteri türü tarafından daha ileri düzeyde katalizlenerek azot gazına dönüşmektedir. 

Doğal arıtma yöntemleri8 

Bazı yerlerde ikincil çıkış suyu doğrudan toprağa uygulanabilir (doğal arıtma) ve atık su bitki örtüsü 

üzerinden akıp topraktan süzülürken doğal proseslerle elde edilen arıtma sonrası su kalitesi iyileştirilmiş 

bir çıkış suyu oluşturabilir. Yavaş yöntem, hızlı süzülme yöntemi ve arazi üzerinden akış yöntemi olmak 

üzere üç tip arazi arıtması vardır. 

Yavaş yöntem veya sulama olarak adlandırılan yöntemde çıkış suyu doğrudan sırt ve oluk yayılımıyla 

(hendeklerde) veya yağmurlama sistemleriyle araziye uygulanır. Su ve besin maddelerinin çoğu, büyüyen 

bitki örtüsünün kökleri tarafından emilir. Hızlı süzülme yönteminde atık su beslenme havzası olarak 

adlandırılan büyük havuzlarda depolanır. Böylece atık suyun çoğu yeraltı suyuna süzülür ve çok az bir 

kısmı bitki örtüsü tarafından emilir. Bu yöntemin işe yaraması için toprağın yüksek oranda geçirimli 

olması gerekmektedir. Arazi üzerinden akış yönteminde atık su, eğimli bir bitkilendirilmiş terasa 

püskürtülür ve yavaşça toplama hendeğine doğru akar. Arıtma fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerle 

sağlanır ve toplanan su genellikle yakındaki bir dereye deşarj edilir. 
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Atık suyun yeniden kullanımı8 

Nüfusun artmakta olduğu ve su kaynaklarının kısıtlı olduğu şehir ve kasabalarda atık su değerli bir kaynak 

olarak değerlendirilmektedir. Atık suyun yeniden kullanılması, sınırlı tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı 

azaltmasının yanı sıra dere ve göllere yapılan deşarjları azaltarak bu alıcı ortamların su kalitesini 

iyileştirmektedir. . Atık su geri kazanılarak ürün ve bahçe sulama, yeraltı suyu beslenimi ve rekreasyonel 

amaçlarla yeniden kullanılabilir. İçme suyu kaynaklarının sınırlı ve/veya hiç olmadığı yerlerde atıksuyun 

içme suyu amacıyla geri kazanılması teknik olarak mümkündür.  

Atık suyun yeniden kullanılması, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  Doğrudan 

yeniden kullanımda, arıtılmış atık su, ilk önce doğal bir dere veya gölde veya yeraltı suyunda 

seyreltilmeden boru ile bir tür su sistemine taşınır. Buna bir örnek, bir belediye atık su arıtma tesisinden 

çıkan arıtılmış atıksuyun bir golf sahasını sulamak için kullanılmasıdır. Dolaylı yeniden kullanım, geri 

kazanılan atık suyun yeniden kullanılmadan önce başka bir su kütlesi ile karıştırılmasını içermektedir. 

Aslında, bir arıtma tesisinde arıtılan atıksuyun alıcı ortama mansaplanan yerüstü suyu kaynağını tarım, 

peyzaj vb. ihtiyaçlar için kullanan herhangi bir kullanıcı bu suyu dolaylı olarak yeniden kullanmaktadır. 

Dolaylı yeniden kullanım ayrıca, geri kazanılmış atık suyun bir yeraltı suyu akiferine deşarj edilmesi ve 

daha sonra suyun kullanım için geri çekilmesiyle de gerçekleştirilir. Bir akifer içine deşarj (suni besleme 

olarak adlandırılır), derin kuyu enjeksiyonu veya sığ yüzey yayılması ile yapılır. 

3.1.5. SCADA Karakterizasyonu 

SCADA sistemi, karar alma süreçlerinde su idarelerine daha fazla yardımcı olabilecek su yönetimi 

araçlarından biridir. SCADA sistemi, su sisteminin bir parçası olan su çekim altyapıları, terfi istasyonları, 

iletim ve dağıtım boru hatları, vanalar, debimetreler, basınç ölçerler, su depoları, su kalitesi izleme 

istasyonları, içme suyu arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri gibi tüm unsurları izlemekte ve kontrol 

etmektedir.  

Bu altyapıların her biri, SCADA sistemine bağlı olan su tedarik zincirindeki farklı bileşenlere uygulanan 

sensörler, veri toplama üniteleri, iletişim cihazları, manevra ve kontrol sistemleri ve 

görüntü/kayıt/işleme donanımı ve yazılım ekipmanı ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir. 
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Şekil 20. Su temini sistemi SCADA'sındaki tipik unsurlar. 

İçme-kullanma suyu temini bağlamında uygulanan SCADA sistemlerinin tipik unsurları şunlardır: 

 Su çekimi ve iletimi altyapılarında: 

o Su kaynaklarında ultrasonik seviye transmiterleri: barajlarda veya kuyularda, 

o Cebri boruların veya vanaların açıklık yüzdelerini gösteren konum dedektörleri, 

o Cebri borularda veya vanalarda açma/kapama için seviye anahtarları, 

o Manevra ve kontrol mekanizmaları, 

o Elektromanyetik debimetreler, 

o Ultrasonik debimetreler, 

o Basınç transmiterleri, 

o Açık/kapalı olma durumunu gösteren elektrik anahtarları, 

o Multiparametrik su kalitesi ölçüm cihazları, 

o Kontrol panosu, 

o Güç kaynağı üniteleri (sabit hatlar veya güneş panelleri), 

o İletişim sistemleri, 

o Güvenlik alarm sistemleri. 

 Su depolarında: 

o Ultrasonik seviye transmiterleri, 

o Hidrostatik seviye transmiterleri, 

o Piezodirençli seviye transmiterleri, 
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o Maks ve Min seviye anahtarları, 

o Vanaların açıklık yüzdelerini gösteren konum dedektörleri, 

o Vanalarda açma/kapama için seviye anahtarları, 

o Manevra ve kontrol mekanizmaları, 

o Elektromanyetik debimetreler, 

o Ultrasonik debimetreler, 

o Basınç transmiterleri, 

o Multiparametrik su kalitesi ölçüm cihazları, 

o Çevrimiçi bakiye klor analizörü, 

o Kontrol panosu, 

o Güç kaynağı üniteleri (sabit hatlar veya güneş panelleri), 

o İletişim sistemleri, 

o Güvenlik alarm sistemleri. 

 Dağıtım hatlarında: 

o Vanaların açıklık yüzdelerini gösteren konum dedektörleri, 

o Vanalarda açma/kapama için seviye anahtarları, 

o Manevra ve kontrol mekanizmaları. 

o Elektromanyetik debimetreler, 

o Ultrasonik debimetreler, 

o Basınç transmiterleri, 

o Çevrimiçi bakiye klor analizörü, 

o Kontrol panosu, 

o Güç kaynağı üniteleri (sabit hatlar veya güneş panelleri), 

o İletişim sistemleri. 

 Su ve atıksu arıtma tesislerinde: 

o Tesisi yönetmek için spesifik SCADA sistemi, 

o Elektromanyetik debimetreler, 

o Ultrasonik debimetreler, 

o Basınç transmiterleri, 

o Multiparametrik su kalitesi ölçüm cihazları, 

o Kontrol panosu, 

o Güç kaynağı üniteleri, 

o İletişim sistemleri. 

 Kontrol Merkezinde: 

o Toplanan verilerin izlenmesi, kaydedilmesi ve ele alınması için donanım ve yazılım, 

o Kontrol panosu, 

o Güç kaynağı üniteleri, 

o İletişim sistemleri. 

Bir SCADA sisteminin halihazırda uygulandığı belediyeler için, sistemin bir parçası olan tüm unsurları 

karakterize etmek ve ne tür bilgi ve/veya kontrolün yürütüldüğünü değerlendirmek gerekmektedir. Bu 

değerlendirme tamamlandıktan sonra, mevcut SCADA sisteminin ilgili su sistemi için yeterli olup 

olmadığı veya genişletilmesi gerekip gerekmediğine karar vermek mümkün olacaktır. 
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3.1.6. Su Kullanım Verimliliği ve Su Dengesi 

Su sisteminin tüm unsurlarının karakterizasyonu tamamlandıktan sonra, bir sonraki adım, su 

kullanımındaki verimliliğin değerlendirilmesi olacaktır. Toplanan tüm veriler ve bilgiler, daha önce 2.1.2 

Verimlilik Değerlendirmesi: İndeksler ve Oranlar bölümünde tanımlanan tüm verimlilik oran ve 

indekslerinin hesaplanmasına imkan sağlayacaktır. 

Yapılacak ilk çalışma, Gelir Getirmeyen Su bileşenlerinin her birinin belirlenmesi için, 2.1.1.7 Su Kayıpları 

ve Su Dengesi bölümündeki  Standart Su Dengesi (bkz.Şekil 4) tablosunun doldurulmasıdır: 

 Faturalandırılmayan izinli tüketim 

 İdari (veya görünür) kayıplar 

 Fiziki (veya gerçek) kayıplar. 

Verimlilik su dengesi belirlendikten sonra, su kullanımındaki verimliliği değerlendirmek için temel olan üç 

indeks daha vardır (bkz. Bölüm 2.1.2 Verimlilik Değerlendirmesi: İndeksler ve Oranlar): 

 GGS teknik performans kategorisi (litre/bağlantı/gün  

 Fiziki kayıp teknik performans kategorisi (litre/bağlantı/gün) 

 Altyapı Kaçak İndeksi (ILI) 

Tüm bu oranlar ve indeksler kullanılarak, herhangi bir içme suyu temini sisteminin su kullanımındaki 

verimliliğin bir değerlendirmesi yapılabilir. Türkiye'de su verimliliğinin değerlendirilmesinde dikkate 

alınan ana oranlardan bir tanesi toplam su kayıplarıdır (fiziki ve idari kayıpların toplanmasıyla elde edilen 

kayıp oranı). Bu oranla ilgili olarak ulaşılmak istenen hedef, 08.05.2014 tarihli ve 28994 sayılı İçme Suyu 

Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde (Değişiklik R.G 31.08.2019 

tarih ve 30874 sayı) açık bir şekilde ortaya koyulmuştur. Yönetmeliğin 9. maddesinde şunlar 

belirtilmektedir: 

 "...Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %30, 2028 yılına kadar ise 

en fazla %25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %35, 2028 yılına 

kadar en fazla %30, 2033 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlüdürler. Bu 

kapsamda, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Teknik Usuller Tebliğinde yer alan hususlar 

ve 12.10.2017 tarihli ve 30208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçme ve Kullanma Suyu Temini ve 

Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli faaliyetler yürütülür." 

Buna göre, toplam su kayıpları %25'ten büyük olan her belediye, bu değeri bahsi geçen yönetmelikte 

belirtilen tarihe kadar azaltmak için gerekli tedbirleri uygulamak zorundadır. 

Diğer üç indeks olan GGS ve fiziki kayıp teknik performans kategorileri ve altyapı kaçak indeksi içinse 

IWA, her bir oran için elde edilen değerlere göre su sistemi için ilgili durumu ve tavsiyeleri açık bir şekilde 

ifade etmektedir. Tablo 27, üç oran için IWA değerlendirmesini özetlemektedir (Bölüm 2.1.2’ye bakınız). 
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Tablo 27. IWA'nın GGS ve Fiziki Kayıp Teknik Performans Kategorileri ve ILI. 

GGS teknik 

performans 

kategorisi 

Fiziki kayıp 

teknik 

performans 

kategorisi 

ILI TAVSİYELER 

A1 A1 < 1,5 

Dünya standardında GGS/sızıntı yönetimi performansı; 

basınç azaltımı yapılmadıkça GGS’nin/fiziki kaybın 

azaltılma ihtimali düşüktür. 

A2 A2 1,5 - 2 

Su sıkıntısı veya su tarifeleri çok yüksek olmadıkça 

GGS’nin/ kaybın daha fazla azaltılması ekonomik 

olmayabilir. Maliyet etkin iyileştirmeyi belirlemek için 

dikkatli bir analiz yapmak gereklidir. 

B B 2 - 4 

Belirgin iyileştirme potansiyeli; GGS bileşenlerinin 

miktarını belirlemek için bir su dengesi çıkarmak; basınç 

yönetimini, daha iyi aktif GGS/sızıntı kontrolü 

uygulamalarını ve daha iyi şebeke bakımını dikkate 

almak; kullanıcı sayaç yönetimini iyileştirmek, sayaç 

okumasını, veri işleme ve faturalama süreçlerini gözden 

geçirmek ve iyileştirme potansiyellerini belirlemek 

gerekir. 

C C 4 - 8 

Kötü GGS/sızıntı kaydı; yalnızca suyun bol ve ucuz olduğu 

durumlarda tolere edilebilir; o durumda bile, GGS 

seviyesi ve sebepleri analiz edilmeli ve GGS’yi/sızıntıyı 

azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır 

D D > 8 

Çok verimsiz; GGS’yi/sızıntıyı azaltmaya yönelik kapsamlı 

bir program oluşturulması kaçınılmazdır ve yüksek 

önceliğe sahiptir 

3.2. Su Kullanım Verimliliğinin İyileşt irilmesine Yönelik Tedbirler 

3.2.1. Hidrolik Modelleme 

Hidrolik modellerin kullanımı, su kullanımındaki verimliliğin artırılmasına ilişkin karar alma süreçlerinde 

en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Bir su sisteminin nasıl davrandığını ve sisteme yeni cihazlar 

(ör. yeni vanalar ve boru hatları, basınç düşürücü vanalar vb.) ekledikten sonra nasıl davranacağını 

bilmek, su şebekelerinin yönetiminin çok düşük maliyetlerle iyileştirilmesine yönelik en uygun çözümlere 

karar vermeyi sağlamaktadır. 
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Antalya'nın su temini şebekesi için hidrolik model kullanılarak yapılan bir analiz içeren "Özellikleri Büyük 

Oranda Değişen Bir Turizm Bölgesindeki Su Dağıtım Şebekesinin Hidrolik Modellemesi" 9 başlıklı 

makalede eksiksiz bir şekilde açıklandığı üzere: 

“Hidrolik modeller, su dağıtım şebekelerinin etkin yönetimi için etkili karar destek araçlarıdır. 

Hidrolik modeller, mevcut şebekelerin verimliliği ile güvenilirliğini artırmak ve yeni şebekeler 

tasarlamak için çeşitli yönetim senaryolarının oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Hidrolik 

modellerde, debi, hız ve su basıncı gibi ana hidrolik parametreleri hesaplamak için iyi bilinen hidrolik 

denklemler çözülmektedir. Hidrolik model tahminlerinin başarısı, giriş parametrelerinin doğru bir 

şekilde belirlenmesine/tahmin edilmesine ve model kalibrasyon ve doğrulama çalışmalarına 

bağlıdır. 

Şu anda birçok su dağıtım şebekesinde (SDŞ), şebeke verimliliğini iyileştirmek için Yönetsel Kontrol 

ve Veri Alma (SCADA) sistemleri bulunmakta ve bu sistemlerle kontrol sağlanmaktadır.  Ayrıca, 

SCADA sistemlerine, model kurulumu ve model tahminleri ile karşılaştırma için yararlı girdi veri 

setleri sağlamak için iyi kalibre edilmiş ve doğrulanmış hidrolik modeller entegre edilebilir.  SDŞ'lerin 

rutin izleme ve kontrol çalışmalarında, hidrolik veri toplamak için SDŞ üzerinde yalnızca sınırlı sayıda 

izleme ve kontrol noktası seçilmektedir. Bununla birlikte, hidrolik modellerin kalibrasyon ve 

doğrulama çalışmasının doğru yapılması için tüm SDŞ için debi su basıncı vb. gibi birçok hidrolik 

parametrenin aynı anda ve kesin olarak tahmin edilmesi gerekmektedir.  Literatürde, yeni borular 

ekleyerek SDŞ'yi genişletmek, SDŞ'leri birkaç BÖA'ya ayırmak, rehabilitasyon için kritik alanları 

belirlemek, optimum şebeke basınçlarını belirlemek ve su tasarruf oranlarını öngörmek amacıyla 

farklı su kayıplarını azaltma tekniklerini değerlendirmek gibi çeşitli operasyonel amaçlar için birçok 

başarılı hidrolik modelleme uygulaması sunulmuştur.” 

Su temini sistemleri için bir hidrolik model oluşturabilmek için yapılması gereken olağan faaliyetler 

şunlardır: 

 Su altyapılarının tüm unsurlarının Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dahil edilmesi): su kaynakları, 

pompalar, depolar, iletim ve dağıtım boru hatları, vanalar vb. Her bir unsurun yerinin 

(koordinatlar) ve ilgili özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir (bkz. Bölüm 2.1.1). 

 Su modeline, su temini sisteminin debi ve basınç profillerinin dahil edilmesi: Bu profiller, hem 

sistem içerisindeki debilerin hem de basınçların zaman içindeki değişimini ifade etmektedir. 

SCADA sistemi bulunmayan belediyeler için gerekli verilerin sahadan toplanması gerekmektedir. 

 Su ihtiyacı profilinin su modeline dahil edilmesi: Farklı aboneler (evsel, endüstriyel, ticari ve 

kurumsal) tarafından tüketilen miktarla ilgili tüm bilgilerin toplanması ve hidrolik modele dahil 

edilmesi gerekmektedir. 

 Borular için sürtünme katsayısının tanımlanması: Hidrolik modeller, hidrolik hesaplamalara 

dayalı matematiksel formüllere göre çalıştığından, modele dahil edilecek en önemli 

değişkenlerden biri, sistemde bulunan farklı borular için sürtünme katsayısıdır. Bu katsayı, boru 

malzemesi, bakım durumu, boruların yaşı, su hızı ve su kalitesi gibi parametrelere bağlı olarak 

değişmektedir. Yalnızca modelin kalibrasyonu yapıldıktan sonra, modelin güvenilir sonuçlar 

üretmesi için yeterli katsayıları ayarlamak mümkündür. 

                                                                 
9 Kara vd. (2016) “Özellikleri Büyük Oranda Değişen Bir Turizm Bölgesindeki Su Dağıtım Şebekesinin Hidrolik 
Modellemesi”. 2. Yaşamaya Değer Kalkınmaya Yönelik Verimli ve Sürdürülebilir Su Sistemleri Yönetimi Uluslararası 
Konferansı (EWaS) 
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Tipik olarak, simülasyon modelleri, toplu su taşıma ve su dağıtım sistemlerinin işletme düzeyinde 

tasarımı ve teşhisinde kullanılan hesaba dayalı araçlardır. Bununla birlikte, bu simülasyon modelleri, 

daha az yaygın olan çeşitli işletme durumlarıyla ilgili daha bilinçli kararlar vermek amacıyla idareler 

tarafından giderek daha fazla geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. 

Sistem davranış simülasyonu, genişletilmiş çalışma aralıkları ve çevresel koşullara kıyasla sistem yanıtını 

tahmin etmek ve böylece yatırımlar yapılmadan önce bir dizi çözümü öngörmek için kullanılabilir. Bir 

hidrolik su temini sisteminin simülasyonuna yönelik modeller genellikle şunlardan oluşmaktadır: 

 Sistemin fiziksel özellikleri, tüketimi ve işletme koşulları hakkında bir dizi tanımlayıcı veri. 

 Hem münferit bileşenlerin hem de bir bütün olarak sistemin, ana borulardaki debi veya basınç 

gibi kilit durum değişkenleri açısından açıklanan hidrolik davranışlarını kopyalayan bir dizi 

matematiksel denklem. 

 Matematiksel denklemlerin yinelemeli çözümü için gerekli sayısal algoritmalar. 

Bir simülasyon programı, fiziksel sistemi açıklamanın yanı sıra kullanıcının, depo seviyeleri ve/veya diğer 

sistemlerle bağlantıların oluşturduğu her türlü koşul dahil olmak üzere su tüketimi ve işletme modlarının 

ayrıntılı bir açıklamasını yapmasını sağlar. 

Yazılım simülasyonu, tüm bu bilgilerle, sayısal ve grafiksel formda durum değişkenlerinin değerlerini 

ifade ederek sistemin hidrolik dengesini hesaplama imkanı sunar: 

 Depolardaki su seviyeleri dahil olmak üzere şebekenin herhangi bir noktasındaki basınç ve 

piyezometrik yükseklik, 

 Debi, basınç düşmesi ve boru, vana ve pompalardaki debi, 

 Ayar vanalarının ve pompaların açık ya da kapalı olma durumu. 

 

Şekil 21. Marmaris Su Sistemi İçin Önerilen BÖA ve BYA’lar. Kaynak: SYGM (2019). 



 

 
Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği 
Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi (TR2013/0327.07.01-01/001) 

SU VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN METODOLOJİK REHBER 
 

70 

Simülasyon modelleri, toplu su taşıma ve su dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı, işletimi, bakımı 

ve rehabilitasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki gibi birçok uygulamaya sahiptir: 

 Borular ve diğer bileşenler için en iyi topolojiler, çapları ve malzeme seçimi ile depolar ve terfi 

istasyonlarının tasarımı araştırılarak sistemlerin tasarlanması, 

 Esasen zaman projeksiyonlarına ve özellikle tüketime dayalı çeşitli seçeneklerin simülasyonunu 

kullanarak stratejik kalkınma planlarının hazırlanması, 

 Sorunların veya mevsimsel tüketim değişiklikleri, birden çok hizmet deposu olan sistem 

yönetimi seviyeleri gibi işletme senaryolarının ya da pompalama gruplarındaki arızalar, 

şebekenin askıya alınması veya yangın gibi acil durumların simülasyonu, 

 Sistem ve aboneler için doğrudan risk oluşmasını önleyen karmaşık operasyonel sistemler için 

operatör eğitimi; 

 Terfi istasyonlarının çalışmasından kaynaklanan enerji tüketiminin azaltılması, şebekelerin 

sektörleşmesi için destek, BÖA oluşturmanın uygulanabilirliği ve etkisi, 

 Örneğin BYA'ların oluşturulmasıyla su kayıplarının kontrol edilmesi. 

 

Simülasyon modelleri kullanılarak su kalitesi analizi de yapılabilir, örneğin, su yaşı ve bakiye klor, hidrolik 

modeller kullanılarak değerlendirilebilen iki tipik özelliktir. Şebekedeki su basıncı, debi oranları, boru çap 

ve uzunluğu ve sistemde öngörülen tüketimler gibi gerekli girdilerle suyun hareketi ile boru şebekesi 

içerisinde kaldığı süre ve böylelikle de suyun yaşı modellenebilir. Klor konsantrasyonu da benzer yollarla 

belirlenebilir. Hidrolik modelleme ile yapılan bu tür su kalitesi analizleri, su hizmetinden yararlanan 

kişilere gerekli kalitede su verilmesini sağlamak için su sistemi içerisinde doğru unsurların tasarlanması 

ve uygulanması hedefine katkı sağlar. 

 

 
 

Şekil 22. Marmaris Su Sistemindeki Su Yaşı ve Bakiye Klor Analizi. Kaynak: SYGM (2019). 

3.2.2. Bölgesel Ölçüm Alanlarının (BÖA) Oluşturulması  

Geniş dağıtım şebekelerini, özellikle de altyapısı zayıf olanları, şebeke bölgelerine ve alt bölgelerine 

(BÖA’lara) ayırmadan etkin bir şekilde yönetmek mümkün değildir. Bu husus, su tüketimini ve şebekenin 

çeşitli kısımlarındaki su kayıplarını tam olarak anlayabilmek için gereklidir. Ancak bu bilgiler elde 

edildikten sonra su kayıplarının kontolüne dair uygun adımlar atılabilir. 
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BÖA’ların büyüklükleri ile ilgili kesin kurallar olmamakla birlikte BÖA’ların büyüklüğü genellikle kent 

şebekesindeki su bağlantısı sayısına göre belirlenmektedir. Kırsal bölgelerde ise boru uzunluğuna dayalı 

bir yaklaşım uygulanmaktadır. Yaygın uygulamalara bakıldığında, genellikle bir BÖA’nın kent 

şebekesindeki 500 ila 3.000 bağlantıyı içermesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca, BÖA’lar oluşturulurken, 

ilave boru döşeme ihtiyacını minimuma indirmek için ana boruların güzergahının göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Her bir BÖA çalışması, şebekenin ve şehrin koşulları ile özelliklerinin 

dikkate alındığı özel bir çalışma gerektirmektedir. Bu nedenle bu tür çalışmaların doğası gereği, bağlantı 

sayısı veya boru uzunluğu açısından aynı olan BÖA’ların oluşturulması mümkün değildir. 

BÖA planlama ve tasarlama süreci, genel şeklin yinelendiği bir dizi ilişkili görevin gerçekleştirilmesi olarak 

tanımlanabilir. Bu görevler, süreç boyunca anketler ve saha araştırmalarıyla elde edilen bilgilerin 

entegrasyonu sonucunda oluşturulur. 

İlk aşamada, yüksek tüketim dönemlerinde su temini kalitesi ve basıncı sağlanırken BÖA'nın özelliklerini 

belirlemek ve sürekli uygulama prosedürleri oluşturmak amacıyla CBS kullanılarak BÖA sınırı geçici 

olarak çizilmelidir. BÖA hazırlığı için Tablo 28’deki parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir: 

Tablo 28. BÖA’ların belirlenmesi için parametreler 

PARAMETRELER 

Basınç bölgesi su temini kaynağı, etkileyen su deposu ve ilgili debimetrelerin karakterizasyonu dahil 

olmak üzere BÖA giriş ve çıkışları 

CBS ile belirlenen, BÖA içerisinde su temin edilen aboneler ve toplam faturalandırılan su miktarı dahil 

olmak üzere abone yönetimi sistemi. Büyük miktarda su tüketen aboneler,  özellikle toplam BÖA 

tüketimi veya yüksek gece tüketimi üzerinde önemli etkisi olan aboneler tanımlanırsa, telemetri 

(uzaktan izleme) kurulumu yapılmalıdır 

BÖA borularının toplam uzunluğu ve ortalama abone bağlantı sayısı ve uzunluğu 

Sınır vanalarının limitlerinin, ana su temini şebekesinin BÖA içerisindeki kesit vanalarının ve 

gerçekleştirilecek vana işlem tiplerinin belirlenmesi 

Basınç kontrollü bölgeler ve basınç düşürücü vanaların veya pompaların karakterizasyonu 

Basınç izleme noktaları ve yükseltilen noktalar olarak tahmini basınçla ilişkili ekipman, yani: EP - Giriş 

Noktası (debimetrenin bitişiğinde), PMAX - Maksimum Basınç Noktası, POrt - Ortalama Basınç 

Noktası, CPP - Kritik Basınç Noktası, CCPP - Kritik Abone Basınç Noktası (en yüksek su temin kotu 

noktasına sahip olan abone) 

Şebekenin sorunlu alanlarının, mevcut durumlarının ve BÖA içerisinde önceden gerçekleştirilmiş olan 

çalışmaların olup olmadığının belirlenmesi. Eğer gerekliyse, önerilen BÖA'yı doğrulamak için hidrolik 

modeller uygulanmalıdır 

BÖA vanalarının kapatılmasıyla oluşturulan uçlar ve kör kesitler 

Bu kesitlerin periyodik olarak temizlenmesini mümkün kılan tahliye vanaları veya eğer hiç böyle bir 

vana yoksa yeni tahliye vanalarının yerleştirilmesinin önerilmesi 

Debilerin ve basınçların sürekli olarak izlenmesi için, giriş ve çıkış BÖA debimetreleri ve basınç 

düşürücü vana giriş ve çıkış noktaları gibi şebekenin diğer ilgili noktalarına yerleştirilecek telemetri 

ekipmanı tipi 
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Şekil 23. BÖA oluşturmaya yönelik basitleştirilmiş bir örnek. 

Taslak BÖA teklifinin onaylanmasından ve herhangi bir şebeke müdahalesinin sona ermesinden sonra, 

BÖA uygulanmaya ve test edilmeye hazırdır. Daha önce belirtildiği üzere uygulama, yüksek tüketim 

döneminde yapılmalı, kaydedilen ortalama şebeke basınç değerleri ile kritik noktalardaki basınç 

değerlerinin tahminlerle uyumlu olduğu doğrulanmalı ve böylelikle yönetmelikler doğrultusunda 

abonelere doğru su temini garanti altına alınmalıdır. 

BÖA uygulama aşamasından sonraki aşama, bütünlüğü test etmeyi içeren doğrulama aşamasıdır. Bunun 

için en sık kullanılan yöntem Sıfır Basınç Testidir (SBT). Bu test, sınır vanalarının etkili bir şekilde 

kapatılmasını ve dolayısıyla BÖA bağımsızlığını sağlamanın yanı sıra, bu amaçla kurulan izleme noktaları 

boyunca BÖA tüketiminin etkin bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır. Bu test sırasında BÖA boyunca 

yapılan su temininin durdurulması gerektiğinden genellikle tüketimin az olduğu gece saatlerinde 

uygulandığını vurgulamakta yarar vardır. 

Sızıntı tespiti ve onarım faaliyetleri için bir önkoşul olan BÖA’lar, sızıntıların daha kısa sürede fark 

edilmesini sağlar. Bölgesel ölçüm alanı sınırlarındaki mevcut vanalar kapatılarak ve sınırdaki izolasyon 

vanası bulunmayan borulara yeni vanalar eklenerek BÖA’lar oluşturulacaktır. Sınır borularını vanalarla 

izole etmek yerine, bu borular kör tapayla ayrılarak BÖA oluşturulabilir. Bu yöntem, ilgili alanın izole 

edilmesini sağladığı için avantajlı bir yöntemdir. Sınır vanasını açma ya da farkında olmadan açık bırakma 

ihtimali olmadığından, kesin izolasyon sağlanır. 

3.2.3. Basınç Yönetim Alanlarının (BYA) Oluşturulması  

Basınç yönetimi, basınç ile sızıntı arasındaki doğrudan ilişki sebebiyle, en faydalı ve en önemli sızıntı 

azaltma faaliyeti olarak görülmektedir. Basınç yönetiminin bir başka faydası, patlakların oluşma sıklığının 

azalması ve dolayısıyla malzemelerin daha uzun ömürlü olmasıdır. Basınç yönetimi, yüksek basınçların 

azaltılmasını ve basınç dalgalanmalarının önlenmesini de kapsamaktadır. 
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BYA’lar tasarlanmasında kot farkı önemli bir rol oynamaktadır. BÖA’nın aksine, BYA için belirli bir 

büyüklüğe gerek yoktur. Bir BYA’nın temel amacı, homojen bir dağılımla şebeke içerisinde minimum 

izin verilebilir basınç oluşturmaktır. Genellikle tercih edilen basınç düzeyi 2 ila 3 bar arasında olmakla 

birlikte bu aralık, topoğrafya ve bina yüksekliklerine bağlı olarak genişletilebilir. 

Basınç yönetimi alanları, yerel durum ve konfigürasyona ve farklı giriş olasılıklarına bağlı olarak üç 

kategoriye ayrılabilir: 

 Tek girişli BYA: Tek girişli bir pompa, ya bir anahat üzerinden bir branşman boruyla ya da su 

deposunun arkasındaki cazibeyle beslenen bir boru üzerinden bu alana su tedarik eder. BYA, 

sınır vanaları kapatılarak diğer komşu şebekelerden ayrılır. Mevcut bir BÖA'nın geliştirilmesiyle 

bir BYA oluşturulabilir. 

 Çok girişli BYA: BYA'ya bir veya daha fazla girişi düzenleyen bir sistem, kritik noktada sabit 

basıncı garanti etmek için daha karmaşık hesaplamalar gerektirmektedir. Farklı süreçler 

mümkündür. Örneğin, bir girişi sabit bir konumda tutma ve yalnızca ikinci vanayı düzenleme 

kararı alınabilir. Çok girişli bir BYA tasarlamak ve uygulamak her daim tek girişli bir BYA'dan 

daha ayrıntılı mühendislik gerektirmektedir. Hidrolik model kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 Dinamik BYA: Dinamik BYA'lar, en gelişmiş basınç yönetimi teknolojileridir. Bu teknolojide, 

gerçek ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistemi en uygun şekilde ayarlamak için hem kritik nokta 

ile sınır konumunun hem de BYA giriş sayısının değiştirilmesi mümkündür. 

Ayrıca, makro ve mikro basınç yönetimi alanları arasında bir ayrım yapılabilir. Mikro BYA genellikle 

basıncın bir veya birkaç giriş noktasında kontrol edildiği bağımsız bir dağıtım bölgesinden oluşmaktadır. 

Makro BYA ise, birkaç dağıtım şebekesine veya mikro BYA'lara hizmet veren bir iletim borusundaki bir 

basınç düşürücü vanadan oluşmaktadır. 

 

Şekil 24, 3NHYP Projesi Pilot Alanında yapılan işler kapsamında Marmaris'in su temini sistemi için 

önerilen BÖA ve BYA sınırlarını göstermektedir. 



 

 
Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği 
Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi (TR2013/0327.07.01-01/001) 

SU VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN METODOLOJİK REHBER 
 

74 

 

Şekil 24. BÖA ve BYA Örneği: Marmaris (2019). Kaynak: SYGM (2019). 

3.2.4. Altyapı Rehabilitasyon İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi  

Genellikle sık sık meydana gelen boru kırılmaları ve sürekli sızıntıların tek çözümü, su altyapılarının 

rehabilitasyonudur. Bu tür durumlar, hatalı kurulum, yetersiz bakım veya boruların eskimesi sonucunda 

meydana gelmektedir. Su sistemlerinde genellikle rehabilitasyona maruz kalan iki ana bileşen boru 

şebekeleri ve su depolarıdır.  

Altyapıların karakterizasyonu aşamasında (3.1.2 ve 3.1.3 bölümlerine bakınız), boru hatları ve 

depolardaki kayıplarla ilgili mevcut durum değerlendirilmeli ve yeterli performansı göstermeyen 

altyapıların rehabilitasyonuna karar verilmelidir. 

3.2.4.1 Boru Şebekelerinin Rehabilitasyonu  

Su temin ve tedarik borularındaki rehabilitasyon teknikleri, ıslah ve yenileme teknikleri olmak üzere iki 

ana kategoriye ayrılabilir. Islah, borunun orijinal yapısının tamamı veya bir kısmıyla alakalı olan ve 

performansını iyileştiren bir işken yenileme, mevcut boru sisteminin orijinal  yapısını dahil etmeden 

tamamen yeni bir boru hattı sistemi kurularak yapılan rehabilitasyon işidir. 

Islah teknikleri iki gruba ayrılabilir: 

 Toplam veya kısmi boru yapısal direncini garanti altına almayan yapısal olmayan teknikler (ör. 

yalnızca bir birleşme yerinin veya iç boru kaplamasının onarımı), 
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 Toplam veya kısmi boru yapısal direncini garanti altına alan yapısal teknikler (ör. boru kaplama). 

Hizmet hakkında uzun vadeli bir vizyona sahip olmak. 

Yenileme teknikleri de iki gruba ayrılmaktadır: 

 Açık kazı teknikleri (ör. geleneksel yöntem veya geleneksel olmayan dar kazı yöntemi), 

 Kazısız teknikler (ör. boru kırma, boru raybalama, boru yeme). 

Su borularındaki tipik ıslah teknikleri şunlardır: 

 Yapısal olmayan: 

o Onarım: iç derz dolguları 

o Kaplama veya sprey astar: Çimentolu harç, beton veya polimerik reçine kullanımı 

 Yapısal:  

o Geleneksel sliplining yöntemi (büyük bir ana boru içerisine daha küçük bir borunun 

yerleştirilmesi, iki boru arasındaki yuvarlak boşluğun ve uçların derzlenmesi): devamlı 

veya kesikli hat şeklinde olabilir. 

o Modifiye sliplining yöntemi: sıkı oturan veya yerinde kürlenmiş boru hattı şeklinde 

olabilir. 

Su borularındaki tipik yenileme teknikleri şunlardır: 

 Açık kazı: 

o Geleneksel açık kazı. 

o Geleneksel olmayan: dar kazı veya drenaj pulluğu. 

 Kazısız: 

o Yönlendirilebilir teknikler: ör. boru patlatma, boru içpatlatma veya boru kırma, boru 

tahliyesi, boru çıkartma veya boru çekme ve pilot boru ile boru tahliyesi. 

o Yönlendirilebilir olmayan teknikler: ör. boru yeme veya modifiye kazısız yeraltı boru 

döşeme sistemi, boru çapı ile pilot kaldırma ve boru raybalama veya yönlü sondaj. 

3.2.4.2 Su Depolarının Rehabilitasyonu  

Su depoları, su teminini güvence altına almak, basıncı sürdürmek, ana iletim borularının büyüklüğünü 

azaltmak ve işletimsel esneklik ve verimliliği iyileştirmek için inşa edilen tesislerdir. Su depolarının ana 

amaçları, saatlik ihtiyaç değişimlerini dengelemek, ana dağıtım borularındaki sabit basıncı sürdürmek ve 

yangın veya acil durum anlarında su depolamasını garanti etmektir. 

Su depoları, inşaat işlerinin daha büyük bir bileşeninden ve elektro-mekanik ve elektrikli ekipmanın daha 

küçük bir parçasından meydana gelmektedir (ör. kapatma vanaları, kontrol vanaları, seviye sensörleri, 

kalite izleme araçları vb.). Genellikle betonarme olarak yapılmaktadırlar; rehabilitasyona yol açtığı 

gözlemlenen yapısal bozuklukların pek çoğu, diğer betonarme altyapılarda gözlemlenen yapısal 

bozukluklarla benzerlik göstermektedir (ör. çatlama, korozyon, tasman vb.). 

Depolarda su kaybına yol açan tipik eksiklikler şunlardır: 

 Yapısal direnç kaybı: bu durum, normalde yapısal hasarlara ve önemli su sızıntılarına neden 

olmaktadır. Bu sorun, yalnızca yapıların donatılarının yeniden yapılmasıyla veya su deposunun 

tamamen yenilenmesiyle çözülebilmektedir. 

 Su geçirmezliğinin olmaması: Bu durum, su deposunun farklı alanlarında çatlakların ve 

sızıntıların meydana gelmesine neden olmaktadır. Yalnızca su geçirmezlik tekniklerinin 

uygulanması ve iç-dış boyama ile çözülebilir. 
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 Seviye sensörleri ve otomatik kapatma vanaları gibi su kontrol cihazlarının eksikliği, depoda 

taşmaların meydana gelmesiyle ve yüksek su kayıplarıyla sonuçlanabilmektedir. Bu durumların 

engellenmesinin tek yolu, depoya bu tip cihazların kurulmasıdır. 

 Yetersiz işletme ve bakım: Su depolarının işletme ve/veya bakımının yetersiz yapılması da taşma 

ve altyapıların bozulması gibi durumlara yol açabilir. Bu sorunu çözmek için uygulanabilecek en 

iyi yaklaşım, yeterli en iyi uygulamaların takip edilmesidir. 

Su depolarındaki tipik rehabilitasyon müdahaleleri şunlardır: 

 Yapısal olmayan ıslah:  

o İç ve dış boyama: boya temizleme, yüzey hazırlama ve boya uygulama: epoksi uygulama 

o İç ve dış kaplama: temizleme, yüzey hazırlama ve tahkimatın korozyona karşı korunması 

dahil olmak üzere uygulama yapma: Çatlakların onarılması, görünen tahkimatın 

onarılması, su geçirmez harçla onarım yapılması ve zemin ile kaplamanın onarılması 

o İlave dirseğin onarılması: İç erişim için kullanılan merdivenin onarılması, beton dış 

yüzeyin onarılması, kaplamanın su geçirmez hale getirilmesi ve dış erişim için kullanılan 

merdivenin onarılması 

o Yeni hidrolik devrelerin ve/veya yeni yapı bileşenlerinin inşa edilmesi 

o İzleme ve kontrol elemanlarının montajı: seviye sensörleri, kapatma vanaları, basınç 

kontrol vanaları, vb. 

 Yapısal ıslah: 

o Temel, yatak, zemin, kaplama veya diğer yapıların değiştirilmesi 

o Ekipman ve tesisatın yenilenmesi (ör. merdivenler, havalandırma sistemi, deşarj sistemi, 

vb.) 

o Çelik ekipman kaynağının güçlendirilmesi 

 Yenileme: Mevcut su deposunun devreden çıkarılması ve yeni bir su deposunun inşa edilmesi. 

3.2.5. Scada Sistemlerinin Uygulanması  

Yönetsel Kontrol ve Veri Alma (SCADA) sistemlerinin uygulanması, su kullanımında verimlilik artışını, su 

kayıplarını azaltmayı ve su kaynağı sıkıntısını önlemeyi sağlar. SCADA sisteminin uygulanmasıyla 

ulaşılmak istenen başlıca hedefler şunlardır: 

 Değişkenler ve su dağıtım şebekesinin hidrolik durumu hakkındaki bilgileri otomatik olarak 

toplayarak bu bilgileri ve gerekli raporları sunmak, 

 Su ihtiyacını karşılamak ve su kayıplarını azaltmak amacıyla, su çekimi altyapılarının, su 

depolarının, terfi istasyonlarının ve su dağıtım şebekelerindeki ana boruların hareketlerini 

kısa sürede kontrol etmek ve en uygun hale getirmek, 

 Su kaynaklarının daha ideal bir biçimde farklı kullanımlara tahsis edilebilmesi için bu 

kaynakların mevcudiyeti konusunda tahmin yapmak, 

 Su depolarındaki ve şebekenin isale hatlarındaki seviye ve debi değişimi hakkında kısa süreli 

tahminlerde bulunmak ve otomatik olarak alarm vermek; kesintileri ve olağandışı durumları 

minimuma indirmek. 

Su dağıtım şebekesinde kurulacak çeşitli kontrol istasyonları aracılığıyla uygulanacak SCADA sisteminin 

tipik işlevleri şunlar olacaktır: 
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 Vanaların (açık/kapalı, açıklık oranı) ve pompaların (çalışır halde, beklemede, hizmet dışı) 

durumunun izlenmesi. 

 Pompa motorlarının (çalıştırma/durdurma) ve belirli kontrol vanalarının (açma/kapama) 

uzaktan kumanda edilebilmesi. 

 Su depolarındaki su seviyesinin izlenmesi ve seviye olması gerekenden yüksek ya da düşük 

olduğunda alarm verilmesi. 

 Şebekenin belirli noktalarındaki basıncın izlenmesi ve basınç yüksek ya da düşük olduğunda 

alarm verilmesi. 

 Şebekenin belirli noktalarındaki debinin ve su hacminin izlenmesi. 

 Pompaların, su depolarındaki su seviyesine ve dolayısıyla su ihtiyacına bağlı olarak 

çalıştırılması. 

 Terfi istasyonlarındaki elektriksel verilerin (akım, gerilim, enerji tüketimi vb.) izlenmesi ve 

anormal değerler oluştuğunda alarm verilmesi. 

 Uzak istasyonlardan gelen verilerin alınarak Kontrol Merkezinde saklanması ve tablo ve 

grafik şeklinde rapor haline getirilerek sunulması. 

 Belirli noktalardaki su kalitesi parametrelerinin izlenmesi ve anormal değerler (ör. yüksek 

ya da düşük klor içeriği) oluştuğunda alarm verilmesi. 

Bu işlevler, kontrol merkezinde uzaktan ve kontrol istasyonlarında lokal olarak, kontrol panolarına 

yerleştirilecek HMI operatör kontrol panosu aracılığıyla yerine getirilecektir.  Kontroller, manuel olarak 

yapılabileceği gibi RTU’lar ve/veya SCADA sistemi aracılığıyla otomatik olarak da yapılabilecektir. 

Çalıştırma modu seçimi, hem farklı Kontrol İstasyonlarında hem de Kontrol Merkezinde 

(yerinde/uzaktan/otomatik) yapılabilmelidir. 

SCADA sistemleri, standart donanım ve yazılımı kullanmalı ve varsa mevcut SCADA sistemleriyle entegre 

edilerek su dağıtım şebekesinin kolay ve sorunsuz bir şekilde izlenmesini, kontrol edilmesini ve 

yönetilmesini sağlayabilmelidir. Gelecekte ilave işlevler ve kontrol istasyonları eklemek suretiyle sistemi 

genişletmek de mümkün olmalıdır. 

3.2.6. İdari Kayıpların Azaltılması  

"Görünür kayıp" olarak da adlandırılan idari kayıplar su kayıplarının azaltılmasına ilişkin faaliyetlerin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İdari kayıpların iki ana bileşeni vardır: hatalı sayaç okuma ve/veya 

faturalandırma hataları ve izinsiz tüketim nedeniyle olduğundan daha az ölçülen su miktarı. Bu soruların 

çözülmesi için iki ana faaliyetin yapılması gerekmektedir: 

 Entegre abone sayaç yönetimi planının uygulanması: İyi bir abone sayaç yönetimiyle, 

sayaçların tüketimi olduğundan daha az göstermesinin önüne geçilirken gelirler arttırılır. Bu 

eylem aşağıdaki faaliyetlerden oluşmaktadır:  

o Doğru sayaç seçimi. 

o Sayaç test ve bakımı. 

o Kullanım ömrü sona erdiğinde veya test sonuçları sayaçların kullanılmaması 

gerektiğini önerdiğinde sayaç yenileme. 

o Sayaç okuma ve faturalandırma verimliliğinin iyileştirilmesi de GGS'yi azaltma 

stratejisinin bir parçası olmalıdır. Sayaç okumadan faturalandırma sürecine ve veri 

aktarımına kadar bilgi akışının iyileştirilmesi, faturalandırılan miktarlarda görülecek 
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iyileşmelerin ve gelirlerde yaşanacak artışın önünü açacaktır.  Bu çalışmalara ilişkin 

görünür kayıplar genellikle hafife alınmaktadır. 

 Kaçak bağlantıların düzenlenmesi: Su kaybı yönetiminin önemli unsurlarından bir tanesi, su 

idaresinin, su kullanıcılarını düzenlenmiş (yasal) bir su bağlantısının faydaları konusunda 

bilgilendirmesidir. Ortaya çıkabilecek kaçak bağlantıları sürekli kontrol eden bir mekanizma 

olmalı ve tespit edilen herhangi bir kaçak bağlantı kesilmek suretiyle buna karşılık gelen 

cezalar uygulanmalıdır. 

3.2.6.1. ENTEGRE ABONE SAYAÇ YÖNETİMİ  

Sayaç takma, su idarelerinin su dağıtım sistemlerindeki durum hakkında temel bilgileri almak ve 

kaynakları düzgün bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğu kilit bir araçtır. Entegre sayaç yönetimi 

stratejisinin doğru bir şekilde uygulanması, dahil olan tüm taraflar için bir kazan-kazan stratejisi 

oluşturmaktadır. 

Sayaç takmanın birçok doğrudan ve dolaylı faydası olsa da kapsamlı bir sayaç programının dört temel 

itici gücü vardır: 

 Hakkaniyet: Kapsamlı ölçüm yapılması, aboneleri tükettikleri su miktarına göre 

ücretlendirmek için hakkaniyetli bir temel oluşturmaktadır. Aboneleri kendi su 

kullanımlarından sorumlu tutmakta ve bu hizmet için ne kadar ödeme yaptıklarını 

etkilemelerini sağlamaktadır. Ayrıca çapraz sübvansiyonun adil bir şekilde yapılmasına ve 

ihtiyaç sahibi abonelere temel miktarda suyun ücretsiz verilmesine imkan sağlamaktadır. 

 Su verimliliği ve kayıplar: Sayaç okuma suyun değerini aboneye göstermekte ve abonelerin 

suyu verimli kullanması için güçlü teşvikler oluşturmaktadır. Aslında, yalnızca su sayaçları 

takmanın bile su tüketimini azalttığı görülmüştür. Su özellikle az olduğunda, su sayaçları su 

ihtiyacını yönetmek ve abonelerin su kısıtlamalarına uymasını sağlamak için gereklidir. 

Şebekedeki ve abonelerin su sayaçlarındaki okumaları karşılaştırarak, bir su temini 

sistemindeki su kayıplarının seviyesini tahmin etmek ve yasadışı bağlantıları tespit etmek 

mümkündür. Dağıtım sistemine iyi bir şekilde yerleştirilmiş bir sayaç okuma sistemi de 

teknik personele büyük sızıntıların yerini etkin bir şekilde tespit etmek konusunda yardımcı 

olacaktır. 

 Ekonomik faydalar: Ölçülen tüketim, birçok su hesabının temelini oluşturmaktadır ve bu 

nedenle içme kullanma suyu gelirlerini doğrudan etkilemektedir. Su sayaçları, su 

tedarikçilerinin yazar kasalarıdır. İyi yönetilen ve doğru bir su sayacı sisteminin, su 

satışlarını ve böylece belediye gelirini artıracağı sonucuna varılabilir. Su tarifeleri, belediye 

gelirini artırmak, ihtiyaç sahibi abonelere çapraz sübvansiyon sağlamak ve su tüketimini 

yönetmek için kullanılabilir. Ancak böyle bir tarife politikasının, iyi kurulmuş bir sayaç 

okuma sistemi olmadan uygulanması mümkün değildir. 

 Sistem yönetimi: Su sayaçları, ister ham su kaynakları, ister su arıtma tesisleri ya da toplu 

su temini hizmetleri olsun, bir su temini sistemine giren suyun ölçülmesi için 

kullanılmaktadır. Dağıtım şebekesindeki sayaçlar suyun nereye taşındığını ölçmekte ve 

nihayetinde abone sayaçları, sistemde sayacı olan her bir aboneye ne kadar su temin 

edildiğini ölçmektedir. Belirli bir çaptaki bir boru sadece belirli bir miktarda debiyi 

taşıyabilir. Bu nedenle ekonomik büyüme veya yeni gelişmeler nedeniyle su ihtiyacı arttıkça 

boruların bir üst seviyeye yükseltilmesi gerekir. Aynı şey, içme-kullanma suyu depoları, 
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pompalar ve şebekenin diğer bileşenleri için de geçerlidir. Teknik personel, şebeke 

bileşenlerinin oluşturduğu sorunları tespit etmek ve bunlarla ilgili planlar yapmak için, 

sistemdeki su ihtiyacı paternlerini anlamalarını ve gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmelerini 

sağlayan su sayacı verilerini kullanmaktadır. İyi bir sayaç sisteminden elde edilen veriler, 

yönetimin sermaye yatırımları, bakım, personel ve su temini sisteminin diğer çeşitli 

unsurları konusunda bilgi temelli kararlar almasını sağlamaktadır. 

Genellikle daha iyi bir sayaç seçimi, test, bakım ve yenilemeden oluşan iyi bir abone sayaç yönetiminin 

devreye sokulmasıyla, sayaçların düşük kayıt yapması önlenebilir ve böylelikle gelirler en üst düzeye 

çıkarılabilir. 

Uzaktan sayaç okuma, ölçülen bilgi ve verilerin daha sık ve daha doğru aktarılmasını sağlamaktadır. 

Münferit sayaçların, abone sızıntılarının ve yolsuzlukların daha iyi analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. 

Şebeke düzeyinde, bu otomasyon ve kontrol, su kayıplarının analizinin daha iyi yapılmasını, su 

dengesinin devam ettirilmesini ve patlakların tespit edilip konumlarının belirlenmesini sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, her düzeyde GGS yönetimini iyileştirmektedir. 

Sayaç okuma ve faturalandırma verimliliğinin iyileştirilmesi de GGS'yi azaltma stratejisinin bir parçası 

olmalıdır. Sayaç okumadan faturalandırma sürecine ve veri aktarımına kadar bilgi akışının iyileştirilmesi, 

faturalandırılan miktarlarda görülecek iyileşmelerin ve gelirlerde yaşanacak artışın önünü açacaktır.  Bu 

çalışmalara ilişkin görünür kayıplar genellikle hafife alınmaktadır. 

Her bir aboneye verilen su miktarının bilinmesi ve dolayısıyla fiziki ve idari kayıplar ile bu izinli tüketimler 

arasındaki farkı ortaya koymak için ücretlendirilmeyen (izinli) tüketimleri olan aboneler de dahil olmak 

üzere tüm abonelere sayaç takılması gerektiğini belirtmek önemlidir. 

3.2.6.2. KAÇAK BAĞLANTI KONTROLÜ  

Kaçak bağlantı kontrolü, su temini alanlarındaki yasa dışı su tüketicilerinin proaktif, etkin ve kapsamlı bir 

şekilde tespit edilmesi ve araştırılmasıdır. Bu kaçak bağlantı kavramı kapsamında kontrol edilmesi 

gereken tipik eylemler şunlardır: 

 Sayaç baypası: Abonenin, suyu sayaçtan önce çeken alternatif bir borusu vardır. 

 Kaçak bağlantı: Su kullanıcısı, su temini sistemine abone olmamış ancak kendisi bir şekilde 

şebekeye bağlanmıştır. 

 Kaçak yeniden bağlantı: Abone, ödeme yapılmaması nedeniyle bağlantısı kesildikten sonra 

kendisini şebekeye yeniden bağlamıştır. 

 Sayacın ters çevrilmesi: Abone, sayacın istediği şekilde okuma yapıp geriye doğru sayması 

için sayacı ters bir şekilde takmıştır. 

 Sayaç tahrifatı: Abone, sayacın verimliliğini ve işlevselliğini etkilemek için sayacı bilerek 

bozmuştur. 

Kaçak bağlantı kontrolü, su temini sistemlerinin yönetiminde aşağıdaki gibi birçok fayda sağladığı için 

oldukça önemlidir: 

 Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılması.  

 İşletme maliyetlerinin azaltılması: daha az kimyasal ve elektrik kullanımı ile optimize edilmiş 

üretim.  

 Yasal tüketim için mevcut suyun artması.  
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 Tespit edilen kaçak abonelere kesilen cezalar yoluyla gelirlerde artış.  

 Daha güvenilir ihtiyaç projeksiyonlarının elde edilmesiyle daha iyi planlama yapılması.  

 Dağıtım sisteminin işletiminin optimize edilmesi. 

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programında önerilen, tespit edilen kaçak bağlantılar için art arda 

gerçekleştirilecek tipik eylemler şunlardır10: 

 Eylem 1. Mülkte tespit edilen yasaya aykırı suçun türünü belirten bir formda bulguların 

özetlenmesi. Formun iki nüshasının hazırlanması ve bu nüshalardan bir tanesinin idarenin 

ofislerine götürülmesi. Kaçak kullanımları azaltma biriminin irtibat bilgilerinin açıkça 

belirtildiği ikinci formun ise abonenin mülkünde bırakılması.  

 Eylem 2. Abonenin kendisini şebekeye yeniden bağlamasını önlemek için abonenin ana 

boru hattına olan bağlantısının ölçme noktasından kesilmesi. 

 Eylem 3 Para cezasının hesaplanması ve kesilen cezayı bildirmek üzere aboneye yazı 

yazılması. Bu yazıda, abonenin daha ayrıntılı görüşmek için idarenin ofislerine çağrılması. 

Bu yazılar kanuna uygun bir şekilde kaleme alınmalı, ticaret müdürü tarafından imzalanmalı 

ve genel müdür ve faturalandırma memurlarına bildirilmelidir. 

 Eylem 4. Abonenin tüm cezayı tek bir seferde ödeyememesi halinde aboneyle bir ödeme 

anlaşmasının imzalanması. 

 Eylem 5. Takip yapılması ve kesilen tüm cezaların tahsil edilmesi. Tüm cezalar, belirlenen 

tahsilat ofislerinde ödenmelidir. 

 Eylem 6. Ticaret Müdürünün, ödeme yapan aboneler için yeniden bağlantı emri vermesi 

üzerine yeniden bağlantı yapılması. Yeniden bağlantı emirleri, faturalandırma memurlarına 

bildirilmelidir. 

3.2.7. Su Kayıplarının Yönet imi 

3.2.7.1. SIZINTI TESPİTİ VE ONARIMI 

BÖA’ların oluşturulması ve ilgili debi verisinin analizi sonrasında, saha ekipleri kaçakların konumunun 

belirlenmesiyle devam etmelidir. Bu iş kapsamında aşağıdaki  çalışmalar yapılmalıdır: 

 Bildirilmemiş patlak veya kaçakların söz konusu olduğu BÖA’ları belirlemek için debimetre 

verilerinin kullanılması 

 BÖA içinde kaçak alanının daraltılması. 

 Kaçağın tam konumunun (ya da yaklaşık olarak tam konumunun) saptanması. 

Bu işlem, yüksek kazı maliyetlerinden ve ‘kuru çukurlardan’ kaçınmak için (görünür sızıntıların olmadığı 

şüpheli sızıntı alanlarındaki kazılar) her bir adımda makul doğruluk gerektirir. Kaçağı tespit etmek ve 

yerini belirlemek için temel yöntem, basınç altındaki borudan geçen suyun sesini dinlemektir. Bu 

eylemin etkinliği sistem basıncına, kaçağın boyutuna ve şekline, boru materyaline ve zeminin 

özelliklerine bağlıdır. 

Kaçakların yerinin tespit edilmesine yardımcı olan farklı ekipmanlar geliştirilmiştir, en çok kullanılan 

türler aşağıda verilmiştir: 

                                                                 
10 Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşimler Programı – Nairobi – Kenya. (2012). Yasadışı Kullanılan Suyun Azaltılması. 6. 
Cilt. UN-Habitat. 
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 Gürültü Kaydediciler: Gürültü kaydediciler, şüpheli patlakların veya birkaç kaçağın 

bulunduğu BÖA’ların alanını daraltır.  Genellikle 6, 12 veya 18 kaydediciden oluşan bir 

kaydedici grubu, her bir kaydedici bir hidranta, sayaca veya diğer hizmet tesisine 

konumlandırılmak üzere araştırma alanına yerleştirilir. Kaçaklardan kaynaklandığı 

düşünülen gürültüler doğrulanabilir ve aşağıda belirtilen diğer yer tespit etme ekipmanları 

kullanılarak kaçağın yeri tespit edilir. Bazı gürültü kaydedici sistemler kaçakların yerini 

‘anında’ tespit etmek için çoklu noktalardan verileri de içerir. 

 

Şekil 25. Gürültü kaydedici.  

 Kaçaklar için gürültü kaydedici korelatörler: Bu cihaz, kaçağı gürültü seviyesi baz alınarak 

belirlemektense, kaçaktan kaynaklanan seslerin hızını, boru duvarı boyunca şüpheli kaçağın 

her iki tarafındaki bağlantı parçalarına yerleştirilen iki mikrofonun her birine doğru hareket 

ederken kullanır. Bu işlemin etkinliği kaçaktan kaynaklanan gürültünün gücüne ve boru 

materyalinin ses iletkenliğine bağlıdır. Su sütununa yerleştirilen hidrofonlar, plastik veya 

büyük borulardaki ve gürültü iletkenliğinin zayıf olduğu bilinen diğer borulardaki kaçak 

seslerini de arttırabilir. Bu hidrofonlar, çoğu boru materyalinden daha iletken olan sudan 

geçen kaçak gürültüsünü dinleyerek çalışır. Şebeke hattı boyunca yeterli temas noktası 

olması koşuluyla, en yeni korelatör versiyonları boruların çoğu boyutunda kaçakların yerini 

0,5 metrede hızlı bir şekilde bulmak için frekans seçimi ve filtreleme imkanına sahiptir. 

Çoğu durumda yeterli olan düşük maliyetli basit modeller mevcuttur. 

 

 

Şekil 26. Gürültü kaydedici korelatör. 
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 Zemin mikrofonları: Zemin mikrofonu, kaçağın sesini elektronik olarak arttırır. Temas veya 

inceleme modunda kurulabilir. Temas modu, elektronik dinleme çubuğuna benzer şekilde 

bağlantı parçalarını dinlemek için kullanılır. İnceleme modu ise bağlantı parçaları arasındaki 

boru hattı boyunca kaçakları araştırmak içindir. Bu teknik, mikrofonu boru hattı boyunca 

aralıklarla zemine yerleştirmeyi ve mikrofon kaçak konumuna yaklaştıkça ses 

amplifikasyonundaki değişiklikleri kaydetmeyi içerir. Kaçak gürültü kaydediciler veya 

gürültü kaydedici korelatörler tarafından bir kaçak tespit edildiğinde, saha ekibi kaçağın 

yerini belirlemek için iki modu da kullanabilir. 

 

 

Şekil 27. Zemin mikrofonları. 

 Ses Çubukları: Ses çubuğu veya ‘steteskop’ sesleri arttırmak için bir kulak parçası takılı olan 

ahşap veya metalden yapılmış pahalı olmayan, basit bir çubuktur. Saha ekibi karayolu 

yüzeyi üzerinden veya doğrudan maruz kalan boru ve bağlantı parçaları üzerinden kaçak 

sesini dinlemek için kullanır.  Ses çubuğu, sıklıkla ilk olarak gürültü kaydedici korelatör 

tarafından belirlenen kaçak alanını doğrulamak için kullanılır. 

 

 

Şekil 28. Ses Çubuğu 

Yukarıdaki tüm ekipman sadece bir sızıntının neden olduğu gürültüyü değil aynı zamanda pompa, 

musluk, hava valfi vb. gibi sistemdeki diğer gürültüleri de algılayacaktır. Bu nedenle, yalnızca ekipmanı 

doğru şekilde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda sızıntıları etkili bir şekilde tespit etme becerisine 

sahip, deneyimli bir sızıntı tespit ekibine sahip olmak önemlidir. 
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Akustik yöntemlerin bir parçası olarak belirtilen ekipman, her belediyede bulunması gereken temel 

cihazlardır. Bu alandaki hızlı gelişmelerin yanı sıra kaçak tespiti için yeni yöntemler de (termal 

görüntüleme, helyum gazı izleme, yer radarı, uydu teknolojileri, yazılım vb.) vardır. 

3.2.7.2. PERSONEL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ  

Temel ve genel bir kavram olan kapasite geliştirme, su sektörünün sürdürülebilir bir şekilde 

geliştirilebilmesi için gerekli stratejik unsurlardan biri olup  sektördeki tüm faaliyetlere uzun vadeli ve 

sürekli bir yaklaşımla uygulanması gereken bir süreçtir. Kapasite geliştirme, sektörün performansını 

artırmaya yönelik pek çok tekniğin uygulanmasını ve dolayısıyla su yönetim becerileri konusundaki 

verimliliği de artırmaktadır. 

Kapasite geliştirme çalışmaları üç ayrı düzeyde yürütülmelidir: 

 Sektörel düzeyde: İçme-kullanma suyu sektörünü etkili bir şekilde yönetmek için gerekli 

ortamın hazırlanması amacıyla ortak bilgi ve kaynakların kullanılması ve olumlu sonuçlar 

almak için gerekli sinerjilerin oluşturulması. 

 Kurumsal düzeyde: Su hizmetlerinin yönetiminden sorumlu kurumların hedeflerine 

ulaşmasını sağlamak için personelin kolektif becerilerinden etkili bir şekilde yararlanmak 

amacıyla planlama ve yönetim süreçlerinin oluşturulması. 

 Bireysel düzeyde: Bireylerin becerilerini kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye 

yönelik kapsamlı insan kaynakları geliştirme strateji ve programlarının uygulanması. 

Kapasite geliştirme, birbiriyle ilişkili iki kavrama dayanmaktadır: 

 Tüm düzeylerdeki kurumların, sürdürülebilir su kaynakları geliştirmenin tüm boyutlarını 

daha verimli ve etkin bir şekilde ele almak üzere güçlendirilmesi, ör. uygun bir politika 

ortamının oluşturulması, su kaynaklarının miktar ve kalite açısından değerlendirilmesi, 

planlama, yönetim, program ve proje oluşturma, uygulama ve değerlendirme vs. 

 İnsan kaynaklarının her açıdan geliştirilmesi, ör. eğitim, mesleki eğitim ve çalışan 

memnuniyetini ve performansını artırmaya yönelik çalışma koşulları oluşturulması vs. 

Tüm bu kabiliyetlerin geliştirilebilmesi için, su sistemlerinin yönetimi ile ilgili konuları suyun verimli 

kullanımına odaklanan bir Kapasite Geliştirme Planının uygulanması gerekmektedir. Bu konulardan 

bazıları şunlardır: 

 Altyapı Yönetim Planı: Malzeme seçimi, kurulum, bakım ve yenileme. 

 Su bütçesi ve verimlilik oranları 

o Su kullanımı, su ihtiyacı yönetimi ve entegre su kaynakları yönetimi. 

o Standart su dengesi bileşenleri ve hesaplaması: İzinli/izinsiz 

faturalandırılmış/faturalandırılmamış su, Gelir Getirmeyen Su, Fiziki ve İdari Kayıp, vb. 

o Performans Göstergeleri Kaçınılmaz Reel Kayıplar, Cari Yıllık Reel Kayıplar, Altyapı 

Kaçak İndeksi ve reel kayıpların ekonomik seviyesi. 

o GGS’nin azaltılmasına yönelik hedefler ve sızıntı ekonomisi. 

 GGS azaltma teknikleri ve araçları: 

o CBS’ye dayalı haritalandırma ve hidrolik modelleme. 

o Bölgesel Ölçüm Alanlarının (BÖA) ve Basınç Yönetim Alanlarının (BYA) oluşturulması. 

o Su depolarındaki ve boru şebekelerindeki aktif sızıntıların tespiti ve kontrolü. 

o Hızlı ve kaliteli sızıntı onarımları. 
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o Entegre Abone Sayaç Yönetimi: Sayaç performansının, sayaç okumalarının ve 

faturalandırmanın iyileştirilmesi. 

o Kaçak bağlantılara ilişkin düzenlemelerin devreye sokulması. 

 Suyun fiyatlandırılması ve tarifeler: 

o Su maliyetleri: Kaynak maliyetleri, çevresel maliyetler ve finansal maliyetler (sermaye 

ve işletme-bakım maliyetleri). 

o Maliyetin karşılanması ve kirleten öder politikası. 

o Tarifeler: Tipolojiler, bileşenler ve hacim esaslı kademeler. 

3.2.7.3. SU KAYIPLARINI AZALTMA PLANI 

Bir idare tarafından entegre izleme ve aktif sızıntı kontrolü stratejisinin uygulanması genellikle sadece 

operasyonel, finansal ve çevresel verimliliğin artmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kuruluş içinde 

derin bir davranış değişikliği için katalizör oluşturmaktadır. Gerçekten de, idareler su kayıpları sorunu 

konusunda nispeten pasif bir yaklaşımdan proaktif bir yaklaşıma geçtiklerinde yeni stratejiden 

kaynaklanan olumlu sonuçların ortaya çıkmasıyla birlikte hem motivasyon artışı teşvik edilecek hem de 

öncelikli olarak idarenin yapısında yeni bir dinamizm ortaya çıkacaktır. Bu, çeşitli ekiplerin su kayıpları 

sorununa işletmenin kilit hedeflerinden birisi olarak bakmaya başlamasını sağlayarak farklı düzeylerde 

performansın iyileşmesine katkıda bulunabilir. 

İşletme verimliliği arttığında hem beşeri hem finansal kaynakların serbest kalması ve bu kaynakların, 

idare için eşit öneme sahip diğer faaliyetlere yönlendirilerek genel performansı iyileştirmesi de yine son 

derece önemlidir. Özetle, entegre izleme stratejisinin ve aktif sızıntı kontrolünün uygulanması tüm 

düzeylerde değerli bir seçenektir ve idarenin verimlilik yönetiminin genel olarak iyileştirilmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

Su kaybının azaltılması, ekonomik ve ekolojik verimliliğin artmasına ve abonelere daha iyi hizmet 

verilmesini sağladığı için her su idaresinin amacı olmalıdır. Karar vericiler, su kayıplarını azaltma planı 

hazırlamadan önce finansal ve personel kaynaklarının sağlanmasının önemini ve gerekliliğini bilmelidir. 

Bir su idaresinin perspektifinden bakıldığında, su kaybı yönetimi için artan harcamaları haklı 

gösterebilecek en az on neden vardır11: 

1. İşletme maliyeti verimliliği: bakımı iyi bir şekilde yapılan bir su dağıtım sistemi daha az 

onarım gerektirecek, üretim maliyetleri daha düşük olacak ve tazmin masraflarını 

önleyecektir. 

2. Sermaye maliyeti verimliliği: bakım eksikliği ve aralıklı çalıştırma, boru, vana ve 

sayaçlarda yıpranma ve aşınmayı artırmaktadır. İyileştirilmiş su temini, sistem bileşenlerinin 

hizmet ömrünü uzatacak ve su idaresinin sabit maliyetlerinin uzun vadede düşmesini 

sağlayacaktır. 

3. İyileştirilmiş sayaç okuma ve faturalandırma: dağıtım sistemindeki hava sayaç okuma 

hatalarına sebep olabildiğinden daha az sızıntı ve iyileştirilmiş su temini, görünür su 

kayıpları üzerinde de olumlu etkilere yol açabilir. 

                                                                 
11 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) (GIZ) GmbH. 
(2010). Su kayıplarının azaltılmasına yönelik kılavuz ilkeler. Basınç yönetimine yakından bir bakış 
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4. Azalan sağlık riskleri: atık su ve diğer kirleticiler, sızıntılarla boru sistemine süzülebilir 

düşük basınçlı sistemlerde veya aralıklı çalıştırma durumunda sudan kaynaklanan 

hastalıkları tetikleyebilir. 

5. Artan su temini güvenliği: daha az sızıntının ve patlağın olduğu, bakımı iyi bir şekilde 

yapılmış bir sistem, su temini garantisini artıracaktır. 

6. Daha az altyapı zararı: sızıntı, yerin altında binaların çökmesine neden olabilecek 

boşluklar oluşturabilir. 

7. Kanalizasyonlardaki yüklerin azalması: Kanalizasyona kaybedilen suyun süzülmesi, 

kanalizasyon borularına ve atık su arıtma tesislerine ilave yük getirmektedir. 

8. Artan abone memnuniyeti: kötü su kalitesi, yetersiz miktar ve sağlık risklerinin yanı sıra 

sızıntılar da abone başvurularındaki baskıyı azaltmaktadır. Su temini sisteminin 

güçlendirilmesi, abone memnuniyetini ve ödeme istekliliğini artıracaktır. 

9. Tanıtım ve ödeme istekliliği: daha az patlak, artan su temini güvenliği ve hijyenik 

koşullar, halkın su idaresiyle ilgili algısını güçlendirecektir. Bu, abonelerin ödeme istekliliğini 

de olumlu etkileyebilir. 

10. Azalan ekolojik baskı: son olarak, bir su kaybını azaltma stratejisinin geliştirilmesi, 

ekolojik açıdan da mantıklıdır. Su kaynaklarının kıt olduğu veya aşırı kullanıldığı durumlarda 

bu kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için su kayıpları azaltılmalıdır. 

3.2.8. Su Tasarrufu Konusunda Halkı Bilinçlendirme Kampanyaları  

Su tasarrufu konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyalarıyla, su kıtlığı ile mücadele edilmesi ve 

suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla toplumun tüm kesimlerinde su tasarrufunun önemi 

konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışmalarla, vatandaşların yaklaşım ve 

davranışlarına etki ederek suyun daha verimli kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamdaki 

bilinçlendirme faaliyetleri, su tasarrufunun sosyoekonomik ve çevresel faydalarına odaklanan eğitim 

etkinlikleri ve farkındalık çalışmaları aracılığıyla yürütülmektedir. 

İletişim kampanyalarında kullanılan tipik araçlar, geleneksel medya (radyo/TV), sosyal medya (Internet) 

ve etkinlikler, sunumlar, çalıştaylar vb. gibi doğrudan iletişimi kapsamaktadır. Ekonomik teşvikler gibi 

diğer araçlar da kullanılabilmektedir, ör. su tasarruf eden cihazların kurulumu için sübvansiyon 

sağlanması, su sayaçlarının ücretsiz kurulumu. Belediye düzeyinde veya bölgesel düzeyde bireysel hane 

halklarının su tasarrufu konusundaki farkındalığını artırarak su tasarrufu sağlamak önemlidir. 

Halkın bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar, altyapı inşaatı uzmanları, su uzmanları, sosyal 

pazarlama uzmanları ve iletişim ve eğitim uzmanlarını içeren çok disiplinli ekipler tarafından hazırlanarak 

uygulanmalıdır. Bilinçlendirme kampanyalarının planlanmasına ve uygulanmasına yönelik tipik 

bileşenler, iletişim protokolleri, eğitim materyalleri ve verimli bir yayının sağlanması için idari personel, 

okullar, medya kuruluşları, yerel STK'lar vb. ile ortaklıkların kurulmasını içermektedir. 

Potansiyel su tasarrufu modellerini ve tüketici davranışlarına yönelik birincil hedefleri belirlemek için su 

altyapılarının ve tüketici alışkanlıklarının kapsamlı bir analizini yapmak gerekecektir (genellikle hanehalkı 

anketlerini kullanarak). Yapılacak işler kapsamında, bilinçlendirme kampanyaları için yerel su idare 

kuruluşları, hane halkları, iş yerleri, büyük çaplı işletmeler gibi hedef grupları belirlemek de gerekecektir. 
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Kampanyaların sonuçlarını takip etmek için, belirlenen hedefler açısından gerçekleşen ilerlemeyi izleyen 

su tasarrufu amaçlarının da ortaya koyulması gerekecektir. 

3.2.9. Su Hizmeti Tarifeleri ve Su Tasarrufu 

Su ihtiyacını yönetmek ve aşırı su tüketimini ekonomik bir caydırıcı aracılığıyla düşürmek için kullanılan 

araçlardan biri, artan/azalan kademeli tarifelerdir. Bu yaklaşım kapsamında, kullanılan hacim arttıkça 

birim hacim artışı için geçerli su fiyatı da artmaktadır. Nihai amaç, daha yüksek tüketimi olan abonelerin, 

belirli hedef abonelerin ortalama su ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen bir eşik değerin üzerinde 

yaptıkları aşırı tüketim için daha yüksek oranlar ödemeleridir. 

Tarifeler genellikle hacim esaslı kademelere ayrılmaktadır. Brinci kademe, en düşük fiyatlı kademe olup 

bu kademe, ortalama "düşük gelirli hanehalkının" temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir miktara 

denk gelmelidir. Diğer kademelerde tüketim birimi başına fiyat, aşamalı olarak artacaktır. Bunun 

arkasındaki fikir, kademeli fiyatlandırmanın su tasarrufundan caydırması ve nihayetinde aşırı tüketimden 

kaynaklanan daha yüksek işletme maliyetlerini karşılamak için ilave bir gelir kaynağı oluşturmasıdır. 

Böylelikle, çapraz sübvansiyon programlarıyla suya erişim daha eşit hale gelecektir. 

Su idareleri, fiyatlandırma kademelerini tasarlarken yerel su tüketim ihtiyaçlarını, hanehalkı 

ödeyebilirliğini ve kilit kullanıcıları da dikkate almalıdır. Son olarak, gelir hedefleri ve su tasarruf amaçları 

belirlenerek kademeli fiyatlandırma yaklaşımlarının etkinliği izlenmeli ve öngörülen hedeflere 

ulaşılamadığı takdirde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. 

3.2.10. Su Verimliliği İçin Bir Tedbirler Programının Uygulanması  

Bu Metodolojik Rehberde yer alan adımlar takip edilerek bir su sisteminin karakterizasyonu ve teşhisi 

yapıldıktan sonraki aşama, su kullanım verimliliğini iyileştirmek için bir Tedbirler Programının 

hazırlanması ve uygulanmasıdır. Bu Tedbirler Programı aşağıdakileri içermelidir: 

 Her bir tedbirin net tanımı, 

 Her bir tedbirin uygulanmasına ilişkin maliyet tahmini, 

 Uygulama planı. 

İçme-kullanma suyu sektöründe su kullanım verimliliğinin artırılması ve belirlenen hedeflere ulaşılması 

için alınması gereken tedbirler 3. bölüm içerisinde detayları ile anlatılmıştır. Su Verimliliğine İlişkin 

Tedbirler Programına uygun tüm eylemler belirlendikten sonraki aşama, bu tedbirlerin her birinin 

maliyetinin tahmini olarak hesaplanmasıdır.  

Tüm önlemlerin maliyeti belirlendiğinde, bir fayda-maliyet analizi yapılmalıdır. Fayda - maliyet analizi bir 

yatırımın getireceği yararlar ve maliyetler arasındaki dengeyi değerlendirmek üzere kullanılan ekonomik 

bir araçtır. Fayda-maliyet analizinin amacı, yapılacak bir müdahalenin alternatiflerinden ziyade o 

müdahalenin toplum için uygun olup olmadığını analiz ederek kaynakların daha verimli bir şekilde tahsis 

edilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla da gelecek projelerin uygulanmasında karar verme sürecinde bir girdi 

olarak kullanılmaktadır.  

Fayda-Maliyet analizi için standart bir yaklaşım iki temel senaryoyu dikkate almaktadır: 
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 Projesiz Senaryo: İncelenen su sistemindeki su kullanım verimliliğini artırmak üzere 

tedbirlerin uygulanmadığı ve yatırımın yapılmadığı senaryodur.  

 Projeli Senaryo: Su verimliliğine ilişkin Tedbirler Programı için önerilen yatırımın 

uygulandığı ve finansal etkisinin incelendiği senaryodur. 

Her iki senaryoda da, temel amacı uygun net getiri göstergelerini hesaplamak için proje nakit akışı 

tahminlerini kullanmak olan bir Finansal Analiz geliştirilmiştir. Genellikle bu finansal analizde kullanılan 

üç ana finansal gösterge, net bugünkü değer, iç karlılık oranı ve geri ödeme süresidir. 

Finansal analiz, her iki senaryo için nakit akışlarının belirlenmesine ve nihayetinde söz konusu finansal 

göstergelerin tahmin edilmesine izin veren birbiriyle bağlantılı değişkenlerin hesaplanmasıyla 

gerçekleştirilir. Analizde kullanılan başlıca değişkenler,  

Tablo 29’da yer almaktadır: 

Tablo 29. Fayda-maliyet analizinde dikkate alınan değişkenler 

KARAKTERİZASYON VERİLERİ 

 Nüfus ve su ihtiyacı 

 Su temini ve atık su hizmetlerinin sabit maliyetleri 

 Su temini ve atık su hizmetlerinin değişken maliyetleri 

 Farklı tipte aboneler için faturalandırılan ve tahsil edilen su/atık su 

 Her bir abone tipi için uygulanan tarifeler ve tahsil edilen gelirler 

 Toplam gelirler ve fayda-maliyet dengesi 

Nihayetinde, tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin karar, fayda-maliyet analizinin sonuçlarına 

bağlı olacaktır. 

Su kullanım verimliliği ve su hizmetlerinin nihai kullanıcılarına uygulanan tarifeler arasında doğrudan bir 

ilişki vardır. Su kayıp ve kaçakları azaldığı takdirde, su hizmetini sunmaya yönelik maliyetler de azalacak 

ve böylelikle tarifeler düşürülebilecektir. Ancak öte yandan, su kayıplarının azaltılması, tarifeler 

aracılığıyla geri ödenmesi gereken yatırımlar yapmak anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, su verimliliğini 

iyileştirmeye yönelik tedbirler uygulama kararı, bu tedbirlerin maliyetine ve ilgili gelirlere, yani 

uygulanan tarifelere bağlı olacaktır. Dolayısıyla, su kayıpları, verimlilik artırma tedbirleri ve tarifeleri 

içeren tüm bu unsurlar birbirleriyle ilişkili olup bunlar arasında bir denge sağlanması şarttır. 
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4. SANAYİ SEKTÖRÜ  

4.1. Tesiste Mevcut Durum Değerlendirmesi  

Artan nüfusa ve sanayileşmeye paralel olarak global ölçekte kullanılabilir su kaynakları da hızla 

azalmaktadır. Sanayileşmekte olan ülkelerde endüstriyel su kullanımı toplam su kullanımında %10-30 

arasında paylara sahipken sanayileşmiş ülkelerde bu oran %50-80 arasında değişmektedir (BSTB, 2013). 

Gelecekte ise su talebinin daha da artması beklenmektedir (Garrick vd., 2020). Dolayısıyla su 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için stratejiler geliştirilmesi önemli ve zorunlu hale gelmektedir. 

Günümüzde sanayide su tüketiminin azaltılmasında temiz üretim ve su verimliliği gibi entegre 

yaklaşımlar etkili sonuçlar verebilmektedir. 

Ayrıca su verimliliği uygulamalarıyla su kullanımının yanısıra atıksu miktarı ve atıksu kirlilik yükleri de 

azaltılabilir. Böylelikle sanayi tesislerinin su kaynakları üzerinde oluşturduğu baskılar da büyük ölçüde 

azaltılabilmektedir. Su verimliliği uygulamaları ile sanayi tesislerinde sadece su tüketiminde ve atıksu 

oluşumunda azalma sağlanmaz ayrıca enerji tüketiminde, kimyasal kullanımında, çevresel deşarj ve 

emisyonlarda, üretim maliyetlerinde de azalmalar sağlanabilir.  

Sanayide su kullanımı dahil olmak üzere kaynak kullanımlarının ve çevresel etkilerin azaltılması için çeşitli 

su verimliliği kılavuz dokümanları bulunmaktadır (EC, 2009; BSTB, 2013). Ayrıca Avrupa Birliği’nde (AB) 

ilk olarak 1996 yılında yürürlüğe giren Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Direktifi’nin sanayi 

sektörüne uyumunu kolaylaştırmak için kaynak kullanımlarının azaltılması ve çevresel performansların 

geliştirilmesi için mevcut en iyi teknikler (MET) tanımlandığı Sektörel Referans (BREF) dokümanlar 

hazırlanmıştır. Sanayi tesislerinde su verimliliği uygulamalarını gerçekleştirme için sektörel BREF 

dokümanları önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. IED-IPPC Sektörel BREF dokümanları ve MET’ler 

ile ilgili daha detaylı bilgiler 4.2.3 başlığı altında daha detaylı olarak sunulmuştur. 

Sanayi tesislerinde sadece su verimliliği değil kimyasal, enerji, hammadde gibi diğer girdiler için de bu tür 

verimlilik çalışmaları yapılmalıdır. Böylelikle sanayi tesislerinde kaynak kullanımının azaltılması ve 

çevresel performansların geliştirilmesinde teknik, ekonomik ve çevresel açılardan daha yüksek düzeyde 

faydalar sağlanabilir. Belirli bir endüstriyel tesis için bir su fizibilite çalışması temel olarak; tesisin 

karakterizasyonu, mevcut su kullanımı ve fiyatlandırması, proses bazlı ve diğer su kullanımları, su 

kullanımı ile ilgili benzer tesislerin ilgili sekörel BREF dokümanlarının ve raporlarının incelenmesi, su 

kullanımı ve atıksu üretiminde potansiyel azalmalar, mevcut durumun teşhisi, su verimliliğini artırmak 

için sektörel MET'lerin belirlenmesi ve maliyet-fayda analizini bölümleri içerebilir.  

Metodolojik Rehber, tesisleri su kullanım verimliliğinin nasıl artırılacağı konusunda yönlendirebilir ve su 

kullanım performansının iyileştirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve küresel pazardaki rekabet 

edebilirlik ve imajlarının artırılması açısından Türk Sanayisini yönlendirebilir. Sanayide su verimliliği 

fizibilite çalışmalarının detayları aşağıdaki alt başlıklar altında daha detaylı olarak sunulmuştur. 
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4.2. Su Verimliliği Çalışması  

Sanayi tesislerinde başarılı sonuçlar elde edebilmek için su verimliliği fizibilite çalışmaları sistematik bir 

değerlendirme ve uygulama programı çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda öncelikle sanayi 

tesisleri su kullanımı açısından kendi mevcut durumunu değerlendirmelidir. Mevcut durum analizi 

çalışmaları kapsamında; su kullanım ve atıksu oluşum noktaları belirlenmeli, spesifik su tüketimleri (birim 

ürün kütlesi/hacmi/adeti vb. başına su tüketimi (örneğin L/kg ürün)), spesifik atıksu miktarları (birim 

ürün kütlesi/hacmi/adeti vb. başına atıksu oluşumu (örneğin L/kg ürün)) ve spesifik kirlilik yükleri ((birim 

ürün kütlesi/hacmi/adeti vb. başına kirletici yükü (örneğin gr/kg ürün)) hesaplanmalı, referans değerler 

(benzer tesis verileri gibi) ile mevcut su kullanımı performanslarının karşılaştırılması, su tasarrufu 

potansiyellerinin belirlenmesi, yüksek su kullanımınına neden olan verimsizlikler teşhis edilmeli, su 

verimliliği uygulamalarına ihtiyaç duyulan noktalar belirlenmeli ve uygun su verimliliği tedbirleri 

(MET’ler) belirlenmelidir. Ayrıca belirlenen su verimliliği teknikleri ile sağlanacak tasarruflar/azaltımlar ve 

maliyetler arasında bir fayda-maliyet analizi yapılmalıdır.  

Şekil 29’da sanayide su verimliliği fizibilite çalışmalarında izlenebilinecek örnek uygulama metodolojisi 

verilmiştir. Ayrıca bir su verimliliği fizibilite çalışmaları aşağıda alt başlıklar altında sunulan temel 

bileşenleri içermelidir. 
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Şekil 29. Sanayi sektöründe su verimliliği örnek uygulama metodolojisi
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4.2.1. Gerekli Veri Listesinin Hazırlanması  

Su verimliliği fizibilite çalışmalarının çerçevesinin oluşturulması, veri toplama çalışmaları için ihtiyaç 

duyulacak verilerin belirlenmesi ve tesisin genel bir karakterizasyonunu oluşturmak üzere öncelikle veri 

listeleri oluşturulmalıdır. Bu veri listeleri tesise su temininden başlayarak atıksu bertarafına kadar tüm 

süreçlere ait verileri içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Hazırlanacak veri listeleri genel olarak aşağıdaki 

bileşenleri içerebilir. 

 İşletme bilgileri ve faaliyet alanıyla ilgili bilgiler: Tesisin genel bilgilerinin yanı sıra faaliyet 

alanına dair bilgileri içermelidir. Bu kapsamda faaliyet alanı, NACE kodları vb. bilgileri, üretim ve 

kapasite bilgileri yer alabilir. Bu bilgiler (faaliyet alanı, çalışan sayısı, kapasite bilgileri vb.) tesisin 

genel durumunun ve su verimliliği potansiyellerinin değerlendirilmesi çalışmalarında 

kullanılabilir. 

 Su kaynakları ve teminiyle ilgili bilgiler: Tesisin su temin ettiği (yüzeysel sular, yeraltısuları, 

organize sanayi bölgesi (OSB), belediye, tesise tahsis edilmiş kaynaklar vb.) kaynaklar ve toplam 

temin edilen suyun kaynaklara göre dağılımını içermelidir. Gerek uygulanan su tarifeleri-

fiyatlandırma verilerinin değerlendirilmesinde gerekse de temin edilen su kalitesinin 

değerlendirilmesinde bu verilerden yararlanılabilir. 

 Uygulanan su tarifeleri ve fiyatlandırmaya dair veriler: Tesise herbir su 

kaynağından/kaynaklarından temin edilen su için uygulanan su tarifleri ve uygulanan 

fiyatlandırma sistemine (kademeli, kademesiz vb.) ilişkin bilgileri içermelidir. Bu veriler su 

maliyetlerinin hesaplanmasında ve ekonomik analizlerde kullanılabilir. 

 Su hazırlama/şartlandırma/yumuşatma sistemine ait veriler: Tesiste kullanılan su 

hazırlama/şartlandırma/yumuşatma sistemleri, kapasiteleri ve diğer teknik bilgileri 

(rejenerasyon süresi, rejenerasyon sıklığı, mevcut uygulamalar, konsantre miktarları, recovery 

oranları vb.) kapsamaktadır. Bu veriler genellikle mevcut su hazırlama/şartlandırma/yumuşatma 

sistemi/sistemlerinin performansının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca su hazırlama 

sistemine dair maliyet veriler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

 Hamsu ve yumuşatılmış (proses suyu) su analiz sonuçlarına dair veriler: Tesise temin edilen 

hamsu/suların ve proses sularının karakterizasyonuna ilişkin analiz sonuçlarını kapsamaktadır. 

Bu veriler tesise su temin edilen kaynakların kalitesinin, su hazırlama/şartlandırma/yumuşatma 

sisteminin performansının değerlendirilmesi ve proseslerde ihtiyaç duyulan su kalitesinin 

değerlendirilmesinde kullanılabilir.  

 Su kullanım noktalarına dair bilgiler: Su verimliliği çalışmalarında en önemli verilerden birini su 

kullanım noktalarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle su akımlarını da 

gösteren detaylı bir proses akım şeması oluşturulması önemli su verimliliği çalışmaları için çeşitli 

avantajlar sağlayabilir. Tesise su kullanımı olan; temel üretim prosesleri, yardımcı prosesleri (su 

hazırlama/şartlandırma/yumuşatma sistemi, buhar kazanı, soğutma sistemi vb.) ve bunların 

dışındaki alanları (evsel, yeşil alan sulama, tesis ve ekipman temizliği, araç yıkama vb.) da 

kapsayacak şekilde su kullanım noktaları belirlenmelidir. Su verimliliği çalışmaları için en kritik 

verilerden birini su kullanım noktalarına dair bilgiler oluşturur. Bu bilgiler; su tüketimleri ve 

atıksu oluşumları için veri toplanması işlemleri, proses bazlı spesifik su tüketimleri, su-atıksu 

denkliklerinin oluşturulması gibi çok sayıda hesaplamada ve değerlendirmede kullanılabilir. 
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 Tesis geneli su tüketimi verileri: Tesise temin edilen toplam su miktarını ifade etmektedir. Bu 

değer tesis genelinde spesifik su tüketimlerinin hesaplanmasında, su-atıksu denkliklerinin 

oluşturulmasında, toplam su-atıksu maliyetlerinin belirlenmesi başta olmak üzere tüm su 

verimliliği hesaplamalarında kullanılabilir.  

 Temel üretim prosesleri, yardımcı prosesler ve bunların dışında kalan diğer alanlarda (evsel, 

yeşil alan sulama, araç yıkama vb.) su tüketimi verileri: Tüm su kullanım noktalarında su 

tüketimi verilerini ifade etmektedir. Bu kapsamda temel üretim prosesleri, yardımcı prosesler 

(su hazırlama/şartlandırma/yumuşatma, buhar kazanı, soğutma sistemi vb.) ve bunların dışında 

kalan alanlarda (evsel, tesis ve ekipman temizliği, yangın hidrantları, araç yıkama vb.) su 

tüketimi verileri toplanmalıdır. Bu veriler tüm su kullanılan alanlarda spesifik su tüketimlerinin 

hesaplanmasında, su-atıksu denkliklerinin oluşturulmasında, su verimliliği potansiyellerinin 

belirlenmesinde, su verimliliği tekniklerine/MET’lere karar verilmesi, mevcut durumun teşhis 

edilmesinde, fizibilite çalışmalarında kullanılabilir. Dolayısıyla proses bazlı su tüketimi verileri su 

verimliliği fizibilite çalışmalarında kritik öneme sahiptir.  

 Tesis geneli ve proses bazlı üretim miktarı verileri: Tesis geneli ve üretim prosesleri bazında 

gerçekleşen fiili üretim miktarlarını ifade etmektedir. Bu veriler tesis geneli ve proses bazlı 

spesifik su tüketimleri, spesifik atıksu miktarları ve spesifik kirlilik yüklerinin hesaplanmasında 

kullanılabilir.  

 Tesiste uygulanan mevcut su verimliliği uygulamalarına dair bilgiler:  Tesislerde hali hazırda 

uygulanan su verimliliği uygulamalarına dair verileri/bilgileri ifade etmektedir. Tesiste 

atıksuların arıtılarak ya da arıtılmadan geri kullanımı, su tüketimini azaltmak üzere alınan tüm 

azaltıcı tedbirleri ve bu uygulamalarla sağlanan azalmalara dair verileri kapsamaktadır. Elde 

edilen veriler mevcut uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanan tekniklerin ve sistemlerin 

modifiye edilmesine katkı sağlayabilir. Böylelikle teknik ve ekonomik açıdan daha fazla fayda 

elde edilmesi sağlanabilir. Diğer taraftan yeni su verimliliği tekniklerine karar verme sürecinde 

mevcut durumun doğru teşhis edilmesi ve mevcut uygulamalar göz önünde bulundurulması 

önemli katkılar sağlayabilir. 

 Su geri kazanımı-yeniden kullanımına dair veriler: Tesise su geri kazanımı-yeniden kullanımına 

dair verileri ifade etmektedir. Bu veriler mevcut durumun teşhisinde, yeni su verimliliği 

tekniklerin geliştirilmesi, su-atıksu denklikleri ve fizibilite çalışmalarında kullanılabilir.  

 Atıksu kaynaklarına/oluşum noktalarına (proses, yardımcı proses ve bunların dışında kalan 

diğer alanlarda) dair bilgiler: Su verimliliği çalışmalarında en önemli verilerden birini atıksu 

oluşum noktalarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Tesise atıksu oluşumu olan; temel üretim 

prosesleri, yardımcı prosesleri (su hazırlama/şartlandırma/yumuşatma sistemi, buhar kazanı, 

soğutma sistemi vb.) ve bunların dışındaki alanları (evsel, yeşil alan sulama, tesis ve ekipman 

temizliği, araç yıkama vb.) da kapsayacak şekilde su kullanım noktaları belirlenmelidir. Su 

verimliliği çalışmaları için en kritik verilerden birini atıksu oluşum noktalarına dair bilgiler 

oluşturur. Bu bilgiler; proses bazlı atıksu miktarlarının belirlenmesi için veri toplama 

çalışmalarında, spesifik atıksu miktarları, spesifik kirlilik yüklerinin belirlenmesi, atıksu analizleri 

için numune alma noktalarına karar verilmesinde, su-atıksu denkliklerinin hazırlanmasında ve 

atıksu geri kazanım-yeniden kullanım potansiyellerinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.  

 Tüm atıksu oluşum noktalarında oluşan atıksu miktarlarına dair veriler: Belirlenen atıksu 

oluşum noktalarının her birinde oluşan atıksu miktarlarına dair verileri ifade etmektedir. Bu 

kapsamda toplam kompozit (boru-sonu) atıksu miktarı, prosesler bazında atıksu miktarları, 
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yardımcı proseslerde oluşan atıksu miktarları ve bunların dışında kalan alanlarda oluşan atıksu 

miktarına dair verileri kapsamaktadır. Atıksu miktarlarına dair veriler spesifik atıksu 

miktarlarının hesaplanmasında, spesifik kirlilik yüklerinin hesaplanmasında, su-atıksu 

denkliklerinin hazırlanmasında, atıksu miktarlarında potansiyel azalmaların hesaplanmasında, 

atıksu azaltımı için su verimliliği tedbirlerinin/MET’lerin değerlendirilmesi/belirlenmesinde 

kullanılabilir. Dolayısıyla atıksu oluşum noktalarında oluşan atıksu miktarlarına dair veriler su 

verimliliği fizibilite çalışmalarında kritik öneme sahiptir.  

 Atıksu toplanması ve arıtımına dair veriler: Tesiste proses atıksularının birleşik ya da ayrı 

toplanması durumu ve eğer varsa mevcut arıtma sistemine dair bilgileri (arıtma sisteminin 

kapasitesi, arıtma teknolojisi, arıtılmış su miktarı vb.) kapsamaktadır. Bu veriler atıksuların 

arıtımı ya da atıksu geri kazanımı-yeniden kullanımı hususlarının değerlendirilmesinde, su 

arıtma sisteminin geliştirilmesi ve atıksu miktarlarının azaltılması için su verimliliği 

tedbirlerine/MET’lere karar verme sürecinde kullanılabilir.  

 Proses atıksuyu ve kompozit atıksu analiz sonuçlarına dair veriler: Tesiste tüm atıksu oluşum 

noktaları ve kompozit atıksulara dair atıksu analiz sonuçlarını ifade etmektedir. Bu veriler 

spesifik kirlilik yüklerinin hesaplanmasında, atıksu kirlilik yüklerinin kaynaklarının 

belirlenmesinde ve su-atıksu denkliklerinin hazırlanmasında kullanılabilir. Ayrıca atıksuların geri 

kazanımı-yeniden kullanımı ya da atıksulardan madde geri kazanımı potansiyellerinin 

değerlendirilmesinde bu veriler kullanılabilir. Diğer taraftan atıksu miktarlarının ve kirlilik 

yüklerinin azaltılması için su verimliliği tedbirlerine/MET’lere karar verme süreçlerinde 

kullanılabilir.  

 Atıksu deşarjına dair veriler: Tesiste oluşan kompozit atıksuların deşarj edildiği noktalar, deşarj 

edilen toplam arıtılmış atıksu miktarlarını ve deşarj edilen atıksuyun karakterizasyonuna dair 

verileri içermelidir.  

 Atıksu arıtma ve deşarj maliyetlerine dair veriler: Tesiste atıksu arıtma sistemi, atıksu deşarjı, 

kanalizasyon hizmetleri, çamur bertarafı için birim maliyetleri kapsamaktadır. Elde edilen veriler 

su verimliliği fizibilite çalışmaları kapsamında ekonomik analizlerin yapılmasında kullanılabilir. 

 Atıksu tarifleri ve fiyatlandırılmasına dair veriler: Tesiste atıksu arıtma tesisi bulunmuyor ise 

atıksu arıtımı, kanalizasyona katılım ve bertaraf hizmetleri için birim maliyet verilerini ve 

fiyatlandırmaya dair verileri ifade etmektedir. Elde edilen veriler su verimliliği fizibilite 

çalışmaları kapsamında ekonomik analizlerin yapılmasında kullanılabilir. 

4.2.2. Anket ve Veri Toplama Formlarının Hazırlanması  

Su verimliliği fizibilite çalışmaları için gerekli verilerin belirlenmesinin ardından veri toplama işlemlerini 

gerçekleştirmek üzere veri toplama ve anket formu hazırlanmaldır. Veri toplama ve anket formları; 

üretim süreçleri, üretim kapasitesi, su kaynakları ve temini, uygulanan su tarifeleri, proses suyu 

hazırlama sistemi, su tüketimi ve atıksu oluşum noktaları ve miktarları, atıksu arıtma sistemi ve atıksu 

toplama sistemi bilgileri, su/atıksu yeniden kullanım/geri kazanım uygulamaları, BREF dokümanlarından 

seçilen başlangıç MET listesi hakkında genel bilgileri içerebilir. Bu formlar farklı departmanlardaki 

bilgilerin ve su verimliliği analizleri için gerekli tüm verilerin sistematik olarak toplanmasına olanak 

sağlayabilir. Su verimliliği çalışmalarında kullanılacak veri toplama ve anket formları aşağıda listelenen 

temel başlıklardan oluşabilir. 
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 Kapasite verileri: Tesisin toplam kurulu üretim kapasitesini ve ürün bazlı üretim kapasitesi 

verilerini kapsamaktadır. 

 Su kaynakları ve temini: Tesise farklı kaynaklardan (OSB şebekesi, belediye şebekesi, 

yeraltısuyu, yüzeysel suyu vb.) temin edilen toplam hamsu miktarlarını ve oransal dağılımını 

içermelidir. Bu kapsamda eğer mümkünse en az son 3 yıla ait değerler esas alınmalıdır. Bunun 

mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan son birkaç yıla ait veriler veya yıllık ortalama veriler 

kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer faktörlere bağlı olarak su 

tüketimlerindeki değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir.  

 Tesise temin edilen hamsu/suların su kalitesi: Tesise temin edilen hamsulara/sulara ve 

yumuşatılmış sularına (proses suyu) ait temsil edici su kalitesi analiz sonuçlarını ifade 

etmektedir. Eğer mevcutsa son 3 yıla veya son birkaç yıla ait temsil edici analiz sonuçları esas 

alınabilir. Eğer hamsu kalitesine dair veriler mevcut değilse farklı periyotlarda numuneler 

alınarak analiz edilmelidir. 

 Tesise temin edilen hamsu/suların kullanım alanları: Tesise tek bir kaynaktan veya farklı 

kaynaklardan temin edilen suyun tesis içerisinde hangi alanlarda kullanıldığının tespit edilmesini 

içermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki su kullanım noktaları değerlendirilebilir. 

o Proses suyu 

o Kimyasal besleme sistemi suyu 

o Sanitasyon 

o Soğutma kulesi tamamlama suyu 

o Buhar kazanı tamamlama suyu 

o Kapalı devre tamamlama suyu 

o Pompa salmastra suyu 

o Tesis ve ekipman temizliği 

o Proses yıkama ve durulama suyu 

o Atıksu arıtma tesisi servis suyu 

o Araç yıkama suyu 

o Tesis içi yeşil alan sulama suyu 

o Yangın hidrantları 

o Su hazırlama/şartlandırma/yumuşatma veya proses suyu hazırlama suyu (fitre geri 

yıkama, rejenerasyon, membran modülleri için kimyasal temizlik solüsyonu hazırlama 

suları gibi) 

o Evsel kullanım 

o Diğer alanlar (yukarıda listelenen alanlar dışında başka su kullanım noktaları bulunuyor 

ise ekleme yapılabilir) 

 Uygulanan su tarifeleri: Tesise temin edilen hamsu/sular için uygulanan su tarifelerine ait 

bilgileri/verileri içermektedir. Bu kapsamda kullanım miktarına göre kademeli ya da kademesiz 

fiyatlandırma, birim su bedelleri ve diğer hizmet/katılım bedellerine dair veriler toplanmalıdır. 

 Proses suyu hazırlama/şartlandırma/yumuşatma sistemi bilgileri: Tesiste kullanılan su 

hazırlama sistemi/sistemlerinin türü, su hazırlama sistemine giren toplam hamsu miktarları, su 

hazırlama sisteminden çıkan yumuşatılmış su (proses suyu) miktarları, rejenerasyon sıklıkları, 

rejenerasyon suyu miktarları, rejerasyon süreleri, konsantre miktarları, filtre temizlik ve 

membran modül temizlik suyu miktarları vb. bilgileri içerebilir. 
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 Proses bazlı su kullanım noktaları ve su tüketimleri: Tesiste proses akım şemasına göre tüm 

temel üretim proseslerinde su kullanım noktalarının belirlenmesini ve prosesler bazında 

kullanılan su miktarlarını içermelidir. Bu kapsamda eğer mümkünse en az son 3 yıla ait değerler 

esas alınmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan son birkaç yıla ait veriler 

veya yıllık ortalama veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer 

faktörlere bağlı olarak su tüketimlerindeki değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 

 Üretim prosesleri dışındaki yardımcı proseslerde su tüketimleri: Tesiste temel üretim 

prosesleri dışındaki diğer yardımcı proseslerde (su hazırlama sistemi, soğutma sistemi, buhar 

kazanı vb.) alanlarda su tüketimi miktarlarını içermelidir. Bu kapsamda eğer mümkünse en az 

son 3 yıla ait değerler esas alınmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan son 

birkaç yıla ait veriler veya yıllık ortalama veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, 

mevsimsel ve diğer faktörlere bağlı olarak su tüketimlerindeki değişimler/dalgalanmalar elimine 

edilebilir. 

 Üretim prosesleri ve yardımcı prosesler dışında kalan diğer alanlarda su tüketimleri: Tesiste 

temel üretim prosesleri ve yardımcı prosesler dışındaki diğer alanlarda (evsel kullanım, tesis ve 

ekipman temizliği, tesis içi yeşil alan sulaması, araç yıkama vb.) su tüketimi verilerini içermelidir. 

Bu kapsamda eğer mümkünse en az son 3 yıla ait değerler esas alınmalıdır. Bunun mümkün 

olmadığı durumlarda mevcut olan son birkaç yıla ait veriler veya yıllık ortalama veriler 

kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer faktörlere bağlı olarak su 

tüketimlerindeki değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 

 Toplam ve prosesler bazında üretim miktarları: Tesisin toplam yıllık üretim miktarları ve 

prosesler bazında yıllık üretim miktarlarını ifade etmektedir. Bu kapsamda eğer mümkünse en 

az son 3 yıla ait değerler esas alınmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan 

son birkaç yıla ait veriler veya yıllık ortalama veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, 

mevsimsel ve diğer faktörlere bağlı olarak üretim miktarlarındaki değişimler/dalgalanmalar 

elimine edilebilir. 

 Su kayıplarına dair veriler: Tesiste eğer izleniyorsa su kayıplarına dair verileri ifade etmektedir. 

Bu kapsamda en az son 3 yıla ait su kayıp miktarları esas alınabilir. Bunun mümkün olmadığı 

durumlarda mevcut veriler veya yıllık ortalama veriler kullanılabilir. 

 Daha önceden uygulanan mevcut su verimliliği uygulamalarına dair veriler: Tesiste daha 

önceden su tüketimi veya atıksu miktarlarının azaltılması için uygulanan su verimliliği 

uygulamalarına dair verileri ifade etmektedir. Bu uygulamalar su geri kazanımı-yeniden 

kullanımı, proses modifikasyonu, proses/makine değişimi vb. gibi olabilir. Bu sayede sağlanan 

toplam yıllık tasarruf/azaltım miktarlarına dair veriler derlenmelidir. Böylelikle mevcut su 

verimliliği uygulamalarının performansları değerlendirilebilir veya bu uygulamaların su 

verimliliği fizibilite çalışmaları sonucunda geliştirilmesi mümkün olabilir. Bu kapsamda geri 

kazanılan-yeniden kullanılan su miktarları, birim geri kazanım maliyeti, ilk yatırım maliyeti, 

işletme maliyeti vb. veriler yer alabilir. Elde edilen veriler su verimliliği fizibilite çalışmalarında 

teknik ve ekonomik performansların değerlendirilmesinde kullanılabilir.  

 Toplam atıksu miktarları: Tesiste yıllık toplam oluşan atıksu miktarlarını (kompozit (boru-sonu) 

atıksu miktarını) ifade etmektedir. Bu kapsamda eğer mümkünse en az son 3 yıla ait değerler 

esas alınmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan son birkaç yıla ait veriler 

veya yıllık ortalama veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer 

faktörlere bağlı olarak atıksu miktarlarındaki değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 
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 Proses bazlı atıksu miktarları: Tesiste sadece üretim proseslerinde oluşan yıllık atıksu 

miktarlarını ifade etmektedir. Bu kapsamda eğer mümkünse en az son 3 yıla ait değerler esas 

alınmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan son birkaç yıla ait veriler veya 

yıllık ortalama veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer faktörlere 

bağlı olarak proses atıksuyu miktarlarındaki değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 

 Üretim prosesleri dışındaki yardımcı proseslerde atıksu miktarları: Tesiste temel üretim 

prosesleri dışındaki yardımcı proseslerde oluşan atıksu (buhar kazanı blöf suyu, soğutma sistemi 

blöf suyu, rejenerasyon suyu, membran konsantresi ve membran temizlik suları, filtre geri 

yıkama suları vb.) miktarlarını içerebilir. Bu kapsamda eğer mümkünse en az son 3 yıla ait 

değerler esas alınmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan son birkaç yıla ait 

veriler veya yıllık ortalama veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer 

faktörlere bağlı olarak atıksu miktarlarındaki değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 

 Üretim prosesleri ve yardımcı prosesler dışındaki atıksu miktarları: Tesiste temel üretim 

prosesleri ve yardımcı prosesler dışında oluşan yıllık toplam atıksu miktarlarını içermelidir. Bu 

kapsamda evsel atıksu miktarlarına, tesis ve ekipman temizlik atıksularına, araç yıkama sularına 

vb. ait yıllık atıksu miktarı verileri derlenebilir.  Eğer mümkünse en az son 3 yıla ait değerler esas 

alınmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mevcut olan son birkaç yıla ait veriler veya 

yıllık ortalama veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer faktörlere 

bağlı olarak atıksu miktarlarındaki değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 

 Proses atıksuyu ve kompozit atıksu analiz sonuçları: Tesiste proses atıksuları ve kompozit 

atıksulara ait atıksu karakterizasyon/analiz sonuçlarını içermelidir. Bu analiz sonuçlarından 

yararlanılarak atıksu geri kazanım-geri kullanım imkanları değerlendirilebilir ve elde edilen 

veriler spesifik kirlilik yüklerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Bu kapsamda eğer mümkünse en 

az son 3 yıla ait analiz sonuçlarına ait veriler derlenebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 

mevcut birkaç yıla ait analiz sonuçları kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve 

diğer faktörlere bağlı olarak atıksu miktarlarındaki ve karakterizasyonundaki 

değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 

 Atıksu arıtma tesisine dair bilgiler: Tesiste atıksu toplama sistemi (birleşik ya da ayrık), atıksu 

arıtma tesisi türü (fiziksel, biyolojik ya da ileri arıtma), arıtma tesisi tasarım kapasitesi, arıtma 

tesisi giriş-işletme debisi, birim su arıtma maliyeti (enerji, personel, kimyasal, çamur bertarafı, 

bakım-onarım vb. dahil), deşarj edilen atıksu miktarı ve atıksu arıtma tesisi giriş-çıkış atıksu 

analiz sonuçları gibi verileri içerebilir. Atıksu arıtma tesisi bulunmayan tesislerde ise tesisten 

uzaklaştırılan yıllık toplam atıksu miktarları ve kanalizasyona katılım/hizmet bedelleri esas 

alınmalıdır. Bu kapsamda atıksu miktarlarına dair verilerin derlenmesinde eğer mümkünse en az 

son 3 yıla ait analiz sonuçlarına ait veriler derlenebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 

mevcut birkaç yıla ait veriler kullanılabilir. Böylelikle teknik, ekonomik, mevsimsel ve diğer 

faktörlere bağlı olarak atıksu miktarlarındaki ve karakterizasyonundaki 

değişimler/dalgalanmalar elimine edilebilir. 

4.2.3. Sektörel BREF Dokümanlarının İncelenmesi  

Avrupa Birliği (AB)’nde 1996 yılında Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) yönetmeliği yürürlüğe 

girmiştir (IPPC Direktifi 96/61/EC). IPPC yönetmeliği 2010 yılında diğer 6 farklı yönetmelikle birlikte 

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) altında toplanmıştır (IED-2010/75/EU). IED-IPPC Direktifinde su 
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verimliliği dahil olmak üzere sanayi tesislerinde kaynak kullanımlarının azaltılması ve çevresel 

performansların geliştirilmesi için mevcut en iyi teknikler (MET) tanımlanmıştır. MET; IED’de ve Entegre 

Çevre İzinleri Yönetmeliğin 3. maddesinde tanımlanmış olup, esas itibariyle, maliyet ve faydaları göz 

önünde bulundurulduğunda, çevrenin yüksek düzeyde korunmasına yönelik en etkili teknikleri ifade 

etmektedir. Sektörel BREF dokümanlarında ise MET; “prensip olarak emisyonların her yönüyle çevre 

üzerine etkilerini önlemek, bunun mümkün olmadığı durumlarda da emisyonları ve çevre üzerine 

etkilerini olduğunca azaltmak amacıyla tasarlanmış olan emisyon limit değerlerini sağlayan özel 

tekniklerin gerçek uygunluklarını ortaya koyan faaliyetlerin ve bunlara ait uygulama yöntemlerinin 

geliştirilmesinde en etkili ve ileri aşama” olarak tanımlanmaktadır (EC, 2003). MET ile ilgili daha detaylı 

tanımlamada ise; 

 “mevcut teknikler” terimi ile; geçerli ekonomik ve teknik koşullar altında, uygulayıcılar tarafından 

zorlanmadan temin edilebilmek şartıyla, maliyetleri ve avantajları göz önünde bulundurularak ve 

söz konusu Üye Ülkeler içerisinde kullanılıp kullanılmadıkları ya da üretilip üretilmedikleri dikkate 

alınarak, ilgili sanayi sektöründe uygulanmasına izin verecek şekilde geliştirilmiş olan teknikleri, 

 “en iyi” terimi ile; çevrenin bütünüyle yüksek genel bir seviyede korunmasını sağlamada, en etkili 

olan, 

 “teknikler” terimi ile; hem kullanılan teknolojiyi, hem de tesisin tasarlanması, inşa edilmesi, 

bakımının yapılması, kullanılması ve devre dışı bırakılması ifade edilmektedir (EC, 2003). 

Başka bir deyişle MET; kaynak kullanımlarını azaltılmasını ve çevresel performansların en üst düzeye 

çıkarılmasını sağlayan, tekno-ekonomik teknikleri ifade etmektedir.  

IED-IPPC Direktifi’nin ve tanımlanan MET’lerin sektöre uyumunu kolaylaştırmak amacıyla AB IPPC Bürosu 

tarafından Sektörel Referans (BREF) dokümanları hazırlanmıştır. Sektörel BREF dokümanlarında detaylı 

proses bilgisi, kaynak kullanımları, çevresel etkileri, benzer tesis verilerini, MET’leri ve MET’lerin teknik, 

ekonomik ve çevresel özelliklerini içermektedir. IED-IPPC Direktifi ve sektörel BREF dokümanları dinamik 

dokümanlar olarak tanımlanmakta olup belirli periyotlarda Avrupa Komisyonu (EC) IPPC Bürosu 

tarafından güncellenmektedir. Sanayi tesislerinde su verimliliği uygulamalarını gerçekleştirme için 

sektörel BREF dokümanları önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. 

AB’de IED-IPPC Direktifine sektörün uyumunu kolaylaştırmak ve sanayi tesislerinde temiz üretim 

uygulamalarına kılavuzluk etmesi amacıyla MET’leri de içeren sektörel Referans Dokümanlar (BREFs) 

hazırlanmıştır. Sektörel BREF dokümanları imalat sanayinin farklı alt sektörleri için ayrı ayrı 

hazırlanmıştır. IED-IPPC Sektörel BREF dokümanlarına https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference internet 

adresinden ulaşılabilir. Sektörel BREF dokümanları genel olarak; sektör hakkında genel bilgileri, 

uygulanan işlemleri ve teknikleri, emisyon ve tüketim seviyelerini, MET’lerin belirlenmesinde göz önünde 

alınan teknikleri, MET’ler ve yeni gelişen teknikleri içermektedir. BREF dokümanlarında sektörde faaliyet 

gösteren tesislere ait gerçek veriler ve MET’ler de bulunmaktadır. Bu veriler su verimliliği çalışmaları 

yapacak olan tesislerin kendi performanslarını farklı açılardan (kaynak kullanımları, çevresel 

performanslar gibi) değerlendirmesine ve uygulanacak su verimliliği tekniklerini belirlemelerine katkı 

sağlamaktadır. 

Sektörel BREF dokümanlarında sadece su-atıksu yönetimine dair veriler bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte hammadde, enerji, kimyasal, emisyon ve atık yönetimine dair MET’ler de bulunmaktadır. BREF 

dokümanlarında MET’ler ile ilgili olarak; MET’in teknik tanımı, MET’in uygulanmasıyla sağlanacak başlıca 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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çevresel faydalar, işletimsel veriler, yan etkileşimler, uygulanabilirlik, ekonomiklik, uygulamadaki itici 

güçler ve referans işletmeler hakkında veriler sunulmaktadır. Sektörel BREF’lerde MET’ler; iyi yönetim 

uygulamaları, genel önlemler niteliğindeki teknikler, hammadde seçimi ve yönetimine dair teknikler, su 

ve enerji yönetimine dair teknikler, kimyasal kullanımı ve yönetimine dair teknikler, çeşitli üretim 

prosesleri için teknikler, atıksu yönetimine dair teknikler, emisyon yönetimine dair teknikler, atık 

yönetimine dair teknikleri olmak üzere verilen genel bir çerçevede sunulmaktadır. Ancak sektörel proses 

yapısının çok karmaşık olduğu ve çok fazla alt sektörden oluşan bazı sektörlerde (gıda ve içecek sanayi 

gibi) daha detaylı alt başlıklara yer verilmektedir. Bununla birlikte “enerji verimliliği” ve “soğutma 

sistemleri” gibi tüm sektörü ilgilendiren bazı yardımcı prosesler için de BREF dokümanları hazırlanmıştır. 

Bu BREF’lerde ise MET’lerin sunumu bazı noktalarda farklılıklar gösterebilmektedir.  

Sadece AB’de değil diğer ülkelerde temiz üretim ajansları/araştırma kuruluşları tarafından da hazırlanmış 

olan benzer sektörel referans dokümanlar bulunmaktadır. Türkiye’de ise Çevre Şehircilik Bakanlığı 

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Şubesi tarafından BREF dokümanlarının Türkçe’ye çevrilmiş 

ve yayımlanmıştır. Bu dokümanlara https://ippc.csb.gov.tr/met-referans-dokumani-bref-i-3218 internet 

adresinden ulaşılabilir. Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın EKÖK birimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (Ulusal Temiz Üretim Merkezi) 

ve bazı temiz üretim konusunda çalışan bölgesel kuruluşlar tarafından yapılan sektörel çalışmalar, proje 

sonuç raporları ve bunlarla ilgili sektörel kılavuz dokümanları yayımlanmıştır.  

Su verimliliği fizibilite çalışmalarında BREF dokümanlarının incelenmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda 

aşağıda sıralanan bilgilerin özellikle detaylı olarak incelenmesinde ve değerlendirilmesinde fayda vardır. 

 Sektörel BREF dokümanlarında sektörde faaliyet gösteren diğer tesislere ait spesifik veriler: Bu 

spesifik değerler ile tesisin spesifik su tüketimi, atıksu miktarı ve atıksu kirlilik yükü değerleri 

kıyaslanarak potansiyel tasarruf/azaltım oranları belirlenmelidir. Proses bazlı olarak elde edilecek 

potansiyel tasarruf/azaltım oranları su verimliliği çalışmalarında özellikle en iyi performansa 

ulaşmak üzere; MET’lerin belirlenmesinde ve su kullanımı açısından verimsizliklerin teşhis 

edilmesinde önemli katkılar sağlayabilir. 

 Sektörel BREF dokümanlarında sunulan MET’lerin incelenmesi: BREF dokümanlarında tesiste 

mevcut olan prosesler ve yardımcı prosesler göz önünde bulundurularak su-atıksu ve atıksu kirlilik 

yüklerinin azaltılmasına dair MET önerileri incelenmelidir. Ayrıca faaliyet alanına yakın diğer 

sektörlerin BREF dokümanlarının ve yardımcı proseslere dair diğer BREF’lerin (soğutma sistemleri, 

enerji verimliliği vb.) de incelenmesi faydalı olabilir. Buna ek olarak MET’lerin incelenmesinde 

özellikle; teknik özellikler-gereksinimler, sağlanacak başlıca çevresel faydalar, işletimsel veriler, 

yan etkileşimler, uygulanabilirlik, ekonomik veriler (ilk yatırım maliyeti, işletme ve bakım 

maliyetleri, tasarruf oranları ve miktarları gibi), uygulamadaki itici güçler ve referans işletmeler 

hakkında sunulan veriler mutlaka incelenmelidir. Bu veriler performans değerlendirme sürecinde, 

MET’lere karar verme sürecinde ve fayda-maliyet analizlerinde ihtiyaç duyulan verilerin 

sağlanmasına katkı sağlayabilir. Bu araştırmaların sonucunda su verimliliği çalışmaları yapacak 

tesis için bir başlangıç MET listesi hazırlanmalıdır. Tablo 30’te örnek bir ilk MET listesi 

sunulmuştur. 

https://ippc.csb.gov.tr/met-referans-dokumani-bref-i-3218
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 Diğer referans dokümanların ve literatürün incelenmesi:  Sektörel BREF dokümanları haricinde 

diğer referans dokümanların ve literatürdeki çalışmaların spesifik veriler ve su verimliliği teknikleri 

açısından incelenmesi daha detaylı bir değerlendirme yapılmasını sağlayabilir. 

Tablo 30. Örnek ilk MET listesi.  

İlk Mevcut En İyi Teknikler (MET) Listesi 

 Uygulama/teknik (MET)  

İyi yönetim uygulamaları  

  

Genel Önlemler Niteliğindeki Öneriler  

  
Üretim Proseslerine İlişkin Öneriler  

Proses-1  

  

Proses-2  

  

Yardımcı Proseslere İlişkin Öneriler  

Buhar Kazanı  

  

Proses Suyu Hazırlama Sistemi  

  

Soğutma Sistemi  

  

Atıksuya İlişkin Öneriler  

  

4.2.4. Saha Çalışmaları  

4.2.4.1. ÖN ÇALIŞMALAR  

Su verimliliği uygulamaları tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Ancak bu sayede en üst 

seviyede performans sağlanabilir ve su verimliliği uygulamalarının sürdürülebilirliği sağlanabilir. Bu 

nedenle öncelikli olarak aşağıda sıralanan temel adımların uygulanması faydalı olabilir. 

 Su verimliliği çalışmasının amacının belirlenmesi: Su verimliliği çalışmalarının genel ve spesifik 

amaçları belirlenmeli ve bu bilgiler yönetim ve teknik personel ile yapılacak toplantıda 

paylaşılmalıdır.  

o Örneğin amaç: Yüksek su tüketimi gerçekleşen X ve Y proseslerinde su tüketimi ve atıksu 

miktarlarının azaltılması ve böylelikle su-atıksu maliyetlerinin azaltılması. 

 Su verimliliği için mevcut durumun genel olarak değerlendirilmesi: Tesiste mevcut verilerden 

yararlanılarak genel bir mevcut durum değerlendirmesinin yapılmasını ifade etmektedir. Bu 

kapsamda  

o Hazırlanan veri listesine göre mevcut verilerin mevcudiyeti değerlendirilebilir, 

o Proses akım şeması,  

o Yıllık toplam su tüketimi ve atıksu miktarları, 

o Su kullanım ve atıksu oluşum noktaları, 

o Yıllık toplam üretim verileri, 
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o Spesifik su tüketimi ve spesifik atıksu miktarları  

o Atıksu arıtma tesisine ait veriler vb. genel bilgiler değerlendirilebilir. Bu bilgiler yönetim 

ve teknik personel ile yapılacak toplantıda paylaşılmalıdır.   

 Su verimliliği hedeflerinin belirlenmesi: Su verimliliği çalışmalarının genel ve spesifik hedefleri 

belirlenmeli ve bu bilgiler yönetim ve teknik personel ile yapılacak toplantıda paylaşılmalıdır. 

o Örneğin hedef: İki yıl içerisinde tesisin toplam su tüketiminde ve atıksu miktarlarında %X 

azalma sağlanarak iki yılın sonunda toplam su-atıksu maliyetlerinin X TL azaltılması. Ya da 

spesifik su tüketiminin bir yıl içerisinde X L/kg ürün altına düşürülmesi. 

 Su verimliliği çalışmasının kapsamının belirlenmesi: Saha ve veri toplama çalışmaları öncesinde 

su verimliliği çalışmalarının detayları ve kapsamı net olarak belirlenmelidir. Bu çalışma tesis 

genelinde gerçekleştirilebilineceği gibi proses bazında, yardımcı prosesler bazında ya da sadece 

yüksek su kullanımı olan proseslerle sınırlı olarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda çalışmanın 

kapsamının belirlenmesi ve detayının belirlenmesi saha çalışmalarını yürütülmesi açısından 

kritik öneme sahiptir. Bu bilgiler yönetim ve teknik personel ile yapılacak toplantıda 

paylaşılmalıdır.   

 Su verimliliği çalışmalarında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi: Veri toplama 

çalışmalarında, mevcut durum değerlendirme çalışmalarında, potansiyel tasarruf/azaltımların 

belirlenmesi, MET’lerin değerlendirilmesi ve final MET’lerin belirlenmesi çalışmalarında, fayda-

maliyet analizinde, ekonomik ve finansal analiz çalışmalarında uygulanacak yöntemlerin 

belirlenmesi gereklidir. Bu dokümanda tesislere su verimliliği çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri 

için metodoloji ve kullanılabilinecek yöntemler açısından bir kılavuz olması amaçlanmıştır. 

Dolayısıyla bu dokümanda kullanılan metodoloji ve yöntemler tesislerde su verimliliği 

çalışmaları gerçekleştirmek için kullanılabilir. 

 İş ve görev paylaşımı yapılması: Saha çalışmaları ve veri toplama çalışmalarında farklı 

departmanlardan ilgili bilgilerin temin edilmesi gerekli olmaktadır. Ayrıca tesis için en uygun 

olan final MET’lerin seçilmesi, fayda-maliyet analizlerinin yapılması, ekonomik ve finansal 

analizler için farklı departmanlar ve teknik personellerin destek ve görüşlerinin alınması gerekli 

olabilir. Bu nedenle başarılı bir su verimliliği çalışması yapmak için bir iş-görev paylaşımı 

yapılması oldukça etkili olabilir. 

 İş-zaman planlarının hazırlanması: Su verimliliği çalışmalarının temel adımlarına göre gerçekçi 

bir iş-zaman çizelgesi hazırlanmalı ve bu planlama yönetim ve teknik personeller ile yapılacak 

toplantıda paylaşılmalıdır. 

 Yönetim ve teknik personelle toplantı yapılması: Yapılması planlanan su verimliliği çalışmasının 

hedefleri, su verimliliği çalışmalarında uygulanacak yöntemler, saha çalışmalarının detayları, 

veri toplama çalışmalarının kapsamı, iş-görev paylaşımı, iş ve zaman planı, tesisin mevcut su 

verimliliği performansı ve su verimliliği performansını geliştirilmesi için öneriler ve 

değerlendirmelere bu toplantıda yer verilmelidir. Bu toplantıya üst yönetim, işletme müdürü, 

üretim müdürü, makine-enerji müdürü, bakım-onarım sorumlusu, ünite müdürleri, su kullanım 

ve atıksu oluşumunun gerçekleştiği ünitelerden sorumlu teknik personeller, atıksu arıtma 

tesisinden sorumlu teknik personeller vb. personellerin bu toplantıya katılımı sağlanmalıdır. 
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4.2.4.2. VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI VE ANKET FORMLARININ 
UYGULANMASI 

Saha çalışmasında; tesisin genel özellikleri, üretim ve ürün özellikleri, üretim süreçleri, proses akış 

şemaları, proses suyu hazırlama üniteleri, diğer yardımcı üniteler, su tüketimi ve atıksu oluşum noktaları, 

atıksu arıtma tesisleri (mevcut ise), su geri kazanımı veya yeniden kullanım uygulamaları incelenmelidir. 

Saha çalışmalarında 4.2.1 başlığı altında listelenen gerekli verileri içeren ve 4.2.2 başlıkları altında 

özetlenen bilgileri içeren bir veri toplama ve anket formu oluşturulabilir. Veri toplama çalışmalarında 

sırasıyla aşağıda listelenen verilerin/bilgilerin mutlaka toplanması gerekmektedir. Ayrıca veri toplama 

çalışmalarında en az son 3 yıla ait sayısal veriler toplanmalıdır. Eğer uzun vadeli bir veri mevcut değil ise 

son birkaç yılın temsil edici ortalama sayısal değerleri kullanılabilir. 

 Proses akım şemaları oluşturulmalıdır. (Mevcut akım şemaları güncellenmelidir ve yardımcı 

ünitelerde akım şemasına eklenmelidir) 

 Tesiste tüm su kullanım ve atıksu oluşum noktalarını da gösteren detaylı bir su-atıksu akım 

şeması oluşturulmalıdır (Şekil 30). 

 Tesise farklı kaynaklardan temin edilen yıllık toplam su miktarlarına dair veriler toplanmalıdır.  

 Tesiste farklı kaynaklardan temin edilen suyun birim fiyatlarına dair veriler toplanmalıdır. 

 Tesiste kullanılan mevcut su hazırlama sistemine dair veriler toplanmalıdır (bkz. 4.2.1 ve 4.2.2). 

o Su hazırlama sistemine giren su miktarı 

o Su hazırlama sisteminde oluşan filtre geri yıkama, rejenerasyon, konsantre, kimyasal 

temizlik suyu vb. su miktarları 

o Su hazırlama sisteminden çıkan proses suyu miktarları 

o Su hazırlama sistemi birim işletme maliyeti 

 Tesise temin edilen hamsuya ve su hazırlama sisteminden çıkan proses suyuna ait analiz 

sonuçlarına dair veriler toplanmalıdır. 

 Tesiste tüm su kullanım noktalarında (proses, yardımcı prosesler ve bunların dışındaki alanlar 

dahil) kullanılan yıllık su miktarlarına dair veriler toplanmalıdır. Bu kapsamda proses bazlı su 

tüketimlerine dair yeterli veri bulunmadığı durumlarda su-atıksu kütle denkliği hesaplamaları 

yapılarak su tüketimleri hesaplanmalıdır. 

 Tesis geneli ve üretim prosesleri bazında yıllık üretim miktarlarına dair veriler toplanmalıdır. 

 Tesiste tüm atıksu oluşum noktalarında yıllık toplam atıksu miktarlarına dair veriler 

toplanmalıdır. Bu kapsamda proses, yardımcı prosesler ve diğer alanlarda oluşan atıksu 

miktarlarına dair verilerin bulunmaması durumunda su-atıksu kütle denkliği hesaplamaları 

yapılarak atıksu miktarları hesaplanmalıdır. 

 Proses atıksuyu analiz sonuçlarına dair veriler toplanmalıdır. Eğer mevcut değilse atıksu oluşum 

noktalarından temsil edici atıksu numuneleri alınarak kimyasal ve biyolojik parametreler 

açısından analiz edilmelidir. Analiz sonuçlarından yararlanılarak su geri kazanımı ve tekrar 

kullanım imkanları değerlendirilebilir. Ayrıca proses atıksuyu analiz sonuçlarına göre proses 

atıksularının arıtılarak ya da arıtılmadan geri kullanım potansiyelleri değerlendirilebilir. 

 Kompozit (boru-sonu) atıksuların analiz sonuçlarına dair veriler toplanmalıdır. Eğer mevcut ise 

en az son 3 yıla ait analiz sonuçları olmalıdır. Mevcut değil ise kompozit atıksulardan farklı 

periyotlarda temsil edici numuneler alınarak kimyasal ve biyolojik parametreler açısından analiz 

edilmelidir. Analiz sonuçları kompozit atıksuların geri kazanım veya tekrar kullanım imkanlarının 
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değerlendirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca analiz sonuçlarına göre kompozit atıksuların arıtılarak 

ya da arıtılmadan geri kullanım potansiyelleri değerlendirilebilir. 

 Birim atıksu uzaklaştırma maliyetlerine dair veriler toplanmalıdır (Bu kapsamda kanalizasyona 

katılım ve hizmet bedelleri de dikkate alınmalıdır). 

 Tesiste atıksu arıtma tesisi bulunuyor ise; 

o Atıksu arıtma tesisinin tasarım kapasitesi ve işletme debisi 

o Atıksu arıtma tesisine yıllık ortalama giren atıksu ve çıkan arıtılmış su debileri 

o Atıksu arıtma tesisi işletme birim işletme maliyeti 

o Atıksu arıtma tesisine giren atıksu analiz sonuçları 

o Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suya dair analiz sonuçlarına dair veriler 

toplanmalıdır. 

Endüstriyel tesislerde su verimliliği çalışmalarında kullanılabilinecek örnek veri toplama formu Ek-4’te 

sunulmuştur. Sunulan örnek veri toplama formu özetle; işletme ve faaliyet alanına dair verileri, su 

kaynakları ve teminiyle ilgili bilgileri, uygulanan su tarifeleri ve fiyatlandırmaya dair verileri, su 

hazırlama/şartlandırma/yumuşatma sistemine ait verileri, hamsu ve yumuşatılmış (proses suyu) su analiz 

sonuçlarına dair verileri, su kullanım noktalarına dair bilgileri, tüm su kullanım noktalarında su 

tüketimlerine dair verileri, tesis geneli ve proses bazlı üretim miktarı verileri, tesiste uygulanan mevcut 

su verimliliği uygulamalarına dair bilgileri, su geri kazanımı-yeniden kullanımına dair verileri, tüm atıksu 

oluşum noktalarında oluşan atıksu miktarlarına dair verileri, proses atıksuyu ve kompozit atıksu analiz 

sonuçlarına dair verileri, atıksu arıtma ve deşarj maliyetlerine dair verileri içermektedir.  

Veri toplama ve anket çalışmalarından elde edilen veriler daha sonraki adımda su-atıksu denkliği 

hesaplamaları yapılarak değerlendirilmelidir. Böylelikle tesis geneli ve tüm su kullanım-atıksu oluşum 

noktaları için girdi-çıktı denkliği yapılarak verilerin doğruluğu sınanmış olur. Ayrıca tesis içerisindeki su 

kayıpları ve diğer eksiklikler belirlenebilir. Daha sonraki adımda ise elde edilen veriler hazırlanacak olan 

hesaplama tablolarına aktarılır. Böylelikle tesis geneli ve tüm su kullanım-atıksu oluşum noktalarında 

spesifik su tüketimleri, spesifik atıksu miktarları ve spesifik kirlilik yükleri hesaplanabilir. 
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Şekil 30. Örnek su tüketimi ve atıksu oluşum noktaları.  
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4.2.5. Su Verimliliği ve Su Denkliği Hesaplamaları  

Veri toplama ve anket çalışmaları kapsamında hazırlanan su-atıksu akım şemalarından ve elde edilen 

değerlerden yararlanılarak su-atıksu denklikleri oluşturulmalıdır. Böylelikle tesis geneli ve tüm su 

kullanım-atıksu oluşum noktaları için girdi-çıktı denkliği yapılarak verilerin doğruluğu sınanmalıdır. Ayrıca 

tesis içerisindeki su kayıpları ve diğer eksiklikler belirlenebilir. Su-atıksu denklikleri için veri toplama 

çalışmalarında temel olarak aşağıdaki verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Tüm su kullanım noktaları ve atıksu oluşum noktaları 

 Tesis geneli ve tüm su kullanım noktalarında yıllık su tüketimi miktarları (Eğer 3 yıllık veri 

mevcutsa ortalaması alınabilir) 

 Tesis geneli ve tüm su kullanım noktalarında yıllık atıksu oluşum miktarları (Eğer 3 yıllık veri 

mevcutsa ortalaması alınabilir) 

 Atıksu kirlilik yükleri (tüm su kullanım noktaları ve kompozit atıksu analiz sonuçlarında özellikle 

KOİ, BOİ5, TN, TP, AKM vb. konsantrasyon değerleri ve ilgili atıksu akımlarının debilerinden 

yararlanılarak kirlilik yükleri hesaplanabilir (bkz. 4.2.6.4). 

Su-atıksu denkliklerinin temeli aşağıdaki Eşitlik 1’de sunulan temele dayanmalıdır. Bu eşitlikte oluşan; 

proseste kalan, buharlaşan, ürüne dahil olan vb. durumları ifade etmektedir. Eğer su-atıksu 

denkliklerinin oluşturulmasında su-atıksu miktarlarında farklılıklar (buharlaşma, ürünle birlikte 

uzaklaştırılan su (nem gibi), kayıplar vb. dahil edildiği halde) bulunması durumunda ilgili veriler tekrar 

kontrol edilmelidir. Şekil 31’de örnek su-atıksu denkliği şeması sunulmuştur. 

𝐺𝑖𝑟𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 − 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 ∓ 𝑜𝑙𝑢ş𝑎𝑛/𝑡ü𝑘𝑒𝑛𝑒𝑛1 = 0   

(Eşitlik 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Oluşan ifadesi tesise giren su miktarına dahil olmayan ancak üretim sırasında oluşan (özellikle maden ocaklarında 
kendiliğinden kaynaklanan yeraltı suları ve tesis içerisinde oluşan yağmur suları gibi) su miktarını ifade etmektedir. Tükenen 
ifadesi ise tesise alınan toplam su miktarına dahil olabilen ve atıksu olarak uzaklaştırılmayan ancak çeşitli yollarla uzaklaşan 
suyu (buharlaşma, tesisat ve boru hattı kayıpları, ürün ile birlikte uzaklaşan (liman işletmeciliği, içecek üretimi vb.)) ifade 
etmektedir. 
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Şekil 31. Örnek su-atıksu denkliği diyagramı. 

Biyolojik arıtma 

235.000 m3/yıl 
235.000 m3/yıl 

Atıksu: 330.850 m3/yıl 
KOİ yükü: 1.704.273 kg/yıl 
AKM yükü: 103.697 kg/yıl 

Proses-1 (0 m3/yıl) 

Belediye içme suyu 
şebekesi: 13.000 m3/yıl 

Kuyu: 400.000 m3/yıl 

Su tüketimi Atıksu oluşumu 
Proseste kalan/buharlaşan su miktarı 

90.00 m3/yıl 
90.000 m3/yıl 

Proses-2 (0 m3/yıl) 

40.000 m3/yıl 
0 m3/yıl Proses-2 (40.000 m3/yıl) 

40.000 m3/yıl 
0 m3/yıl Soğutma kulesi (40.000 m3/yıl) 

4.000 m3/yıl 
0 m3/yıl 

Türbin soğutma (4.000 m3/yıl) 

110 m3/yıl2 
Kum filtre (0 m3/yıl) 

90 m3/yıl4 TO sistemi (0 m3/yıl) 

150 m3/yıl 
0 m3/yıl Buhar kazanı (150 m3/yıl) 

33.000 m3/yıl 

Araç yıkama (0 m3/yıl) 

8.000 m3/yıl 
0 m3/yıl Yeşil alan sulama (8.000 m3/yıl) 

33.000 m3/yıl 

1.650 m3/yıl 

Evsel kullanım (0 m3/yıl) 

2.000 m3/yıl 

2.000 m3/yıl 
2.000 m3/yıl 

Pompa salmastra (0 m3/yıl) 1.650 m3/yıl 

0 m3/yıl Atıksu arıtma tesisi (2.000 m3/yıl) 2.000 m3/yıl 

2.000 m3/yıl Tesis ve ekipman temizliği (0 
m3/yıl) 

Tesis içinde geri kullanılan 
su: 45.000 m3/yıl 

45.000 m3/yıl 

Evsel atıksu: 33.000 m3/yıl 

1Kum filtre sisteminde filtre geri yıkama işleminde tüketilen su miktarını ifade etmektedir. Kum filtre sistemine giren su miktarı 
değildir. 2Kum filtre sisteminde filtre geri yıkama işleminde oluşan rejenerasyon suyu miktarını ifade etmektedir. 3TO sisteminde 
konsantre olarak atılan su miktarını miktarını ifade etmektedir. TO sistemine giren su miktarı değildir. 4TO sistemi konsantre miktarını 
ifade etmektedir.  

110 m3/yıl1 

90 m3/yıl3 
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4.2.6. Hesaplama Tablolarının Hazırlanması  

Hesaplama tabloları, endüstriyel tesisten elde edilen ham verileri ve spesifik su tüketimi, spesifik atık su 

üretimi, spesifik kirletici yükleri, vb. gibi hesaplanan değerleri içermelidir. Hesaplamalar hem tüm tesis 

için hem de temel üretim prosesleri ve yardımcı prosesleri için ayrı ayrı olarak yapılmalıdır. Diğer su 

kullanım noktaları, evsel kullanımlar vb. de dikkate alınmalıdır. Bu tablolar, su-atıksu kütle dengesinin 

hesaplanmasını, spesifik kirletici yüklerini, proses akış şemalarını, su tüketiminde ve atık su üretiminde 

potansiyel tasarruf/azaltımları ve nihai MET listesini belirlemek için çok kriterli analiz hesaplamalarını 

içerebilir. Böylelikle tesisin mevcut durumunun değerlendirilmesi, su verimliliği potansiyellerinin 

belirlenmesi, su verimliliğinin geliştirilmesi gereken proseslerin/alanların ve su verimliliğini olumsuz 

etkileyen unsurların teşhis edilmesi sağlanabilir. Su verimliliği fizibilite çalışmalarında kullanılabilecek 

hesaplama tablosu örneği Ek-5’te sunulmuştur. 

 Sunulan örnek hesaplama tablosu özetle; temin edilen su miktalarını ve tesis geneli için spesifik su 

tüketimlerini, üretim prosesleri ve yardımcı prosesler bazında spesifik su tüketimlerini, diğer proses dışı 

alanlarda spesifik su tüketimlerini, tüm atıksu oluşum noktalarında spesifik atıksu miktarlarını, proses ve 

kompozit atıksu analiz sonuçlarını, atıksuların spesifik kirletici yüklerini, proses bazlı ve tesis geneli için su 

denkliklerini, su temini ve proses suyu hazırlama birim maliyetlerini, su-atıksu geri kazanım 

uygulamalarına dair birim maliyetleri ve potansiyel tasarruf oranlarına dair hesaplamaları içermektedir. 

4.2.6.1. SPESİFİK SU TÜKETİMİNİN HESAPLANMASI  

Saha ve veri toplama çalışmalarından tesis geneli ve proses bazlı su tüketimi ve ilgili üretim miktarı 

değerlerinden yararlanılarak spesifik su tüketimleri (birim ürün kütlesi/hacmi/adeti vb. başına su 

tüketimi miktarı (örneğin L/kg ürün)) hesaplanmalıdır. Spesifik su tüketimleri tesisin ve proseslerin su 

verimliliği performanslarının değerlendirilmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca hesaplanan spesifik su 

tüketimi değerleri; IED-IPPC sektörel BREF dokümanları ve literatürdeki benzer tesisler ile kıyaslama 

yapılarak potansiyel tasarruf/azaltım oranlarının hesaplanmasında kullanılmalıdır. Spesifik su tüketimi 

değerleri evsel su tüketimi hariç diğer tüm su kullanım noktaları için hesaplanmalıdır. Spesifik su tüketimi 

değerlerinin hesaplanmasında aşağıda sunulan Eşitlik 2 kullanılabilir.  

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1⁄ ) =
𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝑚3/𝑦𝚤𝑙)

𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤/𝑦𝚤𝑙)1  

          (Eşitlik 2) 

1Tesis özelinde ürün miktarları kütle (kg ya da ton), hacim (L ya da m3), adet, enerji (kWh ya da MWh), alan (m2) vb. birimlerde 

olabilmektedir. 

4.2.6.2. SPESİFİK ATIKSU MİKTARLARININ HESAPLANMASI 

Saha ve veri toplama çalışmalarından tesis geneli ve proses bazlı su tüketimi ve ilgili üretim miktarı 

değerlerinden yararlanılarak spesifik atıksu miktarları (birim ürün kütlesi/hacmi/adeti vb. başına oluşan 

atıksu miktarı (örneğin L/kg ürün)) hesaplanmalıdır. Spesifik atıksu miktarları tesisin ve proseslerin su 

verimliliği ve çevresel performanslarının değerlendirilmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca hesaplanan 

spesifik atıksu miktarları; IPPC sektörel BREF dokümanları ve literatürdeki benzer tesisler ile kıyaslama 

yapılarak potansiyel tasarruf/azaltım oranlarının hesaplanmasında kullanılmalıdır. Spesifik atıksu 
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miktarları evsel atıksular hariç diğer tüm atıksu oluşum noktaları için hesaplanmalıdır. Spesifik atıksu 

miktarlarının hesaplanmasında aşağıda sunulan Eşitlik 3 kullanılabilir.  

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑜𝑙𝑢ş𝑢𝑚𝑢 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1) =
𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3/𝑦𝚤𝑙)

𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤/𝑦𝚤𝑙)1⁄   

         (Eşitlik 3) 

1Tesis özelinde ürün miktarları kütle (kg ya da ton), hacim (L ya da m3), adet, enerji (kWh ya da MWh), alan (m2) vb. birimlerde 

olabilmektedir. 

4.2.6.3. SPESİFİK EVSEL SU TÜKETİMİNİN VE ATIKSU MİKTARININ 
HESAPLANMASI 

Tesislerde su verimliliğinin değerlendirilmesinde evsel su tüketimleri ve evsel atıksu miktarlarına ilişkin 

de spesifik değerler hesaplanmalıdır. Spesifik evsel su tüketiminin hesaplanmasında sadece evsel su 

tüketimi değerleri, yıl içinde tesisin faaliyette olduğu gün sayısı ve toplam çalışan sayısı esas alınmalıdır. 

Benzer şekilde spesifik evsel atıksu miktarlarının hesaplanmasında da sadece evsel atıksu miktarları, yıl 

içerisinde tesisin faaliyette olduğu gün sayısı ve toplam çalışan sayısı esas alınmalıdır. Spesifik evsel su 

tüketiminin ve spesifik evsel atıksu miktarlarının hesaplanmasında sırasıyla Eşitlik 4 ve Eşitlik 5 

kullanılabilir. 

 

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑣𝑠𝑒𝑙 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝐿 𝑘𝑖ş𝑖. 𝑔ü𝑛) =
𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑒𝑣𝑠𝑒𝑙 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)⁄ ×1000

𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑦𝚤𝑙 𝑖ç𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢 𝑔ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑔ü𝑛)×
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑘𝑖ş𝑖)

⁄   

(Eşitlik 4) 

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑣𝑠𝑒𝑙 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝐿 𝑘𝑖ş𝑖. 𝑔ü𝑛) =
𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑒𝑣𝑠𝑒𝑙 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)×1000⁄

𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑦𝚤𝑙 𝑖ç𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢 𝑔ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑔ü𝑛)×

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝑘𝑖ş𝑖)

⁄    

(Eşitlik 5) 

4.2.6.4. SPESİFİK KİRLİLİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI 

Tesisin su verimliliği ve çevresel performanslarının değerlendirilebilmesi için tüm atıksu oluşum 

noktalarından atıksu numuneleri alınarak karakterize edilmelidir. Böylelikle atıksuların arıtılarak veya 

arıtılmadan geri kullanım imkanları değerlendirilebilir. Aynı zamanda atıksu analiz sonuçlarından 

yararlanılarak spesifik kirletici yükleri hesaplanabilir. Spesifik kirletici yüklerinin hesaplanmasında ilgili 

kirletcinin konsantrasyonu (mg/L), atıksu miktarı (m3/yıl) ve yıllık toplam üretim miktarı (ürün miktarı/yıl) 

değerleri kullanılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, spesifik kirletici yüklerinin hesaplanmasında eğer 

kompozit atıksulardaki kirletici yükleri hesaplanacaksa kompozit atıksu miktarı, kompozit atıksuya ait 

kirletici konsantrasyonları ve toplam üretim miktarı değerleri esas alınmalıdır. Diğer taraftan sadece bir 

proses için spesifik kirletici yükü değerleri hesaplanacak ise; ilgili prosesin atıksuyu miktarı, proses 

atıksuyuna ait kirletici konsantrasyonu ve ilgili prosesin üretim değerleri esas alınmalıdır. Bu kapsamda 

KOİ, BOİ5, AKM, TN, TP, metaller vb. kirleticiler için spesifik kirlilik yükleri hesaplanabilir. Spesifik kirlilik 

yüklerinin hesaplanmasında aşağıdaki Eşitlik 6’den yararlanılmalıdır. 
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𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑘𝑖𝑟𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑦ü𝑘ü (𝑔𝑟 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1) =
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑠𝑖 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)×𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑖𝑟𝑙𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 (𝑚𝑔 𝐿)⁄⁄

𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑓𝑖𝑖𝑙𝑖 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤/𝑦𝚤𝑙)1
⁄

           

 (Eşitlik 6) 

1Tesis özelinde ürün miktarları kütle (kg ya da ton), hacim (L ya da m3), adet, enerji (kWh ya da MWh), alan (m2) vb. birimlerde 

olabilmektedir. 

4.2.7.  Tesisin Spesifik Değerlerinin Sektörel Bref Dokümanlarında 

Yer Alan Benzer Tesis Verileriyle Karşılaştırılması ve Potansiyel 

Tasarrufların/Azalmaların Belirlenmesi  

IED-IPPC sektörel BREF dokümanları ve ilgili literatür incelenerek benzer tesislere ait referans değerler 

belirlenmelidir. Tesis için hesaplanan spesifik değerler (yıllık ortalama değerler) BREF belgelerinden 

ve/veya literatürden elde edilen referans değerlerle karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırma ile su tüketimi 

ve atıksu miktarlarında sağlanabilinecek tasarruf/azaltım potansiyelleri belirlenmelidir. Potansiyel 

tasarruf/azaltım oranlarının hesaplanmasında Eşitlik 7 ve Eşitlik 8 kullanılabilir. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙 𝑠𝑢 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑢 (%) =
𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1)⁄ −𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1)⁄

𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1)⁄
𝑥100 

           

(Eşitlik 7) 

1Tesis özelinde ürün miktarları kütle (kg ya da ton), hacim (L ya da m3), adet, enerji (kWh ya da MWh), alan (m2) vb. birimlerde 

olabilmektedir. 

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙 𝑠𝑢 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑢 (%) =
𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1)⁄ −𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1)⁄

𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝐿 ü𝑟ü𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤1)⁄
𝑥100 

             

(Eşitlik 8) 

1Tesis özelinde ürün miktarları kütle (kg ya da ton), hacim (L ya da m3), adet, enerji (kWh ya da MWh), alan (m2) vb. birimlerde 

olabilmektedir. 

4.2.8. Nihai Met Listesinin Belirlenmesi  

Bu dokümanın 4.2.3 başlığı altında sunulduğu gibi IED-IPPC sektörel BREF dokümanlarında yer alan ve 

tesisin geneli/mevcut prosesleri için uygulanabilir olan MET’ler listelenerek bir ilk MET listesi 

oluşturulmalıdır. Ayrıca MET’lerin öncelik değerlendirmesinde kullanılmak üzere değerlendirme 

kritelerleri belirlenmelidir. Bu değerlendirme kriterleri; tahmini su tasarrufu, tahmini ekonomik tasarruf, 

çevresel faydalar, uygulanabilirlik, çapraz medya etkileri (yan etkiler), tesisin önceliği gibi kriterlerden 

oluşabilir. Hazırlanmış olan ilk MET listesi ve değerlendirme kriterleri tesis personeli tarafından 

önceliklerine göre puanlandırılmalıdır. Bu kapsamda bireysel düşünceleri veya önyargıları önlemek için 

en az 5 personelin (teknik ve yönetim) önceliklendirme çalışmasına katılımı sağlanmalıdır. Kriter ve 

MET’lerin ağırlık puanları Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları (örneğin; Ağırlıklandırma Ölçütleri, Ağırlıklı 

Toplam, Basit Sıralama Metorlarının bir kombinasyonu olabilir) kullanılarak önceliklerine göre 



 

 
Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği 
Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi (TR2013/0327.07.01-01/001) 

SU VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN METODOLOJİK REHBER 
 

109 

değerlendirilebilir ve tesis için nihai MET listesi hazırlanabilir. Aşağıda tesis için final MET listesinin 

belirlenmesi için gerekli tüm adımlar sıralanmıştır. 

 İlk MET listesinin hazırlanması: IED-IPPC Sektörel BREF dokümanları, literatürdeki çalışmaların 

ve sektörel raporların incelenerek tesis için uygun MET’lerden oluşan geniş kapsamlı bir 

başlangıç MET listesinin hazırlanmalıdır. 

 MET değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi: Tesis için hazırlanan başlangıç MET listesindeki 

MET’lerden öncelikli olanların belirlenmesi için bir öncelik değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu 

kapsamda IED-IPPC sektörel BREF dokümanları ve literatürde MET’lerin öncelik 

değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan değerlendirme kriterleri (potansiyel su tasarrufu, 

potansiyel ekonomik tasarruf, çevresel faydalar, uygulanabilirlik, çapraz medya etkiler (yan 

etkiler) ve tesis önceliği) kullanılabilir (Tablo 31). 

 Değerlendirme kriterlerinin ağırlıklandırılması: Saha çalışmaları kapsamında uygulanan anket 

formlarında belirlenen değerlendirme kriterleri teknik personelleri, bölüm yöneticilerini, tesis 

yöneticilerini ve tesisin çevre görevlilerini de içeren bir grup tarafından ağırlıklandırılmalıdır. 

Bireysel düşünceler ve ön yargıları ortadan kaldırmak amacıyla bu grubun en az 5 kişiden (teknik 

personel ve yönetim) oluşması önerilmektedir. Bu noktada tesis için bir MET önerisini 

değerlendirirken belirlenen değerlendirme kriterlerin bireylere göre öncelikleri sorulmalıdır. 

Buna göre değerlendirme kriterlerinin her biri 1 ile 5 puan (1: öncelikli değil, 5: çok yüksek 

öncelikli) arasında bir ölçekte puanlanmalıdır. Elde edilen ağırlık puanlarının ortalaması alınarak 

her bir değerlendirme kriteri için ortalama ağırlık puanları belirlenebilir. Bu süreçte uygulanan 

ağırlıklandırma/önceliklendirme ve ortalama ağırlık puanlarının hesaplanması Kriter 

Ağırlıklandırma Metodu (KAM) ve Ağırlıklıklandırılmış Toplama Metodu’na (ATM) göre yapılmış 

olmaktadır. Bu aşamada belirlenen kriter ağırlıkları her bir MET önerisinin önceliklerinin 

belirlenmesinde kullanılmalıdır (Tablo 31). 

 İlk MET listesinin puanlaması: İlk MET listesinde yer alan MET’lerden her biri belirlenen her bir 

değerlendirme kriterlerine göre ayrı ayrı ağırlıklandırılmalıdır. Bireysel düşünceler ve ön yargıları 

ortadan kaldırmak amacıyla bu grubun en az 5 kişiden (teknik personel ve yönetim) oluşması 

önerilmektedir. MET’lerin her bir değerlendirme kriterine göre ağırlık puanlarının 

belirlenmesinde 1 ile 5 puan (1: öncelikli değil, 5: çok yüksek öncelikli) arasında bir ölçekte 

puanlanmalıdır. Daha sonra her bir MET için verilen ağırlık puanlarının ortalaması alınarak her 

bir değerlendirme kriterine göre MET ağırlık puanları belirlenmelidir. Bu noktada KAM ve ATM 

kullanılmış olmaktadır (Tablo 31). 

 Nihai MET listesinin belirlenmesi: Değerlendirme kriterleri için çok kriterli karar yöntemine 

göre, personel tarafından verilen ortalama ağırlıklar ve ortalama MET puanları esas alınarak, her 

bir MET'in genel/nihai puanı elde edilmelidir. Nihai MET listesi, bu nihai kümülatif puanlara göre 

hazırlanmalıdır. Bu amaçla Ağırlıklı Toplama Metodu (ATM) ve Basit Sıralama Metodu (BSM) 

kullanılmaktadır.Tablo 31’de örnek bir nihai MET belirleme çalışması sunulmuştur. 
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Tablo 31. Örnek bir nihai MET belirleme çalışması 

Aşağıda verilen değerlendirme kriterlerini önceliklerine göre ağırlıklandırınız. (1 puan önceliksiz ve 5 puan yüksek önceliklidir)  

Değerlendirme kriterleri  

Su 
tasarrufu 

Ekonomik tasarruf Çevresel fayda 
 

Uygulanabilirlik 
 

Yan etkileşim 
 

Ağırlık puanları  
 

C1 
 

C2 
 

C3 
 

C4 
 

C5 

Aşağıda verilen değerlendirme kriterlerine göre her bir iyileştirme önerisini puanlayınız. (1-5 puan arasında)  

No Önerilen 
uygulama/teknik 

Su 
tasarrufu 

Ekonomik 
tasarruf 

Çevresel fayda Uygulanabilirlik Yan 
etkileşim 

İşletme Tercih 
Puanı 

Toplam Öncelik Puanı 

İyi yönetim uygulamaları 

1 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

2 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

Genel Önlemler Niteliğindeki Öneriler 

3 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

4 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

Üretim Proseslerine İlişkin Öneriler 

5 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

6 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

Atıksuya İlişkin Öneriler 

7 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

Diğer 

8 
 
 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
=(AP1*C1+AP2*C2+AP3*C3+AP
4*C4+AP5*C5)*AP6 

C: Kriter Ağırlık Puanı, AP: MET Ağırlık Puanı 

4.2.9. Nihai MET Listesinin Uygulanmasıyla Sağlanacak 

Tasarrufların/Faydaların Değerlendirilmesi  

Sektörel BREF dokümanları, literatür verileri, benzer uygulama örnekleri, diğer sektörel raporlar ve 

uzman görüşlerinden faydalanılarak belirlenen her bir nihai MET’in uygulanmasından sonra su 

tüketiminde, atıksu miktarlarında, atıksu kirlilik yüklerinde vb. sağlanabilinecek tahmini 

tasarruflar/azalmalar belirlenmelidir. Bununla birlikte gerekli ilk yatırım maliyetleri, tahmini ekonomik 

tasarruflar ve tahmini geri ödeme süreleri de incelenmelidir. Elde edilen verilerden yararlanılarak nihai 

MET’ler için detaylı bir fizibilite çalışması yapılmalıdır. Ayrıca ihtiyaç duyulması durumunda birim 

kütle/hacim/adet vb. ürün başına birim hesaplamalar da (örneğin; birim ekonomik tasarruf, birim su 

tasarrufu, birim atıksu miktarlarında azalma, birim kirlilik yüklerinde azalma) yapılabilir. Böylelikle 

üretilen ürünün kütlesi/hacmi/adeti vb. başına seçilen nihai MET'ler için yatırım maliyeti ve su/ekonomik 

tasarruflar elde edilebilir. Başka bir deyişle, bu parametreler birim maliyetler veya birim tasarruflar 

açısından elde edilebilir. 

Su miktarlarındaki tahmini azalmalar aşağıda verilen Eşitlik 9 ve Eşitlik 10 kullanılarak hesaplanabilir. 

Atıksu miktarlarındaki tahmini azalmalar Eşitlik 11 ve Eşitlik 12 yardımıyla hesaplanabilir. Ayrıca kirlilik 

yüklerindeki tahmini azalmalar Eşitlik 13 ve Eşitlik 14 ile hesaplanabilir. Tahmini toplam maliyetlerin 

hesaplanmasında Eşitlik 15, Eşitlik 16 ve Eşitlik 17 kullanılabilir. Tahmini geri ödeme sürelerinin 
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hesaplanmasında ise Eşitlik 18 ve Eşitlik 19 kullanılabilir. Bu hesaplamalar her bir nihai MET için 

yapılmalıdır. Ayrıca tüm nihai MET’lerin uygulanmasından sonraki tahmini değerler hesaplanmak 

istenirse toplam değeler esas alınarak aynı Eşitlikler kullanılarak gerekli değerler hesaplanmalıdır. 

4.2.9.1. SU TÜKETİMİNDE TAHMİNİ AZALMA  

𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑢 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑢 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ ) = 𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ ) × 𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (%) 

         (Eşitlik 9) 

𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑢 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑢 (%) =
𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)−𝑀𝐸𝑇′𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑢𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)⁄⁄

𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)⁄
× 100  

            

          (Eşitlik 10) 

4.2.9.2. ATIKSU MİKTARLARINDA  TAHMİNİ AZALMA  

𝐴𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑚𝑎 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ )

= 𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ ) × 𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (%) 

         (Eşitlik 11) 

𝐴𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑚𝑎 (%) =
𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)−𝑀𝐸𝑇′𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑢𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)⁄⁄

𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)⁄
× 100 

            

          (Eşitlik 12) 

4.2.9.3. KİRLİLİK YÜKLERİNDE TAHMİNİ AZALMA  

𝐾𝑖𝑟𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑦ü𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑚𝑎 (𝑘𝑔 𝑦𝚤𝑙⁄ )

=
𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ ) × 𝐾𝑖𝑟𝑙𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 (𝑚𝑔 𝐿⁄ )

1000
× 𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (%) 

        (Eşitlik 13) 

𝐾𝑖𝑟𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑦ü𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑚𝑎 (%)

= [𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ ) × 𝐾𝑖𝑟𝑙𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 (𝑚𝑔 𝐿⁄ )]

− [𝑀𝐸𝑇 𝑢𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ )

× 𝑀𝐸𝑇 𝑢𝑦𝑔𝑢𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑟𝑙𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤 (𝑚𝑔

/𝐿)]/[𝑀𝑒𝑣𝑐𝑢𝑡 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄ ) × 𝐾𝑖𝑟𝑙𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛𝑢 (𝑚𝑔 𝐿⁄ )] 

(Eşitlik 14) 
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4.2.9.4. TOPLAM TAHMİNİ MALİYET 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑖𝑙𝑘 𝑦𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿)

= ∑ 𝐸𝑘𝑖𝑝𝑚𝑎𝑛 𝑣𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠𝑎𝑡⁄ 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 + İ𝑛ş𝑎𝑎𝑡 𝑣𝑒 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑙𝑢𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

+ 𝐷𝑎𝑛𝚤ş𝑚𝑎𝑛𝑙𝚤𝑘 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 + 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 

         (Eşitlik 15) 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑖ş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿)

= [∑ 𝐵𝑎𝑘𝚤𝑚 𝑣𝑒 𝑜𝑛𝑎𝑟𝚤𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿/𝑦𝚤𝑙) + 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿/𝑦𝚤𝑙)

+ 𝑘𝑖𝑚𝑦𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑣𝑒 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑓𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿/𝑦𝚤𝑙) + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿/𝑦𝚤𝑙)

+ 𝑎𝑡𝚤𝑘 𝑎𝑟𝚤𝑡𝑚𝑎 𝑦𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖 (𝑇𝐿/𝑦𝚤𝑙)

+ 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑖ş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖 (𝑇𝐿/𝑦𝚤𝑙)] × 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑙 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑚 ö𝑚𝑟ü (𝑦𝚤𝑙) 

          (Eşitlik 16) 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 (𝑇𝐿)

= 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑖𝑙𝑘 𝑦𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿)

+ 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑖ş𝑙𝑒𝑡𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿) 

          (Eşitlik 17) 

4.2.9.5. TAHMİN EDİLEN GERİ ÖDEME SÜRESİ  

𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑖 ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 (𝑦𝚤𝑙) =
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 (𝑇𝐿)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑇𝐿 𝑦𝚤𝑙⁄ )
  

  

          (Eşitlik 18) 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑇𝐿 𝑦𝚤𝑙⁄ ) =

[𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑠𝑢 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿 𝑚3) × 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑠𝑢 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙)⁄⁄ ] +

[𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 (𝑇𝐿 𝑚3) × 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑎𝑡𝚤𝑘𝑠𝑢 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑚𝑎 (𝑚3 𝑦𝚤𝑙⁄⁄ ] 

  

(Eşitlik 19) 

4.2.10. Ekonomik/Finansal Değerlendirmeler ve Uygulama 

Nihai MET'lerin/su kontrol önlemlerinin uygulanmasından sonra tasarruf ve geri ödeme sürelerini 

tahmin etmek için bir ekonomik ve finansal analiz çalışması yapılmalıdır. İç Karlılık Oranı (İKO) ve Net 

Bugünkü Değeri (NBD) içeren bir maliyet-fayda analizinin (FMA) yapılmalıdır. FMA, bir yatırımın faydaları 

ile maliyetleri arasındaki dengeyi değerlendirmek için ekonomik bir araçtır. FMA'nın amacı, olası 

alternatiflerin belirli bir tesis için uygunluğu analiz ederek kaynakların daha verimli bir şekilde tahsis 
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edilmesini kolaylaştırma ve bunun yanı sıra gelecekteki projelerin yürütülmesine karar vermek için bir 

girdi sağlamaktadır. Finansal analizin temel amacı ise, İKO ve NBD gibi uygun net getiri göstergelerini 

hesaplamak için proje nakit akışı tahminlerini kullanmaktır. Finansal analiz, su kontrol/tasarruf 

önlemlerinin uygulanmasıyla sağlanacak faydalar (ekonomik tasarruflar gibi) ve bunların uygulanaması 

için gerekli maliyetler (ilk yatırım ve işletme&bakım maliyetleri) arasındaki dengeyi belirleyerek 

yapılmalıdır. Bir finansal model aşağıda listelenen parametreleri içermelidir: 

 Toplam su kullanımı (farklı kaynaklardan temin edilme durumuna göre) (m3/yıl) 

 Birim su maliyeti (TL/m3) 

 Birim atıksu maliyeti (TL/m3) 

 Toplam su maliyeti (TL/yıl) 

 Toplam atıksu maliyeti (TL/yıl) 

 Toplam yıllık su tüketimi ve atıksu oluşumu (m3/yıl) 

 Nihai MET listesinin uygulanmasından sonra tahmin edilen toplam su tasarrufu miktarı (m3/yıl) 

 Nihai MET listesinin uygulanmasından sonra tahmin edilen toplam atıksu miktarlarında azalma 

(m3/yıl) 

 Nihai MET listesinin uygulanmasından sonra sağlanması tahmin edilen ekonomik su tasarrufu ve 

atıksu maliyetindeki azalma (TL/yıl) 

 Nihai MET listesinin uygulanması için tahmini toplam ilk yatırım maliyetleri (TL) 

 Nihai MET listesinin uygulanması için gerekli işletme&bakım maliyetleri (TL/yıl) 

 Nihai MET listesinin uygulanması için tahmin edilen geri ödeme süreleri (Yıl). 

 

Su verimliliği çalışmalarının en son basamağını uygulama aşaması oluşturmaktadır. Bu kapsamda seçilen 

nihai MET’lerin uygulanması için fayda-maliyet analizi sonuçlarına göre bir uygulama planı 

hazırlanmalıdır. Ayrıca uygulama planının hazırlanmasında NBD, İKO, sermaye ve finansal 

parametrelerinin göz önünde bulundurulmalıdır. Endüstriyel tesislerde uygulma planı farklı yaklaşımlara 

göre yapılabilir. Bu tesisin mevcut sermayesi, nakit akışları ve önceliklerine göre değişiklik gösterebilir. 

Ancak seçilen nihai MET’ler için bir uygulama programı aşağıda sıralanan yaklaşımlardan en az biri göz 

önünde bulundurularak yapılabilir. 

 Ekonomik yaklaşım: En yüksek ekonomik tasarrufu sağlayan MET’ler daha öncelikli olarak 

uygulama planına dahil edilebilir. Bununla birlikte sadece en düşük toplam yatırım maliyeti 

gerektiren MET’ler daha öncelikli olarak uygulama planına dahil edilebilir. 

 Fayda yaklaşımı: En yüksek su tasarrufu ve atıksu azaltımı sağlayan MET’ler daha öncelikli 

olarak uygulama planına dahil edilebilir. Ayrıca tesiste teşhis edilmiş ve öncelikli olduğu 

düşünülen sorunlarının çözümüne katkı/fayda sağlayacak MET’ler öncelikli olarak uygulama 

programına dahil edilebilir. 

 Çevresel yaklaşım: En yüksek çevresel faydayı sağlayan MET’ler daha öncelikli olarak uygulama 

planına dahil edilebilir. 

 Fayda-maliyet yaklaşımı: En yüksek ekonomik tasarrufu sağlayan ve en az toplam yatırım 

gerektiren MET’ler daha öncelikli olarak uygulama planına dahil edilebilir. Ayrıca nihai MET 

listesinin belirlenmesinde hesaplanan toplam öncelik puanlarına göre uygulama planına dahil 

edilebilir. 
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4.2.10.1. NİHAİ MET LİSTESİNİN  UYGULANMASINDAN SONRA 
SAĞLANABİLİNECEK FAYDALAR 

Bir endüstri tesisinde nihai MET'lerin uygulanmasından sonra aşağıda listelenen başlıca faydalar elde 

edilebilir: 

 Su tüketiminde ve atıksu oluşumunda azalma, 

 Su ve atıksu maliyetlerinde azalma, 

 Atıksu kirlilik yüklerinde azalma, 

 Su tüketiminde azalma nedeniyle doğal hamsu kaynaklarının korunması (yüzeysuları ve 

yeraltısuları), 

 Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, 

 Atıksu deşarjlarındaki azalma nedeniyle alıcı sucul ortamlarda kirlenmenin azaltılması, 

 Su tüketimi ve atıksu oluşumundaki azalma nedeniyle üretim maliyetlerinin azalması, 

 Endüstriyel tesisin ve ürünlerinin rekabet gücünün ve imajının artırılması, 

 Uluslararası birçok müşterinin temiz üretim ve sürdürülebilir üretim taleplerinin ve 

standartlarının karşılanması (örneğin tekstil endüstrisinde olduğu gibi), 

 Mevcut ve gelecekteki mevzuatların getireceği limitlerin ve standartların şimdiden sağlanması 

veya daha kolay uyum sağlanılması. 

4.2.10.2. NİHAİ MET LİSTESİNİN  UYGULANMASINDAN SONRA 
PERFORMANSLARIN İZLENMESİ  

Seçilen nihai MET listesinin uygulamasından sonra aşağıda listelenen bazı performans kriterleri 

izlenmelidir. Bu su verimliliği uygulamalarının sürekliliğini sağlamak ve daha önceden tahmin edilen 

faydaların sağlanıp sağlanmadığını belirlemek açısından önemlidir. 

 Uygulama sonrası su tasarrufu miktarı, 

 Uygulama sonrası atıksu miktarlarındaki azalma, 

 Uygulama sonrası kirlilik yüklerinde azalmalar, 

 Uygulama sonrasında spesifik su tüketimi, spesifik atıksu ve spesifik kirlilik yüklerinde azalmalar, 

 Uygulama sonrasında proses veriminde artış, 

 Uygulama sonrası üretim miktarlarında ve ürün kalitesindeki değişimler, 

 Uygulama sonrası su ve üretim verimliliğindeki değişimler, 

 Uygulama sonrasında üretim maliyetlerinde azalmalar, 

 Uygulama sonrasında arıtma ve bertaraf maliyetlerindeki azalmalar. 

Sonuç olarak endüstriyel tesislerde başarılı su verimliliği çalışmaları gerçekleştirmek için yukarıda 

sunulduğu gibi sistematik bir uygulama metodolojisinin uygulanması gereklidir. Bu kapsamda sunulan 

bazı uygulama adımları tesislerin özellikleri ve mevcut durumu gözönünde bulundurularak 

detaylandırılabilir. Ancak sunulan metodolojide su verimliliği uygulamaları için kritik öneme sahip 

noktaların mutlaka su verimliliği çalışmalar yapılabilir. 
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4.2.11. Sanayide Su Ayak İzi Hesaplamaları  

Su ayak izi hesaplamaları; bir proses basamağı için, bir ürünün üretimi için, bir tüketici ya da tüketici 

grubu için, coğrafi olarak belirlenmiş bir alan için, bir ülkede ulusal su kullanımı için veya bir işletme için 

yapılabilmektedir (WFM, 2009). Sanayide su verimliliği çalışmalarında da bir proses adımı için ya da 

tesisin geneli için su ayak izi hesaplamaları yapılabilir. Sanayide su verimliliği çalışmalarında tesis geneli, 

prosesler ve ürünler bazında su ayak izi değerlerinin de değerlendirilmelidir. Bu kapsamda prosese giren, 

buharlaşan, üründe kalan, prosesten uzaklaştırılan ya da kaybedilen suların değerlendirilmesi gereklidir. 

Bu kapsamda mavi, yeşil ve gri su ayak izlerinin ayrı ayrı hesaplanması gereklidir.  

Mavi su ayak izi üretim sürecinde kullanılan yeraltı suyu ve yüzeysel tatlı su kaynaklarını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla mavi su ayak izi hesaplamalarında üretimde kullanılan bu tatlı su miktarları esas 

alınmalıdır. Bir üretim prosesinde mavi su ayak izi hesaplamasında aşağıda sunulan Eşitlik 20 

kullanılabilir (WFAM, 2011).    

𝑆𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑖𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠,𝑚𝑎𝑣𝑖

= 𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑣𝑖 + Ü𝑟ü𝑛ü𝑛 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑠𝚤𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑣𝑖 + 𝐾𝑎𝑦𝑏𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑣𝑖 

(hacim/zaman) 

(Eşitlik 20) 

Yeşil su ayak izi üretimde kullanılan yağmur suyunu ifade etmektedir. Yeşil su ayak izi; tarımsal ürünlerin 

üretiminde veya ormancılık ürünlerinin üretiminde yaygın olarak hesaplanmaktadır (WFAM, 2011). 

Dolaylı ya da doğrudan yağmur suyu kullanımı olan bir endüstriyel üretim prosesinde yeşil su ayak izi 

hesaplamasında aşağıda sunulan Eşitlik 21 kullanılabilir (WFAM, 2011). 

𝑆𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑖𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠,𝑦𝑒ş𝑖𝑙 = 𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑦𝑒ş𝑖𝑙 + Ü𝑟ü𝑛ü𝑛 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑠𝚤𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑡𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑦𝑒ş𝑖𝑙          (hacim/zaman) 

(Eşitlik 21) 

Gri su ayak izi kavramı, alıcı ortam suyunun kalitesi kabul edilen su kalitesi standartlarının üzerinde 

kalacak şekilde kirleticileri seyreltmek için gereken su hacmi olarak kabul edilmektedir. Bir endüstriyel 

üretim prosesinde gri su ayak izi Eşitlik 22 kullanılarak hesaplanabilir (WFM, 2009). 

𝑆𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑖𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠,𝑔𝑟𝑖 = 𝐿/(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡)               (hacim/zaman) 

L: kirletici yükü (kütle/zaman) 

Cmax: Alıcı su ortamında maksimum kabul edilebilir konsantrasyon (kütle/hacim) 

Cnat: Alıcı su ortamında doğal konsantrasyon (kütle/hacim) 

(Eşitlik 22) 

Bir üretim prosesi için toplam su ayak izi ise mavi, yeşil ve gri su ayak izlerinin toplamı alınarak 

hesaplanabilir (Eşitlik 23). 

𝑆𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑖𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝑆𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑖𝑚𝑎𝑣𝑖 + 𝑆𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑖𝑦𝑒ş𝑖𝑙 + 𝑆𝑢 𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑖𝑔𝑟𝑖                       (hacim/zaman) 
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(Eşitlik 23) 

Son yıllarda su ayak izi, sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramları giderek önem kazanmış ve bu kavramlar 

pratikte de oldukça önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu doğrultuda birçok endüstriyel ürünün 

üretiminde su ayak izlerinin değerlendirildiği çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Okadera vd. 

(2014) farklı fosil yakıtlardan enerji üretiminde su ayak izi değerlerini incelemişlerdir. Bu çalışmada ham 

petrol üretiminde su ayak izinin 1,01-1,1 m3/GJ olduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada doğalgazdan, 

kömür ve biyoetanolden enerji üretiminde su ayak izi değerlerinin sırasıyla 0,11, 0,17 ve 75.51 m3/GJ 

olduğunu rapor etmişlerdir (Okadera vd., 2014). Ruini vd. (2013) makarna üretiminde su ayak izinin 

1.336-2.847 L/kg makarna olduğunu rapor etmişlerdir. Ene vd. (2013) alkollü içecek üretimi yapan bir 

tesiste mavi, yeşil ve gri su ayak izi toplamı 1.401 m3/ton olarak bulmuşlardır. Toplam su ayak izinin 

%82’sini yeşil, %3’ünü mavi ve %15’ini ise gri su ayak izinin oluşturduğunu rapor etmişlerdir. Palhares ve 

Pezzopan (2015) konvansiyonel ve organik süt ve süt ürünleri üretiminde su ayak izlerini incelemişlerdir. 

Buna göre konvansiyonel ve organik süt üretiminde yeşil su ayak izinin sırasıyla 884 ve 702 L/kg süt; mavi 

su ayak izinin 75 ve 97 L/kg süt; gri su ayak izinin 463 ve 711 L/kg süt olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Elde ettikleri sonuçlara göre organik süt üretiminin su ayak izinin konvansiyonel süt üretimine göre daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Palhares ve Pezzopan, 2015). Ma vd. (2018) ham çelik üretim 

tesisinde mavi su ayak izinin 7,09 m3/ton çelik ve gri su ayak izinin 12.6 m3/ton çelik olduğunu 

belirtmişlerdir. Berger vd. (2012) Avrupa’da otomobil üretiminde su ayak izinin 52-83 m3/araç olduğunu 

rapor etmişlerdir. Bir başka çalışmada ise Türkiye’de pamuk lifi üretiminde yeşil, mavi, gri ve toplam su 

ayak izi değerlerinin sırasıyla 1.076, 5.271, 490 ve 6.836 m3/ton olduğu rapor etmişlerdir (Mekonnen ve 

Hoekstra, 2010; Chico vd., 2013). Chico vd. (2013) pamuklu pantolon üretiminde toplam su ayak izinin 

ortalama 3.233 m3/adet ve lyocell pantolon üretiminde ise toplam su ayak izinin ortalama 1.454 m3/adet 

olarak hesaplamışlardır. Farklı sektörlere dair sunulan su ayak izi değerleri tesislerin hem kendi 

performanslarını değerlendirmeleri hem de karşılaştırmalar yaparak kendi su verimliliği potansiyellerini 

değerlendirmelerine imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla endüstriyel su verimliliği çalışmalarında su ayak izi 

değerleri de hesaplanmalı, tesisler bu değerleri su verimliliği performanslarını değerlendirmede ve 

geliştirmede kullanmalıdır. 
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5. TARIM SEKTÖRÜ 

Tüm dünyadaki temiz suyun büyük bir çoğunluğu tarımsal alanlarda sulama amacıyla kullanılmaktadır. 

Bu durum, tarım sektörü genelinde yapılacak iyileştirmelerle sağlanacak verim artışının ne denli önemli 

olduğunun bir göstergesidir. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her 

biçimini sona erdirmeyi, başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip 

olmasını hedeflemektedir. Bu amaçla özellikle başta tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan verimlilik artışının 

sağlanması için altyapı ve teknolojiye yatırım yapılması gerekmektedir (3. Tarım Orman Şûrası, 2019). 

2050 yılına kadar, tarımsal faaliyetler küresel olarak % 60 ve gelişmekte olan ülkelerde %100 daha fazla 

gıda üretme zorunluluğundadır. Küresel tarımsal su ihtiyacının mevcut büyüme oranları sürdürülemez 

olduğundan, su kayıplarının azaltılması ve en önemlisi suyla ilişkili olarak ürün veriminin artırılması 

yoluyla, tarım sektörünün su kullanım verimliliğinin yükseltilmesi gerekmektedir (3. Tarım Orman Şûrası, 

2019). 

Türkiye’nin yüz ölçümü yaklaşık 78 milyon hektar olup Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan havza master plan çalışmalarına göre DSİ proje sahalarında sulanabilir arazi miktarı (1+2+3+4+5. 

sınıf) 9,1 Mha’dır. DSİ proje sahaları dışında kalan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) il envanter 

raporlarında verilen haritalardaki verilerin DSİ standartlarına çevrilmesi ile belirlenen 16,8 Mha sulanır 

tarım arazisi ile birlikte toplam sulanabilir tarım arazisi 25,9 Mha olarak tespit edilmiştir. Mevcutta kabul 

edilen ekonomik olarak sulanabilir arazi varlığı değeri olan 8,5 Mha rakamının gelişen ekonomik ve 

teknolojik şartlar dikkate alındığında artan bir eğilim göstereceği değerlendirilmektedir. Halihazırda brüt 

6,60 Mha alan için sulama alt yapısı sağlanmış, geriye kalan 1.90 Mha için de çalışmalar devam 

etmektedir (3. Tarım Orman Şûrası, 2019). 

Türkiye'de işletmeye açılan toplam sulama alanlarının %66'sını DSİ Genel Müdürlüğü (4,31 Mha) 

tarafından tesis edilen sulamalar, %20'sini mülga Toprak-Su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

sulamaları (1,29 Mha) ve %14'ünü Halk Sulamaları (0,89 Mha) oluşturmaktadır (3. Tarım Orman Şûrası, 

2019). 

Türkiye’nin su potansiyeli ve sulamalarda kullanılan miktarı gösteren bilgiler Tablo 32’de verilmiştir 

(DSİ)12. 

Tablo 32. Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Tarımsal Kullanımı. Kaynak: DSI (2020). 

Yıllık yağış miktarı 450 milyar m³ 

Toplam kullanılabilir su miktarı 112 milyar m³ 

Toplam kullanılan su miktarı 57 milyar m³  (% 100) 

Sulamalarda kullanılan su miktarı 44 milyar m³  (% 77) 

2019 yılı itibariyle DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan tarım alanlarının %72’si açık, %28’i ise 

kapalı borulu sistemlerden oluşmaktadır. İnşa halindeki projelerin ise %6’sı açık, % 94’ü ise kapalı borulu 

                                                                 
12 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. (Erişim tarihi: Şubat 2020). 
Toprak ve Su Kaynakları. Erişim adresi: http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari. 
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sistemdir. İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre işletmedeki tesislerde %62 yüzeysel, %21 

yağmurlama, %17 damla sulama yöntemi kullanılmaktadır. Günümüzde inşa edilen sulama şebekelerinin 

neredeyse tamamı kapalı boru sistemi olarak inşa edilmektedir (3. Tarım Orman Şûrası, 2019). 

Türkiye’de hala yüksek oranda uygulanan geleneksel sulama yöntemleri nedeniyle sulamalardaki 

verimler çok düşük değerlerdedir. Etkin kullanılmayan su kaynakları hem sulama verimini düşürmekte, 

hem de çevresel etki anlamında olumsuzluk yaratmaktadır. 

Bu anlamda modern sulama teknikleri sayesinde, basınçlı sulama sistemleri ve tarla içi 

yağmurlama/damla sulama yöntemleri, suyun en etkin şekilde kullanılmasına ve ölçülebilmesine olanak 

sağlamaktadır. 

On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023)13 tarım, öncelikli gelişme alanları başlığı altında 

değerlendirilmiştir. “Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli 

beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü 

artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir 

tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır” ifadesiyle de kalkınma planındaki temel amaç ifade 

edilmiştir.  

On Birinci Kalkınma Planı’nda tarım sektöründe varılmak istenen hedefler tablo 33 ile  verilmiştir. 

Tablo 33. Tarım Sulama Hedefleri (On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

 

 “Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” 

(16.02.2017, R.G. 29981); sulama suyu temininde, iletiminde, dağıtımında, mevcut şebekelerin 

yenilenmesinde ve kullanımında verimliliğin artırılması, su tasarrufunun sağlanması ile su kayıplarının 

azaltılmasına ve izinsiz kullanımların önlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Yönetmelik ile,  yürürlük 

                                                                 
13 On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Erişim tarihi: Ekim 2020. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-
content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf 
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tarihinden itibaren yedi yıl içerisinde sulama randımanının %55 seviyesine yükseltilmesi için sorumlu 

kurumların gerekli tedbirleri alması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Uygulanacak tedbirlerin amacı da 

sulama verimliliğinin ve randımanının arttırılmasıdır. 

Tarım sektöründe su kullanım verimliliğini iyileştirmeye yönelik herhangi bir Eylem Planı, şu tedbirleri 

içermelidir14; 

 İletim ve dağıtım hatlarındaki yüksek su kayıplarının azaltılmasına yönelik tedbirler: Kapalı 

sistemlerin inşa edilmesi/ mevcut sulama altyapılarının yenilenmesi/modernizasyonu.” 

 Tarla içi uygulama sistemlerindeki su kullanım verimliliğini iyileştirmeye yönelik tedbirler: 

Şebekenin parsel iletim hatları ile tarla başına kadar uzatılması ve tarla içinde yağmurlama-

damla sulama altyapısının oluşturulması. 

 Su yönetimine ilişkin tedbirler: Otomasyon ve Telekontrol Sistemlerinin (SCADA) Uygulanması. 

 Diğer tamamlayıcı tedbirler: Çiftçi kapasitelerinin geliştirilmesi, suyun fiyatlandırılmasına 

yönelik tedbirler ve sulama yönetimine yönelik tedbirler. 

Metodolojik Rehber kapsamında, tarımsal sulama verimliliğini etkileyen sebeplerin anlaşılması için, 

tarımsal sulamanın genel karakteristiklerinin belirlenmesi gereklidir.  

Tarımsal üretimde verimlilik artışının en önemli unsurlarından su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulu 

tarım alanlarının etkin kullanımı, gıda arzı noktasında da önem arz etmektedir. Nüfus artışına bağlı olarak 

yaşanacak darboğazlar ve iklim değişiminin neden olacağı baskılar birim alanda su kaynaklarının daha 

verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Özellikle istenilen miktar ve kalitedeki suyun istenilen zaman ve 

mekanda sağlanması için gerekli altyapının ve teknolojinin oluşturulması, sektörel bazda tahsisi, kullanım 

sonrası iyileştirilmesi, yeniden kullanımı, çevrenin korunması, sosyal adaletin sağlanması, ekonomik 

kalkınmayı desteklemesi ve uluslararası hukuka uygun olarak işletilmesi gerekmektedir (3. Tarım Orman 

Şûrası, 2019). 

  

                                                                 
14 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2020). A3.5.3. TARIMSAL PİLOT 
ALAN (AFYONKARAHİSAR ÇAY EBER) FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları 
Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi. 
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Şekil 32. Tarım Sektöründe Verimlilik Değerlendirmesinin Aşamaları.
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Planlama aşamasına geçilmeden önce mevcut durumun detaylı analizi yapılmalıdır. Mevcut durum 

tespitinde faydalanılabilecek veri toplama formu, rapor eklerinde (Bkz. Ek-3) yer almaktadır. Aşağıdaki 

bölümlerde. 

5.1. Mevcut Durum Değerlendirmesi   

Mevcut durumun değerlendirilebilmesi için yapılacak envanter çalışmaları kapsamında tüm sulamalar 

için ihtiyaç duyulan bilgiler bir araya getirilmelidir. Bu envanterlerde, konum, yüzey alanı, sulama sistemi, 

sulama oranı, bitki deseni, su kaynağı (yerüstü veya yeraltı), su ihtiyacı, sulama randımanları, işletme 

durumu, işletme tarihi, işleten kurum, iletim ve sulama teknikleri, tarla içi uygulama yöntemleri gibi 

bilgilere yer verilir.  

Sulama Konumu ve İşletme Bilgileri 

Envanter çalışmaları kapsamında her bir sulama sahasının il, ilçe, köy, sulama adı, su kaynağı, yatırımcı 

kurum, işletme durumu, işletmeci ve işletme tesis tarihi gibi katalog bilgileridir.  

Sulama Alanı ve Oranı 

Envanter çalışmaları kapsamında her bir sulama sahasının mevcut ve gelecekte sulama alanı ve mevcut 

sulama oranı bilgilerini içermektedir. Sulama oranı bilgilerinin doğru tespit edilebilmesi için anket ya da 

gözlem çalışması yapılmalıdır. 

Sulama Sistemi ve Sulama Yöntemi 

Envanter çalışmaları kapsamında her bir sulama sahasının mevcut ve gelecekte sulama sistemleri ve 

sulama yöntemleri bilgilerini içermektedir. Bazı bilgiler sulamaya özel tespit edilebilmekle beraber bazı 

bilgiler ilçe/köy bazında olabilir. Sahada salma sulama yapılan alanın oranı da bu kapsamda belirlenir.  

Sulama Randımanları 

Envanter çalışmaları kapsamında her bir sulama sahasının mevcut ve gelecekte iletim ve çiftlik randımanı 

bilgilerini içermektedir. Bu değerlerle her bir sulama alanı için sulama randımanı değeri hesaplanabilir 

(Sulama Randımanı = İletim Randımanı x Çiftlik Randımanı). 

Bitki Deseni ve Su İhtiyaçları 

Mevcut durum çalışmalarına ilişkin envanter çalışmaları kapsamında her bir sulama sahasının mevcut ve 

rehabilitasyon sonrası durumda bitki deseni ve toplam su ihtiyacı bilgileri belirlenmelidir. Mevcut 

(projesiz) ve projeli durumdaki bitki desenleri kullanılarak yapılacak tarımsal ekonomi çalışmaları ile çiftçi 

gelirlerindeki artış hesaplanabilir. Projeli durumda birim kazancı yüksek bitki deseni seçilmesinin yanı sıra 

mevcut bitkiler daha verimli sulanacak ve çiftçi gelirinde artış olacaktır. 

Envanterlerin tamamlanmasında kullanılabilecek belli başlı bilgi kaynakları şunlardır: 

 Master Planlar: hidroloji, hidrojeoloji, tarımsal ekonomi, su kullanımları ve su yapılarının 

envanteri gibi bölümlerde yer alan bilgiler için, 

 İÖİ'ler ve büyükşehir belediyeleri tarafından sunulan envanterler, 
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 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün (TRGM) ve mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

(KHGM) Ulusal Sulama Envanteri, 

 DSİ Bölge Müdürlüklerinin web siteleri, 

 DSİ tarafından sunulan sulama projelerinin (hem yerüstü hem yeraltı) CBS veri setleri, 

 Yatırımı ve işletmesi DSİ tarafından yapılan büyük ölçekli sulama tesislerinin yıllık istatistikleri, 

 Projeler kapsamında yapılan anketlerle elde edilen veriler, 

 TÜİK tarafından sunulan veriler ve web sitelerinde yer alan bilgiler,  

 "Sorunlu Tarım Arazilerinin Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi (STATIP)" ne ait CBS veri setleri. 

Her bir proje için hazırlanan proje envanteri ile proje kapsamındaki sulama alanlarına ait farklı türdeki 

birçok bilginin bir araya getirilmesi sağlanır. Proje alanının adı, konumu, işletmecisi, işletme durumu, gibi 

katalog bilgilerinin yanı sıra, sulama oranı, bitki deseni, sulama randımanı gibi zirai altyapıya sahip, 

sulama alanı, sulama sistemi, sulama yöntemi gibi hidrolojik altyapıya sahip, işletme tesis tarihi, 

işletmeye açan kurum, iletim ve sulama teknikleri, tarla içi uygulama yöntemleri gibi altyapıyı ilgilendiren 

birçok bilgiye yer verilir. Envanter bilgileri, sadece güncel değil aynı zamanda, özellikle master planlar 

gibi geleceğe yönelik çalışmaların yapıldığı raporlardan alınan bilgileri de içermektedir. Envanter 

çalışmaları kapsamında toplanması gerekli olan ve sulama verimliliğini etkileyen faktörler ile sulama 

karakteristik bilgileriyle olan ilişkisi alt başlıklarla detaylandırılmaktadır. Her bir başlıkta, bu faktörlere 

ilişkin karakteristik özellikler ve sulama verimliliğine etkileri aktarılmıştır.  

5.1.1. Su Kaynağı ve Sulama Tipi 

Tarıma elverişli bir sahada sulama projesi gerçekleştirebilmek için en önemli kriter ulaşılabilir bir su 

kaynağıdır. Su kaynağının durumu (yeraltı ve yerüstü) ve suyun sulama sahasına ulaştırılabilme şartları 

sulama projesinin rantabilitesini etkilemektedir. Uygun arazi ve jeolojik şartların sağlanması durumunda 

regülasyonlu su kaynakları (baraj, gölet vb.) tercih edilmelidir. Suyun regüle edilebilmesi aynı su 

kaynağından daha fazla alanın sulanmasını sağlamaktadır. Su kaynağının sulama sahasına mesafesi de 

proje rantabilitesi için önemli bir etkendir.  
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Şekil 33. Sulama Amaçlı Banaz Kızılcasöğüt Göleti.  

Sulanacak sahanın kotu ile suyun kaynağından alındığı kot, sulama tipini belirlemektedir. Su kaynağı 

kotundan daha yüksek kotlardaki sahaların sulanabilmesi için suyun pompa yardımıyla üst kotlara terfi 

edilmesi gerekmektedir. Bu tip sulamalara pompajlı sulama denilmektedir. Suyun kaynağından alınarak 

doğrudan sulama sahasına ulaştırılmasıyla gerçekleşen sulamalar ise cazibeli sulama olarak 

isimlendirilmektedir. İşletme kolaylığı ve pompajlı sulamanın çiftçiye getirdiği ek enerji maliyeti sebebiyle 

cazibeli sulamalar tercih edilmelidir. Aynı sulama sahası içinde hem pompajlı hem cazibeli sulanan 

alanlar olabilir.  

Yeraltı suyu (YAS) kuyuları kullanılarak yapılan sulamalar pompajlı sulamalardır. Yeterli miktarda yerüstü 

su kaynağı olmayan bölgelerde tercih edilmektedir. YAS kuyularından alınan suların uygun kotta imal 

edilecek bir regülasyon havuzuna basılmasıyla, su regüle edilerek daha fazla alanın sulanması 

sağlanabilir.  
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Şekil 34. Afyonkarahisar Çay Eber Yeraltı Su Kuyusu Koruma Odası. Kaynak: SYGM (2020). 

5.1.2. Terfi İstasyonu, Cebri Boru ve Regülasyon Havuzu  

Pompajlı sulama, su kaynağından daha üst kotlarda sulama yapılabilmesi için suyun daha üst kotlara terfi 

ettirilmesiyle yapılan veya basınçlı sulama sistemlerinde gerekli basınçla sulama suyunun temin edilmesi 

için yapılan sulama tipidir. Terfi istasyonları, suyu doğrudan kaynağından sulama parsellerine 

pompalayabilir, ancak mevcut suyun gerekli sulama akışıyla depolanması ve düzenlenmesi için genellikle 

regülasyon havuzları kullanılmaktadır. Hem terfi istasyonları hem de su depoları, Bölüm 3.1’de ele 

alınmış olup bu altyapıların sulama alanlarına uygulanmasına ilişkin kısa tanımlar aşağıda sunulmuştur. 

Terfi İstasyonu : 

Suyu daha üst kotlara terfi ettirebilen bir dizi pompadan oluşan üstü kapalı ya da açık yapılardır. 

Basılacak suyun debisi ve basılacak yükseklik pompaların ve elektrik motorların seçiminde etkindir. 

Sulama uygulamalarında terfi istasyonunun yapması gereken iki ana eylem vardır: (i) basınç artırma veya 

(ii) pompa emiş yüksekliği. Normalde bu uygulamalar için kullanılan dört pompa tipi; yatay santrifüjlü, 

dalgıç, dikey türbinli ve dikey çok kademeli pompalardır. 

Mevcut basınç, sulama sistemi için yeterli olmadığında sulama şebekesindeki basıncı artırmak 

(yükseltmek) için hidroforlar kullanılır. Sık kullanılan iki pompa tipi, yatay santrifüjlü ve dikey çok 

kademeli pompalardır. Pompa seçimi, üç temel faktöre göre yapılmaktadır: ulaşılması gereken verimlilik, 

ulaşılacağı öngörülen verimlilik ve pompalanan suyun kalitesi. Dikey çok kademeli pompalar, temiz suyun 

(büyük katı maddeler veya debris içermeyen) ele alınması ve yüksek basınçların yönetilmesi için 

tasarlanırken yatay santrifüjlü pompaların daha düşük bir maksimum basınç aralığı bulunmakta ve 

bunlar kirli suyu ele almaktadır. 
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Pompa emiş yüksekliği uygulamalarında sistemde gelen basınç yoktur, bunun yerine sistem,  göl, nehir, 

birikinti çukuru gibi bir su kaynağından su çekmektedir. Bu uygulamalarda genellikle yatay santrifüjlü 

pompalar ve dikey türbinli pompalar kullanılmaktadır. Yatay santrifüjlerin iç parçalarına kolayca 

ulaşılabildiği için kurulumları ve muhafaza edilmeleri daha kolaydır. Dikey türbinli pompalar ile dalgıç 

pompalara ulaşmak ise, suyun derininde konumlandırıldıkları için zordur. Fakat öte yandan, suyu pompa 

girişine kaldırmak için bir vakum oluşturmalarına gerek yoktur. 

 

Şekil 35. Suruç Pompa İstasyonu. 

Regülasyon Havuzları: 

Havuzlar genellikle sulama alanları için çok önemli su depolama yapıları olabilecek küçük depolardır. 

Farklı ihtiyaçları karşılamak için kullanılabilirler: 

 Kaynak, kuyu veya diğer kaptaj altyapıları gibi düşük debili kaynaklardan su toplamak ve 

gerektiğinde bu suyu yüksek debiyle verimli bir şekilde kullanabilmek, 

 Gece mevcut olan su kaynaklarının gece depolanmasını sağlamak, 

 Kritik ihtiyaç dönemlerinde kullanmak üzere yağmurlu dönemlerde su depolamak, 

 Sulama debisini ve kaynak debisini düzenlemek. 

Havuz için bir saha belirlenirken su temin edilecek yerin konumu, suyun mevcudiyeti, topraklar, sahanın 

topoğrafyası gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Normalde dere, gölet, körfez gibi yerlere veya 

şiddetli yağışların yüksek debilere neden olarak olarak barajdaki suyu alıp götüreceği yerlere havuzlar ya 

da küçük depolar inşa edilmemelidir. Küçük, akışta olmayan havuzların ve depoların genellikle şiddetli 

yağmur akışını ele almasına gerek yoktur. 

Cebri Boru tarafından üst kotlara taşınan su, regülasyon havuzuna alınarak, buradan çıkacak borulu 

hatlarla üst kotların sulanması sağlanır. Suyun regülasyon havuzunda atmosfere açılması, pompalara ve 

sulama yapacak hatlara işletme kolaylığı sağladığı için tercih edilir. Regülasyon amacı olmayan 

durumlarda basma havuzu ifadesi de kullanılır. Bazı durumlarda 1 terfi istasyonuna hizmet ederken, bazı 

durumlarda birden fazla (özellikle yeraltı suyu sulamalarında) terfi istasyonuna (YAS Pompası) hizmet 

etmektedir. Birden fazla pompa tarafından basılan suların, havuzdan taşmayacak ya da sulama hattına 

yetecek şekilde işletilmesini sağlar. 

YAS kuyuları ile yapılan sulamalarda regülasyon havuzu, sulama sahalarının tek bir noktadan 

sulanmasının yanı sıra, suyun regüle edilerek daha fazla alanın sulanmasını da sağlar.  
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Şekil 36. YAS Sulamasında Terfi İstasyonu – Regülasyon Havuzu Kullanımı. Kaynak: SYGM (2020). 

Bazı sulama senaryolarında, pompa çalışma süreleri, sulama süresinden fazla tutularak, fazla basılan 

suyun depolanarak, daha fazla alanın sulanması sağlanabilmektedir. Gece pompa enerji maliyetinin daha 

düşük olması sebebiyle gece depolaması adıyla yapılan, sulamanın olmadığı saatlerde pompaların 

çalıştırılması ve fazladan basılan suyun sulama süresi başlangıcına kadar depolanması prensibine 

dayanan senaryolarda da büyük hacimli regülasyon havuzuna ihtiyaç duyulmaktadır. 

Pompajlı sulama tipi, çiftçiye yansıyan yüksek işletme maliyetleri sebebiyle tercih edilmezler. Ancak 

uygun su kaynağı olmayan ve tarıma elverişli büyük sahalarda, sulamanın çiftçiye getirdiği ek gelir artışı 

dikkate alınarak tercih edilebilirler.  

5.1.3. Sulama Sistemi ve Sulama Yöntemi  

Sulama sistemi, su kaynağından ve sulama tipinden bağımsızdır. Sulama sisteminin açık kanallı (basınçsız) 

olması durumunda sulama sistemi açık kanallı, basınçlı boru kullanılması durumunda sulama sistemi 

kapalı borulu sistem olarak isimlendirilmektedir. İletim ve dağıtım şebekeleri için ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir. Bir sulamanın iletim şebekesi açık kanallı, dağıtım şebekesi kapalı boru sistemi 

olabilir. Ayrıca kanaletli sulama sistemi de vardır ancak işletme zorluğu ve yapı ömrünün kısa olması 

gerekçeleriyle 2000‘li yıllardan bu yana hiçbir projede tercih edilmemiştir.  

Dağıtım şebekesinin açık kanallı olması durumunda sadece basınçsız sulama yapılması mümkün olur. 

Açık kanallı sulama sistemi farklı kesitlerde (trapez, kutu, dairesel vb.) ve farklı kaplamalarda (beton, 

pere, taş, kaplamasız vb.) yapılabilir.  

Dağıtım şebekesinin kapalı borulu sistem olması durumunda basınçlı sulama yapılması mümkün olur. 

Suyun enerji kotu ve sulanacak arazi kotu şartlarına bağlı olarak, düşük, orta ya da yüksek basınçla 

sulama yapılabilmektedir. 
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Şekil 37. Açık Kanal ve Kapalı PE100 Boru.  

Sulama yöntemi, tarla başına kadar getirilmiş olan suyun tarlaya verilme şeklini ifade etmektedir. Kendi 

içinde de farklı alt kırılımları olmakla beraber başlıca sulama yöntemleri; yüzeysel sulama, yağmurlama 

sulama ve damla sulamadır. Bu yöntemlerden yağmurlama sulama ve damla sulama modern sulama 

yöntemleri olarak kabul edilir. 

Yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulanabilmesi için dağıtım şebekesinin orta/yüksek 

basınçlı borulu olması gerekmektedir. Yüzeysel sulama yönteminin uygulanması için sulama sisteminde 

bir gereklilik yoktur. Her iki sulama sisteminde de uygulanabilir. 

5.1.3.1. Yüzeysel Sulama Yöntemi  

Basınçsız sulama yöntemi olarak da isimlendirilir. Su arazi yüzeyinde yerçekimi etkisi ile ilerler ve bir 

taraftan da toprak suyu alır. Farklı uygulama tipleri vardır.15 

 Salma (Vahşi) Sulama Yöntemi : Salma sulama yönteminde, tarla başı kanalından tarla parseline 

alınan su parsel boyunca arazi üzerinde rast gele yayılmaya bırakılır. Su toprak yüzeyinde ilerlerken 

bir yandan da toprağın suyu alması (infiltrasyon) ile toprak içine girer. Bu uygulama biçiminde, 

sulama doğrultusunda eğimin %3’ü geçmemesi, sulamaya dik yönde olmaması ve tarlanın tesviyeli 

olması gerekir. Su, eğim doğrultusunda düzensiz olarak ilerler ve çoklukla eş olmayan bir su dağılımı 

meydana gelir. Başka bir deyişle, tarla parselinin belirli kesiminde gereğinden daha fazla, belirli 

kesiminde ise gereğinden daha az su uygulaması söz konusu olur. Bu nedenle, çiftlik randımanı son 

derece düşüktür. Salma sulama yönteminin tek avantajı ilk tesis masrafının çok düşük olmasıdır. 

Toprakta tuzluluk ve sodyumluluk sorununun ortaya çıkmasına da neden olduğundan bu yöntemin 

uygulanması pek önerilmemektedir. 

                                                                 
15 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, TIGEM. (Erişim tarihi: Mart 2020). Teknik Bilgiler. Erişim adresi: 
https://www.tigem.gov.tr/Sayfalar/Detay/3e499aad-4775-41ae-aeb4-2707cb44b6a0 
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Şekil 38. Salma Sulama Uygulaması.  

 Tava (Göllendirme) Yöntemi : Tava sulama yönteminde, sulanacak tarla parseli toprak seddelerle 

çevrilerek eğimsiz alt parsellere ayrılır. Bu alt parsellere tava adı verilir. Sıralı bitkilerde ince uzun 

tavalar oluşturulur. Tarla başı kanalı ya da lateral boru hattından su tavalara bir ya da birkaç yerden 

alınır. Tava debisi, suyun tava içerisinde olanaklar ölçüsünde kısa sürede göllenmesini sağlayacak 

kadar yüksek olur. Tavada göllenen su, zaman boyutunda toprağın suyu alması (infiltrasyon) ile 

toprak içerisine girer ve bitki kök bölgesinde depolanır. Tava sulama yönteminin tesis maliyeti 

salma sulama yöntemi gibi düşüktür. Su, salma sulama yöntemine göre daha iyi kontrol edilebilir, 

ancak bu yöntemde de çiftlik randımanı düşüktür. Ayrıca tavaların eğimsiz olması gerektiğinden 

arazi tesviyesi gerektirir. Tava debisi yüksek olduğu için tava başında erozyonu önlemek için özel 

yapılar gerekebilir, derine sızmayı önlemek için kontrollü sulama yapılmasını gerektirir aksi 

durumda toprak altı drenaj sistemi kurmak gerekebilir, bu da maliyeti artırır.  

 

Şekil 39. Tava (Göllendirme) Sulama Uygulaması. 

 Karık Sulama Yöntemi : Karık sulama yönteminde, bitki sıraları arasına karık adı verilen küçük 

kanalcıklar açılır ve su bu karıklara verilir. Su karık boyunca ilerlerken toprağın suyu içine alması 

(infiltrasyon) ile bitki kök bölgesinde depolanır. Karık sulama sistemlerinde tarla başı kanalı ya da 

lateral boru hattından sonra, her karık sulama grubuna hizmet eden eğimsiz dağıtım kanalları ya da 
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delikli (musluklu) karık sulama borularına gerek vardır. İlk tesis masrafı diğer yüzey sulama 

yöntemlerine göre daha yüksek olmakla birlikte yine de düşük olması, iyi bir arazi tesviyesi ve 

sulama işletmesi ile iyi sayılabilecek bir çiftlik randımanının elde edilebilmesi, ağır bünyeli 

topraklarda emniyetle uygulanabilmesi avantajları olarak sayılabilir. Karıktan çıkan suyu 

uzaklaştırmak için yüzey drenaj kanalarının gerekebileceği, kabul edilebilir düzeyde eş su dağılımı 

sağlayabilmek için iyi bir arazi tesviyesinin gerekli olması, karık sırtlarında birikebilecek tuzun toprak 

tuzluluğuna duyarlı bitkiler için sorun olabilmesi, düşen yağışın yüzey akışı oluşturduğu koşullarda, 

yüzey akışının karıklarda yoğunlaşarak erozyon sorunu oluşturması, istenmeyen durumlardır.  

 

Şekil 40. Karık Sulama Uygulaması.  

5.1.3.2. Yağmurlama Sulama Yöntemi  

Suyu toprak yüzeyine yağmur şeklinde püskürten başlıkların yer aldığı borulardan oluşan bir yöntemdir. 

Yağmurlama sulamada su, basınçlı olarak yağmurlama başlıklarına iletilerek yapay bir yağmur halinde 

arazi yüzeyine uygulanır. Uygulanabilmesi için ana ve lateral boru hatlarından oluşan bir altyapıya gerek 

vardır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı 

olarak değişik tiplerde yağmurlama başlığı kullanılır. Taşınabilir, yarı taşınabilir ya da taşınmayan tipleri 

vardır. Yüzeysel sulamaya göre üstünlükleri şöyle sıralanabilir15Error! Bookmark not defined.:  

 Çiftlik randımanı yüksektir. Suyun kısıtlı olduğu durumlarda tercih edilir.  

 Yüksek meyilli, arazi şekilleri bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir. 

 Toprak üstten yıkandığı için çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlamasını engeller ve bitkinin 

toprak üstüne çıkmasını kolaylaştırır. 

 İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır. 

 Toprak derinliği az ve sığ, geçirgenliği yüksek topraklarda en uygun sulama sistemidir. 

 Özellikle denize yakın yerlerde, rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar 

ve zararlı haşereler, yağmurlama ile yıkanabilir. 

 Kontrollü su verme imkânı olduğundan özellikle taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en 

uygun sulama metodudur. 

 Tarla içinde hendek ya da karık yapılmasına gerek olmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal 

işletmelerde kolaylık sağlamaktadır. 

 Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir. 

 Sebze, narenciye bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir. 
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 Bütün bu yararlarının yanında yağmurlama sulama yönteminin ilk tesis masrafı yüksektir, su 

dağılımında rüzgârın olumsuz etkisi vardır ve pompaj gerekmesi durumunda ek enerji masrafına 

sebep olur.  

Yağmurlama sulama yöntemi, farklı tekniklerle ve farklı altyapılarla yapılabilmektedir. Parseldeki bitki 

deseni ve parsel büyüklüğü kullanılacak yağmurlama tipinin karar verilmesinde en önemli etkenlerdir.  

Sık olarak dikilen ya da kök çapları geniş olan bitki çeşitlerinde özellikle eşit miktarda sulamanın gerekli 

olduğu durumlarda mikro yağmurlama yöntemi tercih edilebilir. Damla sulamanın yetersiz kaldığı meyve 

ağaçlarında da tercih edilir. Ayrıca don ile mücadelede ve çok sıcak havalarda ağaçların serinletilmesinde 

etkilidir. 

  

Şekil 41. Mikro Yağmurlama Sulama Uygulaması. 

Engebeli olmayan ve büyük olan sulama sahalarında uygulanan wheel line (tekerlekli) tipi yağmurlama 

sistemleri de, özellikle işçilik giderlerini azaltma yönünde büyük katkı sağlamaktadır. Çok rağbet gören ya 

da yaygın olan bir yöntem olmamakla birlikte, özellikle portatif olmasının avantajları sebebiyle tercih 

edilirler. 

 

 Şekil 42. Wheel Line Yağmurlama Sulama Uygulaması.  
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Center pivot tipi yağmurlama sulamada sistem, betonarme bir platformun üzerinde dairesel dönüş 

yaparak hareket eder ve sulamayı otomatik olarak el değmeden yapar. 50~1100 metre aralığında hizmet 

edebilirler. Düz arazilerde tercih edilmesinin yanısıra eğimli arazilere de adapte edilebilirler.  

 

Şekil 43. Center Pivot Yağmurlama Sulama Uygulaması. 

Türkiye parsel düzeni ve sulama altyapısına uymamakla birlikte, çok yüksek basınç kullanarak 35 lt/sn’yi 

bulan yüksek debili suyu 90 m mesafeye fırlatabilen yağmur tabancaları (rain gun) da vardır. Sabit ya da 

tekerlekli olabilirler. 

 

Şekil 44. Yüksek Basınçlı Yağmur Tabancası.  

5.1.3.3. Damla Sulama Yöntemi 

Sulama suyunun, filtre edilerek süzüldükten sonra, genellikle 12~32 mm çapındaki lateral borular 

yardımıyla, toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde verilmesine damla sulama yöntemi denir. 

Sulanacak bitkinin ve toprağın cinsine bağlı olarak, lateraller üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen 

damlatıcılardan suyun çıkışı sağlanır. Diğer sulama yöntemlerine göre birçok avantajı vardır15:  

 Damla sulama yönteminde çiftlik randımanı yağmurlama yönteminden daha yüksektir. Bu 

yöntemde su damlaları yağmurlamada olduğu gibi havada hareket etmez. Buharlaşma ile su 

kaybı yoktur.  

 Yetiştirilen ürün kalitesi yüksektir. Bitki ve toprak yüzeyi ıslanmasının az olması nedeniyle 

hastalık ve zararlılarının gelişmesi önlenmektedir. 
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 Tuzlu sular sık aralıklarla toprağa verilmezse, toprak suyundaki tuz miktarı aşırı düzeye ulaşmaz 

ve bitkilerin tuzdan zarar görmesi önlenir. 

 Yabancı ot mücadelesi daha kolaydır. Damla lateralleri arasındaki toprak sulanmayarak kuru 

kalacaktır ve kuru toprakta yabancı otlar iyi bir gelişme gösteremeyecektir. Ayrıca toprak 

yüzeyinin kuru kalması sayesinde toprak işleme, ilaçlama, toplama ve taşıma işleri sulama 

anında bile yapılabilmektedir. 

 Örtüler altında malçlama ile yetiştirilen bitkiler için uygundur. Lateral borular örtüler altına 

yerleştirilebilir. Ayrıca sistemin çalışması rüzgârdan etkilenmez ve bu sistemle gübre sulama 

suyu ile beraber bitkiye verilebilir. 

 Eğimli arazilerde diğer sulama yöntemlerine göre su ve toprak kaybına yol açmaksızın daha 

başarılı ve kolay bir şekilde uygulanabilir. 

 Daha sık aralıklarla sulama yapılabildiğinden, su-toprak arasındaki gerilme (tansiyon) diğer 

sulama yöntemlerine göre daha düşüktür. Düşük tansiyondaki ortamda, bitki suyu fazla enerji 

harcamadan alabilmektedir.  

 Sulamadan sonra kaymak tabakasını kırmak ve toprağı havalandırmak amacıyla toprak 

işlemesine gerek kalmaz. İşçilik ve mazot tasarrufu sağlanır. 

 Diğer sulama yöntemlerinde bitkinin ihtiyacı olan gübre bir sezonda en fazla 3-4 defada ve fazla 

miktarda verilmektedir. Gübrelerin bir çoğu bitkiler tarafından alınamadan sulama suyu ile 

derinlere doğru yıkanır ya da aralarda çıkan yabancı otlar tarafından alınır. Damla sulamada ise 

her sulamada ya da iki sulamada bir gübre azar azar ve bitki kök bölgesine (fertigasyon) verildiği 

için toplamda daha az gübre verilir. 

 Sık sık ve azar azar verilen su, toprakta su-hava-gübre dengesinin ayarlanmasını kolaylaştırır. 

 Diğer sulama yöntemlerinde sulama sonrası sahanın tamamında toprak suya tam doymuş hale 

gelirken, damla sulama yönteminde küçük bir toprak hacmi ıslatılır ve sadece bu hacim neme 

doygun hale getirilir. Bu sayede, daha fazla havanın toprak içinde bulunması sağlanmış ve 

CO2’in kök bölgesinden atmosfere salınımı kolaylaşmış olur.  

 Bitkilerin sap ve yaprak bölgesinin ıslatılmaması nedeniyle bazı bitki hastalık ve zararlılarının 

gelişmesi ve önceden uygulanan koruyucuların yıkanması engellenmiş olur. Ürün kalitesini 

arttırır. 

 Sulama, ilaçlama, yabancı otlar ile mücadele, toprak işleme ve hasat gibi işlemlerin en uygun 

zamanda gerçekleştirilmesi önemlidir. Damla sulama yönteminde toprağın çok nemli olmaması, 

bu tipteki tarımsal işlemlerin çok daha kolay ve zamanında ve hatta bazı işlemlerin eş zamanlı 

olarak da yürütülmesini sağlamaktadır. 

 Toprak yüzeyinin tamamen ıslatılmaması ve yapraklara su uygulanmaması nedeniyle 

buharlaşma kayıpları minimum düzeydedir. Böylece bitkinin su tüketimi, dolayısıyla sulama 

suyu ihtiyacı azalmaktadır. 
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 Rüzgardan etkilenmediğinden hemen hemen günün her saatinde sulama yapılabilir. 

 Verilen suyun debisi çok düşük olduğundan, (toprak infiltrasyon hızına göre ayarlanabilir) suyun 

yüzey akışı ve erozyon da önlenmiş olur. 

 Uygulama yerinde suyun basınç değeri yağmurlama sulama yöntemine göre çok düşük 

olmamasına karşın laterallerde ihtiyaç 1~2 kg/cm² arasındadır. Bu da daha küçük çaplı 

laterallerin kullanımını mümkün kılmaktadır. 

 Filtreleme imkânından dolayı düşük kalitedeki suyun (atık su ve tuzlu su) kullanımı mümkündür. 

 Bütün bu yararlarının yanında damla sulama yönteminin ilk tesis masrafı yüksektir, tıkanmaya 

karşı çok hassastır ve toprakta doğru yerin ıslatılması gerekliliği vardır.  

Damla sulama yöntemi, farklı tekniklerle ve farklı altyapılarla yapılabilmektedir. Parseldeki bitki deseni 

ve parsel büyüklüğü kullanılacak damla sulama tipinin karar verilmesinde en önemli etkenlerdir.  

Özellikle bağ ve ağaç gibi sabit kabul edilen bitki türlerinde toprak altı damla yöntemi daha çok tercih 

edilmektedir. Toprak altı damla sulama boruları, ultraviyole ışınlarından, hava sıcaklığı değişimlerinden, 

toprak üstündeki kemirgenlerden etkilenmez ve ısı, ışık ve buharlaşma nedenleriyle damlatıcı çıkışlarında 

oluşabilecek kireçlenme ve yosunlanma riski yoktur. Gübre kullanımında verimliliği arttırır. Tarlada ekim 

ve hasat dönemlerindeki hareketlilikten etkilenmez ve zarar görmez. Uygun derinlikte imal edilmemesi 

durumunda, toprak havalandırma dönemlerinde sistem zarar görebilir. Aşırı sulamanın da önüne geçen 

bu yöntem yüksek randıman değerleriyle ön plana çıkmaktadır. 

  

Şekil 45. Toprak Altı Damla Sulama Uygulaması.  

Yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin farklı uygulama tipleri vardır ve bu tiplerin çiftlik randıman 

değerleri de farklılık göstermektedir. Toprak altı damla sulama yönteminde randıman değeri >%95, 

mikro yağmurlama yönteminde randıman değeri %85~90 seviyelerindedir. Proje kapsamında randıman 

değerleri belirlenirken, damla/yağmurlama sulama yöntemi için çiftlik randımanı %95 kabul 

edilmektedir. Farklı sulama yöntemlerinin randıman artışına etki edeceği kesin kabul edilse de çiftlik 

randımanı değeri değişmeyecektir. 

Yağmurlama ya da damla sulama yöntemlerinde su, tarla sınırına kadar mutlaka ihtiyaç duyulan basınçla 

ve basınçlı boru vasıtasıyla iletilmelidir. Kullanılacak yönteme göre tarla içinde kurulacak altyapı ile 
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sulamanın yağmurlama ya da damla yöntemiyle yapılması sağlanır. Sulama yöntemine göre farklılıklar 

gösteren çiftlik randımanları Tablo 34’te verilmiştir. 

Tablo 34. Farklı Sulama Yöntemlerinde Çiftlik Randımanları. Kaynak: TAGEM&DSI (2017). 

Sulama Yöntemi Çiftlik Randımanı (%) 

Taşınabilir Yağmurlama Sulama 70 

Sabit Yağmurlama Sulama 75 

Center Pivot ve Lineer Move Yağmurlama Sulama 80 

Ağaçaltı Mikro Yağmurlama Sulama 85 

Yüzey Damla Sulama 90 

Yüzeyaltı Damla Sulama 95 

DSİ tarafından kullanılan ve toplam bitki su ihtiyacını Penman-Monteith yöntemi kullanarak hesaplayan 

dsibst programı, yağmurlama sulama için %80, damla sulama için %95 çiftlik randıman değerlerini 

kullanmaktadır. 

5.1.3.4. Farklı Sulama Sistemlerinin Karşılaştırılması  

Daha önceki bölümlerde ele alınan hususları özetlemek üzere farklı sulama sistemlerinin artı ve eksilerini 

içeren bir liste hazırlanmıştır. Tablo 35, her sistemin avantaj ve dezavantajlarını özetlemektedir. 

Tablo 35. Sulama Sistemleri: Avantajları ve Dezavantajları 

SULAMA SİSTEMLERİ AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

Yüzeysel sulama 

yöntemi 

 

 Diğer yöntemlere kıyasla başlangıç 
sermayesi maliyetlerinin düşük olması 

 Düşük enerji maliyetleri 

 Birçok toprak ve ürün koşuluna 
uyarlanabilme 

 Mekanik ekipman kullanımının çok az 
kullanılması ya da hiç kullanılmaması 

 Bakım maliyetlerinin düşük olması 

 Bitki yapraklarının veya meyvelerin 
ıslanmasının önlenebilmesi 

 Toprak tuzluluğunun sızdırma ile etkili 
bir şekilde kontrol edilebilmesi 

 Düşük su verimliliği 

 Kapsamlı arazi hazırlığı gerektirmesi 

 Süzülme oranının yüksek olduğu 
topraklarda suyu düzgün bir şekilde 
dağıtma zorluğu 

 Yüksek işgücü ihtiyacı 

 Özellikle ince bünyeli topraklarda, 
buhara veya taç ıslanmasına duyarlı 
olan ya da kök bölgesi havasız kalan 
ürünler zarar görebilir 

Yağmurlama sulama 

yöntemi 

 

 Su uygulamasının düzgün bir şekilde 
yapılması ve verimli su kullanımı 

 Uygulama miktarı ve oranının kolayca 
kontrol edilebilmesi 

 Birçok toprağa ve topoğrafyaya uyum 
sağlayabilme 

 Hafif ve sık uygulamaların mümkün 
olması 

 Otomasyon uygulandığında düşük 
işgücü maliyetleri 

 Gübrelerin ve diğer zirai ilaçların suyla 
birlikte uygulanabilmesi 

 Başlangıç sermayesi maliyetlerinin 
yüksek olması 

 Nispeten yüksek enerji maliyetleri 

 Su dağıtımının rüzgardan 
etkilenebilmesi 

 Buharlaşma kayıplarının yüksek 
olabilmesi 

 Bazı sistemlerin işgücü ihtiyaçlarının 
yüksek olması 

 Özellikle meyvelerdeki ıslanmadan ve 
sudaki tuzdan kaynaklanan bitki 
hastalığı veya zararlı sorunları 

 Yüzeysel sulama sistemlerine kıyasla 
nispeten yüksek bakım maliyetleri 
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SULAMA SİSTEMLERİ AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

Damla sulama 

yöntemi 

 

 Büyük oranda değişen topraklara ve 
topoğrafik koşullara uyum 
sağlayabilme 

 Yüksek verimlilik ve düzgün uygulama 

 Nispeten düşük enerji maliyetleri 

 Uygulama miktar, oran ve yerinin 
kolayca kontrol edilebilmesi 

 Buharlaşma kayıplarının ve ot 
gelişiminin azalması 

 Gübrelerin ve diğer zirai ilaçların suyla 
birlikte uygulanabilmesi 

 Meyve ve yaprakların damlacıklarla 
ıslanmasının ve böylelikle hastalık ve 
zararlıların önlenmesi 

 Sulamayla ilgili işgücü maliyetlerinin 
düşük olması 

 Damlatıcıların ve deliklerin tıkanmaya 
yatkın olması; su temini için filtreleme 
veya arıtma ihtiyacı. 

 Bakım ve yönetim ihtiyaçlarının çok 
olması; sistemler kolayca otomatik 
hale getirilebilir ancak tarlaların rutin 
olarak izlenmesi gerekir 

 Başlangıç sermayesi maliyetlerinin 
yüksek olması 

 Bakım maliyetlerinin yüksek olması 

 Kemirgenlerin ve mekanik hasarların 
plastik sistemler için sorun oluşturması 

5.1.4. İklim, Su İhtiyacı ve Su Kullanımı  

İklim koşulları, bitkilerin ürün verimliliği üzerinde en büyük etkiye sahip etkenlerden bir tanesidir. 

Buharlaşma ve terleme, hidrolojik çevrimin öncelikli kavramlarındandır. Buharlaşma ve terlemenin 

birleşik etkisine evapotranspirasyon denmektedir. Ilıman kuşaktaki geniş kara alanları üzerinde, yıllık 

yağışın 2/3’ü kadar evapotranspirasyona uğrar, geri kalan 1/3 nehir ve yeryüzü sularından okyanuslara 

doğru akışa geçer. Kurak bölgelerde yağışın %90’ına varan kısmı evapotranspirasyon yoluyla atmosfere 

geri döner15. 

 

Şekil 46. Evapotranspirasyon Şematik Gösterimi.  

Toprağın su tutma kapasitesi, toprak cinsinin yanısıra iklime de bağlıdır ve ürün verimliliği üzerinde 

etkilidir. Bu nedenle, herhangi bir bitkinin, bitki su ihtiyacı hesabında, iklim bilgileri doğru belirlenmelidir. 

Su ihtiyacı hesabında kullanılan meteorolojik bilgilerin ölçülebilmesi amacıyla, 2019 yılı itibariyle Türkiye 

genelinde 1.641 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) vardır (MGM). 
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Türkiye’de yapılan sulama projelerinde, sahanın ihtiyacı olan toplam bitki su ihtiyacı Penman-Monteith 

yöntemi kullanan bir yazılımla (dsibst) hesaplanmaktadır. Sulama sahasının iklimi, sahadaki bitki deseni 

ve buharlaşma miktarı bitki su ihtiyacı değerini etkilemektedir. Bu programdaki veri girişinde, sulama 

sahasının coğrafi ve iklimsel şartları ile bitki deseni bilgileri gereklidir. Programın örnek bir görseli Şekil 

47’de görülmektedir.  

FAO Penman-Monteith yaklaşımına göre bitki su tüketimi (ETc), Referans Evapotranspirasyonu (ET0) 

değerinin bitki katsayısı (Kc) ile çarpımından hesaplanmaktadır. ETc; bitkinin belirli bir dönem için, 

hastalık, besin eksikliği, su stresi gibi sınırlayıcı koşulların olmadığı durumdaki su tüketimidir. Gerçekleşen 

bitki su tüketimi (ETa) ise, bir bitkinin tanımlanmış olan farklı bir ortamdaki su tüketimini ifade 

etmektedir. ETa değeri standart şartlarda ETc’ye eşit olabilir, diğer durumlarda ise ETc değerinden 

düşüktür (TAGEM&DSI, 2016). 

Bir Referans Yüzey veya Potansiyel Evapotranspirasyonun (ET0) ölçülmesi için seçilen yöntem, Penman-

Monteith yöntemidir. Bu yöntem, FAO’nun tüm bölge ve iklimlerdeki ürünlerin su ihtiyaçlarını belirlemek 

için tavsiye ettiği yöntemdir. Denklem, güneş radyasyonu (gün ışığı), hava sıcaklığı, nem ve rüzgar hızı 

gibi standart iklim kayıtlarını gerektirmektedir. FAO’nun önerdiği formül aşağıda yer almaktadır: 

   𝐸𝑇0 =
0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273

𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑢2)
 

 

Bu formülde kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir: 

ET0: referans evapotranspirasyon [mm/gün], 

Rn: bitki yüzeyindeki net radyasyon [MJ m-2 gün-1], G toprak ısısı akış yoğunluğu [MJ m-2 gün-1], 

T: 2 m yükseklikte ortalama günlük hava sıcaklığı [°C], u2 2 m yükseklikte rüzgar hızı [m s-1], 

es: doymuş buhar basıncı [kPa], 

ea: gerçek buhar basıncı [kPa], 

es-ea: doymuş buhar basıncı açığı [kPa], 

: buhar basıncı eğrisinin eğimi [kPa °C-1], 

: psikrometrik sabit [kPa °C-1]. 
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Şekil 47. DSİ Tarafından Kullanılan dsibst Programından Görünüm.  

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından gıda güvenliğini ele almak ve çevresel şartların ve sulama 

yönetiminin bitkisel üretim üzerindeki etkisini değerlendirmek için geliştirilen bir ürün büyüme modeli 

olan AquaCrop programı (www.fao.org), otsu bitkilerin sulama-verim tepkisini simüle eder ve suyun, 

mahsul üretiminde önemli bir sınırlayıcı faktör olduğu koşullara özellikle uygundur. Modelin kullanıcı 

dostu ara yüzü Şekil 48’de yer almaktadır.  

 

Şekil 48. FAO AquaCrop Programından Görünüm. Kaynak: www.fao.org 

FAO’nun diğer bir yazılımı olan CropWat (www.fao.org), toprak özellikleri, iklim koşulları ve bitki deseni 

verilerine dayalı olarak bitki suyu ihtiyacı ve sulama ihtiyacı gereksinimlerinin hesaplanması için 

kullanılabilir. Program, farklı sulama şartlarında ve değişen bitki desenleri için su temininin 

hesaplanmasına izin verir. Sulama sezonu içinde, çiftçilerin sulama uygulamalarını değerlendirmek ve 

yağmurlu dönemlerde ürün verimini tahmin etmek için de kullanılabilir. Modelin örnek bir görüntüsü 

Şekil 49’da yer almaktadır.  
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Şekil 49. FAO CropWat Programından Görünüm. Kaynak: www.fao.org 

Bitki su ihtiyacı ve sulama ihtiyacı bilgilerinin hesaplanması için benzer birçok ücretli ve ücretsiz program 

vardır. Türkiye’de yapılan sulama projelerinde toplam bitki su ihtiyacı hesabı için DSİ tarafından 2015 

yılından bu yana dsibst programı kullanılır. Penman-Monteith yöntemini kullanan program, başvuru 

kaynağı olarak FAO’nun geliştirdiği FAO-56 no’lu yayını esas almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 

araştırma enstitüleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen; bitkilerin büyüme tarihleri ve 

gelişme dönemi uzunluklarına ait bilgiler ve Türkiye genelindeki 256 adet meteoroloji istasyonuna ait 

veriler kullanılarak yaklaşık 10.000 adet farklı bitkinin gelişme dönemi uzunlukları tespit edilmiştir16.  

5.1.5. Su Kalitesi ve Ötrofikasyon 

İçme suyunda olduğu gibi sulamada kullanılacak suyun da belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir. 

Akıntılı su sistemlerindeki fiziksel koşullar ile durgun su sistemlerindeki koşullar birbirinden farklıdır. Bu 

nedenle su kalitelerinde de farklılık görülür. Akıntılı ortamların su sıcaklığı düşük ve çözünmüş oksijen 

değerleri yüksektir. Durgun sularda durum tersidir.  

Akıntılı su sistemleri üzerinde yapılan su tutucu yapıları (baraj, gölet, vb.), suyun hareketini bitirdiği için 

zamanla su kalitesi değişecektir. Özellikle üst havzadaki sel suları ile gelen sediment ve bazı yerleşim 

bölgelerinden gelen kirletici atık maddelerinin birikmesi ile su toplama ortamında su kalitesi değerleri 

düşecektir. 

Sulamada su kalitesi iki açıdan önem teşkil eder. İlk olarak sudaki tuz ve diğer maddelerin varlığı ve 

miktarı, suyun sulamada kullanılamaması ya da sadece belirli bitki türlerinde kullanılmasına neden 

olabilir. İkinci olarak ise, sulamada kullanılacak ekipmanların seçiminde de suyun kalitesi önemlidir. 

Ekipman tip ve özellikleri belirlenirken su kalitesine önem verilmelidir. 

Toprak cinsine de bağlı olmasının yanısıra, sulama suyu, sulanan tarım alanında tuzluluğun birincil 

nedenidir. Sulama suyunun içerdiği tuz miktarı ne kadar fazla olursa, bitki kök bölgesinde biriken tuzların 

                                                                 
16 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSI). (2015). Türkiye’de Bitki Su 
Tüketimi Çalışmaları Sunumu. Erişim Adresi: http://www.dsi.gov.tr/docs/tuhk/t%C3%BCrkiye%27de-bitki-su-
t%C3%BCketimi-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf?sfvrsn=2 
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toplamı da o kadar fazla olur. Sulama yöntemi de önemlidir. Yağmurlama sulama ile salma ve tava tipi 

yüzeysel sulama yöntemlerinde suyun hareketi yerçekimi yönündedir ve bu nedenle topraktaki tuzluluk 

da derinlik arttıkça artar. Karık sulama ve damla sulamada ise, suyun hareketi suyun kaynağından her 

yönde dışa doğrudur. Şekil 50’de farklı sulama yöntemleri için topraktaki tuzlanma durumları 

gösterilmiştir. Daha koyu renk, daha fazla tuz anlamına gelmektedir17.  

  

( Yağmurlama veya Salma Sulama)   (Uzun Tava Sulama) 

  

(Karık Sulama)     (Damla Sulama) 

Şekil 50. Farklı Sulama Yöntemlerinde Tuzluluk.  

Görüleceği gibi, karık sulama ve damla sulama yöntemlerinde tuz, suyun hareketi ile dışa doğru itilmekte 

ve bitki kökünden uzaklaştırılmaktadır. Damla sulama yönteminde başlıklar bitki kök bölgesine yakın 

konulduğu için tuzlu suyla mücadelede daha başarılı sonuçlar vermektedir. 

Su içeriğinde bulunan tuz ve diğer yabancı ve zararlı maddelerin çeşitli bitkiler üzerinde etkileri üzerine 

değerlendirmeler Tablo 36‘da yer almaktadır (Ayers ve ark., 1989). 

Tablo 36. Sulanan Alanlarda Su kalitesi İle İlişkili Problemler. Kaynak: Yurtseven (2020). 

Tuzluluk  

Tuzluluk toprakta suyun alımını, bitki verimini etkileyebilecek 
oranda azaltabilir. 

Suyun İnfiltrasyon Oranı 

Sudaki ya da topraktaki fazla miktardaki sodyum ya da oransal 
olarak düşük miktardaki kalsiyum, bitkinin hiçbir zaman diğer 
sulamaya kadar yeterli miktarda suyu topraktan alabilmesi 
için biriktirilmesi gereken nem miktarının toprağa infiltre 
olmasına izin vermez. 

Özel iyon toksisitesi 

Belirli iyonlar (sodyum, klor, yada bor) bitkide zarar 
oluşturabilir ve sonuçta verimi etkileyebilecek düzeyde 
birikerek bitkiyi etkileyebilirler. 

                                                                 
17 Kurunç, A. (2019) Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Tuzluluğa Sebep Olan Faktörler ve Tuzluluk Etmenleri Ders 
Notları. Akdeniz Üniversitesi. Erişim Adresi: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiE85_4kPnpAhUqx4UKHU9C
Bu8QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Faves.akdeniz.edu.tr%2FImageOfByte.aspx%3FResim%3D8%26SSNO%3D8
%26USER%3D1679&usg=AOvVaw2OupTd8AjLYWhRrmk3EBL 
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Diğer 

Aşırı bitki besin maddesi, verimi ya da kaliteyi azaltır; bitkinin 
yapraklarında ya da meyvede fazla birikim, kalitesini azaltır; 
alet ekipmanın aşırı korozyona uğraması tamir ve bakım 
masraflarını artırır. 

Sodyum  derişiminin yüksek  olduğu  sulama  sularıyla  toprağın  sulanması  genellikle  toprağın  sodyum 

içeriğinin  artmasına  neden  olur.  Sulama  suyunun  sahip  olduğu  tuz  ve  Sodyum  Absorbsiyon  Oranı  

(SAR) değerleri  toprağın  fiziksel  yapısında  önemli  değişiklikler  meydana  getirmektedir. (Temizel K., 

2019) 

Tablo 37. Sulamada Kullanılacak Suların Değerlendirilmesi Rehberi. Kaynak: Ayers vd. (1989). 

Potansiyel Sulama Sorunları Birim 

Kullanımı Kısıtlayan Durumlar 

Yok Az~Orta Yüksek 

TUZLULUK (Bitkinin su kullanımına etkili) 

ECW dS / m < 0,7 0,7~3,0 > 3,0 

TDS Mg / l < 450 450~2.000 > 2000 

İNFİLTRASYON (suyun toprak içerisine infiltrasyonuna etkili. Ecw ve SAR birlikte değerlendirilir) 

SAR=0~3  ve  Ecw=  > 0,7 0,7~0,2 < 0,2 

SAR=3~6  ve  Ecw=  > 1,2 1,2~0,3 < 0,3 

SAR=6~12  ve  Ecw=  > 1,9 1,9~0,5 < 0,5 

SAR=12~20  ve  Ecw=  > 2,9 2,9~1,3 < 1,3 

SAR=20~40  ve  Ecw=  > 5,0 5,0~2,9 < 2,9 

İYON TOKSİSİTESİ (hassas bitkilerde etkili) 

Sodyum (Na+) 

Yüzeysel Sulama SAR < 3 3 ~ 9 > 9 

Yağmurlama Sulama me / l < 3 > 3  

Klor (Cl-) 

Yüzeysel Sulama me / l < 4 4 ~ 10 > 10 

Yağmurlama Sulama me / l < 3 > 3  

Bor (B) mg / l < 0,7 0,7 ~ 3,0 > 3 

DİĞER ETKİLER (hassas bitkilerde etkili) 

Nitrojen (NO3-N) mg / l < 5,0  5~30  > 30 

Bikarbonat (HCO3-) (Yağmurlama Sulamada) me / l < 1,5  1,5~8,5  > 8,5 

pH  Normal Sınırlar 6,5 ~ 8,4 

Tablo 37’den de görüleceği gibi, sulama suyu kalitesine etki eden maddeler 4 ana grupta (tuzluluk, 

infiltrasyon, iyon toksisitesi ve diğer etkiler) değerlendirilir. Tarımsal verimlilik ve sulama verimliliği 

açısından sudaki tuz oranı belirtilen sınırları aşmamalıdır. İnfiltrasyon değerlendirilirken tuzluluk 

kriterlerinden olan Ecw ve sodyum absorbsiyon oranı (SAR) birlikte değerlendirilir. Hassas bitkilerdeki 

iyon toksisitesi etkisinin incelenebilmesi için sudaki sodyum, klor ve bor değerleri kabul edilebilir 

aralıklarda olmalıdır. Ayrıca sudaki nitrojen, bikarbonat (özellikle yağmurlama sulamada) ve pH (suyun 
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içinde bulunan hidrojen iyonlarının (H+) konsantrasyonu) sulama suyu kalitesini etkileyen diğer 

faktörlerdir.    

Ötrofikasyon kelime anlamı ile; göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler 

olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg 

varlığının aşırı şekilde çoğalmasıdır. Ötrofikasyonun ileri safhalarında oksijen tükeneceği için ilgili sistem 

önce bataklığa sonra çayıra dönüşerek su formundan kara formuna geçer. Ötrofikasyon miktarının 

ifadesi için trofik (besin) seviyesi birimi kullanılır. Oligotrofik Seviye, Mezotrofik Seviye, Ötrofik Seviye ve 

Hipertrofik Seviye sıralamasıyla trofik seviye artışları ifade edilir. 

Ötrofikasyon oluşumu fosfor ile azot ve diğer besinlerin yaşlı su alanlarında artması sonucunda meydana 

gelmektedir. Organik maddelerin artması ekosistemdeki üretkenlik düzeyini yükseltmekte ve su yüzünü 

kaplayan algler ve mikroskobik organizmalar güneşin su altına geçmesini engeller ve su altı için önemli 

olan oksijen emilimine zarar verir. Ötrofikasyonun en büyük etkeni fosfattır ve fosfat kirliliği anlamına da 

gelmektedir. 

Diğer bir çeşidi ise insanlar tarafından yapılan kültürel ötrofikasyondur. Su alanlarına bırakılan 

kanalizasyonlar, temizlik maddeleri, gübre, tarımdan dönen su vb. aşırı şekilde besin içeren maddelerin 

suya karışmasıyla oluşur. 

Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi (KASAD) ve Nitrat Direktifi (ND) ötrofikasyon değerlendirmesini bir 

gereklilik olarak açıkça ortaya koymaktadır (ilk direktif “hassas alanları”, yani hassas su kütlelerini 

belirleme uygulamasıyla; ikincisi ise “kirlenmiş suları” belirleme ve ardından “nitrata hassas bölge”leri 

tespit etme uygulamasıyla). Söz konusu bu direktiflerde “ötrofikasyon” terimi açık bir şekilde 

belirtilmekte olup KASAD’da hassas alanların ve arıtma koşullarına uygunluğunun belirlenmesi, ND’de ise 

nitrata hassas bölgelerin tespit edilip eylem programlarının uygulanması ile iki direktifin de 

ötrofikasyonla mücadele kapsamında önlemler ortaya koyduğu görülmektedir. SÇD ise ötrofikasyonun 

ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi için bir temel sağlamakta ve daha önceki AB mevzuatının ortaya 

koyduğu gerekleri de tamamen dikkate alarak suya besin elementi girdisinin (ötrofikasyon) yönetimi için 

daha tutarlı ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaktadır. SÇD ayrıca yerüstü su kütlelerinin ekolojik 

durumunu sınıflandırırken ötrofikasyonun değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Hassas alan 

veya ötrofikasyonla ilgili direktiflerde yer alan değerlendirme ve izlemeye yönelik koşullar genel 

hatlarıyla Tablo 38’de özetlenmiştir (Aksu, 2017). 

Tablo 38. Ötrofikasyonla İlgili Direktifler ve Gereklilikleri. 

DİREKTİF 
ÖTROFİKASYON DEĞERLENDİRME 

GEREKLERİ 

ÖTROFİKASYONLA İLGİLİ MİNİMUM 

İZLEME GEREKLERİ 

Su Çerçeve Direktifi 

Besin elementi zenginleşmesinin 

biyolojik ve fiziko-kimyasal kalite 

unsurlarını etkilediği Ekolojik Durum 

sınıflaması içinde yer almıştır. 

Fitoplankton (6 ay), sucul flora (3 yıl),-

Makro omurgasızlar (3 yıl), balıklar (3 

yıl)-Hidromorfolojik kalite unsurları 

(Hidroloji sürekli -1 ay; diğerleri 6 yıl)-

Fiziko-kimyasal kalite unsurları (3 ay) 

Kentsel Atık Su 

Arıtma Direktifi 

Ötrofikasyondan etkilenmiş su 

kütleleri veya önlem alınmazsa yakın 

gelecekte ötrofikasyondan 

En az dört yılda bir mevcut hassas 

alanlar gözden geçirilir ve yeni alanlar 

tayin edilir. 
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DİREKTİF 
ÖTROFİKASYON DEĞERLENDİRME 

GEREKLERİ 

ÖTROFİKASYONLA İLGİLİ MİNİMUM 

İZLEME GEREKLERİ 

etkilenebilecek su kütleleri uyarınca 

hassas alanları belirlemek. 

Nitrat Direktifi 

“Kirlenmiş suları” belirlemek ve bu 

suların havzasını nitrattan zarar 

görebilir bölgeler olarak tayin etmek. 

Yerüstü ve yeraltı suyu nitrat 

konsantrasyonunu belirlemek için bir 

yıllık sure boyunca izlenmelidir. Bu 

izleme programı en az dört yılda bir 

tekrarlanmalıdır. Yerüstü suları, 

haliçler ve kıyı sularının 

ötrofikasyondan etkilenme durumu 

dört yılda bir gözden geçirilmelidir. 

Tarımsal faaliyetler, bir yandan ötrofikasyonu hızlandırırken diğer yandan sonuçlarından 

etkilenmektedir. Ötrofikasyon sonucunda meydana gelen yosunlaşma problemleri, damla ve 

yağmurlama gibi sulama yöntemlerinde aksaklıklara sebep olmaktadır. Su kaynağı ötrofikasyondan 

etkilenmiş olan sulama alanında, su sisteme verilmeden, tuzluluk, infiltrasyon, iyon ve azot toksitisesi su 

kalitesi kriterlerini karşıladığı kontrol edilmelidir. Ayrıca yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinde 

kullanılan küçük çaplı ve hassas sulama başlıklarının zarar görmemesi için, suda asılı kalan çözülmemiş 

partiküllerin sisteme sokulmaması gerekmektedir. Su kaynağı ötrofikasyondan etkilenen sulamalarda 

mutlaka sulama suyu analizi yapılmalı, analiz sonucuna göre gerekli önlemler alınarak suyun sisteme 

verilmesi sağlanmalıdır.  

 “Durgun Suların Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi”18 

kapsamında, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için çalışmalar yapılmıştır. Havzalarda 

belirlenen durgun suların tamamında gereken analizlerin yapılarak özümleme kapasitelerinin 

belirlenmesi, analizler neticesinde iyileştirme ihtiyacı bulunan durgun suların iyileştirmesi ve korunma 

maksadıyla tedbirlerin belirlenmesi ve elde edilen veriler ile veri tabanı oluşturularak, oluşturulan veri 

tabanının Ulusal Su Bilgi Sistemi’ne entegrasyonu ve raporlanması amaçlanmıştır.  

5.1.6. Toprak Yapısı ve Bitki Deseni  

İklim şartları kadar toprak yapısı da bitki deseni seçiminde etkilidir. Seçilen bitkinin ihtiyaç duyduğu 

mineralleri ve suyu topraktan sağlayabilmesi için toprağın yapısı önemlidir. Toprak infilitrasyon(sızma) ve 

KAR (kıştan artan rutubet) değerlerine uygun bitki seçimi yapılmalıdır.  

Toprağın fiziksel özelliklerinden olan toprak bünye ağırlığı sulama için önemlidir. Ağır bünyeli ve hafif 

bünyeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Kil grubu olan küçük taneli toprak cinsleri ağır bünyeli, kum grubu olan 

iri taneli toprak cinsleri hafif bünyeli kabul edilmektedir. İki grubun farklı oranlarda karışımlı olduğu 

bölgelerde orta bünyeli ifadesi de kullanılmaktadır. Ağır ve hafif bünyeli toprakların temel özellikleri 

Tablo 39’da verilmiştir. 

                                                                 
18 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı (2018). Durgun Suların Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi ve 
Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi. Akarcay Havzası Nihai Raporu. 
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Tablo 39. Sulama Yönünden Önemli Bazı Toprak Özellikleri. 

Toprak Özelliği 
Ağır Bünyeli 

Topraklar 
Hafif Bünyeli 

Topraklar 

Su Tutma Kapasitesi Yüksek Düşük 

Su Geçirgenliği Düşük Yüksek 

Hava Geçirgenliği Düşük Yüksek 

Toprak İşleme Güç Kolay 

Verimlilik Potansiyeli Yüksek Düşük 

Organik Madde Oranı Yüksek Düşük 

Toprağın kimyasal özelliklerinin de verimlilik üzerinde etkisi vardır. Topraktaki organik madde varlığının 

fazla olması; su tutma kapasitesini arttırır, toprak yapısını iyileştirir, bünyesini daha uygun hale getirir ve 

bitki kök gelişimi için uygun ortam sağlar. Bitkilerin toprak içinde en fazla ihtiyaç duyduğu makro besin 

elementleri; azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve mağnezyum, az ihtiyaç duyduğu mikro elementler ise; 

demir, mangan, çinko, bakır, bor, molibden ve klor’dur19.  

Bitki deseni seçiminde dikkate alınan başlıca kriterler ve gerekçeleri şöyle özetlenebilir; 

 Bölgenin iklim şartları : Sulama alanındaki iklim şartlarına uyumlu bitki deseni tercih 

edilmelidir. Örneğin, yüksek kotlarda, kuru ve sert iklim şartlarında, ılıman iklim şartlarında 

yetişen turunçgiller yetiştirilemez.  

 Sahanın toprak yapısı : Toprak yapısı, suyun infilitrasyonu ve su tutma kapasitesi değerlerini 

etkilemektedir. Kapiler basınç etkisiyle köklerinden su alan bitkiler, farklı toprak şartlarında 

farklı oranlarda su alabilirler. Bu durumda aynı bitki, farklı toprak yapısında farklı verim 

sergilemektedir. 

 Ortalama işletme arazi genişliği : Bitkilerin özellikle ekim-hasat dönemleri işgücü 

gerektirmektedir. Tarımsal makinelerin kullanımı İşgücünü azaltacaktır. Bu nedenle büyük 

işletme arazilerinde tarımsal makinelerin kullanımı ile işgücünün birim alandaki maliyeti 

azalacaktır. Örnek olarak küçük bir alanda buğday yetiştirilmesi, ekim-hasat dönemlerindeki 

birim işletme maliyetlerini yükseltecektir. 

 Yakın sulamaların bitki deseni : Sulama yapılacak bölgede ve yakınlarında daha önceki 

tecrübeler dikkate alınmalıdır. 

 Bitkilerin nispi avantajları ile yetişme süreleri : Bitkilerin, kısa yetiştirme süresi, az su 

gereksinimi, az bakım ihtiyacı vb. özelliklerinden kaynaklı avantajları dikkate alınarak tercih 

edilmesidir. 

                                                                 
19 Ankara Büyükşehir Belediyesi. (Erişim tarihi: Mart 2020). Toprak ve Gübre Bilgisi. Bilgilendirme Sunumu. Erişim 
Adresi: https://www.ankara.bel.tr/files/6614/3695/0175/TOPRAK__BLGS_SUNUM.pdf 
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 Ürünlerin iç ve dış pazar talepleri : Bitkiler farklı dönemlerde farklı arz/talep dengesine 

sahiptirler. Özellikle yıllık yetiştirme süresine sahip ürünlerde, piyasadaki arz/talep dengesi 

gözetilerek bitki deseni belirlenir. 

 Üreticilerin eğilimleri : Çiftçilerin ekim-bakım-hasat aşamalarını bildikleri ürünleri tercih etmek 

gibi bir eğilimleri vardır. 

 Etüt sahasının işgücü potansiyeli : Sulama yapılacak bölge çevresindeki mevcut işgücü 

kapasitesi ve nitelikli elemana olan ihtiyacın karşılanabilirliği bitki deseni seçimini etkileyecektir. 

 Türkiye’nin genel tarım politikaları : Ülkelerin genel tarım politikaları, belirli ürünlere yönelik 

eğitim ve teşviklerin arttıtılması o ürünün tercih edilmesinde etkili olacaktır. 

 Tarım kuruluşlarının görüşleri ve sahada görevli mühendisin saha hakkında oluşmuş 

gözlemleri : İl ya da ilçe tarım müdürlüklerinde görevli personelin, yıllar için sahada edindiği 

tecrübelerle, hangi şartlarda hangi bitkinin daha verimli olacağı yönünde bilgi sahibi olması, 

çiftçiyi bitki deseni konusunda etkileyecektir. 

Ekim veya dikim zamanına cevap veren, verimli, kaliteli, pazar payı olan, hastalıklara dayanıklı, çevresel 

ve iklimsel faktörlere uyum sağlayan ve gübreleri etkin kullanan özelliklere sahip çeşit ve türlerle tarım 

yapılması konusunda da bölge çiftçisi bilinçlendirilmelidir. 

Sulama projesi uygulanmayan sahalarda mevcut bitki deseninin oluşmasında ana etken çiftçi kararlarıdır. 

Çiftçi kararları daha çok bir çiftçinin deneme yanılma yoluyla elde ettiği yüksek verim sonucunda diğer 

çiftçilerin de onu takip etmesiyle oluşur. Bazı dönemlerde il tarım müdürlükleri tarafından fidan/tohum 

desteği sağlanarak çiftçilere yönlendirmeler de yapılır. Bu durum zamanla belirli bölgelerde belirli 

bitkilerin daha fazla tercih edilmesi sonucunu getirmiştir.  

 

Şekil 51. Türkiye’deki Belli Başlı Ürünler.  

Bir sahada sulama projesi gerçekleştirilmeden önce, projeli bitki desenleri belirlenerek tarımsal ekonomi 

çalışmalarının yapılması ve projenin yapılabilirliğinin değerlendirilmesi gereklidir. Projenin sahada 

uygulanmasından sonra, projeli bitki desenindeki bitki ekiliş oranlarının sahada gerçekleştirilmesine 

yönelik bir yaptırım uygulanmamaktadır. Sadece il tarım müdürlükleri kanalıyla bazı bitkilere teşvik 

verilmesi ya da ücretsiz bitki/tohum dağıtılması sağlanmaktadır.  
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Sulama projelerinde, sulanacak alan için bitki su ihtiyaçları hesaplanırken, projeli bitki deseni oranları 

esas alınır. Projenin tamamlanmasından sonra, projeli bitki deseninden farklı bitki ekiliş oranları olması, 

proje alanındaki toplam bitki su ihtiyacının, projede hesaplanandan farklı olması anlamına gelmektedir.  

Sahadaki bitki deseninin ihtiyacı olan su miktarının, projede hesaplanan toplam bitki su ihtiyacından 

daha fazla olması durumunda su yetersiz olacak ve sahanın ihtiyacı olan su karşılanamayacaktır. Tersi bir 

durumda ise sahanın ihtiyacı olan su karşılanabilecek ve hatta projede öngörülenden daha az su 

kullanımı olacaktır. Bu durum da bir verim artışı olarak kabul edilebilir. 

Farklı tür bitkilerin iklim şartları, su ihtiyacı, ürün verimi, su alımı, sulama yöntemi ve takvimi vb. bilgileri 

için kullanılabilecek uluslararası kaynaklardan bir tanesi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

internet sitesidir20. 

5.1.7. Yeraltı Su Seviyesi ve Su Tutma Kapasitesi  

Yeraltı suyu, yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle 

yeraltına sızıp orada geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle oluşur. Yeraltı suları, su kaynakları 

arasında ayrıcalığı olan en önemli ve en zengin doğal kaynaklardır. Yerüstü sularının yetersiz kaldığı 

durumlarda, tatlı su elde edebilmek için yeraltı sularının kullanımı oldukça fazladır. Bunlar her yerde 

gerekli derinliğe kuyular vasıtası ile inilmek suretiyle bulunabilirler ve sıcaklıkları yaz ve kış aylarında fazla 

değişmez. (Şen, 2003).21 

  

Şekil 52. Yeraltı Suyu ve Akifer Türleri. Kaynak: Dogdu (2013). 

Tamamen arazinin fiziki şartlarına bağlı olan yeraltı su seviyesi değeri ve toprağın cinsi (bünye ağırlığı) 

toprak su tutma kapasitesini etkilemektedir. Bitki kökleri tarafından suyun alınması, doygun olmayan 

bölgede gerçekleşmektedir. Su tablasının (taban suyunun) yüksek olması, doygun olmayan bölgenin 

azalmasına ve bitki köklerinin doygun bölgede kalmasına sebep olacaktır. Bu durum meydana geldiğinde 

suya toleransı yüksek olanlar (örneğin pirinç) hariç bitkilerin “boğulma” riski yüksek olmaktadır. 

                                                                 
20 FAO. (Erişim tarihi: Mart 2020). Crop Water Information. FAO, Land and Water, Erişim adresi: 
http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/crop-information/en/ 
21 Şen, Z. (2003). Yeraltı Suyu (Hidrojeoloji). Su Vakfı Yayınları, İstanbul. 
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Şekil 53. Doygun Olan ve Doygun Olmayan Bölgenin Şematik Görünümü. Kaynak: Özlü (2020). 

5.1.8. Sulama Parsel leri ve Toplulaştırma  

DSİ standardında yapılan sulama projelerinde, sulama hidrantları 1 çıkış için 6~8 ha alana hizmet 

etmektedir ve en fazla 2 çıkışlı hidrant yapılmaktadır. Bu alana teorik parsel alanı denir. Teorik parsel 

içine birçok tarla girmektedir. Sulamaya ait ortalama parsel büyüklüğü değeri küçüldükçe, teorik parsel 

alanı içindeki tarla sayısı artacaktır. Şekil 54’da görüleceği gibi, parsel iletim hattı sayesinde su alma 

vanasından alınan su, tüm parsellere (tarlalara) taşınabilmektedir. Parsel iletim hattı 110 mm çapında 

PE100 borudur ve her bir hidrant için 1 ya da 1 den fazla olabilir.  

 

Şekil 54. Tarla İçi Şebekesi Planı. 

Parsel iletim hattı üzerinden çıkan bir boru, ucuna konulan ölçme aygıtı ve kontrol vanası sayesinde suyu 

parsele iletmektedir. İçinde kontrol vanası ve ölçme aygıtını bulunduran yapı “Tarla Vanası” olarak 

isimlendirilmektedir. 1 adet tarla vanası 1~4 parsele hizmet edebilmektedir. 
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Şekil 55. Tarla Vanası Kesiti. 

Parsel sayısının çok fazla ve parsel büyüklüklerinin küçük olması durumunda, parsel iletim altyapısını 

oluşturan basınçlı boruların toplam boyunda artış olacaktır. Bu nedenle ortalama parsel büyüklüğü 

değerinin küçük olduğu sulama alanlarında, sulama projesi yapılmadan önce toplulaştırma yapılması 

daha az ilk yatırım maliyeti getireceği için mutlaka tercih edilmelidir. 

Arazi toplulaştırması; aynı şahsa veya aileye ait olup, farklı gerekçelerle ekonomik üretimi, toprak 

muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, şekilleri bozulmuş 

veya dağınık hale gelmiş küçük arazi parçalarının bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde 

birleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi olarak tarif edilebilir. Böylelikle daha düzgün 

şekillere sahip ve daha az sayıda parsel elde edilmiş olur. Toplulaştırma çalışmalarının kapsamı şu şekilde 

özetlenebilir (Yoğunlu A., 2013); 

 Fazla parçalanmış ve şekilleri bozulmuş arazilerin bir araya getirilerek daha az sayıda ve düzgün 

şekilde parsellerin oluşturulması. 

 Tüm parsellere ulaşabilir yol şebekesinin, sulama ve drenaj tesislerinin belirlenmesi. 

 Gerekli sahalarda arazi tesfiyesi ve toprak ıslahlarının yapılması. 

 Köylere ait çevre planlamalarının yapılması. 

 Kırsal alanlarda doğal hayatın ve yeşil alanların korunması çalışmaları. 

 Yerleşim alanları ve toprakların, rüzgar ve su erozyonundan korunması için gerekli önlemlerin 

alınması. 

 Sağlık, spor, eğitim ve sosyal amaçlı tesisler için gerekli sahaların kamulaştırma yapılmadan 

belirlenmesi. 

 İşletmelerin verimli şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. 

 Yol, su, elektrik, telefon vb. altyapı hizmetlerinin planlanması ve arsa isteklerinin karşılanması.  

Toprak kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle birim alandan daha fazla ürün edilmesi gerekmektedir. Bu 

anlamda arazi toplulaştırması yapılarak daha büyük parsellerde, daha az ürün çeşitliliği ve benzer toprak 

yapısındaki sahalarda verim artışı sağlanacaktır. 
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Şekil 56. Arazi Toplulaştırmasının Yol ve Kanal Güzergahlarına Etkisi. Kaynak: Yoğunlu (2013). 

3 milyon tarım işletmesinin bulunduğu Türkiye’de, bu işletmelerin üretim yaptığı arazi büyüklüğü 

ortalama 5,9 ha’dır (ortalama 10 parselden oluşur). Ülke genelinde 30 milyon parsel 40 milyon hissedar 

bulunmakla beraber, bu işletmelerin % 65’i, 5 ha altında, % 83’ü 10 ha altında üretim yapmaktadır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama tarım işletmesi büyüklüğü; İngiltere’de 53,8 ha, Fransa’da 52,1 ha, 

Almanya’da 45,7 ha, İspanya’da 23,8 ha’dır (Kilit, 2014). 

Sulama projelerinden beklenen faydaya ulaşmada en önemli unsurlardan bir tanesi arazi toplulaştırma 

çalışmalarıdır. Sulama projesi ile birlikte arazi toplulaştırması çalışmaları yapılması halinde, kamulaştırma 

ve ilk yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra toplulaştırma neticesinde sulama 

amaçlı su kullanımında %50’ye yakın su tasarrufu sağlanmaktadır.  

Tablo 40. Karaman Gödet Barajı Sahasında Uygulanan Toplulaştırma Projesi’nde Sağlanan Tasarruf. Kaynak: Şengün (2006). 

Yapı Cinsi 
Toplulaştırmasız 

Planlama 

Toplulaştırmalı 

Planlama 
Azalma Oranı (%) 

Kanalet 60.970 m 40.975 m 32,8 

Dirsek ve Şut 200 Ad. 55 Ad. 72,5 

Q80 mm Büzlü Geçişi 1.753 Ad. 808 Ad. 53,9 

Toplulaştırma yapılan sahalardan elde edilen veriler, projelendirmeye başlamadan, öncelikle arazi 

toplulaştırmasının yapılması gerekliliğini göstermektedir. 
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Şekil 57. Eskişehir’de 12.000 ha Arazi Toplulaştırması. 

5.1.9. Drenaj Altyapıları  

Sulama ve Drenaj hangi iklim kuşağında olursa olsun üretimde sürekliliği sağlayan, diğer gelişim 

etmenlerinin değerlendirilmesine olanak sağlayan temeli oluşturmaktadır. Bitkilerde uygun kök gelişme 

ortamının sağlanması ve toprakların kolayca işlenmesi için toprak optimum nem miktarını bulundurması 

drenaj olanaklarıyla sağlanmaktadır (Güngör vd., 2004). 

Drenajı doğru şekilde yapılan sulama sahalarında aşağıdaki gelişmeler gözlenir; 

 Toprakların fiziksel özellikleri düzenlenerek, toprakta yeterli bir hava akımı sağlanır ve ortamda 

fazlalaşan oksijen sayesinde bitki köklerinin solunumu kolaylaşır. 

 Suyun boşaldığı toprak gözenekleri hava ile dolduğundan ıslak topraklara nazaran toprağın daha 

çabuk ısınması ve mikroorganizmalar yardımıyla da organik maddelerin daha fazla ve daha 

çabuk parçalanmaları sağlanır. 

 Tarım arazilerinde toprak içerisinde hava ve nem dengesi düzenlendiği için bitki kök sistemi 

kolay gelişir. Böylece derinlere kadar inen kök sistemi ile bitkiler kurak periyotlarda bile yeterli 

suyu bulabilirler. 

 Toprağın yapısı düzeldiği için özellikle ağır bünyeli toprakların işlenmesi kolaylaşır ve toprak 

işleme araçlarına gerekli olan çeki gücü gereksinimi azalır. 

 Bitkisel üretim arttırılarak bitki desenlerinde ve münavebe sistemlerinde çeşitlilik sağlanır. 

  Tarım arazilerinde birim alandan elde edilen üretimin arttırılması nedeniyle arazi kıymeti 

yükselir. 

 Potansiyel tarım arazisi özelliğindeki ıslak ve bataklık arazi ıslah edilerek tarımsal üretime açılır. 

 Toprakta tuz birikmesi önlenir. 

 Arazide mevcut yapılar, yollar ve diğer tesisler korunur. 

 Çevrede yaşayan toplumun sağlık koşulları iyileştirilir. 

Gerek yağışlı bölgelerde gerekse kurak bölgelerde fazla suların sebep olduğu drenaj sorunları sonucunda 

aşağıdaki durumlar gözlemlenir. 

 Tarım alanlarının çukur yerlerinde uzun süreli su göllenmesi. 

 Tarım alanlarının yüzeyinde fazla suyun sebep olduğu tuzların birikmesi ve lekeler oluşturması. 

 Bitkilerde yaprak yanması ve kök çürümesi ile toprak nemine bağlı bitki hastalıkların artması. 

 Tarım alanlarında sivrisinek benzeri haşerat miktarında artış. 

 Suyu seven yabancı otların gelişmesi ve artması. 
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 Ekim ve hasat zamanlarının gecikmesi ve tarım makinalarının toprak yüzeyinde derin iz 

bırakması. 

 Zaman zaman toprak yüzeyinde ıslaklık görülmesi. 

 Toprak içinde yeterli hava sağlanmadığından ürünlerde verim düşüklüğü görülmesi. 

 

Şekil 58. Drenaj İhtiyacı Olan Bir Sulama Alanı Örneği. 

Drenaj sorunu görülen sahalarda, sorunun çözülebilmesi için drenaj alanına ilişkin etütlerin öncelikle 

yapılması gereklidir. Drenaj etütlerinin amacı, tarım alanlarında uygun drenaj sistemlerinin planlanması 

ve projelendirilmesi için gerekli verileri temin etmektir. Drenaj etütlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki 

verilerin temin edilmesi gerekmektedir; 

 Topoğrafik haritalar. 

 Hava fotoğrafları. 

 Jeolojik haritalar. 

 Tapu kadastro haritaları. 

 Toprak haritaları ve su analiz raporları. 

 Arazi kullanma haritaları. 

 Meteorolojik bilgiler. 

 Hidrolojik bilgiler. 

 Sahada daha önce yapılmış özel çalışma ve raporlar. 

 Yörede mevcut ve yapılmakta olan yapılar. 

 

Fazla suların doğal yollarla uzaklaşabildiği sahalara doğal drenajlı sahalar denir ve herhangi bir ek önlem 

alınmasına gerek yoktur. Drenaj önlemi alınması gereken sahalarda fazla suların uzaklaştırılması için 2 

ana yöntem kullanılmaktadır (Güngör vd., 2004)Error! Bookmark not defined. 

 Yüzey drenaj yöntemleri. 

 Toprakaltı drenaj yöntemleri. 

Yüzey drenaj yönteminde, arazide açılacak kanallarla ya da arazi  yüzeyinde yapılan düzenlemelerle 

suyun uzaklaştırılması sağlanır.   
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Toprakaltı drenaj yönteminde suyun uzaklaştırılması için toprak içerisinde dren boruları kullanılır. 

Yöntemden bağımsız olarak toplanan suların mansap şartı gözetilerek sahadan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. Bu amaçla su toplayıcı kanal ve boruların dışında taşıyıcı kanal ya da borular da teşkil 

edilmelidir. 

Açık kanallı drenaj kanalları, ilk yatırım maliyetinin düşük olması ve kolay işletilmesi gerekçeleriyle çok 

tercih edilirler. Ancak sulama alanında alan kaybı yaşanmasına ve tarlalar arası ulaşımda sorun 

yaşanmasına sebep olurlar. 

 

Şekil 59. Trapez Kesitli Açık Drenaj Kanalı. 

5.1.10. Verimli ve Etkin Sulama Strateji ve Uygulamaları  

Bitki büyüme mevsimi boyunca, topraktaki nem eksikliklerine duyarlı dönemlerde bitki su ihtiyacının tam 

olarak karşılanması, topraktaki nem eksikliğine bağlı olarak bitki gelişmesinin önemli düzeyde 

etkilenmediği periyotlarda ise sulama yapılmayarak ya da kısıtlı su uygulayarak sulama suyundan 

tasarruf sağlanabilir (Doorenbos ve Kassam, 1979). Böylece mevcut su kaynağı ile daha geniş alan 

sulanabilir. Ancak bunun için yeterli ve kısıtlı su koşullarında bitki su tüketimi ile verim değerlerinin 

bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu veriler her bir bitki cinsi için farklı toprak yapılarında çok sayıda araştırma 

yapılarak sağlanabilir.  

Sulama stratejileri olarak ele alındığında, 3 çeşit sulamadan bahsedilebilir: Tam Sulama (Full Irrigation), 

Kısıntılı Sulama (Deficit Irrigation) ve Tamamlayıcı Sulama (Supplementary Irrigation).  Tam sulama, 

buharlaşma talebininin tam olarak karşılandığı, mahsul verimini maksimize etmeyi amaçlayan bir 

stratejidir. Kısıntılı sulama, kuraklığa olan duyarlılığın azaldığı büyüme aşamalarında su uygulamalarının 

sınırlandırarak evapotranspirasyon gereksinimlerinin altında sulamanın uygulanması olarak 

tanımlanmaktadır. Tamamlayıcı sulama ise, yağışın yetersiz olduğu zamanlarda mahsul verimini artırmak 

ve stabilize etmek için sınırlı miktarda su uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Chukalla et al., 2015). 

Kısıntılı ve tamamlayıcı sulama uygulamaları, özellikle kurak koşullarda yağmura dayalı mahsul üretimleri 

için sulama verimliliğini arttırmaya yönelik kısıtlı sulama stratejileridir.Türkiye’de gerek üreticilerin bilinç 

ve eğitim düzeyleri gerekse sulama konusunda yapılan çalışmaların yetersiz olması ve çalışma 
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sonuçlarının üreticilere aktarılmasında yaşanan sorunlardan dolayı aşırı ve hatalı su kullanımı, su 

kaynakları başta olmak üzere toprak, çevre ve bitkiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Tekinel 

ve ark. (2001), Şanlıurfa-Harran sulamasında yapmış oldukları çalışmada gereksinim duyulan suyun 

yaklaşık 5-7 katı sulama suyu verildiğini ve taban suyu düzeylerinin, tehlikeli sınır olarak kabul edilen 150 

cm’den daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır (Değirmenci. 2020). 

Özellikle su kaynaklarının kıt ve suya erişimin zor ve ekonomik olmadığı koşullarda suyun etkin ve 

tasarruflu kullanılmasına yönelik olarak son yıllarda damla sulama ile sağlanan su tasarrufunu daha da 

arttırabilmek için farklı yöntemler geliştirilmiştir. GKS (Geleneksel Kısıntılı Sulama) ve YIS (Yarı Islatmalı 

Sulama - Partial Root Zone Drying) teknikleri bu kapsamda ön plana çıkan uygulamalardır. 

 

Şekil 60. Damla Sulama Uygulaması. 

Geleneksel Kısıntılı Sulama 

GKS tekniği suyun yetersiz ve suya ulaşımın zor olduğu koşullarda bitkiyi strese sokmaksızın belirli 

oranlarda su kısıntısı yaparak gerekenden daha az su uygulayarak önemli verim azalışına neden olmadan 

sulama suyu miktarını azaltan yaklaşımlardan biridir. Kısıntılı sulama uygulaması genel olarak bitkilerin su 

eksikliğine dayanıklı (dirençli) dönemlerinde yapılır (Kaman, 2007). 

GKS’dan amaçlanan; optimum ürünü sağlamak koşuluyla, gerekenden daha az su uygulayarak, mevcut 

su kaynağı ile daha fazla tarım alanı sulanabilir. Bitkiye, maksimum evapotranspirasyon (ET) isteminden 

daha az su uygulanmasının planlandığı bir su yönetim yaklaşımıdır. Eksik sulama uygulamaları farklı 

yaklaşımlarla yapılmaktadır. Bunlar, yöreye, iklime ve bitkiye göre değişiklik göstermektedir. Suyun sınırlı 

olduğu koşullarda; gereğinden az su uygulayarak artırılan suyla, sulanan alanın genişletilmesi ile yaklaşık 

aynı net gelirin elde edildiğini göstermiştir. GKS uygulaması, bitki verimi ile ET arasındaki ilişkiyi ifade 

eden su-verim fonksiyonlarına gerek duyar. GKS, bitkinin belirli bir düzeye kadar su stresine ve 

dolayısıyla verim azalmasına maruz bırakıldığı bir optimizasyon stratejisidir. Aynı alan daha az su ile 

sulanarak birim su verimliliğinde artış sağlanabilir.  

Yarı ıslatmalı Sulama 

YIS tekniği olarak adlandırılan sulama yöntemi, uygulanan su miktarının belirli bir oranda azaltılarak, 

dönüşümlü olarak bitki köklerinin yarısının ıslatılması tekniğidir. Bu işlemde sulama uygulamasında bitki 

köklerinin bir kısmına su verilirken diğer kısmı kuru bırakılır ve uygulama ardışık olarak devam ettirilir. 

Suyun kısıtlı ve pahalı olduğu bölgelerde, YIS tekniği GKS’ya benzer şekilde, daha az su uygulayarak, 

mevcut su kaynaklarından en etkin şekilde yararlanmayı sağlar. YIS tekniğinde kök bölgesinin bir tarafına 

su uygulanırken diğer bir kısmı kuru kalmakta ve bunun sonucunda kuru bırakılan bölgedeki kökler 

kurumaya tepki olarak su kaybını azaltmak amacıyla kök kaynaklı sinyaller göndermekte ve su stresine 
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bir tepki olarak Absisik Asit (ABA) konsantrasyonu artmakta ve fizyolojik olarak köklerden gövdeye doğru 

(ABA’nın) taşınımı artmaktadır. ABA’nın bitkideki bu taşınımı ve miktarının artmasıyla stomalar su 

kaybını azaltmak amacıyla stoma açıklıklarının kapatılması için uyarılmaktadır. Sonuçta bitki daha az su 

almasına karşılık yapraklardan su tüketimini azaltmakta, stres koşullarından olumsuz etkilenmeden 

yaprak ve kök gelişimini düzenlemekte ve fonksiyonlarını devam ettirebilmektedir (Kaman, 2007). 

Sulama uygulamalarında bitki su tüketiminin gerçekçi olarak belirlenmesi ve uygulanacak su düzeyinin 

bitkinin ihtiyacı oranında bitki kök bölgesine verilmesi büyük önem arz eder. Aşırı veya yetersiz sulama 

uygulamalarının gerek bitkilerde gerek toprak yapısında gerekse su kaynakları üzerine olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Sulamanın belli bir programa dayalı ve bilinçli olarak yapılması bitki gelişimi ve toprak ve 

su kaynaklarının sürdürülebilir olması açısından önemlidir.  

Aynı zamanda, sulamadan beklenen yararın sağlanabilmesi için bitkinin suya ihtiyaç duyduğu zamanın ve 

her sulamada uygulanacak su miktarı ve süresinin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Sulama 

programı yapılmadan uygulanacak sular, bitkinin sudan optimum fayda sağlamasını engellemesi yanında, 

işletme maliyeti, tuzluluk-sodyumluluk ve düşük verim gibi arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Her konuda istenen en iyi sonucu almak için bitkide su dengesinin kurulması ve korunması ilk koşuldur. 

Bitkinin su stresine duyarlı olduğu dönemde, sulama geciktirilirse, bir sonraki sulamada fazla su 

uygulansa bile verim düşmektedir. Sulama aralığını bir takvime veya sabit bir sulama programına 

bağlama yerine, bitki gelişim dönemlerine göre değişen bitki su gereksinimlerini karşılama esnekliği 

gösterebilen sulama zamanı ve sulama miktarı saptanmalıdır. 

Daha az su kullanarak sulama yapılması ya da diğer bir deyişle aynı miktarda su ile daha fazla alan 

sulanması için uygulanan yöntemlerden olan GKS ve YIS için bitkiye özel çalışmalar yapılmalıdır. Bu 

çalışmalar kapsamında her bir bitki için GKS ve YIS durumlarında sulama takvimi ve sulama miktarları 

tespit edilmelidir. Çalışmalar sadece teorik değil aynı zamanda pratikte uygulama yapılmasını da 

gerektirmektedir. Seçilen bitki için sulama takvimi ve bitki su ihtiyacının tespiti amacıyla uygulama 

denemeleri yapılarak, su-verim ilişkisinin en yüksek olduğu sulama takvimi ve su miktarı tespit edilir. Bu 

çalışmalar birkaç yıl sürebilir. 

Bir sulama alanının tamamında GKS ya da YIS yapılabilmesi ve sulamaya ait toplam bitki su ihtiyacının 

hesaplanabilmesi için, projeye ait planlama ve uygulama projesi çalışmaları tamamlanmadan, hedef 

bitkiye ait GKS ve YIS çalışmaları tamamlanmalıdır. Çalışmaların tamamlanmasıyla aynı miktarda su ile ne 

kadar daha fazla alan sulanabileceği tespit edilebilir ve altyapı düzenlemeleri projeye dahil edilebilir.  

Proje inşaatının tamamlanmasından sonra yapılacak GKS ve YIS çalışmalarında elde edilecek veriler 

kullanılarak ise, aynı alanın daha az miktarda su ile sulanabilmesi mümkün olabilecektir. Sulama 

sahasında artış olmayacak ancak kullanılan su miktarında azalma olacaktır. 

5.2. Sulama Verimliliğinin İyileştirilmesine Yönelik Tedbirler  

2019 yılı itibariyle sulamaya açılan tarım alanlarının %72’si açık, %28’i ise kapalı sulama sistemlerinden 

oluşmaktadır. Günümüzde inşa edilen sulama şebekelerinin neredeyse tamamı kapalı boru sistemi 

olarak inşa edilmektedir (3. Tarım Orman Şûrası, 2019). 
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Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indirilmekte ve 

tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye 

yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35, damla sulamalarda ise % 65 oranında su 

tasarrufu sağlanabilmektedir (DSİ 2019 Yılı Faaliyet Raporu). 

Mevcut sulamalarda açık sulama sistemlerinin çok fazla oranda olması, sulama verimliliği açısından 

büyük kayba neden olmaktadır. Bu nedenle kapalı boru sistemi ile yeni imal edilen sulama projelerinin 

yanısıra mevcut açık sulama sistemli projelerin de iyileştirilmesi gereklidir. Ana hedef sulama 

verimliliğinin ve randımanının arttırılmasıdır. 

Mevcut sulamalardan hangilerinin iyileştirmeye tabi tutulacağı, iyileştirmeyi yapacak olan kurum 

tarafından hazırlanacak master planlar esas alınarak hazırlanacak olan eylem planları ile kriterleri 

karakterize edilerek tespit edilmelidir. 

Mevcut sulamalarda tavsiye edilen tedbirler DSİ, sulama birlikleri-kooperatifleri, çiftçiler gibi birçok 

kurum kuruluş ve bireyin birlikte hareket etmesini gerektirmektedir.  

5.2.1. Sulama Altyapılarının Yenilenmesi  

İletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere, suyun iletilmesi sırasında yaşanan kayıpları azaltmaya yönelik 

temel tedbir, sulama alanındaki su iletim yapılarının iyileştirilmesidir. Mevcut sulama altyapılarının 

tamamen yenilenmesini ve açık kanalların basınçlı boru hatlarıyla değiştirilmesini kapsamaktadır. (Bkz. 

Şekil 61)  

Açık kanallı sulama sistemleri yerine kapalı basınçlı boru hatlarının tercih edilmesinin temel avantajları 

şunlardır; 

 Topoğrafik olarak uygun olmayan sulama alanlarına tesviyeye gerek kalmadan su iletimi 

sağlanır.  

 Kaplamasız açık kanalların sebep olduğu erozyon ve sızma önlenir. 

 Sulama alanında, açık kanal için alan ayırmaya gerek kalmadığından ekim alanı artmakta sulama 

işçiliği de azalmaktadır. 

 Sulama suyu, proje sahasına daha hızlı, istenilen miktarda ve denetim altında verilir. Gerekirse 

bireysel olarak kullanılan su, sayaç takılarak ölçülebilir. Tesisin kontrolü kolaylaşır ve izinsiz su 

kullanımı azalır. 

 Açık kanallardaki buharlaşma kaynaklı su kayıpları azalır.  

 Su kalitesi, su kaynağından tarlaya ulaşana kadar korunur. 

 

 

 

 

Şekil 61. Açık Kanalların Kapalı Boru Olarak İyileştirilmesi. 
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Sulama altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında yapılması gereken başlıca eylemler şunlardır: 

 Açık kanal olan altyapıların kapalı boru sistemleri ile değiştirilmesi, 

 Cazibeli sulama altyapılarının (kanal ve sanat yapıları) basınçlı sistemlere dönüştürülmesi, 

 Sulama suyu sayaç sistemlerinin uygulanması. 

 

Şekil 62. Kapalı Borunun Hendeğe Döşenmesi İmalatı.  

 

Şekil 63. Yeni Nesil Ultrasonik Sulama Suyu Sayacı.  

5.2.2. Parsel İletim Hattı ve Tarla Vanası Yapılması  

Parsel iletim hattı, su alma vanasından alınan suyu, tarlaların başına kadar ileten borulu sisteme verilen 

isimdir. Ayrıca suyun tarlalara verilebilmesi için her bir tarla başına tarla vanası imal edilmelidir. Tarla 

Vanası, suyun çiftçiye verilmeden önceki son noktadadır. Bu nedenle suyun ölçülmesi ve kontrolü için 

önemlidir. 

Çiftçinin daha iyi hizmet alabilmesi, suya daha rahat ulaşabilmesi için, tarlasının sınırında ulaşabileceği 

bir su kaynağına ihtiyacı vardır. Sulama şebekesinden su alma vanası yapısı yardımıyla alınan su, teorik 

parsel olarak adlandırılan alanın tamamına tek noktadan hizmet etmektedir. Teorik parsel alanı, 1 su 

alma vanası çıkışından sulanacak alanı ifade etmektedir ve içerisindeki birçok farklı çiftçinin tarlası 

olabilir.  

Sulama yapılan sahadaki ortalama parsel büyüklüğü değeri azaldıkça, 1 su alma vanasından daha çok 

parsele hizmet verilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, mevcut sulamalarda iyileştirme yapılmadan önce 

toplulaştırma yapılması, ortalama parsel alanını arttırır ve böylece 1 su alma vanasının daha az parsele 
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hizmet etmesi sağlanmış olur. Daha az parsele hizmet etmesi hem işletme kolaylığı sağlayacak hem de 

parsel iletim hattı ilk yatırım maliyetini azaltacaktır. 

 

Şekil 64. Tam Otomasyonlu Tarla Vanası.  

Otomasyon ve Telekontrol kapsamında, sulama alanındaki toplam ve bireysel su kullanım miktarlarının 

ölçülebilmesi, kontrol ve takip edilebilmesi için sahada tarla vanası gereklidir. 

5.2.3. Tarla İçi Yüksek Verimli Sulama Sistemlerinin Kurulması  

Parsel iletim hattı ve tarla vanası altyapısının tamamlanmasıyla her çiftçi tarla başında yüksek basınçla 

işletilebilecek suya erişim sağlayacaktır. Tarla başında yüksek basıçlı su olsa bile, tarla içinde çiftçi 

tarafından yanlış tercih edilen sulama yöntemi, yüksek su kayıplarına sebep olacaktır. Bu durum tarla 

başına kadar yapılan yatırımların da sorgulanmasını beraberinde getirir. 

Tarla içinde seçilen sulama yöntemi tarladaki ürüne de bağlıdır. Çiftçi tarlasında yetiştirdiği ürüne uygun 

sulama altyapısını yaptırmakla mükelleftir. Proje faydasının tam olarak sağlanması, sulamada verimliliğin 

tamamlanması için tarla içi altyapısının da kurulumu gerekmektedir. Bu durum çiftçiye mali bir yük 

getirecektir ve çiftçinin bu sisteme geçişine engel oluşturacaktır. Bu sebeple kurulumu yapmakla 

mükellef olan çiftçinin yağmurlama ya da damla sulamaya geçişe ikna edilmesi gerekmektedir. Bu yüksek 

verimli sulama sistemlerinin ayrıntıları, Bölüm 5.1’de verilmiştir. 

    

Şekil 65. Tarla İçinde Yağmurlama ve Damla Sulama Uygulamaları.  

Bu maliyetlerin bazı çiftçiler tarafından karşılanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle çiftçilerin bu 

yatırımı kolaylıkla yapabilmesine yönelik bilgilendirme ve destek çalışması mutlaka yapılmalıdır. Avrupa 
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Birliği Fonu, Kırsal Destekleme Fonu, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdareleri, 

Devlet Bankaları vb. kurum ve kuruluşlar tarafından maddi destek ya da kredi kolaylığı sağlanarak 

çiftçilerin ikna edilmesi sağlanabilir. 

Bu anlamda önceki yıllarda ve halihazırda devlet tarafından, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 

bireysel sulama sistemleri desteklenmiştir (Kırsal Kalkınma Destekleri Tebliğ). %50 seviyesindeki bu oran 

tarım sektörünü desteklemek ve çiftçileri bu konuda ikna etmek için belirlenmiştir. Ayrıca öncelikli olarak 

kamu bankalarının, tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredileri mevcuttur. 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ,  

 Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar,  

 Tarla içi yüksek verimli sulama sistemleri yatırım maliyetinin %50’sinin proje maliyetine yansıtılmadığı, 

yani çiftçi tarafından karşılanmasının zorunlu  bırakıldığı senaryoda, yüksek geçim standardına sahip 

olmayan birçok çiftçi, bu yatırımı yapamayacak ya da büyük faiz yükü altına girerek yapacaktır. Bu 

durumun yaşanması; bir taraftan tarladaki ürün verimine, diğer taraftan çiftçinin yaptığı işe olan 

bağlılığına olumsuz yönde yansıyacaktır. Proje kapsamında sulama oranında yaşanacak düşüş, proje 

aşamasında öngörülen proje kazanımlarından uzaklaşılmasına neden olacaktır. 

5.2.4. Otomasyon ve Telekontrol Sistemlerinin (SCADA) Uygulanması  

Sulama projelerinde otomasyon ve telekontrol sistemleri birçok noktada kullanılabilir. Bu sistemlerin 

amaçları kontrol ve izlemedir. Anlık izleme ve uzun vadeli veri toplanması sağlanabilmektedir. Sulama 

projelerinde otomasyon ve telekontrol sistemlerinin kullanılması vasıtasıyla sağlanan kontrol ve izleme 

olanağı, su kullanımında ve sulama yönetiminde verim artışını sağlayacaktır. 

Bir sulama alanını yönetmek ve kontrol etmek için otomasyon ve telekontrol sistemi kullanarak 

aşağıdakilerin elde edilmesi amaçlanır: 

 Değişkenler ve su dağıtım şebekesinin hidrolik durumu hakkındaki bilgileri otomatik olarak 

toplayarak bu bilgileri sunmak ve gerekli raporları hazırlamak, 

 Sulama suyu ihtiyacını karşılamak ve su kayıplarını azaltmak amacıyla, su kaynağı altyapılarının, 

su depolarının, terfi istasyonlarının, su iletim ve dağıtım şebekelerindeki ana boruların ve 

bunlara ilişkin yardımcı bileşenlerin hareketlerini kısa sürede kontrol etmek ve en uygun hale 

getirmek, 

 Su kaynaklarının daha ideal bir biçimde farklı kullanıcılarına tahsis edilebilmesi için bu 

kaynakların mevcudiyeti konusunda tahmin yapmak, 

 Sulama suyu depolarındaki ve şebekenin iletim hatlarındaki seviye ve debi değişimi hakkında 

kısa süreli tahminlerde bulunmak ve otomatik olarak alarm vermek; kesintileri ve olağandışı 

durumları en aza indirmek. 

Sulama suyu dağıtım şebekesinde kurulacak çeşitli kontrol istasyonları aracılığıyla uygulanacak 

otomasyon ve telekontrol sisteminin ana işlevleri şunlardır: 

 Vanaların (açık/kapalı, açıklık oranı) ve pompaların (çalışır halde, beklemede, hizmet dışı) 

durumunun izlenmesi, 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24144&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=K%C4%B1rsal%20Kalk%C4%B1nma%20Destekler
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24144&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=K%C4%B1rsal%20Kalk%C4%B1nma%20Destekler
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210-4.pdf
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 Pompa motorlarının (çalıştırma/durdurma) ve belirli kontrol vanalarının (açma/kapama) 

uzaktan kumanda edilebilmesi, 

 Sulama suyu depolarındaki su seviyesinin izlenmesi ve seviyenin olması gerekenden yüksek ya 

da düşük olduğunda alarm verilmesi, 

 Şebekenin belirli noktalarındaki basıncın izlenmesi ve basınç yüksek ya da düşük olduğunda 

alarm verilmesi, 

 Sulama suyu şebekesinin belirli noktalarındaki debinin ve su hacminin izlenmesi, 

 Pompaların, su mevcudiyetine ve sulama ihtiyacına göre işletilmesi, 

 Terfi istasyonlarındaki elektriksel verilerin (akım, gerilim, enerji tüketimi vb.) izlenmesi ve 

istenmeyen değerler oluştuğunda alarm verilmesi, 

 Uzak istasyonlardan gelen verilerin alınarak Kontrol Merkezinde saklanması ve tablo ve grafik 

şeklinde rapor haline getirilerek sunulması. 

Bu işlevler, Ana Kontrol Merkezi’nde uzaktan ve Uzak Kontrol İstasyonları’nda lokal olarak, kontrol 

panolarına yerleştirilecek HMI (insan-makine arayüzü) operatör arayüzü aracılığıyla yerine 

getirilebilecektir. Kontroller, manuel olarak yapılabileceği gibi RTU’lar (uzaktan kontrol ünitesi) ve/veya 

SCADA sistemi aracılığıyla otomatik olarak da yapılabilir. Çalıştırma modu seçimi, hem farklı uzaktan 

kontrol istasyonlarında hem de ana kontrol merkezinde (yerinde/uzaktan/otomatik) yapılabilmelidir. 

Otomasyon ve telekontrol sistemlerinin sulama projelerinde kullanılabileceği başlıca yerler aşağıdaki alt 

başlıklarla açıklanmaktadır. 

Ana Kontrol Merkezi : 

Otomasyon ve uzaktan kontrol kapsamında elde edilen anlık ve uzun süreli verilerin takip edilebilmesi 

için bir ana kontrol merkezi kurulmalıdır (Bkz. Şekil 66). Merkez veri takibi ve depolamasının yanı sıra 

sistemin kontrolü üzerinde de etkilidir. Kurulacak merkezin kontrolü sulama yönetimi tarafından 

sağlanmalıdır.  

Merkezde, uzaktan ve kablosuz iletilecek bilgilerin anlık görülebileceği ve depolanacağı ve aynı zamanda 

enerji kesintisinden etkilenmeyeceği bir altyapı tesis edilmelidir. 
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Şekil 66. Ana Kontrol Merkezi Şematik Gösterimi. 

Terfi İstasyonu ve Regülasyon Havuzu Arası Otomasyon : 

Terfi İstasyonu ve Regülasyon Havuzu içeren sulamalarda havuz seviyesi, kullanılan su ile basılan su 

arasındaki dengeye bağlıdır. Havuzda her zaman istenen su seviyesinin sağlanabilmesi için de su seviyesi 

ile pompalar arasında bir iletişim kurulmalıdır. Böylece su seviyesine bağlı olarak pompaların devreye 

girmesi ya da devreden çıkması otomasyonla sağlanabilir.  

Sulamada talebin düşmesi ve arz edilen suyun fazla olması durumunda, su seviyesi yükselerek havuzdan 

taşar ve su sarfiyatına sebep olur. Tersi durumda, sulamada talebin artması ve arz edilen suyun yetersiz 

olması durumunda, su seviyesi düşerek sulama boru hattına hava girmesine sebep olur. Sulama boru 

hattına hava girmesi istenmeyen bir durumdur. Hatta giren hava, hava vanaları kullanılarak 

boşaltılamazsa hattın debi kapasitesi azalır. Hava vanaları kullanılarak havuzda olması istenen su seviyesi 

kontrol edilerek su sarfiyatı önlenmiş ve suyun tarımsal sulamadaki verimliliği artırılmış olur. 

 

Şekil 67. Regülasyon Havuzu - Pompa Otomasyonu. 

 

Seviye Düşerse Pompa Devreye Girer

Seviye Yükselirse Pompa Devreden Çıkar
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Su Kullanımının Ölçülmesi : 

Sulamada verimliliğin sağlanabilmesi doğru şekilde kontrol ve ölçüm ile mümkündür. Kullanılan su 

miktarının doğru şekilde ölçülmesi ve sarfiyatın önlenmesi için fiyatlandırılması gerekmektedir.  

Kullanılan suyun doğru şekilde ölçülebilmesi için suyun sisteme ilk girdiği yer ve sistemden çıktığı yerler 

başta olmak üzere gerekli tüm noktalarda ölçme aygıtı gereklidir. Bu nedenle tarla vanalarında ve 

anaboru hatlarının başında debi ölçümü yapılmalıdır. Tarla vanalarında ultrasonik, anaboru hatları 

başında ise boru çapına bağlı olarak ultrasonik ya da elektromanyetik debi ölçer kullanılmalıdır.  

                               

Şekil 68. Ultrasonik ve Elektromanyetik Debi Ölçer.  

Şebekede Basınç Takibi : 

Sulama şebekesinin belirli noktalarına yerleştirilen uzaktan takip edilebilir basınç sensörleri ile borulu 

şebekenin basınç takibi anlık olarak yapılabilir.  

Herhangi bir noktadaki basıncın düşmesi şebekenin o noktasında su çıkışı olduğu anlamına gelir. Eğer o 

bölgede takip edilen etkin bir sulama yapılmıyorsa, bunun anlamı sistemden izinsiz su kullanımı ya da 

boruda patlama-kaçak olarak değerlendirilir ve alarm devreye girer. Böylece kontrol personeli bilgilenir 

ve müdahalede bulunabilir. Özellikle patlama-kaçak durumunda zamanında müdahale edilmemesi 

durumunda çok fazla su sarfiyatı olacaktır. Bu durum suyun verimli kullanımı hedefiyle uyuşmamaktadır. 

 

Şekil 69. Boruda Basınç Kontrolü.  
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Meteroloji İstasyonu Kurulması : 

Sulama projelerinde yapılan bitki sulama suyu hesaplamalarında iklim ve toprak yapısı önemli 

değişkenlerdir. İklim verileri olarak, sulama alanı çevresindeki meteoroloji gözlem istasyonlarındaki 

veriler kullanılmaktadır. Otomasyon ve telekontrol sistemlerinin uygulanması kapsamında sulama alanı 

içinde kurulacak olan meteoroloji istasyonu ile sulama alanı hakkında daha spesifik bilgiler sağlanabilir. 

Sulama sahasının büyüklüğüne göre, sahanın tamamına hitap edecek sayıda meteoroloji istasyonu 

kurulmalıdır. İstasyon kapsamında; hava sıcaklığı, nem, atmosfer basıncı, rüzgar hızı-yönü, güneş 

radyasyonu, yağmur miktarı, toprak nemi gibi birçok parametrenin ölçümü sağlanmalıdır.  

 

Şekil 70. Çok Fonksiyonlu Meteoroloji İstasyonu.  

Kısa vadeli meteoroloji istasyonu verileri kullanılarak, kısa vadeli sulama takvimi ve sulama suyu miktarı 

hesaplamalarında düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca yıllar içinde biriken meteorolojik verilerin ve ürün 

verim sonuçları sonraki yıllar için bitki deseni ve su ihtiyacı bilgilerinin güncelleştirilmesinde kullanılabilir.  

5.2.5. Çiftçiler İçin Kapasite Geliştirme Planı  

Bir tarımsal alanda sulama projesinin tamamlanmasından sonra eski durum ile arasında toprak yönetimi 

ve işletmesi anlamında büyük farklılıklar olacaktır. Bu farkı oluşturan en önemli etkenler bitki deseninin, 

sulama sisteminin ve yönteminin değişmesidir.  

Anadolu çiftçisinin bilgi altyapısı, yıllardan gelen bilgi ve tecrübelerin, büyükten küçüğe, komşudan 

komşuya, köylüden köylüye aktarılmasıyla oluşmuştur. Son yıllarda teknolojinin etkisiyle bilgiye ulaşım 

daha kolaylaşmış ve çiftçinin bilgi altyapısına büyük katkılar sağlamıştır.  
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Bilginin farklı kaynaklardan ve kolay ulaşılabilir olması, mevcut bilgiler ile farklı kaynaklardan edinilen 

bilgiler arasında çelişkiler oluşmakta ve aynı bitki deseni ve aynı sulama dönemi olmasına rağmen farklı 

çiftçiler farklı uygulamalar yapabilmektedir. Bir bitkinin bakımı ve yetiştirilmesi birçok dış etkene bağlıdır. 

Aynı ağacın farklı tür fidanlarının ya da aynı sebzenin birçok çeşit tohumunun olması dış etkenlerin 

başında gelir. Bu dış etkenlerin tamamı doğru şekilde tespit edilmezse, o bitkinin bakımı ve 

yetiştirilmesine yönelik yapılan bilgi aktarımının doğruluğundan söz edilemez.  

Aynı bitki hakkında farklı kaynaklardan edinilen bilgilerle ilgili en büyük sorun, ürüne etkiyen dış 

etkenlerin tam ya da doğru olarak aktarılamaması ya da anlaşılamamasıdır. Bu durum, farklı çiftçilerin 

aynı ürün için farklı uygulamalar yapmasına sebep olmakta ve ürün verimi ve toprak üzerinde olumsuz 

sonuçlara sebep olmaktadır. 

Ülkedeki tarım alanlarına, yıllar içinde farklı kurumların da katkılarıyla çeşitli altyapı yatırımları 

yapılmıştır. Yeraltı su kuyularının açılması, pompa ve elektrik altyapı tesislerinin yapılması, beton 

kaplamalı kanalların imal edilmesi vb. altyapı desteği verilmiştir. Yapılan bu yatırımlar çiftçinin daha fazla 

suya daha rahat ulaşmasını sağlamıştır. 

Çiftçinin daha fazla suya erişimi, sahadaki ürün deseni tercihinde değişiklik yaratabilir. Bu geçişte, 

çiftçinin hangi ürüne geçeceği kararında, geçmiş yıllardan ya da diğer çiftçilerden kazanılmış bilgiler 

önem teşkil etmektedir. Çiftçilerin doğru ürün desenini seçmesi ve yapacağı ek yatırımla damla ya da 

yağmurlama sulama yöntemlerine geçebilmesi için kesin ve doğru bilgiye daha kolay ulaşması 

gerekmektedir.  

Bilgi akışının en kolay ve doğru yoldan sağlanması, çiftçiye ve sulama yönetimine yönelik uygulanacak 

eğitim programlarıyla gerçekleşebilir. Yapılan yatırımların, olumlu anlamda geri dönüşlerinin, kısa 

zamanlı ve etkin olabilmesi için bu tip kapasite geliştirme amaçlı eğitim programları gerçekleştirilmelidir. 

Kapasite geliştirme, tarımsal sulama sektörünün sürdürülebilir gelişiminde temel bir kavram ve stratejik 

bir unsurdur ve özellikle daha fazla su talep eden tarım sektörü için son derece önemlidir.  

Kapasite geliştirme üç seviyede yapılmalıdır: 

 Sektörel bazda (devlet seviyesinde): Sektör ve alt sektör yönetiminin verimli olması için gereken 

ortamın sağlanması ve ortak bilgi ve kaynakların uygulanmasıyla olumlu sonuçlar almak üzere 

gerekli sinerjinin oluşturulması,  

 Kurumsal bazda (sulama yönetimi seviyesinde): Planlama ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi 

ve böylelikle çalışanların becerilerinin toplu olarak kurumun hedeflerine ulaşmada etkili bir 

şekilde kullanılabilmesi; 

 Bireysel bazda (çiftçi seviyesinde): Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda çiftçilerin becerilerini 

geliştirmek için kapsamlı bir program uygulanması. 

Kapasite geliştirme, birbiriyle ilişkili iki kavrama bağlıdır: 

 Devlet düzeyinde uygun ortamın oluşturulması, su kaynaklarının değerlendirilmesi, planlama, 

yönetim, program ve proje oluşturulması, uygulama ve değerlendirme de dahil olmak üzere 

sürdürülebilir su kaynaklarını tüm yönleriyle daha verimli ve etkin bir şekilde ele almak üzere 

kurumların güçlendirilmesi. 
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 Eğitim, öğretim ve iş tatmini ve performansına elverişli çalışma koşullarının oluşturulması dahil 

olmak üzere her düzeyde bireysel becerilerin geliştirilmesi. 

Başta verimli sulama sistemlerine ilişkin en iyi uluslararası uygulamalar ile su kullanımını optimize 

etmeye yönelik toprak ve ürün yönetimiyle ilgili konuları içermek üzere sulama sistemlerinin 

yönetimindeki ana hususları kapsayan bir Kapasite Geliştirme Planı vasıtasıyla tüm bu kabiliyetler 

geliştirilebilir.  

Bu düşünceden hareketle kapasite geliştirme planı aşağıdaki aşamaları içermelidir: 

 Kapasite Geliştirme Planı hazırlanması: Kapasite geliştirme planının hazırlanması, su yönetimine 

ilişkin kurumun kapasite ihtiyaçlarını değerlendirebilecek ve beklenen hedefleri yerine getirmek 

üzere özel bir program hazırlayabilecek su uzmanları, proje yönetimi ve eğitim-öğretim 

konusunda çalışanları içeren ve farklı uzmanlıklar gerektiren bir ekip çalışması olmalıdır. Bu 

kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetler yerine getirilmelidir: 

o Sulama yönetimi ve çiftçilerin kapasite geliştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: 

Mevcutta geliştirilen ve gelecekte geliştirilmesi öngörülen faaliyet ve çalışmaların 

kapsamlı bir analizi ve sulama yönetiminden sorumlu kişilerin ve çiftçilerin mevcut bilgi 

ve becerilerinin tespiti. 

o Kapasite geliştirme programının hazırlanması: Değerlendirilen gereksinimlere göre tüm 

öğretim ve uygulamaya yönelik eğitim faaliyetlerini içeren özel bir kapasite geliştirme 

programının hazırlanması ve her bir faaliyet için hedef kitle ile uygulama takvimi 

belirlenmesi. 

5.2.6. Suyun Fiyatlandırılmasına İlişkin Tedbirler  

Mevcut durumda Türkiye’de tarımsal sulama konusunda yetkili birimler tarafından çiftçilere sulama 

altyapısı sağlanmakla birlikte çiftçilerden kullandıkları su için ödeme alınmamaktadır. Ancak sulama 

organizasyonunu yapan kooperatif ya da sulama birliğinin sulama hizmetini sürdürebilmesi için 

giderlerinin karşılanabilmesi gereklidir. Bu nedenle çiftçiye kullandıkları su oranında işletme gideri 

tahakkuk ettirilmektedir. Bu giderin/değerin içinde kullanılan suya dair bir bedel yoktur. Pompajlı 

sulamalarda bu değer, enerji giderinden dolayı cazibeli sulamalardan daha fazladır. Bu bedel aynı 

zamanda suyun tasarruflu kullanılmasını da teşvik etmektedir. 

Enerji fiyatlarının yüksekliği bu konuda farklı çözümler üretme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. 

Bu çözümlerden bir tanesi sulama altyapısına alternatif enerji kaynaklarının entegre edilmesidir.  

Bu konuda yapılacak diğer bir önlem ise enerjinin daha ucuz olduğu saatlerde sulama yapılması için 

çiftçinin yönlendirilmesidir. Bu yönlendirmenin çiftçinin lehine yansıtılabilmesi için sulama sahasında 

kapsamlı bir ölçme ve izleme sistemi kurulması gerekir. 

Çiftçiye direkt yansıması sebebiyle suyun ölçülmesi ve fiyatlandırılması konusuna önem verilmelidir. 

Doğru ölçülemeyen suyun işletme maliyeti açısından doğru fiyatlandırılması da mümkün değildir. Uygun 

yerlere yerleştirilen su ve enerji ölçer sayaçlar ile proje sahasının tamamında kullanılan toplam suyun 

maliyeti hesaplanmalıdır. Ancak kullanılacak her türlü ölçme aygıtının da bir ilk yatırım maliyeti olduğu 
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da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle uygun şekilde fiyatlandırma yapılabilmesi için gerekli sayıda ve 

nitelikte ölçme aygıtı kullanılmalıdır. 

Kullanılan suyun doğru ölçülmesi için, suyun tarlaya ulaştığı nokta olan tarla vana odası içinde debi ölçer 

sayaç teşkil edilmelidir. Ayrıca şebeke üzerindeki su alma vanalarında debi ölçer sayaç konularak, su 

alma vanasından beslenen tarla vanaları tarafından kullanılan suyun toplam miktarı kontrol edilebilir. 

Tüm şebekeye hizmet eden anaboru hattı ya da hatlarının başına konulacak debi ölçer sayaçla da, proje 

kapsamında kullanılan suyun tamamı ölçülebilecektir. Böylece toplam kullanılan su miktarı ile su alma 

vanalarında ölçülen toplam su miktarının kıyaslanmasıyla, sistemde olası kayıp/kaçak durumu tespit 

edilebilir. Daha kesin olması ve ölçülebilir olması sebebiyle fiyatlandırmanın m³ su değeri üzerinden 

yapılması daha uygun olacaktır.  

Uygun ve uygulanabilir bir sulama tarifesinin oluşturulabilmesi  için mevcut tarifelerin değerlendirilmesi 

ve güncellenmesi gerekmektedir. Mevcut tarifelerin tipi ve değerindeki herhangi bir yenilik ve 

güncelleme, su kaynağı, mevcut altyapıların değeri ve performansı, işletme ve bakım özellikleri ve 

maliyetleri, çiftçi tipi ve çiftçilerin ödeme gücü, sayaç ve faturalandırma sistemleri, faturalanan 

hacimlerin tahsilat oranı vb. ile ilgili çeşitli unsurların kapsamlı bir analizini gerektirecektir. Tüm bu 

değişkenler analiz edilerek değerlendirilmelidir.  

Tarifeler, sulama yönetimleri tarafından, bir yönetim aracı olarak da kullanılabilir.  

5.3. Sulama Verimliliğine Etki Eden Uygulama Örnekleri 

5.3.1. İyi Yönetim Uygulamalarına Örnek Olarak İyi Tarım 

Uygulamaları Kodu  

Geleneksel hayvan yetiştiriciliği ve tarımsal uygulamaların terk edilmesi tarıma yeni bir yön vermiştir. 

Modern tarımdaki gelişmeler gübrelemenin, tarımsal mekanizasyonun ve yeni sulama sistemlerinin 

kullanımını artırmıştır. Bu durum, tarımsal üretimde verim artışına, dolayısıyla çiftçi gelirlerinde 

iyileşmeye neden olmuş ancak çevre ve insan sağlığına yönelik bazı problemlere yol açmıştır. Bundan 

dolayı, günümüzde çiftçilere düşen görev sadece üretimi artırmak değil, aynı zamanda çevre dostu 

tarımsal üretim ve tarımda kültürel mirasın (geleneksel uygulamaların ve yaşayan geleneklerin 

korunması) korunmasını da sağlamaktır. Oluşan problemlerin çözümü ve olumlu gelişmelerin sürekliliğini 

sağlamak için, çiftçiler "İyi Tarım Uygulamaları Kodu" olarak adlandırılan düzenlemeleri uygulamalıdır. 

İyi Tarım Uygulamaları Kodunun temel amacı; nitrat kirliliğini azaltmak, tarım arazisine uygulanacak 

hayvan gübresi miktarının 170 kg N/ha/yıl, yeraltı ve yerüstü suyundaki nitrat konsantrasyonunun 50 mg 

NO3/L miktarını geçmemesini ve ötrofikasyonun önlenmesini sağlamaktır (Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine 

Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği Eki). 

Su kirliliğinin önlenmesine yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu çiftçiler için pratik bir kılavuz 

niteliğindedir ve su kirliliği riskini en aza indirmek için bazı yönetim uygulamalarını içerir. İyi Tarım 

Uygulamaları Kodunun, çiftçilerce uygulanması temelde gönüllülük esasına dayanır. Ancak; Nitrata 

Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenmiş yerlerde, çiftçiler sulardaki nitrat kirliliğini azaltmak için yetkili 

kurum tarafından hazırlanacak eylem planlarına uymak zorundadır. 
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Şekil 71. İyi Tarım Uygulamalarından Örnekler. 

Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği Eki’nde alınabilecek önlemler 

detaylandırılmıştır. Şöyle özetlenebilir; 

 Arazi Yönetimi 

Tarım sektöründe, artan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve kaynakların korunması bakımından 

arazi yönetimi çalışmaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. En iyi arazi yönetim uygulamalarının 

tercih edilmesi, arazilerin sistemli bir şekilde yönetimi açısından önemlidir. İyi Tarım Uygulamaları 

Kodu kapsamında aşağıdaki tedbirler önerilmiştir: 

o Sürdürülebilir kaynak kullanımına dayalı tarım sistemlerinin geliştirilmesi, yerleşim 

yerleri, sanayi alanları vb. için verimli tarım arazilerinin kullanımının engellenmesi ve 

çevrenin korunmasının sağlanmasıdı için arazi kullanım planlamasının yapılması. 

o Hayvan gübresi veya kimyasal gübrelerin toprağa uygulanmasında oluşacak kirliliği 

azaltmak için yapılacak arazi yönetimi. 

o Tuzlu-Alkali ve Asit Topraklarda tarım sistemlerinin uygulanabilmesi için toprakların 

yönetimi. 

o Kritik eğim değerleri, yağış, bitki örtüsü ve tekstür dikkate alınarak belirlenen yüzey 

akış ve erozyon kontrolü (teraslama). 

o Bitkilerin büyüyebilmesi için uygun şartların oluşturulmaya çalışıldığı, ekim-dikim 

döneminde ve tohum yatağı için toprağın hazırlanmasına yönelik toprak işleme 

çalışmalarının yapılması. 

o İklime bağlı olarak gübrelerin yıkanma riskinin önüne geçebilmek için arazi yönetimi. 

o Yerel bitki örtüsüne bağlı olacak şekilde toprağın korunmasına yönelik alınması 

gereken önlemler. 

o Yüzey su akışının toprağa zarar vermesini önleyecek bitki örtüsü önlemleri. 

o Toprağın organik madde ve su tutma kapasitesinin arttırılması için ekim nöbeti 

uygulaması. 

o Hasattan sonra kalan bitki artıklarının (anız) yönetimi. 

o Bitki örtüsü gibi toprağı örten ve toprakta farklı ayrışma sürelerine sahip olan organik 

ya da inorganik maddelerden oluşan örtü katmanı (malçlama) yönetimi. 
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Şekil 72. Farklı Malçlama Uygulamaları.  

 Gübreleme 

 

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında Azot, Fosfor ve Potasyum gelir. 

Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup, tarım topraklarında da genellikle yeteri 

kadar bulunmamaktadır. Gerek ürünleri beslenmek için gerekse toprak içinde sızan sular önemli 

miktarda besin maddelerini topraktan uzaklaştırır. Bunun sonucu topraklar besin anlamında fakir düşer 

ve bitkileri yeterince besleyemez hale gelir. Bu nedenle aynı topraktan sürekli bir şekilde iyi ürün almak 

için o toprağa eksik olan bitki besin maddelerinin verilmesi gerekir. Bu ihtiyaç gübreleme ile giderilir. 

Gübre optimizasyonu kavramı son yıllarda çok gündemdedir. Büyük veri analizlerine dayanan gübre 

optimizasyonu, çiftçilerin en yüksek ürün verimine, en ekonomik yoldan ulaşmasının yoludur. Gübre 

optimizasyonu, bir tarladaki bir bitki çeşidi için ihtiyaç duyulan gübrenin, farklı oranlardaki farklı tür 

gübrelerin karışımıyla oluşturulması demektir. Hem tarla hem de ürün türüne göre değişiklik gösterir. 

Çiftçilerin çoğu hala deneme yanılma ve tahminlere güvenmektedir. Sonuç çoğu zaman verim 

potansiyelini karşılamayan ürünler ve artan çevre kirliliğidir. 

Gübrenin gereğinden az veya fazla verilmesi, gübrenin toprağa faydasını azaltmaktadır. En uygun gübre 

türüne ve miktarına karar verebilmek için mutlaka gübre verilecek toprakta analiz yapılmalıdır. Bu 

bakımdan, gübre kullanımının optimize edilebilmesi için tarımsal gübreleme yazılımları vardır. Tarımsal 

yazılımlar çözüme ulaşabilmek için sulama sahasında mevcut olan veri toplama araçlarını (meteorolojik 

istasyon, dron vb.) kullanmaktadır. Doğru kullanımın sağlanabilmesi durumunda çiftçiye ek gelir 

kazandıracak ve zamandan tasarruf sağlayacaktır. Kutu 1’de bu tür bir yazılıma örnek verilmiştir.  

Gübre toprağa serpme, bant usulü, üstten-yandan gübreleme ya da damla sulama şeklinde verilebilir. 

Besin maddesinin türüne göre uygulama yöntemleri ve uygulama zamanları farklılık gösterir. Gübre 

uygulama zamanı; 

 Bölgenin iklimine, 

 Toprağın karakterine, 

 Bitkinin cinsine, 

 Gübrenin çeşidine bağlıdır. 

İyi Tarım Uygulamaları Kodu kapsamında aşağıdaki tedbirler önerilmiştir: 

o Toprak analizi yapılarak gübreleme işleminin planlanması (optimizasyonu). 

o Hayvancılık işletmelerinde büyükbaş hayvan birimi ve çiftlik gübresinden gelen azot 

miktarının hesaplanması. 

o Toprak ve iklim şartları da dikkate alınarak azotlu gübrenin seçilmesi. 
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o Gıda ürünlerinden uzak yerde muhafaza edilmesi gereken kimyasal gübre önlemleri. 

o Hayvan gübresinin uygulama esasları. 

o Kanatlı hayvan gübresinin uygulama esasları. 

o Küçükbaş (Koyun-Keçi) hayvan gübresinin uygulama esasları. 

o Su içeriği yüksek yeşil yem bitkilerinin, havasız ortamda süt asiti bakterilerinin etkisiyle 

fermantasyona uğratılmaları suretiyle elde edilen ve doğa için kirletici özellikli olan silaj 

suyunun yönetimi. 

o Kimyasal ve hayvansal gübreler için uygulama homojenliğinin sağlanması. 

o Göller, su yolları ve kuyulara yakın yerlerde her türlü gübre kullanılmamasına yönelik 

uygulama. 

o Gübreleme için uygun olmayan dönemlerin tespit edilmesi. 

o Türkiye tarım bölgesi haritasına bağlı olarak hayvan gübresi uygulama dönemleri. 

o Örtüaltı yetiştiricilik yapılan seralarda gübre yönetimi. 

o Gübrelerden gelen azot ve diğer kirleticilerin toprağa zarar vermemesi için uygun 

şekilde muhafazası. 

o Hayvan gübresi yönetim planı. 

o Tarımsal işletmedeki atık suların toplanması/uzaklaştırılması. 

o  Tarımsal işletmedeki katı atıkların yönetimi. 

o Katı ve sulu hayvan gübresinin depolanması esasları. 
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Kutu 1. Gübreleme Optimizasyonu Yazılım Örneği: OFRA Programı 
 

 

 

OFRA Programı 
Kullanılarak Yapılan 
Gübre Optimizasyonu 
Girdi Sayfası.  
Kaynak: Kayuki ve ark., 
(2017). 

OFRA Programı 
Kullanılarak Yapılan 
Gübre Optimizasyonu 
Çıktı Sayfası.  
Kaynak: Kayuki vd., 
(2017). 
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 Sulama 

 

Bitkinin normal gelişimi için gerekli olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun, bitki kök 

bölgesindeki toprağa gereken zamanda, gereken miktarda ve kontrollü olarak verilmesidir. 

Verimli sulama yöntemleri kullanılarak (daha önceki bölümlerde detaylı bilgi verilmiştir), 

yalnızca su kaynakları verimli kullanılmamakta ayrıca nutrientler bitki köküne veya sulama 

alanına sulama tekniği ile verilebilmektedir (örneğin, fertigasyon prosesi). Fertigasyon prosesi 

ile, verimli sulama sistemlerinden daha fazla fayda sağlamak amacıyla, sulama sistemlerinin 

başlangıcında filtrelerden önce gübre enjektörleri yerleştirilebilir. Örneğin, damla sulama 

uygulamalarında daha fazla fayda-maliyet oranlarına ulaşmak için iyi bir uygulamadır (Abdul 

Hakkim vd., 2016). Fertigasyon prosesinin avantajları ve dezavantajlarına Kutu 2’de yer 

verilmektedir.  
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Kutu 2. Fertigasyon İşlemi 
 

Fertigasyon, bitki besin maddelerinin (katı ve sıvı gübrelerin) sulama sistemlerindeki suyla birlikte, özellikle 

bitkinin kök bölgesi civarında bulunan toprağa uygulanmasıdır. Fertigasyon yöntemi ile gübreleme, damla sulama 

yönteminin kullanımındaki artışla beraber artmaktadır. Bu yöntem ile;  

 Kök bölgesinde aşırı nemden dolayı oluşacak hastalıkların önlenmesi,  

 Gübrelerin etkili kullanılması ve gübre kayıpların en az düzeye indirilmesi,  

 Sulama randımanının arttırılması, 

 Ekonomik olması, 

gibi avantajlar sağlanmaktadır.  

 

Fertigasyon Yöntemi ile Gübreleme için Gübreleme Tankı Çalışma Prensibi. Kaynak: www.misbell.net 

Bunun yanında; 

 Mevcut sulama sistemlerine ilave bazı alet ve ekipmanlara ihtiyaç duyulmasından dolayı ilk yatırım 

maliyeti olması, 

 Sulama suyundan gelen askı maddelerin tıkanmaya yol açmaması için filtre düzeneği ihtiyacı, 

 Toprakta EC (Electrical Conductivity, Tuzlanma) değerinin takibini gerektirir. Gübre içeriklerinde tuzluluk 

oluşturan klor (Cl) ve sodyum (Na) gibi elementlerin bulunmaması, 

 Birden fazla çeşit gübre verilmesi durumunda, karıştırılmaması gereken gübre cinslerine dikkat edilmesi, 

 Gübreleme öncesi ve sonrasında sistemin karışımsız su ile çalıştırılması, 

 Sezon sonunda damla sulama sistemi %0,3’lük HNO3 (nitrik asit) ile çalıştırılarak temizlenmesi 

gerekmektedir. 
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 Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı 

Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini artırmak, zararlı organizmaları kontrol altına almak için 

entegre mücadele prensipleri çerçevesinde kültürel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal 

mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. 

Zararlılara, hastalıklara ve yabancı otlara karşı mücadele yöntemleri aşağıdaki şekilde verilebilir:  

o Toprak işleme, gübreleme, seyrek yetiştirme, doğru sulama-drenaj, gençleştirme, budama, 

alet ekipmanların temiz tutulması, dayanıklı bitki çeşitlerinin tercih edilmesi, ekim-dikim-hasat 

zamanının ayarlanması, münavebe, otla mücadele gibi düşük maliyetli ancak az etkili 

sayılabilecek kültürel yöntemler, 

o Zararlıların toplanması (varsa yuvalarının bozulması), engellenmesi (yapışkan macun, telçit 

vb.), tuzaklarla yakalanması (yem, yapışkan bant, kapan vb.), toprağın güneşlenmesi, suya 

daldırma, malçlama gibi fiziksel ve mekanik müdahaleye dayalı yöntemler, 

o Yurtdışından hastalık ve zararlıların girişini, ya da bir bölgede rastlanan hastalık ve zararlıların 

başka bölgelere bulaşmasının engellenmesine yönelik alınacak önlemler için, kanuni 

mücadeleye dayalı yöntemler, 

o Zararlılara cazip gelen ve biyoteknik yöntemlerle üretilmiş maddelerle yapılan yöntemler 

(feromonlu ve cezbedici tuzaklar), 

o Bir canlı ile mücadele için başka bir canlının kullanılmasını esas alan biyolojik mücadele 

yöntemleri, 

o İstenmeyen, maliyetli, insan ve doğa için zararlı ve ancak en etkili ve en çok kullanılan, 

kimyasal etken maddeler kullanılarak yapılan, diğer bir adıyla ilaçlı mücadele yöntemleri, 

o Bir ya da birden fazla yöntemin kullanılmasını esas alan ve son yıllarda büyük önem verilen 

entegre mücadele yöntemi. 

Gübreleme ve zararlılarla mücadele, bir anlamda benzer amaçlara sahip ve birbirini tamamlayan 

önlemlerdir. Gübre ile güçlendirilmiş bitki, zararlılara karşı da daha dirençli olacaktır ve daha az zirai 

mücadele ihtiyacı olacaktır. Farklı ürün ve ürün sınırları için çok detaylı olarak hazırlanmış olan Entegre 

Mücadele Teknik Talimatları’na, tarım il müdürlüklerinin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM 

Yayınları’ndan ulaşılabilir. 

 Ötrofikasyonun Önlenmesi 

Sularda azot ve fosfor miktarının artması alg ve yüksek yapılı bitkilerin aşırı çoğalmasına sebep 

olmaktadır. Ötrofikasyon; buna bağlı olarak oksijen seviyesinin azalmasıyla su kalitesinin ve su 

yaşam ortamının bozulmasıdır. 

 Kayıtların Tutulması 

İlgili yönetmeliği uyarınca çiftçiler, tarımsal ya da hayvansal işletmeyle ilgili belirlenmiş bilgileri 

içeren kayıtları yıllık olarak tutmakla yükümlüdür. Kayıtlar 01 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasını 

kapsamalıdır. Kayıtlar işletmede muhafaza edilmeli ve Bakanlığın ilgili bilgi sistemine düzenli 

olarak işlenmelidir. Söz konusu kayıtlar beş yıl saklanır. 
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5.3.2. Su-Enerji-Gıda Bağı Yaklaşımı  

Sulamaya dayalı tarım, artan nüfus ve gıda ihtiyaçları nedeniyle özellikle su kıtlığı gözlenen yerlerde Su-

Enerji-Gıda (SEG) bağı önemli bir yaklaşımdır.  Bu kapsamda, büyük öneme sahip olan su güvenliği, enerji 

güvenliği ve gıda güvenliği konularının bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilmesi günümüz ve gelecek 

koşullarına uyum sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardandır. Sektörler arası etkileşimlerin 

sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi adına SEG bağı yaklaşımı su kaynaklarının bütüncül yönetimi 

açısından ortaya koyulmuştur (Hamidov and Helming, 2020). Şekil 73, SEG bağının sulamaya dayalı tarım 

ile ilişkisini göstermektedir. Bu yönteme göre, üç sektörün birbirleri arasında etkileşimi göz önünde 

bulundurularak, her birinin bir diğerini etkilediği dikkate alınarak sektörler arası bakış açısına sahip 

yaklaşımlar geliştirilmelidir. BM FAO tarafından SEG Bağı yaklaşımı, bütüncül bir sürdürülebilirlik 

yaklaşımı ile çeşitli amaçlar, ilgiler, insan ve çevre ihtiyaçları arasındaki dengenin kurulması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Burada insan ve tabii sistemler arasındaki geri bildirimler ve karmaşık etkileşimler 

vurgulanmaktadır. Etkileşimler; demografik değişimler, kentleşme, endüstriyel gelişme, tarımsal 

modernizasyon ve bölgesel ticaret, pazarlar ve fiyatlar, teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğinin yanı 

sıra yönetişim süreçleri gibi çeşitli etmenler bağlamında gelişmektedir. Bu etmenler genellikle kaynak 

temeli üzerinde bir etkiye sahiptirler. Çevresel bozulmalara ve kaynak kıtlığına neden olup, aynı zamanda 

farklı sosyal, ekonomik ve çevresel hedefleri de etkilemekte ve bunlardan etkilenmektedirler (Bkz. Şekil 

74). 

 

Şekil 73. Su-Enerji-Gıda Bağı’nın Sulamaya Dayalı Tarım İle İlişkisi. 

Gıda güvenliğinin sağlanması adına, su ve enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı büyük öneme 

sahiptir. Sulama sistemlerinde meydana gelen su kayıpları aynı zamanda sulama tipine bağlı olarak enerji 

tüketimlerinin de artmasına yol açmaktadır. Örnek olarak, %50 sulama randımanı olan bir pompaj 

sulamada, su kayıplarına ilave olarak tahminen iki katına çıkan enerji tüketimini de göz önünde 

bulundurarak değerlendirme yapmak gerekmektedir. Buna ilave olarak, pompa verimlerindeki 

farklılıklar, pompa bakımlarının yeterli düzeyde yapılamaması ve zamanla meydana gelen pompa 

verimlerindeki düşüşler olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan, artan enerji tüketimi yalnızca suyun direkt 

sulamada kullanımından kaynaklı su israfını değil aynı zamanda enerji üretim yöntemine bağlı olarak 

kullanılan suyu da dikkate almayı gerektirir. Ayrıca, çevresel etkisi bakımından, yenilenebilir enerji 
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alternatifleri de tercih edilmeye başlamıştır. Birbirini etkileyen bu faktörler neticede, sürdürülebilirliğin 

sağlanması adına birlikte değerlendirilmelidir.  

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının (fosil yakıtlar) da tercih edilmesi hem enerji üretimi bakımından su 

kaynaklarının kullanımı hem de çevreye olan olumsuz etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji 

alternatiflerine (güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerji, biyo kütle enerjisi vb.) verilen önemi 

de artırmaktadır. Dünya’da birçok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesine yönelik 

girişimlerde bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, İsveç, enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %70’ini 

yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktadır (EUROSTAT, 2020). Tarımsal sulama sektörü içinde bu 

uygulamalara ilişkin çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Aşağıda Kutu 3 ile sulama sistemlerinde bir 

yenilenebilir enerji kaynağı örneği olarak güneş enerjisi uygulamasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

Şekil 74. SEG’e FAO Yaklaşımı. 

 



 

 
Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su Verimliliği 
Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi (TR2013/0327.07.01-01/001) 

SU VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN METODOLOJİK REHBER 
 

174 

 

Kutu 3. Sulamada Yenilenebilir Enerji Kaynağı Örneği: Güneş Enerjisi 

Özellikle pompajlı sulama sistemi kullanılan sahalarda 

enerji gideri yüksektir. YAS Sulamaları da bu 

kapsamda değerlendirilir. Bu durum işletme 

maliyetlerini yükseltirken yapılan yatırımın geri 

ödeme süresini de uzatmaktadır. Yüksek enerji 

giderlerinin azaltılabilmesi için yenilenebilir enerji 

kaynakları da (Güneş Enerji Santralleri (GES), Rüzgar 

Enerji Santralleri (RES) vb.) dikkate alınabilir. Rüzgar 

Enerji Santralleri, özellikli alan gerektirmesi ve ilk 

yatırım maliyetleri dikkate alındığında sulama 

işletmeleri için öncelikli seçenek olmamıştır. Güneş 

Enerji Santralleri, ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına 

rağmen, yüksek enerji gideri olan pompajlı 

sulamalarda, uzun vadede faydası yüksek bir yatırıma 

dönüşmektedir. 

YAS Sulamaları’nda pompaların sulama sahasında 

dağınık şekilde olması, pompaya yönelik güneş enerji 

santrali kurulumunu daha zorlu ve maliyetli hale 

getirmektedir. Her bir kuyuya ayrı ayrı hizmet edecek 

GES yerine, tüm sahanın enerji ihtiyacını karşılayacak 

kapasitede GES yatırımı yapılması da mümkündür. 

Ayrı ayrı yapılacak GES yatırımları için altyapı maliyeti 

daha yüksek olacaktır.  

Sulama sistemlerindeki pompalar özellikle sulama 

sezonunda çalıştırılmaktadır. Sulama sezonu dışında 

ise hiç çalışmamaktadır. Bu durumda kullanılan enerji 

(pompa) ve elde edilen enerji (GES) vakitleri 

birbirinden farklıdır. Bu nedenle bağımsız bir alanda 

(proje alanından çok uzak bir mevkide bile olabilir) 

kurulacak GES ile 365 gün elde edilen enerjinin enerji 

sağlayıcıya satılması ve pompaların ihtiyacı olan 

enerjinin de mevcut enerji şebekesinden alınması 

işlevsel bir çözüm olacaktır. 

Güneş enerji santralleri imal edilmeden önce 

kurulacak alanda tozluluk, rüzgar, güneş radyasyonu 

vb. değerlerin uzun dönem ölçümleri yapılır. Elde 

edilen değerlere göre birim alandan ya da birim 

panelden bir yılda elde edilebilecek enerji takriben 

 

Sulama Sistemlerinde Güneş Paneli Kullanımı. Kaynak: 

www.enerjimag.com 

Sulama sistemlerindeki pompaların güçleri ve yıllık çalışma 

sürelerinden yola çıkılarak, sulama sisteminin yıllık enerji 

ihtiyacı ve maliyeti hesaplanabilir. Sistemin ihtiyacı olan 

bir yıllık enerjiyi karşılayabilecek güneş paneli 

büyüklüğünün hesaplanabilmesi için ölçümlerden elde 

edilen değerler de kullanılır. 

GES yatırımının ihtiyacın üstünde olması durumunda, ilk 

yatırım maliyeti fazla olmasına rağmen uzun vadede gelir 

getiren bir yatırıma dönüşebilir. Ancak bu durum sulama 

yönetimleri için çok tercih edilen bir yaklaşım değildir. 

Sulama yönetimlerinin öncelikli amacı, sulama 

kapsamındaki enerji giderlerinin karşılanması olmalıdır. Bu 

nedenle mümkün olan en az yatırımla, ihtiyacı 

karşılayacak GES kurulumu tercih edilmelidir. 

Üretim ve teknolojideki gelişim, GES kurulum 

maliyetlerinin düşürmeye devam edecektir. Günümüz 

şartlarında yıllık 1 MW kapasiteli Güneş Enerji Santralinin 

ilk kurulum maliyeti 1.000.000 $ ve kurulum için ihtiyaç 

duyulan alan 2,0 ha‘dır. Elde edilen tecrübelerde GES için 

ilk kurulum maliyetinin, yıllık enerji giderinin 5~6 katı 

mertebelerinde olduğu tespit edilmiştir. 

 

 (Kaynak: DSİ (2018). Terfili Sulama İhtiyaçları İçin Güneş Enerji 

Santrali (GES) Tesisi Kurulumu Fizibilite Raporu) 
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5.3.3. Tarımsal Sulamada Su Ayak İzi Hesaplamaları  

Tarımsal sulama, suyun kaynaktan alınıp, taşınması ve tarlada sulamanın gerçekleştirilmesi süreçlerini 

içermektedir. Bu aşamaların her birinin su ayak izi vardır (Bkz. Şekil 75). Tarımsal sulamadaki su ayak 

izinin hesaplanmasında, CROPWAT ve AQUACROP gibi modellerden faydalanılabilmektedir. Bir mahsulün 

su ayak izi hesaplamalarını gerçekleştirebilmek için bazı veri kaynaklarına ihtiyaç duyulur. Bunlar; iklim 

verisi, bitki parametreleri, bitki haritaları, mahsul verimleri, toprak haritaları, sulama haritaları, gübre 

uygulama oranları, pestisit uygulama oranları, sızıntı akış oranı, ortama ait su kalitesi standartları, alıcı su 

kütlelerindeki doğal konsantrasyonları, giriş suyunun gerçek konsantrasyonudur (Hoekstra vd., 2011). 

 

Şekil 75. Sulamadaki süreçler ve su ayakizi: suyun depolanması, suyun taşınması ve tarlanın sulanması. Kaynak: Hoekstra vd. 

(2011). 

Bir mahsul ya da ağaç için su ayak izi sürecindeki yeşil su ayak izi (WFyeşil, m3/ton) hesabı, bitki su 

kullanımının (CWUyeşil, m3/ha) mahsul verimine (Y, ton/ha) bölünmesiyle hesaplanmaktadır (Bkz. Şekil 

76’de yer alan Eşitlik). Mavi su ayak izi (WFmavi, m3/ton) ise benzer bir şekilde hesaplanmaktadır (Bkz. 

Şekil 76’de yer alan Eşitlik). Gri su ayak izi (CWUgri, m3/ha) ise kimyasal uygulama oranının sızıntı akış 

oranı ile çarpılarak, maksimum kabul edilebilir konsantrasyon ile kirleticilerin doğal konsantrasyonu 

arasındaki farka bölünmesi ve sonrasında bunların mahsul verimine bölünmesiyle hesaplanabilmektedir. 

Sürecin toplam su ayak izi ise, hesaplanan yeşil, mavi ve gri su ayak izi değerlerinin toplanmasıyla elde 

edilmektedir (Bkz. Şekil 76). Mavi ve Yeşil su ayak izi bitkinin büyüme sürecindeki günlük 

evapotranspirasyon değerlerinin toplanmasıyla elde edilmekte olup, bu toplam bitki su ihtiyacını 

(Consumptive Water Use - CWU) vermektedir. Bu hesaplamalar, tarladaki su ayak izinin hesaplanmasına 

yönelik olup, suyun depolanması ve taşınmasındaki süreçleri dahil etmemektedir. Bu iki süreçteki 

buharlaşma kayıpları da önemli düzeyde olabilir. Bu nedenle, hasat edilen bir ürünün su ayak izi hesabı 

yapılırken tüm bu aşamaların dikkate alınması gerekmektedir (Hoekstra vd., 2011). Su ayak izi 

hesaplamalarına ilişkin olarak örnek bir akış diyagramı Şekil 77’de yer almaktadır. 
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Şekil 76. Bir mahsul veya ağaç için su ayakizinin hesaplanması. 

 

Şekil 77. Mahsullerin su ayakizinin hesaplanmasına yönelik akış diyagramı örneği. Kaynak: Shrestra et al. (2013). 

Tarımda su ayak izi kavramı üzerine, dünya çapında açık mekandaki mahsül üretimlerinin (126 çeşit 

ürün) 1996-2005 yılları arasındaki yeşil, mavi ve gri su ayak izleri miktarları hesaplanmıştır (Mekonnen 

&Hoekstra, 2011). Çalışmada karelaj tabanlı dinamik su dengesi modeli esas alınarak ürünlerin 1 günlük 

su kullanımı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda dünya genelinde tüm tarım alanlarında toplam tüketilen 

su miktarı 7.404 Gm³/yıl dır ve bu miktarın %78’i yeşil, %12’si mavi ve %10’u gri su ayak izidir. Belli başlı 

ürün grupları için ortalama su ayak izi değerleri Tablo 41’de yer almaktadır. Yağmura ve sulamaya dayalı 

üretime bağlı olarak seçilen bazı ürünlerin su ayak izlerine de dünya ortalaması değerleri ile beraber Şekil 

78’de yer verilmektedir. Seçili ürünler için en yüksek su ayak izi değeri 15,897 m3/ton ile kahve, en düşük 

ise 210 m3/ton ile şeker kamışındadır. 
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Şekil 78. Bazı ürünler için yağmura dayalı ve tarımsal sulamaya bağlı su ayak izi karşılaştırması. Kaynak: Mekonnen &Hoekstra 

(2011). 

Tablo 41. Yaygın Olan Ürün Grupları İçin Su Ayak İzleri (1996-2005). Kaynak: Mekonnen &Hoekstra (2011) 

Birincil ürün 
kategorisi 

Su Ayakizi (m³/ton) Kalori değeri 
*(kcal kg-1) 

Su ayakizi 
(1 kcal-1) Yeşil Mavi Gri Toplam 

Şeker Bitkileri 130 52 15 197 290 0,68 

Yem Bitkileri 207 27 20 254 - - 

Sebzeler 194 43 85 322 240 1,34 

Kök ve Yumrulu 
Bitkiler 

327 16 43 387 830 0,47 

Meyveler 727 147 93 967 460 2,1 

Tahıllar 1032 228 184 1644 3200 0,51 

Yağ Bitkileri 2023 220 121 2364 2900 0,81 

Tütün 2021 205 700 2925 - - 

Lifler, Bitkisel 
Kökenli 

3375 163 300 3837 - - 

Baklagiller 3180 141 734 4055 3400 1,19 

Baharatlar 5872 744 432 7048 3000 2,35 

Sert Kabuklu 
Yemişler 

7016 1367 680 9063 2500 3,63 

Kauçuk, zamk, 
mum 

12964 361 422 13748 - - 

Uyarıcılar 13731 252 460 14443 850 16,4 

Ayrıca küresel ölçekte, ortalama bitki su ihtiyacı, yıllık toplam üretim, sulanan alan, sulama yüzdesi, 

yağmur beslemesi ve sulama beslemesi durumları için verim ve yeşil-mavi-gri su ayak izi değerleri 
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hesaplanmıştır. Buna göre; 1996-2005 yılları için tüm dünyada ortalama yeşil su ayak izi 1.232 m³/ton, 

mavi su ayak izi 228 m³/ton, gri su ayak izi 184 m³/ton ve toplam su ayak izi 1.644 m³/ton’dur 

(Mekonnen & Hoekstra, 2011). 

5.3.4. Mukayeseli Değerlendirme Çalışmaları  

Mukayeseli değerlendirme, “sistematik bir prosesin devam eden gelişmelerindeki alakalı ve başarılabilir 

içsel ve dışsal normların ve standartların karşılaştırılarak, devam eden bir gelişme sürecinin sağlanması” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Mukayeseli değerlendirmenin temel amacı, bir kuruluşun misyon ve 

hedeflerini göz önünde bulundururak performansını iyileştirmektir. Bu değerlendirme, kuruluşun kendi 

içindeki performansının içsel hedeflere ulaşılması bakımından karşılaştırmasını kapsamakta, ayrıca diğer 

kuruluşlarla kıyaslamaların yapılmasına olanak sunmaktadır. Mukayeseli değerlendirme, devlet 

kurumları, düzenleyici/denetleyici kuruluşlar, yönetim danışmanları, çiftçiler gibi çeşitli seviyeler için 

kullanılabilmektedir” (Malano & Burton, 2001).22 

Tarımsal sulama sektörü disiplinler arası bir sektör olup, çeşitli branşların eş güdümlü çalışmasını 

gerektirmektedir. Bu sebeple, sistemlerin performans değerlendirmeleri yapılırken çeşitli indikatörlerin 

göz önünde bulunması gerekebilir. Mukayeseli değerlendirme bu bakımdan, çeşitli performans 

indikatörleri ile zamansal ve mekânsal olarak gerek kuruluş içindeki gerekse farklı kuruluşlarla olan 

karşılaştırmaların gerçekleştirilmesinde etkili bir yönetim aracıdır. Örnek olarak, Uluslararası Sulama ve 

Drenaj Komisyonu (ICID) tarafından “Benchmarking in Irrigation and Drainage (Sulama ve Drenajda 

Mukayese)” isimli online bir portal bulunmaktadır23. Buradaki bazı performans indikatörlerine örnek 

olarak, hizmet temini performansı için sistem işletimi ve finansal indikatörler, üretkenlik verimliliği için 

tarımsal üretkenlik ve ekonomi, çevresel performans gibi ana başlıklar altında indikatörlere yer 

verilmektedir. Mukayeseli değerlendirme çalışmaları kapsamında, performans indikatörleri hedeflenen 

çalışmanın kapsamı ve yer alacak disipline yönelik indikatörlere göre çalışmalar özelinde güncellenebilir. 

Böylece, farklı bakış açılarının da dikkate alınmasıyla birlikte bütünleşik bir değerlendirme yapılabilmesi 

açısından olanak sağlayabilir. Kutu 4 ve Kutu 5’te mukayeseli değerlendirmeye ilişkin örneklere yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
22 Malano, H., ve Burton, M. (2001). Guidelınes For Benchmarkıng Performance in The Irrıgatıon And Drainage 
Sector (ISBN 92-5-104618-2). https://www.icid.org/BMGuidelines.pdf. 
23 http://oibsv3.iwmi.org  

 

https://www.icid.org/BMGuidelines.pdf
http://oibsv3.iwmi.org/
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Kutu 4. Mukayeseli Değerlendirme Örneği: Verim Açığı Analizi  
 

Küresel anlamda verim açığı konusunda yapılan çalışmalardan bir tanesi de Küresel Ürün Açığı Atlası 

(Global Yield Gap Atlas – GYGA)’dır. GYGA, 2011 yılında Nebraska-Lincoln Üniversitesi (ABD) ve 

Wageningen Üniversitesi'nden (Hollanda) araştırmacılar tarafından başlatılan uluslararası bir projedir. 

Beş kıtada 55 ülke ve tüm büyük tahıl ürünlerini içerir. İnteraktif bir uygulama olan atlas, verim 

potansiyeli ve verim boşluğu değerlerinin yanı sıra su verimliliği ve bitki besin gereksinimleri hakkında 

bilgi içermektedir. Atlas, kullanılmayan tarım potansiyellerinin belirlenerek, teknoloji ve tarımsal 

kalkınmaya gerçekleştirilecek yatırımların belirlenmesinde yararlanılabilecek bir araçtır. Ayrıca, 

gerçekleştirilen Ar-Ge yatırımlarının verim boşluğunun kapanması üzerindeki etkilerinin sayısal olarak 

tahmini, sürdürülebilir ürünlerdeki gelişmeler ile gıda yeterlilik derecesi ve verim açığının zamanla 

kapanmasının izlenmesine yönelik gelişmelerin takip edilmesi içinde kullanılabilmektedir. Ek olarak, 

iklim değişikliği, arazi kullanımı ve tarım kaynaklı çevresel ayak izinin etkileri gibi farklı sorunlarla 

birlikte, uygun zamanda ürün tahmini ile ilgili verim boşluklarını mekânsal olarak açıklamak ve 

azaltmak bakımından önemli bir araçtır (GYGA, 2020). Mahsul verimi ve su verimliliği boşluğu, 

modeller (örneğin AquaCrop) ile hesaplanan potansiyel verim ile sahadan elde edilen gerçek verimler 

arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. İlgili denklem ve değişkenler aşağıda yer verilmektedir.  
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Kutu 5. Uzaktan Algılama Sistemi Örneğ: WaPOR 
 
Uzaktan algılama teknolojisi kullanılarak ürün veriminin tahmin edilebilmesi de bir yöntemdir. Düzinelerce 
kutupsal yörüngeli uydu, elektromanyetik spektruma (görünür, kırmızı-kenar, kızılötesine yakın, termal 
kızılötesi, mikrodalga vb.) yansıyan, yayılan ve dağılmış parlaklığı ölçer. Spektral yansıma ve emisyon 
ölçümleri birleştirilir ve bu teknoloji, ham verileri ölçülebilir biyo-fiziksel bilgilere dönüştüren algoritmalar 
yardımıyla, ürün verimlerini küçük tarlalardan büyük tarımsal ortamlara ölçekler. Uydu tipine ve uydu 
kombinasyonlarına bağlı olarak, ürün sezonu boyunca sık sık ölçüm yapılabilir. Toplanan dijital bilgiler, 
kare birimlere tekabül eder ve bu birimler piksel olarak adlandırılır. Pikseller, farklı boyutlarda olabilir (ör. 
30 m x 30 m veya daha yüksek çözünürlükte) ve ilgili algoritmalar uygulandıktan sonra sahadaki toplam 
bitki su tüketimi tahmin edilip su verimliliği değerlendirilebilir. Fas Doukkala’da uydu görüntülerinden 
faydalanılarak hazırlanan bir ürün yönetimi çalışması görülmektedir. Değerler, ulaşılabilir ürün veriminin, 
gerçekleşen ürün verimine oranını göstermektedir. (FAO ve DWFI, 2015). Verim açığı çalışmasına ek 
olarak, FAO tarafından geliştirilen WaPOR (Uzaktan algılanan türetilmiş verilere açık erişim yoluyla Su 
Verimliliğini İzleme portalı) portalı da tarımsal su verimliliğinin Uzaktan İzleme Yöntemi ile izlenmesine 
yönelik bir veri tabanıdır (FAO ve DWFI, 2015) 

.  

 
 

https://wapor.apps.fao.org/home/WAPOR_2/1 
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EKLER 

EK-1: Veri Toplama - İçme-Kullanma Suyu Sektörü. 

EK-2: Standart Su Dengesi Programı. 

EK-3: Tarımsal Sulama Sektörü Örnek Veri Toplama Formu. 

EK-4: Sanayi Sektörü Örnek Veri Toplama Formu. 

EK-5: Sanayi Sektörü Örnek Hesaplama Tablosu. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu belge Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız 
TYPSA-EGIS-DOLSAR Konsorsiyumu sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini 

hiçbir şekilde yansıtmamaktadır.  
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