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Giriş 
Gıda üretimi, doğal kaynakları en yoğun şekilde kullanmanın yanı sıra, iklim değişikliği ve buna bağlı 
doğa kaynaklı tehlikelere karşı da en hassas sektörlerdendir. Artan nüfus ve ekonomik büyümeye bağlı 
olarak, et ve süt tüketimi gibi yoğun arazi, su kullanan ve sera gazı emisyonlarına neden olan sektörlere 
yönelik verimlilik çalışmaları da hızlanmıştır. Süt sektörü, su tüketimi açısından hem en fazla tüketimi 
olan, aynı zamanda birim üretim yüksek miktarda atık su üreten sektörlerden birisi haline gelmiştir. 

 

Kaliteli ve yeterli miktarda suya erişim, hem süt üretimi, hem de yem üretimi için kritik bir etken haline 
gelmiştir. Uzayan kuraklık dönemleri ve kirlenen su kaynakları, hem çiftliklerin üretim verimini, hem de 
hayvanların üretkenliğini ve karlılığını etkiler duruma gelmiştir.  

 

Süt sektörünün su tüketimi/su ayak izi, yem üretimi, süt üretimi, süt ürünleri üretimi esnasında 
kullanılan temizlik vb. amaçlı aşamalardan kaynaklanmaktadır. “Türkiye Sütçülük Sektörünün Su 
Sürdürülebilirliği: Verimlilik, Riskler ve Kırılganlıklar” projesi kapsamında, süt değer zincirinin farklı 
aşamalarını temsil eden 3 işletmede su verimliliği çalışması yapılmıştır. Bu işletmeler yem üretimi de 
yapan süt çiftliği, süt ürünleri (peynir) üretimi yapan orta ölçekli bir tesis ile süt, yoğurt, peynir vb. 
üretimi yapan büyük ölçekli tesislerden oluşmaktadır. 

 

Belirlenen tesislerde gerçekleştirilen su verimliği çalışmasının amacı, süt değer zincirinin farklı 
aşamalarında yer alan işletmelerde mevcut ve oluşabilecek su risklerinin değerlendirilerek, işletme 
bazında doğal kaynak ve parasal tasarruf sağlayacak fırsatların hayata geçirilmesini sağlamak olacaktır. 
Bu çerçevede, işletmelere örnek olacak ve çevresel ve tedarik kaynaklı risklere karşı daha dirençli 
olması için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmalarda izlenen yöntemin ana aşamaları, aşağıda belirtilmiştir. 

 

Saha ziyareti öncesi firmalardan bilgi talebi 

Saha ziyareti 

Firma su risklerinin (su kalitesi ve tedarik riski) 

Performans göstergelerinin değerlendirilmesi 

İşletme bazında önerileri içeren su verimliliği etüt raporunun hazırlanması 

 

Gerçekleştirilecek etütlerde Şekil 1’de bahsi geçen eko-verimliliğin farklı bileşenlerine yönelik 
değerlendirmelere yer verilmiş ve her tesis özelinde su verimliliği olanaklarına dair teknik fizibiliteler 
hazırlanmış, öncelikle dirilen olanaklar için finansal analizler de yapılmıştır.  

 



 

 

 

Şekil 1. Eko-verimliliğin (su verimliliği dâhil) farklı bileşenleri 

 

Çalışma kapsamında; 

Her bir firmaya ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler masa başı toplantı ile başlamış olup, bu 
toplantıda firmanın su, atıksu vb. yönetiminden sorumlu teknik personelin (çevre 
sorumlusu/mühendisi, yardımcı işletmeler sorumlusu vb.) yer alması sağlanmıştır. Bu toplantının amacı 
gerçekleştirilecek tesis gezisinde izlenecek adımların ve incelenecek proseslerin masaya yatırılmasıdır. 

İşletmelerin su kaynağı, kalitesi ve tesis içerisinde su kullanım/atıksu oluşum noktaları dikkate alınacak 
firmaların en yoğun kaynak tüketiminin olduğu ve çevre yönetimi açısından daha yakın takip edilmesi 
ihtiyacı bulunan alanlara yönelik anahtar performans göstergeleri (KPI’lar) belirlenmiştir.   

İşletmenin bulunduğu bölge ve su temin edilen kaynaklar dikkate alınarak, su kalitesi ve su miktarını 
ilişkin riskler değerlendirilerek, etüt raporuna dâhil edilmiştir.  

Bu aşamalar sonucunda (ve belirlenen KPI’lar bazında) verimlilik artışı sağlamaya yönelik olarak kaynak 
verimliliği olanakları liste halinde kısa açıklamaları ile birlikte özet bir rapor olarak ASÜD yetkililerine 
sunulmuş olup, bulgulara dair raporlar aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

 

 



 

 

Süt Çiftlikleri 
1. Mevcut Su ve Atıksu Yönetimi 

 
Çalışma kapsamında görüşülen tesislerin her birinin toplam büyükbaş hayvan sayıları 100-300 arasında 
değişirken sağmal sayısı her birinde 55-100 arasında bulunmaktadır. Bölgede %90 oranında Hochstein 
ırkı hayvan bulunurken geri kalan %10 oranın ise Fleckvieh (Sementil) olduğu öğrenilmiştir. 
 
Çiftliklerin 4 temel alanda su kullandıkları bilgisine ulaşılmıştır: 

- Yem bitkilerinin yetiştirilmesi aşamasında tarımsal sulama amacıyla 
- Sağımhanenin, süt tanklarının ve çiftliğin hijyeni/temizliği amacıyla yıkama suyu olarak 
- Hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla  
- Hayvan atıklarını çiftlikten uzaklaştırmak için sıyırıcılarda 

 
Bu amaçlarla çiftliklerin yer altı suyu ve yüzey suyu (barajlardan/göllerden vb.) temin ettikleri 
görülmektedir. Tesislerin büyük bölümünde su sayacı bulunmamaktadır ve su tüketimi tesisin ham su 
deposunun gün içinde kaç kere doldurulup boşaltıldığından yola çıkılarak hesaplanmaktadır. Bu 
nedenle çiftliklerin hangi bölümlerinde (yıkama, dışkı sıyırma, sulama vb.) ne kadar su tüketildiğinin 
ayrımı yapılamamaktadır. 
 
Son yıllarda özellikle su kaynaklarının yoğun kullanımı nedeniyle hem yer üstü hem de yer altı sularının 
miktar ve kalitesinde azalma olduğu dile getirilmektedir. Örneğin Tire/Ödemiş bölgesinde son 10 yılda 
yer altı su tabakasının 20-50 m derinlere indiği bu nedenle mevcut durumda çiftliklerin önemli bir 
bölümünün 100-150 m derinlikten su elde edebildiği kaydedilmiştir. Ziyaret edilen bir tesiste ise son 
10 yıl içerisinde azalan yer altı suları nedeniyle yazın tarla sulaması için su bulunamadığı gerekçesiyle 
son yıllarda mısır ekimi yapılamadığı ifade edilmiştir. 
 
1.1. Yem Bitkilerinin Yetiştirilmesi Aşamasında Tarımsal Sulama 
 
Bölgede hayvan besleme amaçlı kullanılmak üzere yüksek kalorili bir bitki olarak mısır yetiştirilmekte 
ve silaj haline getirilip yem olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle çiftliklerin kendilerine ait tarlalarda 
mısır tarımı yaptıkları öğrenilmiştir. Görüşülen çiftliklerin her biri çiftliklerinin hemen yanında bu 
amaçla 150-500 dönüm arasında değişen alanlarda tarım faaliyeti yürütmektedir.  
 

 
Çiftliklerin yanında bulunup yaz döneminde mısır ekimi gerçekleştirilen tarım arazileri 



 

 

Mısır bitkisi için genellikle Haziran ortasında başlayan sulama periyodu 3 ay boyunca gece gündüz 
kesintisiz devam etmektedir. Bölgedeki hemen tüm çiftliklerin sulama amacıyla geleneksel denebilecek 
karıl/salma yöntemi ile sulama yaptıkları görülmektedir. Bu aşamada herhangi bir alternatif sulama 
yönteminin (ör: damla sulama) uygulanmamasının nedeni olarak aşağıdaki konular sıralanmaktadır: 
 

• Çiftlik sahiplerinin genelde arazileri kiraladıkları ve 5 yıllık kontrat sürelerinin yeni teknoloji 
sulama yatırımı yapmak için karlı olmadığı 

• alternatif sulama yöntemlerinin yüksek işçilik gerektirdiği  
• damla sulamanın mısır için çok verimli olmadığı  
• bu bölgede daha önce deneyen çiftçilerin olduğu ancak başarılı sonuçlar elde edilemediği 

 
Öte yandan aynı arazide yılın geri kalan dönemlerinde ise karamba otu (ryegrass) yetiştiren çiftçiler bu 
otu protein ve selüloz kaynağı olarak kullanmakta, kurutarak/silaj yaparak değerlendirmektedir. Buna 
ek olarak tesisler endüstriyel karma yem de temin ettiği dönem dönem yonca, soya, mısırınu, pamuk 
çekirdeği, pamuk küspesi, ayçiçeği küspesi gibi yem malzemelerinin hangileri mevcutsa o malzemeler 
ile hayvan beslemektedir. 
 

 
Kuru ot ve silaj şeklinde kullanılan hayvan yemlerinin örnek fotoğrafları 

 



 

 

1.2. Sağımhanenin, Süt Tanklarının ve Çiftliğin Hijyeni/Temizliği Amacıyla Su Kullanımı 
 
Süt çiftliklerinin rekabet gücünü koruyabilmesi ve sağlıklı bir süt ürünleri değer zincirinin sağlanabilmesi 
için en önemli konulardan bir tanesi hijyendir. Bu düşünceden hareketle tesislerin su ve özellikle 
kimyasal kullanımı konusunda öne çıkan alanlardan bir tanesi de hijyen/temizlik faaliyetleridir. Çiğ süt 
üreticisi çiftliklerin müşterisi konumundaki süt ürünleri üreticisi firmaların bu konudaki talimatları 
belirleyicidir. Aşağıdaki tabloda bir örneği görüldüğü gibi süt ürünleri üreticileri oluşturdukları hijyen 
talimatlarını çiftliklerin takip etmesini talep etmektedir. 
 

 
Süt ürünleri üreticisi firmaların belirlemiş olduğu talimatlardan bir örnek 

 
Belirlenen hijyen standartlarını sağlayabilmek için çiftlikler sağımhanelerde çeşitli temizlik sistemleri 
(ör: Cleaning in Place - CIP) kurmuş ve kullanmaktadır. Tesisin toplam su tüketimi içerisinde küçük bir 
orana karşılık gelmekle birlikte bu bölümlerde ısıtılarak ve kimyasal eşliğinde kullanılan su tesisin su 
ayakizine belirli bir miktar etki etmektedir (100-150 L/gün). 

 

 
Sağımhanede kullanılan ekipmanlar ve süt iletim hatları 

 
Sağımhanede elde edilen sütün taşıma tankeri gelene kadar bekletildiği süt depolama tankının 
yıkanması amacıyla da aynı şekilde sıcak su ve kimyasal kullanılmaktadır (100-150 L/gün). 



 

 

 

 
Süt depolama tankı 

 
1.3. Hayvanların Su İçme İhtiyacını Karşılamak Üzere Gerçekleşen Su Tüketimi 
 
Tesiste gerçekleştirilen görüşmelerde alınan bilgiye göre bölgede sağmal hayvan başına günlük 
ortalama 60 L içme suyu tüketimi vardır. Su tüketiminin özellikle sıcak yaz günlerinde oldukça 
yükseldiği, kış aylarında ise düşüşe geçtiği bilinmektedir. Hayvanların su içme miktarını etkileyen 
unsurlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

o Yem çeşidi ve miktarı 
o İklim koşulları ve sıcaklık 
o Suyun kalitesi 
o Sulukların hijyeni ve temizliği 

 

 
Su içen bir hayvanın görüntüsü 

 
 



 

 

1.4. Hayvan Atıklarını Çiftlikten Uzaklaştırmak İçin Sıyırıcılarda Su Kullanımı 
 
Hayvanlar özellikle beslenirken yoğun şekilde atık çıkarmaktadır. Hayvanların yan yana sırayla 
dizildikleri bu bölümde biriken dışkıların çiftlikten traktör ile sıyırılması aşamasında zaman zaman su 
kullanımı olduğu öğrenilmiştir. Çiftliklerde bu aşamada kullanılan suyun ayrı bir su sayacı ile takip 
edilmiyor olması nedeniyle net bir tüketim miktarı sunulamamaktadır. Buradan elde edilen atığın 
bazen bu amaçla oluşturulmuş çukurlarda, bazen ise toprak üzerinde bekletildikten sonra yazın 
arazilerde gübre olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. 
  

  
Hayvanlarının dışkısının biriktiği ve sıyırıclar ile temizlenen bölümlerin fotoğrafları 

 

2. Su/Atıksu Yönetimi Performans Göstergeleri ve Kıyaslama 
 
Çiftliklerin mevcut su/atıksu yönetim performansını değerlendirmenin ve sektör için yayınlanmış 
veriler ile kıyaslamanın yanı sıra firmaların periyodik olarak iyileştirme hedefleri belirleyebilmesi 
amacıyla su/atıksu yönetimi performans göstergeleri (indikatörleri) belirlemek gerekmektedir (bkz. 
aşağıdaki tablo). Bu amaçla firmanın hammadde tüketimi, ürün üretimi vb. üretim performansı ile su 
tüketimi ve atıksu üretimi normalize edilerek özgül tüketimler dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede farklı 
prosesler de dikkate alınarak firma için aşağıdaki performans göstergeleri belirlenmiştir. Firmanın bu 
çalışma sonrasında aşağıda belirlenen her bir performans göstergesini hesaplaması, periyodik olarak 
raporlaması ve bu göstergeler bazında iyileştirme/geliştirme hedefleri koyması önerilmektedir.  
 

Su/atıksu yönetimi performans göstergeleri (indikatörleri) 
İlgili 

Prosesler Performans Göstergesi Açıklama 

Genel su 
tüketimi 

Birim ürün başına 
toplam su 
(yağmur+sulama+tesis) 
tüketimi  

Tesiste su tüketim performansının izlenebileceği ve 
değerlendirilebileceği göstergelerden bir tanesi “birim ürün 
başına toplam su tüketimidir (m3/ton çiğ süt)”. Genel itibariyle 
hemen her sektörde kullanılan bu gösterge firmanın aylık/yıllık 



 

 

(m3/ton çiğ süt) üretim dalgalanmalarından etkilenmeden toplam su tüketim 
performansını ortaya koyması açısından standart denebilecek 
indikatörlerden bir tanesidir.  

Mevcut sağmal hayvan 
başına su tüketimi  

(m3/ sağmal hayvan 
sayısı) 

Tesisin temel ve birincil ürünü olan çiğ sütün üretim kaynağı 
olan sağmal hayvan sayısı, üretim miktarını da belirleyici bir 
parametre olduğundan, sağmal hayvan başına mevcut su 
tüketimi, performans belirlemede yararlanılabilecek bir 
indikatördür. 

Çiğ süt içerisindeki 
yağ+protein miktarına 
oranla toplam su 
(yağmur+sulama+tesis) 
tüketimi  

(m3/kg süt 
yağı+proteini)1 

Literatürde süt sağım çiftlikleri için su verimliliğini takip etmek 
ve sektördeki diğer firmalar ile karşılaştırma yapabilmek için 
kullanılan en yaygın indikatörlerden bir tanesidir. Tesiste 
üretilen sütün kalite parametreleri arasında gösterilen süt yağı 
ve süt proteini miktarı hemen her sağım tesisinde hali hazırda 
takip edilmektedir. Üretilen birim süt yağı ve süt proteini için 
tüketilen su miktarı belirlenirken ilgili yem bitkisi arazisine yıllık 
yağmur miktarı, yem bitkisi üretimi için kullanılan sulama (yer 
altı +baraj) suyu miktarı ve süt sağım tesisinde kullanılan suyun 
tamamı dikkate alınır.  

Birim yem bitkisi üretimi 
için tüketilen su miktar 

(m3/kg mısır ) 

(m3/kg arpa) 

(m3/kg fiğ) 

(m3/kg yulaf) 

(m3/kg tritikale) 

Çiftliklerde su tüketimini toplam ürün miktarına endeksleyerek 
izlemek bazı yanlış yorumlamalara neden olabilmektedir. 
Örneğin su tüketiminin yoğun olduğu bir yem bitkisi grubunun 
ilgili dönemde yoğun üretilmiş olması toplam ürün üretimi 
değişmese dahi su tüketimini artırıcı bir etken olabilmektedir. 
O nedenle su tüketimini yem bitkisi grupları bazında izlemek 
daha uygun olacaktır. Literatürde yem bitkileri için farklı özgül 
su tüketimleri raporlanmaktadır. Bu şekilde sektör ile kıyaslama 
(benchmark) için de doğru bir yöntem izlenmiş olacaktır. 

Alternatif 
su 
kaynakları 
(yağmur 
vb.) 

Toplam su tüketimi 
içerisinde alternatif 
kaynaklı su tüketim 
oranı  

(%) 

Firmanın su verimliliğini artırması ve su ayakizini azaltması için 
atacağı adımlardan bir tanesinin alternatif kaynaklardan su 
temini olduğu düşünüldüğünde toplam su tüketimi içerisinde 
alternatif kaynaklardan temin edilen su oranı önem teşkil 
etmektedir. Firma her yıl için diğer göstergelerde olduğu gibi bu 
göstergede de hedef belirlemeli ve belirlediği oranı 
yakalayabilmek için feasible olan yatırımları hayata 
geçirmelidir. 

 
Aşağıda sunulan bilgiler Avusturalya’da gerçekleştirilmiş bir kıyaslama çalışmasından elde edilmiştir. 
Bu çalışmada 179 çiftlikten alınan veriler detaylı bir şekilde analiz edilerek tabloda sunulduğu şekliyle 
çiftliklerin birim su tüketimi gerçekleştirerek üretebildikleri süt miktarı, süt yağı ve süt proteini 
açısından ortalama çiftlikler, en iyi performans gösteren %10 ve en kötü performans gösteren %10 
çiftlik için veriler sunulmuştur. Çiftliklerin su tüketimini belirlerken yem bitkisi arazisine yıllık yağmur 
miktarı yıllık yağmur miktarı, yem bitkisi üretimi için kullanılan sulama (yer altı +yer üstü) suyu miktarı 

 
1 2000_Armstrong et al._Water-use efficiency on irrigated dairy farms 



 

 

ve süt sağım tesisinde kullanılan suyun tamamını hesaplaması ve aşağıdaki tabloda sunulan veriler ile 
karşılaştırması faydalı olacaktır.  

 
Süt çiftliklerinin su verimlilik karşılaştırması2 

(Ortalama, Eni iyi %10 ve En Kötü %10) 
 Ortalama En iyi %10 En kötü %10 Önem derecesi 

Su tüketim 
verimliliği (kg 
yağ+protein / 
ML)A 

63 94 35 ** 

Su tüketim 
verimliliği (L süt / 
ML) A 

867 1287 498 ** 

Hayvan miktarı 
(süt ineklerinin 
sayısı)  

156 

152 

(85–250) 

 

143 

(62–250) 

 

ö.d. 

Sağım alanı (ha) B 
67 

48 

(32–86) 

83 

(29–154) 
* 

Sulama (toprak) 
için kullanılan su 
miktarı (ML) 

551 387 572 * 

Süt üretimi (kg 
yağ+protein) 54 903 

59 806 

(33 500–99 320) 

40 616 

(14 710–88 710) 
ö.d. 

A Süt üretimi için ayarlanmış tamamlayıcı yem; ve sağım alanındaki sağım için olmayan stok otlak; ve 
toplam su tüketimi, sulama + verimli yağmur suyu. 

B Pereniyal (çok yıllık) otlak alanı karşılığı eşdeğeri hektar.  
*P<0.05; **P<0.01, ö.d. önemli değil 

 
Karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmak amacı ile aşağıdaki tabloda verilen, literatürde yer alan yem 
bitkilerinin kuru madde, protein ve enerji değerleri başına su tüketimi verileri ile tesiste gerçekleşen 
yem bitkileri için özgül su tüketiminin hesaplanarak kıyaslanması önerilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 2000_Armstrong et al._Water-use efficiency on irrigated dairy farms 



 

 

Yem bitkilerinin kuru madde, protein ve enerji değerleri başına su tüketimleri3 

 
 

Aşağıdaki tablonun ilk iki maddesinde süt verme döneminde ve kuru dönemdeki bir büyükbaş hayvanın 
günlük ve yıllık su tüketimleri verilmektedir. Bu veriler ışığında tesisteki büyükbaş hayvanların su 
tüketimlerinin karşılaştırılması mümkündür. 

 
Büyükbaş hayvanlar için içme suyu gereksinimleri4 

Hayvan Su Miktarı (l/hayvan/yıl) Toplam Miktar 
(l/hayvan/yıl) 

Büyükbaş hayvan - Sağmal 104.5 32,421 

Büyükbaş hayvan - Kuru 
dönemde 20.0 1,095 

Büyükbaş hayvan - Toplam 91.8 33,516 

Buzağı 5.0 1,825 

 
 

3. Su Verimlilik Olanakları   
 
3.1. Yüksek Basınç Düşük Hacim (High Pressure Low Volume - HPLV) Yıkama Sistemleri Kullanılması 

Yapılan çalışmalar5, yüksek basınçlı yıkama sistemleri ile aynı işlem için gerekli su tüketiminin %80-90 
oranında azaldığını göstermiştir. Suyun hortum ucundaki tetik ile (shut-off) kapatılabilmesi ise 
operatörün temizlik geçişlerinde su açıp kapaması esnasında tüketilen suyun azaltılmasını 
sağlayacaktır.  

 
3 2015_Krauss et al._The influence of dairy management strat. on water of milk prod. 
4 2015_Krauss et al._The influence of dairy management strat. on water of milk prod. 
5 EPA (1990) The Paint Manufacturing Industry, Guides To Pollution Prevention 

Kuru ot (saman) 
Otlak 
Çavdar ptı silajı  (tüm hasatlar) 
Çavdar otu silajı (ilk hasat) 
Mısır silajı 
Şeker pancarı  
Konsantre 
Mısır tanesi 
Yulaf 
Soya fasulyesi 
Kışlık arpa 
Kışlık kolza tohumu 
Kışlık çavdar 
Kışlık tritikale 
Kışlık buğday 
 

 
aDM: Kuru madde 
bCPneed: yemin ham proteini 
cNEL: Laktasyon için gerekli net enerji 
 

Beslenme bileşenleri  

 
Yem üretiminin su verimliliği 

 
Yem proteininin su verimliliği 

 

Yem enerji değerinin 
su verimliliği 

Kuru kütle, ham protein ve enerji içeriği temelinde yemlerin su verimliliği (parantez içindeki değerler standart sapmayı 
 



 

 

 
Önerilen HPLV ve shut-off nozzle kullanımı ile yıkama işlemi 

 
3.2. Sağım Ünitelerinde Verimli Yıkama Ekipmanları Kullanılması  

Verimli yıkama ekipmanları kullanılması su tüketimini ve aynı zamanda suyu ısıtma amacıyla ortaya 
çıkan enerji tüketimini azaltıcı bir yöntemdir. Bu sistemlere bir örnek de, su tüketimini % 20-30 
oranında azalttığı bildirilen ‘DeLaval C-200’ temizleme ünitesidir. 

 

 

 
DeLaval C-200 temizlik ünitesi şematik gösterimi6 

 
6 Cleaning_unit_C200_DeLaval 



 

 

Yukarıda standart sağım sistemlerinin temizliği için kullanılan geleneksel yöntemler ile; suyu kesikli bir 
şekilde göndererek, hat yüzeyi ile kontağın artmasını sağlayan su verimli yöntemin su tüketimleri 
karşılaştırılmaktadır.  

 
Standart sağım sistemleri ile C-200 sisteminin karşılaştırılması (52 mm hat) için su tüketimi7 

Birim / Su tüketimi 
Geleneksel Temizlik 

Yöntemleri 

C-200 (Flushing 
Pulsation ve 

Trombone içeren) 

Su Tüketiminde 
Toplam Azalma 

8 birim 60 litre 45 litre %25 

10 birim 75 litre 55 litre %27 

12 birim 85 litre 60 litre %29 

20 birim 117 litre 80 litre %32 

 

3.3. Boru Temizleme Elemanları (Pig) Kullanılması8 

‘Pig’ elemanları, boru sistemlerini temizleyen ve boşaltan plastik vb. parçalardır. Ayrıca, sünger pig’ler 
de kurutma işlemi için kullanılmaktadır. Boru sistemlerinin temizlenmesi için ‘pig’ karıştırma tankından 
besleme gözüne doğru gönderilir. Böylece boru duvarlarında kalmış olan hammadde/ürün alınmış olur. 
Tesisteki süt iletim hatları (borular) su ile temizlenmektedir. Günümüzde çok farklı “piging” sistemleri 
bulunmaktadır ve firmanın her hattı için olmasa da bazı hatları için bu sistemlerin kullanılması 
düşünülebilir. Daha doğru bir değerlendirme yapabilmek amacıyla süt endüstrisinde kullanılan pigging 
sistemleri daha detaylı incelenmelidir. 

 
Boru temizleme (pig) elemanları 9  

 

Bu yöntem, günümüzde, yüksek oranda tortu oluşturan malzemelerin yanı sıra, sıvı ve yüksek viskoziteli 
ürün prosesleriyle ilgili olan birçok sektörde ve sık ürün değişimi olan üretim proseslerinde sıklıkla 

 
7 Cleaning_unit_C200_DeLaval 
8 http://www.bris.ac.uk/cabot/news/2015/ice-pigging.html 
9 http://sahinsizdirmazlik.com/boru-temizleme-pig-lastikleri/ 



 

 

kullanılmaktadır. Bu yöntemle temizlik için tüketilen su miktarında ve atıksu miktarında azalma 
sağlanır. Ayrıca, verim artışı, kısa temizleme süreleri, azalan temizleme maliyetleri, temizlik ajanı/su vb. 
ile karışım olmadan yalnızca ürün barındırması, küçük ürün miktarlarının/kalıntılarının tekrar üretime 
aktarımı, çapraz-kontaminasyona maruz kalmadan hatlarda ürün/malzeme değişiminin sağlanabilmesi 
gibi avantajları da bulunmaktadır.  

Halen süt endüstrisinde kullanılmakta olan yenilikçi yöntemlerden bir tanesi ise buz pigleme (ice 
pigging) yöntemidir10. Birstol Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olan ve 2010 yılından bu yana İngiltere 
başta olmak üzere çeşitli ülkelerde süt endüstrisinde kullanılan yöntem konvansiyonel iletim hattı 
temizlik veya diğer pigging yöntemlerine göre maliyet avantajının yanı sıra su ve hammadde tasarrufu 
sağlamaktadır. 

3.4. Temizlik İşlemlerinde Su Tüketimini Azaltıcı Diğer Önlemler 
 

• Otomatik su püskürtme sistemlerinin kullanılması ile sağım esnasında periyodik olarak su 
boşaltılması temizlik işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirerek bu işlem için harcanan su 
miktarını azaltacaktır.  

• Zeminlerin eğimli hale getirilmesi temizlik işlemlerini kolaylaştıracaktır11. 
• Sağım ekipmanlarının temizliğinde, deterjan bazlı temizlik işlemlerine alternatif olarak, enzim 

bazlı temizleyicilerin kullanılması, herhangi bir ön yıkama gerektirmeyen, yaklaşık üçte bir 
oranında su tasarrufu ve enerji tasarrufu sağlayan bir yöntemdir12 (Enzim bazlı Lactivate 
sistemi (Ecolab) 2008’de ‘RABDF’s Prince Philip Award’ ödülünü almaya hak kazanmıştır)13. 

• ‘The Milk Development Council’ , yüksek basınçlı tank yıkama sistemleri ile %30-60 arası su 
tasarrufu sağlanabileceğini belirtmiştir14. 
 

3.5. Soğutma İşlemlerinde Su Verimliliği 
 

Literatür araştırmaları, bazı süt besi çiftliklerinde su tüketiminin yaklaşık %25’inin sütün soğutulması 
için plakalı ısı değiştiricilerde tüketildiğini göstermektedir15. Soğutma işlemlerinde su veriminin 
artırılması için; doğru akış oranının belirlenmesi, su kaynağına ön soğutma uygulanması, buz bankoları 
(genellikle yüksek maliyet gerektirmektedir) kullanılması uygulanabilecek olanaklardır. Soğutma 
suyunun geri dönüşümü ve farklı alanlarda kullanılması ile de su tasarrufu elde edilmesi mümkündür16. 
Optimum süt soğutma işleminin gerçekleştirilebilmesi için genellikle 2:1 su/süt oranı önerilmektedir17. 
 
3.6. Yönetsel Önlemler ve Bilinçlendirme 

Yönetsel önlemler temiz (sürdürülebilir) üretimin ve dolayısıyla su verimlilik uygulamalarının en basit 
yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Yönetsel önlemler herhangi bir yatırım maliyeti getirmemekte 
ve olanakların belirlenmesinin hemen ardından uygulamaya geçirilebilmektedir. Su vanalarının kapalı 

 
10 http://www.bris.ac.uk/cabot/news/2015/ice-pigging.html 
11 University of Warwick_ Technology to improve water use efficiency - Defra Project WU0123_Sector:Livestock 
12 New Solution in Cleaning Technology_Ecolab GmbH 
13 http://www.rabdf.co.uk/awards/winner-prince-philip-award 
14 University of Warwick_ Technology to improve water use efficiency - Defra Project WU0123_Sector:Livestock 
15 University of Warwick_ Technology to improve water use efficiency - Defra Project WU0123_Sector:Livestock 
16 2013_DairyNZ_Sustainable Dairying_Water Accord 
17 2009_DairCo UK_Effective Use of Water on Dairy Farms 



 

 

tutulması, ekipmanların boşa çalıştırılmaması, kimyasal madde dozlarının optimizasyonu, vd. yoluyla 
su, enerji ve diğer kaynak kayıplarının önlenmesi yönetsel yöntemlere verilebilecek örnekler 
arasındadır. Yönetsel önlemler özellikle çalışanların yönetimi ve eğitimine odaklanmayı 
gerektirmektedir.  

3.7. Su/Atıksu İzleme Altyapısının Oluşturulması ve Raporlama Yönteminin Belirlenmesi 

Çalışma kapsamında yürütülen etüt ve analizlerde işletmedeki su tüketimlerinin izlenmesi ve 
yönetimine yönelik belirli bir sistematiğin ve raporlama yönteminin var olmadığı belirlenmiştir. Bu 
kapsamda öncelikli olarak belli noktalara su sayaçları yerleştirilerek su tüketimlerine ilişkin veriler 
toplanması hedeflenmiştir ve bundan sonrası için de sürdürülebilir bir su ölçüm ve izleme sisteminin 
altyapısı oluşturulması için öneriler paylaşılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda su izleme altyapısı oluşturulması sonucu Ohio’da bulunan bir besi çiftliğinde, 
plakalı soğutucuda, 159 lt/dk olan su tüketimi, soğutucu verimi etkilenmeksizin, 31 lt/dk’ya 
düşürülmüştür. Bir yıl içerisinde toplam 30 milyon lt su tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca, bozuk bir vananın 
günde 30 lt su kaybına yol açtığı belirlenmiş ve sağımhanenin yıkanması için meydana gelen su tüketimi 
standardize edilmiştir18. 
 
3.8. Su Azaltım Hedefli Periyodik Bakım Onarım ve Sızıntıların Önlenmesi 

Su yoğun üretim gerçekleştiren hemen her firmada belli oranda kayıp ve kaçaklar bulunmaktadır. Bu 
kayıp kaçakların önüne geçmenin yolarından bir tanesi firmada “su azaltım hedefli periyodik bakım 
onarım prosedürü oluşturulması”dır. Bu amaçla hali hazırda bakım onarım konusunda görevli 
personelin su verimliliği konusunda bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi sonrası düzenli toplantılar ile su 
verimliliği açısından bakım onarım öncelikleri belirlenerek iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 

Su hatlarındaki sızıntıların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması, su tasarrufu sağlamasının yanında, 
sızan suyun çamur vb. oluşturarak ek bir atıksu oluşturması ve atıksu maliyeti meydana getirmesini de 
önler. Sızıntıların tespit edilmesi ve önlenmesinde; su haritasının çıkarılması, su sayaçları yerleştirilmesi 
ve ölçümlerin alınması, kullanım düşük olduğunda ve hiç olmadığında su sayaçlarının okunması, su 
depolarının izole edilmesi, su hatlarının takip edilerek incelenmesi, detektörler vasıtası ile (data logger) 
su kaçaklarının tespiti atılacak önemli adımlardır19.  
 
3.9. Yağmur Suyu Geri Kazanımı 

Pasifik Enstitüsü’nün (The Pacific Institute) Kaliforniya eyaletini kapsayan bir çalışmasında yağmur 
suyunun evsel (residential) kullanımına ek olarak ticari, endüstriyel ve kamu binalarında kullanımına 
yönelik hayata geçmiş uygulamalar incelenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar ışığında yağmur suyunun 
evsel (residential) ve ticari/endüstriyel (industrial/commercial) kullanım alanları belirlenmiştir. 
Sonuçlar göstermektedir ki Kaliforniya’da ticari/endüstriyel tesislerde yağmur suyu sulamada (%35), 
mutfaklarda (%6), endüstriyel soğutma amaçlı (%15), tuvaletlerde (%12), proseslerde (%17), çamaşır 
yıkama amaçlı (%2), ve diğer (%9) amaçlarla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır20.  

 
18 2007_Bruggrer_Water Use on Ohio Dairy Farms 
19 2009_DairCo UK_Effective Use of Water on Dairy Farms 
20 EPA (2013), Rainwater Harvesting, Literature Review and Case Studies 



 

 

 
Kaliforniya eyaletinde yağmur suyunun evsel ve ticari/endüstriyel kullanım alanları 

 

Dünya’da gelişmiş ülkelerde oldu gibi ülkemizde de gerekli ön işlemlerden (ızgara, çöktürme, 
filtreleme, dezenfeksiyon vb.) geçirilerek yağmur suyunun endüstriyel proseslerde kullanımına yönelik 
sistem geliştiren ve uygulayan tasarım/mühendislik firmaları mevcuttur. Bu firmaların uyguladıkları 
geri kazanım sistemleri temelde benzerdir ve aşağıda listelenen komponentleri içermektedir:  

• Yağmur suyu filtre sistemi 
• Yağmur suyu depolama tankı 
• Yağmur suyu pompa sistemi 
• Kuru kuyu 
• Filtre edilmemiş yağmur suyu giriş bağlantısı 
• Pislik, yaprakları ve filtre edilmemiş suyu kanalizasyona gönderen bağlantı  
• Depolama tankındaki filtre edilmiş su 
• Geri yıkama sistem filtresinin bağlantısı 
• Depolama tankı havalandırması 
• Pompaya su ve elektrik altyapısı 

 

To
pl

am
 K

ul
la

nı
m

 iç
in

de
 O

ra
nı

 (%
) 

Çevre ve Bahçe 
Sulama 

Tuvalet Diğer Kişisel 
Kullanımlar 

Çamaşır 
Yıkama 

Diğer Mutfak Soğutma Proses Suyu 

Kullanım Alanı 

İçme Suyu Dışında Toplam Kullanım: 
                                    Evsel  %78 
                                    Ticari/Endüstriyel  %64 
 
  

Ticari/Endüstriyel  

Evsel  



 

 

 
Yağmur suyu geri kazanım sistemlerinin şematik gösterimi21 

 
Yağmur suyunun daha küçük ölçekte ve yalnızca belirli proseslerde kısıtlı miktarlarda kullanılmasını 
temin edecek şekilde küçük paket sistemler de ülkemizde kullanıcıya sunulmaktadır. Depolama tankı, 
filtre, pompalar ve gösterge paneli gibi tüm komponentler bu paket sistemlerde bir arada kompakt bir 
şekilde sunulmaktadır.  

 
21 http://www.txhillcountrywater.org/rainwater-harvesting/ 



 

 

 

 
Paket yağmur suyu geri kazanımı sistemi örneği 22 

3.10. Merkezi Hareketli (Center Pivot) Sulama Sistemlerinin Kullanılması23  

Tarımsal yağmurlama sulama sistemlerinde son yıllarda ülkemizde merkezi hareketli center pivot 
sulama sistemleri oldukça gelişme göstermiştir. Center Pivot sulama sistemleri 50 metreden 1.100 
metre yarıçapa kadar ulaşabilmekte ve 3.800 dekar alana kadar sulama yapabilmektedir. Betonarme 
bir platformun üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket eden pivot sulama sistemleri sulamanın el 
değmeden otomatik olarak yapılmasını sağlarlar. Center Pivot Sulama Sistemleri ile yağmurlama ve 
yüzey sulama yapılabilmektedir. Eğimli arazilerde kullanılabilen sistem üzerinden sulama ile birlikte 
gübreleme ve ilaçlama yapmak mümkündür24. 

 

 
22 Özman (2011), Gri su aritma ve yağmur suyu geri kazanim sistemleri 
23 http://www.atlantismuhendislik.com/urunlerimiz.php?pid=8 
24 http://www.haspompa.com/sayfa/urunler?id=16 



 

 

 
Merkezi Hareketli (Center Pivot) Sulama Sistemleri 

 
Sistemler homojen su dağılımı yaparak, işçilik, su ve zamandan tasarruf sağlar. Center Pivot sulama 
makineleri %15'e varan eğimlerde çalışabilmektedir. Bu sistemlerinde su kullanım randımanı %90-
95'lere ulaşabilmektedir. Center Pivot Sulama Makineleri 34-60 metre arasında kulelerden 
oluşmaktadır. Center Pivot Sulama sistemleri ile diğer yüzey sulama tekniklerine göre %35-%50 
arasında daha az su kullanarak sulama yapmak mümkündür. Dünyanın birçok yerinde, büyük tarım 
alanlarının ekonomik ve yüksek performansla sulanması amacıyla oluşturulan bu sistemler yıllar 
geçtikçe, birçok bitkinin farklı arazi ve iklim koşullarında sulanmasıyla da bilinirlik kazanmıştır25. Center 
Pivot sulama sistemlerinin aşağıdaki ürün grupları için uygun olduğu ifade edilmektedir: 

• Mısır, buğday 
• Arpa, yonca 
• Diğer yem bitkileri 
• Şeker pancarı 
• Bodur meyve ve narenciye ağaçları 
• Kavun, karpuz 
• Pamuk, soğan, patates 
• Bakliyatlar 
• vb. 

 
Merkezi Hareketli (Center Pivot) sulama sistemleri ile diğer sistemlerin çeşitli tarımsal performans 
parametreleri ve su tüketimleri açısından karşılaştırıldığı tablo aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 
25 2013_Küçükçoskun_Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı 



 

 

Sulama sistemlerinin karşılaştırılması26  

 
 

3.11. Damla Sulama Sistemlerinin Kullanılması 
 

Damla sulama, mısır üretiminde, verimi arttırırken su ve besin maddesi kullanımını azaltarak etkin 
sulama çözümü sağlamaktadır. Avrupa ve Amerika’da iyi ticari mısır tarlalarında toprak altı damla 
sulama sistemi (SDI) ile 1.2-1.6 ton/da, Avustralya ve Asya’da 0.8-1.2 ton/da verim alınmaktadır. 
Toprak altı damla sulama sistemi ile üretim yapılan araştırma parsellerinde ve çiftçi denemelerinde en 
yüksek verim 1.9 ton/da’a ulaşmıştır. 

Sulama yöntemlerine göre mısır için verim ve su tüketimi karşılaştırması 

 
 

Karabük Üniversitesi araştırmacılarının 2011 yılında gerçekleştirdikleri “Farklı Sulama Yöntemlerinin 
Hibrit Mısırda Dane Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri27” araştırmanın sonuçları göstermektedir 
ki dünya’da ve ülkemizde mısır üzerinde yapılan araştırmalarda damla sulama ile karık usulü sulamaya 

 
26 2011_Jain Sulama_Akıllı Tarım 
27 http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/ziraat/2011-25%282%29/M5.pdf 



 

 

göre değişen oranlarda önemli su tasarrufu gerçekleşmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, damla 
sulama yönteminde dane verimi karık sulama yöntemine göre önemli ölçüde yüksek gerçekleşmiştir. 
Verim artışı birinci deneme yılında %8 iken, ikinci deneme yılında %9 şeklinde hesaplanmıştır. Her iki 
deneme yılında karık sulama konusunda damla sulama konusuna göre %14 civarında daha fazla sulama 
suyu uygulanmıştır. Bitki boyu, bin dane ağırlığı ve protein oranı sulama yöntemlerinden istatistiki 
olarak önemli düzeyde etkilenmiştir. Koçan uzunluğu, koçan çapı, ilk koçan yüksekliği, koçanda dane 
sayısı, dane koçan oranı, hasatta dane nemi ve hektolitre değerlerinin ise sulama yöntemlerinden 
istatistiki olarak etkilenmediği belirlenmiştir. 

Damla sulamada su  tasarrufu;  yüzey  sulama  yöntemlerine göre daha az toprak yüzeyinin ıslatılmasına 
böylece buharlaşma kayıplarının azaltılmasına, yüzey akışının önlenmesine ve kök bölgesi altına derine 
süzülme kayıplarının  denetlenmesine bağlanmaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar arasındaki 
farkın damla sulama lehine %8-9 düzeyinde kalmasının, toprak yapısının killi yapıda olması sebebiyle 
su tutma kapasitesinin yüksek olmasından kaynakladığı ve kumlu  topraklarda su tutma kapasite si 
düşüklüğünden dolayı bu farkın daha da artacağı göz önüne  alınmalıdır. Tarla içi sulamasında 
yağmurlama sulama, damla sulama gibi farklı yöntemlerin kullanılması, geleneksel sulama 
yöntemlerine oranla, su tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır. 

 
Tarla içi sulamasında geleneksel ve modern sulama yöntemlerinin su tüketiminin karşılaştırılması28 

Sulama yöntemlerinin verimlilik karşılaştırması29 

 
 

28 http://www.agplastik.com/agplastikImages/feimg/pdf/AG%20PLASTIK%20TAD-Web.pdf 
29 2013_AG Plastik_Toprak Altı Damla Sulama Sistemleri 



 

 

3.12. Hassas Tarım Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi 

Hassas uygulamalı tarım, sürdürülebilir bir tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi için gelenekselleşmiş 
uygulamalardan farklı olarak tarlayı alt gruplara ayıran ve her bir alt gruba gereksinim duyduğu kadar 
girdi kullanımını sağlayan bir tarım uygulamasıdır. Hassas uygulamalı tarım bu yönü ile girdilerin 
etkinliği arttırılmakta, maliyet azalmakta, homojen bir verim ve en önemlisi çevre dostu bir tarım 
uygulanması sağlanmaktadır. Hassas uygulamalı tarım teknolojisinin uzaktan algılama (remote sensing) 
ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) gibi bileşenlerinin sulamanın farklı uygulama alanlarında kullanıldığı ve 
birçok çalışmada da belirtildiği gibi bu teknolojiler ile kısa sürede daha hızlı ve güvenilir veriler elde 
edilebileceği ve üretim alanlarını tanımlayıcı veri tabanı oluşturulmasının sağlanacağı söylenebilir30. 
Hassas tarım uygulamalarına örnekler aşağıda listelenmiştir: 
 

• Uzaktan algılamalı (remote sensing) toprak nem-sıcaklık takibi  
• Uzaktan algılamalı bitki su tüketiminin izlenmesi  
• Kablosuz algılama ağları kullanılarak toprak nemi ve tuzluluğunun geniş alanlarda izlenmesi31  

 
3.13. Sulama Zamanının Belirlenmesi ve Programlamada Toprağa Dayalı Yöntemler32 

Sulama zamanının planlanmasında amaç, sulamaya başlanacak zamanın ve uygulanacak sulama suyu 
miktarının belirlenmesidir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için tarımı yapılan bitki özellikleri, ıslatılacak 
toprak derinliği, toprağın kullanılabilir su tutma kapasitesi, sulamaya başlanacak nem düzeyi, her 
sulamada uygulanacak net sulama suyu miktarı ve bitki su tüketimi gibi bilgilere gerek vardır. Sulama 
zamanının planlanmasında temel ilke, toprağın nemi sulamaya başlanacak nem düzeyine düştüğünde, 
tarla kapasitesine çıkaracak kadar sulama suyu uygulamaktır. Sulama zamanı, çeşitli yöntemlere göre 
planlanabilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanları: 
 

• Fenolojik gözlem sulama zamanının planlanması (firmada mevcut uygulama) 
• Toprak neminin elle kontrolü (firmada mevcut uygulama) 
• Toprak neminin ölçümü (firmaya önerilen uygulama) 
• Bitki su tüketiminden yararlanılması (firmaya önerilen uygulama) 

 
Fenolojik gözlemlerle sulama zamanının planlanması yönteminde, bitkilerin yapraklarının rengine, 
canlılığına ve açısına bakılarak sulama zamanının geldiğine karar verilir. Deneyim gerektiren ve çok kaba 
sonuç veren bir yöntemdir. Genellikle düşük ya da aşırı su kullanımı söz konusudur. Toprak neminin 
elle kontrolü ile sulama zamanının planlanması bitki kök bölgesinden alınan toprak örnekleri, elle 
kontrol edilerek sulama başlangıcındaki nem düzeyine düşüp düşmediği belirlenir. Sulama 
başlangıcındaki nem düzeyini tarla kapasitesine çıkaracak kadar sulama suyu uygulanır. Bu yöntem de 
deneyimi gerektiren, oldukça kaba sonuç veren, genellikle düşük ya da aşırı su kullanımının söz konusu 
olduğu bir yöntemdir. 
 
 

 
30 2009_Emekli ve Topakcı_Hassas Uygulamalı Tarım ve Sulama 
31 2013_Küçükçoskun_Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı 
32 Görgülü (2011) Sulamanın Programlanmasında Çiftçilere Özel Teknikler, Akıllı Tarım Dergisi, Aralık Sayısı 



 

 

3.14. Toprak Neminin Ölçülmesi ile Sulama Zamanının Planlanması33 

Sulamaya başlanacak nem düzeyi gravimetrik yöntemle, tansiyometrelerle ya da nötron yöntemiyle 
ölçülerek saptanmaktadır. Öncelikle, bitki kök bölgesinde sulamaya başlanacak nem düzeyinin yüzde 
cinsinden ifadesi gerekmektedir.  
 
Gravimetrik yöntemde, bitki kök bölgesinin her 30 cm’lik katmanından toprak burgusu ile örnekler 
alınarak yaş ağırlıkları tartılmakta, bu örnekler kurutma fırınında 105°C’de 24 saat bekletildikten sonra 
kuru ağırlıkları elde edilmekte ve mevcut nem yüzde cinsinden hesaplanmaktadır. Tansiyometreler, 
bitkinin kök bölgesine yerleştirilen ve tarla şartlarında toprağın nem tansiyonunu bir vakum ölçer 
yardımıyla ölçmeye yarayan araçlardır. Sulama zamanının belirlenmesinde en çok kullanılan araçlardan 
birisidir. Özellikle yüzlek köklü, suya hassas ve sık sulanan bitkilerin sulama zamanının belirlenmesinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Tansiyometrelerle toprak neminin ölçülebilmesi için, tarla parselinin 
değişik noktalarında, bitki kök bölgesinin her 30 cm’lik katmanına tansiyometreler yerleştirmek ve 
kalibrasyon eğrilerini hazırlamak gerekmektedir. Kalibrasyon eğrisinde, sulamaya başlanacak nem 
düzeyinin yüzde değerine karşılık gelen toprak nemi gerilimi değeri tansiyometreden okunduğunda 
sulamaya başlanmakta ve toprak nemini tarla kapasitesine çıkaracak kadar sulama suyu 
uygulanmaktadır.  
 
Kıyas bitki su tüketiminin tahmini yöntemlerinden biri de tarım alanlarına yerleştirilen buharlaşma 
kaplarından ölçülen buharlaşma miktarları ile kıyas bitki su tüketimi arasında ilişki kurmaktır. Kaptan 
alan buharlaşmaya etki eden iklim faktörlerinin tamamı, aynı zamanda bitki su tüketimine de benzer 
biçimde etki ettiğinden bu yöntemle oldukça sağlıklı sonuçlar elde edilebilmektedir. 
 
3.15. Bitki Su Tüketiminden Yararlanarak Sulama Zamanının Planlanması34 

Bu yöntemin esası, su dengesi modeline göre bir su bilançosu hazırlayarak, kök bölgesinde günlük 
toprak nemi değişimlerini hesaplamaktır. Bu amaçla, önceden etkili bitki kök derinliğinde tarla 
kapasitesi ve sulamaya başlanacak nem düzeyinin derinlik cinsinden ifade edilmesi ve günlük bitki su 
tüketimi değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 

 
33 Görgülü (2011) Sulamanın Programlanmasında Çiftçilere Özel Teknikler, Akıllı Tarım Dergisi, Aralık Sayısı 
34 Görgülü (2011) Sulamanın Programlanmasında Çiftçilere Özel Teknikler, Akıllı Tarım Dergisi, Aralık Sayısı 



 

 

Orta Ölçekli Süt İşleme Tesisi 

1. Genel İşletme Bilgileri 
 

Firma 1980’li yılarda kurulmuş olup ağırlıklı olarak peynir üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 
2400 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 7500 m²’lik alanda faaliyet göstermektedir. ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Yönetim sistemine sahip olan firmanın 60 kişilik çalışan kadrosu bulunmaktadır.  

 
Firmanın ana ürün grupları ve yıllık üretim miktarları aşağıda listelenmiştir. 
 

• Beyaz peynir: 986 ton/yıl 
• Kaşar peyniri: 99 ton/yıl 
• Eritme peynir: 79 ton/yıl 
• Tulum peyniri: 1.195 ton/yıl 
• Lor peyniri: 273 ton/yıl 
• Tereyağı: 960 ton/yıl 

 
 

2. Mevcut Su ve Atıksu Yönetimi 
 

Tesiste üretim amaçlı şebeke suyu ve yer altı suyu kullanılmaktadır. Tesis girişinde, İzmir Su ve 
Kanalizasyon İdaresi tarafından takip edilen şebeke su sayacı dışında su sayacı bulunmamaktadır. O 
nedenle aşağıda iletilen su miktar bilgileri firma tahminlerine dayanmaktadır. Firmanın farklı üretim 
hatlarında suyun kullanımını gösteren bir su haritası veya su akış şeması bulunmamaktadır. 

 
Tesiste kullanılan suların kaynakları ve miktarları 

Kullanılan Su 
Kaynağı Kullanıldığı Prosesler Miktarı Birim 

Şebeke suyu 

(Belediye, OSB vb.) 
Üretim prosesi 18.000 m3/yıl 

Yer altı suyu Yer zemin temizliği 9.000 m3/yıl 

 Toplam 27.000 m3/yıl 

 
Tesiste kullanılan su ön işleme yöntemleri 

Su Ön-işlem 
Yöntemi Kullanıldığı Prosesler Miktarı Birim 

Deiyonize su (ters 
ozmos) Kazan dairesi 2.738 m3/yıl 

 Toplam 2.738 m3/yıl 

 



 

 

Tesiste en yoğun su kullanımı olan prosesler 
En Yoğun Su Kullanan 

Prosesler 
Miktarı Birim 

Peynir 15.000 m3/yıl 

Tereyağ 5.000 m3/yıl 

Toplam 20.000 m3/yıl 

 
Tesisin diğer mandıracılar ile ortak olan bir arıtma tesisi mevcuttur ve proses suları bu arıtma tesisinde 
arıtılmaktadır. Ortak kullanılan 960 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi, süt ürünleri faaliyeti gerçekleştiren 
işletmelerde oluşan atıksuların arıtılması amacıyla kurulmuştur. Arıtma tesisinde; dengeleme havuzu, 
2 adet DAF havuzu, yağ alma havuzu, toplama tankı ve çamur susuzlaştırma ünitesi (dekantör) 
bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesisine gönderilen su miktar ve çeşitleri aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

 
Tesisteki atıksu kaynakları ve miktarları 

Atıksu kaynağı 
(prosesler) Miktar 

Proses atık suyu 25.500 m3/yıl 

Evsel atıksu 1.500 m3/yıl 

Toplam 27.000 m3/yıl 

 
Tesiste kullanılan su ve üretilen atıksuyun analiz sonuçları 

Su/Atıksu Çeşidi 
Analiz 

Tarihi 

İletkenlik 

(μs/cm) 

Sertlik 
pH 

Sıcaklık KOİ 
(mg/L) 

AKM 
(mg/L) 

Ham Su 
(işlenmemiş su) 

03.10.201
9 459 22 Fr 8,0  - - 

Atıksu 
(arıtılmamış) 

11.12.201
9 -  5,7 17,8 5.000 800 

Atıksu (arıtılmış) 
11.12.201

9 -  7,56 17,5 2.850 150 

 

3. Su/Atıksu Yönetimi Performans Göstergeleri ve Kıyaslama 
 

Firmanın mevcut su/atıksu yönetim performansını değerlendirmenin ve sektör için yayınlanmış veriler 
ile kıyaslamanın yanı sıra firmanın periyodik olarak iyileştirme hedefleri belirleyebilmesi amacıyla 
su/atıksu yönetimi performans göstergeleri (indikatörleri) belirlemek gerekmektedir (bkz. aşağıdaki 
tablo). Bu amaçla firmanın hammadde tüketimi, ürün üretimi vb. üretim performansı ile su tüketimi ve 
atıksu üretimi normalize edilerek özgül tüketimler dikkate alınmalıdır. Firmanın bu çalışma sonrasında 



 

 

aşağıda belirlenen her bir performans göstergesini hesaplaması, periyodik olarak raporlaması ve bu 
göstergeler bazında iyileştirme/geliştirme hedefleri koyması önerilmektedir.  
 

Su/atıksu yönetimi performans göstergeleri (indikatörleri) 

İlgili Prosesler Performans Göstergesi Açıklama 

Genel su tüketimi Birim ürün başına toplam su 
tüketimi  

(m3/ton toplam ürün) 

Tesiste su tüketim performansının 
izlenebileceği ve değerlendirilebileceği 
göstergelerden bir tanesi “birim ürün başına 
toplam su tüketimidir (m3/ton toplam ürün)”. 
Genel itibariyle hemen her sektörde kullanılan 
bu gösterge firmanın aylık/yıllık üretim 
dalgalanmalarından etkilenmeden toplam su 
tüketim performansını ortaya koyması 
açısından standart denebilecek 
indikatörlerden bir tanesidir.  

Birim ürün başına ilgili ürün 
için tüketilen su miktarı 

(m3/ton beyaz peynir) 

(m3/ton tulum peyniri) 

(m3/ton tereyağı) 

vb. 

 

 

Firma gibi ürün grubu ve ürün çeşidi fazla olan 
firmalarda su tüketimini toplam ürün 
miktarına endeksleyerek izlemek bazı yanlış 
yorumlamalara neden olabilmektedir. 
Örneğin su tüketiminin yoğun olduğu bir ürün 
grubunun ilgili dönemde yoğun üretilmiş 
olması toplam ürün üretimi değişmese dahi su 
tüketimini artırıcı bir etken olabilmektedir. O 
nedenle su tüketimini farklı ürün grupları 
bazında izlemek daha uygun olacaktır. 
Literatürde farklı süt ürünleri için farklı özgül 
su tüketimleri raporlanmaktadır. Bu şekilde 
sektör ile kıyaslama (benchmark) için de doğru 
bir yöntem izlenmiş olacaktır. 

Birim hammadde başına 
toplam su tüketimi  

(m3 su /ton çiğ süt) 

Bu gösterge her sektör için kullanıma uygun ve 
pratik olmamakla birlikte, süt ve süt ürünleri 
üretimi sektörü  için oldukça yaygın kullanılan 
bir göstergedir. Özellikle bu firma gibi ürün 
grubu ve ürün çeşidi fazla olan firmalarda daha 
az olan hammadde miktarlarına bağlı olarak su 
tüketimini izlemek zaman zaman daha 
güvenilir sonuç vermektedir.  

Su işleme/ 
hazırlama 
prosesleri 

Yumuşatma prosesi: Birim 
yumuşak su üretmek 
amacıyla kullanılan su miktarı  

(m3/m3) 

Endüstrilerde su yumuşatmak amacıyla en 
yoğun kullanılan iyon değiştirici reçineler bu 
firmanın da kullandığı su yumuşatma 
sistemidir. Su yumuşatma sistemi periyodik 
olarak ters yıkamaların yapılmasını ve 
rejenerasyon işlemlerini gerektirdiği için 
atıksu üretilmesine ve bu gerekçeyle su 
tüketimi olmasına sebep olmaktadır. Bu 



 

 

durum ilgili yumuşatma prosesinin işletme 
verimini ortaya koymaktadır. Verimliliğin 
beklenen seviyenin altına düşmesi durumunda 
iyileştirmeler/revizyonlar yapılması 
gerekmektedir. 

Ters ozmos prosesi: Birim 
deiyonize (saf su) üretmek 
amacıyla kullanılan su miktarı  

(m3/m3) 

Su yumuşatma prosesleri için önerilen durum 
ters ozmos sistemleri için de geçerlidir. Ters 
ozmos sistemlerinde üretilen her 1 m3 su için 
kaç m3 su tüketildiği verisi tespit edilmeli ve 
periyodik olarak (ör: aylık) izlenmelidir.  

 

Buhar üretim 
prosesi 

Birim buhar üretimi başına 
blöf miktarı  

(m3 /ton buhar) 

Buhar üretim tesislerinde buhar kazanları 
içerisinde biriken safsızlıkları ve iyonları (ör: 
katyonlar) belirli bir seviyede tutabilmek için 
periyodik olarak dip ve yüzey blöfü ile su 
deşarjı gerçekleştirilmektedir. Bu su 
deşarjlarının birim buhar üretimine oranı 
buhar kazanları için önemli performans 
indikatörlerinden bir tanesidir. 

Birim buhar üretimi için 
gerçekleşen besi suyu 
tüketimi  

(ton buhar/ton su) 

Buhar üretim tesisleri için diğer bir önemli 
performans göstergesi “birim buhar üretimi 
için gerçekleşen besi suyu tüketimidir (ton 
buhar/m3 su)”. Buhar/kondens hatlarındaki 
kayıp kaçaklar ve buhar kondens geri 
dönüşüm oranı firmanın ürettiği buharın ne 
kadarını besi suyundan elde ettiğini belirleyen 
konulardır. Buhar/kondens kayıp kaçaklarının 
az, kondens geri dönüşüm oranının yüksek 
olduğu sistemlerde az miktarda besi suyu 
takviyesi ile gerekli buhar üretimi 
gerçekleştirilebilmektedir.  

Soğutma 
prosesleri 

Birim soğutma enerjisi başına 
su tüketimi  

(m3/MW) 

Su soğutma prosesleri de firmada kimi zaman 
proses gereği (ör: açık tip soğutma kuleleri) 
kimi zaman da kayıp-kaçaklar nedeniyle su 
tüketimine neden olan işlemlerdir. Bu 
proseslerde 1 MW soğutma enerjisi için kaç m3 
su tüketildiği takip edilmeli ve artış/azalışlar 
periyodik olarak raporlanmalıdır.  

Atıksu arıtma tesisi Birim ürün başına toplam 
atıksu üretimi  

(m3 /ton toplam ürün) 

Firmada gerçekleştirilecek su verimliliği 
uygulamalarının en önemli amaçlarından bir 
tanesi yer altından veya alternatif 
kaynaklardan (yağmur, deniz vb.) temin edilen 
suyun tesis içerisinde geri kazanım sistemleri 
ile birden fazla kez kullanılmasını sağlayarak 



 

 

arıtma tesisine gelen yükü azaltmaktır. O 
nedenle üretilen birim ürün başına atıksu 
üretiminin izlenmesi ve azaltılması yönünde 
çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Alternatif su 
kaynakları 
(yağmur vb.) 

Toplam su tüketimi içerisinde 
alternatif kaynaklı su tüketim 
oranı  

(%) 

Firmanın su verimliliğini artırması ve su 
ayakizini azaltması için atacağı adımlardan bir 
tanesinin alternatif kaynaklardan su temini 
olduğu düşünüldüğünde toplam su tüketimi 
içerisinde alternatif kaynaklardan temin edilen 
su oranı önem teşkil etmektedir. Firma her yıl 
için diğer göstergelerde olduğu gibi bu 
göstergede de hedef belirlemeli ve belirlediği 
oranı yakalayabilmek için feasible olan 
yatırımları hayata geçirmelidir. 

 
Yukarıda verilen performans göstergelerinin hesaplanması sonrası  aşağıdaki tabloda belirtilen veriler 
ile karşılaştırma yapılması firmadaki su verimlilik potansiyelini ortaya koyması açısından önemlidir.  

 
Süt ve süt ürünleri üretimi sektörü için yayınlanmış su verimlilik performans değerleri35  

 
 

Yukarıda sunulan veriler ile karşılaştırıldığında tesisinin toplam yıllık özgül su tüketiminin (7,51 ton 
su/ton ürün) referans değerlere göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu bilgi ışığında firmanın tesisinde 

 
35 Rad and John (2014) Water energy and waste water man. in the dairy_A review 
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su verimliliği olanaklarının bulunduğu değerlendirmesi yapılabilmektedir. Toplam ürün miktarı için 
yapılan bu kıyaslamanın daha detaylı bir şekilde her bir ürün grubu için yapılması daha sağlıklı sonuçlar 
doğuracaktır. 
 

4. Su Verimlilik Olanakları  
  

4.1. Su/Atıksu İzleme Altyapısının Oluşturulması ve Raporlama Yönteminin Belirlenmesi 
 

Çalışma kapsamında yürütülen etüt ve analizlerde işletmedeki su tüketimlerinin izlenmesi ve 
yönetimine yönelik olarak yalnızca tek bir su sayacının var olduğu ve yerleşik bir su yönetim 
raporlamasının olmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak belli noktalara ek su sayaçları 
yerleştirilerek su tüketimlerine ilişkin veriler toplanması gerekmektedir. Firmanın su/atıksu miktar ve 
kalitesini periyodik olarak takip etmek üzere bir personeli görevlendirmelidir ve bu çalışma ile başlayan 
faaliyetlerin sistematik bir şekilde yönetim kademesi ile düzenli bir iletişim (aylık/yıllık raporlar vb.) 
kurularak sahiplenilmesi sağlanmalıdır. 
 
4.2. Peynir Üretiminde Kullanılan Bidon ve Tepsilerin Yıkama Prosesinde Verim Artışı Sağlanması 
 
Aşağıdaki fotoğraflardan görülebileceği gibi peynir üretim bölümünde krom kaplama tepsiler ve plastik 
bidonlar ile peynir üzerine basınç uygulanmaktadır. Bu sayede peynir sıkıştırılmakta ve su çıkışı (peynir 
altı suyu) sağlanmaktadır. Belirli bir süre sonucu sıkıştırma işlemi tamamlandığında ilgili bidon ve 
tepsiler tekrar kullanılmak üzere yine fotoğrafta görülen uydu sistemler kullanılarak çalışanlar 
tarafından elle yıkanmaktadır.  
 

 
Mevcut durumda kullanılan bidonlar, krom tepsiler ve uydu yıkama sistemi 

 
Bu bölümde gerçekleştirilebilecek tekniklerden bir tanesi bidon yerine yıkama işlemi daha kolay olacak 
alternatif malzemelerin bulunması olacaktır. Daha az yüzey alanı bulunan ağırlıklar aynı amaçla 
kullanılmalıdır. Buna ek olarak krom tepsilerin el ile yıkanması yerine aşağıdaki fotoğrafta görülen 
endüstriyel tip yıkama makineleri aracılığı ile yıkanması suyun ve kimyasalların daha verimli 
kullanılmasını sağlayacaktır. 
 



 

 

 
Önerilen endüstriyel tepsi yıkama makinesi örneği 

 
Yatırım Maliyeti 

Aralığı 
(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Kimyasal Tasarruf 
Oranı* 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
10.000-50.000 %5’e kadar %50’ye kadar 3-4 yıl 

* Proses bazlı tasarruf 
 
4.3. Yerinde Temizlik (Cleaning in Place – CIP) Sistemlerinde İyileştirmeler 

 
Tesiste pek çok yerde makine/ekipmanların, süt depolarınıni hatların vb. temizliği için “Cleaning in 
Place – CIP” sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yıkamaların genellikle: sıcak su, kostik, asit, soğuk 
su aşamalarının kombinasyonları şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.  
 

 
Tesisteki mevcut CIP sistemi 

 



 

 

Tesiste mevcut durumda iyi uygulama örneği olarak sayılabilecek bir pastörizasyon sistemi 
bulunmaktadır. Yeni nesil tam otomatik bu sistemin Scada ekranı ile çevrimiçi olarak anlık 
yönetilebildiği görülmektedir. Aşağıdaki şekilde sunulan benzeri yeni nesil bir otomasyon sisteminin 
CIP yıkama sistemi için de kurulması, ilgili proseslerde su verimliliğini artıracaktır. 
 

 
Tesiste yer alan pastörizasyon sistemi ve kontrol paneli 

 
CIP sistemlerde gerçekleştirilebilecek su azaltım önlemlerinden bir tanesi yıkama döngüsü içerisinde 
kostik ve asit kullanımı nedeniyle ara steplerde kullanılan durulama sularına odaklanmaktan 
geçmektedir. Kostik-Asit döngüsünde kimyasal sayısını azaltıp tek bir kimyasal ile temizliğin 
gerçekleştiği prosesler hayata geçmeye başlamıştır. Örneğin DeLaval® Cleaning Solutions firması 
tarafından geliştirilen patentli One-Step AcidTM (OSA) teknolojisi CIP proseslerinde temizlik verimini 
artıran su tüketimini ise azaltan bir teknolojidir36. Bu teknolojide alkali ve asit kimyasal stepleri tek 
stepte birleştirilmiştir. Bu teknolojide az köpüğe neden olan bir bileşimin kullanıldığı ve tek kimyasalın 
kullanılmasının firmada üretim hızını artırmanın yanı sıra kimyasal, enerji ve su tasarrufu sağladığı 
bilgisine ulaşılmıştır. 
 
CIP sistemlerinde gerçekleştirilebilecek bir diğer iyileştirme ise nozzle tiplerinin değiştirilerek yeni nesil 
farklı nozzle kullanımına geçilmesidir37. Örneğin Alfa Laval tarafından geliştirilmiş olan döner jet başlıklı 
(rotary jet head) nozzleların CIP sistemlerde konvansiyonel sprey küre (spray ball) nozzle’lara göre 
%70’e kadar su tasarrufu sağladığı belirlenmiştir (bkz. aşağıdaki şekil). Firmada CIP sistemlerde farklı 
tiplerde nozzlelar kullanıldığı bilgisi firma yetkililerince iletilmiştir ancak hangi tür nozzlelar kullanıldığı 
konusunda detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Firma’da CIP sistemlerinde kullanılan nozzle sayı ve 
çeşitleri konusunda detaylı bir çalışma yapılıp bu alanda su tasarrufu sağlanması mümkündür. 
 

 
36 Delaval (2012) One-Step AcidTM Single Step acid wash cleaner to improve cleaning efficiency 
37 Alfa Laval (2013) Reduce your water consumption for tank cleaning by up to 70% 



 

 

 
Konvansiyonel sprey küre  

 
Yeni nesil döner jet başlıklı 

 
CIP sistemlerde gerçekleştirilebilecek diğer bir uygulama ise CIP son durulama sularının (CIP temizlik 
döngüsündeki en temiz sular) ayrı bir depoda biriktirilerek gerektiği zamanlarda tesiste farklı 
noktalarda bu suları geri kazanmaktır. Süt ve süt ürünleri endüstrisinde gerçekleştirilen bir uygulama 
olup literatürde pek çok raporda ve dokümanda önerilen bir yöntemdir. Öncelikle CIP son durulama 
sularının su geri kazanım kriterleri bazında analizlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu suların 
analiz sonucunda uygun olması durumunda geri kazanım konusunda araştırma ve uygulama 
aşamalarına geçilebilecektir. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Enerji Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
20.000-500.000 %10’a kadar %5’e kadar 3-4 yıl 

 
4.4. Lor Peynir Üretim Prosesinde Buharlaşan Suyun Geri Kazanımı 
 
Lor peynir üretimi amacıyla peynir altı suyu kullanılmaktadır. Bu proseste peynir altı suyu kazanlarda 
kaynatılarak içerisindeki su buharlaştırılmaktadır. Geride kalan katı malzemeler ise lor peynir 
üretiminde değerlendirilmektedir. Buharlaşan su mevcut sistemde bacalar ve fanlar yardımıyla tesisten 
uzaklaştırılmaktadır. Buharlaşan suyun miktarı bilinmemekle birlikte belirli bir süre ölçüm yapılarak bu 
prosesteki su çıkışı hesaplanmalı ve eğer dikkate değer bir miktar olduğu gözlemlenirse kondens olarak 
geri kazanılmak üzere geri kazanım yatırımı yapılmalıdır. Geri kazanılan kondens suyu buhar kazanına 
beslenerek buhar üretimi için kullanılan su tüketiminin azaltılması sağlanabilecektir. 
 



 

 

 
Lor peynir üretimi amacıyla peyniraltı suyunun buharlaştırıldığı proses kazanları 

 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Enerji Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
30.000-100.000 Hesaplanmalıdır %1’e kadar 4-5 yıl 

 
4.5. Su Yumuşatma Sisteminde (İyon Değiştirici Reçine) Revizyonun Sağlayacağı Su Verimliliği 

 
Endüstrilerde su yumuşatmak amacıyla en yoğun kullanılan iyon değiştirici reçineler bu tesisin de 
kullandığı su yumuşatma sistemidir. Ancak tesise gerçekleştirilen ziyarette reçine’nin çalışmadığı 
görülmüştür. Tesis yetkilileri reçine sisteminin sadece fiziksel filtrasyon amacıyla kullanıldığını ifade 
etmiştir. Oysa reçine sistemleri çalışma prensibi gereği iyon değiştirme yöntemi ile sudaki kalsiyum ve 
magnezyum iyonlarını uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. 
 
Su yumuşatma prosesi verimliliği üretilen yumuşak suyun, yumuşak su üretmek amacıyla kullanılan su 
miktarına oranını (%) ifade eder. İyon değiştirici reçine sistemlerinin verimleri %9538 oranlarına kadar 
çıkartılabilmektedir. İyon değiştirici reçine sistemlerinde verimi sürekli olarak %90-95 aralığında tutmak 
için periyodik olarak performans kriterlerinin izlenmesi gerekmektedir. Daha önceki bölümlerde de 
paylaşılan kriterler gereğince üretilen atıksu oranının yükselmesi yumuşatma sisteminin verimliliğinin 
aynı oranda düşmesine işaret eder. Verimliliğin beklenen seviyenin altına düşmesi durumunda 
iyileştirmeler/revizyonlar yapılması gerekmektedir. 
 

 
38 https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140010799.pdf 



 

 

 
İyon değiştirici reçine çalışma prensibi 

 
Tesiste bulunan iyon değiştirici reçineye beslenen su miktarı ile üretilen yumuşak su miktarı verileri 
birlikte bilindiğinde iyon değiştirici reçine sisteminin verimine dair değerlendirme yapılabilir. Diğer 
yandan, tesiste yıl içinde kullanılan tuz miktarı bilindiğinde, tesiste üretilen yumuşak su miktarı (m3) 
başına operasyonda kullanılan tuz miktarının (kg) bir performans göstergesi olarak takip edilmesi 
tavsiye edilmektedir. 
 
İyon değiştirici reçine sistemlerinde ters yıkama periyodu hacime bağlı olarak set edilmiş ve bu şekilde 
otomasyon sistemi kurulmuştur. Ancak otomasyon üzerinden anlık sertlik ölçümü yapılan sistemler ile 
ters yıkama işleminin yapılması verimliliği arttırıcı bir hamle olacaktır ve tavsiye edilmektedir. Ek olarak, 
aynı miktarda yumuşak su üretimi için daha fazla tuz kullanımına ihtiyaç duyulmaya başlanılan 
durumlarda sistemin verimliliğinde düşüş olduğu anlaşılabilir. Su yumuşatma prosesinde m3 su başına 
tuz kullanım miktarı arttıkça sistemin bakım ihtiyacı olduğu anlaşılacaktır. Tesiste reçinelerin 
tuzlanması ve ters yıkama operasyonlarının ne kadar sürmesi gerektiğine dair de otomasyona geçilmesi 
hem kullanılan tuz miktarında tasarruf sağlayacak hem de yumuşatma sisteminin verimine dair daha 
hassas bir izleme yapılmasını sağlayacaktır. Reçine sistemlerinde ters yıkama işleminin başlangıç, orta 
ve son aşamalarında alınacak su numuneleri analiz edilirse, bu analiz sonuçlarına dayanarak mevcut 
ters yıkama süresinin gereğinden kısa ya da uzun yapıldığına dair bir değerlendirme yapılabilir. 
 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
2.000-20.000 %5-10 4-5 yıl 

 
 
 



 

 

4.6. Ters Ozmos (Deiyonize/Saf Su Üretim) Sistem Veriminin Artırılması 
 

Üretilen de-iyonize (saf su) suyun, de-iyonize su üretmek amacıyla kullanılan su miktarına oranı (%) ters 
ozmos prosesinin verimliliğini göstermektedir. Tesise 459 µS iletkenliğinde gelen ham su ters ozmos 
sisteminde arıtıldıktan sonra deiyonize su elde edilmekte ve kazan besi suyu olarak kullanılmaktadır.  

 

 
Tesiste bulunan ters ozmos sistemi 

 
Yukarıda belirtildiği gibi sistemin verimliliği üretilen deiyonize suyun sisteme beslenen suya oranı 
hesaplandığında elde edilebilir. Tesis ziyareti esnasında okunduğu üzere ters ozmos ünitesi üzerindeki 
anlık ölçümlerde görülmektedir ki, üretim 22 L/dk, reject (atıksu) ise 20 L/d’dır. Bu değerlere dayanarak 
ise verim %52,4 olarak bulunmaktadır ve sistemin veriminin iyileştirilmesi gerektiği söylenebilir.  
 
Ters ozmos sistemlerinin verimlilikleri normal şartlarda %8039 dolaylarında olması beklenmekle 
beraber optimize edilmiş sistemlerin verimliliği %85 civarı değerlere kadar çıkabilmektedir40. Sistemi 
%80-85 gibi yüksek verimlilik oranları ile çalıştırabilmek için verimlilik değerlerinin aylık bazda periyodik 
olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. Böylece olası verimlilik düşüşleri veya sıra dışı düşüşlerde 
sorunun kaynağı olabilecek membran tıkanması vakalarına hızlı müdahale edilerek verimlilik 
kayıplarına engel olunmasını sağlanacaktır. Verimliliği artırmaya yönelik önerilen diğer yöntemler ve 
kısa özetleri aşağıdaki gibidir: 
 
Ters ozmos besleme suyunu ön arıtma işlemine tabi tutmak 
 
Mevcut bir ters ozmos (RO) sistemine giren besleme suyunun ön arıtmadan geçirilmesi, membranın 
üzerindeki tortu birikintisinden kaynaklanan kirlenmeyi en aza indirebilir ve böylece sistemin genel geri 
kazanım oranını arttırabilir. Besleme suyu, kaynağına bağlı olarak hem organik hem de inorganik olmak 
üzere çeşitli konsantrasyonlarda askıda katı madde ve çözünmüş madde içerebilir. Askıda katı 
maddeler membran yüzeyine yerleşerek besleme kanallarını bloke edebilir ve sistemdeki sürtünme 
kayıplarını artırabilir. Dolayısıyla genel olarak ters ozmos sistemi öncesi ön arıtım üniteleri ters ozmos 
sistemi verimine katkı yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, yapılan ziyaret esnasında görülmüştür 

 
39 https://puretecwater.com/reverse-osmosis/what-is-reverse-osmosis#recovery 
40 U.S. Department of Energy, 2013. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/10/f3/ro_optimization.pdf 



 

 

ki ters ozmos sisteminin önüne kurulmuş olan iyon değiştirici reçine çalışmamaktadır. Bu sistemin 
tekrar devreye alınması sağlıklı olacaktır. 
 
İleri teknoloji membranlar kullanmak 
 
RO sistemlerine yönelik en uygun membran seçimine yardımcı olmak bazı yeni gelişmiş membran 
teknolojileri bulunmaktadır. Membran teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, daha fazla ozmos suyu 
üretimi mümkün hale gelmiştir. Bahsi geçen inovatif membranlar arasında daha geniş aktif yüzey 
alanları, daha yüksek geçirgenliğe sahip membranlar, daha büyük çaplı sarmal bobin elementleri ve 
daha az kirlenen membranlar bulunmaktadır.  
 
Akış konfigürasyonu optimizasyonu 
RO sistemlerinde tek kademeli, iki kademeli, tek geçişli ve iki geçişli sistemler gibi farklı akış 
konfigürasyonları vardır. RO sistemleri bir veya birkaç grup basınçlı kap içerebilir. Her bir basınçlı kap 
grubuna bir “kademe” denir. RO sistemleri aynı zamanda “geçiş” olarak adlandırılan ayrı ayrı RO 
birimlerine sahip olabilir. Örneğin, yüksek saflıkta suyun gerekli olduğu uygulamalarda iki geçişli 
sistemlerin kullanımı yaygındır; çünkü su iki ayrı sistemde iki kez işlenmektedir. Akış konfigürasyonları, 
sistem performansını geliştirmek üzere optimize edilebilir. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Enerji Tasarruf Oranı 
(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
10.000-50.000 %5’e kadar %1’e kadar 3-4 yıl 

 
 
4.7. Proses Bazlı Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı (Su Pinch Analizi) 

 
“Su Pinch Analizi” endüstriyel tesislerin farklı kaynaklardan temin ettikleri veya farklı su işleme tesisleri 
ile üretmiş oldukları proses sularını ve bu suların kullanıldığı proseslerden kaynaklanan atıksuların 
miktar ve karakteristiklerini mantıksal/sistematik çerçevede en iyi şekilde tespit edilmesini sağlayan 
araçlardan bir tanesidir. Su pinch analizi ile firmaların tesis içi su geri kazanımı için sahip oldukları 
potansiyeli ortaya koymak mümkün olmaktadır. Firma firması yetkilileri ile gerçekleştirilen 
değerlendirmelerde firmaya Su Pinch Analizi’nin basit bir versiyonunun bu çalışma kapsamında 
yapılması önerilmiştir. Firma yetkilileri iş yoğunlukları el verdiği ölçüde ve gerekli gördükleri detayda su 
pinch analizi gerçekleştirebilirlerse tesiste önemli oranda su tasarrufunun tesis içi su geri dönüşleri ile 
sağlanabileceğini tespit edeceklerdir. Örneğin 2008 yılında Yeni Zelanda’da faaliyet gösteren bir süt 
ürünleri fabrikasında gerçekleştirilen detaylı su pinch analizi çalışması ile firmanın su tüketimi %60 
oranında, atıksu üretimi ise %65 oranında azaltılabilmiştir41.  
 
Firmanın daha sonra yapacağı su pinch analizi’ne temel oluşturmak üzere aşağıda bu yönteme ilişkin 
bazı bilgiler paylaşılmıştır: 

 
 

 
41 Peng et al (2008) Water and Wastewater Minimization in Dairy Plants using Water Pinch Technology, J. Int. 
Environmental Application & Science, Vol. 3 (1): 43-50 



 

 

 

Örnek su pinch analizi tablosu (örnek olması açısından sayılar gelişi güzel yerleştirilmiştir) 

Proses Kullanılan Su 
Çeşidi 

Su 
Kalitesi Miktarı Atıksu 

Miktarı 

Atıksu 
Kirlilik 
Yükü 

Su Geri 
Dönüşü 

(Nereden) 
(Proses 

no) 

Su Geri 
Dönüşü 
(Nereye) 
(Proses 

no) 

Peynir 
üretimi Yumuşak su 4 1 4 4 yok yok 

Tank 
temizliği 

Yıkama 
prosesinden 

dönen su 
1 2   3 yok 

Tereyağı 
üretimi Yumuşak su 4 4 4 3 yok yok 

(Puan açıklaması: 1: Çok düşük, 2: Düşük, 3: Yüksek, 4: Çok yüksek) 
 
Yukarıda süt ürünleri sektörü için bir örneği verilen su pinch analiz tablosundan elde edilen sonuçlar ile 
adım adım aşağıdaki alanlarda firmanın daha detaylı değerlendirmeler ve çalışmalar yapması uygun 
olacaktır: 

• 1. Adım: Atıksu miktarı “yüksek” olan ve atıksu kirlilik yükü “düşük” olan yüksek miktarda ve 
düşük kirliğe sahip atıksuların bulunduğu hatlar belirlemek ve bu hatlarda yapılacak çalışmalara 
öncelik vermek. 

• 2. Adım: Yukarıda bahsedilen suların su kalitesi “düşük” ve su miktarı “yüksek” olan proseslerde 
kullanımını değerlendirmek. 

• 3. Adım: 1. Adım’da belirlenen suların 2. adımda değerlendirilmesi için gereken su hattı 
kurulumu ve gerekliyse basit fiziksel arıtma prosesleri için teknik uygulanabilirlik etüdü 
gerçekleştirmek. 

• 4. Adım: 3. Adımda teknik olarak uygulanabileceği düşünülen su geri dönüşüm sistemleri için 
ekonomik fizibilite gerçekleştirmek. 

• 5. Adım: 4. Adım’da ekonomik olarak maliyet-etkin bulunan uygulamaları hayata geçirmek 
 
“Su Pinch Analizi” aracı proje döngü yönetimi yaklaşımı ile kullanılması gereken bir araçtır. Bir başka 
deyişle yukarıda bahsi geçen ilk 5 adım tamamlandıktan ve uygulamaların bir bölümü hayata 
geçirildikten sonra firmanın periyodik olarak “Su Pinch Analizi”ni güncellemesi ve bu analiz sonrası 
eşleştirilebilecek tesis içi su talep ve arzı’nı karşılamaya yönelik yeni su geri dönüşüm uygulamaları için 
yukarıda bahsedilen 5 adımlık metodolojiyi uygulaması önerilmektedir. Bu sayede firma’nın tesis içi su 
geri kazanımı için sürekli, sürdürülebilir ve sistematik bir yöntemi benimsemiş olması sağlanacaktır. 
 
4.8. Yüksek Basınç Düşük Hacim (High Pressure Low Volume - HPLV) Yıkama Sistemleri Kullanılması 

 
Tesiste bazı bölümlerde uydu sistem ile yerlerin ve makinaların kimyasal ve temizlik deterjanları 
yardımıyla sıcak su ile yıkandığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı bölümlerde (ör: tulum ve kaşar 
maylama bölümünde, tesis dışında) yerlerin yıkanması işlemi açık uçlu hortumlar ile operatörler 
tarafından manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Hortumların açma kapama vanaları yerleşiktir ve 
hortumların ucunda shut-off nozzle'lar bulunmamaktadır. Oysa yerlerin temizliğinde manuel sistem 



 

 

kullanılması düşünülüyor ise (ki sektörde genel geçer yöntem budur) standart hortumlar yerine yüksek 
basınç düşük hacim (High Pressure Low Volume - HPLV) yıkama sistemleri kullanılmalıdır (bkz. aşağıdaki 
şekil). Yapılan çalışmalar42, yüksek basınçlı yıkama sistemleri ile aynı işlem için gerekli su tüketiminin 
%80-90 oranında azaldığını göstermiştir. Suyun hortum ucundaki tetik ile (shut-off) kapatılabilmesi ise 
operatörün temizlik geçişlerinde su açıp kapaması esnasında tüketilen suyun azaltılmasını 
sağlayacaktır.  
 

 
Mevcut uygulama ve önerilen HPLV ve shut-off nozzle kullanımı ile yıkama işlemi 

 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

5.000-50.000 %5-10 4-5 yıl 
 

4.9. Kasa Yıkama Makinesinde Revizyonlar ile Su Tasarrufu Sağlanması 
 

Mevcut durumda tesisteki kasalar aşağıdaki fotoğrafta görülen kasa yıkama makinesi ile yıkanmaktadır. 
El ile yıkanma ile karşılaştırıldığında kimyasal, su ve iş gücü açısından oldukça verimli bir yaklaşım olan 
bu uygulama ile firma hali hazırda belirli bir ölçüde suyunu verimli kullanmaktadır. Ancak bu aşamada 
gerçekleştirilebilecek başka iyi teknikler de mevcuttur. Örneğin nozzle’lar ile gerçekleştirilen yıkama 
işlemine (belirlenecek bir kabine) fırça sistemi koyularak yıkama işleminin verimi ve kalitesi artırılabilir. 
Buna ek olarak suyun en temiz olduğu son kabindeki su ilk kabine (suyun kasa ile ilk temas ettiği nokta) 
aktarılabilir ve bu sayede kabindeki yıkama prensibi “ters-akım yıkama” şekline dönüştürülebilir. Bu iki 
uygulama sayesinde kasa yıkama prosesinde su verimi daha da yukarılara çekilebilir. 
 

 
42 EPA (1990) The Paint Manufacturing Industry, Guides To Pollution Prevention 



 

 

 
Tesiste mevcut durumda kullanılmakta olan kasa yıkama makinesi 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

5.000-20.000 %5’e kadar ~2-3 yıl 
 
4.10. Boru Temizleme Elemanları (Pig) Kullanılması43 

 
‘Pig’ elemanları, boru sistemlerini temizleyen ve boşaltan plastik vb. parçalardır (bkz. aşağıdaki şekil). 
Ayrıca, sünger pig’ler de kurutma işlemi için kullanılmaktadır. Boru sistemlerinin temizlenmesi için ‘pig’ 
karıştırma tankından besleme gözüne doğru gönderilir. Böylece boru duvarlarında kalmış olan 
hammadde/ürün alınmış olur. Tesisteki süt iletim hatları (borular) su ile temizlenmektedir. Toplam süt 
miktarı içerisinde çok küçük bir oranı oluşturan bu su daha sonra süt üretiminin içine dahil olmaktadır. 
Tesisteki gibi dirsekli hatlarda kullanımı söz konusu olmadığından ‘pigging’ şeklinde temizleme 
yapılamadığı firma yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. Günümüzde çok farklı “piging” sistemleri 
bulunmaktadır ve firmanın her hattı için olmasa da bazı hatları için bu sistemlerin kullanılması 
düşünülebilir. Daha doğru bir değerlendirme yapabilmek amacıyla süt endüstrisinde kulalnılan pigging 
sistemleri daha detaylı incelenmelidir. 
 

 
Boru temizleme (pig) elemanları44  

 

 
43 http://www.bris.ac.uk/cabot/news/2015/ice-pigging.html 
44 http://sahinsizdirmazlik.com/boru-temizleme-pig-lastikleri/ 



 

 

Bu yöntem, günümüzde, yüksek oranda tortu oluşturan malzemelerin yanı sıra, sıvı ve yüksek viskoziteli 
ürün prosesleriyle ilgili olan birçok sektörde ve sık ürün değişimi olan üretim proseslerinde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu yöntemle temizlik için tüketilen su miktarında ve atıksu miktarında azalma 
sağlanır. Ayrıca, verim artışı, kısa temizleme süreleri, azalan temizleme maliyetleri, temizlik ajanı/su vb. 
ile karışım olmadan yalnızca ürün barındırması, küçük ürün miktarlarının/kalıntılarının tekrar üretime 
aktarımı, çapraz-kontaminasyona maruz kalmadan hatlarda ürün/malzeme değişiminin sağlanabilmesi 
gibi avantajları da bulunmaktadır. 
  

 
CIP sistemleri ile entegre çalışan Pig sistemi örneği45 

 
 

Halen süt endüstrisinde kullanılmakta olan yenilikçi yöntemlerden bir tanesi ise buz pigleme (ice 
pigging) yöntemidir46. Birstol Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olan ve 2010 yılından bu yana İngiltere 
başta olmak üzere çeşitli ülkelerde süt endüstrisinde kullanılan yöntem konvansiyonel iletim hattı 
temizlik veya diğer pigging yöntemlerine göre maliyet avantajının yanı sıra su ve hammadde tasarrufu 
sağlamaktadır. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Hammadde 
Tasarrufu Geri Ödeme Süresi 

(yıl) 

400.000-1.000.000 %2-3 %1’e kadar ~6-7 yıl 
 
 
4.11. Yağmur Suyu Hasadı (Geri Kazanımı) 

Yağmur suyu geri kazanımı yoluyla elde edilecek su kullanım tasarrufu; firmanın faaliyet gösterdiği ilin 
yıllık ortalama yağış miktarı ve firmanın çatı alanına dair bilgiler kullanılarak öngörülebilir. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nün İzmir İli için 1938-2018 yılları arasına dair kayıtları yıllık ortalama yağış miktarının 
695,4 mm yağmur suyu/m2  (~0,695 m3/m2) olduğunu göstermektedir. İlgili öngörü analizlerinin 
sonuçları özet olarak aşağıda paylaşılmaktadır.  

 
45 https://www.inlineservices.com/product/viprs-industrial/ 
46 http://www.bris.ac.uk/cabot/news/2015/ice-pigging.html 



 

 

 
İzmir İli’ne ait mevsim normalleri47 

 
Dünyada gelişmiş ülkelerde oldu gibi ülkemizde de gerekli ön işlemlerden (ızgara, çöktürme, filtreleme, 
dezenfeksiyon vb.) geçirilerek yağmur suyunun endüstriyel proseslerde kullanımına yönelik sistem 
geliştiren ve uygulayan tasarım/mühendislik firmaları mevcuttur. Bu firmaların uyguladıkları geri 
kazanım sistemleri temelde benzerdir ve aşağıda listelenen komponentleri içermektedir:  

• Yağmur suyu filtre sistemi 
• Yağmur suyu depolama tankı 
• Yağmur suyu pompa sistemi 
• Kuru kuyu 
• Filtre edilmemiş yağmur suyu giriş bağlantısı 
• Pislik, yaprakları ve filtre edilmemiş suyu kanalizasyona gönderen bağlantı  
• Depolama tankındaki filtre edilmiş su 
• Geri yıkama sistem filtresinin bağlantısı 
• Depolama tankı havalandırması 
• Pompaya su ve elektrik altyapısı 

 

 
47 https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=IZMIR  



 

 

 
Yağmur suyu geri kazanım sistemlerinin şematik gösterimi48 

 
Yağmur suyunun daha küçük ölçekte ve yalnızca belirli proseslerde kısıtlı miktarlarda kullanılmasını 
temin edecek şekilde küçük paket sistemler de ülkemizde kullanıcıya sunulmaktadır. Tesis alanında 
mevcut olan çatı (kapalı) alanı yaklaşık 2.500 m2 olarak ifade edilmiştir. Tesiste kapalı alanda (çatı) 
yağmur suyu hasadı uygulamasının getireceği su tasarrufu aşağıdaki tabloda öngörülmektedir. Aşağıda 
ifade edilen öngörüler doğrultusunda kullanılabilir yağmur suyu hasadı miktarı tesisin yılık tüketimi 
içerisinde %5,1 gibi bir orana denk gelmektedir. 
 

Yıllık Su 
Tüketimi (m3) 

Çatı 
Alanı 
(m2) 

İl Yıllık 
Yağış 

Ortalaması 
(m3/m2) 

Çatıya Düşen 
Yıllık Yağış 

(m3) 

Çatıya Düşen 
Yağışın Tesis 
Tüketimine 
Oranı (%) 

Yağmurun %80'i 
kullanılabilir 
varsayımı ile 

tasarruf hesabı 
(%) 

27.000 2.500 0,695 37.000 15,7 5,1 
 
Çatı (kapalı) alan üzerinden yağmur suyu hasadı yapılmasının firmanın yıl içerisinde su kullanımı 
üzerinden yapacağı tasarruf bilgileri aşağıdaki tabloda öngörülmektedir. Bu öngörü yapılırken, 
aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulmuştur: 

• Tesisin bulunduğu ilin yıllık yağış ortalaması 
• Tesisin yağmur suyu toplama şekli, çatı tipi 

 
48 https://ccclab.info/2013/10/15/rainwater-harvesting/ 



 

 

• Çatı büyüklüğü 
• Toplanabilecek yağmur suyu miktarı 
• Yağışlı gün sayısı ve günlük toplanabilecek ortalama yağmur suyu miktarı 
• Depo hacmi 
• Deiyonize su tüketim miktarı (Yağmur suyu iletkenliği düşük bir su olduğu için deiyonize 

su üretimine katkısı olacaktır) 
• Tesisin birim ham su maliyeti 
• Ortalama deiyonize su üretim maliyeti 

Bu parametreler gözetilerek yapılan değerlendirme ile yağmur suyu hasadı firma için miktar açısından 
su verimliliğine katkı sağlayacak bir öneri olsa da, yatırımın geri ödeme süresinin uzun olduğu ifade 
edilebilir. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

200.000-300.000 %5,1 ~8-9 yıl 

 
 
4.12. Yönetsel Önlemler ve Bilinçlendirme 

 
Yönetsel önlemler temiz (sürdürülebilir) üretimin ve dolayısıyla su verimlilik uygulamalarının en basit 
yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Yönetsel önlemler herhangi bir yatırım maliyeti getirmemekte 
ve olanakların belirlenmesinin hemen ardından uygulamaya geçirilebilmektedir. Su vanalarının kapalı 
tutulması, ekipmanların boşa çalıştırılmaması, kimyasal madde dozlarının optimizasyonu, vd. yoluyla 
su, enerji ve diğer kaynak kayıplarının önlenmesi yönetsel yöntemlere verilebilecek örnekler 
arasındadır. Yönetsel önlemler özellikle çalışanların yönetimi ve eğitimine odaklanmayı 
gerektirmektedir. Firmanın su verimlilik yönünde atılacak adımlarda üst yönetimden başlayarak beyaz 
yakalı ve mavi yakalı tüm kademedeki çalışanlara yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Bu sayede yeni yatırımlar yapılırken veya rutin bir proses işletimi esnasında suyun verimli 
kullanımına yönelik önleyici aksiyonların alınması sağlanmış olacaktır.  
 
4.13. Su Azaltım Hedefli Periyodik Bakım Onarım Prosedürü Oluşturulması 

 
Su yoğun üretim gerçekleştiren hemen her firmada olduğu gibi bu firmanın da su ve buhar 
temini/iletimi sistemlerinde (ör: ters ozmos sistemindeki damlamalar) kayıp ve kaçaklar 
bulunmaktadır. Bu kayıp kaçakların önüne geçmenin yolarından bir tanesi firmada “su azaltım hedefli 
periyodik bakım onarım prosedürü oluşturulması”dır. Bu amaçla hali hazırda bakım onarım konusunda 
görevli personelin su verimliliği konusunda bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi sonrası düzenli 
toplantılar ile su verimliliği açısından bakım onarım öncelikleri belirlenerek iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. 
 
4.14. Yardımcı İşletmelerde Ünite Bazlı Verimlilik Analizleri Gerçekleştirilmesi 

 
Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi bu çalışma kapsamında firmanın genelinde bir etüt çalışması 
gerçekleştirilmiştir ve ilerleyen aşamalarda firmanın kendi çalışanları ile veya dışarıdan 



 

 

danışmanlık/mühendislik desteği alarak yardımcı işletme üniteleri bazında su verimlilik analizleri 
gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu çalışmanın daha önceki bölümlerinde sunulan performans 
göstergeleri de dikkate alınarak literatür ve iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda 
listelenen yardımcı işletmelerin her birinde suyun ne derece verimli kullanıldığı ortaya koyulmalıdır.  
 

• Buhar kazanı ve buhar iletim altyapısı (kondens geri dönüşümü dahil) 
• Su yumuşatma sistemi (iyon değiştirici reçine) 
• Su demineralizasyon sistemi (ters ozmos ünitesi) 

 
Daha sonra yukarıda listelenen bu alanlarda tespit edilen iyileştirme potansiyeline yönelik daha detaylı 
teknik uygulanabilirlik ve ekonomik fizibilite çalışmaları sonucu uygulamalar gerçekleştirilmelidir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Büyük Ölçekli Süt İşleme Tesisi 

1. Genel İşletme Bilgileri 
 

Firma 1990’lı yılların sonunda süt fabrikası yatırımının ilk aşamasını tamamlayarak faaliyete başlamıştır 
ve sırasıyla; beyaz peynir tesisleri, yoğurt ve ayran tesisleri, uzun ömürlü süt tesislerini devreye almıştır. 
Süt sektöründe hem iç pazarı, hem de ihracatı düşünerek yapmakta olduğu yeni yatırımlarıyla firma, 
Türkiye ve yurt dışındaki pazarlarda olan gelişimini sürdürmeyi hedeflemektedir. 
 
Firmanın ana ürün grupları ve yıllık üretim miktarları aşağıda listelenmiştir. 
 

• Ayran:  23.657 ton/yıl 
• Süzme yoğurt: 3.313 ton/yıl 
• Beyaz peynir: 4.872 ton/yıl 
• Süt tozu:  4.573 ton/yıl 
• UHT Süt:  64.260 ton/yıl 
• Meyveli yoğurt:  4.177 ton/yıl 
• Tereyağ:  2.514 ton/yıl 
• Yoğurt:   28.360 ton/yıl 
• Kaşar peyniri: 1.467 ton/yıl 
• Genel toplam         137.192 ton/yıl 
 
 

2. Mevcut Su ve Atıksu Yönetimi 
 

İşletmede 2 adet yeraltı suyu kaynağı bulunmaktadır ve su sayacı ile günlük kayıt tutularak tesisin 
toplam su tüketimi takip edilmektedir. İşletmedeki su tüketim noktalarına da su sayacı takılması için 
ise çalışmalar yürütüldüğü bilgisi alınmıştır. O nedenle aşağıda iletilen proses bazlı su miktar bilgileri 
firma tahminlerine dayanmaktadır. Firmanın farklı üretim hatlarında suyun kullanımını gösteren bir su 
haritası veya su akış şeması bulunmamaktadır.  
 

 
 
Tesiste buhar üretimi için kullanılan ters ozmos cihazı dışında herhangi bir su ön arıtma sistemi (iyon 
değiştirici reçine, ters ozmos vb.) bulunmamaktadır. 
 
 
 
 

 



 

 

Tesiste kullanılan suların kaynakları ve miktarları 
Kullanılan Su 

Kaynağı Kullanıldığı Prosesler Miktarı Birim 

Yer altı suyu 

Süt ve süt ürünleri üretim 
faaliyetleri (Yoğurt, Ayran, 
Tereyağ, Kaşar, Peynir, Süt 
Tozu, UHT), Kojenerasyon 
Tesisi ve Yardımcı Tesisler 
(Soğutma kuleleri, su arıtma 
cihazları) 

725.000 m3/yıl 

 Toplam 725.000 m3/yıl 

 
Tesiste en yoğun su kullanımı olan prosesler 

En Yoğun Su Kullanan 

Prosesler 

Kullanılan Su 
Çeşidi Miktarı Birim 

Yoğurt – Ayran – Tereyağ Üniteleri Hamsu 150.000 m³/yıl 

UHT Ünitesi Hamsu 250.000  m³/yıl 

Peynir – Kaşar – Süt Tozu Üniteleri Hamsu 100.000 m³/yıl 

Kojenerasyon Ünitesi Ters Ozmoz 140.000 m³/yıl 

Yardımcı Tesisler Hamsu 70.000 m³/yıl 

Diğer ( evsel, araç yıkama,vb.) Hamsu 15.000 m³/yıl 

Toplam  725.000 m³/yıl 

 
İşletmede sırasıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerine sahip atıksu arıtma tesisi mevcuttur. 
Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması için projelendirilmiş olup 2000 m3/gün kapasiteye sahiptir. 
Atıksu tesiste arıtılarak işletme sahası dışında bulunan Batı Akdeniz Havzas’ına bağlı kuru dere yatağına 
deşarj edilmektedir.  
 



 

 

 
 
Atıksu arıtma tesisine gönderilen su miktar ve çeşitleri aşağıdaki tabloda verilmektedir: 
 

Tesisteki atıksu kaynakları ve miktarları 
Atıksu kaynağı (prosesler) Miktar  

Proses atıksuları 500.000 m3/yıl 

Kojenerasyon Ünitesi 70.000 m3/yıl 

Yardımcı Tesisler 30.000 m3/yıl 

Diğer (evsel, araç yıkama,vb.) 15.000 m3/yıl 

Toplam 615.000 m3/yıl 

 
Tesiste kullanılan su ve üretilen atıksuyun analiz sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 
 

Tesiste kullanılan su ve üretilen atıksuyun analiz sonuçları 

Su/Atıksu Çeşidi 
İletkenlik 

(μs/cm) 

Sertlik  

(ppm) 
pH 

Sıcaklık KOİ 
(mg/L) 

AKM 
(mg/L) 

Ham Su (işlenmemiş 
su) 350 - 400 180 -200 7 - 8 17 - 25 0 0 

Deiyonize su (ters 
ozmos vb.) 0 - 1 0 6 - 8 17 - 25 0 0 

Deiyonize atıksu (ters 
ozmos vb.) 

1.200 – 
1.500 60 - 80 6 - 8 17 - 25 0 0 

Atıksu (arıtılmamış) --- --- 6 - 9 25 – 30 4.500 --- 

Atıksu (arıtılmış) --- --- 6 -  9 25 - 30 100 --- 

 
 



 

 

3. Su/Atıksu Yönetimi Performans Göstergeleri ve Kıyaslama 
 

Firmanın mevcut su/atıksu yönetim performansını değerlendirmenin ve sektör için yayınlanmış veriler 
ile kıyaslamanın yanı sıra firmanın periyodik olarak iyileştirme hedefleri belirleyebilmesi amacıyla 
su/atıksu yönetimi performans göstergeleri (indikatörleri) belirlemek gerekmektedir (bkz. aşağıdaki 
tablo). Bu amaçla firmanın hammadde tüketimi, ürün üretimi vb. üretim performansı ile su tüketimi ve 
atıksu üretimi normalize edilerek özgül tüketimler dikkate alınmalıdır. Firmanın bu çalışma sonrasında 
aşağıda belirlenen her bir performans göstergesini hesaplaması, periyodik olarak raporlaması ve bu 
göstergeler bazında iyileştirme/geliştirme hedefleri koyması önerilmektedir. 
 

Su/atıksu yönetimi performans göstergeleri (indikatörleri) 

İlgili Prosesler Performans Göstergesi Açıklama 

Genel su tüketimi Birim ürün başına toplam su 
tüketimi  

(m3/ton toplam ürün) 

Tesiste su tüketim performansının 
izlenebileceği ve değerlendirilebileceği 
göstergelerden bir tanesi “birim ürün başına 
toplam su tüketimidir (m3/ton toplam ürün)”. 
Genel itibariyle hemen her sektörde kullanılan 
bu gösterge firmanın aylık/yıllık üretim 
dalgalanmalarından etkilenmeden toplam su 
tüketim performansını ortaya koyması 
açısından standart denebilecek 
indikatörlerden bir tanesidir.  

Birim ürün başına ilgili ürün 
için tüketilen su miktarı 

(m3/ton ayran) 

(m3/ton UHT Süt) 

(m3/ton yoğurt) 

vb. 

 

 

Firma gibi ürün grubu ve ürün çeşidi fazla olan 
firmalarda su tüketimini toplam ürün 
miktarına endeksleyerek izlemek bazı yanlış 
yorumlamalara neden olabilmektedir. 
Örneğin su tüketiminin yoğun olduğu bir ürün 
grubunun ilgili dönemde yoğun üretilmiş 
olması toplam ürün üretimi değişmese dahi su 
tüketimini artırıcı bir etken olabilmektedir. O 
nedenle su tüketimini farklı ürün grupları 
bazında izlemek daha uygun olacaktır. 
Literatürde farklı süt ürünleri için farklı özgül 
su tüketimleri raporlanmaktadır. Bu şekilde 
sektör ile kıyaslama (benchmark) için de doğru 
bir yöntem izlenmiş olacaktır. 

Birim hammadde başına 
toplam su tüketimi  

(m3 su /ton çiğ süt) 

Bu gösterge her sektör için kullanıma uygun ve 
pratik olmamakla birlikte, süt ve süt ürünleri 
üretimi sektörü için oldukça yaygın kullanılan 
bir göstergedir. Özellikle bu firma gibi ürün 
grubu ve ürün çeşidi fazla olan firmalarda daha 
az olan hammadde miktarlarına bağlı olarak su 
tüketimini izlemek zaman zaman daha 
güvenilir sonuç vermektedir.  



 

 

Su işleme/ 
hazırlama 
prosesleri 

Ters ozmos prosesi: Birim 
deiyonize (saf su) üretmek 
amacıyla kullanılan su miktarı  

(m3/m3) 

Su yumuşatma prosesleri için önerilen durum 
ters ozmos sistemleri için de geçerlidir. Ters 
ozmos sistemlerinde üretilen her 1 m3 su için 
kaç m3 su tüketildiği verisi tespit edilmeli ve 
periyodik olarak (ör: aylık) izlenmelidir.  

Buhar üretim 
prosesi 

Birim buhar üretimi başına 
blöf miktarı  

(m3 /ton buhar) 

Buhar üretim tesislerinde buhar kazanları 
içerisinde biriken safsızlıkları ve iyonları (ör: 
katyonlar) belirli bir seviyede tutabilmek için 
periyodik olarak dip ve yüzey blöfü ile su 
deşarjı gerçekleştirilmektedir. Bu su 
deşarjlarının birim buhar üretimine oranı 
buhar kazanları için önemli performans 
indikatörlerinden bir tanesidir. 

Birim buhar üretimi için 
gerçekleşen besi suyu 
tüketimi  

(ton buhar/ton su) 

Buhar üretim tesisleri için diğer bir önemli 
performans göstergesi “birim buhar üretimi 
için gerçekleşen besi suyu tüketimidir (ton 
buhar/m3 su)”. Buhar/kondens hatlarındaki 
kayıp kaçaklar ve buhar kondens geri 
dönüşüm oranı firmanın ürettiği buharın ne 
kadarını besi suyundan elde ettiğini belirleyen 
konulardır. Buhar/kondens kayıp kaçaklarının 
az, kondens geri dönüşüm oranının yüksek 
olduğu sistemlerde az miktarda besi suyu 
takviyesi ile gerekli buhar üretimi 
gerçekleştirilebilmektedir.  

Soğutma 
prosesleri 

Birim soğutma enerjisi başına 
su tüketimi  

(m3/MW) 

Su soğutma prosesleri de firmada kimi zaman 
proses gereği (ör: açık tip soğutma kuleleri) 
kimi zaman da kayıp-kaçaklar nedeniyle su 
tüketimine neden olan işlemlerdir. Bu 
proseslerde 1 MW soğutma enerjisi için kaç m3 
su tüketildiği takip edilmeli ve artış/azalışlar 
periyodik olarak raporlanmalıdır.  

Atıksu arıtma tesisi Birim ürün başına toplam 
atıksu üretimi  

(m3 /ton toplam ürün) 

Firmada gerçekleştirilecek su verimliliği 
uygulamalarının en önemli amaçlarından bir 
tanesi yer altından veya alternatif 
kaynaklardan (yağmur, deniz vb.) temin edilen 
suyun tesis içerisinde geri kazanım sistemleri 
ile birden fazla kez kullanılmasını sağlayarak 
arıtma tesisine gelen yükü azaltmaktır. O 
nedenle üretilen birim ürün başına atıksu 
üretiminin izlenmesi ve azaltılması yönünde 
çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 



 

 

Alternatif su 
kaynakları 
(yağmur vb.) 

Toplam su tüketimi içerisinde 
alternatif kaynaklı su tüketim 
oranı  

(%) 

Firmanın su verimliliğini artırması ve su 
ayakizini azaltması için atacağı adımlardan bir 
tanesinin alternatif kaynaklardan su temini 
olduğu düşünüldüğünde toplam su tüketimi 
içerisinde alternatif kaynaklardan temin edilen 
su oranı önem teşkil etmektedir. Firma her yıl 
için diğer göstergelerde olduğu gibi bu 
göstergede de hedef belirlemeli ve belirlediği 
oranı yakalayabilmek için feasible olan 
yatırımları hayata geçirmelidir. 

 
Yukarıda verilen performans göstergelerinin hesaplanması sonrası aşağıdaki tabloda belirtilen veriler 
ile karşılaştırma yapılması firmadaki su verimlilik potansiyelini ortaya koyması açısından önemlidir.  
 

Süt ve süt ürünleri üretimi sektörü için yayınlanmış su verimlilik performans değerleri49  

 
 

Yukarıda sunulan veriler ile karşılaştırıldığında tesisinin toplam yıllık özgül su tüketiminin (5,28 ton 
su/ton ürün) referans değerlere göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu bilgi ışığında firmanın tesisinde 
su verimliliği olanaklarının bulunduğu değerlendirmesi yapılabilmektedir. Toplam ürün miktarı için 
yapılan bu kıyaslamanın daha detaylı bir şekilde her bir ürün grubu için yapılması daha sağlıklı sonuçlar 
doğuracaktır. 
 
 

 
49 Rad and John (2014) Water energy and waste water man. in the dairy_A review 

Ürün bazlı 
Çiğ süt bazlı 

Süt ve süt 
ürünleri işleyen 
tesis 

Yorumlar Kaynak Su tüketimi  

Çiğ süt bazlı 
Tipik değerler 
Erişilebilir 

Orta seviye tüketim 1973 

Orta seviye tüketim 1990 
Yüksek 

Avrupa 
Avustralya 
Su geri kazanımı 



 

 

4. Su Verimlilik Olanakları 
  

4.1. Su/Atıksu İzleme Altyapısının Oluşturulması ve Raporlama Yönteminin Belirlenmesi 
 

Çalışma kapsamında yürütülen etüt ve analizlerde işletmedeki su tüketimlerinin izlenmesi ve 
yönetimine yönelik olarak yalnızca iki adet su sayacının var olduğu ve detaylı bir su yönetim 
raporlamasının olmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak belli noktalara ek su sayaçları 
yerleştirilerek su tüketimlerine ilişkin veriler toplanması gerekmektedir. Firmanın su/atıksu miktar ve 
kalitesini periyodik olarak takip etmek üzere bir personeli görevlendirmelidir ve bu çalışma ile başlayan 
faaliyetlerin sistematik bir şekilde yönetim kademesi ile düzenli bir iletişim (aylık/yıllık raporlar vb.) 
kurularak sahiplenilmesi sağlanmalıdır. 
 
4.2. Yerinde Temizlik (Cleaning in Place – CIP) Sistemlerinde İyileştirmeler 

 
Tesiste pek çok yerde makine/ekipmanların, süt depolarınıni hatların vb. temizliği için “Cleaning in 
Place – CIP” sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Yıkamaların genellikle: sıcak su, kostik, asit, soğuk 
su aşamalarının kombinasyonları şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.  
 

 
Tesisteki mevcut örnek bir CIP ünitesi 

 
CIP sistemlerde gerçekleştirilebilecek su azaltım önlemlerinden bir tanesi yıkama döngüsü içerisinde 
kostik ve asit kullanımı nedeniyle ara steplerde kullanılan durulama sularına odaklanmaktan 
geçmektedir. Kostik-Asit döngüsünde kimyasal sayısını azaltıp tek bir kimyasal ile temizliğin 
gerçekleştiği prosesler hayata geçmeye başlamıştır. Örneğin DeLaval® Cleaning Solutions firması 
tarafından geliştirilen patentli One-Step AcidTM (OSA) teknolojisi CIP proseslerinde temizlik verimini 
artıran su tüketimini ise azaltan bir teknolojidir50. Bu teknolojide alkali ve asit kimyasal stepleri tek 
stepte birleştirilmiştir. Bu teknolojide az köpüğe neden olan bir bileşimin kullanıldığı ve tek kimyasalın 

 
50 Delaval (2012) One-Step AcidTM Single Step acid wash cleaner to improve cleaning efficiency 



 

 

kullanılmasının firmada üretim hızını artırmanın yanı sıra kimyasal, enerji ve su tasarrufu sağladığı 
bilgisine ulaşılmıştır. 
 
CIP sistemlerinde gerçekleştirilebilecek bir diğer iyileştirme ise nozzle tiplerinin değiştirilerek yeni nesil 
farklı nozzle kullanımına geçilmesidir51. Örneğin Alfa Laval tarafından geliştirilmiş olan döner jet başlıklı 
(rotary jet head) nozzleların CIP sistemlerde konvansiyonel sprey küre (spray ball) nozzle’lara göre 
%70’e kadar su tasarrufu sağladığı belirlenmiştir (bkz. aşağıdaki şekil). Firmada CIP sistemlerde farklı 
tiplerde nozzlelar kullanıldığı bilgisi firma yetkililerince iletilmiştir ancak hangi tür nozzlelar kullanıldığı 
konusunda detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Firma’da CIP sistemlerinde kullanılan nozzle sayı ve 
çeşitleri konusunda detaylı bir çalışma yapılıp bu alanda su tasarrufu sağlanması mümkündür. 
 

 
Konvansiyonel sprey küre  

 
Yeni nesil döner jet başlıklı 

 
CIP sistemlerde gerçekleştirilebilecek diğer bir uygulama ise CIP son durulama sularının (CIP temizlik 
döngüsündeki en temiz sular) ayrı bir depoda biriktirilerek gerektiği zamanlarda tesiste farklı 
noktalarda bu suları geri kazanmaktır. Süt ve süt ürünleri endüstrisinde gerçekleştirilen bir uygulama 
olup literatürde pek çok raporda ve dokümanda önerilen bir yöntemdir. Öncelikle CIP son durulama 
sularının su geri kazanım kriterleri bazında analizlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu suların 
analiz sonucunda uygun olması durumunda geri kazanım konusunda araştırma ve uygulama 
aşamalarına geçilebilecektir. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Enerji Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
200.000-500.000 %5’e kadar %1-2 4-5 yıl 

 
4.3. Soğutma Sistemlerinde Su Geri Kazanmak Amacıyla Su Yumuşatma Sistemi (İyon Değiştirici 

Reçine) Kurulması 
 

Endüstrilerde su yumuşatmak amacıyla en yoğun kullanılan iyon değiştirici reçineler bu tesiste 
bulunmamaktadır. Yalnızca kojenerasyon tesisi soğutma kulesinin kendine ait bir yumuşatma sistemi 
mevcuttur. Tesis yetkilileri mevcut durumda ham suyun kendileri için yeterli kalitede olduğunu 

 
51 Alfa Laval (2013) Reduce your water consumption for tank cleaning by up to 70% 



 

 

iletmiştir.  Bu durumun en temel sebebi başta soğutma olmak üzere pek çok proseste ham suyun tek 
sefer kullanılıp geri kazanılmadan (“once-through” prensibi) deşarj ediliyor olması gösterilebilir. Ancak 
ilerleyen bölümlerde bahsedildiği gibi tesiste soğutma suyu geri kazanımı sistemlerinin sağlıklı 
çalışabilmesi için su yumuşatma sistemleri kurulması faydalı olacaktır. Su yumuşatma sistemi 
kurulurken su verimliliğini önde tutabilmek amacıyla aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.  
 
Su yumuşatma prosesi verimliliği üretilen yumuşak suyun, yumuşak su üretmek amacıyla kullanılan su 
miktarına oranını (%) ifade eder. İyon değiştirici reçine sistemlerinin verimleri %9552 oranlarına kadar 
çıkartılabilmektedir. İyon değiştirici reçine sistemlerinde verimi sürekli olarak %90-95 aralığında tutmak 
için periyodik olarak performans kriterlerinin izlenmesi gerekmektedir. Daha önceki bölümlerde de 
paylaşılan kriterler gereğince üretilen atıksu oranının yükselmesi yumuşatma sisteminin verimliliğinin 
aynı oranda düşmesine işaret eder. Verimliliğin beklenen seviyenin altına düşmesi durumunda 
iyileştirmeler/revizyonlar yapılması gerekmektedir. 
 

 
İyon değiştirici reçine çalışma prensibi 

 
Tesiste bulunan iyon değiştirici reçineye beslenen su miktarı ile üretilen yumuşak su miktarı verileri 
birlikte bilindiğinde iyon değiştirici reçine sisteminin verimine dair değerlendirme yapılabilir. Diğer 
yandan, tesiste yıl içinde kullanılan tuz miktarı bilindiğinde, tesiste üretilen yumuşak su miktarı (m3) 
başına operasyonda kullanılan tuz miktarının (kg) bir performans göstergesi olarak takip edilmesi 
tavsiye edilmektedir. 
İyon değiştirici reçine sistemleri kurulurken otomasyon üzerinden anlık sertlik ölçümü yapılan sistemler 
ile ters yıkama işleminin yapılması verimliliği arttırıcı bir hamle olacaktır ve tavsiye edilmektedir. Ek 
olarak, aynı miktarda yumuşak su üretimi için daha fazla tuz kullanımına ihtiyaç duyulmaya başlanılan 
durumlarda sistemin verimliliğinde düşüş olduğu anlaşılabilir. Su yumuşatma prosesinde m3 su başına 
tuz kullanım miktarı arttıkça sistemin bakım ihtiyacı olduğu anlaşılacaktır. Tesiste reçinelerin 
tuzlanması ve ters yıkama operasyonlarının ne kadar sürmesi gerektiğine dair de otomasyona geçilmesi 

 
52 https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20140010799.pdf 



 

 

hem kullanılan tuz miktarında tasarruf sağlayacak hem de yumuşatma sisteminin verimine dair daha 
hassas bir izleme yapılmasını sağlayacaktır. Reçine sistemlerinde ters yıkama işleminin başlangıç, orta 
ve son aşamalarında alınacak su numuneleri analiz edilirse, bu analiz sonuçlarına dayanarak mevcut 
ters yıkama süresinin gereğinden kısa ya da uzun yapıldığına dair bir değerlendirme yapılabilir. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
50.000-250.000 Hesaplanmalıdır* 4-5 yıl 

      * Firmanın hangi soğutma sularını bu sistem ile besleyeceği belirleyici olacaktır 
 
4.4. Ters Ozmos (Deiyonize/Saf Su Üretim) Sistem Veriminin Artırılması 

 
Üretilen de-iyonize (saf su) suyun, de-iyonize su üretmek amacıyla kullanılan su miktarına oranı (%) ters 
ozmos prosesinin verimliliğini göstermektedir. Tesise 350-400 µS iletkenliğinde gelen ham su ters 
ardışık ters ozmos sistemlerinde arıtıldıktan sonra deiyonize su elde edilmekte ve kazan besi suyu 
olarak kullanılmaktadır.  

 

 
Tesiste bulunan ters ozmos sistemi 

Yukarıda belirtildiği gibi sistemin verimliliği üretilen deiyonize suyun sisteme beslenen suya oranı 
hesaplandığında elde edilebilir. Tesis ziyareti esnasında okunduğu üzere ters ozmos ünitesi üzerindeki 
anlık ölçümlerde görülmektedir ki, ilk ters ozmos sisteminde üretim 22 m3/saat, reject (atıksu) ise 10 
m3/saat. İkinci ters ozmos sisteminde ise üretim 20 m3/saat, reject (atıksu) ise 4 m3/saat seviyelerinde 
okunmuştur. Bu değerlere dayanarak ise ilk sistemin verimi %68,7, ikinci sistemin verimi ise %83,3 
olarak bulunmaktadır ve özellikle ilk ters ozmos sisteminin veriminin iyileştirilmesi gerektiği 
söylenebilir.  
 
Ters ozmos sistemlerinin verimlilikleri normal şartlarda %8053 dolaylarında olması beklenmekle 
beraber optimize edilmiş sistemlerin verimliliği %85 civarı değerlere kadar çıkabilmektedir54. Sistemi 
%80-85 gibi yüksek verimlilik oranları ile çalıştırabilmek için verimlilik değerlerinin aylık bazda periyodik 
olarak kontrol edilmesi önerilmektedir. Böylece olası verimlilik düşüşleri veya sıra dışı düşüşlerde 

 
53 https://puretecwater.com/reverse-osmosis/what-is-reverse-osmosis#recovery 
54 U.S. Department of Energy, 2013. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/10/f3/ro_optimization.pdf 



 

 

sorunun kaynağı olabilecek membran tıkanması vakalarına hızlı müdahale edilerek verimlilik 
kayıplarına engel olunmasını sağlanacaktır. Verimliliği artırmaya yönelik önerilen diğer yöntemler ve 
kısa özetleri aşağıdaki gibidir: 
 
Ters ozmos besleme suyunu ön arıtma işlemine tabi tutmak 
 
Mevcut bir ters ozmos (RO) sistemine giren besleme suyunun ön arıtmadan geçirilmesi, membranın 
üzerindeki tortu birikintisinden kaynaklanan kirlenmeyi en aza indirebilir ve böylece sistemin genel geri 
kazanım oranını arttırabilir. Besleme suyu, kaynağına bağlı olarak hem organik hem de inorganik olmak 
üzere çeşitli konsantrasyonlarda askıda katı madde ve çözünmüş madde içerebilir. Askıda katı 
maddeler membran yüzeyine yerleşerek besleme kanallarını bloke edebilir ve sistemdeki sürtünme 
kayıplarını artırabilir. Dolayısıyla genel olarak ters ozmos sistemi öncesi ön arıtım üniteleri ters ozmos 
sistemi verimine katkı yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, yapılan ziyaret esnasında görülmüştür 
ki ters ozmos sisteminin önüne kurulmuş olan iyon değiştirici reçine çalışmamaktadır. Bu sistemin 
tekrar devreye alınması sağlıklı olacaktır. 
 
İleri teknoloji membranlar kullanmak 
 
RO sistemlerine yönelik en uygun membran seçimine yardımcı olmak bazı yeni gelişmiş membran 
teknolojileri bulunmaktadır. Membran teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, daha fazla ozmos suyu 
üretimi mümkün hale gelmiştir. Bahsi geçen inovatif membranlar arasında daha geniş aktif yüzey 
alanları, daha yüksek geçirgenliğe sahip membranlar, daha büyük çaplı sarmal bobin elementleri ve 
daha az kirlenen membranlar bulunmaktadır.  
 
Akış konfigürasyonu optimizasyonu 
RO sistemlerinde tek kademeli, iki kademeli, tek geçişli ve iki geçişli sistemler gibi farklı akış 
konfigürasyonları vardır. RO sistemleri bir veya birkaç grup basınçlı kap içerebilir. Her bir basınçlı kap 
grubuna bir “kademe” denir. RO sistemleri aynı zamanda “geçiş” olarak adlandırılan ayrı ayrı RO 
birimlerine sahip olabilir. Örneğin, yüksek saflıkta suyun gerekli olduğu uygulamalarda iki geçişli 
sistemlerin kullanımı yaygındır; çünkü su iki ayrı sistemde iki kez işlenmektedir. Akış konfigürasyonları, 
sistem performansını geliştirmek üzere optimize edilebilir. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Enerji Tasarruf Oranı 
(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
20.000-100.000 %2-3 %1’e kadar 3-4 yıl 

 
 
 
4.5. Mixed-bed İyon değiştirici Reçineler Yerine Elektro Deiyonizasyon (EDİ) Sistemlerinin 

Kullanılması 
 
Tesiste kojenerasyon sistemine beslenen su önce ters ozmos sistemlerinden ardından ise mixed-bed 
reçinelerden geçirilerek saflaştırılmaktadır. Burada en önemli parametrelerden bir tanesi sudaki pek 
çok metal iyonlarının yanı sıra özellikle silis’in ayrıştırılmasıdır. Bu sayede türbin kanatlarına zarar 
verilmesi önlenmiş olmaktadır. Günümüzde asit ve kostik yıkamaları ile düzenli olarak şartlandırma 
ihtiyacı bulunan mixed-bed sistemlere alternatif teknolojiler bulunmaktadır. Bunlardan en önde geleni 



 

 

Elektro deiyonizasyon (EDİ) sistemleridir. Deiyonizasyon işleminin modern şekli olan Elektro 
deiyonizasyon (EDİ) uygulamaları Reverse Osmos sitemi ile iletkenliği 50 mikrosiemens/cm nin altına 
düşürülmüş suların elektroliz işlemi ile saflaştırılması esasına dayanır. 
 
Elektroliz işlemi için şekilde görüldüğü gibi akış hattı üzerinde anot tarafında anyon geçirgen membran 
ile katod tarafında katyon geçirgen membran arasında ve mebranlarla anot ve katod arasında besi suyu 
akışı süreklidir. Besi suyunun %90-95‘i membranlar arasından geçerken %5-10‘u membranlarla anot ve 
katod arasından akar. Elektroliz için 600 Voltluk DC gerilim uygulanarak anyon ve katyonların 
membranlar üzerinden anot ve katod tarafına geçişi sağlanır. Bu esnada membranlar arasından geçen 
su saflaşırken anyonlar anot tarafındaki, katyonlar ise katod tarafındaki akışa karışarak deşarj edilir. 
Ürün suyu iletkenliği 0,002 mikrosiemens/cm seviyelerinde elde edilebilmektedir. 
 
Bu işlem kesintisiz olarak devam eder. Klasik yöntemde olduğu gibi rejenerasyona ve rejenerasyon için 
gerekli olan asit ve kostik gibi kimyasallara ihtiyaç yoktur. Anot ve katod tarafından atık olarak atılan 
suyun iletkenlik değeri nisbeten düşük olduğu için Reverse Osmos besleme suyuna karıştırılarak ekstra 
fayda sağlamaktadır. 
 

 
Tesiste mevcut durumda kullanılan mixed-bed iyon değiştirici kolon görüntüsü 

 
Yatırım Maliyeti 

Aralığı 
(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Kimyasal Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
100.000-200.000 %5’e kadar %50’ye kadar* 6-7 yıl 

        *Proses bazlı tasarruf 
4.6. Soğutma Kulelerinde Su Verimlilik Olanakları 

 
Tesiste 4 adet su soğutma kulesi bulunmaktadır. Bu kulelerden kojenerasyon tesisinin soğutulmasında 
kullanılan soğutma kulesinde iyon değiştirici reçineden geçirilip yumuşatılan su kullanılmaktadır. Diğer 
soğutma kulelerinde ise ham su kullanılmaktadır. Kireçlenmenin, tıkanmaların ve hava/su ısı 
geçirgenliğinde problemlerin yaşanmaması için soğutma kulelerinin tamamının yumuşak su ile 
işletilmesi önerilmektedir. Aşağıda sunulan fotoğraftan sağdaki kule evaporasyon ünitesinin soğutma 



 

 

kulesidir ve bu kulede taşmalar yaşanmaktadır. Bu taşmaların önüne geçilmesi durumunda su 
verimliliği de artacaktır. 

 

  
Tesiste bulunan iki farklı su soğutma kulesine ait görüntüler  

Soğutma kulelerinin ne oranda verimli çalıştığı ve dolayısıyla besleme suyunu ne oranda verimli 
kullandıklarına dair yorum yapabilmek için, kulelerin içinde devir daim yapmakta olan suyun iletkenlik 
değeri ile kuleye besleme (make-up) yapılan suyun iletkenlik değeri arasındaki oran bir indikatör olarak 
kullanılabilmektedir. Bu indikatör aşağıdaki tabloda konsantrasyon katsayısı olarak tanımlanmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda yer alan diğer kıyaslama indikatörleri olan özgül besi suyu tüketimi ve özgül blöf 
miktarı değerlerinin karşılaştırmaları için soğutma kulesinin besi suyu tüketimi ve blöf miktarları 
dikkate alınmıştır. Özgül besi suyu tüketimi ve özgül blöf miktarı değerleri, soğutma kulelerinin besi 
suyu ve blöf miktarlarının ısıl kapasitelerine oranıyla elde edilebilmektedir. 
 
Tesiste yer alan soğutma kuleleri için bahsi geçen indikatörler baz alınarak aşağıdaki tabloda verilen 
literatürde yer alan verilerle kıyaslama (benchmarking) yapılması faydalı olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Soğutma kuleleri su karakteristiklerinin referans değerlerle karşılaştırması (benchmarking) 

Konsantrasyon 
katsayısı 

Özgül Besi 
Suyu Tüketimi 

(m3/saat-
MWh) 

Özgül Blöf 
Miktarı 

(m3/saat-
MWh) 

İletkenlik 
(µs/cm) 

Sertlik 
(mg/L 
CaCO3) 

Referans 

3,0-5,0 - 0,54-2,88 - - 
European 
Commission, 
200155 

2,0-4,0 2,0 - - - Bloemkolk, 199756 
2,0-3,0 - - 1894 620 Wang vd., 200857 

3,0-6,0 - - 6000’e 
kadar 1000’e kadar You vd., 199958 

3,0-6,0 - - - - Koeller&Company, 
200659 

4,0 - - - - Zhai&Rubin, 201060 

3,8 2,6 0,8 2900 912 Alkaya&Demirer, 
201561 

 
Özgül besi suyu tüketimine bakıldığında, referansta verilen değere göre 1 MWh soğutma için 2 m3/sa 
besi suyu kullanılır. Konsantrasyon katsayısı dönen suyun konsantrasyonunun besi suyunun 
konsantrasyonuna oranını göstermektedir. Bu değerin 2,0 ile 6,0 arasında olması beklenmektedir ve 
pek çok soğutma kulesi konsantrasyon katsayısı 3,0 olacak şekilde dizayn edilmektedir.  
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
50.000-100.000 %5’e kadar 4-5 yıl 

 
4.7. Proses Bazlı Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı (Su Pinch Analizi) 

 
“Su Pinch Analizi” endüstriyel tesislerin farklı kaynaklardan temin ettikleri veya farklı su işleme tesisleri 
ile üretmiş oldukları proses sularını ve bu suların kullanıldığı proseslerden kaynaklanan atıksuların 
miktar ve karakteristiklerini mantıksal/sistematik çerçevede en iyi şekilde tespit edilmesini sağlayan 

 
55 European Commission, 2001. Reference Document on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling 
Systems (BREF). Brussels, Belgium 
56 Bloemkolk, J.W., 1997. Industrial Cooling Water Discharge: Cooling Systems and Emissions (No. 95.050) 
57 Wang, J., Qu, D., Tie, M., Ren, H., Peng, X., Luan, Z., 2008. Effect of coagulation pretreatment on membrane distillation 
process for desalination of recirculating cooling water. Sep. Purif. Technol. 64, 108-115. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2008.07.022. 
58 You, S.-H., Tseng, D.-H., Guo, G.-L., Yang, J.-J., 1999. The potential for the recovery and reuse of cooling water in Taiwan. 
Resour. Conserv. Recycl. 26, 53-70. http://dx.doi.org/10.1016/S0921-3449(98)00075-5 
59 Koeller and Company, 2006. A Report on Potential Best Management Practices. Sacramento, USA 
60 Zhai, H., Rubin, E.S., 2010. Performance and cost of wet and dry cooling systems for pulverized coal power plants with and 
without carbon capture and storage. Energy Policy 38, 5653-5660. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2010.05.013 
61 Alkaya, E., Demirer, G., 2015. Reducing water and energy consumption in chemical industry by sustainable production 
approach: a pilot study for polyethylene terephthalate production. Journal of Cleaner Production 99, 119-128. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.087 



 

 

araçlardan bir tanesidir. Su pinch analizi ile firmaların tesis içi su geri kazanımı için sahip oldukları 
potansiyeli ortaya koymak mümkün olmaktadır. Firma firması yetkilileri ile gerçekleştirilen 
değerlendirmelerde firmaya Su Pinch Analizi’nin basit bir versiyonunun bu çalışma kapsamında 
yapılması önerilmiştir. Firma yetkilileri iş yoğunlukları el verdiği ölçüde ve gerekli gördükleri detayda su 
pinch analizi gerçekleştirebilirlerse tesiste önemli oranda su tasarrufunun tesis içi su geri dönüşleri ile 
sağlanabileceğini tespit edeceklerdir. Örneğin 2008 yılında Yeni Zelanda’da faaliyet gösteren bir süt 
ürünleri fabrikasında gerçekleştirilen detaylı su pinch analizi çalışması ile firmanın su tüketimi %60 
oranında, atıksu üretimi ise %65 oranında azaltılabilmiştir62.  
 
Firmanın daha sonra yapacağı su pinch analizi’ne temel oluşturmak üzere aşağıda bu yönteme ilişkin 
bazı bilgiler paylaşılmıştır: 

 
Örnek su pinch analizi tablosu (örnek olması açısından sayılar gelişi güzel yerleştirilmiştir) 

Proses Kullanılan Su 
Çeşidi 

Su 
Kalitesi Miktarı Atıksu 

Miktarı 

Atıksu 
Kirlilik 
Yükü 

Su Geri 
Dönüşü 

(Nereden) 
(Proses 

no) 

Su Geri 
Dönüşü 
(Nereye) 
(Proses 

no) 

Peynir 
üretimi Yumuşak su 4 1 4 4 yok yok 

Tank 
temizliği 

Yıkama 
prosesinden 

dönen su 
1 2   3 yok 

Tereyağ 
üretimi Yumuşak su 4 4 4 3 yok yok 

(Puan açıklaması: 1: Çok düşük, 2: Düşük, 3: Yüksek, 4: Çok yüksek) 
 
Yukarıda süt ürünleri sektörü için bir örneği verilen su pinch analiz tablosundan elde edilen sonuçlar ile 
adım adım aşağıdaki alanlarda firmanın daha detaylı değerlendirmeler ve çalışmalar yapması uygun 
olacaktır: 

• 1. Adım: Atıksu miktarı “yüksek” olan ve atıksu kirlilik yükü “düşük” olan yüksek miktarda ve 
düşük kirliğe sahip atıksuların bulunduğu hatlar belirlemek ve bu hatlarda yapılacak çalışmalara 
öncelik vermek. 

• 2. Adım: Yukarıda bahsedilen suların su kalitesi “düşük” ve su miktarı “yüksek” olan proseslerde 
kullanımını değerlendirmek. 

• 3. Adım: 1. Adım’da belirlenen suların 2. adımda değerlendirilmesi için gereken su hattı 
kurulumu ve gerekliyse basit fiziksel arıtma prosesleri için teknik uygulanabilirlik etüdü 
gerçekleştirmek. 

• 4. Adım: 3. Adımda teknik olarak uygulanabileceği düşünülen su geri dönüşüm sistemleri için 
ekonomik fizibilite gerçekleştirmek. 

• 5. Adım: 4. Adım’da ekonomik olarak maliyet-etkin bulunan uygulamaları hayata geçirmek 

 
62 Peng et al (2008) Water and Wastewater Minimization in Dairy Plants using Water Pinch Technology, J. Int. 
Environmental Application & Science, Vol. 3 (1): 43-50 



 

 

 
“Su Pinch Analizi” aracı proje döngü yönetimi yaklaşımı ile kullanılması gereken bir araçtır. Bir başka 
deyişle yukarıda bahsi geçen ilk 5 adım tamamlandıktan ve uygulamaların bir bölümü hayata 
geçirildikten sonra firmanın periyodik olarak “Su Pinch Analizi”ni güncellemesi ve bu analiz sonrası 
eşleştirilebilecek tesis içi su talep ve arzı’nı karşılamaya yönelik yeni su geri dönüşüm uygulamaları için 
yukarıda bahsedilen 5 adımlık metodolojiyi uygulaması önerilmektedir. Bu sayede firma’nın tesis içi su 
geri kazanımı için sürekli, sürdürülebilir ve sistematik bir yöntemi benimsemiş olması sağlanacaktır. 
 
Tesiste yukarıda sıralanan yaklaşım ile geri kazanılabilecek en önemli potansiyelli sulardan bir tanesi 
ters ozmos rejectidir (atıksuyu). Ters ozmos reject suyu CIP sistemlerinde, araç yıkamada, yer yıkamada 
vb. kullanıma oldukça uygundur. Bu konuda daha sağlıklı değerlendirme yapabilmek için reject 
suyunun analizinin yapılması ve geri kullanım için uygunluğu (ör: mikrobiyolojik aktivite) ortaya 
koyulmalıdır.  
 
4.8. Yeni Soğutma Kuleleri Kurarak Soğutma Sularının Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanılması 
Mevcut durumda pek çok ünitede (ör: Lakta-1, Lakta-2, pastörizasyon) soğutma suları geri 
kazanılmadan ısınma sonrası kanala deşarj edilmektedir. Literatürde orijinal tabiri ile “once-through 
cooling” olarak ifade edilen bu pratikte soğutma suyu tüketimi oldukça yüksektir. Aşağıda örnek olarak 
verilen fotoğraflarda da görülmektedir ki Lakta-2 prosesinde soğutma suları kanala deşarj edilmektedir. 
Oysa bu suların soğutma kuleleri vasıtasıyla soğutulup yeniden kullanımları mümkündür. Daha önceki 
bölümlerde detaylı ele alındığı gibi tesiste hali hazırda 4 adet atmosferik soğutma kulesi bulunmaktadır. 
Bir başka deyişle tesis yetkilileri soğutma kulesi işletme konusunda deneyimlidir. Burada yapılması 
önerilen uygulama ise suyun ön işlem ile yumuşatılmasının sağlanması ve bu sayede eşanjörlere ve 
diğer kule ekipmanlarına kireçlenme, tıkanma gibi sorunlara yol açmalarının önlenmesidir.  
 

 
Mevcut durumda geri kazanılmadan kanala deşarj edilen soğutma suları (Lakta-2 hattı örneği) 

 
Yatırım Maliyeti 

Aralığı 
(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme 
Süresi 

(yıl) 
150.000-300.000 %5-15 6-7 yıl 



 

 

 
4.9. Kasa Yıkama Makinesinde Revizyonlar ile Su Tasarrufu Sağlanması 
 
Mevcut durumda tesisteki kasalar aşağıdaki fotoğrafta görülen kasa yıkama makinesi ile yıkanmaktadır. 
El ile yıkanma ile karşılaştırıldığında kimyasal, su ve iş gücü açısından oldukça verimli bir yaklaşım olan 
bu uygulama ile firma hali hazırda belirli bir ölçüde suyunu verimli kullanmaktadır. Ancak bu aşamada 
gerçekleştirilebilecek başka iyi teknikler de mevcuttur. Örneğin nozzle’lar ile gerçekleştirilen yıkama 
işlemine (belirlenecek bir kabine) fırça sistemi koyularak yıkama işleminin verimi ve kalitesi artırılabilir. 
Buna ek olarak suyun en temiz olduğu son kabindeki su ilk kabine (suyun kasa ile ilk temas ettiği nokta) 
aktarılabilir ve bu sayede kabindeki yıkama prensibi “ters-akım yıkama” şekline dönüştürülebilir. Bu iki 
uygulama sayesinde kasa yıkama prosesinde su verimi daha da yukarılara çekilebilir. 
 

 
Tesiste mevcut durumda kullanılmakta olan kasa yıkama makinesi 

 
Yatırım Maliyeti 

Aralığı 
(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

5.000-20.000 %1-2 1 yıldan az 
 
4.10. Evaporatörlerde Buharlaştırılan Suyun Daha Fazla Miktarının Geri Kazanılması 
 
Tesiste, süt tozu üretim hattında 4 kademeli evaparatör bulunmaktadır. Bu bölümde hem sütten hem 
de peyniraltı suyundan süt tozu üretimi gerçekleştirilmektedir. Süt tozu üretmek amacıyla sütten 
uzaklaştırılan suyun sürekli olarak 200 µS değerinin altında iletkenliğe sahip olduğu öğrenilmiştir. Bu 
suyun 20 µS’den daha düşük olan bölümü buhar kazanına yeniden kullanılmak üzere iletilmektedir. Bu 
sayede iletilen sıcak su sayesinde hem su hem de enerjiden tasarruf sağlanmaktadır. 20 µS ile 200 µS 
arasında olan sular ise deşarj edilmektedir. Oysa bu bölümde bir optimizasyon çalışması yapılarak hangi 
iletkenlik değerine kadar buhar kazanının toleransının olduğunun ortaya koyulması faydalı olacaktır. 
Bu sayede 20 µS üzerindeki suların da bir bölümünün buhar kazanında kullanımı mümkün olabilecektir. 
Hali hazırda var olan otomasyonda farklı set değerleri ile denemeler yapmak oldukça kolay ve uygun 
görünmektedir. 
 



 

 

 
Mevcut durumda bulunan 4 kademeli evaporatör sistemi 

 
Yatırım Maliyeti 

Aralığı 
(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

Yatırım gerekmiyor %2-3 1 yıldan az 
 
 

4.11. Boru Temizleme Elemanları (Pig) Kullanılması63 
 

‘Pig’ elemanları, boru sistemlerini temizleyen ve boşaltan plastik vb. parçalardır (bkz. aşağıdaki şekil). 
Ayrıca, sünger pig’ler de kurutma işlemi için kullanılmaktadır. Boru sistemlerinin temizlenmesi için ‘pig’ 
karıştırma tankından besleme gözüne doğru gönderilir. Böylece boru duvarlarında kalmış olan 
hammadde/ürün alınmış olur. Tesisteki süt iletim hatları (borular) su ile temizlenmektedir. Toplam süt 
miktarı içerisinde çok küçük bir oranı oluşturan bu su daha sonra süt üretiminin içine dahil olmaktadır. 
Tesisteki gibi dirsekli hatlarda kullanımı söz konusu olmadığından ‘pigging’ şeklinde temizleme 
yapılamadığı firma yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. Günümüzde çok farklı “piging” sistemleri 
bulunmaktadır ve firmanın her hattı için olmasa da bazı hatları için bu sistemlerin kullanılması 
düşünülebilir. Daha doğru bir değerlendirme yapabilmek amacıyla süt endüstrisinde kulalnılan pigging 
sistemleri daha detaylı incelenmelidir. 
 

 
63 http://www.bris.ac.uk/cabot/news/2015/ice-pigging.html 



 

 

 
Boru temizleme (pig) elemanları64  

 
Bu yöntem, günümüzde, yüksek oranda tortu oluşturan malzemelerin yanı sıra, sıvı ve yüksek viskoziteli 
ürün prosesleriyle ilgili olan birçok sektörde ve sık ürün değişimi olan üretim proseslerinde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu yöntemle temizlik için tüketilen su miktarında ve atıksu miktarında azalma 
sağlanır. Ayrıca, verim artışı, kısa temizleme süreleri, azalan temizleme maliyetleri, temizlik ajanı/su vb. 
ile karışım olmadan yalnızca ürün barındırması, küçük ürün miktarlarının/kalıntılarının tekrar üretime 
aktarımı, çapraz-kontaminasyona maruz kalmadan hatlarda ürün/malzeme değişiminin sağlanabilmesi 
gibi avantajları da bulunmaktadır. 

 
CIP sistemleri ile entegre çalışan Pig sistemi örneği65 

 
Halen süt endüstrisinde kullanılmakta olan yenilikçi yöntemlerden bir tanesi ise buz pigleme (ice 
pigging) yöntemidir66. Birstol Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olan ve 2010 yılından bu yana İngiltere 
başta olmak üzere çeşitli ülkelerde süt endüstrisinde kullanılan yöntem konvansiyonel iletim hattı 
temizlik veya diğer pigging yöntemlerine göre maliyet avantajının yanı sıra su ve hammadde tasarrufu 
sağlamaktadır. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Hammadde 
Tasarrufu Geri Ödeme Süresi 

(yıl) 

800.000-2.000.000 %2-3 %1’e kadar ~6-7 yıl 

 
64 http://sahinsizdirmazlik.com/boru-temizleme-pig-lastikleri/ 
65 https://www.inlineservices.com/product/viprs-industrial/ 
66 http://www.bris.ac.uk/cabot/news/2015/ice-pigging.html 



 

 

 
4.12. Yağmur Suyu Hasadı (Geri Kazanımı) 

Yağmur suyu geri kazanımı yoluyla elde edilecek su kullanım tasarrufu; firmanın faaliyet gösterdiği ilin 
yıllık ortalama yağış miktarı ve firmanın çatı alanına dair bilgiler kullanılarak öngörülebilir. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nün İzmir İli için 1938-2018 yılları arasına dair kayıtları yıllık ortalama yağış miktarının 
565,0 mm yağmur suyu/m2 (0,565 m3/m2) olduğunu göstermektedir. İlgili öngörü analizlerinin 
sonuçları özet olarak aşağıda paylaşılmaktadır.  

 

 
Denizli İli’ne ait mevsim normalleri67 

 
Dünyada gelişmiş ülkelerde oldu gibi ülkemizde de gerekli ön işlemlerden (ızgara, çöktürme, filtreleme, 
dezenfeksiyon vb.) geçirilerek yağmur suyunun endüstriyel proseslerde kullanımına yönelik sistem 
geliştiren ve uygulayan tasarım/mühendislik firmaları mevcuttur. Bu firmaların uyguladıkları geri 
kazanım sistemleri temelde benzerdir ve aşağıda listelenen komponentleri içermektedir:  

• Yağmur suyu filtre sistemi 
• Yağmur suyu depolama tankı 
• Yağmur suyu pompa sistemi 
• Kuru kuyu 
• Filtre edilmemiş yağmur suyu giriş bağlantısı 
• Pislik, yaprakları ve filtre edilmemiş suyu kanalizasyona gönderen bağlantı  
• Depolama tankındaki filtre edilmiş su 
• Geri yıkama sistem filtresinin bağlantısı 
• Depolama tankı havalandırması 
• Pompaya su ve elektrik altyapısı 

 

 
67 https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=IZMIR  



 

 

 
Yağmur suyu geri kazanım sistemlerinin şematik gösterimi68 

 
Yağmur suyunun daha küçük ölçekte ve yalnızca belirli proseslerde kısıtlı miktarlarda kullanılmasını 
temin edecek şekilde küçük paket sistemler de ülkemizde kullanıcıya sunulmaktadır. Tesis alanında 
mevcut olan çatı (kapalı) alanı yaklaşık 70.000 m2 olarak ifade edilmiştir. Tesiste kapalı alanda (çatı) 
yağmur suyu hasadı uygulamasının getireceği su tasarrufu aşağıdaki tabloda öngörülmektedir. Aşağıda 
ifade edilen öngörüler doğrultusunda kullanılabilir yağmur suyu hasadı miktarı tesisin yılık tüketimi 
içerisinde %4,3 gibi bir orana denk gelmektedir. 
 

Yıllık Su 
Tüketimi (m3) 

Çatı 
Alanı 
(m2) 

İl Yıllık 
Yağış 

Ortalaması 
(m3/m2) 

Çatıya Düşen 
Yıllık Yağış 

(m3) 

Çatıya Düşen 
Yağışın Tesis 
Tüketimine 
Oranı (%) 

Yağmurun %80'i 
kullanılabilir 
varsayımı ile 

tasarruf hesabı 
(%) 

725.000 70.000 0,565 39.550 5,4 4,3 
 
Çatı (kapalı) alan üzerinden yağmur suyu hasadı yapılmasının firmanın yıl içerisinde su kullanımı 
üzerinden yapacağı tasarruf bilgileri aşağıdaki tabloda öngörülmektedir. Bu öngörü yapılırken, 
aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulmuştur: 

• Tesisin bulunduğu ilin yıllık yağış ortalaması 
• Tesisin yağmur suyu toplama şekli, çatı tipi 

 
68 https://ccclab.info/2013/10/15/rainwater-harvesting/ 



 

 

• Çatı büyüklüğü 
• Toplanabilecek yağmur suyu miktarı 
• Yağışlı gün sayısı ve günlük toplanabilecek ortalama yağmur suyu miktarı 
• Depo hacmi 
• Deiyonize su tüketim miktarı (Yağmur suyu iletkenliği düşük bir su olduğu için deiyonize 

su üretimine katkısı olacaktır) 
• Tesisin birim ham su maliyeti 
• Ortalama deiyonize su üretim maliyeti 

Bu parametreler gözetilerek yapılan değerlendirme ile yağmur suyu hasadı firma için miktar açısından 
su verimliliğine katkı sağlayacak bir öneri olsa da, yatırımın geri ödeme süresinin uzun olduğu ifade 
edilebilir. 
 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

500.000-700.000 %4,3 ~8-9 yıl 
 
4.13. Kondens Geri Dönüş Oranının Artırılarak Buhar Kazanında Besi Suyu Olarak Kullanımı 
 
Tesiste üretilen buharın bir bölümü (özellikle yem üretimi tesisinde bazı bölümlerde) açık buhar 
şeklinde kullanılmakta ve bu sayede buhar tüketimi gerçekleşmektedir. Ancak bunun dışında pek çok 
bölümde buhar kapalı çevrim şeklinde kondense dönüştükten sonra buhar kazanına tekrar 
dönmektedir. Bu sayede sudan önemli derecede tasarruf sağlanmaktadır. Ancak yine de tesiste halen 
geri kazanılma potansiyeli taşıyan kondens suları bulunduğu görülmüştür. Örneğin yem bölümünde 
kullanıldıktan sonra geri dönen bazı kondenslerin toplandığı bir tank bulunmaktadır (bkz. aşağıdaki 
fotoğraf). Yetkililerden alınan bilgiye göre bu tankta toplanan kondens kanala deşarj edilmektedir. Oysa 
bu kondensin buhar kazanına beslenmesi hem su hem de enerji tasarrufu sağlayacak bir uygulama 
olacaktır. 
 



 

 

 
Yem bölümünde toplanan kondensin depolandığı kondens tankı 

 
Yukarıda bahsi geçen uygulama önerisine ek olarak tesisin başka bölümlerinde de geri kazanılma 
potansiyeli bulunan bazı kondens sularının kanala deşarj edildiği görülmüştür. Aşağıda bazı örnekleri 
verilen bu kondens sularının da buhar kazanına beslenmesi su tasarrufu açısından önemli adımlar 
olacaktır. 
 

 

  
Geri kazanılma potansiyeli bulunan kondens suları 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Enerji Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

10.000-200.000 %5’e kadar %1-2 1 yıldan az 
 



 

 

4.14. Yönetsel Önlemler ve Bilinçlendirme 
 

Yönetsel önlemler temiz (sürdürülebilir) üretimin ve dolayısıyla su verimlilik uygulamalarının en basit 
yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Yönetsel önlemler herhangi bir yatırım maliyeti getirmemekte 
ve olanakların belirlenmesinin hemen ardından uygulamaya geçirilebilmektedir. Su vanalarının kapalı 
tutulması, ekipmanların boşa çalıştırılmaması, kimyasal madde dozlarının optimizasyonu, vd. yoluyla 
su, enerji ve diğer kaynak kayıplarının önlenmesi yönetsel yöntemlere verilebilecek örnekler 
arasındadır. Yönetsel önlemler özellikle çalışanların yönetimi ve eğitimine odaklanmayı 
gerektirmektedir. Firmanın su verimlilik yönünde atılacak adımlarda üst yönetimden başlayarak beyaz 
yakalı ve mavi yakalı tüm kademedeki çalışanlara yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Bu sayede yeni yatırımlar yapılırken veya rutin bir proses işletimi esnasında suyun verimli 
kullanımına yönelik önleyici aksiyonların alınması sağlanmış olacaktır.  
 

 
Tesiste açık bırakılmış bir numune alma su musluğu 

Yatırım Maliyeti 
Aralığı 

(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

5.000-10.000 %5 1 yıldan az 
 

4.15. Su Azaltım Hedefli Periyodik Bakım Onarım Prosedürü Oluşturulması 
 

Su yoğun üretim gerçekleştiren hemen her firmada olduğu gibi bu firmanın da su ve buhar 
temini/iletimi sistemlerinde (ör: vanalar, boru birleşim noktaları) kayıp ve kaçaklar bulunmaktadır. Bu 
kayıp kaçakların önüne geçmenin yolarından bir tanesi firmada “su azaltım hedefli periyodik bakım 
onarım prosedürü oluşturulması”dır. Bu amaçla hali hazırda bakım onarım konusunda görevli 
personelin su verimliliği konusunda bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi sonrası düzenli toplantılar ile su 
verimliliği açısından bakım onarım öncelikleri belirlenerek iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 
 



 

 

 

  
Tesisteki bazı bölümlerde su kayıp/kaçaklarının yaşandığını gösteren örnek fotoğraflar 

 
Yatırım Maliyeti 

Aralığı 
(₺) 

Su Tasarruf 
Oranı 

(%) 

Geri Ödeme Süresi 
(yıl) 

5.000-20.000 %5’e kadar 1 yıldan az 
 
4.16. Yardımcı İşletmelerde Ünite Bazlı Verimlilik Analizleri Gerçekleştirilmesi 

 
Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi bu çalışma kapsamında firmanın genelinde bir etüt çalışması 
gerçekleştirilmiştir ve ilerleyen aşamalarda firmanın kendi çalışanları ile veya dışarıdan 
danışmanlık/mühendislik desteği alarak yardımcı işletme üniteleri bazında su verimlilik analizleri 
gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bu çalışmanın daha önceki bölümlerinde sunulan performans 
göstergeleri de dikkate alınarak literatür ve iyi uygulama örnekleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda 
listelenen yardımcı işletmelerin her birinde suyun ne derece verimli kullanıldığı ortaya koyulmalıdır.  
 

• Buhar kazanı ve buhar iletim altyapısı (kondens geri dönüşümü dahil) 
• Su demineralizasyon sistemi (ters ozmos ünitesi) 
• Atıksu arıtma tesisi 



 

 

• Soğutma kuleleri 
 

Daha sonra yukarıda listelenen bu alanlarda tespit edilen iyileştirme potansiyeline yönelik daha detaylı 
teknik uygulanabilirlik ve ekonomik fizibilite çalışmaları sonucu uygulamalar gerçekleştirilmelidir. 
 
4.17. Ters Ozmos Sistemine Besleme Öncesi Serbest Klor Bakılan Bölümde İyileştirmeler 

 
Tesiste herhangi bir mikrobiyolojik kontaminasyona imkan vermemek için ham su tankında serbest klor 
dozajlama sistemi bulunmaktadır. Serbest klorun ters ozmos sisteminde membranlara zarar vermesini 
engellemek amacıyla serbest klorün giderildiği bir mekanizma mevcuttur. Bu mekanizmada çevrimiçi 
(online) bir prob bulunmaktadır ve serbest klor ölçümü yapılmaktadır. Bu bölümde sürekli akan bir su 
deşarjı bulunmaktadır. Her ne kadar firmanın toplam su tüketimi içerisinde küçük bir orana sahip olsa 
da ters ozmos sisteminin bulunduğu bölümde yerlerin kayganlaşmasını ve su kaybını beraberinde 
getirdiği için bu bölümde sürekli su akışının önüne geçilmesi faydalı olacaktır. Bunun için boru tipli bir 
analizöre geçilmesi alternatifinin değerlendirilmesi faydalı olacaktır. 
 

 
Serbest klor ölçümü yapılan ve su akışı bulunan bölümlerin fotoğrafları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.18. Tahmini Yatırım Miktarı ve Finansal Analiz 
 

Özet Finansal Analiz 

İlk Yatırım Maliyeti (ABD Doları) 552.631 

İskonto Oranı (Yıllık)* 9,27% 

İç Karlılık Oranı (IRR) 21,79% 

Geri Ödeme Süresi (Yıl) 4,50 

Net Bugünkü Değer (NPV) 547.177 

Karlılık Endeksi (PI) 1,99 

Ortalama Muhasebe Dönüş (AAR) 0,22 

*İskonto Oranı: www.waccexpert.com 

 

 
Net bugünkü değer hesabıyla yatırımların tahmini finansal getirisi 
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Türkiye Sütçülük Sektörünün Su Sürdürülebilirliği: Verimlilik, 
Riskler ve Kırılganlıklar Projesi AB mali desteği ile T.C. 
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından koordine edilen 
Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Beşinci Dönemi 
kapsamında desteklenmektedir ve Sözleşme Makamı 
Merkezi ve Finans Birimidir. 
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