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Atıksu Geri Kazanım
Arıtılmış atıksu doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde
geri kullanılabilmektedir. Geri kazanılan atıksu, tarımsal
sulamada, park ve bahçe sulamada, endüstriyel soğutma
veya proses suyu olarak, yeraltı suyunun suni beslenmesi,
reakreasyonal (göller ve havuzlar, nehir debilerinin artırılması, balıkçılık), kullanma suyu (yangın suyu, tuvaletler vb.)
ve içme suyu maksatlı olarak kullanılabilir. Şekil 2’de dolaylı
ve doğrudan kullanıma örnek olabilecek bir akış şeması
verilmiştir.

İçme ve Kullanma Suyu Temininde Alternatif
Yöntemler: Atıksu Geri Kazanımı ve Desalinasyon
Su, yaşayan bütün canlılar için en
önemli doğal kaynaklardan
biridir. İnsan kullanımı, ekosistem
kullanımı, ekonomik kalkınma,
enerji üretimi, ulusal güvenlik
gibi suyun gerekli olduğu birçok
alan vardır.

Deselinasyon

Ülkemizde ortalama yıllık yağış
miktarı ortalama 501 milyar m3
suya karşılık gelmektedir. Nehir, göl ve denizler ile bitkilerden buharlaşma yoluyla atmosfere geri dönen su miktarı
çıkarıldığında, ülkemizin brüt su potansiyeli 193 m3’dür.
Yeraltı suyuna katılan 41 milyar m3’lük su da ilave
edildiğinde, ülkemizin brüt su potansiyeli 234 milyar
m3’dür.
Ülkemiz su zengini değildir. Kişi başına su tüketimi 1500
m3/N-yıl ile 1000-2000 m3 aralığına düşen ülkemiz, su stresi
altında olan ülkelerdendir. Çevremizdeki bir çok ülke su
kıtlığı çeken ülkeler sınıfındadır. Türkiye’de bölgesel su
problemi vardır. Bazı bölgelerde yeterli su var iken bazı
bölgelerde su bulunmamaktadır. Ortalama yağış yıllık 650
mm civarındadır. Bu değer bazı bölgelerde 2500 mm iken
bazı bölgelerde 250 mm olmaktadır. Su bulunmayan bölgeler için alternatif çözümler araştırılmalıdır.

Su Kıtlığı ve Önlemler
Dünya’daki yıllık toplam yağış, yıllık toplam talebi karşılamaktadır. O halde su kıtlığının sebebi nedir. Bunun cevabı,
yağışın yanlış zamanda yanlış yere yağmasıdır. 2050’de 9.4
milyar olması beklenen dünya nüfusunun % 40’ı su sıkıntısı
çekecektir.
Su kıtlığı için hem arz hem talep yönlü önlemler ele alınmalıdır. Arz yönlü olarak bakıldığında sıra ile aşağıdaki önlemler alınabilir (Şekil 1);
• Biriktirme yapıları ve barajların inşa edilmesi (Mevsimsel
dağılım problemini ortadan kaldırmak için)
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Atıksu Geri
Kazanım

Mevcut İçme ve
Kullanma Suyu
Sistemleri

Havzalar arası
su transferi

Şekil 2. Atıksu geri kazanım tipleri (1:Direkt endüstriyel geri
kullanım, 2: direkt tarımsal geri kullanım, 3: Yeraltına deşarj,
4: Nehirden dolaylı kullanım, 5: Kuyulardan dolaylı kullanım,
6: İçmu suyu şebekesine, 7: Dolaylı tarımsal kullanım)
(EUREAU, 2004)
• İletim hatlarının inşa edilmesi ve havzalar arası su transferi (Mekânsal dağılım problemini ortadan kaldırmak için)
(Kıbrıs örneği, Melen örneği)
• Atıksuların yeniden kullanımı
• Deniz suyu arıtımı
Talep yönlü olarak bakıldığında ise alınması gereken en
önemli önlem, su tasarrufu ve su talebinin azaltılmasıdır. Su
tasarrufunun 3 ayağı vardır. Bunlar;
• Eğitim ve bilinçlendirme (İnsanların hatırlatılmaya
ihtiyacı vardır. Suyun israf edilmemesi lazımdır.)
• Teknoloji geliştirme (özellikle musluk armatürleri ve
sifon suyu geri kullanımı)
• Suyun rasyonel fiyatlandırılması
Meydana gelen su kıtlığı ile birlikte, içme ve kullanma suyu
temininde alternatif yöntemler de gündeme gelmeye
başlamıştır. Bu alternatif yöntemler arasında, deniz
sularının arıtımı ve atıksuların arıtılarak içme ve kullanma
suyu olarak geri kullanımı sayılabilir. Hem deniz suyu arıtımı
hem de atıksu geri kazanımı amacıyla kullanılan en yaygın
teknoloji, membran teknolojileridir. Membran teknolojileri,
geçtiğimiz 50 yıl içerisinde kullanılmaya başlanmış ve her
geçen gün teknolojideki yenilikler ve maliyetlerin azalması
ile birlikte yaygınlaşmaya, büyümeye ve gelişmeye devam
etmektedir.
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Membran teknolojileri, atıksuların arıtılıp tekrar kullanımında ön plana çıkan en önemli arıtım proseslerinden birisidir.
Atıksuyun membran teknoojileri ile kullanım maksatlı
olarak geri kazanımının maliyeti, 30 US cent/m3 civarında
değişmektedir.

Deniz Suyu Arıtımı
Mevcut su kaynaklarındaki azalma ile birlikte son zamanlarda, deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyu temin
edilmesi gündeme gelmeye başlamıştır. Tuzlu suyun arıtımı
için uygulanan başlıca teknolojiler, ters osmoz, distilasyon
ve elektrodiyaliz sistemleridir. Bu sistemler içerisinde deniz
suyu arıtımı için dünya ölçeğinde kabul görmüş teknoloji
ters osmoz teknolojisidir. Ters osmoz sistemlerinin iyi bir
şekilde tasarımı ve işletilmesi için arıtılacak su kaynağı ve
arıtılan suyun kalitesinin çok iyi bilinmesi ve buna göre ön
arıtma ve son arıtma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Ters osmoz sistemlerinin maliyeti, tuzluluğa ve ön
arıtmaya bağlı olmakla birlikte 50 – 70 US cent/m3 aralığında değişmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak su, yaşayan bütün canlılar için en önemli
doğal kaynaklardan biridir. İnsan kullanımı, ekosistem
kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun gerekli olduğu birçok alan vardır. Suya sahip
olan veya iyi değerlendirebilen, ekonomik ve politik olarak
elini kuvvetlendirmektedir. Küresel su analizleri dünyadaki
toplam su kaynaklarının toplam talebi karşılamaya yeterli
olduğunu göstermektedir. Su kıtlıklarının temel sebebi ise
suyun mekânsal ve zamansal ölçekte eşit dağılmamasıdır.
Su temel bir ihtiyaçtır ve hakkaniyetli, makul ve optimum
şekilde kullanılmalıdır. Su meselesi ihtilaf kaynağı yerine
işbirliği aracı olarak ele alınmalıdır. Su kıtlığının olduğu
yerlerde, alternatif su temini yöntemleri gündeme gelebilir.
Alternatif su temininde atıksu geri kazanımı ve deniz suyu
arıtımı hızla önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır.

