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Projenin Amacı: 
 Projenin amacı, yüzeysel suların kalite açısından mevcut durumunun 
ortaya konulması ve ani deşarjların yüzeysel suları nasıl etkilediğinin an-
lık olarak tespitini sağlamaktır. Ayrıca anlık debi değişimleri ile taşkın, sel, 
kuraklık gibi etkiler de izlenebilecektir. 

Giriş: 
Ülkemizde halen su havzalarında yüzeysel su kalitesinin ve debilerinin izlenmesi anlık olarak 

yapılmamaktadır. Elle alınan numuneler, laboratuvarlara nakledilerek tahliller yapılmakta ve so-

nuçlar yine farklı konvansiyonel yöntemlerle ilgili yerlerine ulaştırılmaktadır. Bu durum takip ve 

müdahalede gecikmelere neden olmakta, hatta numunelerin laboratuvara belli sürede ulaştırıla-

maması nedeniyle, geçen sürede numunede bozulmalara neden olduğundan analizin doğru yapı-

lamamasına sebep olmaktadır. 

21. Yüzyıl Dünyasının en büyük sorunlarından birisi bilindiği üzere “Çevre Kirliliği” olarak tabir 

edilen, doğanın dengesinin bozulmasına kadar giden bu kirlenmedir. Çevre kirliliği, yanında daha 

ciddi ana sorunları, küresel ısınma gibi, getirir. 

 Yaptığım projede, öncelikle Ergene-Meriç havzasına T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-

dan gerçek zamanlı ölçüm istasyonları ve izleme merkezi kurulması hedeflendiğinden, ben de bu 

bölgede çalışma yapmaya karar verdim. Meriç-Ergene havzasında belirlenecek 5 farklı noktada 

oluşan kirliliğin ve debi değişimlerinin nelerden kaynaklandığını öğrenmek amaçlanmıştır. Bakan-

lığın projemin bitimine kadar ölçüm istasyonları ve izleme merkezi kurulumunu sonuçlandırması 

durumunda ben de çalışmamla ilgili gerçek verileri alabileceğim.  

Yöntem: 
 Projenin aşamalarını şöyle tanımlayabiliriz: 

 İzleme merkezinin kurulması 

 İzleme merkezlerinin yer tespitinin yapılması 

 Merkez binanın altyapısının oluşturulması 

 Server ve yazılımın kurulumu 

 Yetkin personel kadrosunun oluşturulması 

 Ölçüm istasyonlarının kurulması 

 Ölçüm merkezlerinin yerlerinin tespiti 

 Ölçüm merkezlerinin binalarının projelendirilmesi ve kurulumu 

 Enerji ve data bağlantı projelerinin yapılması ve kurulması 

 Ölçüm kriterlerinin belirlenmesi 

 PH ve sıcaklık ölçüm kriterlerinin belirlenmesi 

 Oksijen ölçüm kriterlerinin belirlenmesi 

 İletkenlik ölçüm kriterlerinin belirlenmesi 

 Toplam Organik Karbon (TOC) ölçüm kriterlerinin belirlenmesi 

 Renk ölçüm kriterlerinin belirlenmesi 

 Ölçüm raporlama kriterlerinin belirlenmesi 

Bu kapsamda yapılacak çalışmanın detaylarını şu şekilde verebiliriz: 
 
Çalışmamızın bu bölümünde örnek çalışmalar ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ihale dokümanların-
dan faydalanılmıştır. Değer seçimlerinde ve cihazların tespitinde bu kaynaklar yol göstermiştir. 
İzleme istasyonundan alınan veriler, kurulacak veri aktarma ağı ile direkt merkezi izleme odasına aktarıla-
caktır. Kablolu ve/veya GSM şebekesi üzerinden (GPRS) aktarım işleri yapılacak olup, aktarma işlemleri ke-
sintisiz ve istenen zaman aralıklarına uygun olarak yapılacaktır. 
Online izleme istasyonlarından elde edilen veriler laboratuvar karşılaştırma testleri ile kontrol edilecektir. 
Karşılaştırma testleri üçer aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Laboratuvar karşılaştırma testleri, bu konu-
daki ülkemizin yetkili kuruluşu olan DSİ (veya ilgili bakanlığın belirleyeceği başka bir kurum olabilir)  merkez 
ve/veya bölge laboratuvarlarında yapılmalı.  

 
Kurulacak olan merkezi izleme odası, Konuyla ilgili Bakanlığın uygun gördüğü kendi binasında olmalıdır.  

 
Tartışma ve Sonuç 
T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığının Kasım 2010 tarihinde yayımladığı “Meriç –Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yö-
netimi Ana Plan Çalışması Final Raporu”9nda yayımladığı sonuçlardan bir kısmı aşağıdadır. 
 
Ergene Nehri ve kolları özellikle endüstriyel ve evsel atıksularla kirlenmiş olup birçok parametre açısından su kalitesi sı-
nıfı IV. Sınıf‘tır. 
 
Bölgedeki bu su kaynakları mevcut haliyle hiçbir yararlı kullanım amacına uygun değildir. . 
 
Havzadaki evsel atıksular hiçbir arıtma yapılmadan alıcı ortamlara verilmektedir. Bölgedeki il, ilçe ve beldelere en kısa 
sürede evsel atıksu arıtma tesisinin yapılması zorunludur. Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planı‘nda belediyelerin 
AAT (Atıksu Arıtma Tesis)‘lerini evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile 2012 yılına kadar işletmeye almaları hedef-
lenmiştir. 
 
Bölgedeki su kirliliği özellikle sanayileşmenin artışıyla baş göstermiş olup, tekstil endüstrisi sektörel açıdan en yoğun sa-
nayi grubunu oluşturmaktadır. Daha sonra sırasıyla gıda, kimya, deri ve maden sektörleri gelmektedir. 
Ergene Havzası‘nda özellikle derelerin debi ve rejimleri düzensiz olup yağış miktarı ve rejimiyle orantılıdır. Bu derelerin 
yazın suları azalarak kurumakta, kışın ise yağış ve kar erimeleriyle çoğalmaktadır. Bu durum nehir ve derelerin deşarj-
bağımlı veya 
deşarj-ağırlıklı olarak akmasına neden olmaktadır. Havzaya özgü olan bu durumun özellikle havzadaki noktasal deşarj-
ların yönetiminde dikkate alınması zorunludur.  
 
Ergene Nehri ve kollarına yılın büyük bir bölümünde günlük doğal debilerinin 2-3 katı kadar atıksu deşarjı yapılmaktadır. 
Bundan dolayı bu yüzeysel sulardaki su karakterini deşarjların oluşturduğu söylenebilir. Havzadaki nehir ve derelerin de-
bilerinin, sanayi debilerine göre oldukça düşük olması sebebiyle deşarj standartlarına uyum halinde bile nehir ve derele-
rin özellikle tatlı su akışının çok düşük olduğu yaz dönemlerinde IV.sınıf su kalitesinde olacaktır. 
 
Tespitler bu şekilde devam etmektedir. Tamamı kaynakçalarımızda9 görülebilir. 
 
Bahsi geçen rapora göre Meriç –Ergene Havzasında su kalitesi alınacak tedbirlerle II.sınıf su kalitesine çıkartılmak is-
tenmektedir. Ayrıca su debilerindeki düzensizliklere de önemle vurgu yapılmıştır. Doğal debilerin çok üstündeki deşarj 
nedeniyle oluşan yüksek debiler ve bunların üzerine gelecek aşırı yağışların, debi takibinin önemini daha da öne çıkar-
maktadır. 
 Güncel geçerli olan numune alım sistemi, hem geç kalınma hem de yanlış tespit gibi sorunları beraberinde getirmekte-

dir. Merkeze geç ulaşan numuneler, yapılan tespitlerin üzerinden zaman geçmesi ile tutar-
lılığını kaybetmektedir. İşte bu ana nedenden dolayı, anlık izleme sisteminin kurulması, 
akarsuların temizliği için çok büyük önem ve avantaj teşkil etmektedir. 
 Projemiz yakın tarihli (Kasım 2010) detaylı bir inceleme raporuna sahip Meriç-Ergene 
Havzasındaki Meriç Nehri için yapılmıştır, ancak hedef, ülkemizdeki tüm su kaynakları için 
yapılmasıdır. Bu sayede kazanımlarımızdan bir kısmını şöyle özetleyebiliriz: 
Su havzalarının kirliliğinin önlenmesi ile kazanılacak temiz bir çevre 
Mevcut izleme sistemine göre çok daha düşük işletme maliyeti 
Kirliliğin anında tespiti ve bu sayede hızla müdahale ile önlenmesi, 
Kirliliği yapanın anında tespit edilebilmesi 
Bu sayede kirlilik kaynakları hemen tespit edileceğinden kirliliğe cesaret edemeyecekler 
ve/veya gerekli tüm önlemleri alacaklardır 
Kirlilik yerinde ve anında tespit edildiğinden kimin kirlettiği hemen tespit edilebilecektir 
Cezai işlemler sayesinde yaptırımlar sağlanabilecektir. 
Kirliliğin anında tespiti ile devamının önlenmesinin getireceği maddi kazançlar 
Bu sayede, temiz su hem tarımda, hem de ihtiyaç olan diğer yerlerde kullanılabilir olacak-
tır. (Bunun maddi kazancını hesaplayamıyorum. Çok yüksek) 
Ayrıca kirlenen su kaynaklarının tekrar temiz hale getirilmesinin maliyetinden de tasarruf 
edilecektir. (Bunun maddi kazancını da hesaplayamıyorum. Çok yüksek) 
Bu görevlerde çalışacak nitelikli çalışan yetiştirilecek, bu sayede vatandaşlara kendi alan-
ları için iş imkanları sunulabilecektir. 
Bu tür sistemlerin teknolojileri halen yurtdışından ithal edilmektedir. Sistemlerin kurulması 
ve işletmeleri ile birlikte, ülkemizin bu teknolojileri üretme imkanı doğacaktır. 
Sadece içme suyu değil, ülkemizde yaygın olan sulu tarım faaliyetleri için de temiz su sağ-
lanacağından tarımda kalite artışı sağlanacaktır. 
Havzalardaki taşkınların sayısındaki ve büyüklüğündeki bir düşüş, toprağın ve ürün kaybı-
nın önüne geçecek ve verim artırımı sağlanacaktır. 
Projemizde bu kapsamdaki hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla anında tespiti ve izlemeyi 
sağlayarak katkı koymayı amaçlamaktadır. Tüm ülkemizde hayata geçirilmesi ümidimizle. 
Temiz bir çevre ve doğa geleceğimizdir  
 
Teşekkür 
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