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MODÜLÜN ADI  Sıvı Atıkların Arıtımı 

MODÜLÜN TANIMI  

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların                                   

imhasını sağlamaya yönelik kontrollerin nasıl yapılacağına 

yönelik bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Arıtım tesislerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütmek  

 

MODÜLÜN AMACI 
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arıtım tesislerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini 
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Amaçlar  

1. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atık arıtım 

tesislerinin yer seçimini yapabileceksiniz. 

2. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kimyasal, 

fiziksel, biyolojik ve ileri arıtım ünitelerini kontrol 

edebileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 
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organize sanayi siteleri ve  endüstriyel iĢletme atık su arıtım 
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GĠRĠġ 
 Sevgili Öğrenci, 

 

Kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve deĢarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden 

kaynaklanan atık su deĢarjının amacı çevreyi olumsuz etkilerinden korumaktır.  

 

YaĢadığımız doğal çevreyi kirleten ve insan sağlığını ciddi boyutta tehdit eden en 

önemli hususlardan biri de endüstriyel ve evsel kullanım sonucu ortaya çıkan atık sulardır. 

Ancak atık suların arıtımıyla dünyamızın kısıtlı kaynaklarının kendini yenileyebilme 

kapasitesinin korunması mümkündür. 

 

Bu modül de atık suları kullanılabilir hale getirmek için kullanılan arıtım yöntemleri 

hakkında bilgi verilecektir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
TĠ–1 

 

 

 

 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atık arıtım tesislerinin yer seçimini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Arıtım tesislerinin yer seçiminde gözönünde bulundurulması gereken kriterleri 

araĢtırınız. 

 Arıtım tesislerinin yanlıĢ planlanmasının insan ve çevre sağlığına etkilerini 

araĢtırınız. 

 Konuyla ilgili olarak topladığınız bilgi ve dokümanlar ile dosya oluĢturarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. ATIK SU ARITIMI 
 

Ġçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında sakınca bulunan suların 

(atık su)  kirletici parametrelerinden arındırılmasına "su arıtma" denir.   

  

Suların çeĢitli kullanımlar sonucunda atık su hâline dönüĢerek yitirdikleri fiziksel, 

kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek 

veya boĢaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik 

özelliklerini değiĢtirmeyecek hâle getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik arıtma iĢlemlerinin birinin veya birkaçının uygulanmasına, alıcı ortama deĢarj 

edilmesi için ıslah edilmesine, atık su arıtımı denir.  

   

1.1. Atık Suların Ġnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri  
 

Su kirliliğine etki eden baĢlıca unsurlar; sanayileĢme, ĢehirleĢme, nüfus artıĢı, zirai 

faaliyetlerdir. Kirli sular çevrenin tahribine yol açmakta, içerisinde insan sağlığına zararlı, 

patojen mikroorganizmalar bulundurmaktadır. Kirli suların çeĢitli yollarla içme ve kullanma 

sularına karıĢması ve sulamada kullanılması sonucunda tifo, paratifo, dizanteri, hepatit, ishal, 

çocuk felci, sıtma, sarılık, kolera vb. bulaĢıcı hastalıklara yol açmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her gün yaklaĢık 25 bin kiĢi sağlıksız su 

kullanımından dolayı ölmektedir.  Bu nedenle içme ve kullanma sularının ilgili kurum ve 

kuruluĢlarca sürekli kontrol edilmesi, kirletici faktörlerin ortadan kaldırılması ve dezenfekte 

edilmesi gerekmektedir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Çiftçiler tarafından daha verimli ürün elde edebilmek için kullanılan gübreler, yağmur 

gibi etkenlerle yer altı ve yer üstü sularına karıĢmaktadır. Yüksek oranda nitrat ve fosfat 

içeren gübreler suya karıĢtığında suda yosunların daha fazla üremesini sağlar, bu da 

yosunların diğer canlılardan daha fazla oksijen kullanmasına sebep olur ve ortamdaki oksijen 

miktarını düĢürerek diğer canlıları tehdit eder. Bu tür sular pis kokulu ve kötü tatlı olur.  

 

Atık sular; bitkiler için gerekli olan su ve mineraller yönünden zengin olması 

nedeniyle dünyada kurak iklim bölgeleri baĢta olmak üzere tarımsal amaçla yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarımsal amaçla kullanılacak olan bu atık suların 

mikrobiyolojik kalite ilkelerini belirlemiĢtir. 

 

Atık sulardaki kimyasal maddeler ve organik bileĢikler suda çözünmüĢ olan oksijen 

miktarının azalmasına sebep olur. Bu da suda yaĢayan bitki ve hayvanların ölüm oranlarını 

artırmaktadır.  

 

Deterjanlar ve tarım ilaçları da su kaynaklarını önemli ölçüde kirletip canlı hayatını 

tehdit etmektedir. Ancak kullanılan bu maddeler, bakteriler tarafından parçalanabilir hâle 

getirilebilirse kirlenme oranı azaltılabilir.  

 

Radyoaktif atıklar da gün geçtikçe tehlike oluĢturmaktadır. Bu atıklar, kaza veya 

bilinçsiz bir uygulama ile tabiata ve yer altı sularına karıĢmaktadır. Radyoaktif atıklar 

tarafından yayılan radyasyon ise canlılarda kanser ve mutasyonlara sebep olmaktadır. 

 

Endüstriden ve genellikle termik santrallerden kaynaklanan sularda ısıl kirlenme 

sonucu suda sıcaklık artıĢı görülür. Bununla birlikte ısınan su içerisinde çözülen oksijen 

miktarı azalır ve sıcaklık artıĢı ile sudaki maddelerin çürüme ve bozunma hızları artar. Suda 

çözünen oksijen miktarının azalması, su yaĢamını tehdit eder, doğal dengeyi bozar. 

 

Sanayi atık suları, fazla miktarda iz elementleri ve özellikle canlılar için toksik 

maddeleri fazla içerdiğinden toprak canlıları üzerine de olumsuz etkide bulunur. Ayrıca 

Kanalizasyon sularının pH değerleri ve tuz içerikleri toprak canlılarının geliĢmesine olumsuz 

yönde etki eder.  

Günümüzde insan ve çevre sağlığının gittikçe artan su sıkıntısını gidermek için atık 

suların arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılması gerekmektedir. 

 

1.1.1. Atık Su Arıtımının Gerekliliği 
 

Atık suların arıtılma nedenleri Ģunlardır: 

 

 Ġçme ve kullanma suyu kaynaklarını korumak, 

 Halk sağlığını korumak, 

 Hastalıkları önlemek, 

 Tarımsal ve “sucul” alanda yeniden kullanım için mikrobiyolojik açıdan 

güvenilir” çıkıĢ suyu sağlamak, 

 Kötü koku ve görünümü önlemek, 
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 Rekreasyonel su kaynaklarını korumak, 

 Ekolojik zararları engelleyerek sucul yaĢamın devamını sağlamak,  

 Endüstriyel ve tarımsal amaçla suyun korunmasını sağlamak, 

 Su kanallarının iĢlevlerine uygun olarak açık tutulmasını ve bunların çökeltilerle 

dolmasının engellenmesini sağlamaktır. 

 

KullanılmıĢ su arıtma tesislerinin planlamasında en önemli nokta, bu tesislerin 

kullanılmıĢ suyu ne dereceye kadar temizleyeceğinin belirlenmesidir. Bu çevrenin 

korunmasında izlenen politikalarla yakından ilgili olup ekonomik, teknik, ekolojik vb. 

Ģartlara göre ayarlanmaktadır. Ancak atık sular arıtılıp yeniden kullanılacaksa standartlar, 

kalıcı ve arıtımı zor organik maddelerin, ağır metallerin ve eritilmiĢ inorganik maddelerin 

giderilmesi ile ilgili Ģartları içermelidir. 

 

1.2. Atık Su Arıtımındaki Temel Hedefler 
  

Atık su arıtımındaki temel hedef, atık suyun deĢarj edildiği ortamlarda halk sağlığına 

ve ekolojik dengeye olabilecek olumsuz etkilerin en az seviyeye indirilmesidir.  Atık su 

arıtımındaki temel hedefler Ģunlardır: 

 
 Askıdaki katı maddelerin uzaklaĢtırılması, 

 Zararlı ağır metal ve zehirli bileĢiklerin uzaklaĢtırılması, 

 Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaĢtırılması, 

 Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaĢtırılması, 

 Patojenik mikroorganizmaların yok edilmesidir. 

 

1.3. Atık Su Arıtma Tesislerinin Planlanması Dikkat Edilecek 

Unsurlar 
 

Atık suları; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiĢ veya 

özellikleri kısmen veya tamamen değiĢmiĢ sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama 

tesislerinden kaynaklanan sular, yapılaĢmıĢ kaplamalı ve kaplamasız bölgelerinden cadde, 

otopark ve benzeri alanlardan yağıĢların yüzey veya yüzey altı akıĢa dönüĢmesi sonucunda 

gelen sular oluĢturmaktadır. 

 

Evsel atık sular, daha yavaĢ tesirli, miktar olarak çok; endüstriyel atıklar ise miktar 

olarak daha az fakat tesir yönünden daha etkilidir. Endüstriyel atık sular kullanım ve üretim 

etkilerine Ģekillerine göre çeĢitli zararlı maddeler içermektedir. Aynı mamul ve proses 

farklılıklarından ötürü endüstriyel atık sular çok değiĢiklik, farklı derecede kirlilik yükleri 

içerebilmektedir. 

 

Kirlenmeyi gerçekleĢtiren maddeler, katı veya sıvı olabilir. Katı kirlenme kum, çakıl, 

lağım maddeleri, bitkiler, hayvan atıkları, yağlar vb. olabilir. Sıvı kirlenme ise lağım ve 

endüstriyel atıkların akarsulara karıĢmasıyla oluĢur. 
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Ġnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda doğaya verilen ve su kirliliğine 

neden olan unsurlar; 

  

 Evsel unsurlar; kimyasallar, deterjanlar, diğer temizleyiciler, insektisitler, ağır 

metaller, su Ģebekesinden ve kullanımdan gelen baĢta kurĢun olmak üzere diğer 

metallerdir. 

 Kentsel unsurlar; kanalizasyon sularının arıtılmadan alıcı ortama verilmesi, çöp 

alanlarından yüzey ve yer altı sularına sızıntılar, kesimevi ve hastane gibi 

tesislerin atıklarının sucul ortama karıĢması. 

 Tarımsal unsurlar; anorganik ve organik tarım ilaçları (DDT gibi pestisitler), 

suni gübreleme sonucu yer altı sularına sızıntılar. 

 Endüstriyel unsurlar; birçok endüstriyel iĢletmenin üretimi sırasında açığa çıkan 

ve atık sistemi içerisinde doğaya verilen kimyasallar ve ayrıca petrol yayılması 

da endüstriyel kirliliğine neden olan unsurlardır. 

 

Atık su arıtımında hangi yöntemlerin kullanılacağı atık suyun karakterine bağlı olarak 

değiĢir. Örneğin; evsel atık sular için genelde fiziksel ve biyolojik yöntemler tercih edilirken 

endüstriyel atık suların arıtımı için kimyasal yöntemler uygulanmaktadır. 

 

Endüstriyel tesislerinde, üretim sunucu oluĢacak atık suların, yönetmeliklerde 

belirtilen deĢarj standartlarında arıtılması gerekmektedir. Endüstriyel nitelikli atık suların 

arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma sistemleri; boyutları ve üniteleri, sanayi türü, 

atık su miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre farklılık 

göstermektedir. 

 

Atık su arıtma tesislerinin planlanmasında kirliliğe neden olan unsurlar dikkate 

alınmalıdır. 

 

1.4. Atık Su Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi 
 

Atık su arıtma tesisleri projelendirme aĢamaları: 

 

 Proje alanının incelenmesi: Projenin ilk aĢaması olan bu aĢamada yöre ili ilgili 

tüm bilgiler toplanır. Yörenin içme suyu ve kanalizasyon durumu, sosyo-

ekonomik koĢulları, nüfus hareketleri ve iklimi incelenir. 

 Nüfus, debi ve kirlilik yüklerinin tahmini: Yörenin nüfus geliĢimi dikkate 

alınarak hedef yılları nüfusları tespit edilir. Atık su arıtma tesisleri genellikle 35 

yıllık periyot için iki kademeli olarak projelendirilir. Hedef yılı nüfusları tespit 

edilirken aritmetik, geometrik, logaritmik veya Ġller Bankası nüfus artıĢ metodu 

gibi metotlardan biri kullanılır. Daha sonra yöre nüfusu dikkate alınarak kiĢi 

baĢına su tüketim miktarları tahmin edilerek projelendirmede kullanılacak 

saatlik debiler hesaplanır. KiĢi baĢına kirlilik yükleri tahmin edilerek ileride 

tesise ulaĢacak kirlilik konsantrasyonları hesaplanır. 
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 Endüstrilerin tetkiki: Yörede bulunan endüstriler tek tek incelenerek 

hangisinin atık suyunun Ģehir kanalizasyonuna doğrudan kabul edilebileceği, 

hangisinin ön arıtma yapması gerektiği veya hangisinin kendi arıtma sistemini 

kurması gerektiği kararlaĢtırılır. 

 Arazi çalıĢmaları ve zemin etütleri: Tesisin yapılacağı sahanın plankotesi 

çıkarılır. Arazinin değiĢik noktalarında zemin etütleri yapılarak ünitelerde 

kullanılacak temel sistemlerine ve zemin ıslahlarına karar verilir. 

 Uygun arıtma teknolojisinin seçimi  
 Proses hesaplarının yapılması: Bu aĢamada tesisin tüm proses hesapları 

yapılır. 

 Soyutlandırma ve detay mühendislik: Tesisin tüm üniteleri boyutlandırılarak 

detay çizimleri hazırlanır. 

 KeĢif ve metraj hazırlanması: Detay mühendislik hesapları ve çizimleri 

üzerinden tüm tesisin metraj ve keĢfi çıkarılır. 

 Ġhale dokümanlarının hazırlanması: Tesisin inĢaatının ihale edilebilmesi için 

gerekli tüm dokümanlar hazırlanır. 

 

Atık su arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aĢağıdaki 

kriterlere bağlıdır: 

 Atık su karakteri: Bu, kirleticinin; askıda, koloidal veya çözünmüĢ, 

biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini 

kapsamalıdır.  

 ÇıkıĢ suyu kalitesi: ÇıkıĢ suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları 

gibi ileriye yönelik istenebilecek deĢarj kısıtlamalarına da planlamada yer 

verilmelidir.  

 Herhangi atık su arıtma problemi için mevcut yer ve maliyet: Ġstenen 

arıtma verimine çoğu zaman bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile 

ulaĢılabilir. Ancak bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi en ekonomiktir. 

Bu nedenle proses tasarımına geçemeden önce detaylı bir fizibilite analizi 

yapılarak yer seçimi ve maliyet ile ilgili yeterli bilgiye yer vermelidir. 

 
Atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesinde kullanılacak arıtmaya yönelik iĢlemler 

ile bu iĢlemlerin fonksiyonları aĢağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 
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ĠġLEM VE PROSES FONSĠYON 

Izgara  Ġri parçacıkların ayrılması 

Kum tutucu Ġnorganiklerin (kum vb.) ayrılması 

Ön çökeltme Çökebilen maddelerin ayrılması 

Damlatmalı filtre, biyodisk ÇözünmüĢ organiklerin giderimi 

Aktif çamur ÇözünmüĢ organiklerin giderimi 

Son çökeltme Artıma prosesinde oluĢan biyolojik ve 

kimyasal flokların ayrılması 

Dezenfeksiyon Patojen mikroorganizmaların izalesi 

Koagülasyon ve flokülasyon Partikül büyüklüğünü artırmak için 

kimyasal madde ilavesi ile karıĢtırma 

Tek kademeli kireç stabilizasyonu Biyolojik oksijen ihtiyacı, askıdaki katı 

madde ve fosfor giderimi 

Çift kademeli kireç stabilizasyonu Daha çok kireç kullanarak biyolojik 

oksijen ihtiyacı, askıdaki katı madde ve 

fosfor giderimi 

Nitrifikasyon  Amonyağın nitrite dönüĢmesi 

Denitrifikasyon  Nitrit ve nitratın biyolojik olarak 

giderimi 

Amonyak ayırma  Amonyağın havalandırılarak sudan 

ayrılması 

Kırılma noktası klorlama Amonyağın klora bağlı azot bileĢiklerine 

(kloraminlere) dönüĢtürülmesi 

Filtrasyon  Bulanık ve askıdaki katı maddelerin 

giderimi 

Karbon adsorbsiyonu ÇözünmüĢ organiklerin giderimi 

Ters ozmoz ve ultrafiltrayon Ġnorganik iyonların giderimi 

Elektodiyaliz  Ġnorganik iyonların giderimi 

Tablo1.1: Atık su arıtımı iĢlem ve prosesleri 
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Atık su arıtma tesisin akıĢ diyagramı aĢağıdaki Ģekilde ayrıntılı olarak verilmiĢtir. 

 

ġema 1.1: Genel bir atık su arıtma tesisinde akıĢ diyagramı 

 

1.4.1. Arıtma Tesislerinin Yeri Seçimi 

 
 Arıtma tesisi yeri mümkün olduğu kadar imar planı sınırı dıĢında bulunmalı, 

toplanan pis suların cazibeyle veya minimum terfi ile verilmesine elveriĢli 

olmalı, 

 Arıtma tesisi yerinde arazi maliyeti düĢük olmalı veya hazineye ait olmalıdır. 

Daha doğrusu istimlâk problemi olmamalı, 

 Arıtma tesisi yerinde, yer altı suyu problemi göz önüne alınmalı, 

 Yer seçiminde zemin düzenlemesi ve kazı problemleri göz önünde 

bulundurulmalı, 
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 Arıtma tesisi yeri, Ģehir içme suyu kaptaj sahasına, yer altı suyu kirlenmesi 

açısından yeterli uzaklıkta olmalı, 

 Arıtma sahası taĢkınlardan etkilenmemeli, 

 Bakım ve iĢletme yönünden ulaĢım kolaylığı olmalı, 

 Seçilecek saha, ileride yerleĢim yerinin nüfus artıĢını karĢılayacak biçimde 

olmalıdır. 

 

Resim 1.1. Arıtım tesis yeri 

 

1.4.2. Arıtma Tipi Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Atık su arıtma yöntemine karar verilirken aĢağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 

  

 Amaca uygun etkinlikte arıtım yapabilmeli, 

 Atık suyun özelliğine uygun olmalı,  

 Arıtma tesisi, çevre faktörlerinin ve ülkedeki alıcı ortam ve atık su 

standartlarının gerektirdiği kalitede su arıtabilmeli, 

 Ġlk yatırım ve bakım-iĢletme maliyeti Ģartlarını ön gördüğü ölçüde düĢük olmalı, 

 Tesis mümkün olduğu kadar basit, esnek ve estetik olmalı, 

 Tesisin bakımı, iĢletilmesi ve kontrolü kolay olmalı, 

 Tesisin tipi seçilirken ülkenin teknolojik ve ekonomik düzeyi, arıtma için 

gerekli ekipmanların üretim durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulmalı, 

 Seçilecek sistem, teknolojik geliĢmelere ve değiĢikliklere imkân tanımalı, 

 Tesis sahibinin (Belediye) teknik kadro durumu ve mali yapısı dikkate alınmalı,  

 Eğer daha önceden bir çalıĢma yapılarak arıtma teknolojisi belirlendiyse karar 

tekrar gözden geçirilmeli, 

 Yerel ekipman ve malzemenin kullanılmasına elveriĢli olmalı, 

 Ġklim koĢulları dikkate alınmalı, mevsimsel yüklenmelere cevap verebilmeli, 

 Tesis mümkün olduğunca az elektrik tüketmeli, 
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 Doğal afetlerden etkilenmeyecek biçimde ve yerde kurulmalı,  

 Tesisin iĢletme ve bakımı, çok sayıda ve kalifiye eleman gerektirmemeli, 

 Onarım gerektiren aĢamalarda yedek sistemleri bulunmalı,  

 Seçilecek sistem, atık su akım değiĢmelerinden etkilenmemeli,  

 Arıtım tesisinin atıklarının uzaklaĢtırılmasını sağlayacak uygun bir yöntem 

olmalı, arıtım tesisinde oluĢan atıklar çevreye zarar vermemeli,  
 Arıtılacak suyun deĢarj edileceği alıcı ortam özellikleri göz önünde 

bulundurulmalı,  

 Tesisin gerektireceği alan ihtiyacı dikkate alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atık arıtım tesislerinin yer seçimini 

yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atık suların arıtılmasının insan ve çevre 

sağlığı yönünden önemini tespit ediniz. 

 

 Sıvı atıkların çevreye ve canlı hayatına 

olumsuz etkilerini incelemelisiniz. 

 Sıvı atıkların arıtımının, su ihtiyacını 

karĢılamadaki gerekliliğini 

incelemelisiniz. 

 Atık su arıtma tesislerinin planlanma ve 

projelendirme aĢamalarını kontrol 

ediniz. 

 

 Atık su karakteri, çıkıĢ suyu kalitesi, 

arıtım tesisi yer ve maliyetini göz 

önünde bulundurulup 

bulundurulmadığını incelemelisiniz. 

 Bölgedeki endüstri tipini göz önünde 

bulundurulup bulundurulmadığını 

incelemelisiniz 

 Meskûn mahale uzaklığını, hâkim rüzgar 

durumunu, toprak yapısını, arıtılmıĢ 

suyun deĢarj edileceği ortamın yer altı 

ve yer üstü su kaynaklarına uzaklığını 

incelemelisiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum 

kuruluĢlara gönderiniz. 

 Sonuçları ilgili kurum ve kuruluĢlara 

eksiksiz, zamanında ve resmi yazıyla 

bildiriniz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi atık su arıtımının gerekliliğinden biri değildir? 

A) Ġçme ve kullanma suyu kaynaklarını korumak 

B) Halk sağlını korumak 

C) Tarımsal ve “sucul” alanda yeniden kullanım için mikrobiyolojik açıdan güvenilir” 

çıkıĢ suyu sağlamak  

D) Kötü koku ve görünümünü önlemek, 

E) Atık su toplama kanallarının planlamak 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, kirli suların çeĢitli yollarla içme ve kullanma sularına 

karıĢması ve sulamada kullanılmasının yol açtığı bulaĢıcı hastalıklardan değildir?  

A) Tifo 

B) Pnomoni 

C) Dizanteri 

D) Hepatit 

E) Kolera 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, atık su arıtımındaki temel hedeflerden değildir? 

A) Askıdaki katı maddelerin uzaklaĢtırılması, 

B) Zararlı ağır metal ve zehirli bileĢiklerin uzaklaĢtırılması, 

C) Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaĢtırılmaması, 

D) Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaĢtırılması, 

E) Patojenik mikroorganizmaların yok edilmesidir. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, atık su arıtma tesislerinin planlanmasında göz önünde 

bulundurulmaz? 

A) Tesis yeri  

B) Nüfus 

C) DeĢarj edilen suyun debisi  

D) ġehir içme suyu debisi 

E) Endüstri kirlilik yükü 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan fiziksel yollarla ve 

cazibe ile atık suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara ve benzeri düzenekler ile 

uzaklaĢtırılma yöntemidir? 

A) Fiziksel  

B) Kimyasal  

C) Biyolojik,  

D) Ġleri arıtma  

E) Doğal arıtma  

 

DEĞERLENDĠRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtım 

ünitelerini kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevremizdeki bulunan sıvı atıkların arıtım tesislerinin yerleĢim yerine uygum 

mesafede mi araĢtırınız. 

 Biyolojik arıtma üniteleri en çok hangi sıvı atıklar için kullanıldığını araĢtırınız. 

 Fiziksel arıtımda bulunan arıtım ünitelerini araĢtırınız. 

 Atık su arıtımından arta kalan çamur nasıl bertaraf edildiğini araĢtırınız. 

 

2. ATIK SU ARITMA SĠSTEMLERĠ 
 

Atık suların nitelikleri kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu 

farklılıklara göre arıtma yöntemleri de değiĢir. Endüstriyel ve evsel atık su arıtım tesisleri 

farklı Ģekilde dizayn edilmektedir. Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi 

çeĢitli üretim prosesleri sonucunda oluĢan atık suların arıtılması amacı ile kurulan 

endüstriyel atık su arıtma sistemleri atık su karakteristiğine göre de farklılık göstermektedir.  

 

Üretim ve sanayi tesislerinin üretim aĢamalarında gerçekleĢtirdikleri faaliyetler 

sonucunda oluĢacak atık suları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deĢarj standartları içerisinde 

arıtması gerekmektedir.  

 

Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma 

sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atık su miktarı, 

atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değiĢiklik göstermektedir. Sanayi 

tesislerinden kaynaklanan atık sular ile ilgili olarak laboratuvar Ģartlarında arıtılabilirlik 

testleri uygulanarak ve laboratuvar ortamında yapılan çalıĢmaların sonucuna göre en uygun 

arıtma prosesini dizayn edilmelidir. Endüstriyel atık su arıtma tesisleri, kurulacak 

olan iĢletmenin üretim proses Ģartları doğrultusunda çıkan atık suyun kirlilik değerleri ve 

iĢletmenin yatırım maliyetleri dikkate alınarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile Kentsel 

Atık su Yönetmeliği’ne ve DeĢarj Standartları’nı uygun Ģekilde projelendirilir. 

 

Evsel nitelikli atık suyun arıtımında en uygun yöntem biyolojik arıtmadır. Arıtma çıkıĢ 

suyu deĢarj kriterlerine uygun olduğunda bahçe sulamada kullanılabilir. Bu kapsamda, 

betonarme ya da sac tank Ģeklinde biyolojik arıtma uygulanmaktadır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Evsel nitelikli ve endüstriyel atık suların kaynaktan deniz, göl ve benzeri yerlere 

dökülünceye kadar geçirdikleri aĢamalar aĢağıdaki arıtma prosesleri ile ilgili Ģekilde ayrıntılı 

olarak verilmiĢtir. 

  

ġekil 2.1: Atık su arıtma prosesleri 

 

Atık suların arıtılması, fiziksel,  kimyasal, biyolojik, konvansiyonel(fiziksel ve 

kimyasal arıtmanın bir arada kullanıldığı arıtma sistemi), ileri arıtma ve doğal arıtma gibi 

yollarla yapılmaktadır. 

 

2.1. Fiziksel Arıtım Yöntemi 
 

Atık su içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel iĢlemlerle atık sudan alınması amacı 

ile kullanılan yöntemdir. Kirlilik unsurunun fiziksel özelliklerine (maddenin boyutları, 

vizkositesi ve özgül ağırlığı) bağlı olarak uygulanan arıtma yöntemidir.  

 

Ön arıtma ünitesi; suyun arıtım için uygun hâle getirildiği bölümdür. Ön arıtma giriĢ 

yapısı için zararlı olabilecek veya operasyonu etkileyecek maddelerin uzaklaĢtırılmasını 

kapsar. Bu maddeler kâğıt parçaları, tahta, odun parçaları, teneke, pet ĢiĢe, her türlü plastik 

maddeler, kum, gres, yağ, zift ve yüzey pisliğini içerir. Bu maddeleri tutmak için kullanılan 

metot ızgaradan geçirme ve kum tutucu havuzlarında kumun, yağ ve gresin uzaklaĢtırılması 

metodudur.  

 

Fiziksel arıtım uygulamaları; ızgaralar,  ince ızgara ve elekler, öğütücüler, kum 

tutucular, yağ tutucular, dengeleme havuzları, yüzdürme sistemleri, çöktürme tankı ve 

havuzları, atık su terfi üniteleri karıĢtırıcılar ve filtre presler dir. 
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2.1.1. Izgaralar  
 

Izgaralar, büyük hacimli maddeleri atık sudan ayrılarak, pompa ve diğer teçhizata 

zarar vermelerini önlemek ve diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile 

kullanılan arıtım üniteleridir. Ġnce ve kaba ızgaralar olmak üzere aralık miktarlarına bağlı 

çeĢitleri bulunmakta ve manuel veya otomatik temizlemeli olarak dizayn edilmektedir. 

Izgaralar, arıtma tesisindeki mekânik ekipmanlar ve pompaların çalıĢma ömrü için en önemli 

kısımlardan biridir. Tesisin özelliliğine ve kullanım biçimine göre tambur, spiral ve mekânik 

ızgara olarak üretilir.  

 

Resim 2.1: Atık su ızgaraları 

 

2.1.2. Ġnce Izgara ve Elekler  
 

Atık su içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine kirlilik yüklerinin 

giriĢinin azaltılması ve ön arıtma amacı ile kullanılır. Çubuk aralığı genellikle 15-25 mm dir. 

Bu tip ızgaralar mekânik temizleme mekânizmasına sahip olup, ızgarada tutulan katı 

maddeler zaman zaman otomatik olarak temizlenerek katı madde konteynerlerinde 

depolanır. Daha sonra uygun alanlara taĢınır. Son yıllarda ikinci kademe arıtım suyunu 

iyileĢtirmek amacıyla mikroelekler üretilerek kullanılmaktadır. 
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Resim 2.2: Atık su arıtım tesisinde kullanılan elekler 

 

2.1.3. Öğütücüler  
 

Öğütücülerin iĢlevi kaba taneleri parçalayarak sonraki arıtma iĢlemlerinde ve 

proseslerinde problem oluĢturmalarını önleme ve pompaların korunması amaçlanır.   

 

 

ġekil 2.2: Atık su arıtımında kullanılan öğütücü 
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2.1.4. Kum Tutucular 
 

Kum, çakıl gibi maddeleri atık sudan ayırmak, arıtma tesislerindeki pompa ve benzeri 

teçhizatın aĢınmasını ve çökeltim havuzlarında meydana gelebilecek tıkanma tehlikesine 

engel olabilmek için kullanılan arıtma sistemi birimleridir. Kum ve benzeri madde 

içermeyen endüstriyel atık suların uzaklaĢtırılmasında bu yapılara gerek duyulmayabilir.  

Kum tutucular, belli büyüklükteki katı maddeleri tutmak ve daha ilerideki ünitelerde 

arıtılması amaçlanan küçük taneli maddelerin çökmesini engellemek için gerekli yüzey 

alanına sahip olmalıdır. 

 

Kum tutucular, dikdörtgen planlı - uzun paralel akıĢlı veya dairesel planlı - radyal 

akıĢlı olabilir. Ayrıca birçok uygulamada havalandırmalı kum tutucular da baĢarıyla 

kullanılmaktadır. Kum tutucularda toplanan kum ve çakıl, büyük tesislerde basınçlı hava ile 

çalıĢan pompalar veya bantlı, kovalı ve helezonlu mekânizmalar ile sürekli olarak küçük 

tesislerde ise kürek ile zaman zaman temizlenir. 
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ġekil 2.3: Dairesel (Vorteks Akımlı) kum tutucu 
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ġekil 2.4: Havalandırmalı kum filtre 
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2.1.5. Yağ Tutucular  
 

Yağ tutucular, yağlı atık suların alıcı ortama, kanalizasyona veya arıtma tesislerine 

verilmeden önce yağın atık sudan ayrılması amacıyla kullanılır. ÇalıĢma prensibi, yoğunluğu 

sudan düĢük olan yağın yüzeyde toplanması ve ortamdan uzaklaĢtırılması esasına dayanır. 

Aynı zamanda atık su içerisindeki katı maddelerin de çöktürülerek atık sudan ayrılması 

sağlanır.  

 

2.1.6. Dengeleme Havuzları 
 

Atık suyun debi ve kirlilik yüklerinin dengelenmesi amacı ile kullanılır. Atık sularda 

bileĢimin homojenleĢmesi, Ģok yüklemelerde sistemin zarar görmemesi ve atık su debisinin 

düzenlenmesi için kullanılan havuzlardır. 

 

ġekil 2.5: Dengeleme havuzu kesiti 

 

2.1.7. Yüzdürme Sistemleri 
 

Atık su içerisindeki sudan hafif gerek sıvı gerek katı maddelerin yüzdürülerek su 

yüzeyine toplanması ve sıyrılmasını sağlayan bir iĢleme yüzdürme (flotasyon) denir. 

Yüzdürme iĢlemi, çökeltme iĢleminin tersidir ve  sudan daha düĢük özgül ağırlığa sahip 

taneciklerin yükselmesi esasına dayanır. Yüzdürme sistemleri, atık su içerisinde bulunan 

yağ, sabun, gres, ahĢap parçaları, solvent vb. gibi yüzen ve sudan hafif maddeleri tutmak için 

kullanılır. Bunlara yüzer madde tutucuları denir. 
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2.1.8. Çöktürme Tankı ve Havuzları 
 

Sudan daha yoğun olan katı maddelerin yerçekimi etkisiyle çöktürülmesi suretiyle 

sudan ayrılmasını sağlayan arıtma sistemidir. Sudan daha fazla yoğunluğa sahip katı 

maddelerin durağan koĢullarda yer çekimi etkisi ile çöktürülerek uzaklaĢtırılması amacı ile 

kullanılır. Çöktürmede amaç; arıtılmıĢ atık su ve kolayca iĢlenebilecek kadar yüksek katı 

madde konsantrasyonuna sahip bir arıtma çamuru elde etmektir. Çöktürme havuzları, ön 

çöktürme veya biyolojik ve kimyasal arıtım iĢlemi ardından son çöktürme amacı ile 

kullanılabilir.  

 

Ön çökeltme havuzları; kaba organik ve inorganik maddelerden çoğu ızgara ve kum 

tutucularda alıkonulduktan sonra organik esaslı ve büyük ölçüde kirletici karakterde olan 

geriye kalmıĢ askıdaki katı maddelerin atık sudan uzaklaĢtırılması gerekmektedir. Ön 

çökeltme havuzunun baĢlıca amacı atık suyu iki temel bileĢene; çamur ve çökelmiĢ atık suya 

ayırmaktır. Böylece bu iki bileĢen ayrı ayrı arıtılabilir. Ön çökeltme havuzlarında askıdaki 

katı maddelerin %50-70'ini uzaklaĢtırılabilir. Çökeltme havuzları dikdörtgen ve dairesel 

biçimde olabilir. Çökelen çamurun biriktirilmesi için çamur konisi ve bu koniye çamuru 

sıyıracak sıyırma ekipmanları gerekmektedir. Ön çökeltme havuzlarında atık suyun 

bekletilme süresi 1,5 - 2,5 saat arasında değiĢebilmektedir. 

  

Resim 2.3: Ön ve son çökeltim havuzları 

 

2.1.9. Atık su Terfi Üniteleri 
 

Atık su arıtma tesisinde proses üniteleri arasında atık suyun enerji kaybetmesi 

neticesinde oluĢacak yük kaybını telafi etmek ve tesise gelen atık suyu belirli bir kottan 

sisteme alabilmek için yapılan pompa üniteleridir. Pompalar, burgulu tipte veya santrifüj 

tipte seçilebilir. Eğer santrifüj tipte pompa seçilecekse atık suyun ince ızgara ve kum 

tutucudan geçirildikten sonra terfi edilmesi gereklidir. Aksi takdirde atık su içindeki 

inorganik malzeme pompanın arızalanmasına sebep olacaktır. Eğer terfi pompası olarak 

burgulu tip kullanılacaksa atık suyun sadece kaba ızgaradan geçirildikten sonra terfi edilmesi 

mümkün olabilecektir. 
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2.1.10. KarıĢtırıcılar  
 

Su, atık su ve çözelti hazırlanmasında kullanılan ekipmanlardır. Hızlı ve yavaĢ 

karıĢtırıcılar olarak ikiye ayrılır. Su ve atık su arıtma tesislerinde hızlı veya yavaĢ karıĢıma 

gereksinim duyulan kimyasal proseslerde kullanılan hızlı ve yavaĢ karıĢtırıcılar, tam 

karıĢımın sağlanabilmesi için havuz geometrisine, akıĢkanın viskozitesine, kimyasalın 

çözünürlüğüne bağlı olarak tasarlanır. 

 

2.1.11. Filtre Presler 
 

Yoğun olarak çamur susuzlaĢtırmada (katı ile sıvının ayrıĢtırılmasında) kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Filtre  presleri kuruya yakın bir atık çamur çıkartabilmek için yıkama kurutma, 

otomatik deĢarj mekânizmaları ile donatılarak tesislerin vazgeçilmez ekipmanları 

olmuĢlardır. Çamur susuzlaĢtırma prosesinde yüksek debilerde ve sürekli çalıĢma istenildiği 

durumlarda presler en iyi çözüm olarak sunulur. 

  

2.2. Biyolojik Arıtım Yöntemi 
 

Biyolojik arıtma, Atık sular içinde bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar 

yardımıyla karbondioksit, su ve yeni mikroorganizma hücrelerine ayrıĢtırılarak 

giderilmesidir. Biyolojik arıtım, ön arıtma metotları ile uzaklaĢtırılamayan çözünmüĢ ve 

kolloidal organik maddelerin uzaklaĢtırıldığı ikincil arıtım aĢamasıdır. ÇözünmüĢ ve kolloid 

organik maddeler basit çökeltme metotları ile arıtılamayacağı için bu maddelerin çökelebilen 

katılara dönüĢtürülmesi gerekmektedir. Söz konusu dönüĢüm bu maddeler ile 

mikroorganizmaları bir araya getirmekle gerçekleĢir. Mikroorganizmalar çözünmüĢ ve 

kolloid maddeler üzerinde beslenirken büyürler ve çoğalırlar ve bu yolla da çözünmüĢ ve 

kolloid maddeler çökelebilen katılar hâline dönüĢür.  

 

Biyolojik arıtım da bakterilerin arıtma iĢlemini gerçekleĢtirebilmeleri için pH, 

sıcaklık, çözünmüĢ oksijen, toksik maddeler gibi parametreler kontrol altında tutulmalıdır. 

Atık su içinde bulunan ve çevreye verilmesi durumunda kirletici olarak değerlendirilecek 

olan organik maddeler, mikroorganizmalar tarafından besin maddesi olarak kabul edilmekte 

ve bu maddeleri kullanması ile atık suyu temizlemektedir. Mikroorganizmalar temel 

ihtiyaçları olan besin maddelerini atık su içinden kullanırken oksijen ihtiyaçlarının 

giderilmesi için dıĢarıdan verilmesi gerekmektedir.  
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 Oksijen, sisteme hava verilmesi ile temin edilir. Hava verilmesi aynı zamanda atık su 

ile mikroorganizma karıĢımının homojen olmasına ve reaksiyonlarının tankların içinde 

gerçekleĢmesine yardımcı olur. Yeterli süre havalandırılan mikroorganizma ile atık su 

karıĢımı durgun Ģartlarda kendi hâlinde bırakıldığında mikroorganizma topluluğu dibe 

çökerken arıtılmıĢ su üstte kalır. Kirletici maddeler, reaksiyon süresince mikroorganizmanın 

faaliyetleri sonucunda karbondioksit ve su olarak ortamı terk eder veya yeni mikroorganizma 

kütlesi olarak sistemde kalır. Ortamdaki mikroorganizma sayısını sabit tutabilmek için 

sistemden sürekli veya belli aralıklar ile mikroorganizma kütlesinin uzaklaĢtırılması 

gereklidir.  

 

Biyolojik arıtma sistemlerinin havalandırılması için gerekli olan en önemli 

ekipmanlardan biri yüzeysel havalandırıcılardır (aeratörler). Havalandırıcılar; gerekli oksijen 

ihtiyacı, tesisisin durumuna göre değiĢik güçlerde,  sabit, düĢey milli, yatay milli, gezer  

tiplerde, istenilen çapa ve dönüĢ sayısına göre imal edilir. 

 

Resim 2.4: Havalandırma havuzu ve havalandırıcı (aeratör) 

 

Biyolojik arıtma tesisleri esas itibarıyla biyolojik arıtım için gerekli ünitelerin 

inĢasındaki gerekli alanda oluĢan atık suyun miktarıyla doğru orantılıdır. Biyolojik arıtım 

için kurulan tesislerde dikkate alınan önemli noktalardan biri de ilerideki kapasite ve nüfus 

artımına göre tasarım yapılmasıdır. Büyük ölçekli endüstriyel tesislerden kaynaklanan ve 

biyolojik olarak parçalanabilen kirlilik muhteva eden atık sular ile yüksek nüfus içeren 

yerleĢim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık suların arıtılmasında biyolojik atık su 

arıtma tesisleri tercih edilir. 

 

Biyolojik arıtma yöntemleri; aktif çamur, biyofilm, stabilizasyon havuzları, 

havalandırmalı lagünler ve damlatmalı filtreler olarak sıralanır.  
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2.2.1. Aktif Çamur  
 

Aktif çamur  sistemi; dengeleme, havalandırma, çöktürme ve dezenfeksiyon 

ünitelerinden oluĢmaktadır. Aktif çamur tekniğine göre çalıĢan sistemler, uygulamada en çok 

kullanılan sistemlerdir. Aktif çamur kolloidal çözünmüĢ maddelerin mikroorganizmalar ile 

çökebilir biyolojik floklara dönüĢtürüldüğü prosestir ve bu proseste havalandırma havuzu 

içindeki mikroorganizmaların askıda tutulması esastır. Biyolojik arıtma ünitesi havalandırma 

sonucu, organik maddelerin askıda büyüyen mikroorganizmalar tarafından parçalanması 

prensibiyle çalıĢır. Askıda büyüyen mikroorganizmalar, suyun içerisinde bulunan organik 

maddeleri parçalayarak H2O ve CO2’ye çevirir. Mikroorganizmaların organik maddeleri 

oksitlemesi sonucu organik maddeler ya okside olur, ya da biokütleye dönüĢür.  

 

Havalandırma havuzunda gereken arıtma veriminin sağlanması amacıyla havuz 

içerisinde faaliyet gösteren mikroorganizma sayısını sabit bir değerde tutmak gerekmektedir. 

Bu nedenle biokütlenin bir kısmı çöktürme kademesinde fazla çamur olarak sistemden 

atılırken diğer kısmı havalandırma bölümüne geri devrettirilir. Aktif çamur sistemlerinde 

bakteriler en önemli mikroorganizmalardır. Aktif çamur sistemlerinin dizaynında; çamur  

yükü, çamur  yaĢı  ve bekletme süresi parametreleri kullanılır.  

 

Resim 2.5: ArdıĢık kesikli aktif çamur prosesi 
 

Biyolojik arıtma sisteminde ön arıtmadan geçirilmiĢ atık su, havalandırma tanklarına 

alınır. Bu tanklara dıĢarıdan yüzeysel havalandırıcılar veya difüzör havalandırıcılar ile 

oksijen verilerek, aerobik mikroorganizmaların atık su içindeki çözünmüĢ ve kolloid organik 

maddeleri ayrıĢtırılır ve böylece arıtım iĢlemini gerçekleĢtirmesi sağlanır.  

 

Havalandırma tankından çıkan atık suların son çökeltme tankında durultulması ile 

arıtılmıĢ su içindeki mikroorganizmalar sistemden ayrıĢtırılır.  
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Ayrıca havalandırma tankında belirli bir mikroorganizma konsantrasyonunu temin 

etmek üzere son çökeltme tankından alınan çökelmiĢ çamurun (mikroorganizmaların) 

havalandırma tankının baĢına geri devredilmesi gereklidir. Sistemde oluĢacak fazla çamur ise 

sistem dıĢına alınarak çamur arıtım iĢlemlerine tabi tutulur. 

 

Aktif çamur sisteminin seçim sebepleri:  

 Yeterli büyüklükte arıtım tesisi yapılacak arazi yoksa, 

 Arıtma veriminin iklim koĢullarından etkilenmemesi isteniyorsa, 

Alıcı ortam yüksek arıtma verimliliği gerektiriyorsa aktif çamur sistemi seçilir.  

 

Aktif çamur sisteminde arıtma verimi yaklaĢık  %90-95 civarındadır. Bu sistemde alan 

gereksinimi ise kiĢi baĢına 0,25-0,40 m2 dir. 

 

2.2.2. Biyofilm 

 
Damlatmalı filtre sistemlerinde  üst kısımdan verilen atık sular damlatmalı filtre içine 

yerleĢtirilen dolgu malzemelerinin arasından aĢağı doğru akar. Dolgu malzemeleri üzerinde 

mikroorganizmalar oluĢur. TaĢ dolgu ya da plastik dolgu filtre malzemesi oluĢan damlatmalı 

filtre tabanından verilen hava, mikroorganizmaların yaĢamı için gereklidir. Biodisk 

sistemleri seri olarak yerleĢtirilmiĢ dairesel disklerden oluĢur. Disklerin malzemesi; 

polystrene veya polyvinyl kloriddir. Diskler atık suda yavaĢ olarak döner. 

Mikroorganizmalar disklerin yüzeyine tutunup tabaka oluĢtururlar. Disklerin dönmesi 

biokütleyi atık sudaki organik maddelerle temas ettirir. Diskler sonra da atmosferdeki 

oksijenle temas eder. Disklerin dönmesi ile aerobik Ģartlar sağlanır. 

 

2.2.2.1. Damlatmalı Filtreler 
 

Damlatmalı filtrelerin temel prensibi belirli bir tank hacmine doldurulan kırma taĢ, 

plastik veya herhangi bir malzemenin üzerinde bakteri tabakası oluĢturarak bu malzemenin 

üzerinden ön arıtmadan geçirilmiĢ atık suyu filtre etmek ve bu sayede atık su içindeki 

kompleks organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanmasını temin etmektir. Tanklar 

dairesel veya dikdörtgen geometrik Ģekildedir. 

 

Filtre içersinde hava sirkülasyonu sağlamak ve filtre yüzeyinin kuru kalmaması için 

tedbir almak gerekir. Filtre yüzeyinde üreyen bakteri tabakası zamanla kalınlaĢarak kopar ve 

çıkıĢ suyu ile birlikte tankı terk eder. Atık su içindeki bu bakteri kütlelerini sudan ayırmak 

için son çökeltme tankı kullanılması gerekir. Son çökeltme tankından alınan bu bakteri 

kütlesi (çamur) sistem dıĢına alınarak çamur arıtım iĢlemlerine tabi tutulur. Damlatmalı 

filtrelerde karĢılaĢılan en önemli problemler; filtre malzemesinin tıkanması ve soğuk hava 

Ģartlarında filtre malzemesinin donmasıdır. 
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ġekil 2.6: Damlatmalı filtre 

 

Damlatmalı filtrenin seçilmesinde; 

 Arazi geniĢliği 

 Ġklim koĢulları 

 Arıtma verimliği 

Göz önünde bulundurulur. 

Damlatmalı filtrelerde arıtma verimi yaklaĢık % 80 civarında, arıtım tesisi için alan 

gereksinimi; kiĢi baĢına 0,40-0,60 m
2
 dir. 
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ġekil 2.7: Damlatmalı filtrelerin arıtım tesisindeki yeri 

 

2.2.3. Stabilizasyon Havuzları 
 

Stabilizasyon havuz yönteminde atık sular, ön arıtma ünitelerinden geçirildikten sonra 

havuzlara alınır. Temel prensip, sisteme dıĢarıdan enerji vermeden (havalandırma yapmadan) 

doğal ortamda arıtımın gerçekleĢtirilmesidir. Sistemin avantajları, aĢırı derecede basittir ve 

iĢleminin güvenilebilirdir. Doğal arıtma neticesinde oluĢan çamur miktarı diğer atık su 

arıtma yöntemlerine kıyasla çok daha azdır ve oluĢan çamur stabil hâlde olduğu için ayrıca 

bir çamur arıtım iĢlemine tabi tutmaya gerek yoktur. Bununla birlikte doğal arıtma yavaĢ 

cereyan ettiğinden büyük havuz hacimlerine ihtiyaç vardır. Ġklimin ise sıcak olması tercih 

edilir. 

 

 Yeterli büyüklükte arazi mevcutsa,( kiĢi baĢına 2- 4,5 m
2
 alan) 

 Ġklim koĢullan müsait ise, 

 Alıcı ortam yüksek arıtma verimliliği gerektirmiyorsa (% 70-80 civarında 

arıtım), 

 Tesisin inĢa edileceği bölgeye yakın yerleĢim alanları yoksa, 

 Belediyenin yüksek teknolojili tesisi iĢletemeyeceği endiĢesi varsa stabilizasyon 

havuzları tercih edilir. 

Havuz derinliği ve ilave yüzeysel havalandırıcı kullanılıp kullanılmamasına göre;  

 Fakültatif stabilizasyon havuzları (derinlik = 1-2 m arası) 

 Anaerobik havuzlar (derinlik = 2-5 m arası) 

 OlgunlaĢtırma havuzlan (derinlik = 1-3 m arası) 

 Mekânik havalandırmalı lagünler (derinlik =2,5-5 m arası) Ģeklinde 

tipleri ayrılır. 
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2.2.4. Havalandırmalı Lagünler  
 

Havalandırmalı lagünler sistemde havalandırma için doğal alanları kullanır. Gerekli 

havalandırma oksijen difüzör veya yüzeysel havalandırıcılar vasıtasıyla sağlanır.  

 

2.2.5. Anaerobik Arıtma Sistemleri 
 

Anaerobik arıtma sistemleri havasız ortamda gerçekleĢtirilen arıtma prosesleridir. 

Anaerobik arıtmada; sürekli karıĢımlı reaktörler, anaerobik filtreler ve akıĢkan yataklı 

sistemler kullanılır.  

 

2.2.5.1.Sürekli KarıĢımlı Tank Reaktörü 
 

Sürekli karıĢtırılan tank tipinde olan bu reaktör atık suların anaerobik arıtılmasında 

kullanılan ve katı resirkülasyonu olmayan ilk kuĢak reaktörlerden biridir.  

 

2.2.5.2. Anaerobik Filtre (Yukarı AkıĢlı Dolgu Sütunu)  
 

Hareketsiz hücre reaktörlerinin bir uyarlaması olarak geliĢtirilen anaerobik filtre 

tipinde kullanılan dolgu malzemesi biyofilm geliĢmesi için gerekli olan temas yüzeyini 

sağlar. 

 

Bu sistemde biyofilm, yarısı dolgu malzemesi üzerinde diğer yarısı ise dolgu 

malzemeleri sırasında kümeler halinde bulunur. Reaktör içi inert malzeme ile 

doldurulmalıdır. Ġsletmeye alma aĢamasında reaktör tedrici beslenerek inert malzeme 

üzerinde biyofilmin oluĢması sağlanır. Tedrici besleme ile uzun bir sure sonunda inert 

malzeme üzerinde tutunarak geliĢen anaerobik biyofilm arıtmayı gerçekleĢtirir. 

 

2.2.5.3. AkıĢkan Yataklı Sistemler  
 

Bu sistemde yukarı akıĢlı reaktör, kısmen bir taĢıyıcı malzeme (genellikle kum) ile 

doldurulur. Söz konusu reaktörde kum tanecikleri üzerinde biyofilm oluĢturularak arıtmanın 

gerçekleĢtirilmesi amaçlanır. 
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Resim 2.6: Atık su arıtım tesislerinin genel görünüĢü 

 

2.3.Kimyasal Arıtım Yöntemi  
 

Kimyasal arıtım sistemleri;  suda çözünmüĢ veya askıda bulunan maddelerin fiziksel 

durumunu değiĢtirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. 

Kimyasal arıtma iĢleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, 

polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur 

hâlinde sudan ayrılır. 

 

 Kimyasal atık su arıtma tesisleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerden 

kaynaklanan endüstriyel nitelikli ve biyolojik olarak parçalanamayan kirlilik muhteva eden 

atık suların arıtımı için atık suyun niteliği ve miktarına göre dizayn edilir. 
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ġekil 2.8: Kimyasal arıtım tesisleri akım Ģeması 

 

Uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur. 

 

2.3.1. Nötralizasyon 
 

Asidik ve bazik karakterdeki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile 

yapılan asit veya baz ilave iĢlemidir. 

 

2.3.2. Koagülasyon 
 

Koagülant maddelerin uygun pH’ta atık suya ilave edilmesi ile atık suyun 

bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleĢerek flok oluĢturmaya hazır hâle 

gelmesi iĢlemidir. 

 

2.3.3.Flokülasyon 
 

Flokülasyon (yumaklaĢtırma), atık suyun uygun hızda karıĢtırılması sonucunda 

koagülasyon iĢlemi ile oluĢturulmuĢ küçük taneciklerin birbiriyle birleĢerek kolay 

çökebilecek flokların oluĢturulması iĢlemidir. 

 

2.3.4. Ġkincil Çöktürme Tankları 
 

Ġkincil çöktürme tankları ile biyolojik ve kimyasal arıtım iĢlemlerinden sonra 

çökebilecek duruma gelen katı maddeler yerçekimi etkisiyle çöktürülerek sudan ayrılır. 
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2.4. Ġleri Arıtım Yöntemi 
 

Biyolojik veya kimyasal arıtımdan sonra su kalitesini artırmak ve diğer yöntemlerle 

arıtımının mümkün olmadığı bazı kirletici maddelerin (azot, fosfor gibi) giderilmesini 

sağlamak için yapılan arıtma iĢlemleridir. 

 

Ġleri arıtma ile arıtma tesisi çıkıĢ suyu alıcı ortama verilmeden önce, suda bulunan 

bakteri ve virüslerin uzaklaĢtırılması sağlanır. 

  

2.4.1. Dezenfeksiyon 
 

Arıtma tesisi çıkıĢ suyu alıcı ortama verilmeden önce suda bulunan 

mikroorganizmaların (bakteri ve virüs) dezenfektan kullanılarak uzaklaĢtırılması iĢlemidir. 

Yaygın olarak kullanılan metod klorla dezenfeksiyondur. 

 

2.4.2. Azot Giderme 
 

Atık suyun içerdiği amonyum iyonları, azot bakterileri yardımıyla nitrifikasyon 

kademesinde önce nitrite, sonra nitrata dönüĢtürülür. Daha sonra denitrifikasyon 

kademesinde anoksik Ģartlar altında azot gazı hâlinde sudan uzaklaĢtırılır. 

 

2.4.3. Fosfor Giderme 
 

Fosfor bileĢiklerini gidermek için kimyasal ve biyolojik metotlar ayrı ayrı veya 

birlikte kullanılır. Kimyasal arıtmada kimyasal maddeler kullanılarak yüksek pH değerinde 

fosfor, fosfat tuzları hâlinde çöktürülür. Biyolojik metotlarla fosfor arıtımı, biyolojik arıtma 

sırasında fosfatın mikroorganizmalarca alınması ile sağlanır. 

 

2.4.4. Filtrasyon 
 

Filtrasyon, biyolojik ve kimyasal arıtma iĢlemlerinde yeterince giderilemeyen askıda 

katı maddelerin ve kollidlerin tutulması amacıyla uygulanır. 

 

Suyun granüler filtre yatağından geçiĢi ile maddeler tutulur. Filtre yatağında biriken 

katı maddelerin giderilmesi amacıyla geri yıkama iĢlemi uygulanır. Filtrelerde kum, çakıl, 

granit vb. dolgu malzemeleri kullanılır. Filtreler akıĢ doğrultusuna göre aĢağı ve yukarı akıĢlı 

kullanılan filtre malzemesine göre aĢağı ve yukarı akıslı, kullanılan filtre malzemesine gore 

tabakalı veya tek tip malzemeden oluĢan filtreler, hidrolik Ģartlara göre serbest yüzeyli ve 

basınçlı filtreler olarak sınıflandırılır. 

 

2.4.5. Adsorbsiyon 
 

Suda çözünmüĢ maddelerin elveriĢli bir ara yüzeyde toplanması iĢlemidir.  
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Arıtma tesisi çıkıĢ suyunda istenen kalitenin sağlanabilmesi için su bir aktif karbon 

ortamından geçirilir. Aktif karbon toz veya granül olarak kullanılır. Granül aktif karbonla iyi 

bir temas sağlamak için atık su ya sabit yataklı bir kolona yukarıdan aĢağıya ya da sabit veya 

akıĢkan bir yatağa aĢağıdan yukarıya verilir. AĢağı akıĢlı kolonlarda biriken maddelerin 

neden olduğu yük kaybını önlemek amacıyla geri yıkama iĢlemi yapılır. Kullanım acısından, 

adsorblama kapasitesi tükenen granül aktif karbonun dejenere edilmesi gerekir. Toz 

halindeki aktif karbon, biyolojik ve kimyasal arıtma çıkıĢındaki suya ilave edilerek, 

karbonun temas havuzunda çöktürülmesi Ģeklinde kullanılır. 

 

2.4.6. Ġyon DeğiĢtirme  
 

Endüstriyel atık su arıtımında kullanılan atık su bünyesinde istenmeyen anyon ve 

katyonların uygun bir anyon ve katyon tipi iyon değiĢtirici ile kolonda tutulması iĢlemidir.  

 

2.4.7. Ters Osmoz  
 

Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla genellikle endüstriyel atık 

su arıtımında kullanılan çözünmüĢ anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaĢtırılması 

ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir.  

  

2.4.8. Ultrafiltrasyon 
 

Yarı geçirgen membranların kullanıldığı ters osmoz iĢlemine benzeyen basınçlı 

membran filtrasyon metodudur. Ancak burada daha düĢük basınç uygulanır. BileĢiminde 

makro molekül ve kolloid özellikte madde bulunan atık sularda kullanılır. 

 

Bu yöntemde yağ/su emülsiyonu içerisinde disperse olan yağ damlacıkları ince bir 

membran yardımı ile filtre edilerek su fazından ayrılır. 

 

2.5. Doğal Arıtım Yöntemi 
 

Evsel atık suların arıtılmasında kullanılan yöntemlerden biri de son yıllarda geliĢmekte 

olan “doğal arıtma” diğer bir adıyla “yapay sulak alan” sistemleridir. Kirli suların 

arıtılmasında kullanılan bu sistem; sazlık ve bataklık alanların kirleticileri yok etme 

özelliğine dayanır. Bu amaçla yapay sazlık ve bataklık alanları inĢa edilmektedir. 



 

 34 

 

ġekil 2.9: Doğal arıtım tesisi Ģeması 

 

Doğal arıtma alanları, ortamdaki güneĢ enerjisi kullanabilme ve kendi kendini 

yenileyebilme özelliğine sahiptir. Organik ve inorganik kirleticileri, askıda katı maddeyi, 

toksik maddeleri, ağır metalleri ve hastalık yapıcı mikroorganizmaları giderebilmesinden 

dolayı yüksek miktarda arıtım kapasitesine sahiptir. 

 

Doğal arıtma sisteminin birinci kademesini mevcut fosseptik yapıları oluĢturmaktadır. 

Fosseptik çıkıĢ suları ile beslenen yapay sulak alanlarda yapılan arıtma sonucunda Su 

Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin öngördüğü değerlerin altında kirletici konsantrasyonlarına 

ulaĢmak mümkün görülmektedir. Bu durumda kırsal yerleĢim yerlerimize ait atık sular alıcı 

ortamlara güvenle deĢarj edilebilir değerlere ulaĢmaktadır. 

 

Doğal arıtmada genel olarak köklü, suya dayanıklı bitki türleri kullanılmaktadır. Doğal 

arıtmada kullanılan bitkiler, su akıĢına direnç göstererek suyun içerisindeki askıda katı 

maddelerin çökelmesini sağlar. Bitkiler, bir yandan kendi geliĢimleri için suyun içerisindeki 

besin maddelerini doğrudan alırken diğer yandan da kök bölgelerine çözünmüĢ oksijen 

iletmek suretiyle bakteri faaliyeti için elveriĢli bir ortam yaratır.  

 

ġekil 2.10: Doğal arıtım ortamı 
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Bu sistemin yatırım ve iĢletme maliyetinin düĢük olması, ekolojik ve görsel açıdan bir 

çok olumlu yanlarının bulunması, bu teknolojilerin önemli üstünlüklerindendir.  

 

ġekil 2.11: Atık suların arıtım sonrası deĢarj edilmesi 

 

2.6. Atık Su Çamurunun Islahı  
 

Atık su arıtma tesislerinde gerek ön çökeltme havuzlarında gerekse son çökeltme 

havuzlarında çamur oluĢmaktadır. Evsel sıvı atıkların ilk çökeltme çamuru grimsi siyah 

renktedir, rahatsız edici bir kokusu vardır ve yaklaĢık % 4 kuru madde içerir. Bu kuru 

maddenin %70-80’ni organik ve uçucu maddeler oluĢturur. Organik madde; yağlar, bitkisel 

yağlar, yiyecek kalıntıları, dıĢkı, kâğıt ve deterjanlardan oluĢmaktadır. Ġnorganik madde ise 

baĢlıca silisli kumu içerir. Sıvı atıklarının biyolojik arıtılması son çökeltme çamuru denilen 

diğer organik katı malzemenin (çamurun) üretilmesi ile sonuçlanır. Bu son çökeltme çamuru 

biyolojik filtre çamuru veya fazla aktif çamurdur. Biyolojik filtre çamuru kahverengidir ve 

toprak kokmaktadır. 

  

OluĢan bu çamurların çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için stabilizasyonu 

(çürütülmesi) gerekmektedir. Bu çürütme iĢlemi aerobik veya anaerobik iĢlemlerle 

gerçekleĢtirilir. Çürütülecek çamur hacmini azaltmak amacıyla çamur yoğunlaĢtırıcılar 

kullanılır. Çamur yoğunlaĢtırılıp çürütüldükten sonra susuzlaĢtırma iĢlemine tabi 

tutulmalıdır. Böylece çamur keki elde edilir. Çamur bu hali ile  nihai bertaraf sahalarına 

kolaylıkla nakledilir veya tarımsal gübre olarak kullanılır. 
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Resim 2.7: Filtre pres artığı biyolojik arıtma çamurunun yaĢ ve kuru ( toz Ģeklinde)  hâli 

 

2.6.1. Çamur YoğunlaĢtırma Tankları 
 

Çamur yoğunlaĢtırma tanklarının çökeltme tanklarına benzer bir geometrisi vardır. Bu 

tankların görevi, daha sonra arıtılacak çamur hacminin azaltılması için çamur suyunun 

ayrılmasını sağlamaktır.  

 

2.6.2. Aerobik Çamur Stabilizasyonu 
 

Aerobik çamur stabilizasyonu, arıtma tesisinde elde edilen organik çamurun oksijenli 

ortamda çürütülmesi iĢlemidir. Aerobik çamur stabilizasyonu iĢleminde çamur bir 

havalandırma tankına alınmakta ve burada 10-12 gün süre ile havalandırılarak 

çürütülmektedir. Bu sistemde genellikle yüzeysel havalandırıcılar kullanılmaktadır. 

Çürütülen çamur kokusuz, biyolojik filtre çamuruna benzer, biyolojik bakımdan dengeli bir 

son üründür. 

 

2.6.3. Anaerobik Çamur Stabilizasyonu 
 

Anaerobik çamur stabilizasyonu, arıtma tesisinde elde edilen organik çamurun 

oksijensiz ortamda çürütülmesi iĢlemidir. Bu sistemde çamur üstü kapalı tanklara alınmakta 

ve yaklaĢık 20 günlük bir süre içerisinde bu tankta bekletilmekltedir. Tankın sıcaklığına 

bağlı olarak anaerobik çürütme iĢlemi isimlendirilmektedir. Tank sıcaklığı 20°C’nin altında 

ise soğuk, 20-40°C arasında ise mezofilik, 40-50°C arasında ise termofilik çürüme olarak 

adlandırılır. Tanka giren çamur, ısı eĢanjörleri ile ısıtılır. Çürüme esnasında yan ürün olarak 

metan gazı elde edilir. Bu gaz ısı eĢanjörlerine sıcak su sağlayan kazanların ısıtılmasında ve 

tank muhteviyatının karıĢtırılması iĢleminde kullanılır. Bu sistem aerobik çamur çürütme 

sistemine kıyasla iĢletilmesi zor bir çamur çürütme yöntemidir. Ancak iĢlem sırasında oluĢan 

metan gazının kullanım imkânı iĢletme giderini azaltmaktadır. Anaerobik çamur çürütücüler 

silindirik veya yumurta Ģeklinde inĢa edilebilmektedir. 
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2.6.4.Çamur SusuzlaĢtırma Yöntemleri 
 

Aerobik veya anaerobik olarak çürütülen çamur son iĢlem olarak susuzlaĢtırma iĢlemine tabi 

tutulur. Bu amaçla kullanılan sistemler Ģunlardır: 

 Çamur kurutma yatakları; çamur kurutma yatakları, altında sızıntı suları için 

drenaj tertibatı bulunan kum yataklarından oluĢur, 

 Çamur lagünleri, 

 Çamurun araziye yayılması, 

 Belt filtreler, 

 Santrifüjler, 

 Vakum filtreler, 

 Filtre preslerdir. 

 

Çamur susuzlaĢtırma yöntemlerinden herhangi biri kullanılarak çamurun katı içeriği 

%20-40’a kadar yükseltebilmektedir. Ġlk üç yöntem dıĢarıdan herhangi bir enerji girdisi 

gerektirmeyen çok basit uygulamalardır. Ancak doğal kuruma iĢleminin gerçekleĢebilmesi 

için çok geniĢ alanlara ve ılıman veya sıcak iklimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çamur kurutma 

yataklarında çamurun kalma süresi yaklaĢık 25 gündür. Mekânik susuzlaĢtırma 

yöntemlerinde proses sürekli olup çamur beklemeksizin susuzlaĢtırılmaktadır. Mekanik 

sistemler, dıĢarıdan enerji girdisi ve kimyasal madde ilavesi gerektirir ve iĢletme ve bakım 

maliyetleri yüksektir. 

 

Resim 2.8: Çamur sıyırıcıları 

 

2.6.5.Çamur Bertaraf Yöntemleri 
 

Arıtma çamurunun bertarafı, yasal mevzuatların yanı sıra arıtma çamurunun 

iĢlenmesine iliĢkin kararda maliyet önemli bir kriterdir. Maliyetler yerel Ģartlara ve iĢleme 

tesisinin büyüklüğüne bağlı olarak değiĢmektedir.  

 

Arıtma çamurunun bertaraf yöntemleri; 
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 Yakma 

 

Yakma yönteminde, arıtma çamurları tek baĢına ya da diğer atıklarla birlikte 

yakılmaktadır. Yakma sonucunda hacimsel azalma meydana gelmektedir. Küllerin tekrar 

kullanım imkânları ile düzenli depolamaya gönderilecek atık madde miktarlarının az olması 

önemli avantajlarındandır. 

 

 Düzenli Depolama 

 

Düzenli depolama alanları ile ilgili tercihler yapılırken en iyi yerleĢim ve en iyi 

iĢletme koĢullarında bile toprak kirliliği oluĢabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer 

çamur tehlikeli madde özelliği gösteriyorsa muhtemel yer altı suyu ve toprak kirliliği 

oluĢturacağından bu yöntem seçilmemelidir. Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel çamurlar da 

su muhtevası %65 ve altında tutulmalıdır. Arıtma çamurlarının doğrudan zirai amaçlı olarak 

kullanılması ya da düzenli depolama sahasına gönderilerek bertaraf edilmesi yasal 

kontrollere tabidir. 

 

Resim 2.9. Arıtım tesislerinde çıkan çamurun uzaklaĢtırılması 
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2.7. ArıtılmıĢ Atık Su Dezenfeksiyon ĠĢlemleri 
 

ArıtılmıĢ atık sudaki patojenik organizmaları yok etmek için dezenfeksiyon iĢlemi 

uygulanır. Dezenfeksiyonun etkinliği dezenfeksiyon yapılmasından sonra kalan koliform 

bakteri belirleyici grubu ile ölçülür. Çoğu atık suda arıtma iĢlemleriyle gerçekleĢtirilen virüs 

uzaklaĢtırılması tam değildir ve insan kullanımına sunulacak arıtılmıĢ atık suların 

dezenfeksiyonu bir gerekliliktir. Özellikle arıtılmıĢ atık su tarımsal sulamada kullanılacaksa 

bu husus daha da önem kazanmaktadır. Kullanılacak dezenfektanın alıcı ortamdaki canlılara 

ve akıĢ yönünde suyu kullanan insanlar için zehirleyici etki oluĢturmayacak Ģekilde seçilmesi 

gerekmektedir. Genelde kullanılan kimyasallar sıvı-gaz klor, hipokloritler, klordioksit ve 

ozondur. 

 

2.8. Atık Su Arıtma Tesislerinde Yardımcı Üniteler 
 

Bir atık su arıtma tesisinde yukarıda sayılan temel proses üniteleri yanı sıra iĢletme 

binası, trafo binası, bekçi kulübesi, pompa odaları, hidrofor binası ve lojman binası gibi 

yardımcı ünitelerde yer almaktadır. ĠĢletme binası içinde ana kontrol odası, laboratuvar, 

atölye, depo ve çalıĢma odaları bulunur. Ana kontrol odasındaki kumanda panosunda, tüm 

tesis ünitelerine ait ekipmanların kontrol anahtarları ve proses üzerinde yapılan 

ölçümlemelerin kaydedildiği kaydediciler ile çeĢitli göstergeler yer alır. Tesis iĢletmecisi bu 

pano üzerinde tüm arıtma prosesini kontrol altında tutabilir. 

 

Resim 2.10: Arıtım tesisi ana kontrol odası 
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2.9. Atık Su Arıtma Tesislerinde Emniyet 
 

Türkiye’de sağlık ve emniyet kurullarınca hazırlanmıĢ, inĢaat alanları ve imalat 

tesislerinde uyulacak emniyet kurallarına ait standartlar atık su arıtım tesisleri içinde 

geçerlidir. Atık su arıtma tesislerinde karĢılaĢılabilecek sorunlar Ģöyle sıralanabilir; 

 

 Enfeksiyon ve bulaĢıcı hastalıklar, 

 Gürültü, 

 Kapalı mekânlar, 

 Dezenfeksiyon üniteleri, 

 Elektrik iĢleri, 

 Elle çalıĢma, 

 Su içinde ya da yakınında çalıĢma, 

 Makine aksamının taĢınmasıdır. 

 

Atık su iĢletmelerinde çalıĢanların aĢağıdaki kurallara uyması gerekir; 

 

 Atık su ile temas edecekler tetanoz ve polio’ya karĢı aĢılı olmalı, 

 Atık suyla çalıĢtıktan ya da ekipmanlar kullandıktan sonra çizmeler, 

giysiler, eller dirseğe kadar sabun ya da baĢka bir temizleyici madde ve 

sıcak su ile iyice yıkanmalı, 

 ĠĢ sırasında olsun ya da olmasın, derideki her kesik, çizik ya da yara, 

iyice temizlenmeli ve su geçirmez bantla üzeri kapatılmalı,  

 Gözler atık su ya da havadaki kimyasal buhardan etkilenebileceğinden iĢ 

sırasında eller gözlere değirilmemeli, 

 Kapalı mekânlar oksijen yetersizliği, zehirli yanıcı ya da patlayıcı gazlar, 

buharlar ya da tozlar nedeniyle tehlikeli olabileceğinden, kapalı 

mekânlarda sigara içilmemeli, çıplak ıĢık kaynağı ve içten yanmalı 

motorlar kullanılmamalı,  

 Dezenfeksiyon kademesinde klor kullanılıyorsa ünite içindeki klor seviye 

alarmlarına dikkat edilmeli, sıvı klor tüplerinin kullanımında emniyet 

kurallarına uyulmalı,  

 Tesis içindeki tüm elektrikli cihazların kullanımında gerekli özen 

gösterilmeli, bakımları zamanında yapılmalı, elektrik arızalarına sadece 

ilgili personel tarafından müdahale edilmeli, 

 Ġçinde su veya atık su bulunan tankların etrafında çalıĢırken dikkatli 

olunmalı, Ģamandıra, kurtarma halatı ve kurtarma çengeli tanklar yanında 

hazır bulundurulmalıdır. 
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2.10. Atık Su Arıtma Tesislerinde Bakım ĠĢleri 
 

Bir atık su arıtma tesisinde istenilen arıtma verimi ancak tesisin tüm bakım iĢlerinin 

zamanında ve periyodik olarak yapılması ile elde edilebilir Tesisin genel temizlik iĢleri yanı 

sıra mekanik/elektrik ekipmanların periyodik olarak bakımlarının yapılması gereklidir. Tesis 

içinde geniĢ kapsamlı bir bakım atölyesi bulunmalı ve ekipmanların imalatçılarından gerekli 

yedek parçalar temin edilerek stoklanmalıdır. 

 

Periyodik bakım gerektiren ekipmanlar Ģunlardır; tesiste kullanılan vasıtalar, çim 

biçme makineleri, çim kesme aletleri, kompresörler, mekanik ızgara donanımı, kum 

siklonları, tüm pompalar, havuz taban sıyırma ekipmanları, filtre atık su dağıtıcı kolları, 

havalandırıcılar, klor ekipmanları, vanalar, sürgülü kapaklar, elektrikli motorlar, elektrik 

panoları, kablolar ve elektronik enstrümanlardır. 

  

Tesis bakımının düzenli yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi amacıyla bakım 

kayıtları tesiste saklanmalı, hangi tarihte hangi parçanın değiĢtirildiği takip edilebilmelidir.  

 

2.11. Atık su Arıtma Tesisinin ĠĢletilmesi 
 

Arıtma tesisleri çok pahalı sistemlerdir. Bu nedenle tesisler kalifiye personele teslim 

edilmelidir. Tesisle ilgili projeler, ilgili yönetmelik ve kanunlar klasör hâlinde saklanmalıdır. 

Yeni olan arıtma tesisi iĢletmeye alınmadan önce artezyen  suyu ile doldurularak bütün 

makinelerin denenmesi gerekir. 

 

Güvenilir iĢletme değerleri elde edebilmek için çok sayıdaki ölçüm cihazları iĢletme 

talimatına göre temizlenmeli ve kalibre edilmelidir. ĠĢletmelerde aktif çamurun katı madde 

miktarı, çamur indeksi, mikroskobik muayenesi gereklidir. Havalandırma havuzlarında katı 

madde miktarı devamlı olarak ölçülmelidir. 

 

Arıtma tesisini iĢletecek  personelin mutlaka belirli bir eğitimden geçirilmesi gerekir. 

KıĢ için iĢletmede özel tedbirlerin alınmasını gerekir. Özellikle donmaya karĢı hassas olan 

boru hatları korunmalı veya iĢletme dıĢı bırakılmalı, ızgara atıkları ve kum donmaması için 

de mutlaka tedbir alınmalıdır. Makinelerin arızalanarak çalıĢmaması durumunda yedeğinin 

devreye alınması ve iĢletme yönetiminin bilgilendirilmesi gerekir. Makinelerin kullanma 

talimatlarına ve iĢletme kurallarına uyulmalıdır. Enerji kesilmesi durumunda derhâl enerji 

sağlayan kuruluĢa haber verilerek öngörülen enerji kesinti sebebini ve süresini sorup 

öğrenmelidir. 

 

 Tesisin bölümlerinin iĢletme dıĢı bırakılması iĢletme yönetiminin izni ile yapılmalı. 

ĠĢletme raporları temiz ve itinalı bir Ģekilde doldurulmalı. ĠĢletme hataları gibi bütün özel 

olaylar, arızalar, yağ ve asit giriĢi, zaman ve yer belirtilerek günlük deftere iĢlenmeli. ĠĢletme 

yönetimince baĢka bir düzenleme yapılmamıĢ ise günde bir kere farklı saatlerde tesis çıkıĢı 

gözle kontrol edilerek sonuç deftere kaydedilmeli. Tesisin tüm bölümlerinin temiz 

tutulmasına dikkat edilmelidir. 
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Tesisle ilgili emniyet tedbirleri hakkında el kitabı hazırlanmalıdır. Yeterli düzeyde 

uygun eleman bulunamadığı takdirde tesis iĢletmeye alınmadan önce elemanların gereken 

nitelik düzeyine ulaĢmasını temin amacıyla yoğun eğitime tabi tutulması gerekmektedir. 
 

Tesis iĢletmesi alanında çalıĢacak vasıflı personele yönelik mesleki eğitim programı  

aĢağıdaki temel becerileri içermelidir; 
 

 ĠĢ kanunu mevzuatı, endüstriyel güvenlik, kazalara karĢı korunma, sağlık, 

endüstriyel, hijyen ve çevre koruma, 

 Araç gereç ve donanımın kullanılması, saklanması ve bakımı, 

 Malzemelerin takılması, sökülmesi ve temizlenmesi, 

 Fiziksel parametrelerin ölçülmesi, 

 Mikroskobun kullanılması, 

 Teknik çizimlerin hazırlanması, 

 Numune alınması ve hazırlanması, 

 Ölçme, kontrol ve denetim, 

 Atık suyun toplanması ve boĢaltılması, 

 Atık suyun arıtılması, 

 Çamurun arıtılması, 

 Analitik iĢlerin yapılması, 

 Ölçme, kontrol ve denetim, 

 Özel yasal hükümler ve teknik standartlar.  
 

Personelin eğitimi aĢağıdaki konu baĢlıklarında yapılmalıdır.  

 Proses kontrolü 

o ĠĢletme verilerinin alınması ve değerlendirilmesi, 

o Sonuçların yorumlanması, 

o ĠĢletme parametrelerinin belirlenmesi, 

o Normal iĢletme koĢullarında karar alma, 

o Olağanüstü iĢletme koĢulları ve olaylar durumunda alınması 

gereken önlemler 

o Rapor hazırlama vb. 

 Ölçme ve kontrol 

o Atık su ve çamur numunesi alma, 

o Hattaki olgum cihazlarının bakım ve onarımı sonuçların 

değerlendirilmesi, 

o Atık su ve çamur bölümlerinde kontrol noktaları vb. 

 Çamur arıtma 

o Çamur dengelerinin kurulması, 

o Statik ve mekânik çamur suyu alına için proses kontrolü, 

o Çamur bertarafının denetimi. 

 Mekanik donanımın bakım ve onarımı 

o Koruyucu bakım için önlemi bakım planlanması, 

o Stok saklama, 

o Makinelerin güçlerinin ölçülmesi, 

o Performans ve güvenlik kontrolleri. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtım 

ünitelerini kontrol edebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sıvı atıkların arıtım yöntemlerini ayırt 

ediniz.  

 Fiziksel arıtım ünitelerini 

incelemelisiniz. 

 Kimyasal arıtım ünitelerini 

incelemelisiniz. 

 Biyolojik arıtım ünitelerini 

incelemelisiniz. 

 Ġleri arıtım ünitelerini incelemelisiniz. 

 Doğal arıtım ünitelerini incelemelisiniz. 

 Fiziksel arıtım ünitelerini kontrol ediniz.  Tesisleri yerinde kontrol ederek 

mevzuata uygunluğuna, teknik ve 

hijyenik özelliklerine dikkat etmelisiniz. 

 Fiziksel arıtım ünitelerinin iĢlevini ve 

çalıĢmasını incelemelisiniz. 

 Tesisin uygun iĢletilmesi için atık su ve 

çamur üzerinde yapılması gereken tüm 

rutin kontrollerin yapılıp yapılmadığını 

incelemelisiniz. 

 Kimyasal arıtım ünitelerini kontrol 

ediniz. 

 Tesislerin iĢleyiĢine, kimyasal 

maddelerin depo edildiği yer ve 

miktarlarını, prosesin uygun iĢleyiĢini 

incelemelisiniz. 

 Arıtım tesisinden çıkan suyu mevzuata 

ve prosesin çalıĢabilirliği açısından 

değerlendirmelisiniz.  

 Motorlu araçların rutin bakımların 

yapılıp yapılmadığına dikkat etmelisiniz. 

 Biyolojik arıtım ünitelerini kontrol 

ediniz. 

 Prosesin mevzuata ve teknolojik açıdan 

uygunluğuna iliĢkin laboratuar 

sonuçlarını incelemelisiniz. 

 Biyolojik arıtım ünitelerinin iĢlevini ve 

çalıĢmasını incelemelisiniz. 

 Ġleri arıtım ünitelerini kontrol ediniz. 

 Ġleri arıtım ünitelerinin kullanım 

amaçlarını incelemelisiniz. 

  Ġleri arıtım ünitelerinin iĢlevlerini ve 

çalıĢmasını incelemelisiniz. 

 Kontrol sonuçları ile ilgili hazırlanan 

tutanak, rapor vb. belgeleri ilgili 

kurumlara gönderiniz. 

 Sonuçları ilgili kurum ve kuruluĢlara 

eksiksiz, zamanında ve resmi yazıyla 

bildirmelisiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, büyük hacimli maddelerin atık sudan ayrılarak pompa ve 

diğer teçhizata zarar vermelerini önlemek ve diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü 

hafifletmek amacı ile kullanılan fiziksel arıtım ünitesidir? 

A) Öğütücüler 

B) Izgaralar  

C) Elekler  

D) Kum tutucular 

E) Yağ tutucu 

 
 

2. AĢağıdaki arıtım ünitelerinden hangisi, atık su içerisindeki katı maddelerin tutulması 

ve arıtma sistemine giriĢ kirlilik yüklerinin azaltılması ve ön arıtma amacı ile 

kullanılır? 

A) Öğütücüler 

B) Izgaralar  

C) Ġnce ızgara ve elekler  

D) Kum tutucular 

E) Stabilizasyon havuzları 

 
 

3. AĢağıdaki arıtım ünitelerinden hangisi, atık suyun debi ve kirlilik yüklerinin 

dengelenmesi amacı ile kullanılır? 

A) Dengeleme havuzları  

B) Stabilizasyon havuzları 

C) Yüzdürme Sistemleri 

D) Çöktürme tankı ve havuzları 

E) Son çöktürme havuzları 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, biyolojik arıtma sistemleri temel uygulamasıdır? 

A) Atık su içerisindeki sudan hafif gerek sıvı gerek katı maddelerin yüzdürülerek su 

yüzeyine toplanması 

B) Suda çözünmüĢ maddelerin elveriĢli bir ara yüzeyde toplanması iĢlemi  

C) Atık su içerisindeki çözünmüĢ organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle 

ayrıĢtırılarak giderilmesi 

D) Koagulant eklenerek fiziksel arıtım iĢlemleri sonrası uzaklaĢtırılmamıĢ, suda 

çözünmüĢ hâlde bulunan kirleticilerin uzaklaĢtırılması  

E) Aerobik veya anaerobik olarak çürütülen çamur son iĢlem olarak susuzlaĢtırma 

iĢlemine tabi tutulması  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, arıtım tesisinde çalıĢanların eğitimindeki konu baĢlıklarından 

değildir? 

A) Proses kontrolü 

B) Ölçme ve kontrol 

C) Çamur arıtma 

D) Mekanik donanımın bakım ve onarımı 

E) Tesisin ekonomik maliyeti 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer faaliyete geçiniz. 
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MOD MODÜL DEĞERLENDĠRME 
ÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, evsel veya endüstriyel atık suların çeĢitli bakteriler yardımı 

ile parçalanması sonucu gerçekleĢen arıtım yöntemidir? 

A) Biyolojik arıtma  

B) Fiziksel arıtma 

C) Kimyasal arıtma 

D) Doğal arıtma  

E) Konvansiyonel arıtma  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, atık su arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının 

seçiminde dikkate alınan kriterlerden değildir? 

A) Atık su karakteri  

B) ÇıkıĢ suyu kalitesi  

C) Fiziksel olarak atık su arıtma  

D) Tesis yeri  

E) Maliyet 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, arıtma tesislerinin yeri seçimindeki kriterlerden biri değildir? 

A) Bakım ve iĢletme dikkate alınmamalıdır 

B) Arıtma tesisi yerinde arazi maliyeti düĢük olmalıdır 

C) Arıtma tesisi yeri, Ģehir içme suyu kaptaj sahasına uzaklıkta olmalıdır. 

D) Yer altı suyu kirlenmesi açısından, yeterli uzaklıkta olmalıdır. 

E) YerleĢim yerinin nüfus artıĢını karĢılayacak biçimde olmalıdır. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, arıtma tesislerinin tipi seçilirken dikkat edilecek hususlardan biri 

değildir? 

A) Tesis mümkün olduğu kadar basit, esnek ve estetik olmalıdır. 

B) Tesisin bakımı, iĢletilmesi ve kontrolü kolay olmalıdır. 

C) Seçilecek sistem, teknolojik geliĢmelere ve değiĢikliklere imkan tanımalıdır. 

D) Tesis sahibinin (Belediye) teknik kadro durumu ve mali yapısı dikkate alınmalıdır. 

E) Ġlk yatırım ve bakım-iĢletme maliyeti değil arıtım etkinliği dikkate alınmalıdır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, stabilizasyon havuzlarının tercih sebeplerinden biri değildir?  
A) Yeterli büyüklükte arazi mevcutsa 

B) Ġklim koĢullan müsait ise 

C) Alıcı ortam yüksek arıtma verimliliği gerektiriyorsa  

D) Tesisin inĢa edileceği bölgeye yakın yerleĢim alanları yoksa 

E) Belediyenin yüksek teknolojili tesisi iĢletemeyeceği endiĢesi varsa 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, ileri arıtma yöntemlerinden biri değildir? 

A) Dezenfeksiyon 

B) Çöktürme 

C) Azot giderme 

D) Ters osmoz  

E) Ġyon değiĢtirme  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 C 

5 E 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 C 

3 A 

4 E 

5 C 

6 B 

CEVAP ANAHTARLARI 
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