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Amaç:‘İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik’gereğince merkez belediye için yıllık 82 
adet kontrol izlemesi ile 4 adet denetleme izlemesi ve 8 adet numune alma noktası planlanmış olup 
haftada iki noktadan olmak üzere dönüşümlü olarak numuneler alınarak analizleri yapılmaktadır. 
Tatlı su çeşmeleri için her hangi bir numune alım planı bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Karaman 
şehir merkezinde içme suyu olarak kullanılan tatlı su çeşme sularının kimyasal ve bakteriyolojik 
parametrelerin incelenerek verilerin ulusal ve uluslararası uygunluğu araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Yaptığımız çalışmada Ocak 2012-Temmuz 2012 tarihleri arasında 18 
adet çeşmeden dört kez numune alınarak tamamlanmıştır. Numune alımı ve taşınmasında Sağlık 
Bakanlığı prosedürlerine uyulmuştur. Kimyasal analizde ph ve iletkenlik için elektrometrik, 
bulanıklık için türbidimetre, amonyum, nitrit, klorür, florür, serbest klor, toplam sertlik, kalsiyum 
için Hach Lange DR 2800 spektrofotometre kullanılmıştır. Bakteriyolojik analizle E.coli ve 
koliform bakterilere bakılmıştır. Membram filtrasyon yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Bakteriyolojik analizde örneklerin çoğunda koliform ve E.coli sıfır bulunmuş olup 
yalnız bir çeşmede (az kullanılan ve uzak hatta) koliform bakteriye rastlanmıştır.

Suda amonyum, nitrit, bulanıklık parametreleri sınır değerlerinin çok aşağısında sıfıra yakın değerler 
çıkmıştır. Ph, iletkenlik ve Toplam sertlik normal değerler içerisinde çıkmıştır. Klorür, florür, 
kalsiyum kimyasal parametrelerde sınır değerlerinin altında çıkmıştır. Serbest klor ölçümlerinin 
sonucunda klorun olması gereken değerlerin çok altında olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Karaman merkezde bulunan tatlı su çeşmelerinin büyük oranın bakteriyolojik açıdan temiz 
olduğu görülmüş olup kirliliğin ilk göstergelerinden olan amonyum, nitrit, bulanıklık değerlerin 
düşük çıkması bakteriyolojik sonuçları desteklemektedir. Ph değerleri 7,5-8 arasında olup toplam 
sertliği düşüktür. Serbest klorun düşük çıkması tatlı su çeşmelerinin yeterli klorlanmadığını ortaya 
çıkarmıştır. Sonuçlar Sağlık Bakanlığının:‘İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik’i esas 
alınarak değerlendirilmiştir. 
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