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 ÖZET 

 

Günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışı, düzensiz şehirleşme, yerleşim 

alanlarındaki plansızlık vb.nin artması, teknolojik gelişmeler, doğal kaynakların 

bilinçsizce kullanılması, üretimin hızla artması ve sanayileşme, sanayinin belli 

noktalarda yoğunlaşması ve insanların refah seviyelerini yükseltme isteği doğal 

dengenin bozulmasını ve çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 

Günümüzün en önemli çevre problemlerinden birisi içme suyu kaynaklarının 

kirlenmesidir. 

 

 Bu çalışmada, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu, Yenişehir 

Kampusu ve Tece Kampuslerinin içme suyu şebekesinden alınan örneklerde; 

toplam mikroorganizma, fekal koliform, toplam koliform  analizleri yapılmıştır. 

Analiz sonuçları TS 266 İçme Suyu Standardı standart değerleri ile 

karşılaştırılarak mevcut kirlilik durumu ve nedenleri araştırılmıştır. 

 

Yapılan analizler sonucunda Mersin Üniversitesi kampusuna ait suların 

mikrobiyolojik yönden kullanılamaz olduğu, dezenfeksiyon işlemlerinin yeterli 

olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mersin Üniversitesi, toplam mikroorganizma, toplam 

koliform, fekal koliform.  

 

GİRİŞ 

  

Yaşamın sağlıklı olması için insana ve insan topluluklarına en gerekli 

maddelerden birinin, temiz ve yeterli miktarda su olduğu tartışmasız kabul edilen 

bir gerçektir. Temiz ve yeterli su bulunmayan bir yerde diğer sağlık koşullarının 

uygulanabileceği, hijyen kurallarının yerine getirilebileceği söylenemez. Su 

insanın kişisel bir toplum olarak en çok ortaklaşa kullandığı bir maddedir.  

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen su kirletici parametreler; 

mikroorganizmalar, endüstriyel atıklar, organik maddeler, kimyasal bileşikler, 

deterjanlar, yağ ve petrol ürünleri, sentetik organik maddeler, atık ısı ve 

radyoaktivite, tarım ilaçları ve gübreler, metal ve metal tuzlarıdır. Bunlardan 

metaller ve ağır metallerin su içerisindeki çözünmüş formları canlılar için çok 

büyük tehlike oluşturmaktadır[1].   

 

İçme sularının kirlenmesi doğrudan veya dolaylı olarak birçok sağlık 

problemine neden olmakta ve bu durum en çok çocukları etkilemektedir. Doğal 
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Kaynakları Koruma Grubu tarafından 1997’de hazırlanan rapora göre son elli 

yılda 75 000’den fazla kimyasal madde geliştirilmiş ve çevreye verilmiş, 1973–74 

yılları arasında ise çocuklarda kanser olma oranı %10 artmıştır. Çocukların 

sağlığını tehdit eden en önemli kirlilik parametreleri: kurşun, sigara dumanı, 

pestisitler, hava kirliliği ve içme suyu kirliliğidir. Çocuklar vücut ağarlıklarına 

göre daha fazla hava solumakta, daha fazla su içmekte ve daha fazla yiyecek 

tüketmekte olduklarından sudan, havadan ve yiyecek maddelerden yetişkinlere 

göre daha fazla etkilenmektedirler. Çocukların fiziksel ve biyokimyasal olarak 

vücutlarının tam gelişmemiş olması duyarlılıklarını artırmaktadır [2]. 

 

Suların bakteriyolojik analizindeki esas amaç patojen organizmaların 

tespitidir. Çünkü patojen organizmalar, hastalık yapıcı olup, hastalar ve hastalık 

taşıyıcılardan kaynaklanan atıkların deşarjı ile atık sularda bulunurlar. Patojen 

bakteriler, genellikle, kolera, difteri, tifo, paratifo gibi insanların sindirim sistemi 

hastalıklarıyla ortaya çıkarlar. Çünkü bu mikroorganizmalar yüksek enfekte etme 

özelliğine sahip olup, özellikle tropikal bölgelerde alt yapı tesislerinin gelişmediği 

düşük kültür seviyelerindeki toplumlarda her yıl 10 binlerce insanın ölümünden 

sorumludurlar [3]. 

 

Ülkemizde sağlıkla ilgili kayıt ve bildirim sistemlerinin yeterli olmaması 

nedeni ile gıda ve su kaynaklı enfeksiyonlar hakkında sağlıklı verilerle ilgili 

çalışmalar kısıtlı sayıdadır. 1945’de İzmit ve Eskişehir’de görülen Salmonelloziz, 

1965’de Burdur’da görülen Shigelloziz ile Antakya’daki Salmonelloziz 1970 

yılında İstanbul’da görülen Vibriyoziz salgınlarının hep içme sularına 

kanalizasyon karışması sonucu geliştiği belirtilmiştir. Kanada’da 1982 yılında 

7384 kişinin kontamine içme suları sonucu hastalandığı ve 1983 yılında 1016 

salgının su ve gıdalardan meydana geldiği belirtilir.  

 

İçme suyu arıtma tesisinde dezenfeksiyon ile etkin bir mikroorganizma 

giderimi sağlansa da dezenfektan bileşiklerinin dağıtım sırasında kaybolması, 

dezenfektanların boru çeperlerine tutunmuş bakteriler üzerinde pek etkili 

olmaması ve dezenfeksiyona dirençli türlerin yaşamlarını sürdürebilmesi 

bakteriyel çoğalmanın kontrol altına alınmasında dezenfeksiyonu yetersiz 

kılmaktadır Öte yandan dezenfeksiyonda yaygın olarak kullanılan klor 

konsantrasyonunun artırılması trihalometan ve organohalojen gibi kanserojencik 

yan ürünlerin oluşumuna neden olmaktadır.  Ayrıca suyun tadında bozulmalara 

yol açmaktadır.  Bu nedenle yeniden mikrobiyal çoğalmanın kontrol altına 

alınabilmesi dezenfektan dozunun arttırılmasından ziyade çoğalmayı teşvik eden 

faktörlerin özellikle de nütrient içeriğinin giderilmesi ile sağlanabilmektedir[4].   

 

Bu çalışmada, Mersin Üniversitesinin Çiftlikköy Kampusu, Yenişehir 

Kampusu ve Tece Kampuslarının 5 ayrı noktasından belirli periyotlarla alınan su 

örneklerindeki  mikrobiyolojik değişimler belirlenerek bu parametrelerin su 

kalitesini ne şekilde etkilediği araştırılmıştır.   
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MATERYAL VE METOD 

 

Su kaynakları ve Örnek Alma Noktaları 

 

 

Mersin kenti ve Tarsus ilçesinin içme suyu Berdan nehri üzerindeki 

Berdan barajından karşılanmaktadır. Mersin İline bağlı diğer ilçe ve köylerin içme 

suyu temini İller Bankası ve Köy Hizmetlerince sağlanmakta ve çoğunlukla 

membalar ve kuyular kullanılmaktadır [5]. 

 

Çalışmada kullanılan içme suyu örnekleri Mersin Üniversitesine bağlı 

Tece (1 nokta), Yenişehir(1 nokta) ve Çiftlikköy (3 nokta) kampuslerinden 21 

günde bir olmak üzere belirlenen tarihlerde 9 kez örnek alım yöntemlerine uygun 

olarak alınmıştır. 

 

Örnek alım noktaları; 

1. Mersin Üniversitesi Tece Kampusü Turizm Meslek Yüksek Okulu (özel 

kalem) 

2. Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampusü Kütüphane Binası  (çay ocağı) 

3. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Mersin Meslek Yüksek Okulu 

(çay ocağı) 

4. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Rektörlük Binası (çay ocağı) 

5. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Mühendislik Fakültesi Çevre 

Mühendisliği Bölümü Laboratuarı (öğrenci laboratuarı) 

 

Örnek alım zamanları; 

1. periyot  :30 Kasım 2005  

2. periyot  :21 Aralık 2005  

3. periyot  :11 Ocak 2006 

4. periyot  :01 Şubat 2006 

5. periyot  :22 Şubat 2006 

6. periyot  :15 Mart 2006 

7. periyot  :05 Nisan 2006 

8. periyot  :26 Nisan 2006 

9. periyot  :17 Mayıs 2006 

 

Örneklerin Alınması 

 

Su örnekleri seçilen noktalara ait musluklardan TS 266 İçme Suyu 

Standartlarına uygun olarak alınmıştır.  Mikrobiyolojik analizler için örnek 

alınırken musluk tam olarak açılarak 2–3 dakika suyun akması sağlanmıştır. Daha 

sonra kapatılıp musluğun ağzı alevden geçirilmiştir.  5 dakika daha su akıtıldıktan 

sonra musluk kısılmış ve örnek 1000 mL lik şişeye doldurulmuştur.  Örnek 

almada kullanılan şişeler otoklavda 121
o
C de 1.5 atm. basınçta 15 dakika steril 

edilmiş olup 0.1 mL %10 luk sodyum tiyosülfat çözeltisi içermektedir.  Alınan 

örnekler 4 
o
C’de korunarak 2 saat içerisinde laboratuara getirilmiştir[6].   
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Mikrobiyolojik Analizler 
 

           Ekim yöntemi olarak membran filtrasyon metodu kullanılmıştır [7]. Her bir 

nokta için alınan numuneler üç parelel olarak analiz edilmiştir.  100 mL su örneği 

0,45 μm gözenek çaplı membran filtreden (Millipore) süzüldükten sonra membran 

filtre steril bir pens yardımı ile katı besi yerinin üzerine yerleştirilmiştir. 

 

Endo Agar (Merck) içeren 15 adet petri, toplam koliform tespiti için, 37 ºC 

de 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 

 

Endo Agar içeren 15 adet petri, fekal koliform tespiti için, 44 ºC de 24 

saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 

 

Plate Count Agar (Merck) içeren 15 adet petri, toplam mikroorganizma 

tespiti için,  22ºC 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 

 

İnkübasyondan sonra petrilerdeki koloni sayımı; koloni sayım cihazında 

(Elektro-Mag C 722 ) yapılmıştır [8]. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

        

 TS 266 İçme Suyu Standardına göre: 100 mL’lik numunede toplam koloni 

sayısı (cfu) 22 
o
C’ de tavsiye edilen değer 20, müsaade edilebilecek maksimum 

değer 100 adet olmalıdır. Toplam koliform sayısı 100 mL’lik numunede 37 
o
C’ 

de 0 (sıfır) olmalıdır. Fekal koliform sayısı 100 mL’lik numunede 44 
o
C’ de 0 

(sıfır) olmalıdır [6]. 

 

  Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu, Yenişehir Kampusu ve Tece 

Kampuslarının şebeke sularından alınan örneklerin mikrobiyolojik analiz 

sonuçları Şekil 1, Şekil 2. ve Şekil 3’da verilmiştir. 
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  Şekil 1. ME.Ü. Kampus Sularında Saptanan Toplam Mikroorganizma 

Miktarları (cfu/100 mL). 
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  ME.Ü. Kampus Sularında Saptanan Toplam Mikroorganizma Miktarları 

TS 266 ile karşılaştırıldığında; Çiftlikköy Kampusu Mersin Meslek Yüksekokulu 

Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz sonuçları 1., 2., 3. ve 9. 

periyotlarda tavsiye edilen standart değeri aşmaktadır. Ayrıca 6. periyotta ise 

müsaade edilebilecek maksimum standart değeri de aşmıştır. Yenişehir Kampusu 

Fen Bilimleri Enstitüsü Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz 

sonuçları 5. periyot dışında alınan periyotlarda müsaade edilebilecek maksimum 

standart değeri aşmıştır. Tece Kampusü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz sonuçları 3. 

ve 5. periyotlarda tavsiye edilen standart değeri aşmaktadır. Ayrıca 1., 2., ve 8. 

periyotlarda ise müsaade edilebilecek maksimum standart değeri de aşmıştır.  

Çiftlikköy Kampusu Mühendislik Fakültesi içme suyu şebekesinden alınan 

örneklerin analiz sonuçları 5., 7. ve 8. periyotlarda tavsiye edilen standart değeri 

aşmaktadır. Ayrıca 1., 2., 3., 6. ve 9. periyotta ise müsaade edilebilecek 

maksimum standart değeri de aşmıştır.  Çiftlikköy Kampusu Rektörlük Binası 

içme suyu şebekesinden alınan örneklerde ise 1., 2., 3., 8. ve 9. periyotlarda 

tavsiye edilen standart değeri aşmaktadır. Ayrıca 6. periyotta ise müsaade 

edilebilecek maksimum standart değeri de aşmıştır.   
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  Şekil 2. ME.Ü. Kampus Sularında Saptanan Toplam Koliform Bakteri 

Sayısı (cfu/100 mL). 

 

 ME.Ü. Kampus Sularında Saptanan Toplam Koliform Bakteri Sayısı TS 

266 ile karşılaştırıldığında; Çiftlikköy Kampusu Mersin Meslek Yüksekokulu 

Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz sonuçları 4., 5. ve 7. 

periyotların dışında alınan diğer periyotlarda standart değeri aşmaktadır. 

Yenişehir Kampusu Fen Bilimleri Enstitüsü Binası içme suyu şebekesinden 

alınan örneklerin analiz sonuçları ise, 4., 5. ve 7. periyotların dışında alınan diğer 

periyotlarda standart değeri aşmaktadır. Tece Kampusü içme suyu şebekesinden 

alınan örneklerin analiz sonuçlarına göre 6., 7. ve 9. periyotların dışında alınan 

diğer periyotlarda standart değeri aşmaktadır. Çiftlikköy Kampusu Mühendislik 
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Fakültesi içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz sonuçları ise, 4., 5. ve 

7. periyotların dışında alınan diğer periyotlarda standart değeri aşmaktadır. 

Çiftlikköy Kampusu Rektörlük Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin 

analiz sonuçlarına göre ise 4., 5. ve 7. periyotların dışında alınan diğer 

periyotlarda standart değeri aşmaktadır. 
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  Şekil 3. ME.Ü. Kampus Sularında Saptanan Fekal Koliform Bakteri Sayısı 

(cfu/100 mL). 

 

  ME.Ü. Kampus Sularında Saptanan Fekal Koliform Bakteri Sayısı TS 266 

ile karşılaştırıldığında; Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Mersin Meslek 

Yüksekokulu Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz sonuçları 4., 

5., 6. ve 8. periyotlar dışında alınan diğer periyotlarda standart değeri aşmaktadır. 

Yenişehir Kampusu Fen Bilimleri Enstitüsü Binası içme suyu şebekesinden alınan 

örneklerin analiz sonuçları ise, 4., 5., 6. ve 8. periyotlar dışında alınan diğer 

periyotlarda standart değeri aşmaktadır. Tece Kampusü Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz 

sonuçları Fekal koliform sayısı 2., 4., 5. ve 8. periyotlarda standart değeri 

aşmaktadır. Çiftlikköy Kampusu Mühendislik Fakültesi C Blok içme suyu 

şebekesinden alınan örneklerin analiz sonuçları 4., 5., 6. ve 8. periyotlar dışında 

alınan diğer periyotlarda standart değeri aşmaktadır. Çiftlikköy Kampusu 

Rektörlük Binası içme suyu şebekesinden alınan örneklerin analiz sonuçları ise, 

4., 5., 6. ve 8. periyotlar dışında alınan diğer periyotlarda standart değeri 

aşmaktadır. 

 

  Pınar ve Akçığ [9], tarafından Kuşadası'nda yerüstü ve yeraltı su 

kaynaklarında 72 kuyuda bakteriyolojik inceleme yapılmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda Davutlar yöresinde açılmış kuyuların % 40'ı halk sağlığı açısından 

kullanılamaz olarak değerlendirilmiş ve bu kuyulardan ancak 3 tanesinin klorlama 

ile kullanılabileceği belirtilmiştir. 

 

  Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu, Yenişehir Kampusu ve Tece 

Kampuslarının şebeke sularından alınan örneklerin analiz sonuçları 
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incelendiğinde; Mühendislik Fakültesi C Blok ve Yenişehir Kampusu Fen 

Bilimleri Enstitüsü Binasının içme sularında mikroorganizma sayıları diğer 

numune alım noktalarına göre daha fazla çıkmıştır. 

 

  Analiz sonuçlarında mikroorganizma sayılarının standartları aştığı 

görülmüştür. İçme suyu bakteriyolojik yönden içilemezdir. Bu durum 

Kampuslarda dezenfeksiyon işleminin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Klorlama işlemi düzenli ve yeterli şekilde yapılmalıdır. Çiftlikköy Kampusunda 

birimlerin içme su şebekelerinde aynı periyotlarda farklı sonuçların çıkması, içme 

su depolarının temiz olmadığını göstermektedir. Fekal koliform varlığı ise içme 

suyu şebekesine kanalizasyon sisteminden sızıntı olduğunu göstermektedir.  

 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Çalışma sonucunda mikrobiyal analizlerin birlikte değerlendirilmesi ile 

ME. Ü. kampusleri içme suyu şebeke sularının TS 266’ya göre mikrobiyal açıdan 

kullanılamaz olduğunu göstermiştir.   

 

Ülkemiz içme suyu standartları gelişmiş batı ülkeleri ve uluslararası 

standartlarla uyum içerisindedir. Ancak yüksek standartlara sahip olmak güvenli 

içme suyu temininde yeterli olamamakta, iyi bir örgütlenmeyi ve içme sularının 

korunmasına ilişkin çalışmaları zorunlu kılmaktadır.  

 

İçme suyu kaynaklarımızın belirli bir program çerçevesinde kirlilik 

analizleri yapılmalı, kirlenme durumu düzenli bir şekilde izlenip, envanteri 

düzenlenmeli, bu konuda gerekli önlemlerin alınması için ilgililer 

bilgilendirilmelidir. Bu konuda kuruluşlar arasında bir koordinasyon sağlanmalıdır.  

 

  Mersin Üniversitesi Kampuslarında içme ve kullanma suyu sağlayan su 

depolarında da klorlamanın düzenli yapılması ve kirlilik durumun düzenli olarak 

izlenmesi ve geleceğe yönelik plan ve programların yapılması gerekmektedir. 
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