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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 850CK0014  

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Su Kuyularının ve Su Depolarının Islahı  

MODÜLÜN TANIMI  
İçme ve kullanma su kaynaklarının tespit edilmesi ve içme 
ve kullanma suyu temin edilen yerlerin ıslahının yapılması 
ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir  öğretim materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Su depolarının ve su kuyularının ıslahını sağlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
İçme ve kullanma suyu temin edilen, kuyu ve depoları 
kontrol ederek ıslah edebileceksiniz. 
 
Amaçlar  
1. İçme ve kullanma su kaynaklarını tespit ederek, 

kontrolünü yapabileceksiniz. 
2. İçme ve kullanma suyu temin edilen yerlerin ıslahını 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, çevre sağlığı laboratuvarı, işletme, 
kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb. 
Donanım: Klor ölçüm cihazları (komparatör), su analiz 
cihazları, termometre, su analiz kitleri, su numune alma 
ekipmanı, görsel ve basılı kaynaklar, konu ile ilgili 
mevzuat, konu ile ilgili form ve tutanaklar, projeksiyon, 
bilgisayar ve donanımları vb. sağlanmalıdır 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirebilecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  
 
Su, insanlar ile tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için en önemli maddelerden 

biridir. İnsan, besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine karşın, susuz ancak birkaç 
gün yaşayabilir. Suyun; gıdaların vücuda alınması, sindirilmesi, hücrelere taşınması ve 
metabolik faaliyetlerin yerine getirilmesinde önemli görevleri vardır. Bunların yanında su, 
pek çok organik ve inorganik bileşiklerin iyi bir çözücüsüdür. Bundan dolayı doğadaki su hiç 
bir zaman saf olamaz. Doğal suyun bu durumu, suyun kullanım amacını ve suya 
uygulanacak işlemleri de etkiler. İçme ve kullanma sularının mevzuata uygun ve belirli 
standartlarda olması istenir. 

 
İçme ve kullanma suyu temin edilen kuyu ve su dağıtımında önemli fonksiyonları olan 

su depolarının kontrolü ve ıslahı, halk sağlığını tehdit eden olumsuz durumların ortaya 
çıkmaması için mevzuatla belirlenmiş koşullara uygun yapılmalıdır.  

 
Bu modülde; suyun oluşumu, özellikleri, kaynaklarına göre çeşitleri, suların 

derlenmesi, yer altı ve yer üstü sularından yararlanılması ve yararlanmak amacıyla yapılan 
tesisler, tesislerin kontrolü ve ıslahı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 
İçme ve kullanma su kaynaklarını tespit ederek kontrolünü yapabileceksiniz. 

 
 
 
 

 Suyun doğada bulunuşu, kaynakları, yapısı ve özelliklerini araştırınız.  
 Suyun canlı yaşamı için önemini araştırarak kirli suların canlı yaşamına etkisini 

sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.  
 Yaşadığınız çevrede su kirliliğine neden olabilecek etkenleri araştırınız. 

 

1. İÇME VE KULLANMA SULARI 
KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ 

 
İnsan sağlığı ile ilgili en önemli etmenlerden biri olan su, yaşam için en gerekli 

maddelerden biridir. 
 

1.1. Su ve Önemi  
 
 Su, hidrojen ve oksijenden meydana gelen kararlı bir moleküldür. Su; sıvı, katı ve gaz 

hâlde bulunabilen bir maddedir. Su, kimyasal formülü H2O olan bir bileşiktir. 

 

 

Şekil 1.1:Su 

 

 
 

H2+½O2     H2O + 58Kcal/mol 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.2. Suyun Özellikleri  
 
 Yeryüzünde en yaygın olarak bulunan kimyasal bileşiktir.  
  
 Kimyasal yapısı iki hidrojen ve bir oksijenden (H2O) ibarettir.  
 Temiz, renksiz, kokusuz ve tatsız ve içerisinde çözünmüş kimyasal maddeler 

bulunduran bir sıvıdır.  
 Suların niteliğini çözünmüş maddeler, askıda katı maddeler, organik maddeler, 

tat ve koku veren maddeler, fenoller ve bakteri varlığı belirler.  
 Sıvı hâlde bulunan bileşiklerden mol ağırlığı en düşük olanıdır.  
 Yoğunluğu saf hâldeyken 1 g/cm³’tür (özgül ağırlık (4°C) 1.0000). 
 Su molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. 
 Oda sıcaklığında sıvı hâldedir. 
 Su daima yüzeyden başlayarak dibe doğru donar (Denizlerin altında canlıların 

yaşamlarını sürdürebilmeleri buna bağlıdır). 
 Suyun yüzey gerilimi sayesinde bazı canlılar ve gemiler suyun üzerinde 

yüzebilir. 
 Büyük su kütleleri geç ısınır ve geç soğur (suyun termal özelliği). 
 H2O molekülünün oluşabilmesi için yüksek sıcaklık ve enerji gereklidir. 
 H2O birçok bitki ile hayvan hayatı için gereklidir ve en yaygın şekilde  

kullanılan  bir çözücüdür.  
 Donma noktası 0°C (32°F); kaynama noktası 100°C (212°F)’dir. 
 Yaşamın kaynağı olan su; bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda tüm canlı 

organizmalardaki temel girdidir.  
 İnsani tüketim amaçlı su sağlanması ve insan sağlığını kirli suyun etkilerinden 

koruma yetkisi, Sağlık Bakanlığındadır. 
 

1.3. Suyun İnsan Yaşamındaki Önemi 
 
Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir ve beslenmemizin 

vazgeçilmez bir parçasıdır. Canlılarda hücre ile doku yapısının korunması ve devamı 
doğrudan suya bağlıdır. Metabolizmadaki her türlü biyokimyasal olayın oluşabilmesi için 
suya gereksinim vardır. 

 
Genel kural olarak vücutta oluşan zararlı maddelerin atımını sağlamak ve vücut sıvı 

dengesini koruyabilmek için 8-10 bardak (2.5 litre) su tüketilmesi önerilir. 
 
İnsanlar su gereksinimlerini içecek, besin ve metabolizmalar olmak üzere üç 

kaynaktan sağlar. Besin içerisinde bulunan besin öğelerinin yakılması sonucunda su oluşur. 
Diyet, proteine göre karbonhidrat ve yağın yüksek olması metabolik suyu arttırır. Yediğimiz 
besinler ve içecekler yoluyla da vücudumuza su sağlarız. Örneğin sebze ve meyvelerin 
yaklaşık % 85- 90’ı, bir su bardağı sütün %90’ı sudur. Gün içerisinde içilen çay, kahve, soda 
ve benzeri içeceklerle de sıvı alınır. Ancak kafein içeren kahve, çay ve diğer içecekler sıvı 
ihtiyacını karşılasa da uygun su kaynağı olarak sayılmaz. Örneğin kahve içildiğinde su alınır 
ancak diüretik etkisinden dolayı daha fazla idrar çıkışı yaparak daha fazla sıvı kaybedilir. 
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Boşaltım işlevlerinin yapılabilmesi ve vücut ısı regülasyonunun sağlanabilmesi için 
vücut su kaybeder. Bu kayıp yaklaşık 1,5 litresi idrar, 0,5 litresi ter, 0,5 litresi solunum yolu 
ve feçes olmak üzere günlük 2,5 litre dolayındadır. Bu kayıp %10’na ulaştığında yaşam 
tehlikeye girer, % 20’ye ulaşması hâlinde ise ölüm olur. Vücutta fazla su birikmesi de 
zararlıdır. İnsan açlığa günlerce dayanırken susuzluğa dayanma gücü çölde 14 saat, ılıman 
ortamlarda 6 gündür. 

 
İnsan vücudunun su içeriği yaşa ve cinsiyete göre % 42 ile 75 arasında değişmekle 

birlikte yetişkin insan vücudunun ortalama % 59’u sudur.  
 

  
Resim 1.1: İnsan vücudundaki su oranları  

 

 
Resim 1.2: Canlılardaki su oranları  

 
Besinlerin hücreye taşınması için su mükemmel bir ortamdır (diş ve kemiklerde az, 

kas, böbrek, karaciğer, kan ve gözde yüksek orandadır). Vücuda giren her on milyon su 
molekülünden sadece bir tanesi H+ ve OH- ayrılır (iyonlaşır). Eğer bu olmazsa insan 
canlılığını kaybeder. 

 
Su;  
 Besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasında,  
 Hücrelerin, dokuların organ ve sistemlerin düzenli çalışmasında,  
 Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve vücuttan 

atılmasında,  
 Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında, 
 Vücut ısısının düşürülmesinde, 
 Eklemlerin kayganlığının sağlanmasında,  
 Çeşitli biyokimyasal olayların gerçekleşmesinde yardımcıdır.  
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Büyüme ve vücut fonksiyonlarının devamında yeterli su alımı çok önemlidir. Yapılan 

çalışmalar uygun miktarlarda günlük su tüketiminin; soğuk algınlığı, konstipasyon, idrar 
yolu enfeksiyonu, cilt sağlığının korunması, organizmanın toksinlerden arındırılması, kilo 
kontrolü programlarında zayıflamaya yardımcı olması ve cildin nem ve elastikiyetinin 
düzenlenmesinde rol oynaması nedeniyle selülit oluşumunun önlenmesine de yardımcı olur. 
 
1.4. Suyun Yeterliliği 

 
Su kaynağı bol olan bölgeler, aynı zamanda medeniyetlerin de merkezi olmuştur. 

İnsanlığın gelişmesi ile birlikte su ihtiyacı dramatik bir şekilde artmış ve su farklı alanlarda 
kullanılmaya başlanmıştır (endüstri, eğlence gibi). Su kullanımı üç kategoride incelenebilir: 

 
 Primer kullanım: İçme, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, yıkanma ve 

temizlik,  
 Sekonder kullanım: Ev ve fabrikalardan atıkların uzaklaştırılması, sanayide su 

gerektiren işlemlerin gerçekleştirilmesi, yangınların söndürülmesi ve benzeri 
uygulamalar, 

 Tersiyer kullanım: Doğal suların balıkçılık, denizcilik, yüzme ve eğlence, 
tarımsal sulama ve enerji üretimi, için kullanılır. 

 
Bir yerleşim yerindeki toplumun, direkt ve indirekt kullanımlarının/gereksinimlerinin 

tümünü karşılaması gereken günlük kişi başına gerekli olan su miktarına alimantasyon suyu 
denir ve birimi litre/kişi/gün’dür. Bir topluma verilen alimantasyon suyunun miktarı, 
yerleşme yerinin büyüklüğü ve o toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyine göre 
değişir. Kentler büyüdükçe toplumun ekonomik-kültürel düzeyi yükseldikçe kişi başına 
düşen günlük su miktarı da artar. Bundan dolayı bir toplumun gelişmişliğinin en duyarlı 
ölçütlerinden birisi de o toplumda tüketilen su miktarıdır. 

 
Günümüzde alimantasyon suyu miktarı toplumdan topluma, kentten kente 150 - 900 

litre/kişi/gün arasında değişir. 
 
Bir yerleşim yerinde kullanıma sunulan alimantasyon suyu hem temiz hem de yeterli 

olmak zorundadır. Bu nedenle de insanlara su sağlama çalışmalarına, yeteri kadar ve temiz 
su sağlama çalışmaları denir. 

 
Bireylerin su gereksinimi kişi başına 24 saatte litre olarak hesaplanır. Kişi başına su 

gereksinimini veya evlerdeki su musluğu sayısını toplumun sosyo-ekonomik ve sağlık 
düzeyinin bir ölçütü olarak kabul edenler de vardır. Yetişkin bir kişi bedensel işlevlerini 
yerine getirebilmek için günde yaklaşık 2,5 litre su almalıdır. Besinlerle bunun ancak 600 ml 
si alınır. İnsan mecbur kaldığında günde 5 litre su ile günlük işlevlerini sürdürebilir ancak 
yaşanılan ortamın ve kullanılan eşyaların temizliği de düşünüldüğünde bu miktar en az 30-40 
litre olmalıdır. Eğer su ev dışındaki bir kaynaktan taşıma yoluyla temin ediliyorsa kişi başına 
30-40 litre yeterlidir. Ama su bir şebeke vasıtasıyla evlere dağıtılıyorsa bu miktar 100 
litre/kişi olarak hesaplanmalıdır. Kentlerde belediye hizmetleri ve sanayi kuruluşlarının su 
ihtiyacı da hesaba katıldığında kişi başına 200-500 litre suya ihtiyaç vardır. Okul ve 
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hastanelerin su ihtiyacı öğrenci başına 65 litre ve hasta yatağı başına 500 litre/gün olarak 
hesaplanır, bu hesaplama sırasında görevli personel göz önüne alınmaz.  

 
Son 300 yıl boyunca insanların su tüketimi yaklaşık olarak 35 kat artmıştır. Temiz su 

ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak % 4–8 oranında artmakta, bu da yılda yaklaşık olarak 3240 
kilometreküp ek temiz su ihtiyacı demektir. Batılı gelişmiş ülkelerde kullanılan suyun % 
69’u tarımda (bunun % 25'i atık su olarak geri dönmektedir), % 23'ü endüstride ve % 8'i 
evlerde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise kullanılan suyun % 71,2’si tarımda, % 12'si 
endüstride ve % 16,8’i içme ve kullanma suyu olarak evlerde tüketilmektedir. 

 

 

 

 
Resim 1.3: Suyun kullanım alanları 
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1.5. Dünyadaki Suyun Dağılımı 
 
Su, dünyamızı bilinen bütün gezegenlerden farklı kılan maddedir. Başka gezegenlerde 

hiç su bulunmazken dünyamız su zenginidir ve dörtte üçü sularla kaplıdır. Ancak, bu suların 
çok azı insan için ulaşılabilir tatlı sulardan oluşur. 

Miktarı bu kadar az olan kullanılabilir, özellikle de içilebilir su, yeryüzünde eşit olarak 
dağılmış değildir. Bugün yeryüzündeki su kaynaklarının yarıdan fazlası sadece 10 ülkenin 
sınırları içinde bulunur. Örneğin Kanada, yıllık kişi başına 92.000 m³ ten fazla su ile su 
zenginliği açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Yok denecek kadar az su kaynağına sahip 
Kuveyt'in yani sıra, yıllık kişi başına düsen su miktarı açısından 138 m³ ile Ürdün, 124 m³ ile 
İsrail, dünyanın su kaynakları açısından en fakir ülkeleri arasındadırlar. Su tüketiminde en 
yüksek rakama sahip olan ülke ABD'dir. Günlük kişi başına 700 litre su tüketimi ile bu 
rakam bir Senegallinin su tüketiminin 24 katıdır. Ülkemizde ise yıllık kişi başına düsen su 
miktarı 1430 m³ tür. 

 
Tatlı su kullanımı esas olarak; tarım endüstri, gıda sektörü ve konutlarda 

kullanılmaktadır. 20. yüzyılın başında tarımda su kullanımının oranı düşmüştür. Ancak hâlen 
azgelişmiş ülkelerde tarım sektörünün ağırlıkta olmasından dolayı bu ülkelerde tarımda 
kullanılan su Afganistan, Sudan gibi sıcak ve kurak ülkelerde olduğu gibi % 90'a 
çıkabilmektedir. Günümüzde endüstri ve enerji sektörü suyun % 23'ünü gıda ve konutlar da 
% 8'ini kullanmaktadır. 

 
Dünya üzerinde bulunan tatlı su miktarı 1.4 milyar km³ tür. Bu miktarın ancak % 8,5'i 

kullanılabilmektedir. Dünya nüfusunun 6 milyarı aştığını düşünecek olursak, 21. yy.da suyun 
önemi daha da artacaktır. 

 
Dünyadaki suyun nerelerde olduğunun detaylı izahı için, aşağıdaki grafiğe ve veri 

tablosuna bakmak gerekir. Dünyadaki toplam suyun yaklaşık % 96’dan fazlasının tuzlu su 
olduğunu görmekteyiz. Bütün tatlı su kaynaklarının % 79’undan fazlası buz ve buzulların 
içinde hapsedilmiştir. Tatlı suyun diğer % 20’si ise yer altındadır. Nehirler, göller gibi 
yüzeysel tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam suyun yaklaşık % 1’ini oluşturur. Bununla 
birlikte insanların her gün kullandığı su kaynağının çoğunu nehirler ve göller teşkil 
etmektedir. 

 
Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO) verilerine göre 3. Dünya Ülkelerindeki hastalıkların 

% 80'i sağlıksız ve yetersiz su kullanımından kaynaklanmaktadır (sıtma, tifo, kolera, 
dizanteri). Yılda iki milyar insan bu hastalıklardan birisine yakalanmakta ve 5 milyon 
yetişkin insan bunun sonucu hayatını kaybetmektedir.  
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Şekil 1.2: Suyun yer yüzündeki dağılımı 

1.6. Su Kaynaklarının Durumu 
 
Su kaynaklarının kirletilmesi ve bilinçsiz tüketim nedeniyle su, giderek kullanılamaz 

hâle gelmektedir. Sadece yeraltı suları değil akarsu, göl gibi su kaynakları da bugün yoğun 
kirlenme nedeniyle yetersiz ve ihtiyacı karşılayamama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sadece 
suyun temin edilmesi değil, içilebilir su kalitesinin giderek düşmesinde, çevresel faktörlerin 
etkisi de önemli rol oynamaktadır. Söz gelimi, fabrikalar atıklarını nehirlere ve derelere 
boşaltmakta, bu nedenle içme suları kirlenmektedir. 20. yüzyılda dünya nüfusunun 19. 
yüzyıla oranla üç kat artması karşısında, su kaynaklarının kullanımı altı kat artmıştır. Su 
kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer kullanımlar açısından da birçok ciddi sorunla karşı 
karşıyadır. 

 
Temiz ve güvenli su ihtiyacının karşılanmasını olumsuz yönde etkileyen faktörleri 

şöyle sıralayabiliriz: 
 
 Nüfus artışı  
 Kentleşme  
 Hızlı sanayileşme 
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 Atık suyun arıtılmaması  
 Kontrolsüz sanayi atıkları 
 Ormanların yok edilmesi 
 Yanlış tarım faaliyetleri 

  

 
Resim 1.4: Su kaynaklarının kirlenmesi 

 
1.7. Su Döngüsü 

 
Su bilimi (hidroloji); karasal ortamın üzerinde ve içindeki suyun, hareket ve 

özelliklerini inceleyen bilimdir. 
 
Hem su kaynaklarını korumak hem de gereksinmelerimizi karşılamak için, suyun nasıl 

ve nerede temin edileceğini bilmek kadar suyun nasıl yenilendiğini bilmek de gerekir. 
 
Suyun yeryüzünde buharlaşma, yağış, yer altına süzülme, kaynak ve akarsu olarak 

tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs. hareketlerine su döngüsü (hidrolojik çevrim) 
denir. Bu hareketlerle su bir rezervuardan diğerine taşınır veya aktarılır. Bu hareketlerde su 
üç hâlde de (katı, sıvı veya gaz) bulunabilir. Doğada daima bir devir hâlinde bulunan su, 
denizden, göllerden ve benzer yüzeylerden güneş ısısı ile buharlaşarak havaya karışır. Daha 
sonra değişik meteorolojik şekillerde tekrar toprağa düşer. 

 
Bugün kullandığımız suyun milyonlarca yıldır dünyada bulunduğu ve miktarının çok 

fazla değişmediği doğrudur. Dünyada su hareket eder, formu değişir, bitkiler ve hayvanlar 
tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz. 

 
Su döngüsünü oluşturan basamaklar: 
 
 Yoğunlaşma  
 Yağış  
 Toprağa geçiş ve yeraltı sularının oluşumu  
 Yüzeysel akıntı ve yüzey suları ile yeraltı sularının oluşumu 
 
Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur, koşullar uygun olduğunda yağış meydana 

gelir. Yağış şeklinde yeryüzüne düşen su, toprağa sızarak yeraltı sularına veya yüzeysel 
akıntı olarak okyanuslara, denizlere karışır. Yüzey sularının buharlaşmasıyla su atmosfere 
geri döner. 
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Yoğunlaşmayı, buzdolabından soğuk bir su şişesi aldığınızda ve oda ısısında 
bıraktığımızda şişe yüzeyinde açıkça görebilir, su şişesinin oda ısısında nasıl terlediğini 
rahatlıkla izleyebilirsiniz. 

 
Yağmur, karla karışık yağmur, kar veya dolu olarak bulutlardan salınan, sudur. 

Atmosferde yoğunlaştığı, atmosferik hava akımında kalmasının zorlaştığı durumda, su 
buharından sonra yağış meydana gelir. 

 
Dünya yüzeyine erişen yağışların bir kısmı toprağa sızar (infiltrasyon) ve yer altı 

sularını meydana getirir. Yer altı sularının diğer bir bölümü ise basınç etkisiyle üst toprak 
katmanlarına doğru hareket eder ve yeryüzüne ulaşır. Bu sulara kaynak suyu denir. Yer altı 
suyu toprak katmanlarından geçerken temas ettiği yüzeydeki mineral ve benzeri maddeleri 
de yapısına alır. Bu maddeler, suyun yararlı bileşenlerini (demir, magnezyum gibi) 
oluşturabileceği gibi arsenik, nitrat, tarım ilacı kalıntıları gibi zehirli maddeler de olabilir. 
Toprak sarsıntıları, yağmur ve eriyen kar suları, bu zehirli maddelerin suya karışma riskini 
arttırır. Bu nedenle suyun bileşimindeki değişikliklerin sürekli izlenmesi ve güvenli hâle 
getirilmesi için etkin filtrasyon yöntemleriyle arındırılması gerekir. 

 
Toprağa sızan su miktarı, toprağın eğimi, bitkilerin tipi ve miktarı, toprağın su ile 

doygun olup olmamasına bağlı olarak değişir. Yüzeyde büyük yarıklar, delikler bulunması, 
toprağa su geçişini kolaylaştırır. 

 
Çok fazla yağış olduğunda, toprak suya doyar ve suyun fazlasını alamaz. Kalan su 

toprağın yüzeyinden akar. Suyun toprağa sızmayan kısmı, yüzey suları olarak isimlendirilir. 
Yüzeysel sular kar ve buzların erimesiyle de oluşabilir. Yüzey suları çaylara, derelere ve 
nehirlere akar. Yüzey suları daima daha alçak noktalara doğru taşınır, dolayısıyla 
okyanuslara karışır. 

 

 
Resim 1.5: Su döngüsü  

 



 

 12

1.8. İnsani Tüketim Amaçlı Sular 
 
İnsani tüketim amaçlı su; orijinal hâliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, 

şişe, veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel 
amaçlar için kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddesinin nihai hâlinin 
sağlığa uygunluğunu etkilemeyeceği durumlarda insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda 
maddelerinin imalatında, işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan 
bütün sulara denir. Bu kapsamdaki sular şunlardır: 

 
 Kaynak suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik yapıların içinde doğal olarak 

oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan 
veya teknik usullerle çıkartılan ve filtrasyon (suda asılı kalan çözülmemiş 
partikülleri uzaklaştırmak) dışında herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiş 
yer altı sularına denir.  

 İçme suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik yapıların içinde doğal olarak 
oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve 
Sağlık Bakanlığınca uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, 
saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen yer altı sularına denir.  

 İçme-kullanma suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer 
evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin 
hazırlanması, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılır. Orijine 
bakılmaksızın, orijinal hâliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse 
dağıtım ağından temin edilen ve mevzuatında belirtilen kimyasal, 
mikrobiyolojik parametreleri uygun ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sulara 
denir. 

  Doğal mineralli su: Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik 
şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne 
kendiliğinden veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı 
elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme risklerine 
karşı korunmuş mevzuatında belirtilen özelliklere haiz yeraltı sularına denir. 

  
 Şişe suyu: Güvenli ve uygun antimikrobik maddeler haricinde hiçbir madde 

ilave etmeden, şişelerde veya başka kaplarda muhafaza edilen, insan tüketimine 
uygun olan  sudur. Bu sulara isteğe göre ve belirlenen sınırlar çerçevesinde flor 
eklenebilir.  

 İşlenmiş içme suyu: Yer altından gelen su, ileri teknoloji ile saflaştırılıp 
ozonlama işleminden geçirilir ve damak zevkine uygun minerallerin ilave 
edilmesinin ardından tüketiciye sunulur.  

 
1.9. İçilebilir Nitelikteki Suyun Özellikleri  

 
İçilebilir nitelikteki su,  
 
 Bulanık olmamalı,  
 Berrak, renksiz, kokusuz ve tortusuz olmalı,  
 Kendine has bir tadı bulunmalı,  
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 Zararlı kimyasal maddeleri (kurşun, cıva, arsenik gibi) içermemeli, 
 Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılmış olmalı,  
 Sıcaklığı 15 °C’den daha düşük sıcaklıkta olmalı, 
 Yeterince iyot ve flor içermeli, 
 Metal tuzlarını müsaade edilebilir sınırları aşmayacak kadar içermeli, 
 Radyasyon, deterjan, insektisitlerle kirlenmemiş olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İçme ve kullanma su kaynaklarını tespit ederek, kontrolünü yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Su kullanım alanlarını sınıflandırınız. 
 Primer  su kullanımını incelemelisiniz. 
 Sekonder su kullanımını incelemelisiniz. 
 Tersiyer su kullanımını incelemelisiniz. 

 Su kaynaklarını tespit ediniz. 

 Yaşadığınız yerleşim ünitesinin içme 
kullanma suyunun nereden temin edildiğini 
incelemelisiniz. 

 Bölgenizde tüketilen kişi başı su miktarını 
incelemelisiniz. 

 Kişi başı su  tüketimi standartlarla 
karşılaştırmalısınız.- 

 Suyun özelliklerini değişik su 
kaynaklarından kontrol ediniz. 

 Su kaynaklarının fiziksel özelliklerini duyu 
organlarınızla incelemelisiniz. 

 Su kaynaklarının kimyasal özelliklerini 
tespit ederek karşılaştırmalısınız. 

 İnsani tüketim amaçlı suları 
sınıflandırınız. 

 Kaynak suyunun özelliklerini 
incelemelisiniz.  

 İçme suyunun özelliklerini incelemelisiniz. 
 İçme-kullanma suyunun özeliklerini 

incelemelisiniz. 
 Doğal mineralli suyun özelliklerini 

incelemelisiniz. 
 Şişe suyunun özelliklerini incelemelisiniz. 
 İşlenmiş içme suyunun özelliklerini 

incelemelisiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve 
kuruluşlara gönderiniz. 

 Resmi yazışma kurallarına uymalısınız. 
 Kontrol sonuçlarını rapor haline 

getirmelisiniz. 
 Yapılan yazışmaları dosyalamalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz, doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi suyun kimyasal formülüdür? 
A) H2O 
B) H2SO4 
C) HP4 
D) CO2 
E) HCO3 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, insanda ölüme yol açan  su kaybı oranıdır? 
A) % 10 
B) % 15 
C) % 5 
D) % 20 
E) %25 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi, suyun denizlerdeki oranıdır? 

A) % 95 
B) % 96 
C) % 97 
D) % 98 
E) % 75 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi, normal koşullarda insanın günlük su ihtiyacı miktarıdır? 

A) 2.5-3 L 
B) 1.5-2 L 
C) 3-3,5 L 
D) 3.5-4 L 
E) 25 -50L 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, su ihtiyacının arttığı durumlardandır? 
A) Ateşli hastalıklarda 
B) İshal-kusma-terlemede 
C) Fazla tuz alımı ve kaybında 
D) Sıvı elektrolit dengesinin bozulması durumunda 
E) Hepsi 

 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 
İçme ve kullanma suyu temin edilen yerlerin ıslahını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Çevrenizde bulunan içme ve kullanma suyu temininde kullanılan su kaynaklarını 
araştırınız. 

 Çevremizde bulunan kuyu ile depo tiplerini ve özelliklerini araştınız.  
  

 

2. İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN 
EDİLEN YERLERİN ISLAHI 

 
İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının kirlenmesine, miktarının ve su 

veriminin azalmasına neden olacak faaliyetler önlenmelidir. İçme ve kullanma suyu temin 
edilen su kaynaklarının mevcut su kalitesi ve kullanım amacına uygunluğu belirlenmelidir. 

 
2.1. Sağlıklı ve Güvenli Su  

 
Güvenilir su; hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılmış, zararlı kimyasal 

maddeler içermeyen, radyasyon, deterjan, insektisitlerle kirlenmemiş, berrak, renksiz, 
kokusuz, tortusuz ve kendine has bir tadı bulunan sudur. Sular; Sağlık Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı, yerel yönetimler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca periyodik 
ve rutin denetimleri yapılarak kontrol altına alınır. Özellikle kentsel yerleşim yerlerinin 
sularında tespit edilen virüs, bakteri ve çeşitli patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması 
ve yok edilmesi su kaynaklarının korunması, arıtılması ve dezenfeksiyonu ile mümkündür. 

 
Sular arıtıldıktan sonra isale hattında ya da tüketim esnasında oluşan kirliliğe sekonder 

kirlilik denir. Sekonder kirliliğin oluşmaması için düzenli kontrol edilmesi, su borularının 
insan sağlığına uygun seçilmesi, kanalizasyon boruları ve tesisleri ile temas etmemesi, su 
kesintilerinin olmaması gerekir. 

 
Suların kontrolü için şu işlemler yapılır: 
 
 Su kaynaklarının korunması, 
 Su kaynağının kullanıma uygunluğunun kontrolü, 
 Sekonder kirlenmenin kontrolü, 
 Eğitim. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. İçme ve Kullanma Sularının Sınıflandırılması 
 
Doğal sular kullanım amaçlarına göre şöyle sınıflandırılır: 
 
 İçme kullanma, 
 Sulama, 
 Deniz ulaşımı, 
 Endüstriyel ve rekreasyon, 
 Su ürünlerinin üretilmesi, 
 Evsel ve endüstriyel atık suların alıcı ortamı. 
 
İçme ve kullanma suları; kaynaklardan, nehirlerden, göllerden, yapay ya da doğal 

birikinti bölgelerinden, kuyulardan, hatta pahalı olmasına rağmen zorunlu olduğunda deniz 
suyunun arıtılmasıyla sağlanan sulardan elde edilir. Yağışlar bütün bu su kaynaklarının en 
önemlisidir. 

 
İçme ve kullanma sularını oluşum ve temin ediliş biçimlerine göre, yağış suları,  yer 

üstü ve yer altı suları olarak üç ana grupta toplanır. 
 

2.2.1. Yağış Suları (Meteor Suları- Sarnıçlarda Biriktirilen Sular) 
 
Bu sular yağmur ve kar sularıdır. Erimiş maddeleri çok az bulundurur. Doğal suların 

en temizleridir. Fakat geçtikleri hava tabakalarından bazı gazları, endüstri dumanlarını ve 
radyoaktif serpintileri sürüklediklerinden daha havada iken içilemez hâldedir. Hijyen 
bakımından içmek için uygun olmasalar da endüstri bakımından tercih edilen sulardır.  

 
Yağış sularından faydalanmak amacı ile, su kaynaklarının ve su dağıtım tekniğinin 

yetersiz olduğu dönemlerde ve savaş halinde suların içilemez hâle gelmesi sonucu büyük 
sarnıçlar yapılmıştır. Sarnıçlar genellikle zemine gömülü, kâgir duvarlı, her tarafı geçirimsiz 
sıva ile kaplanmış, üstü kapalı odalardır. 

 
Resim 2.1: Meteor (yağmur) suları  
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2.2.1.1. Yağış Sularından Yararlanma 
 
Yer altı ve yer üstü sularının yetersiz olduğu yerlerde, yağmur sularını toplamak ve 

depolamak için özel şekilde dizayn edilen düzeneklerle yağmur suları derlenip sarnıçlarda 
toplanır. Sarnıç suyu kullanılması hâlinde suyun tasarruflu kullanılması gerekir. Sarnıçların 
hesabında, bir yüzeye düşen yıllık yağmurun 3/4 sarnıçlara gelebileceği kabul edilerek 
bölgenin yıllık yağışına, yağışların aylara göre dağılımına, kurak mevsimlerin devam 
müddetine göre boyutlandırılır.  

 
Sarnıçlarla genellikle küçük toplumlara su sağlanır. Yağmur suları genellikle kirlidir 

ve toplanması sırasında birçok mikroorganizmayı taşır. Dolayısıyla arıtmadan ve dezenfekte 
edilmeden kullanılması sakıncalıdır. 

 
Şekil 2.1: Bir sarnıç kesiti 

Sarnıçlar: 
 
 Taş duvardan veya betonarmeden inşa edilir. Sızdırmayı önlemek için sarnıcın 

iç yüzeyi sağlığa zarar vermeyen malzeme ile kaplanmalı, bu malzeme kolayca 
yıkanıp, dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.  

 Yılda 2 kez boşaltılarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yosun 
oluşuyorsa temizliği tekrar gözden geçirilmelidir. 

 Koku yapan sarnıçlar teknik elemanlarca gözden geçirilmeli, temizlenmelidir. 
Kokuyu önlemek  için havalandırma deliği bulunmalıdır.  

 Güvenlik önlemleri yeterli olmalıdır. 
 Üzerinde bakım ve onarım kapağı bulundurulmalıdır. Kapağın yüksekliği 

yerden en az 50 cm olmalıdır. 
 Eğer sarnıçlar yaygın olarak kullanılıyorsa belediyelerin, baca temizliğinde 

olduğu gibi zorunlu bakım hizmeti vermesi ve açılış döneminde teknik yeterlilik 
açısından denetimi yararlı olacaktır. 

 
2.2.2. Yerüstü  Suları 

 
Yer üstü suları, dere, nehir, çay, göller ve barajlardır. Bunlar yer üstü suların 

birleşmesinden meydana gelir ve çoğunlukla da yeraltı sularından beslenir. 
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Resim 2.2: Akarsu görüntüsü 

Akarsular, göller ve akarsuların önlerinin yapay setlerle kapatılmasıyla oluşan barajlar 
yerüstü sularını oluşturur.  

 
 Akarsular: Bunlar mevsimlere göre yağmur, kar ve yer altı sularıyla beslenen 

ve yeryüzünde daima hareket hâlinde bulunan sulardır. Akarsular, hareketleri 
sırasında birtakım yabancı maddeleri, fiziksel ve kimyasal olarak erimiş ve 
süspansiyon olarak yapılarına alır. Önemli miktarda organik maddeleri de 
beraberinde sürükler.  

 Durgun sular: Doğada bulunan durgun sular, deniz, göl ve bataklık sularıdır. 
İnsanlar tarafından hazırlanan durgun sular ise baraj, havuz ve depo sularıdır. 

 
Resim 2.3: Baraj 

 
Doğal suların hemen hemen hepsi ölçülür konsantrasyonlarda organik madde içerir. 

Bu maddeler insanların çeşitli faaliyetleri sırasında veya doğal parçalanmaları ile biyolojik 
sentez esnasında oluşur. 

 
İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yer üstü suları, 

ilgili yönetmelikte yer alan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri belirlenmiş, 
zorunlu ve kılavuz sınır değerlere göre üç farklı kategoriye ayrılmış ve her kategori için 
arıtma tipleri belirlenmiştir. 

 

 Kategori A1: Basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir sulardır. 
 Kategori A2: Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir 

sulardır. 
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 Kategori A3: Yoğun fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon 
ile içilebilir sulardır. 

 
İçme ve kullanma amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yerüstü sularının, 

kategorilere göre belirlenmiş arıtma proseslerinden geçirildikten sonra ilgili yönetmelikte 
belirlenmiş olan içme ve kullanma suyu standartlarına uyması gerekir. 

 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre kıta içi yer üstü suları kalitelerine göre şöyle 

sınıflandırılmıştır. 
 
 Sınıf I - Yüksek kaliteli su;  
 

 Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini,  
 Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil), 
 Alabalık üretimi,  
 Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı,  
 Diğer amaçlar.  

 
 Sınıf II - Az kirlenmiş su; 
 

 İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini, 
 Rekreasyonel amaçlar,  
 Alabalık dışında balık üretimi, 
 Sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu olarak, 
 Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar.  

 

 Sınıf III: Kirlenmiş su, gıda, tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç 
olmak üzere uygun bir arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılabilir. 

 

 Sınıf IV: Çok kirlenmiş su; Sınıf III için verilen kalite parametrelerinden daha 
düşük kalitede olan ve üst kalite sınıfına iyileştirilerek kullanılabilecek yerüstü 
sularıdır. 

 
2.2.2.1. Yer Üstü Sularından Faydalanılması 

 
Akarsuların arıtılması zor ve pahalıdır. Göl suları, akarsulara oranla daha temizdir. 

Ancak yeterince kimyasal, biyolojik, fiziksel analizleri yapılarak alınmalıdır. Aksi takdirde 
halk sağlığı açısından sakıncalıdır. Bu sitemde arıtılmadan ve dezenfekte edilmeden halkın 
kullanımına sunulmamalıdır.  

 
Su alınırken mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinin üst kısımlarından alınmalıdır. 

Su, uç kısmı geniş ağızlı ve süzgeçli (krepin) bir borunun suya daldırılması ile alınır. Boru su 
yüzeyinin altına yerleştirilir. Derindeki su daha taze olur ve kış mevsiminde boru ağzının 
buzlarla kapanması önlenir. Krepin kullanılması ise kurbağa, balık yosun ve benzeri girmesi 
engellenmiş olur. 
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Şekil 2.2: Akarsulardan su alınması  

 

 
Şekil 2.3: Göllerden su alınması  

  
2.2.2.2. Yer Üstü Sularının Korunması 

 
İçme suyu ilgili yönetmelikte belirlenen kriterlere göre yer üstü sularının korunması:  
İdare; içme suyu amacıyla kullanılan veya kullanılması planlanan yerüstü suları il 

yönetmeliklerde belirlenen değerlere ve esaslara uymasını sağlamak amacıyla bütün gerekli 
önlemleri alır.Bunlar : 

 İçme suyu havzası koruma planı hazırlar ve bu plana uyulmasını sağlar. Havza 
koruma planı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların görüşleri 
alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır.  

 Mevcut yasalara göre içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yer üstü 
sularla ilgili kirletme yasağı getirilmiş ve içme ile kullanma suyu rezervuarına 
atık su deşarj edilemeyeceği gibi, hiçbir suretle evsel, endüstriyel, tarımsal ve 
benzeri atık deşarj edilemez.  

 Yüzeysel sulardan su alınırken yerleşim yerlerinden ve sanayiden veya 
çevreden gelebilecek kirlenmelere karşı korunmalıdır. Korumak amacıyla bir 
takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

 Kuru dereler hariç, suyu kullanılan akarsuların yakınlarına sanayi tesisi 
kurulmasına izin verilmez. 

 Zorunlu sınır parametreleri sağlamayan (fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
kirlilik içeren) suların kullanılmasına izin verilmez. Ancak bu suların kalite 
standartlarını düzeltecek işlemlerden geçirilmesini (arıtım) sağlayarak içme 
suyu olarak kullanılmasına izin verilir.  

 Bu sulardan düzenli olarak örnek alınarak analizleri yaptırılır.  
 Analiz sonuçları mahallin en büyük mülki amiri tarafından Çevre ve Orman 

Bakanlığına bildirilir. 
 Göl, gölet ve baraj rezervuarlarının ötrofikasyon kontrolü bakımından Tarım ve 

Köy İşleri Bakanlığı ile koordineli çalışılır.  
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 İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek yüzey, su kaynaklarının 
evsel ve sanayi atıkları ile kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında 
gelişir.Bunlardan  mutlak, kısa, ortak, uzun mesafeli koruma alanları teşkil 
edilerek buralarda alınacak tedbirler ile toplum sağlığının korunması 
amaçlanmıştır. 

 
Şekil 2.4: Bir içme ve kullanma suyu havzasındaki koruma bölgelerinin şekilsel olarak 

gösterilmesi 

 
 

 Mutlak koruma alanı; içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum 
su seviyesinden itibaren 100 m genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. 
Bu alanlarda: 
o Koruma alanı içinde kalan bölge, idarelerce kamulaştırılır. 
o İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon 

sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu 
alanda hiçbir yapı yapılamaz.  

Çevre düzeni planına uyularak bu alan içinde gölden faydalanma, piknik, yüzme, balık 
tutma ve avlanma ihtiyaçları için cepler teşkil edilir. Bu cepler su alma yapısına 300 
metreden daha yakın olamaz. Gerekli görülen yerler çitle çevrilir veya koruma alanı teşkil 
edilir.  

o Kısa mesafeli koruma alanı; içme ve kullanma suyu 
rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 900 m 
genişliğindeki şerittir. 

o Turizm, iskân ve sanayi yerleşmelerine izin verilmez. 
o Her türlü katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin 

verilmez. 

İçme ve Kullanma
Suyu Rezervuarı

      Mutlak Koruma Alanı
                    300 m

Kısa Mesafeli Koruma Alanı
                     700 m

   Orta Mesafeli Koruma Alanı
                    1000 m

Uzun Mesafeli Koruma
Alanı (Su Havzasının
Sonuna Kadar)

Uzun Mesafeli Koruma Alanı 1. Bölge
                         3000 m

3000 m

1000 m
700 m

300 m
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o Mecburi teknik tesisler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında hafriyat 
yapılamaz.  

o Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Bu alanda kalan mevcut 
yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut oturma 
alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek 
ve dış cephede mimari değişiklik yapmamak şartıyla gerekli tadilat 
ve bakım yapılabilir. 

o Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük 
kamu yararına ve günü birlik turizm ihtiyacına cevap verecek , 
sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır 
kahvesi, büfe gibi yapılara, suyu kullanan idarece onanmış çevre 
düzeni ve uygulama planlarına ve plan kararlarına uygun olarak 
izin verilebilir.  

o Atık suları, Sağlık Bakanlığının 13.03.1971 tarihli ve 13783 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Lağım Mecrası 
İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 
Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki 
fosseptiklerde toplanır ve atık su altyapı tesisine verilir. 

o Suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla, hayvancılık ile 
ilgili yapılar hariç olmak üzere kontrollü otlatmaya ve diğer 
tarımsal faaliyetlere Tarım ,Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının 
kontrol ve denetiminde izin verilir. Ayrıca erozyonu azaltıcı 
metotların uygulanması esastır. Zorunlu hâllerde, imar planı gereği 
yapılacak yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece 
ulaşımla ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartı ile izin 
verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler 
yapılamaz. 

o Kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce 
mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık 
suların, havza dışına çıkartılması esastır.  

 
 Orta mesafeli koruma alanı; içme ve kullanma suyu rezervuarlarının 

kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren bir kilometre 
genişliğindeki şerittir. Bu alanlarda: 

 
o Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve iskâna izin verilemez. 
o Bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri yapılmasına, 

yerleşik halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre tesis 
niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, 
hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler ve un 
değirmenleri gibi konut dışı yapılara izin verilebilir.  

o Tesislerin atık suları, ancak teknik usuller tebliğinde verilen 
sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra 
sulamada kullanılabilir.  

o Bu alanda galeri yöntemi ile patlatmalar, kırma, eleme, yıkama, 
cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri yapılamaz. 
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Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, 
mevcut su miktar ve kalitesini bozmayacak ve alıcı ortama atık su 
deşarjı oluşturmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda 
arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda 
faaliyet sahiplerince noter tasdikli, yazılı taahhütte bulunulması 
şartları ile Bakanlıkça izin verilebilir. 

o Suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz.  
o Hiçbir surette katı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına 

izin verilemez.  
o İmar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçirilecek 

kısımlarında sadece ulaşımla ilgili fonksiyonlarına izin verilir. 
Akaryakıt istasyonu yapılamaz.  

 
 Uzun mesafeli koruma alanı;içme ve kullanma suyu rezervuarının 

yukarıda tanımlanan koruma alanlarının dışında kalan su toplama 
havzasının tümü uzun mesafeli koruma alanıdır. Bu alanlarda: 

 
o Bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay 

olarak üç kilometre genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte 
çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atık su 
oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. 

o  Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, 
mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet 
sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği 
hususunda faaliyet sahiplerince bakanlığa noter tasdikli yazılı 
taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebilir. 

o Bu alandaki faaliyetlerden oluşan atık suların; yönetmelikteki ilgili 
sektörün alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına 
çıkartılması ya da geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin 
verilebilir.  

o Su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlere, 
oluşan atık suların yönetmelikteki su kalitesine getirilmesi şartıyla 
havza içine deşarjına izin verilebilir.  

o Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması 
Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir.  

o İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarının su toplama 
alanlarının çok büyük olması veya akış yukarısında başka bir baraj 
bulunması gibi sebeplerden dolayı uzun mesafeli koruma alan 
sınırı bakanlıkça kısıtlanabilir. 

o İçme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış olan 
rezervuarlar ile bu amaçlar dışında kullanılan göl ve göletlere, 
arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular verilemez. 
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2.2.3. Yer Altı Suları 
 
Toprak altına sızan suların toprak altında geçirgen olmayan tabakaların üzerinde 

birikmesiyle oluşur. Yer çekiminin etkisi ile toprak altına sızan sular, boşluk ve çatlaklardan 
aşağıya doğru iner ve değişik derinliklerde toplanır. Bu şekilde kayaçların boşluk, fissür, 
çatlak ve kırıklarında, serbest hâlde bulunan, su ile dolu bir kısım oluşur. Bu kısma, su ile 
doymuş bölge denir. Bunun üstündeki kısım ise buradaki parçacıkların büyüklük, biçim, tür 
ve dizilişlerine göre, değişik oranda gelişen boşluklarda ve tanelerin etrafında yapışık su 
toplanır. Bu kısma doymamış bölge veya asılı su bölgesi adı verilir. Doymamış bölgenin altı 
ile doymuş bölgenin üstü arasındaki sınır yüzeyine yer altı suyu tablası denir. Yeraltı suyu 
tablasının üzerinde, zeminin kılcal boşlukları arasında suyun yükselebildiği bir kısım bulunur 
ki bu kısma kapiler saçak bölgesi adı verilir.  

 
Yer altı suyu tablası, iki bölgeyi birbirinden ayırır ve serbest su ile kapiler su 

arasındaki değme yüzeyi olarak tanımlanır. Bu sınırın altında bulunan suya da yer altı suları 
adı verilir. Kuyu ve sondajlarda ve koşullar uygun oldukça kaynaklarda yer altı su düzeyinin 
alçalıp yükselmeleri, geçici ve sürekli hareketleri ve suyun akış hızı saptanabilir. Jeolojik 
oluşumların bazı türlerinde, yeraltı suları toplanabilir ve kaynaklarla ya da pompa ile 
emilerek alınabilir. Bu tür tabaka veya oluşumlara akifer veya nap adı verilir.  

 

 
Şekil 2.5: Yer altı suları  

 
2.2.3.1. Yer Altı Sularının Sınıflandırılması  

 
Yer Altı suları kalitelerine göre şöyle sınıflandırılmıştır: 
 
 Yüksek kaliteli yer altı suları (Sınıf YAS I); 
 
Bu sular içme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yer altı sularıdır. Bu sınıfa 

giren yer altı suları diğer her türlü kullanma amacına uygundur. Gerektiğinde uygun bir 
dezenfeksiyon işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilir. Sadece havalandırma ile 
gerekli oksijenin sağlanması şartıyla, ait kalite parametrelerini sağlayan yer altı suları da bu 
gruba dâhildir. 
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 Orta kaliteli yer altı suları (Sınıf YAS II);  
 
Bu grup sular, bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. 

Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir 
arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir. Yüzeysel sulara ait kalite parametrelerini 
sağlayan sulardır. Ancak demir, amonyum, mangan ve çözünmüş oksijen için konulmuş 
sınırların bu sınıfa giren sularda sağlanması gerekli değildir. 

 
 Düşük kaliteli yer altı suları (Sınıf YAS III); 
 
I ve II. Sınıf kalite parametreleri karşılamayan sulardır. Bu suların kullanım yeri 

ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesi ile belirlenir. 
 
Yeraltı sularının sınıflandırılması için numune alma noktalarının seçimi yapılır. Bu 

belirleme işlemi yapılıncaya kadar, yer altı suyu çekilen bütün kuyular numune alma 
noktalarıdır. Numune alma sıklığı, minimum süresi, uygulanacak analizler ve karakteristik 
değer belirlemesi, Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğine göre yapılır.  

 
2.2.3.2. Yer Altı Sularından Yararlanma 

 
İçme kullanma suyu temininde yüzey sularının yanı sıra teknolojik gelişmelere paralel 

olarak yer altı sularından da yararlanma artmış ve bu şekilde elde edilen sular sulamada, 
yerleşim yerlerinin içme ile kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır.  

Yer altı suları, yüzeysel sulara oranla daha fazla erimiş madde bulundurmalarına ve 
daha pahalı elde edilmelerine rağmen;  

 
 Sıcaklıklarının mevsimlere göre çok az değişmesi,  
 Renksiz ve berrak olması, 
 Temiz ve kirlenmesinin güç olması, 
 Kimyasal bileşimlerinin değişmemesi gibi nedenlerle yüzeysel sulardan daha 

niteliklidir. Ancak yapılan müdahaleler, kirletici birikimler bu avantajları riskli 
hâle getirebilmektedir.  

 
Yer altı sularından kaynaklar ve kuyular aracılığı ile yararlanılır. Kendi kendine 

yeryüzüne çıkan ve suyun yeraltındaki oluşumlarından kaynaklanan sulara kaynak suları 
denir. Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha 
fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve 
17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular 
Hakkında Yönetmeliği” 36. ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi 
tutulmaksızın nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile 
ambalajlanarak piyasaya arz edilen sular, yer altı suları olarak tanımlanır. Bu sular doğrudan 
yeryüzündeki kaynaklardan elde edileceği gibi, kaynağı besleyen yer altı oluşumuna 
dışarıdan ulaşarak da elde edilebilir. 
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Bir sahada yer altı suyu vardır diyebilmek için şu üç ana koşulun bir arada olması 
gerekir:  

 
 Beslenme sahası, yani yağmur sularının üzerine düşerek yer altına bir kısmının 

sızacağı sahanın olması gerekir. 
 Poröz ortam, kum, çakıl gibi taneli formasyonlar veya kaya çatlakları olabilir. 

Kayalar içerisinde yeraltı suyu taşımaya en uygun olanı kireç taşlarıdır. 
Atmosferden bir miktar CO2 alan yağmur suyu kireçtaşı üzerine düştüğünde 
yatay tabaka ve düşey çatlakları olan kireçtaşına sızmakta ve zaman içerisinde 
çok büyük boşluk sistemlerini oluşturmaktadır. Bu sistemlerde yer altı nehirleri 
bile meydana gelebilmektedir. Bu sistemlere karstik sistem denilir ve bunlar 
yeraltı sularının en bol bulunabileceği ortamları teşkil eder.  

 Üçüncü ana koşul ise boşluklu veya çatlaklı ortama sızan suların yer altında 
depolanabileceği, birikebileceği bir yapının var olmasıdır.  

 
Devlet 10 metreden daha derin kuyuları tıpkı maden yataklarında olduğu gibi kamu 

malı kabul etmiş ve yeraltı suyundan istifadeyi izine bağlamıştır. Bu izin, Devlet Su İşleri 
Müdürlükleri tarafından verilir. İzinsiz açılan kuyular, kullanılabilir emniyetli su rezervi 
hesaplarını alt üst ettiği gibi birçok sahada, kullanılmaması gereken kötü kaliteli suların 
bilinçsizce araziye verilerek ürünlerin kuruması, verimin düşmesi ve arazinin çoraklaşmasına 
neden olur.  

 
2.2.3.3. Kaynaklar 

 
Yer altı sularının yeryüzüne çıktığı noktaya, kaynak denir. Göze, pınar, memba da 

aynı anlamdadır. Kaynaklar, jeolojik oluşlarına, akıttığı su (debi) miktarlarına, sularının 
kimyasal bileşimine ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılır.  

 Kuyu ve artezyen suları; yeraltı su tabakasına sondajla, delerek veya başka türlü 
açılan deliklerle ulaşılarak elde edilmiş sulardır. Artezyen kuyusu basınçlı su 
içerir. Kuyu açılıp bu suya ilk ulaşıldığında basınç etkisiyle su fışkırır. Daha 
sonra suyun toprak seviyesinde akışı devam eder ya da etmez. 

 Soğuk kaynak suları, içme suları, tıbbi sular (maden suları); jeolojik ve fiziksel 
olarak koruma altında tutulan yer altı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan 
doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm’den 
daha az olmayan sulardır. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerir. 
Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda 
spesifik miktar ve oranlarda mineraller ve iz elementler içermeleridir. 500 
ppm’den daha az mineral içerenlere düşük mineralli su, 1500 ppm’den daha 
fazla içerenlere yüksek mineralli su denir. 

 
 Sıcak kaynak suları; hipotermal 34 ºC’den az olan ılık, homiothermal (34- 37 ºC 

arasında vücut sıcaklığında), hipertermal (40 ºC’den yüksek sıcaklıkta) sulardır. 
 

 Sıcak kaynak suları; hipotermal 34 ºC’den az olan ılık, homiothermal (34- 37 ºC 
arasında vücut sıcaklığında), hipertermal (40 ºC’den yüksek sıcaklıkta) sulardır. 
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2.2.3.4. Kaynak Kaptajı 
 
Kaynak suları, sürekli yararlanılmak üzere çeşitli yollarla belirli yerlerde toplanır. Bu 

toplama işlemlerinin tümüne kaptaj ismi verilir.  
 
Kaynak suları kaptajının amacı:  

 

 Suyun görünür debisini artırmak,  
 Suyun fiziksel ve kimyasal bileşimini dışarıdan gelebilecek etkilerle bozmamak 

ya da kirlenmesini önlemek,  
 Yerleşme yerlerine devamlı su sağlamak amacı ile yapılır. 
 
Kaynak sularının kaptajı yapılmadan önce, kaynakların debileri uzun süre 

gözlenmelidir. Özellikle büyük yerleşme merkezlerinin içme ve kullanma suyu 
gereksinimlerinin karşılanmasında gözlem süresi içinde kurak yıl bulunmalıdır. Küçük 
kaynakların kaptajı için en az bir yıl, bir veya iki haftada bir debi ölçülmelidir ancak bu ölçü 
sonuçlarına göre kaynağın kaptaja uygun olup olmadığı anlaşılır. En düşük ve en yüksek 
debisinin oranı 1/1–1/8 arasında olan kaynakların suları kaptaja elverişlidir. Özellikle çatlak 
ve erime boşluklarından beslenen karstik kaynaklarda çoğu kez bu oran 1/10'dan daha 
düşüktür.  

 
 Debi ölçmeleri sırasında hava sıcaklığı ile birlikte su sıcaklığı da ölçülmelidir. Genel 

olarak kaynak sularının sıcaklığında mevsime göre, 1-5°C arasında fark görülebilir. Sıcaklık 
derecelerindeki değişim 2°C'den fazla olan kaynaklar yüzey suları ile karışmış oldukları 
anlamına gelir.  

 
Yer altı suyunun oluşturduğu kaynak ya bir noktadan ya da bir kaç noktadan 

yeryüzüne çıkıyor olabilir. Kaynak sularının dışarı çıkış özelliğine göre ya bir koruma 
deposu ya da bir koruma tüneli yapılır. Bu depo ya da tünelin üzerini kesin olarak su 
geçirmeyecek biçimde çimento püskürtülmüş bir örtü tabakasıyla güçlendirmek gerekir. 
Üstteki toprak tabakası en az altı metre olmalıdır. Tünel ya da deponun tabanının fayans ya 
da özel yapılmış diğer maddelerle kaplanmış olması gerekir (kauçuk vb.). Döşeme 
malzemesi suların agresif özelliklerinden etkilenmemelidir. Bu depo ve tünellere kaptaj depo 
ya da tünelleri denir. Eğer kaptaj tüneli söz konusu ise bu tünele birkaç yoldan biriken ve 
akan suların depo bölgesine gelmesi sağlanır.  

 
Depo duvarlarının taş ya da duvarla örtülmesi, suyu sızdırmayacak bir madde ile 

sıvanması, suyun depodan çıkmasını sağlayan borunun suyun tabanından 30 cm kadar 
yukarılara çıkması gerekir. Çıkış borusunun depodan çıktığı yerin ağzında bir süzgeç 
bulunmalıdır. 

 
Deponun üzerinde gerektiğinde bakım ve temizliğinin yapılabilmesini sağlayacak bir 

kapak bulunması yararlıdır. Depo kapağı çok iyi korunmalıdır. Sızdırmayacak biçimde 
kapatılabilmeli, çocukların ve vahşi hayvanların kaçmasını engelleyecek özellikte, olmalı, 
tek kişi tarafından kapağın kolayca açılması da mümkün olmamalıdır. Manivela ile kapağın 
zorlanarak açılması mümkün olmamalıdır.  

 



 

 29

Deponun, bir havalandırma deliğinin de bulunması gerekir, buna baca denir. 
Havalandırma borusunun açık olan ucunun telle örtülmüş olması gerekir. Gerek suyun çıkış 
borusunun gerekse havalandırma deliğinin ağzındaki süzgeçlerin paslanmaz materyalden 
yapılması gereklidir.  

 
Kaynak sularının kaptajı; askıya alma ve drenaj çalışmalar ve izolasyon olarak iki ayrı 

biçimde alınır. Doğal su kaynağının askıya alınma yöntemi ile yapılan çalışması kaynak 
aynası tanımlanan kaynak gözüne kadar yapılacak kazı çalışmasından sonra, su kaynağına 
yüzey suyu karışımının engellenmesi için yapılan izolasyon ile devam eder. 

 
 Kaptaj yapılırken dikkat edilecek hususlar; 
 

 Kaynak suyu kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik özellikleri bakımından 
içme ve kullanmaya uygun olmalıdır.  

 Mezarlık, arıtım tesisleri, fosseptik gibi kirletme odaklarından sağlık 
teşkilatının uygun göreceği bir uzaklıkta bulunmalıdır. 

 Deniz, göl ve sel sularının ulaşabileceği yerde bulunmamalıdır 
 Kaynağın kaptajı ile elde edilecek debi, en düşük zamanda bile ihtiyacı 

karşılamakta yeterli olmalıdır.  
 Kaynağın yeri, yola ve kullanma bölgesine yakın, kotu yer çekimi 

(cazibe) ile iletime (isale) uygun bulunmalıdır ancak, zorunlu hâllerde 
terfi uygulanır.  

 
Şekil 2.6: Kaynak kaptaj depo örneği 

a. Yüzeyel akış oluğu b. Yer yüzü c. Enaz 15 m derinlik d. Kum - çakıl katmanı e. Boşaltma 
vanası f. Kayalık katmanı  g. Süzgeç  
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Şekil 2.7: Kaynak kaptaj depo örneği  

a. Kum da çakıl katmanı b. Yüzeysel su akış oluğu c. Geçirgen olmayan çimen örtü d. 
Taşma borusu (böcek girmemesi için elek teliyle önlenir) e. Boşaltma vanası f. Şebekeye 

gider h. Süzgeç 

 

 
Resim 2.4: Kaynak kaptaj depo görüntüleri 

 
2.2.3.5. Kuyular Aracılığı ile Yer Altı Sularından Yararlanma 

 
Bir su kuyusu en basit şekli ile yer altı sularını yeryüzüne çıkarmak için zemin 

içerisinde düşey doğrultuda açılan boşluktur. Bazen de kuyular yer altı araştırmaları ve suni 
olarak yer altı suyunu beslemek için veya kullanılmış suları uzaklaştırmak için açılabilir. 
Kuyu tipinin ve inşa metodunun seçimi, kuyuların kullanma amacına, temin edilecek suyun 
miktarına, yer altı suyunun derinliğine, jeolojik şartlara ve ekonomik faktörlere bağlıdır.  
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Kuyular üç grupta incelenir. 
 

 Deney kuyuları 
 

Yeni bir bölgede bir kuyu inşa etmeden önce deney kuyularının açılması gerekir. 
Deney kuyuları, yer altı suyunun derinliği, suyun kalitesi, akiferin fiziksel özelliklerini ve 
kalınlığını belirlemek için açılır. Böylece iyi sonuç vermemesi muhtemel ve pahalı olan 
kuyuların inşasından vazgeçilebilir. Deney kuyuları sondaj makineleri, döner sondaj 
metotları ve enjeksiyon metotlarından biriyle açılır. Deney kuyularından iyi netice alınırsa 
bu kuyular geliştirilerek normal kuyu hâline dönüştürülür.  

 
 Basit hazneli kuyular 
 

Yer altı suyunun fazla derinde olmadığı zeminlerde, el aletleri veya kazı makineleri ile 
1-10 m çapında ve 20 m derinliğe kadar açılan kuyulara basit hazneli kuyular denir. Çapları 
genellikle 3 m’nin altındadır. Küçük çaplı hazneli kuyular, küçük yerleşim bölgelerinin veya 
tek bir evin ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. 

 
      Kuyu çevresi tuğla, taş, beton (geçirimsiz) vb. maddelerle kaplanır. Çapları 2 m’den 

küçük olan kuyular hazır beton halkalardan inşa edilir. Büyük ve derin hazneli kuyularda 
kazı ilerledikçe kaplamaları aşağıya doğru indirmek sureti ile kuyu inşa edilir. Bu kuyulara 
keson kuyu denir. Keson içerisindeki zemin aletlerle kazılır, alt kısmı boşalan keson kendi 
ağırlığıyla aşağı iner, diğer taraftan kesonun üst kısmı yeryüzünde yapılmaya devam eder. 
Keson hangi derinlikten su alacaksa keson yanlarında o derinlikte barbakanlar (su alma 
delikleri) teşkil edilir. 

 
 Borulu kuyular 
 
Borulu kuyular, birbirine ekli boru parçalarını zemin içine indirmek sureti ile teşkil 

edilir. Bu kuyulara su, indirilmiş yer altı seviyesinin altında kalan boru parçaları üzerinde 
açılmış deliklerden girer. İnşa edilmeleri kolaydır. Çapları küçüktür ve kirlenme tehlikesi 
azdır. Her türlü yer altı suyu tabakasından su temin edilebilir. Derin tabakalardan su 
alınabildiğinden, debileri mevsimlere göre fazla değişmez.  

 
Kuyu yer seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır;  

 
 Akarsu ve kuru derelerin taşkın alanlarının dışında, 
 Kütle hareketleri görülen bölgelerin ve bataklıkların uzağında,  
 Ahır, mezarlık, fosseptik çukuru vb. yüzeysel kirlenme noktalarından en 

az 40-50 metre mesafede,  
 Daha önce açılmış kuyuların etki alanlarının dışında, 
 Heyelanlardan ve bataklıklardan yeterince uzakta,  
 Deniz suyunun yer altı suyu içine girişimini önleyecek kadar sahilden 

içeride açılmalıdır.  
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2.2.3.6. Adi Kuyular 
 
Tarihsel devirlerden bu yana yer altı sularından en fazla adi kuyu yoluyla 

yararlanılmıştır. 
 
 Kuyular çoğunlukla daire, bazı hâllerde kare ve dikdörtgen kesitli olmak üzere 

basit el aletleri ile kazılarak açılır. Küçük çaplı alanlar ancak bir veya birkaç 
evin su ihtiyacını karşılamada, geniş çaplılar sulamada kullanılır.  

 Adi kuyularda statik su seviyesi genellikle 10 m’den azdır. Bu kuyularda su 
elle, çıkrıkla, serenle, hayvan gücü tulumba ya da santrifüj pompayla alınır.  

 Daha derinlerdeki sular, pompayı kuyu içine ya da yanındaki bir çukura 
indirerek çekilir. Bu tip kuyuların verimi genel olarak 5 lt/sn. den azdır.  

 Adi kuyular çoğunlukla daire (bazen kare ve dikdörtgen) kesitli olmak üzere 
basit el aletleri (kazma, kürek vb.) ile kazılarak açılır. Çapları 0,8-6 metre 
arasında değişir. 2 m çapında açılacak bir kuyudan kazılan malzemenin hacmi 1 
metre çapında açılacak kuyunun dört katıdır. Dolayısıyla, kazılarak açılan 
birçok kuyunun ortalama çapı 1,2–1,5 metre arasındadır.  

 Geniş çaplı kuyular içerisinde fazla su biriktiğinden aynı zamanda depo görevi 
görür.  

 Kendini tutamayan (pekişmemiş) formasyonlarda açılan kuyular taş veya tuğla 
ile örülür. Genellikle derinlikleri 10-15 m arasında olup bazen 30-50 m 
derinlikte olanları vardır. 

 Adi kuyularda beslenme tabandan, tuğla taş arası boşluklardan olur.  
 

Bir adi kuyunun kontrolünde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.  
 
 

 Yakınında hela ve sıvı atıklar var mı?  
 Yüzeysel sıvı atıkların sızmasını engellemek için çevresinde geçirgen olmayan 

bir platformu var mı?  
 Kuyu içi cidarı yüzeyden başlayarak 3 m derinliğine kadar su geçirmez biçimde 

kapatılmış mı? 
 Su çekme borusu platforma sızdırmayacak biçimde yerleştirilmiş mi?  
 Kuyu suyu klorlu mu? 
 

 
Resim 2.5: Çıkrıklı adi kuyu görüntüleri 
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Şekil 2.8: Bir adi kuyunun şematik görünümü 

 
2.2.3.7. Keson Kuyular  

 
Keson kuyular, kenarları beton ya da betonarme olarak dökülen silindirik parçalar 

yardımı ile yapılır. Çapları 3-6 m arasında değişen parçaların yükseklikleri 0.9-1.20 m 
kadardır. Keson kuyuların derinlikleri ender olarak 30 m’yi geçer. Genellikle 10-20 m 
arasında olur.  

 
Verimleri kuyunun açıldığı yere ve beslenmesine bağlı olarak çoğunlukla 10 lt/sn’nin 

üzerindedir. Kuyu açmaya başlarken silindirik ilk parçanın altına çarık denilen keskin uçlu 
bir kısım eklenir. Sonra keson ve çarık içinde kalan kısım kazılır. Çarık ve keson parça, kazı 
ilerledikçe yer çekimi ile aşağıya iner. Dışarıda hazırlanan silindirik parçalar eklenerek bu 
işleme sonuna kadar devam edilir. Yer altından su alınacak seviyelerin karşılığına, suyun 
akışını sağlayacak delikler bırakılır.  

 
2.2.3.8. Kollektör Kuyular  

 
Tek bir kuyu ile geniş bir alandan suyu toplayan bu tip kuyulara, toplayıcı kuyu 

anlamında kollektör kuyu adı verilir. Bu kuyuların maliyeti yüksek olmakla birlikte verimleri 
yüksek, bakım ve onarım giderleri azdır. Yurdumuzda ve doğu ülkelerinde bu türe benzer 
kuyular çok eskiden beri kuyu dibine yatay galeriler sürülerek yapılmıştır 

 
Büyük su ihtiyaçlarının karşılanmasında, özellikle akarsulara yakın alüvyonlar içinde 

açılan keson kuyularda, daha geniş bir alanın sularını toplamak amacı ile akifer içine 
çepeçevre yatay borular yerleştirilir. Yatay boruların çapı, boyu ve sayıları akiferin 
özelliklerine ve istenen suyun miktarına göre değişir. Tek bir kuyu ile geniş bir alanın 
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suyunu toplayan bu tip kuyulara toplayıcı kuyu ya da kollektör kuyu adı verilir. Bu kuyuların 
verimleri genellikle 100 l/sn. üzerindedir. Suları çeşitli şekilde kirletilmiş akarsulardan 
yararlanmada bu tip kuyular çok iyi sonuç verir. Kirletilmiş sular, zeminin doğal filtrasyonu 
ile temizlenir ve kullanılır hâle gelir.  

 
Büyük su gereksinimlerinin karşılanmasında, özellikle akarsulara yakın alüvyonlar 

içinde açılan keson kuyularda, daha geniş bir alandan suyu toplamak amacı ile akifer içine 
çepeçevre yatay borular yerleştirilir.  

 
Hidrolik krikolarla yerleştirilen bu boruların çapları 15-20 cm, boyları 30-50 m 

kadardır. Yatay boruların çapı, boyu ve sayıları akiferin özelliklerine ve istenen suyun 
miktarına göre değişir.  

 
Şekil 2.9: Kollektör kuyu muhafaza borusu ve filtresi 

2.2.3.9. Burgu ile Açılan Kuyular 
 
Yer altı suyu tablası yüzeye yakın ve geçirgenliği yüksek olan çimentosuz kum çakıl 

gibi akiferlerde el burguları veya motorlu burgularla kuyular açılır. Derinlikleri genel olarak 
30 metreyi geçemez. Çapları 30 cm kadar olabilir. Elle veya motorla döndürülen burguların 
ucunda kesici bir konik uç bulunur. Burgu ile açılan kuyularda her seferinde burguyu 
boşaltma gerekliliği, bu metotla açılan kuyuların derinliğine bir sınırlama getirir. 

   
Şekil 2.10: Burgu ile açılan kuyular 
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2.2.3.10. Çakma Kuyular  
 
Su düzeyinin derinde olmadığı kohezyonsuz (kum-çakıl) zeminlerde, yersel su 

gereksinimlerinin karşılanmasında, boruların zemin içine çakılması yolu ile açılan 
kuyulardan yararlanılır. 

Bu kuyular, alt ucunda sivri bir ucu bulunan boruların üzerlerine balyoz veya 
tokmaklarla vurulması sonucu zemine çakılması ile açılır. Bu işte çalışanlarca, çakma 
sırasındaki zeminin davranışı ve ilerleme hızına göre ortamın cinsi hakkında bilgi sahibi 
olunabilir.  

En alttaki boru deliklidir (filtre). 3-10 cm çaplı boruların 25 m’ye kadar çakılması 
olasıdır. En alttaki borunun etrafında, yer altı suyunun kuyu içine girişini sağlayan dairesel 
ya da uzun yarıklar bulunur. İnce kumlu akiferlerde, kumun kuyuyu doldurmasını önlemek 
amacı ile boru etrafına ince kafes teli sarılır.  

Bu kuyuların verimi genellikle 0.5-2.3 l/sn. arasında değişir.  

 
Şekil 2.11: Çakma kuyu kesiti 

 
2.2.3.11. Sondaj Kuyuları 

 
Kaba kum, çakıl, yumuşak kil gibi ortamlarda basınçlı su ile sondaj kuyuları açılır. Bu 

yöntemle 15 cm çapında 100 m derinliğe kadar kuyu açılabilir.  
 
Su sondajları, darbeli, döner (rotari) veya kombine (darbeli+döner) yöntemlerden biri 

kullanılarak araştırma veya üretim amaçlı olarak yapılır. Üretim amaçlı yapılan sondajlar 
genellikle bir tasarıma göre yürütülür ve bunlara su sondaj kuyuları adı verilir. Bir su sondaj 
kuyusunun aşamaları, tasarım, delme, borulama, yalıtım ve pekiştirme, çakıllama, yıkama, 
geliştirme, su verim deneyleri ve sterilizasyondur.  

 



 

 36

 
Şekil 2.12: Derin kuyu ön projesi 

 
2.2.3.12. Yarma Galeri ve Tüneller 

 
Tüneller bir dağın ya da tepenin tabanında, genellikle alüvyal malzeme içerisinde 

açılan yukarı ucu yer altı suyu tablası ile kesişen hafif eğimli tünellerdir. Düşey şaftlar, 
tünelin tavanından yer yüzeyine doğru uzanır. Bu şaftlar, kazı sırasında havalandırma işlemi 
için aynı zamanda kazılan malzemenin uzaklaştırılması için kullanılır. Birkaç kilometre 
uzunluğunda olabilir hem sulama hem de kentsel su sağlama amaçlı kullanılır. 

 
İnfiltrasyon galerileri, değişik boyutlarda yapılmış, pratikte su toplayan basit birer 

kuyudur. Bu galeriler, akarsuların ya da göllerin kenarlarındaki kumlu, çakıllı ya da kumlu-
çakıllı yerlerde yapılır. Su kenarından 15 m veya daha fazla uzaklıkta yapılmalıdır. Suyun 
nakledileceği yere pompalanmasını sağlamak için su içeren kumlu bölgede hendek açılır ve 
su delikli boruda, taş veya başka bir malzeme ile yapılmış kemerli bir galeride toplanır. Az 
çakıllı, uygun yapıda bir yere rastlanıldığı takdirde çok bol su elde edilmesi mümkündür. 
İnfiltrasyon galerileri, su tabakası içinde delinmiş bir tünelde olabilir. Bu tünel, toplanan 
suyun kendi cazibesi ile akacağı şekilde yapılır.  
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Kuyular zeminde açıldıktan sonra donatılarak tamamlanmalıdır. Kuyuların 
tamamlanması için kuyunun kaplanması, kaplamanın çimento şerbeti ile takviyesi, kum çakıl 
filtrelerinin seçimi ve yerleştirilmesi, kuyu başlık hücresinin teşkili ve uygun teçhizatın 
seçilmesi gerekir.  

 
2.2.4. Yer Altı Sularının Kirlenmesi ve Kirlenmeye Karşı Korunması  

 
Yer altı sularının doğrudan doğruya kirlenmesi akiferlere, kirleticiler veya kimyasal 

değişmelere yol açan maddeler taşıyan atık suların karışması ile olur. Dolaylı kirlenme 
genellikle fazla çekim veya yer altı suyunun çok fazla kullanılması ile daha derin 
formasyonlardan akiferlere istenmeyen mineral bileşiklerin geçmesidir. Burada en çok 
görülen problem tuzluluğun artmasıdır. 

 
Yer altı sularını kirleten birçok etmen vardır. Evsel atıklar nitrat ve nitrit oranını 

artırır. Sudaki nitrit bebeklerde methemoglobinemi yapar. Organik bileşiklerin oksitlenmesi, 
gübreler sıvı atıklar, nitrojen bakterileri ile atmosfer hidrojeninin bağlanmasıyla kirlenir. 
Günümüzde deterjan, pestisit, ağır metal kirliliği artar. 

 
Yer altı sularının kirlenme nedenleri şöyle sınıflandırılır: 
 

 Endüstriyel kirlenme; yer altı depolama tanklarından sızıntılar, tarımsal akıntılar, 
elverişsiz endüstriyel uygulamalar, madencilik uygulamaları, atık kimyasalların 
toprak altına enjeksiyonu, korozif sular en önemli kirleticilerdir.  

 Evsel kirlenme; evsel kirlenme etkenlerinin başında lağım ve çöpler gelir. Lağımlar 
genellikle insan dışkı ve idrarını içerir.Günümüzde geliştirilen bazı araçlar çöplerin 
öğütülerek lağım sularına verilmesini sağlar. Deterjanlar bir diğer evsel kirlenme 
nedenidir.  

 Bakteriyolojik kirlenme; su kirliliği insan sağlığının büyük oranda tehlikeye 
düşmesine neden olur. Lağım suları ile kirlenen sularda bakteri ve virüs oranı artar. 
Tifo dizanteri, hepatit, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların bu yolla yayılımına 
sebep olur.  

 Tarımsal kirlenme; tarımda üretimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal 
gübreler, böceklerle mücadelede kullanılan bir takım kimyasal zehirler yağmur 
suları ile toprak altına geçerek yeraltı sularının kirlenmesine neden olabilir.  

 Isıl kirlenme; su kütlesinin sıcaklığını artırıcı katkılar ısı kirlenmesi olarak 
adlandırılır. Elektrik santrallerinde ve diğer endüstrilerde makinelerin soğutulması 
amacıyla kullanılan su, herhangi bir biyolojik kirlenme olmadan diğer su 
kaynaklarına verilse bile suyun sıcaklığını artırır ve suda yaşayan birçok bitki ve 
hayvanı öldürür.  
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2.2.4.1. Yer Altı Suları ile İlgili Kirletme Yasakları ve Düzenlemeler 
 
 Yer altı sularının kirlenmemesi için  ilgili gerçek ve tüzel kişiler her türlü tedbiri 

almak zorundadır.  
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre yer altı sularının beslenme 

bölgelerinin kirletilmemesi ve buralara atık atılması yasaklanmıştır. 
 Yer altı sularının kullanılması ve korunmasına ilişkin 16 Aralık 1960 tarihli ve 

167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne verilen yetki ve sorumluluklar saklıdır. 

 Yer altı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik 
ve bozulmalarda, kirletici kaynak belirlenir ve kirleticilere 2872 sayılı Çevre 
Kanununa göre cezai işlem yapılır.  

 Yer altı suları bulunan beslenme havzalarından malzeme temin edilmesi 
durumunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınmalıdır. 

 Deniz kıyısı bölgelerinde, yer altı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su 
girişimini önleyecek emniyet tedbirleri alınmak zorundadır. Emniyetli çekim 
değerinin aşılmasına yol açan kaçak kuyular, idare tarafından belirlenerek 
kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı 
kapsamına girer. 

 Kalıcı nitelikteki kirleticileri uzun süreler sonunda kuyu ve drenlerden ortaya 
çıkması muhtemel olduğundan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Suda 
Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde adı geçen ve hiçbir şekilde çevresel 
ortamlara verilemeyeceği belirtilen maddelerin kullanımı yasaktır. 

 Yer altı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerilerinin toplu içme 
suyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafelerde 
hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişine izin verilmez. Bu koruma 
tedbirini uygulayabilmek için yer altı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli 
tel ile çevrilir.  

 Koruma alanının büyüklüğü yerel şartlar dikkate alınarak idarece azaltılabilir ya 
da arttırılabilir. Gerektiği hâllerde ikinci bir koruma bandı oluşturularak, bu 
alanın yapılaşmaya izin verilmeksizin yalnızca geçiş, rekreasyon gibi amaçlarla 
kullanımına izin verilebilir.  

 Atık sularla veya yağmur suları ile çözünerek yer altı suyuna taşınabilecek 
nitelikteki maddeler, yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan 
depolanamaz.  

 Yer altı sularının içme suyu amacıyla kullanıldığı bölgelerde; kullanılan tarım 
ilaçları, gübreleme konularında, atık sularla sulama yapıldığı takdirde, sulama 
suyu miktarı ve sulama programı gibi hususlarda Tarım Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığının ilgili birimlerinin görüşleri ve izinleri alınır. 

 Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali 
göz önüne alınarak yer altı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.  
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2.2.5. Su Kuyularının Sağlık Kontrollerinin Önemi 
 
Kirli su, çeşitli hastalıkların yayılmasının nedenidir. Kuyu suyunun elde edildiği yer 

altı suyunun güvenli olması önemlidir. Ayrıca kuyunun açıldığı bölgenin sanayileşme 
durumu, kirlilik kaynaklarına göre kuyuların kirlenme riskini artırır. Korumasız, kötü 
yerleştirilmiş ve yapılmış, suyundan kuşkulanan özel veya genel kuyular, çevre ve halk 
sağlığı açısından önemli sorunlar yaratır. Bu kuyuların iyileştirilmesi çalışmalarında sosyal 
ve ekonomik problemlerle karşılaşılır. Bu konuda, toplumun kuşkulu suyu kullandığını 
bilinmesi yeterli değildir. Bu gibi kuyuları kullananlar şimdiye kadar sorunla 
karşılaşmadıklarını söyleyebilirler. Burada eğitimin önemi büyüktür. Bunu önlemek için hem 
kuyunun yapımı hem de kullanılırken kontrollerinin yapılması ve dezenfeksiyonu şarttır.  
 
2.2.5.1. Kuyuların Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kuyu açmak için ilgili kurum ve teknik kuruluşlardan yardım alınmalıdır. 
 Kuyular, hela çukuru gibi kirleticilerin seviyelerinden aşağıda inşa 

edilmemelidir. Helâ çukurundan en az 25 m, septik çukurlardan, lağımlardan en 
az 15 m, derin sızırma çukurlarından 50 m, hayvan otlaklarından 35 m, ahır 
drenajlarından 50 m, akıntı sularından 15 m uzakta açılmalıdır. 

 Kuyunun üzeri en az 120 cm çapında beton bir kubbe ile örtülmeli, yağış 
sularının kolayca kuyuya sızmaksızın akıp gitmesi sağlanmalıdır. 

 Akıntı ve yağış sularının sızmasını önleyebilmek için akıntı ve yağış sularının 
birikme yerlerinden en 50 cm yükseklikte bir bileziği bulunmalıdır. Örtüsü 
kubbe biçiminde olmalıdır. Gereğinde üzerine sızdırmaz materyallerden, saç vb. 
diğer çatı kaplamasından tavan yapılmalıdır ancak çatıdan sızan suların kuyuya 
yakın yerden değil, uzaktan akıp gitmesini sağlayacak boru sistemi gereklidir. 

 Kuyu duvarlarının bütünüyle ya da en azından 3 metre derinliğe kadar 
sızdırmaz biçimde yapılması gereklidir. 

 Kirleticiler kuyuya, yer altı suyuna doğrudan karışarak, yüzeyleri dikey olarak 
geçer veya yüzeysel akıntılara ulaşır. Bunların önlenmesi gereklidir. 

 
Diğer taraftan kemiricilerin veya diğer hayvanların kuyuya girmesi ya da düşmesi 

engellenmelidir. 
 

2.2.5.2. Kuyuların Sağlıklı Kontrollerinin Yapılması 
 

 Kuyu yerinin komşu binalarla ve kirletici kaynaklarla olan ilişkisi, 
 Kuyu yerinin eğimi, 
 Kuyu çevresindeki drenaj durumu, 
 Kuyu platformunun durumu, 
 Su alma yöntemi, 
 Kuyu kaplamasının durumu, 
 Kuyudan girerek yer altı suyunun kirlenmesine neden olan diğer faktörlerin 

bilinmesinde yarar vardır. 
 
Bunların kayıt altında olması gerekir. 
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Diğer taraftan eski deney kuyularının veya kullanılmayan suyu tükenmiş kuyunun, 
kirli sularla akiferi kirletmesini önlemek için kapatmak gerekir (Kalın ve akıcı çamur veya 
çimento harcı, kuyun kapatılmasında en etkili malzemedir.). 

 
2.2.5.3. Kuyu Kontrollerinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 Kuyunun tulumbalı olup olmadığına dikkat edilir. 
 Kuyunun yakınında bulunan tuvaletle toprağın özelliğine göre en az 25 m 

mesafe bulunmalıdır. 
 Kuyu evin önünde, tuvalet evin içinde ise evdeki tuvalet çukurunun kuyuya 

sızma tehlikesi önlenmelidir. 
 Kuyu, eğimli bir arazide yapılmışsa tuvalet kuyudan daha yüksek düzeyde 

olmalıdır. 
 Çevrede kuyuya sızıntı yapabilecek sıvı atıklar bulunmamalıdır. 
 Yüzeysel sıvı akıntılarının, kuyudan çekilen sulardan taşan veya dökülen 

kısımların yağmur sularının doğrudan kuyuya sızmasını engelleyecek, geçirgen 
olmayan bir kuyu çevresi basamağı bulunmalıdır. 

 Kuyunun iç duvarı, yüzeyine 3 m derinliğe kadar su geçirmez biçimde örülmüş 
ve kaplamış olmalıdır 

 Su borusu, beton tablaya sızdırmayacak biçimde yerleştirilmiş olmalıdır.  
 Kuyunun suyu düzenli aralıklarla klorlanmalıdır. 
 Kuyuya tulumba takılmamış ve çıkrıklı ise kuyunun ip, çıkrık ve kovasının 

kirlenmesini önleyecek tedbirler alınmış olmalıdır. Kuyudan su temin ederken 
rutin olarak suyun bakteriyolojik analizlerinin ve dezenfeksiyon işlemlerinin 
sürdürülmesi gerekir.  

 
Genel kural olarak dezenfeksiyon, kuyu inşaatının genellikle göz ardı edilen bir 

aşamasıdır. Uygulamada yeniden inşa edilen bütün kuyular gerek elle yapılan kazı sırasında 
gerekse boruya yapışan yabancı maddelerden kirlendiğinden dolayı, kuyu tamamlandıktan 
sonra dezenfekte edilmelidir. 

 
2.2.5.4. Kuyuların Dezenfeksiyonu 

 
Kuyuların dezenfeksiyonunda uygun büyüklükte kullanışlı kaplardan yararlanılır. 

Kuyu suyunun az, orta ya da çok olmasına göre 3-6-9 oranında kireç kaymağı ya da sodyum 
hipoklorit çözeltisi kaba konur. Kireç kaymağının % 25, sodyum hipokloritte ise % 10 
oranında aktif klor içermesi istenir. Klor çözeltisi ihtiva eden bu kaplar, bir ip yardımıyla 
kuyuya sarkıtılır. Boyun hizasına kadar suya batması sağlanır ve 48 saat sonra difüzyon 
yoluyla suya karışır. Ancak kuyu sıcaklığının -10°C altına inmesi durumunda klorun suya 
karışması durur. 

 
2.3. İçme ve Kullanma Suyu Üniteleri  

 
İçme ve kullanma suyu üniteleri, su iletim tesisleri ve depo, şebeke ve yardımcı 

ünitelerden (maslak, vantuz vb.) oluşur. 
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2.3.1. Suyun İletimi  
 
Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını sağlamak için kaptajdan 

alınan suyun depolara veya arıtım tesislerine getirilmesine suyun iletimi, bunun için 
kullanılan yapılara iletme veya isale denir.  

 
Projelendirilmesinde boruların çapları 30 yıllık su ihtiyacı göz önünde bulundurularak 

yapılır. İsale hat çalışması, hat kanalının minimum 1.30 m kazılması, boru açma, boru serme, 
gömme ve kapatma işlerini kapsayan bir çalışmadır. Hat güvenliği, arızalar ve dezenfeksiyon 
için çift isale hat borusu kullanılması tavsiye edilir. 

 

 
Resim 2.6: İsale hattı görüntüsü 

2.3.2. Terfi 
 
Suyun iletileceği depo, kaptaj yerinden yüksekte ise su pompajla kaptaj yerinden 

depoya iletilir. Pompalar ya elektrik enerjisiyle ya da akaryakıt ile çalışır. Bu yüzden bu 
sistemde suyun kaptaj yerinden depoya nakli için sürekli olarak enerji tüketilir. Bu tip 
sisteme terfili sistem (basınçlı) denir. Projelendirmede boru çapları 20 yıllık su ihtiyacı göz 
önünde bulundurularak hesaplanır.  

 
2.3.2.1. Kombine İletim Sistemi  

 
Kombine iletim sistemi, kaptaj ile depo arasındaki arazinin özelliğine göre su 

kaptajdan belirli bir noktaya kadar pompayla iletilir. Bundan sonra ise su depoya kadar, 
yeterli yükseklik farkının olduğu için yer çekimi etkisiyle iletilir. Bu tip iletime bileşik iletim 
sistemi denir. 

 
2.3.2.2. İletim Boruları 

 
İçme suyu tesislerinde ve suyun iletilmesinde son yıllarda değişik yapıda borular 

kullanılmıştır. Bunlar font, asbest çimento, çelik ve plastik borulardır. 
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Günümüzde ise içme suyu şebekelerinde kanserojen etki olmak üzere insan ve halk 
sağlığına zararlı olmalarından dolayı kurşun, asbest çimento, beton, font borular 
kullanılmamaktadır. Bunların sağlık açısından ve aşınma, çökelme aşınma problemleri ile 
montaj problemlerini, çokluğu sebebiyle daha çok plastik borular tercih edilir. Gelişen 
teknoloji ile döşeme kolaylığı, taşınma ve maliyet tercihlerde etkili olmaktadır. İçme 
sularında boruların cinsleri ne olursa olsun, iç kaplamalarının veya suyla temas eden 
yüzeylerinin sağlığa zarar verecek nitelikte herhangi bir kimyasal kaplamayla kaplanmasına 
izin verilmez. Bütün uygulamalarda bu kurala uyulur.  

 
İsale hattı inşasında, boruların ek yerlerini sızdırmasız bir şekilde sabitlenmesi gerekir. 

Aksi takdirde sularda kirlenme olasılığı ortaya çıkar.  
 

 

 
Resim 2.7: İçme sularında kullanılan boru çeşitleri 

 
2.4. Depolar 

 
Kaynak ve tüketici depoları olarak iki grupta incelenir. Birinci grupta kaynak sularının 

kaptaj edilmesi sırasında yapılan depolar diğeri ise kaptajdan isale hatları ile alınan suların 
bir depoda biriktirildikten sonra sarfiyat yerlerine dağıtılması amacıyla yapılan depolardır.  

 
Depoların görevleri:  
 
 Sarfiyatların dengelenmesi: Depoların görevlerinin başında şebekedeki su 

sarfiyatının düzenlenmesi gelir. Günün muhtelif saatlerinde şebekede kullanılan 
su isaleden gelen sudan fazladır. Bu durumda aradaki fark su deposundan 
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karşılanır. Sarfiyatın az olduğu saatlerde isaleden gelen fazla sular ilerde 
kullanılmak üzere depoda birikir.  

 İşletme emniyeti: İsale hatlarında meydana gelebilecek arızalara karşı bir 
emniyet görevi görür. İsaledeki tamir ve bakım sırasında depo şehre bir süre 
için su temin eder. Ayrıca su depoları şebeke borularının sürekli su ile dolu 
olmasını sağlar, böylece şebeke kirlenmeye karşı korunmuş olur.  

 Gerekli basıncın temini: İçme suyu şebekelerinde, suların yüksek binaların üst 
kotlarına çıkabilmesi için borulardaki su basıncının belirli bir değerin altına 
düşmemesi istenir. Depolar şebekedeki işletme basıncını temin eder.  

 Yangın söndürme suyunun temini: Yangın sırasında kullanılmak üzere bir 
miktar suyun sürekli olarak depoda tutulması gerekir. Depo boyutlandırılırken 
normal sarfiyatların yanında bu miktarın da göz önüne alınması gerekir.  

 Memba ve ara deposu olarak vazife görmesi: Şebekenin birden fazla hazne 
ile beslenmesi hâlinde (katlı şebekelerde) haznelerin bir kısmı diğer hazneler 
için memba vazifesi de görebilir. Bu durumda böyle hazneler kaptajdan gelen 
sular ile diğer hazneler arasındaki farklı giriş çıkışları dengeleyecek şekilde 
boyutlandırılır.  

 
Resim 2.8: Yarı gömme ve ayaklı su deposu 

2.4.1. Su Deposu Çeşitleri 
Su depolarını şekline, malzemesine, yapılış yerlerine, kapasitelerine, deponun toprak 

zeminde oturma durumuna göre sınıflandırmak mümkündür. Küre, silindirik, kâgir, 
dikdörtgen veya kare şeklinde beton, betonarme yapılabilir.  

 
 
 

  

Dikdörtgen veya kare kesitli depolar  
Dikdörtgen hazneler aynı zamanda beton, 
betonarme veya ön gerilmeli betondan ve 
kâgir  yapılabilir. 100 m³ ten küçük 
haznelerin dikdörtgen kesitli yapılması 
daha ekonomiktir.  
Depolar Hacmi Yönünden  
Küçük   :V < 500 m³ 

Silindirik hazneler 
1000 – 5000 m³ arasındaki 
depolar betonarmeden  
Hacim > 5000 m³ metal veya ön 
gerilmeli betondan yapılır. 
Silindirik depolar kargirden 
yapılmaz. 
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Depoların zemindeki durumu yönünden: 
 
 Gömülü depolar: Yerleşim merkezi civarında yeteri kadar yüksek kotlu 

tepelerin bulunması hâlinde inşa edilir. Depo zemine gömülü durumda ve depo 
üzeri 0,50-1 m arasında toprakla örtülür. Böylece depo şehrin görünüşünü 
bozmaz, sıcaklık değişimlerinden etkilenmez ve sabotaja karşı emniyetlidir. 
 

 Yarı gömülü depolar: Deponun yarısı zeminde, yarısı yukarıdadır. Özel tecrid 
maddeleri sıcaklık değişiminden etkilenmemesi için kullanılır. Kazı masrafı 
azdır. Bunlar içinde nispeten yüksek kotlu yerler gereklidir.  
 

 Ayaklı depolar (su kuleleri): Ayaklı depolar doğal yüksekliklerin yetersiz 
olduğu, şehir merkezi civarında şebekedeki gerekli basıncı sağlayacak şekilde 
yüksek noktaların bulunmaması halinde inşa edilir. Ayaklı depolar sabotaj 
bakımından emniyetli değildir. Ayrıca inşaat maliyeti büyük olduğundan 
(gömülü haznenin 4–5 katına mal olmaktadır) hacimleri fazla büyük 
tutulmamalıdır. Ayaklı depolar 50 yıllık ihtiyaca göre boyutlandırılır. Daire 
planlı olan ayaklı kuleler 200 m’den büyük olması hâlinde çift bölmeli yapılır. 
Su yüksekliği 5–7 m arasında değişir. Çelik veya betonarmeden inşa edilir.  

 
 İller Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlanmış çeşitli tipte depo projeleri 

mevcut olup, uygulama zorunluluğu vardır. 
 Depo yapısı estetik bakımda tatmin edici olmalı, depo edilen suların 

özelliklerini (tat, renk, mikrobiyolojik vb.) bozmamalı, her türlü kirlenme 
ihtimalini ortadan kaldırmalıdır. 

 Temizlenmesi kolay olmalı, depolardaki sulardan kolayca numune 
alınmalı, depo içindeki sular üniform olarak bulunmalıdır. 

 Depolar, suların çok ısınmasını ve çok soğumasını engellemelidir. 
 Depolar ışık girmeyecek ve ısı geçirmeyecek şekilde yapılmalıdır. 
 Depolarda giriş ve çıkış boruları, vanaları, numune alma musluğu 

manevra odalarının içine konulmalıdır.  
 Depo içerisindeki suyun sirkülasyonunu dalgıç perdeler, ara bölmeler, 

giriş ve çıkış yerlerinin konumu ayarlanarak suyun az veya çok, sürekli 
olarak yer değiştirmesi veya klorlamadan sonra suyun gereği kadar 
depoda bekletilmesi sağlanmalıdır.  

 Depoda aşırı su yükü hâlinde boşalmayı sağlayacak savak sistemi 
bulunur. Belirli bir dolum seviyesinden sonra akımı otomatik olarak 
kesen mekanizmalar da bulunmalıdır.  

 Depo yeri suyun dağıtıldığı bölgeye uygun olmalıdır. Şebekeye yakın ve 
merkezi bir yerde olmalıdır.  

 Deponun kotu ise şebekenin minimum ve maksimum yüksekliklerine 
göre belirlenmelidir.  

 Depo güvenliği sağlanmalı ve suların dezenfeksiyonu için gerekli 
ekipman bulundurulmalıdır.  

 Düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir. 
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2.4.2. Su Depolarının Temizlenmesi 
 
Güvenli içme ve kullanma suyu temininde önemli basamaklardan biri su depolarının 

düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesidir. Çünkü su depolarında zamanla suda 
çözünmeyen katı partiküller, algler ve mikroorganizmalar çoğalmaya başlayabilir. Bu 
nedenle her depo çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik olarak her depo mutlaka 
düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

 
Depo kirliliğinin en temel göstergesi suyun bulanıklaşmasıdır. Ayrıca koku, tat 

değişikliği de önemli göstergelerdendir. Bu tür olumsuzlukların oluşmasına fırsat 
verilmemesi için altı ay bir veya yılda en az bir kez su depoları temizlenmelidir. Ancak bu 
tür değişiklikler olmasa bile yılsa en az bir kez su depoları temizlenmelidir. Özellikle 
sonbahar yağışlarının yoğun olduğu ekim-kasım aylarında ve yükseklerdeki karların erimeye 
başladığı nisan-mayıs aylarında depolar temizlenmelidir.  

 
Depo Temizliğinin Aşamaları 
 
 Dağıtım vanasını ve temiz su giriş vanasını kapatın ve depodaki tüm suyu 

tahliye vanasından dışarı boşaltılır,  
 Deponun dibinde biriken sedimentleri (balçık, mıcır) uygun ekipmanla deponun 

dışına çıkartılır, 
 Deponun tüm yüzeyleri (taban ve tavan dahil) temiz bir fırça kullanılarak  

yıkanır. 
 Deponun tüm yüzeyleri klor solüsyonu (en az %10'luk) veya kireç kaymağı 

(kalsiyum hipoklorür) ile fırçalanarak yıkanır. 
 Depodan çıkılır. 
 Deponun üzerindeki açıklıktan güçlü bir su kaynağı ile yıkanan tüm yüzeyler 

temiz su ile durulanır ve bu durulama suyunun depoda birikmeden tahliye 
borusundan dışarı atılması sağlanır. Bu aşamadan sonra tekrar depoya girilmez. 

 
Depo doldurulur ve 5 ppm olacak şekilde klorlanır. Dağıtım vanalarını açılır ve 

şebekeye su verilir. Depodaki su seviyesi yarıya inene kadar bu işleme devam edilir ve daha 
sonra dağıtım vanasını da kapatarak en az dört saat veya ideal olarak gece boyunca depo 
giriş ve çıkışını kapatarak depo iç yüzeylerinde oksidasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin 
gerçekleşmesi sağlanır. Bu şekilde şebeke sisteminin dezenfeksiyonu da sağlanmış olur. 

 
Tüm şebekenin ve muslukların kolayca kontrol edilebileceği birimlerde yukarıda 

sayılan işlem kolayca gerçekleştirilebilir. Ancak çok sayıda kişi tarafından kullanılan 
depolarda şebeke sisteminin ve tesisatın dezenfeksiyonu için zaman planlaması dikkatlice 
yapılır. Bu amaçla depo temizliğinden sonra depo suyu yüksek doz klorla klorlanıp kişilerin 
normal olarak iki saat kadar kullanması sağlanır ve daha sonra dağıtım vanasını kapatmaya 
gerek kalmadan sabaha kadar yüksek dozda klor içeren su depoda kalır. Deponun 
kapasitesine ve kişilerin su kullanım özelliklerine göre saat ayarlaması en uygun şekilde 
yapılmalıdır. 
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Depo gibi sabit su kaynaklarının klorlanmasında yaşanan sorunlardan birisi de suya 
ilave edilen klorun kısa sürede ve dengeli (homojen) biçimde dağılmamasıdır. Bu nedenle su 
dolaşım sistemi (sirkülasyon) bulunmayan depolarda klorlamadan önce depo yarıya kadar 
doldurulmalı ve ilave edilmesi planlanan klorun tamamı bu suya eklendikten sonra deponun 
kalan kısmı doldurulmalıdır. 

 
Depodaki su; dört saatin sonunda veya sabah erken saatlerde tahliye vanası aracılığı 

ile tamamen boşaltılarak temiz su dolması sağlanır ve dağıtım vanaları açılarak normal 
düzeyde (0.1-0.8 ppm) klorla klorlama işlemine devam edilir. 

 
2.5. Maslaklar  

 
İletim hattında kaptaj ve depo arasındaki yükseklik farkı çoksa boruda basınç artabilir. 

Kullanılan boruların dayanıklılığı azsa maslaklar yapılır. Maslak iletim hattı üzerinde 
yuvarlak veya dikdörtgen biçimli özel depolardır. İletilen su buraya boşaltılır ve karşı 
taraftan çıkarak akışına devam eder. Böylece sistem üzerindeki basınç ortadan kaldırılmış 
olur. 

 
Kaptaj özelliklerinde yine perde beton ve seramik kaplı olarak imal edilen isale hattan 

gelen kaynak suyunun basıncının yükseldiği noktalarda yapılarak basıncın kırılmasını 
sağlayan su yapılarına kırıcı maslak denir. 

 
Şekil 2.13: Maslak ve toplama odası detayı 

 

2.6. Vantuzlar 
 
Basınçlı sistemlerde iletim hattının depoya doğru ilerlemesi sırasında engebeli araziyi 

taklit ederek kıvrım yapmak zorunda kalması sistemde tepe ve çukur noktaların oluşmasına 
yol açar. Basınçlı kapalı sistemlerde basınç altında erimiş olan gazlar basıncın azalmasıyla 
serbest hâle geçerek tepe noktalarında birikebilir ve bu gaz kabarcıkları bazen akımın 
engellenmesini sağlayacak kadar fazla olabilir. Bunların alınması için otomatik olarak 
çalışan vantuzlar yapılmaktadır. Eğer basınç azsa bu kez hava bacaları yapılır ve özel vana 
mekanizması ile hava boşaltılır. 
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Şekil 2.14: Vantuz detayı 

 
Bu havayı çıkarmak için borunun tepe teşkil eden kısmına vantuz konulur. Vantuz 

otomatik olarak biriken havayı zaman zaman tahliye eder. Eğer boru içindeki basınç 3-4 
m’nin altında ise vantuzlar çalışmaz, bu takdirde hava bacaları yapılır.  

 

 
Şekil 2.15: Vantuz ve tahliye detayı 

2.7. Tahliyeler 
 
Basınçlı iletim hatlarındaki çukur bölgelerde tortu birikebilir. Bu nedenle söz konusu 

bölgelerde küçük dikdörtgen odacıklar yapılır ve gerektiğinde sistemden atılan su ile birlikte 
söz konusu tortular uzaklaştırılır. Basınçlı iletim hatlarındaki arızaları gidermek için hattın 
en alt kısmına yapılan dikdörtgen şeklindeki küçük odacık içerisine yerleştirilen T borusu ve 
bu borunun ucuna takılan vana ile gerekli görüldüğünde su atılır. Buna tahliye denir.  

 
Bunlardan başka, tevkif vanaları, tespit kitleleri, hava bacaları, süzgeçler (krepinler), 

hat vanaları, dere geçitleri, istinat duvarları gibi iletim hattında yapılan tesisatlar bulunur.  
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Şekil 2.16: İller Bankasınca hazırlanmış tahliye odası tip projesi detayı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İçme ve kullanma suyu temin edilen yerlerin ıslahını yapınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sağlıklı ve güvenli su teminini 
sağlamaya yönelik kontroller yapınız. 

 Su kaynaklarının korumasını, kullanıma 
uygunluğunun kontrolünü, sekonder 
kirlenmenin kontrolünü ve eğitim 
aşamalarını incelemelisiniz. 

 Sağlıklı ve güvenli suyun temin edilmesi 
için mevcut mevzuatı incelemelisiniz. 

 Sağlıklı ve güvenli su temin edilmesi 
için hangi yapıların ve işlemlerin 
yapılması gerektiğini incelemelisiniz. 

 Sarnıçların kontrolünü yapınız. 

 Sarnıçların inşa edilmesinde uyulacak 
kriterleri ve sarnıçlardan sağlıklı su 
temin edilmesi için gerekli olan koşulları 
incelemelisiniz. 

 Su kaynaklarının kontrolünü yapınız. 

 Yönetmeliklere göre yer altı sularının 
korunması için yapılması gerekenleri 
incelemelisiniz. 

 Yer üstü su kaynaklarının ve yer üstü su 
kaynaklarının korunması amacıyla ilgili 
yönetmeliklerde uygulanması 
gerekenlerin neler olduğunu araştırınız. 

 Kaptajlarda uyulması gereken teknik ve 
hijyenik şartları kontrol ediniz. 

 Yaşadığınız çevrede kaptajları 
inceleyerek teknik ve hijyenik açıdan 
inceleyiniz. 

 Depolarda uyulması gereken teknik ve 
hijyenik şartları kontrol ediniz. 

 Su depo çeşitlerini, nerelerde ve hangi 
kriterlere göre yapılacağını, var olan 
depoların hangi kriterleri taşıyacağını 
incelemelisiniz. 

 Kuyuların teknik ve sağlık açısından 
taşıması gereken şartları kontrol ediniz. 

 Çevrenizdeki kuyuların tiplerini ve 
sağlık kriterlerine uygun inşa edilip 
edilmediklerini öğreniniz. 

 Mevcut kuyuların kirlenmemesi için 
yapılacak işlemleri öğreniniz. 

 Kuyulardan su temin işlemi sırasında 
dikkat edilmesi gereken hususları 
incelemelisiniz. 

 İletim tesislerinde uyulması gereken 
sağlık ve teknik şartları kontrol ediniz. 

 İletim hattında kullanılan boru çeşitlerini 
ve özelliklerini incelemelisiniz. 

 İletim hattı döşenmesinde dikkat 
edilecek hususları incelemelisiniz. 

 Vantuz, maslak, tahliye odasının teknik 
ve hijyenik kontrolünü yapınız. 

 Su isale hattındaki vantuz, maslak, 
tahliye odalarını inceleyerek teknik ve 
hijyenik yönden incelemelisiniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz, doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi, yer altı suyu işletme sahaları içinde belge alınarak açılması 

gereken kuyuların adedi, yeri, derinliği ve diğer özellikleri ile çekilecek su miktarını 
belirleyen kurumdur? 
A) Bayındırlık Bakanlığı  
B) Belediyeler  
C) Sağlık Bakanlığı  
D) Çevre ve Orman Bakanlığı  
E) Devlet Su İşleri  

 
2. Aşağıdakilerden hangisi, iletim hattında kaptaj ile depo arasındaki yükseklik farkı 

fazla olduğunda boruda basıncı düşürmek için yapılan, daire veya dikdörtgen kesitli 
depodur? 
A) Tahliye odası    
B) Vantuz    
C) Maslak    
D) Baca    
E) Tevkif vanası 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi, su ihtiyacının karşılanması için özellikle akarsulara yakın 

alüvyonlar içinde açılan, geniş alanın sularını toplamak amacıyla akifer içine hidrolik 
krikolarla yatay borular yerleştirilen kuyu tipidir? 
A) Keson kuyu 
B) Kolektör kuyu  
C) Burgu ile açılan kuyu  
D) Basınçlı su ile açılan kuyu  
E) Sondaj kuyusu 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi, yağmur ve kar gibi yağış sularının biriktirilerek içme ve 

kullanma suyu olarak kullanıldığı tesistir? 
A) Adi kuyu    
B) Kaptaj    
C) Depo    
D) Ayaklı depo   
E) Sarnıç  

 
5. Aşağıdakilerden hangisi, su kaynaklarının etrafında koruma mıntıkası teşkil edilir. 

hükmü hangi mevzuata göre düzenlenmiştir? 
A) Sular Hakkında Kanun 
B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
C) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
D) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 
E) Belediyeler Kanunu 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, borunun tepe kısmında sıkışan ve suyun akışına mani olan 
havayı çıkarmak için su tesisatının tepe noktasına konan parçadır? 
A) Vantuz    
B) Maslak    
C) Baca    
D) Tevkif vanası    
E) Tahliye odası 
 

2. Su kuyuların dezenfeksiyonunda, aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulanması 
doğrudur?  
A) Otomatik gaz kloranatörlerle dezenfeksiyon  
B) Basit damlatmalı sistemle kireç kaymağı ile dezenfeksiyon  
C) Sırsız testilerle % 25’lik kireç kaymağı veya % 10 ‘luk sodyum hipoklorit çözeltisi 
ile dezenfeksiyon  
D) Süper klorlama ile kürekle kireç kaymağı ile dezenfeksiyon  
E) Sodyum Hipoklorit çözeltisi ile dezenfeksiyon  

 
3. Su kaynaklarının etrafında koruma mıntıkası teşkil edilir, hükmü aşağıdakilerden 

hangi, mevzuata göre düzenlenmiştir? 
A) Sular Hakkında Kanun 
B) Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
C) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
D) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 
E) Belediyeler Kanunu 
 

4. Halka devamlı olarak güvenilir su temin etmek, suların kirlenmemesi için gerekli 
önlemleri almak, aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 
A) Yerel Yönetimler (Belediye-Köy ihtiyar heyeti) 
B) Sağlık Bakanlığı 
C) İller bankası  
D) Devlet Su İşleri 
E) Çevre ve Orman Bakanlığı 

 
5. İçilebilir nitelikteki su, aşağıdakilerden hangi özellikleri taşımaz?  

A) Kokusuz, kendine has bir tadı bulunmalıdır.  
B) Sıcaklığı 20°C’ de olmalıdır.  
C) Berrak ve renksiz olmalıdır.  
D) Zararlı mikroorganizmalar bulunmamalıdır.  
E) Yeterince iyot ve flor içermelidir. 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi, jeolojik koşulları uygun jeolojik yapıların içinde doğal olarak 
oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya 
teknik usullerle çıkartılan ve filtrasyon (suda asılı kalan çözülmemiş partikülleri 
uzaklaştırmak) dışında herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiş yeraltı sularıdır?  
A) İnsani tüketim amaçlı su  
B) Kaynak suyu 
C) İçme suyu 
D) İçme-kullanma suyu 
E) Yağış suları 

7. Aşağıdakilerden hangisi, içme ve kullanma sularının kullanım amaçlarındandır? 
A) İçme, yemek yapma 
B) Temizlik 
C) Gıda maddelerinin hazırlanması 
D) Tarımda sulama 
E) Hepsi 

8. Aşağıdakilerden hangisi, içilebilir nitelikteki su özelliklerinden değildir? 
A) Kokusuz, kendine has bir tadı bulunmalıdır. 
B) Sıcaklığı 20 °C’ de olmalıdır. 
C) Berrak ve renksiz olmalıdır. 
D) Zararlı mikroorganizmalar bulunmamalıdır. 
E) PH nötr olmalıdır. 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi, suyun doğada yaptığı devirdir?  
A) Kimyasal  
B) Hidroloji  
C) Mikrobiyoloji 
D) Biyoloji  
E) Fizyoloji 
 

10. Yeryüzünde daima hareket hâlinde bulunan sular aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Yer altı suları  
B) Durgun sular  
C) Akarsular  
D) Meteor suları  
E) Kaynak suları 
 

11. Kendi kendine yeryüzüne çıkan sular aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Kaynak suları   
B) Akarsular   
C) Kuyu suyu   
D) Durgun sular   
E)Yağış suları 
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12. Suyun vücuttaki görevleri aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Metabolizma sonucu oluşan artıkların vücuttan atılmasını sağlar.  
B) Vücut ısısını düşürür.  
C) Eklemlerin kayganlığını sağlar.  
D) Besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınmasını sağlar.  
E) Hepsi 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi,  suyun yetişkinlerin vücut ağırlığına oranıdır?  
A)  % 40-50       
B) % 50-60      
C) % 60-70      
D) % 30-40       
E) % 55-60 

  
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 D 
3 C 
4 A 
5 E 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 
2 C 
3 B 
4 E 
5 C 

 
MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 
2 C 
3 C 
4 A 
5 B 
6 B 
7 B 
8 B 
9 D 

10 D 
11 A 
12 E 
13 C 
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