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Özet
Sarısu Deresi Eskişehir ve Kütahya illeri için önemli kullanma suyu kaynağı olan Porsuk Çayı’nın kollarından biridir. Bu
çalışmada, Sarısu Deresi üzerinde evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik kaynaklarını esas alarak seçilen 8 istasyondan bir yıl
boyunca (2017 ve 2018 yılları arasında) mevsimsel olarak su örnekleri alınmıştır. Belirlenen istasyonlardan alınan su
örneklerinde bazı önemli fizikokimyasal (sıcaklık, pH, iletkenlik, tuzluluk, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, bulanıklık,
amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, sülfat, toplam fosfor, biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve kimyasal oksijen ihtiyacı)
parametreler ölçülerek izleme çalışması yapılmıştır. Tüm istasyonlarda örnek alımları sırasında su örneklerinde sıcaklık, pH,
çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik ve tuzluluk parametrelerinin analizleri Thermo Orion Star A329 multi ölçüm cihazı ile
arazide ölçülmüştür. Uygun kaplara yeterli miktarda alınan su numuneleri, uygun muhafaza koşullarında araç tipi buzdolabı
içerisinde laboratuvara getirilerek aynı gün içerisinde su örneklerinde nitrit azotu, nitrat azotu, sülfat, amonyum azotu, kimyasal
oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı, toplam fosfor parametreleri HACH marka Dr2800 spektrofotometre ile ölçülmüştür.
Sonuçlar ulusal ve uluslararası su kalite kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda özellikle 4. istasyonda
organik kirlilik parametre değerlerinde bir artış olduğu belirlenmiştir.
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GİRİŞ
Akarsular ve yer aldıkları havzalar bir çok ekolojik
faktörün etkisi altında bulunmaktadır. Akarsuların coğrafik
konumunun, fiziksel, kimyasal, ekolojik, jeolojik ve
hidrojeolojik özelliklerinin farklı olması barındırdığı bitki,
hayvan ve mikroorganizma türlerinin farklı olmasına neden
olmaktadır. Özellikle şehirleşmenin yoğun olduğu
bölgelerde artan nüfus, endüstri ve tarımsal uygulamalardan
yoğun bir şekilde etkilenen sucul ekosistemlerin sürekli
olarak izlenmesi ekosistem ve insan sağlığı açısından önemli
bir konudur. Yüzey suyu kalite parametrelerinin izlenmesi;
halk ve ekosistem sağlığının korunması, içme ve kullanma
suyu niteliğinin konulan standartlara uygunluğunun
sağlanması, su kalitesinin korunması ve kontrolü için alınan
önlemlerin etkinliğinin belirlenmesi gibi birçok alanda önem
taşımaktadır [1-5].
Bu çalışmada, Eskişehir ve Kütahya illeri açısından
önemli bir yer üstü su kaynağı olan Porsuk Çayı’nın
kollarından birini oluşturan Sarısu Deresi’nden evsel,
endüstriyel ve tarımsal kirlilik kaynaklarını esas alarak
seçilen 8 istasyondan bir yıl boyunca (2017 ve 2018 yılları
arasında) mevsimsel olarak su örnekleri alınmıştır.
Belirlenen istasyonlardan alınan su örneklerinde bazı önemli
fizikokimyasal (sıcaklık, pH, iletkenlik, tuzluluk, çözünmüş
oksijen, bulanıklık, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat
azotu, sülfat, toplam fosfor, biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve
kimyasal oksijen ihtiyacı) parametreler ölçülerek izleme
çalışması yapılmıştır.

MATERYAL VE METHOD
Çalışma Alanı ve Örneklerin Toplanması
Çalışma alanı Porsuk Çayı’nın önemli kollarından biri
olan Sarısu Deresi’dir. İstasyonlar Şekil 1’de koordinatlar
ise Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Örnek alınan istasyonlar
Tablo 1. İstasyonların koordinatları

Örneklerin Toplanması ve Su örneklerinde
Fizikokimyasal Analizler
Tüm istasyonlarda örnek alımları sırasında su
örneklerinde sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel
iletkenlik ve tuzluluk parametrelerinin analizleri Thermo
Orion Star A329 multi ölçüm cihazı ile arazide ölçülmüştür.
Uygun kaplara yeterli miktarda alınan su numuneleri, uygun
muhafaza koşullarında araç tipi buzdolabı içerisinde
laboratuvara getirilerek aynı gün içerisinde su örneklerinde
nitrit azotu, nitrat azotu, sülfat, amonyum azotu, kimyasal
oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı, toplam fosfor
HACH marka Dr2800 spektrofotometre ile ölçülmüştür [68].

BULGULAR VE TARTIŞMA
Sarısu Deresi’nden seçilen istasyonlarda mevsimsel
olarak ölçülen su numunelerindeki fizikokimyasal verilerin
dağılım diyagramları oluşturulmuş ve elde edilen veriler
Avrupa Birliği Komisyonunun tatlısularda balık sağlığının
korunması için sağlanması gerekli olan su kalitesi kriterleri
direktifine (EC Direktifi) [9] ve Türk Çevre mevzuatında yer
alan Yer Üstü Su Kalite Yönetmeliği Kıtaiçi Yer Üstü
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Kaynaklarının Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal Kalite
Kriterleri [10] dikkate alınarak karşılaştırılmıştır (Şekil 2).
Ayrıca,
istasyonlar
arasındaki
fizikokimyasal
parametreler açısından istatistiki bir farklılığın olup
olmadığı SPSS 22 istatistik programı kullanılarak varyans
analizi uygulandıktan sonra Tukey çoklu karşılaştırma testi
ile yapılmıştır (Tablo 2).

Şekil 2. Sarısu Deresi mevsimsel su kalite parametre
değerleri (EC-C/G: Cyprinidler için aşılmamalı; EC-C/I:
Cyprinidler için aşılmaması zorunlu)

Yer Üstü Su Kalite Yönetmeliği’nde su kalite
parametrelerinin sınıflandırma değerleri I (çok iyi), II (İyi),
III (orta) ve IV. (zayıf) sınıf olarak tanımlanmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre,
Sarısu Deresi’nde tespit edilen pH ve sıcaklık değerleri
bildirilen sınır aralıklar arasındadır ve EC kriterlerine göre
balık sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır.
Bulanıklık değerleri açısından incelendiğinde en yüksek
değer 7. istasyonda sonbahar mevsiminde 20,08 mg/L
olarak bulunmuştur. Sarısu Deresi’nden alınan su
örneklerinde ölçülen yıllık ortalama sıcaklık, pH ve
bulanıklık parametreleri açısından istatistiksel olarak
önemli bir farkın olmadığı belirlenmiştir (p<0,05, Tablo 2).
EC Direktiflerine göre çözünmüş oksijen değerinin
Cyprinidlerin bulunduğu sularda 4 mg/L den düşük
olmaması gerektiği bildirilmiştir. Çözünmüş oksijen değeri
en düşük 4. istasyonda yaz mevsiminde ölçülmüş olup
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Kıtaiçi Yerüstü Su
kaynaklarının genel kimyasal ve fizikokimyasal
parametreler açısından sınıflarına göre özellikle 4.
istasyonun çözünmüş oksijen parametresi açısından III.
sınıf olduğu belirlenmiştir. 4. istasyonda tespit edilen yıllık
ortalama çözünmüş oksijen değeri 1., 2., 7., ve 8.
istasyonlardan önemli derecede düşük bulunmuştur
(p<0,05, Tablo 2). 3., 5., ve 6. istasyonlarda ölçülen
çözünmüş oksijen değerleri ile diğer istasyonlarda
belirlenen çözünmüş oksijen değerleri açısından istatistiksel
olarak önemli bir farkın olmadığı belirlenmiştir (p>0,05,
Tablo 2).
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Organik kirliliğin bir göstergesi olan biyokimyasal
oksijen ihtiyacı, Sarısu Deresi’nde en yüksek 4.
istasyonda ölçülmüştür. EC direktiflerine göre BOİ’nin
Cyprinidlerin bulunduğu sularda 6 mg/L değerinin
üzerinde olmaması gerektiği bildirilmiştir. KOİ değeri ise
en yüksek kış mevsiminde 8. istasyonda 18,2 mg/L
olarak ölçülmüştür. 8. istasyonda ölçülen yıllık ortalama
KOİ değerleri, 2. ve 3. istasyonlardan önemli derecede
yüksek bulunmuştur(p<0,05; Tablo 2).
Avrupa Birliği Komisyonunun tatlısularda balık
sağlığının korunması için sağlanması gerekli su kalite
kriterleri direktifine (EC Direktifi) göre amonyum azotu
(NH4-N) değerinin sularda Cyprinidler için en fazla 1
mg/L olması gerektiği bildirilmiştir. Amonyum, suda
azotlu organik maddelerin parçalanması sonucu meydana
gelen ve organizmalar için toksik olmayan bir ara
üründür formundadır [11]. Sarısu Deresi amonyum azotu
parametresi açısından incelendiğinde en yüksek değerin
4. istasyonda sonbahar mevsiminde 1,75 mg/L olarak
tespit edilmiştir. 4. istasyonda alınan su örneklerinde
ölçülen amonyum azotu değerlerinin tüm mevsimler
açısından diğer istasyonlardan yüksek olduğu
belirlenmiştir (Şekil 2). EC Direktiflerine göre nitrit
azotu değerinin Cyprinidlerin yaşam alanlarında 0,03
mg/L değerlerine eşit veya bu değerlerden düşük olması
gerektiği bildirilmiştir. 4. istasyonda ölçülen nitrit azotu
değerlerinin tüm mevsimlerde 0,03 mg/L’den yüksek
olduğu gözlemlenmiştir. Yıllık ortalama nitrit azotu ve
amonyum azotu seviyeleri açısından 4. istasyon ile diğer
istasyonlar arasında istastistiksel olarak önemli bir farkın
olduğu belirlenmiştir (p<0,05; Tablo 2).
Nitrat azotu parametresi açısından ise özellikle kış ve
sonbahar mevsimlerinde değerlerde artış olduğu
belirlenmiş olup genel olarak istasyonların mevsimsel
olarak I. ve II. sınıf kalite arasında değişiklik gösterdiği
tespit edilmiştr. Nitrat azotu algal büyümeyi etkileyen
önemli bir parametredir. Fitoplanktonların gelişimi için
gerekli bir besleyici faktör olan nitrat azotunun sulardaki
normal değerleri 1 – 10 mg/L'dir. Oligotrofik sularda
azot miktarı düşük ötrofik sularda ise oldukça yüksektir
[12]. Nitrat azotu parametresi açısından istasyonlar
arasında istatistiksel olarak bir farkın olmadığı
belirlenmiştir (p>0,05; Tablo 2). Toplam fosfor
parametresi 4-5-6-7-8. istasyonlarda Yerüstü Su Kalitesi
Yönetmeliği Kıtaiçi Yerüstü Su kaynaklarının genel
kimyasal ve fizikokimyasal parametreler açısından
sınıflarına göre III. sınıf olarak belirlenmiş olup diğer
istasyonlar için tüm mevsimlerde I. sınıf kalite tespit
edilmiştir. 4-5-6-7-8. istasyonlardan alınan su
örneklerinde ölçülen yıllık ortalama toplam fosfor
parametresi 1., 2., ve 3. istasyonlarda belirlenen toplam
fosfor parametre değerlerinden istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (p<0,05; Tablo 2). Atık sularla, erozyonla,
tarımsal topraklardan drenajla ve yağmur sularıyla gelen
azot ve fosfor gibi besleyici elementler, özellikle durgun
su sistemlerinde aşırı alg çoğalmasına sebep olmakta ve
bunun sonucu olarak ötrofikasyon sorunu ortaya
çıkmaktadır [11].

SONUÇ
Sarısu, Kütahya İlinin merkez ilçesine bağlı Dodurga
Köyü yakınından ve Eskişehir İli İnönü Bucağını batısında
sıcak su kaynaklarından meydana gelmektedir. Sarısu
Ovasını aşar ve Eskişehir İl merkezinin batısında yer alan
Ertuğrulgazi Mahallesi’de Porsuk Çayı’na karışmaktadır.
Kargın Deresi ile bu kol taşkınlarla Porsuk Çayı’na fazla
miktarda su getirmektedir. Bu su üzerinde taşkınları önleme
ve sulama tesisleri yapmak amacıyla Dodurga Barajı inşa
edilmiştir. Çalışma sonucunda Sarısu Deresi’nin İnönü ilçe
çıkışından sonra özellikle 4. istasyon olarak belirlenen
bölgeden alınan su örneklerinde çözünmüş oksijen
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parametresinin düşük bulunması ve nitrit azotu ve amonyum
azotu parametrelerinin yüksek bulunması bölgenin özellikle
organik bir kirliliğe maruz kaldığının bir göstergesidir. Bu
nedenle, su kaynaklarının ve sucul yaşamın korunmasına
ilişkin yasal düzenlemeler doğrultusnda bölgedeki şehirleşme,
tarımsal uygulamalar kontrol altına alınarak belirli
periyotlarda yönetmelikte verilen parametreler açısından
izlenmesi gerekmektedir. Çünkü, sistemde fiziksel, kimyasal
ve biyolojik parametre değerleri açısından herhangi bir
olumsuzluk ekosistem ve insan sağlığını önemli düzeyde
etkilemektedir.
Sarısu Deresi’ni ne tür kirleticilerin etkilediğinin
incelenmesi ve su kalitesinin izlenmesi de özellikle Eskişehir
İli için önemli bir kullanma suyu kaynağı olan Porsuk Çayı’na
etkisinin belirlenmesi açısından da önemlidir.
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