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“DİJİTAL SU” SANAYİNİN DE GÜNDEMİNDE

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, OSB’lerde arıtılan atık suyun sadece 
içme, kullanma ya da sulama suyuna yönelik kullanımı değil, OSB içinde bir çevrimle 
fabrikaların kullanımına açılabilmesi olasılığının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

ATIK SUDA ISIK GORUNDU

SU BİLİNCİ OLUŞTURUYOR

Su yönetimi ve su kullanımı 
konusunda farkındalığı 
arttırmayı amaçlayan Su 
Politikaları Derneği, atık suyun 
sanayide yeniden kullanımının 
daha da yaygınlaşması 
gerektiğini savunuyor. Su 
Politikaları Derneği Başkanı 
Dursun Yıldız, artık Türkiye’deki 
OSB’lerde atık suyun gider 
olarak değil, su kaynağı olarak 
görülmeye başlandığını söyledi. 
Atık suyun sistem içinde 
çevrimle yeniden kullanılmasının 
önümüzdeki günlerin en önemli 
konuları arasında olacağını dile 
getiren Yıldız, “OSB’ler kendi 
suyunu çevrim içinde tekrar 

kullanabilme açısından bazı 
yaklaşımlara açık olmalılar. 
Büyük ihtimalle buna açıklar, 
bazı OSB’lerde çok ileri 
teknolojilerin kullanıldığı atık 
su arıtma tesislerimiz var. Ama 
diğerlerini de bu kervana dahil 
etmeliyiz” dedi. Dursun Yıldız, 
sanayinin esas itibariyle “dijital 
su” konseptini takip etmesinin, 
hem çevre hassasiyeti hem 
de maliyetlerdeki düşüş 
açısından önemli olduğunu da 
vurguladı. Pandemi sürecinde 
atık suların dezenfekte edilmesi 
zorunluluğuna da değinen 
Yıldız, “Birçok arıtma tesisinde 
bu uygulama var. Türkiye’de 
atık su arıtma tesislerinden 
çıkan günlük 6 milyon 
metreküp su, tarımsal sulamada 
kullanılıyor. Bu büyük bir rakam. 
Önümüzdeki dönem arıtılmış 
atık suda hassasiyetimizin 
çok daha yükselmesi gereken 
bir dönem olacak” şeklinde 
konuştu.

ERGENE PROJESİ ÖNEMLİ
Ergene Havzası’nda yürütü-
len çalışmaları değerlendirir 
misiniz?

Ergene Nehri bizim kanayan 
yaramızdı. Yeraltı suyunun 
verimsiz kullanılması, sanayide 
kullanılan suların arıtılmadan 
nehre bırakılması gibi birçok 
sorun birleşti ve büyük bir kirlilik 
yarattı. Bunun için başlatılan 
Ergene Havzası Koruma Eylem 
Planı’nda belirli bir aşama kat 
edildi. Ergene Havzası’nda 
10 adet OSB var, 5 adedinde 
arıtma tesisi yapıldı. Bunların 3’ü 
tamamlandı. Derin Deniz Deşarjı 
Projesi’nin bir bölümü açıldı. Ta-
mamlanan OSB’lerden Çerkez-
köy ve Çorlu OSB’nin atık suları 
46 kilometrelik boru sistemiyle 
denize deşarj edilecek. Birkaç 
ay içinde arıtılmış sular sahilden 
4,5 kilometre uzaklığa derin 
deşarjla bırakılacak. Bu anlamda 

önemli bir proje. Tamamlandı-
ğında özellikle Ergene Havzası 
gibi çok önemli bir kirlilik taşıyan 
havzanın probleminin çözülmesi 
mümkün olacak. 

Bundan sonraki süreçte 
derneğiniz ne gibi projelere 
imza atacak?
Dört ana başlığa çok özen 
gösteriyoruz. Bir tanesi; kent-
lerde su yönetimi. 2050 yılında 
dünyanın nüfusunun yüzde 70’i 
kentlerde yaşayacak. İkincisi 
yer altı suları, üçüncüsü iklim 
değişikliği etkisi altında suyun 
nasıl yönetileceği ve dördüncü-
sü de dijital teknoloji ve dijital 
dönüşümün yönetimi kavramı. 
Bu dört ana başlıkta Su Politika-
ları Derneği önüne bakarak 
bu kavramlar doğrultusunda 
çalışmalar yapacak ve sonra-
sında farkındalık oluşturmaya 
çalışacak. 

ÇEVRİMİÇİ KULLANIM
Yeni düzenlemeler sonucun-
da atık su arıtma tesislerine 
ilave olarak hangi önlemler 
alınmalı?

Yeniden teknoloji seçiminde 
bulunan ya da proje bazlı 
çalışmalara giren atık su arıtma 
tesislerinin, dijital dönüşüme 
hazır altyapı oluşturmalarında 
fayda var. Atık su arıtma tesis-
lerinde gelen atık suyu tekrar 

kullanmaya yönelik bir konsepti 
kesinlikle uygulamak zorunda 
kalacağız. OSB’ler kendi suyunu 
çevrim içinde tekrar kullanabil-
me açısından bazı yaklaşımlara 
açık olmalılar. Büyük ihtimalle 
buna açıklar, bazı OSB’lerde çok 
ileri teknolojilerin kullanıldığı 
atık su arıtma tesislerimiz var. 
Ama diğerlerini de bu kervana 
dahil etmeliyiz.

OSB’LERİN ÖNEMLİ 
SORUMLULUKLARI VAR
Pandemi sürecinde suyun 
kontrolü, virüsün yayılımını 
engeller mi?

Bizim COVID öncesinden COVID 
sonrasına aktarmaya zorunlu 
olduğumuz şey, çevre duyarlılı-
ğımızın artmasıdır. Yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 
tarımsal sulamada kullanılan 
arıtılmış atık suların dezenfekte 
edilmesi zorunluluğu getirildi. 
Birçok arıtma tesisinde bu 
uygulama var. Türkiye’de atık 
su arıtma tesislerinden çıkan 

günlük 6 milyon metreküp su, 
tarımsal sulamada kullanılıyor. 
Bu büyük bir rakam. Önümüz-
deki dönem arıtılmış atık suda 
hassasiyetimizin çok daha 
yükselmesi gereken bir dönem 
olacak. OSB’lerin de bu anlamda 
çok önemli sorumlulukları var. 
Sanayi kuruluşları bunların 
çoğunu yerine getiriyor ama 
ilave birtakım sorumluluklar 
daha getirildi. Bunları da dikkate 
aldıklarında daha sağlıklı çalış-
malar yürüteceklerdir. 

162 OSB’DE VAR
Türkiye’de pek çok OSB’nin 
sahip olduğu atık su arıtma 
tesisleri yeterli mi?

Son yapılan araştırmalara göre, 
Türkiye’de 232 tane faal OSB 
var ve bunların 162 tanesinde 
arıtma problemi çözülmüş 
durumda. 21 OSB’nin atık su 
altyapısı yatırım planlamasına 
alındı, diğerleri için de önemli 
bir oranda arıtma problemi 
çözüldü. Mesela Kayseri OSB 
günde yaklaşık 25 bin metreküp 
su arıtıyor. Çok büyük bir atık su 
arıtma kapasitesi demek. Tüm 
tesislerde Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği’nin alıcı ortama 
deşarj standartları uygulanıyor. 
OSB yönetimleri bu standart-

larda 19 farklı parametre için 
limit değerlerin içinde kalmaya 
çalışıyor. Ama mevzuattaki 
değişiklikleri de takip etmemiz 
gerekiyor. Yer altı suyundan 
çekilen ya da yüzey kaynak-
larından elde edilen OSB’lerin 
suları, arıtıldıktan sonra daha 
fazla kullanılmalı ve atık suyun 
yeniden kullanım seçenekleri 
kapsamında değerlendirilmeli. 
Yer altından da çeksek yüzey 
suyundan da alsak su kaynak-
larımız çok önemli. OSB’lerde 
arıtılan atık suyun sadece içme, 
kullanma ya da sulama suyuna 
yönelik kullanımı değil, OSB 
içinde bir çevrimle fabrikaların 
kullanımına açılabilmesi olasılığı 
değerlendirilmeli. SANAYİ CAMİASINDA 

YENİ KONSEPT DİJİTAL SU
Dijital su nedir, bu kavramı 
açıklar mısınız?

Bu, esas itibariyle bir 
konsept. Temel olarak bilişim 
teknolojileriyle su yönetiminin 
bir araya getirilmesi olarak 
ifade edilebilir. Hali hazırda 
mevcut bilişim teknolojilerini 
su yönetiminde kullanıyoruz 
ama bu sistemlerin SCADA, 
otomasyon, nesnelerin 

interneti ile entegre edilerek 
yapay zekâ iş süreçlerine 
uyarlanması gerekiyor. 
Böylece hem abonelerin 
hem çevrenin korunmasının 
yanı sıra kapsamlı denetimli 
verimlilik hizmetlerinde bir artış 
sağlanmaya çalışılıyor. Gelişen 
bu teknolojilerin bir-iki sene 
içinde fiyatlarının düşmesi, 
suyun dijital dönüşümünü 
hızlandıracaktır. 

VERİMLİLİKTE ARTIŞ

Dijital suyun ekonomi ve 
endüstriyle ilişkisini anlatır 
mısınız?

Dijital su kavramı, çevre koruma 

anlamında önemli bir avantaj 
sağlayacak. İkinci olarak suyun 
yapay zekâ ve otomasyon 
sistemleri ile entegrasyonunu 
sağlayarak çok büyük oranda 
verimlilik artışı ve maliyetler-
de düşüş imkânı getirecek. 
Sanayinin esas itibariyle dijital 
su konseptini takip etmesi, 
hem çevre hassasiyeti açısından 
hem de maliyetlerdeki düşüş ve 
verimlilik artışı açısından önemli. 

İHTİSAS DERNEĞİ 
Derneğiniz hakkında bilgi 
verir misiniz?

2015 yılında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nden emekli 
olan uzmanların bir araya 
gelmesiyle kurulmuş bir ihtisas 
derneğiyiz. Büyükelçilerden tek-
notratlara, üniversite öğretim 
üyelerinden kamu çalışanlarına 

kadar pek çok üyemiz var. Su, 
enerji, gıda ve çevre konu-
sunun güvenlik açısından ön 
plana çıkmasıyla bu konularda 
kamuoyunu bilgilendirmek 
ve bu konudaki çalışmalara 
destek olmak üzere kurulduk. 
Uluslararası alanda da oldukça 
fazla faaliyetimiz var. 
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KARMA OSB’LERDE 
DAHA ZOR
Dijital su kavramı OSB’lerde 
nasıl hayata geçirilebilir?

Bize avantaj sağlayacak olan 
yeni teknolojiler gündemde. 
Dijital su kavramı bu anlamda 
bizim önümüze özellikle 
OSB’lerde suyun organik madde 
içeriğinin belirlenmesinden 
tutun hızlı analiz yöntemlerine 
kadar çok önemli avantajlar 
sağlayacak. Bu da bizim için 
mesela hem çevreyi hem tesisi 
korumak anlamında önemli bir 
imkan olacak. Atık su arıtımı 
zor bir süreç, özellikle karma 
OSB’lerde. Karma OSB’lerin 

çeşitli alanlarda sanayi üretimi 
yapan fabrikalarının atık suları 
bir araya geliyor. Bu da arıtma 
açısından bazı güçlükler taşıyor. 
Dünyada genel olarak arıtılmış 
atık suyu kullanma perspektifi, 
sektörel bazdaki atık suların 
kullanılması üzerine oluşmuş-
tur. Atık suyun sistem içinde 
çevrimle yeniden kullanılması, 
önümüzdeki günlerin en önemli 
konuları arasında olacak. Tür-
kiye son dönemde çok büyük 
adımlar attı, atık su arıtma 
güvenliğini üst noktalara taşıdı. 
OSB’lerde kullanılan teknolojiler 
çok ileri seviyede.
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