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1. Giri�  
 
Kentsel bölgelerde nüfusun hızla artmasıyla birlikte geli�en su kıtlı�ı, atık suların etkili 
bir �ekilde yönetimi, i�leni�i ve modern teknolojinin özellikle de modern dü�üncelerin 
baz alınarak yeniden kullanılması için yeterli neden olu�turmaktadır. Maalesef geçmi�te, 
Akdeniz Ülkelerinde la�ımların i�leni�i ve yeniden kullanım tesisleri için çok az yatırım 
yapılmı�tır. Suyun teminine ve i�leni�ine atık suların toplanması ve i�lenmesinden daha 
fazla öncelik verilmi�tir. Ancak artan ihtiyaç, atık suların i�leni�ine daha çok önem 
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verilmesini gerekli kılmaktadır. Gün geçtikçe la�ım sularının nehirler ve gölleri 
kirletti�ine dair farkındalık artmaktadır. Suyun yeniden kullanılması su içerisindeki besin 
maddelerinin geri almak, su kaynaklarının de�erlendirmek ve böylelikle kullanıcı talebini 
azaltmakla mümkündür. Atık suyun ekolojik olarak i�leni�ini mümkün kılmak için bir 
kapalı döngü i�leni� sistemi arzu edilir. Bu nedenle boru-sonu teknolojili geleneksel 
do�rusal sistemler yerlerini, suyun korunmasını ve mineral maddelerini geli�tirecek 
dairesel ve entegre edilmi� i�leni�e bırakmalıdır. Tüm bu hususlar, sözde sürdürülebilir 
atık su i�leni�inde entegre olmu�tur. Atık suların i�leni�inin sürdürülebilmesindeki 
ba�lıca kriterler, ekonomik randımanı ve kar�ılanabilirli�i, ekolojik sa�lamlı�ı ve sosyal 
olarak kabul edilebilirli�idir.  
 
2. Atık Su Karakteristi�i, Tahlili ve Örneklemesi (A1) 
 
Tüm fikirlere ve i�leni� sistemlerine temel olu�turan gerçek, problemin çözümündeki 
temel olan mevcut atık su karakteristi�i hakkındaki detaylı bilgidir.  
 
2.1 Evsel Atık Su Kaynakları 
 
Atık su, atılmı� ya da önceden endüstride veya bir belediyede kullanılmı� su için 
kullanılan terimdir. Ev halkının mutfakta, du�ta, lavaboda tuvalet ve çama�ırhanede su 
kullanmalarının sonucunda açı�a çıkan atık suya evsel atık su denilmektedir (�ekil 1’e 
bakınız).  
 

 
 
�ekil 1: Ev atık suyu kaynakları (Samwel 2005)  
(Toilet: Tuvalet - Urine: �drar - Faeces: Dı�kı - Washing: Yıkama - Bathing: Banyo - Kitchen: Mutfak - Grey 
water: Gri Su - Black water: Siyah su) 
 
Evsel atık suyunun sertli�i ve bile�enleri saat, gün ve mevsimsel etkenlere ba�lı olarak 
ki�i ba�ına dü�en kullanım miktarı, alı�kanlıklar, beslenme biçimleri, ya�am standartları 
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ve ya�am tarzlarına göre de�i�iklik gösterir. Asıl neden, ev içerisindeki su kullanımın 
çe�itlili�idir. Tipik olarak, geli�mi� ülkelerde kullanılan su miktarı geli�mekte olan 
ülkelere oranla fazladır. Atık su bile�enleri tablo 1’de gösterildi�i gibi farklı ana gruplara 
ayrılabilir. Çevreye bo�altılmaları halinde, su ile ilgili ya�amı direkt olarak etkilerler.  
 
Fiziksel olarak tanımlanırsa, evsel atık su genellikle gri rengi, küf kokusu, %0.1 oranında 
katı içeri�i ile karakterize edilir. Katı madde posa, yiyecek parçacıkları, tuvalet ka�ıdı, 
gres, sıvıya�, sabun, tuz, metaller, deterjanlar, kum ve çakılların karı�ımıdır. Bu katı 
maddeler %30 oranında süspansiyon halinde tutulabilir ve %70 oranında çözünebilir. 
Çözündürülmü� katılar, kimyasal ve biyolojik i�lemlerle çökeltilebilir. Fiziksel bakı� 
açısıyla, süspansiyon halinde tutulan katıların alıcı çevreye bırakılmaları, tortul atıkların 
olu�masına ve anaerobik durumlara neden olur.  
 
Kimyasal olarak atık su, organik (%70) ve inorganik (%30) bile�enlerle birlikte farklı 
gazları içerir. Organik bile�enler öncelikle, ki�ilerin yeme alı�kanlıklarına göre de�i�en, 
karbonhidratlar (%25), proteinler (%65) ve ya�lardan (%10) olu�ur. �norganik bile�enler 
ise a�ır metaller, nitrojen, fosfor, pH, kükürt, klor, alkali, toksik içerikler, vb…olabilir. Atık 
sudan açı�a çıkan gazlar genellikle hidrojen sülfür, metan, amonyak, oksijen, 
karbondioksit ve nitrojendir. �lk üç gaz atık sudaki organik maddelerin ayrı�ması 
sonucunda olu�ur.  
 
 
Tablo 1: Evsel atık suda bulunan bile�enler  
 

Bile�enler Ayrıntılar Çevresel Etki 
Mikroorganizmalar Patojenik bakteri, virüs ve 

kurtçuk yumurtaları 
Banyo yaparken ve kabuklu 
deniz hayvanları yerken risk 

Bakterilerle 
ayrı�abilen 
organik 
materyaller 

Nehirler ve göllerdeki oksijen 
tüketimi 

Balık ölümleri, kokular 

Di�er organik 
materyaller 

deterjanlar, böcek zehirleri, 
katı ya�, sıvıya� ve gres, 
renklendiriciler, çözücüler, 
fenoller, siyanür 

Toksik etki, estetik bozukluklar, 
gıda zincirinde biyolojik birikim 

Gıdalar Nitrojen, fosfor, amonyum Oksijen tüketimi, toksik etki 
eutrofikasyon, oksijen azlı�ı, 
toksik etki 

Metaller Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni Toksik etki, biyolojik birikim 
Di�er inorganik 
materyaller 

asitler, örne�in hidrojen sülfür, 
içerikler 

Korozyon, Toksik etki 

Termal etkiler Sıcak su Flora ve faunanın ya�am 
ko�ullarında de�i�iklikler  

Koku (ve tat) Hidrojen sülfür estetik bozukluklar, toksik etki 
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radyoaktivite  Toksik etki, birikim 
 
Biyolojik olarak atık su çe�itli mikroorganizmalar barındırır ancak bunların arasında en 
çok kaygılandırıcı olanlar tek hücreliler, bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırılanlardır. 
Tek hücreliler sınıfına girenler, bakteriler, mantarlar, tek hücreli hayvanlar ve deniz 
yosunlarıdır. Bitkiler, e�reltiotları, yosunlar, tohumlu bitkiler, kızılyapraklar (koyunotu) 
içerir. Ayrıca atık sular, genellikle hasta olan yada belirli bir hastalı�ı ta�ıyıcı durumda 
olan insanlardan kaynaklanan çe�itli patojenik organizmaları da barındırır. Tipik olarak, 
i�lenmemi� atık suda bulunan dı�kıya ait koliform konsantrasyonu, her bir 100 mililitrelik 
örnek içerisinde birkaç yüz bin ile onlarca milyon arasında de�i�en miktardadır. Tipik 
evsel atık su bile�imi Tablo 2 de gösterilmi�tir.  
 
Tablo 2. Evsel atık sudaki farklı parametreler (Henze ve Ledin, 2001) 
 
Analiz 
parametreleri 

 Atık Su Çe�itleri 

 Miktar Konsantre 
edilmi� 

Orta 
dereceli 

Seyreltilmi� Çok 
seyreltilmi�  

BOD5  mg O2/l 350 250 150 100 
COD mg O2/l 740 530 320 210 
TOC g C/m3 250 180 110 70 
SS g SS/ m3 450 300 190 120 
VSS g VSS/ m3 320 210 140 80 
Alkalilik eqv/ m3 * 37 37 37 37 
�letkenlik mS/m ** 120 100 80 70 
Total Nitrojen g N/ m3 80 50 30 20 
Total Fosfor g P/ m3 23 16 10 6 
Katı ya�lar, sıvıya� 
ve gres 

g/ m3 100 70 40 30 

 
* 1 eqv/ m3 = 1 m eqv/l = 50 mg CaCO3/l 
** mS/m = 10 µS/cm = 1 m mho/m 

 
2.2 Atık Su Parametreleri 
Atık su genellikle a�a�ıda sınıflandırıldı�ı gibi farklı parametreler ile tanımlanır:  
 

• Fiziksel parametreler (Katılık, bulanıklık, renk, sıcaklık, koku)  
• Kimyasal ve biyokimyasal parametreler (Alkalilik, pH, çözünmü�lük (DO)  

Biyokimyasal Oksijen Gereklili�i (BOD), Kimyasal Oksijen Gereklili�i (COD), 
Toplam Organik Karbon (TOC), Klorür, Nitrojen, Fosfor, Sıvıya� ve gres, Gazlar, 
Sülfür,  

 
Kimyasal Analizler, özellikle de çevresel ve daha da sınırlı olan atık su analizleri, 
oldukça zordur. Bir çok analiz için çe�itli analitik yöntemler mevcuttur ve ek olarak atık 
sular sayısız çe�itlilikte bile�enler içerir. Ama yinede bunlar olası parametrelerin ufak bir 
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kısmını olu�turur. Spesifik bir tür suya veya bölgesel ko�ullara ba�lı olarak di�er 
parametrelerin uygulanması da makul olabilir. Ayrıca, atık suların patojenik 
potansiyellerini de�erlendirirken mikrobiyolojik parametreler de oldukça önemlidir.  
 
3. Hijyen ve Risk Yönetimi (A2) 
 
Hijyen, çevresel ko�ulları, örne�in fiziksel çevreyi: hava, su ve toprak, biyolojik 
ekosistemleri: hayvanlar, bitkiler ve son olarak sosyal yapıları kontrol ederek insan 
sa�lı�ını koruma bilimi olarak tanımlanabilir. �nsan adaptasyonunu ve ba�ı�ıklık 
sistemini altüst edebilen ve böylelikle hastalıklara neden olan bula�ıcı olan ve olmayan 
olarak ayrılan iki tür çevresel etki vardır (�ekil 2'ye bakınız). Bula�ıcı hastalıklar, 
insandan insana bula�an ve hatta bazen hayvandan insana veya insandan hayvana 
bula�abilen hastalıklardır. Çevresel kirlenme ile ba�lantılı olan di�er sa�lık sorunları 
suyun, yiyeceklerin ve havanın toksik kimyasallarla kirlenmesinin birer sonucudur. 
Bundan kaynaklanan hastalıklarsa bula�ıcı olmayanlar sınıfına girer. 
 
1948 yılında kurulmu� olan WHO’nın (Dünya Salık Örgütü) tanımladı�ı �ekliyle, Sa�lık: 
yalnızca hastalık veya herhangi bir eksikli�in olmama durumu de�il fiziksel, sosyal ve 
zihinsel olarak bütünüyle iyi olma durumudur ve Hijyen: çevreyi kontrol ederek insan 
sa�lı�ını koruma bilimidir. Hijyen, çevresel hijyen, sosyal hijyen, bireysel hijyen, yiyecek 
hijyeni, mesleki ve evsel hijyen olarak sınıflandırılabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ekil 2: �nsan üzerindeki çevresel etkiler 
 
 

 
Biyolojik Etkiler: 
Mikroorganizmalar, bitkiler, 
hayvanlar ve yiyecekler, 
vb… 

Kimyasal Etkiler: 
Çevresel kirleticiler, yiyecek 
içerisindeki kirleticiler, ilaçlara 
ait, toksik olmayan, zararlı 
maddeler, vb… 

Fiziksel Etkiler: 
�klim, hava, sıcaklık, so�ukluk, 
radyasyon, akım, ı�ık, renk, 
ses, vb… 

Ruhsal Etkiler: 
Ya�ama ve çalı�ma 
ko�ulları, stres, depresyon, 
vb… 

�nsan 
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3.1. Atık Su Yönetimi ve Ba�lantılı Hijyenik Risk  
 
3.1.1 Konvansiyonel (Standart) Sıhhile�tirme  
 
Dı�kıya ait atık suların yol açaca�ı hastalık risklerinden dolayı Avrupa’nın büyük 
�ehirlerinde atık suyu insanların ya�adı�ı bölgelerden yakında bulunan su yollarına ve 
sonunda da denize akıtacak kanalizasyonlar yapılmı�tı. Daha sonraları, i�lenmemi� atık 
suyun, kanalize edildi�i suya ait ya�amı bozdu�u ve aynı zamanda aynı suyu herhangi 
bir �ekilde içme suyu olarak kullanan insanların sa�lı�ını bozdu�u anla�ılmı�tı. Bu 
nedenle, nehirleri oldu�u kadar insanların da sa�lı�ını su kaynaklı hastalıklardan 
korumak amacılıyla atık su, kanalizasyon sonunda nehre akıtılmadan önce bir i�leme 
tabi tutulmaktadır. Bu yöntem atık suyun yönetilmesi konusunda dünya çapında bir 
standart olu�turmu�tur. Ancak halen geli�mekte olan ülkelerin birço�unda atık su hiç bir 
i�leme tabi tutulmadan bo�altılmaktadır. 
 
Merkezile�mi� atık su yönetim sistemleri yüzyıldan daha uzun bir zamandır kurulmakta 
ve i�letilmektedir. Bu süre içerisinde teknolojik geli�meler olmu� ve atık su yönetimi 
sanayile�mi� birçok ülkede yüksek bir standarda ula�mı�tır. Ancak, geli�mekte olan 
ülkelerdeki mevcut durum, �u anda geli�mi� olan ülkelerin 19. yüzyıldaki durumundan 
farksızdır. Geli�mekte olan bu ülkelerde atık suyun yakla�ık %95’i hala hiçbir i�leme tabi 
tutulmaksızın suya ait ya�ama bırakılmaktadır. Bu yakla�ık 1.2 milyar insanın temiz 
içme suyuna ula�masını imkansız kılmaktadır. Dünya çapındaki hastalıkların hemen 
hemen %80’i su kaynaklıdır. Su kaynaklı hastalıklar, geli�mekte olan ülkelerde yılda 
yakla�ık 4 milyon bebek ve çocu�un ölümüyle sonuçlanmaktadır.  
 
Konvansiyonel sıhhile�tirme sistemlerinde yüksek miktarda temiz su iletim aracı ve bir 
küvet, atıkları atmak amacıyla kullanılmaktadır (�ekil 3’e bakınız). Bu i�lemde yüksek 
miktarda temiz suya çok dü�ük oranda insan dı�kısı karı�maktadır ve bu nedenle, 
bile�enlerin yüzeye ve yeraltı su kaynaklarına salınmasını engellemek hemen hemen 
imkansızdır. Sonuç olarak büyük miktarda temiz su kirlenmekte ve di�er amaçlarda 
kullanım için uygunsuz sayılmaktadır. Ek olarak, atık suların karı�tı�ı suların kirlenmesi 
ve hijyenik problemler nedeniyle, yüzeydeki su asla içme suyu kayna�ı olarak 
kullanılamaz. Bu tür yüzey sularının içme suyu olarak kalitesini arttırabilmek için devasa 
yatırımlar gerekmektedir.  
 
Konvansiyonel sıhhile�tirme sistemlerinde, gübre olan ve dolayısıyla topra�ı iyile�tiren 
besin maddeleri ve organik maddelerin geri kazanılmasında belirgin eksiklikler 
görülmektedir.  
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�ekil 3: Konvansiyonel sıhhile�tirme sistemleri (kaynak: Otterwasser GmbH) 
(Fossil Phosphorus: Ta�ılla�mı� Fosfor - Nitrogen from Air: Havadan nitrojen - high energy demand: 
Yüksek enerji gereklili�i - Fertilizer Factory: Gübre fabrikası - Food: Gıda, besin - Health risk: Sa�lık riski - 
Solid Waste: Katı atık - High water demad: Yüksek miktarda su gereklili�i - Max. %30 of nutrients: Besin 
maddelerinin maks. %30’u - Waste Water: Atık Su - Excess Sludge: Tortul atık fazlası - Incineration: 
Yakma - Landfill: Arazi doldurma - Accumulation of Phosphorus and nitrogen in surface and groundwater: 
Fosfor ve nitrojenin yeraltı suları ve yüzeyde toplanması) 

 
Ayrıca oyuk tuvaletler, septik tanklar ve benzeri da�ıtılmı� sıhhile�tirme sistemleri 
kirlili�e neden olmaktadır. Örne�in, bu sistemlerden sızan besin maddeleri ve patojenik 
mikroplar yeraltı sularını ve civardaki yüzey sularını kirletmektedir - bu sistemler patojen 
mikropları yok edemezler.  
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3.1.2 Ekolojik sıhhile�tirme 
 
�nsan dı�kısındaki patojen mikropların hemen hepsi hastalıklara neden olma 
potansiyelindedir. Bu nedenle dı�kının eve ait atık suyun kayna�ında kontrol edilmesi, 
bu suların orada uzun süre kalıp insan sa�lı�ını uzun vadede etkileyece�i su 
kaynaklarına ula�masını engellemektedir. En sa�lıklı yöntem, dı�kının seyreltilmesine 
engel olacak kaynakta tutulmasıdır. Bakterilerden ayrı�tırılabilen bu katı fraksiyonlar 
biyolojik i�leme tabi tutulabilir. Organik madde aerobik ko�ullarda bile�enlerine 
ayrıldı�ında mevcut potansiyel nedeniyle ısınır. Bu kendili�inden olu�an ısı, patojen 
mikropları öldürür ve maddenin kendili�inden hijyen olmasına neden olur 
(kompostolama).  
 
Ayrılmı� dı�kı atıklarının sıhhile�tirilmesinde kullanılan ikinci bir yöntem dehidrasyondur 
(suyunu giderme/alma). Dehidrasyona dayanan i�leni� yöntemleri patojen mikropların 
etkili bir oranda azalmasına neden olur; bunun nedeni, %25 altındaki nem niteli�inin 
hızlı biçimde patojenleri yok etmesidir.  
 
�drarla ba�lantılı hijyen riskleri, dı�kınınki ile kıyaslandı�ında oldukça dü�üktür. Dı�kı 
karı�mı� olabilece�inden idrar biriktirme tanklarında biriken idrarın i�lenmesi ve yeniden 
kullanılması hayati risklerle sonuçlanabilir. Pratikte, hiçbir sıhhile�tirme yönteminde 
patojenlerin tamamen elimine edilebilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle de 
patojenleri tamamıyla yok edebilmek için ki�isel, yiyecek ve evsel hijyen gibi ikincil bir 
bariyere ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, hijyenik farkındalık ve konuya ili�kin özel bir e�itim 
hayati meselelerdir.  
 
3.1.3 Sürdürülebilir Sıhhile�tirme 
 
Her ne kadar terimler yeterince açıklayıcı olmayıp farklı anlamlara neden olabilecekse 
de, bu bölümde sürdürülebilir sıhhile�tirme açıklanmaya çalı�ılmı�tır.  
 
Sürdürülebilir sıhhile�tirme ek hususlar içerir (Ayrıca �ekil 4’e bakınız):  
 

• Su ve besin maddesi döngüsünü ayırmak ve kapatmak, su döngüsünden ayrılan 
dı�kıların neden olaca�ı hijyen problemlerinden kaçınabilmek 

• Besin maddelerinin (fosfor ve nitrojen) zirai kullanım amacıyla geri alınması ve 
böylece enerji ve kaynak tasarrufu (yapay gübrenin üretimi için) 

• Sudan tasarruf eden tuvalet sistemleri (vakum, ayırma veya kuru tuvaletler) 
aracılı�ıyla önemli oranda temiz su tasarrufu  

• Enerji tüketimi yerine enerji üretimi (biyo-gaz) (la�ım suyu bitkilerinde karbon 
ayrı�ımı için) 
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• Konvansiyonel merkezi kanalizasyon sistemlerine kıyasla yapım, i�letim ve 
bakım maliyetinde tasarruf 

• Lokal, sosyal, ekonomik ve çevresel ko�ullara tam olarak adapte olabilen 
sofistike bir modüler sistem  

• Merkezi teknoloji ile kıyaslandı�ında daha kolay i�letim ve bakım; yerel i� 
yaratma  

 
 
�ekil 4: Sürdürülebilir Sıhhile�tirme Sistemi (kaynak: Otterwasser GmbH) 
(Soil:Toprak - Food: Gıda - Potassium: Potasyum - Phosphorus: Fosfor - Nitrogen:Nitrojen - Carbon: 
Karbon - Energy supply: Enerji temini - Blackwater:Siyah su - Biodegradable waste: Bakterilerle 
ayrı�abilen atık - Non-biodegradable waste: Bakterilerle ayrı�amayan atık - Biogas plant: Biyo-enerji tesisi 
- Biological teatment: Biyolojik ��lem - Recycling:Geri dönü�üm - �nfiltration: Filtreleme - Greywater: Gri su 
Storm water: Sa�anak suyu - Improvement of humus layer: Humuslu zeminin iyile�tirilmesi - Drinking 
water: �çme suyu - Low water consumption: Dü�ük miktarda su tüketimi - No accumulation of 
Phosphorus, nitrogen, and carbon compounds:  Fosfor, Nitrogen ve karbon bile�imleri birikimi olmuyor) 
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3.4 Yönergeler Yoluyla Risk Yönetimi 
 
Atık suyun i�lenmesi ve yeniden kullanımına ili�kin yönergeler ve öneriler riskleri 
minimize etmek için kullanılabilecek birer araçtır. Günümüzde, sterilize edilmi� dı�kı 
maddesinin uygulama sonrasında kapatılmasının yanı sıra meyve a�açları dı�ındaki 
sebzeler, meyveler ve çi� tüketilen ürünlerin köklerine gübre olarak kullanılmaması 
önerilmektedir. Ekolojik sıhhile�tirilmede dı�kının ve idrarın yeniden kullanımı ve 
güvenilir biçimde i�lenebilmesi için WHO (Dünya Sa�lık Örgütü) belirli yönergeler 
geli�tirilmektedir ve bu yönergeleri 2006 yılında piyasaya çıkaracaktır. Dı�kıya ait 
koliformların ve ba�ırsak mematot yumurtalarının patojen göstergesi olarak ve sınırlı 
lavaj için gösterge ya da kısıtlayıcı parametre olarak kullanıldı�ı, atık suyun yeniden 
kullanımına ili�kin WHO (Dünya Sa�lık Örgütü) tarafından hazırlanmı� mevcut 
yönergeler �u anda revizyon altındadır.  
 
4. Kaynak Yönetiminin Sıhhile�tirilmesi (B1) 
 
�nsan dı�kısı, bitkiler için oldukça besleyici gıdalar ve organik maddeler içerir ve 
gübreye dönü�türülüp toprak düzenleyicisi olarak kullanılabilir. Bu nedenle, insan 
dı�kısının yeniden kullanılması, çevre kirlili�ine neden olan, fosil kaynaklarının çok 
sınırlı kısmını kullanan ve ancak yo�un enerji kullanımı ile açı�a çıkan kimyasal 
gübrenin üretimini azaltır. Ek olarak, insan dı�kısı kanalizasyona salıverilmedi�i için 
yüzey suyunun kirlenmesi de engellenmi� olur. Yüksek sulandırma nedeniyle, 
konvansiyonel sıhhile�tirme sistemlerinde büyük miktarda besin maddesinin kullanılır 
duruma getirilmesi oldukça zordur. Geli�mekte olan ülkeler için oldukça maliyetli olup 
kar�ılanması hemen hemen imkansız olan modern atık su i�leme tesislerinde bile 
besinler su kaynaklarına salıverilir ve bu eutrofikasyona neden olur. Ayrıca dı�kılarda 
bulunan patojenler suya ait ya�ama karı�ıp insan sa�lı�ını tehdit edebilir.  
  
Evde kullanılan suyun kaynak kontrolü sayesinde yüksek miktarda besin maddesinin 
yeniden açı�a çıkartılması mümkündür. Kaynak yönetiminin Sıhhile�tirilmesinin 
uygulanması ile insan dı�kısının sulandırılmamı� yada az sulandırılmı� formda tutulması 
ve böylelikle etkili sıhhile�tirmenin yanı sıra yüksek düzeyde besinin açı�a çıkarılması 
da mümkün kılınmı� olur. Kaynak yönetiminin sıhhile�tirilmesinde kaynak kontrolü için 
uygulanan sistemler kompostolama/suyunu giderme tuvaletleri, ayıran yada 
karı�tırmayan vakumlu tuvaletler.  
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4.1. Evsel Suda Materyal Akı�ı 
 
Farklı atık su akıntıları evsel (evde kullanılmı�) atık suyu olu�turur (�ekil 1’e bakınız). 
Tuvaletlerden açı�a çıkan atık suya siyah su denir ve daha sonra sarı su (idrar veya 
sifon tankından gelen su ile karı�mı� idrar) ve kahverengi su (idrarsız tuvalet atık suyu) 
olarak ayrılır. Ek olarak, gri su evsel suyun mutfaktan, du�tan, lavabo ve 
çama�ırhaneden açı�a çıkan kısmını olu�turur.  
 
 
Tablo 3: Evsel atık su akıntılarının tipik karakteristikleri  
(Derlemenin yapıldı�ı kaynaklar: Geigy, Wissenschaftliche Tabellen, Basel 1981, Vol.1, 
Larsen ve Gujer, 1996 ve Fittschen ve Hahn, 1998) 
(Volume: Hacim - Flush water can be saved 6.000-25.000: Sifon suyundan 6.000-25.000 kg tasarruf 
edilebilir - Greywater: Gri su - Flushwater: Sifon suyu - Yearly Loads: Yıllık Miktarlar - Urine: �drar - 
Faeces: Dı�kı – Treatment: ��lem - Reuse/Water cycle: Yeniden kullanma/su döngüsü - Fertilizer: Gübre - 
Biogas-plant composting: Biyo-enerji tesislerinden açı�a çıkan gübre(komposto), Soil conditioner: Toprak 
düzenleyici) 

 
 
Patojenler nedeniyle kahverengi su yüksek oranda sa�lık tehdidi olu�turur. Ancak bu 
oran evsel atık suda oldukça dü�üktür (her bir ki�i yılda yalnızca yakla�ık 50 litre 
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bo�altır). Konvansiyonel sistemlerde bu dü�ük miktar, daha yüksek oranda olan sarı su 
(dı�kının yakla�ık 10 katı) ve gri su ile karı�ır. Gri suyun akı� yo�unlu�u alı�kanlıklara 
göre de�i�iklik gösterir. Bu nedenle gri su yo�unlu�u için belirtilen rakam ki�i ba�ına 
yılda 25,000 – 100,000 arasıdır.  
 
Tablo 3’te açıkça görülebilece�i gibi konvansiyonel sıhhile�tirme sistemlerinde evsel 
atık su akıntılarının tipik karakteristikleri gösteriyor ki en fazla besini, kanalizasyona 
bo�altılan sarı su ve kahverengi su içermektedir. Genellikle de gübre olarak kullanılmak 
yerine (az da olsa tortul atıklarda bulunan bazı besinlerin yeniden kullanılan kısmı hariç) 
bu besinler ziyan edilmektedir.  
 
 
4.2 Gübre olarak sarı su 
 
Sınıflandıran tuvaletler sayesinde sarı su ayrı olarak toplanabilir. Atık su akıntılarının 
içerisinde en çok besini barındıran sarı sudur (Tablo 3). Genellikle bu besinler, bitkiler 
tarafından emilip gübre olarak kullanılabilecek formdadır. Yararlı bir �ekilde idrar, çok 
dü�ük miktarda a�ır metal ve patojenler içerir. Ancak a�ır metal konsantrasyonları 
birçok kimyasal gübreye oranla oldukça dü�üktür. Konvansiyonel atık su i�leme 
sistemlerinde, sarı su bitki besini olarak kullanılabilecekken, israf edilmektedir. 
Belediyeye ait modern atık su tesislerinde oldukça masraflı olan nitratla�tırma ve 
nitratsızla�tırma yöntemleri kullanılarak (ço�u sarı sudan kaynaklanan) nitrojen 
bile�enleri ayrı�tırılmaktadır.  
 
 
4.3 Toprak düzenleyici olarak kahverengi su 
 
Topra�ın insan kaynaklı nedenlerle bozulması günümüzde çok ciddi boyuttadır. 
Topra�ın niteliklerini yitirmesinin en büyük nedenleri: erozyon, verimlili�in azalması, 
topra�a a�ırı yüklenme ve suni gübre kullanımıdır. Suni gübre, toprak a�ınmasına engel 
olacak organik maddeyi içermedi�inden, evsel atık su olarak kahverengi suyun, bol 
miktarda organik katılar içerdi�inden, i�lenip yeniden kullanılması toprak azalmasını 
önlemede önemli bir tedbirdir. Sarı su gibi kahverengi suyun da ayrı yerde toplanması 
mümkündür.  
 
4.4 Da�ıtılmı� Konvansiyonel Sıhhile�tirme Sistemleri 
 
Da�ıtılmı� sistemlerde her bir evden gelen atık su bir arada biriktirilir, i�lenir ve 
düzenlenip kayna�ında yada kayna�ına yakın bir yerde yeniden kullanılır. Bu sistemin 
merkezi sistemlere göre üstünlükleri: 
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• Merkezi i�leme sistemlerinde oldu�u gibi genellikle kayna�ından uzak yerlerde 
olan la�ım suyunun akıtılması için kanalizasyon sistemlerine ihtiyaç yoktur. 
Ayrıca sıhhile�tirme sistemi olarak kullanılan bu kanalizasyonların yapım, bakım, 
onarım ve i�letimleri oldukça maliyetlidir. ; 

• Merkezi sistemlere oranla seyreltme özelli�i oldukça dü�üktür ve bu da atık 
suyun ve içerisinde bulunan besin maddelerinin yeniden kullanılmasını mümkün 
kılar. 

 
Dünyada geni� çapta kullanılan da�ıtılmı� atık su tesisleri vardır. Fakat bu sistemlerin 
tümü kirlili�e neden olur. Bu sistemlerden sızan besin maddeleri ve patojenler, yeraltı 
sularını ve yüzey suyunu kirletir, insan dı�kısındaki patojenleri yok edip tarımda 
kullanılabilecek toprak düzenleyicileri ve mineralleri ayıramaz.  
 
4.5 Kaynak Yönetiminin Sıhhile�tirilmesi 
 
Tüm konvansiyonel atık su i�letim sistemleri, tarımsal nitelikten yoksun olup sistem, 
dizaynı yok etme özelli�ine dayandı�ından besin maddelerini kullanılır hale getiremez. 
Gelecek için tasarlanan sıhhile�tirme sistemleri, imha etmek yerine tarımda 
kullanılabilecek gübre ve toprak düzenleyici haline getirmeyi hedeflemelidir (Otterpohl, 
1999). �nsan dı�kısında bulunan besin maddeleri ve organik maddeler toprakta bulunan 
organizmalar için ekolojik olarak sa�lıklı besin ve sonuç olarak da insana faydalı 
besinler üreten toprak için bir vazgeçilmezdir. Tek bir ki�i yine bir ki�iye yetecek 
miktardaki yiyecek için gübre üretebilir (Niemcynowicz, 1997). Bu nedenle yeni 
yakla�ım, biz insanların ürettikleri atıkları dü�ük maliyetle, patojenlerden arınmı�, suya 
ait ya�amı kirletmeyecek niteli�e getirilmi� olarak yeniden kullanılır kılmak olmalıdır.  
 
�ekil 4, bir besin döngüsü sonucu, temiz suyun korunmasına ili�kin olası bir örnekleme 
sunmaktadır.  
 
Bu senaryo, kaynak yönetiminin sıhhile�tirilme uygulamaları ile ekolojik prensibe dayalı 
olarak elde edilebilir. Konvansiyonel sıhhile�tirme ile kıyaslandı�ında kaynak 
yönetiminin sıhhile�tirilmesinin sayısız avantajları vardır (Werner ve çalı�ma 
arkada�ları, 2002; Otterpohl, 2001; Esrey ve çalı�ma arkada�ları, 1998). Bunların en 
önemlileri: 
 
• �nsan dı�kısının gübre ve toprak düzenleyici olarak yeniden kullanılması; 

bununla beraber su ve enerji tasarrufu 
• Temiz suyun kirlilikten korunması ve daha az su tüketimi 
• Modüler, da�ıtılmı� kısmen akı�kan sistemleri tercih 
• Yere, çevreye ve insanların ekonomik ko�ullarına uygun dizayn 
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• Hijyenik olu�u 
• Toprak verimlili�ini koruması 
• Gıda güvenli�i sa�laması 
• Dü�ük maliyet (ekolojik, ekonomik ve sa�lık maliyeti) 
• Güvenilir olması 
 
Sınıflandıran tuvaletler, idrar ve dı�kıyı kayna�ında ayırmak için uygun bir teknolojidir 
(�ekil 5). Genellikle, öndeki idrar ve arkasındaki de dı�kı için olmak üzere tuvaletin 2 
ayrı kasesi bulunur ve her bir kasenin içinde bulunan atı�ı kanalize etti�i bir çıkı�ı vardır. 
Çekildi�inde idrar kasesine giden sifon suyu az miktardadır (her bir kullanımda sadece 
0.2 lt) yada hiçtir. Kullanıcı aya�a kalktı�ında, �drarın gitti�i boru mekanik bir cihaz ile 
kapanır. Ancak dı�kı için kullanılacak su miktarı iste�e göre ayarlanabilir (her bir 
kullanım için 4 - 6 lt). Ancak mevcut sistemde atıkları ayrı yerde biriktirme sadece ki�iler 
idrar yapmak için oturur pozisyonda iken randımanlı çalı�maktadır.  
 

 
 

Feaces 

Urin 

 
 

�ekil 5: Sınıflandıran Tuvalet 
(Kaynak: Roediger) 

�ekil 6: Vakumlu Tuvalet 
(Kaynak: Roediger) 

 
 
�ekil 6’da gösterildi�i gibi vakumlu tuvaletler yıllarca uçaklarda ve gemilerde 
kullanılmı�tır ve günümüzde su tasarrufu sa�lamak amacıyla tren ve apartmanlarda 
artan biçimde kullanılmaktadır. Her kullanımda 1 lt su harcar ve yerçekiminden 
ba�ımsızdır. Siyah su, yerçekimi ve su yerine hava ve basınç diferansiyeli ile (vakum) 
biyo-enerji tesislerine nakledilir. Su, dı�kıyı iletmek de�il yalnızca kaseyi temizlemek 
amacıyla kullanılır. Ses, vakumlu tuvaletlerin en büyük sorunudur ancak modern üniteler 
sifonlu tuvaletlerden daha sesli de�ildir ve ses kısa sürer.  
. 
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�ekil 7: �drarı ayıran çift kanallı tuvalet (Kaynak: Esrey ve çalı�ma arkada�ları, 
1998) 
 
 
Kompostolama / susuz bırakma tuvalleri sifonu her çeki�te sadece tuvaleti temizlemek 
için 0.2 litre suya ihtiyaç duyar (�ekil 7). Sifon suyunu az kullanan bu tür tuvaletler 
sudan tasarruf etmekle kalmaz aynı zamanda, az seyreltilmi� yada kuru dı�kı açı�a 
çıkardı�ından, konvansiyonel sistemlerden açı�a çıkanlar gibi seyreltik olmayan dı�kıya 
oranla bunu i�lemek ve kullanılır hale getirmek oldukça kolaydır.  
 
�ubat 2000 tarihinde, Water Supply and Sanitation Collaborative Council –WSSCC (Su 
Temin ve Sıhhile�tirme Dayanı�ma Konseyi) tarafından "Bellagio Statement” (temiz, 
sa�lıklı ve üretken ya�am: çevresel sıhhile�tirmeye yeni bir yakla�ım) olarak 
adlandırılan bir uzman konsültasyonu düzenlenmi�tir. Bu, Kaynak Yönetiminin 
Sıhhile�tirilmesinin felsefesi ve temeline yönelik aydınlatıcı bilgi sunmu�tur.  
 
Sıhhile�tirmedeki söz konusu hedefler kaynak kontrolü ile elde edilebilir! Evsel suyun 
farklı kanallar aracılı�ıyla ayrı�tırılması dı�kıdaki patojenlerin çevreye yayılmasını önler, 
sarı suda bulunan besin maddelerini yarar hale getirir, gri suyun dı�kıya ait patojenler ve 
endüstri kaynaklı atık suda bulunan zararlı maddeler ile daha fazla kirlenmemesini 
sa�layıp yeniden kullanım için uygun duruma getirilmesini mümkün kılar ve hatta yeraltı 
sularını yeniden dolduracak kalitede su açı�a çıkarılmasını sa�lar. Kaynak kontrolü 
meselesinin bazı ön ko�ulları vardır: Sarı, kahverengi ve gri su için ayrı borular, bu 
suların karı�maması için ‘karı�tırmayan tuvaletler ve tuvalet sifonlarında dü�ük miktarda 
su kullanımı. 
 
Genellikle kaynak ayrımı için farklı opsiyonlar vardır. Basit bir �emayla, gri suyun siyah 
sudan ayrılması evlerde iki ayrı boru sistemi (birisi gri di�eriyse siyah su için olmak 
üzere) ile sa�lanabilir. Atık siyah suda mevcut katı maddeleri i�leyip sıhhile�tirmek için, 
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dü�ük hacimli tuvalet sifonları tercih edilir. Bazı sıhhile�tirme tekniklerinde (susuz 
bırakma, kompostolama) siyah suda bulunan katı maddeler sıvı halden çıkarılmalıdır. 
Siyah suyun tamamının sıhhile�tirilmesinin olası bir yöntemi anaerobik sindirimdir. Bu 
teknik ile biyo-enerji bile üretilebilir.  
 
�kinci opsiyon, evsel atık suyu (gri, sarı ve kahverengi suyu) 3 ayrı kaynaktan ayrı ayrı 
toplamaktır. Bu opsiyon, evde 3 ba�ımsız tip boru gerektirir. Bu tür bir projede, 
mükemmel gübre olan “sarı su” arı bir biçimde biriktirilir.  
 
4.6 Kahverengi ve Siyah Su ��leme Sistemleri 
 
Kahverengi ve siyah suyu i�leme sistemi olarak ‘kuru’ ve ‘ıslak’ olarak tanımlanan �ki tür 
sistem vardır. Kuru sistemlerde su kullanılmaz ancak ıslak sistemlerde az miktarda, 
yalnızca dı�kıyı dı�kı merkezine yakın yere kurulmu� i�leme tesisine iletmek amacıyla 
sifon suyu kullanılır. Sulandırılmamı� veya az sulandırılmı� dı�kı maddeleri tarımda 
yeniden kullanılmadan önce sterilize edilmelidir. Bu kompostolama, susuz bırakma, 
vermicomposting (solucan teknikli kompostolama) ve anaerobik fermantasyon/sindirim 
ile yapılabilir. Bu yönteme dayalı olarak a�a�ıdaki sıhhile�tirme sistemleri uygulamaya 
konulmu�tur:  
 

- Kompostolama ve susuz bırakma sistemleri 
- Katı – sıvı ayırma sistemleri 
- Rottebehaelter sistemleri 

 
4.7 Gri Su ��leme Sistemleri 
  
Organik kirlenmeyi gidermek için biyolojik olarak i�leme yöntemleri gerekmektedir. En 
çok su havzaları, Sequence Bach Reaktörleri (SBR), membran biyo-reaktörleri, biyolojik 
havalandırmalı filtrelerde kullanılır. �ayet i�lem sonrasında açı�a çıkan su yeniden 
kullanılacaksa, aktif biyolojik birikimi yerinde tutmak ve katı maddelerin açı�a çıkan 
sıvıya karı�mamasını sa�lamak için bu biyolojik i�lemi fiziksel bir i�lem izlemelidir. 
Membran – biyo-reaktörlerle i�lem (MBR) büyük olasılıkla gelece�in seçene�i olacaktır 
(özellikle de yeniden kullanım amaçlanıyorsa). 
 
Gri suyu i�lemek için kullanılan fiziksel yöntemler kum filtresi, ultra-filtreleme, mikro-
filtreleme ve ters osmozdur. Küçük ölçekli deney sonuçları göstermi�tir ki SBR ve kum 
filtresi ile i�leme tabi tutulan gri su, yeraltı sularını yeniden dolduracak kalitede su açı�a 
çıkarmı�tır. (Jiayi ve çalı�ma arkada�ları, 2001).  
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4.8 Sarı Su ��leme Sistemleri 
 
�drar, nispeten steril olup herhangi bir i�leme tabi tutulmadan yeniden kullanılabilir 
(Wolgast, 1993). Ancak sarı suda dı�kısal kirlenmeden dolayı dü�ük bir 
konsantrasyonda patojenler bulunmu�tur. �ayet tarım alanında gübre olarak 
kullanmadan 6 ay kadar önce bir yerde muhafaza edilir ise hijyen olmama riski 
azaltılmı� olur. (Jönsson ve çalı�ma arkada�ları, 1999; Hellström ve Johansson, 1999). 
Son zamanlarda toplanan sarı suyun i�leni�i ve yo�unluk redüksiyonu için birçok 
çalı�malar yapılmı�tır.  
  
 
5. Ya�mur Suyu Toplama (B2) 
  
Ya�mur suyunun yeryüzünde biriken kısmının yönetimi su ve atık su yönetiminin önemli 
bir kısmını olu�turur. Ta�mayı ve erozyonu önlemek ve do�al hidrolik su döngüsünü 
yenilemek için kullanılan farklı yöntemler vardır. Ya�mur suyunun toplandı�ı, 
nakledildi�i ve suyoluna bo�altıldı�ı yöntemlerden farklı olarak, ya�mur suyunun filtre 
edilip biriktirilmesi, su temininde önemli bir geli�medir.  
 
 
5.1 Genel Hususlar 
 
Ta�kın suyunu yönetim teknikleri, amaçlanan hedeflere göre özel olarak dizayn 
edilmelidir. Genel olarak ya�mur suyu yönetiminde a�a�ıda belirtilen ölçütler 
kullanılmaktadır (Ferguson, 1998):  
 

• Ya�mur suyunu kullanma / ya�mur suyunu toplama 
• Ya�mur suyunu filtre etme 
• Nakil 
• Alıkoyma / tutma 

 
Ya�mur suyu nitelik bakımından co�rafik konuma ve ya�ı� zamanına ba�lı olarak 
önemli de�i�iklikler gösterir. Ya�mur suyu ya�ı� süresi ve yo�unlu�una veya toplam 
miktarına göre karakterize edilir. Sa�anak sularının de�erlendirilece�i bir tesis 
olu�turulurken ya�murun dü�ü� tahmini göz önünde bulundurulur. Dizayn seçilirken 
riskler ve maliyetler dengelenmelidir. Geni� çaplı ve ama seyrek sa�anaklar 
dü�ünülerek dizayn edilen bir tesisin yetersizli�ine ili�kin riskler azaltılmı� olurken in�aat 
maliyeti arttırılmı� olaca�ından tesis ekonomik açıdan uygunsuz olacaktır.  
 
Drenaj alanı yada bo�altma havzası, ya�mur suyu birikintisinin olu�aca�ı tahmin edilen 
bölgeye suyu akıtan alandır. Herhangi bir ya�mur suyu birikintisi modeli drenaj alanını 
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tespit etmenizi ve boyutunu, toprak cinsini ve di�er ko�ulları belirlemenizi ön ko�ar. Bir 
drenaj alanı harita üzerinde sınırları belirlenerek açıklanır.  
 
Fazlalı�ın yol alma süresi sa�anak akı� oranını önemli oranda etkileyen, bo�altma 
havzasının önemli karakteristiklerinden biridir. �ayet belli bir yo�unluktaki ya�mur suyu, 
drenaj alanını çabuk bo�altırsa, çıkı�taki akı� hızının zirve noktası oldukça yüksek 
demektir. Birikim süresi yol alma süresinin özel durumuna ba�lıdır.  
 
Bir ya�mur suyu yönetim tesisi dizayn edilmeden önce, her bir ya�ı�ın hacim oranıyla 
hesaplanan sa�anak fazlalı�ı tespit edilmelidir. Ya�mur suyu yönetim tesisine ula�an 
ya�mur suyu fazlalı�ının gerçek yo�unlu�u birkaç faktöre ba�lıdır. Bunlar sa�anak 
yo�unlu�u, tutma havzasının büyüklü�ü, havzanın geni�leme derecesi (geçirimsiz 
yüzeyin miktarı) ve toprak yüzeyidir. Bu, genellikle yüzeydeki akıntıdan ve çökelmeye 
kar�ı ani tepkilerden kaynaklandı�ı için “direkt akıntı” olarak adlandırılır. Bir akıntı ölçme 
istasyonu, akıntının mevcut durumunu mahallinden dolaysız ve gerçek bir biçimde 
gözlemleyebilme imkanı sunar.  
 
5.2 Su Dengesi 
 
Su dengesi, sa�anak akı� tahmininde oldu�u gibi, akıntının yo�unlu�unu ve oranını 
olu�turur. Sa�anak akı� ve su denge tahminleri de�erlendirme ve dizayn için birbirlerini 
bütünler. Sa�anak sırasında su fazlalı�ını kontrol edebilmek, bundan yararlanmak ve 
gerekli önlemleri alabilmek için sa�anak fazlalı�ını tahmin etmek �arttır.  

 
�ekil 8: Su dengesi kavramı (Kaynak: Ferguson, 1998) 
(Root Zone: Kök Bölgesi - Deeper Subsurface:Derinlerdeki alt yüzey - Evapotranspiration: Buharla�ma - 
Precipitation: Ya�ı�la çökelme - Soil Moisture:Toprak nemi - Direct runoff: Direk kayıp - 
Groundwater:Yeraltı suları - Base flow:Tabandan sızıntı) 

 
Su dengesi tahminleri alanın kullanımı ve yerel ekosistemdeki sa�anak kontrol etkilerini 
belirler. Su dengesinin temelinde varolan prensip yo�unluk de�i�im kavramıdır. �çeriye 
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ve dı�arıya akan miktar arasındaki fark depolanan suyun miktarı ile hesaplanabilir. 
�çeriye akan miktar, çökelmeyi, dere akıntısını veya yapay bir sulanmayı içerebilir. Dı�a 
akı� (veya su miktarında azalma) buharla�mayı, direkt ta�mayı veya bir amaçla suyun 
bo�altılmasını içerebilir. �ekil 8, bu farklı akıntıları ve su dengesi kavramını 
göstermektedir. Su dengesi hidrolik sistemin etkisini de�erlendirmenin bir yoludur.  
 

 
5.3 Ta�kın Sularını Kirleten Maddeler  
 
Ya�mur suyunun kirlili�i, yüzeyden akarken suya kirleten maddelerin karı�masından 
kaynaklanabilece�i gibi, atmosfer kirlili�inden (endüstriden ve ta�ıtlardan kaynaklanan 
kirlilikler gibi) de kaynaklanabilir. Ayrıca ka�ıt, ya�, metal veya plastik atıkları, bitkilerin 
organik kalıntıları ve dı�kılar yüzeyde toplanıp akıntıyla beraber suya karı�abilir. Su 
kirlili�inin asıl nedeni yo�unluk ve israftır. Bile�enler, konsantrasyon ve yapısal 
bakımdan yerel ko�ullara göre de�i�iklikler gösterir. 
 
Atmosferden inen ya�mur suyu genel olarak oldukça temizdir ve kirlenmenin büyük 
kısmı suyu tutma (barındırma) sistemiyle temastan sonra gerçekle�ir. Ya�mur suyu 
yeraltı tutma havzalarında bulunan suyun kaynatılmadı�ı ve i�lenmedi�i sürece içme 
suyu olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir. Ön i�lem olarak, fiziksel 
(sedimantasyon/tortulla�tırma ve filtreleme gibi) ve biyolojik i�lemler kullanılabilir. 
Biyolojik i�lem genellikle biyolojik olarak aktif toprak filtrelerinde ve kök bölgelerinde 
gerçekle�ir. Fiziksel ve biyolojik i�lemlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu bilgiler 
dizisinin alakalı bölümlerine de ba�vurun. 
 
5.4 Ya�mur Suyu Sızıntısı 
 
Filtreleme tesislerinin kullanımı, yeraltı sularının de�erlendirilmesinde ve do�al su 
döngüsüne karı�ma miktarını azaltmada önemli bir yer te�kil eder. Sa�anak suyu 
filtreleme, yüzeydeki akıntıyı yeraltına indirir ve böylelikle su ta�kını akıntısından 
etkilenmez. Ek olarak, ta�kın suyunu kirleten önemli miktardaki kirletici madde 
arındırılabilir. �ayet suyun süzüldü�ü toprak balçık yada humus (kara toprak) içeriyorsa, 
bu toprak akiferleri kirlenmekten koruyacak etkili bir filtre demektir.  
 
Yerel ya�mur suyu filtreleme yönteminin bazı avantajları �unlardır:  
 
 

• Yeraltı su kaynaklarının yeniden doldurulması  
• Do�al bitki örtüsünün korunması ve/veya arttırılması 
• Alıcı sulara nakledilen suların kirlili�inin azaltılması 
• Akı� a�a�ı akıntı sınırlarının azaltılması 
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• Kombine kanalizasyon sistemlerindeki zemin ta�malarının azalması 
• Yeraltı sularının kullanılmı� oldu�u bölgelerdeki yüzey çöküntülerinin azalması 
• Daha az maliyetle daha küçük ta�kın kanalizasyonları 

 
 
Bazı durumlarda ya�mur suyu filtrelemesinin a�a�ıda belirtildi�i gibi negatif etkileri 
olabilir (Urbonas & Stahre, 1993): 
 

• Zamanla toprak kapaklanabilir 
• Bazı filtreleme tesisleri gerekli ve yeterli bakımdan yoksun kalabilir 
• Bu sistemlerin ba�arısız olmaları durumunda bunlara güvenen topluluklar 

gelecekte çok yüksek bedeller altında bırakılabilir 
• Yeraltı suyu artabilir, zemin ta�masına ve ardından bina temellerinin zarar 

görmesine neden olabilir.  
 
Da�ıtılmı� yada yerinde filtreleme sistemleri için çe�itli olanaklar vardır ve sıklıkla farklı 
sistemlerin kombinasyonları kullanılır: 
 

• Filtreleme yatakları 
• Açık hendekler 
• Süzülme havzaları 
• Boru hendekleri 

 
Filtreleme tesislerinin dizaynı öyle olmalı ki tesis ta�maya neden olmayacak �ekilde 
çalı�malıdır. Filtreleme sistemlerinin kusursuz çalı�tıklarından emin olmak için düzenli 
bakım gerekmektedir. 
 
5.5 Su Toplama Teknikleri 
 
“Su toplama “ terimi, yüzeylerden (çatılar, yer yüzeyi, kaya yüzeyi gibi) toplanan ya�mur 
suyunun, evsel yada tarımsal amaçlı kullanımına imkan tanıyan tüm teknikleri 
kapsamaktadır. “ya�mur suyunun konsantre bir �ekilde büyük tutma havzalarından 
daha küçük hedef alanlarda kullanılmak üzere alınma i�lemi” olarak da tanımlanabilir 
(Oweis ve çalı�ma arkada�ları,1999, sayfa 2). Su toplama teknikleri, dereler, nehirler ve 
pompalanan yeraltı sularının (kalıcı suların) dı�ındaki kaynaklardan sulama, evsel 
kullanım gibi amaçlarla su temin etmeyi hedefler. Genellikle ya�mur suyu sistemi �u 3 
bile�enden olu�ur: tutma havzası, su haznesi ve da�ıtım sistemi. Hedef bölge, i�lenmi� 
alanın toprak profili veya bir su haznesi yada depo olabilir. Su toplama genellikle ya�ı� 
miktarının ürünlerdeki buharla�mayı dengelemede yetersiz oldu�u bölgelerde ve otla�ın 
geli�mesini güçlendirme amacını gerçekle�tirmek için elveri�lidir.  
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Yüzey suyu toplama yöntemi, su fazlalı�ı olu�turan alanlarda yeterli katsayıda su 
fazlalı�ına ihtiyaç duymaktadır. Toplama yöntemlerindeki farklılıklar kullanılan sistemin 
boyutundan kaynaklanmaktadır.  
 
 
5.6 Su Depolaması 
 
Depolama tesisleri, su fazlalıklarının daha sonra tamamlayıcı sulama amacıyla 
kullanılmasına imkan tanır. Ya�ı� miktarına güvenilmezli�in bir ölçüde üstesinden 
gelinebilir. Bu hasat mevsiminin uzamasına veya ikinci bir hasada olanak sa�lar. Depo, 
yerüstü veya yeraltında olabilir. Yüzeydeki tanklar genellikle demir –çimento karı�ımı, 
beton, briket, güçlendirilmi� beton, metal, plastik, fiberglas veya ah�ap olabilir. Yeraltı 
tankları ise genellikle demir –çimento karı�ımı, beton ve geleneksel olarak balçıkla 
sıvanmı� olabilir. Ayrıca su toplama barajları topraktan, kayadan veya kumdan in�a 
edilebilir.  
 
 
Depolama tankları dayanıklı ve emniyetli bir kapaktan olu�malı, içerisi korunabilmeli, bir 
ta�ma borusuna ve kapalı bir yeraltı giri�ine sahip olmalıdır. Çıkarma sistemi, su 
kalitesini koruyacak �ekilde dizayn edilmelidir. Spesifik bir sistemin tercih edilmesi �u 
faktörlerle ili�kilidir: 
 

• Elveri�li alan 
• Yerel olarak uygun olan opsiyon 
• Suyun depolanmasındaki yerel gelenekler 
• �n�aat i�çili�i ve yeni tankların satın alınmasının maliyetleri  
• Yerel olarak mevcut olan materyal ve vasıflar 
• Zemin özellikleri 
• Kullanım amaçları 

 
5.7 Güney Akdeniz Bölgesindeki Geleneksel Su Toplama Teknikleri 
 
Güney Akdeniz Bölgesinde tipik su toplama teknikleri “Meskats”, “Mgouds”, “Jessours” 
ve Sarnıçlardır.  
 
Meskat sistemi Eski Roma Döneminde kullanılmı� olan çok eski bir su toplama 
yöntemidir. Yöntem, mikro havza su toplama tekni�inin küçük çaplı bir örne�idir. 
“Meskat” olarak adlandırılan tutma alanı veya ‘impluviyumdan’ ve bir mahsul ekme 
alanından (“mangaâ” veya “mankaâ”) olu�ur (�ekil 9’a bakınız). Genellikle toprak 
bentler ile kapatılmı� (yakla�ık 20 cm’lik) ve fazla suyu bo�altmak için ta�ma sava�ına 
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ba�lanmı� 500 m2’ den olu�an impluviyum, akıntı a�a�ı olan alanlara ek su temin eder. 
�mpluviyum yüzeyi, ekin bölgesinin 2 katı kadar olmalıdır ki ürüne giden su (CCR) 2:1 
olabilsin (Achouri, 1994). Akıntıyı kırdı�ından meskat yöntemi, yeraltı sularının yeniden 
doldurulmasını sa�larken toprak a�ınmasını ve su ta�kınlarını engellemi� olur.  
 
‘Mgoud’lar, büyük vadilere kom�u düzlüklerde sık rastlanan, ta�kın suyunun yönünü 
de�i�tirme yöntemidir. Vadi yataklarındaki ta�kın suyunun, do�al rotasından yönü 
de�i�tirilerek yakınlardaki tarlalara akıtılması prensibine dayanan bir kanal sistemidir. 
Ta�kın suları, asgari e�imli (“mgoud”), dayanıklı hendekler ve yanal kanallarla ta�ınarak 
geni� kapsamlı drenaj a� kanalı ile meyve bahçelerini, tahılları ve sebzeleri sulamak 
üzere da�ıtılır. Ürünler, paralel �eritler halinde, aralarında 3-5 ha bo�luk bırakılarak 
ekilir, her birisi küçük bentler ile kapatılır ve di�er ekili �eritten ekilmemi� bir alan ile 
ayrılır (Alaya ve çalı�ma arkada�ları, 1993).  

  
�ekil 9: Meskat sistemi (Kaynak: Prinz, 1996 ve Oueasser ) 
 
Jessour (tekil: Jesr) yöntemi, Tunus’un güneydo�u bölgelerinde kullanılan ve bölge 
tarımının temelini olu�turan tipik bir sistemdir. Bu sistem, ardında ürünlerin (genellikle 
de meyve a�açlarının) yeti�tirildi�i, akıntıya dikey olarak topraktan yada ta�tan yapılmı� 
alıkoyma barajları temeline dayanır. Böylece baraj suyu, fazlalı�ı tutarak ürünleri 
sulamak üzere kanalize eder. Jessour (tekil: Jesr) yöntemi genellikle da�lık bölgelerde, 
ço�u zaman vadilere kurulur; ancak düzlüklere kuruldu�u da görülür. Barajlar suyun 
filtre edilmesini sa�larken, tarımsal verimlili�i arttırmanın yanı sıra yeraltı sularının da 
doldurulmasını mümkün kılar. A�ırı miktardaki ya�ı�lar esnasında, do�al felakete neden 
olabilecek fazlalıklar, barajların arkasında tutulabilir ve zarar riskini azaltabilir.  
 
Depolama tankları veya sarnıçların dayandı�ı temel dü�ünce ya�mur suyunun 
depolanarak evsel ihtiyaçlar, hayvanlara su verme veya sulama amacıyla 
kullanılmasıdır. Sarnıç, yeraltında, yatay ve dikey filtreleme kayıplarını engellemek için 
alçıta�ı veya betonla kaplanmı� insan yapısı bir oyuktur. Genellikle bu yeraltı su 
depoları kapasiteleri 1 m3 - 70000 m3 arasında de�i�en, ya�mur suyunu toplayan küçük 
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bir tutma havzasının (impluviyum) çıkı�ını kaplayan depolardır. Do�al çevrede 
‘impluviyum’ sınırları bir yada birkaç olukla veya ta� bentlerle çizilmi� su fazlalı�ını 
depolama tankına ileten özelliktedir. Su, akan su ile gelen kum taneleri, bitkiler ve di�er 
maddelerden ayrı�tırılarak bir havuzdan geçer. Üst kısımda olan buharla�maya engel 1 
veya 2 adet açıklık suyun alınmasını sa�lar.  
 
Tunus’ta 2 çe�it sarnıç veya su deposu bulunur: “majel” veya “fesguia”. Genellikle 
“fesguia” da daha geni� tanklara sahiptir, fakat kapasitesiyle uyumlu olarak yapımları 
oldukça maliyetlidir. Farklı sarnıç türleri,  

 
• Binalara entegre edilmi�  
• Kapalı impluviyum ile izole edilmi�  
• Do�al impluviyum 

 
 
6. Anaerobik Kanalizasyon ��lemleri (B3) 
 
Kanalizasyonların, ikincil bir aerobik, biyolojik i�lemle birlikte konvansiyonel araçlarla 
i�lenmesi yeterlidir. Ancak bu yeterlilik yüksek maliyetler ve teknoloji ile mümkündür. 
Alternatif olarak, anaerobik i�lemin takdire de�er bir yöntem olup sürdürülebilir atık su 
yönetiminin öbe�ini olu�turdu�u ispatlanmı�tır.  
 
6.1 Anaerobik ��lem Tanımı 
 
Organik madde miktarının azaltıldı�ı ve biyo-enerjinin (ba�lıca metan ve 
karbondioksitten olu�an) üretildi�i fermantasyon i�lemine anaerobik sindirim adı 
verilmektedir. Anaerobik sindirim i�lemi organik maddenin mevcut oldu�u ve redoks 
potansiyelinin dü�ük oldu�u (oksijen oranı 0) birçok yerde görülebilir. Bu tipik olarak, 
gevi� getiren hayvanların midelerinde, bataklıklarda, göl tortularında, hendeklerde 
belediye kara dolgularında ve hatta belediye kanalizasyonlarında gerçekle�en 
durumdur.  
 
Anaerobik ekosistem, farklı organizmaların kompleks etkile�imlerinin bir sonucudur. 
A�a�ıda bazı bakteri türleri ve bunların yol açtıkları reaksiyonlar verilmi�tir: 
 

• Fermantasyon bakterileri 
• Hidrojen üreten asetogenik bakteriler 
• Hidrojen tüketen asetogenik bakteriler 
• Karbondioksit azaltan metanojenler 
• Asetiklastik metanojenler 
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Neden oldukları reaksiyonlar �ekil 10’da gösterilmi�tir. Organik maddenin anaerobik 
ayrı�ım yolu bir dizi i�lem ve paralel reaksiyonlar izler. Bu organik ayrı�ım, birbirini 
ardınca olu�an 4 ayrı evrede gerçekle�ir. Bunlar: Hidroliz, Asidojenle�tirme, 
Asetojenle�tirme ve Metanojenle�tirmedir. 
 
 

 
 
�ekil 10: Anaerobik mikrobiyoloji 
(Wastewater containing Carbonhydrates, Fat, Proteins, dissolved and dissolved: Çözünmü�/çözünmemi� 
Karbonhidrat, Katı ya�, Protein içeren atık su - Hydrolysis: Hidroliz - Dissolved Monomers: Çözünen 
moleküller - Organic acids, Alchohols: Organik asitler, Alkoller - Acetic acid: Asetik asit - Methane: Metan) 

 
6.2 Anaerobik ��lem Teknolojisi 
 
Anaerobik atık su i�leme yönteminin en büyük ba�arısı, içerisinde biyolojik kitlenin ve 
sıvı alıkonulmasının ayrılmamı� oldu�u yüksek oranlı reaktörlerin ba�langıcını 
olu�turmu� olmasıdır. Anaerobik yüksek oranlı sistemler nispeten yüksek yükleme 
oranının uygulanmasına olanak tanır. Kanalizasyonların i�lenmesi için uygulanan 
yüksek oranlı anaerobik sistemlerin avantajları ve dezavantajları �ekil 4’te gösterilmi�tir. 
Bu sistemlerde atık su, arıtılmanın kompleks biyo-fiziksel-kimyasal ba�lantılı i�lemlerle 
gerçekle�ti�i anaerobik tortul atıklardan akar. Organik madde biyo-enerji ve tortul atı�a 
dönü�ür.  
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Tablo 4: Yüksek oranlı anaerobik sistemlerdeki anaerobik kanalizasyon 
i�lemlerinin avantaj ve dezavantajları  
 
Avantajları  Dezavantajları 

 Havalandırma için enerji gerekmedi�inden 
i�letim maliyetinde önemli oranda tasarruf; Tam 
tersine metan gazı formunda açı�a çıkan 
enerjiden ısınma veya elektrik üretmede 
yaralanılabilir.  

 Bu i�lem yüksek hidrolik ve organik yükleri idare 
edebilir. Bu nedenle uygulanan teknolojiler 
özlüdür.  
Teknolojiler yapım ve i�letim itibariyle basit 
oldu�undan dü�ük maliyetlidir.  

 Sistem her yerde ve her ölçekte uygulanabilir ve 
�ayet enerjiye ihtiyaç varsa da�ıtılmı� 
uygulamaya olanak tanır.  

 Tortul atık üretim miktarı dü�üktür, kontrol 
altında tutulabilir ve suyu kolayca giderilebilir; 
böylece, maliyeti dü�üktür.  

 De�erli besin maddeleri (N ve P) korunur ve bu 
ürünlerin sulanmasında oldukça yaralıdır.  

 Atık su standartlarına ba�lı olarak, daha sonraki bir 
i�leme ihtiyaç duyulması 
 

 Dü�ük / normal ısıda tam ölçekli uygulamalarla ilgili 
hiçbir deneyimin olmayı�ı  
 

 Büyük miktarda biyo enerji üretimi, CH4 ve H2S atık 
suda özellikle de fazla sert olmayan suda 
(kanalizasyon suyu) kalır. 
 

  
 Anaerobik kanalizasyon i�leme yönteminde açı�a 

çıkan CH4 genellikle enerji üretiminde kullanılmaz. 
 

 
 
Son 30 yılda anaerobik fitre, tortul atık örtüsü (UASB), sıvıla�tırılmı� ve geni�letilmi� 
yatak reaktörleri ve engelleyici reaktörler de dahil olmak üzere farklı yüksek oranlı 
sistemler geli�tirilmi�tir.  
 
6.2.1 Anaerobik tortul atık örtü (UASB) reaktörü 
 
UASB reaktörü, farklı atık su türlerini i�lemede en geni� çapta ve ba�arıyla uygulanan 
yüksek oranlı bir anaerobik teknolojidir. Ba�arısı etkili katı maddeler ve tortul atık 
konsantrasyonlarını tutabilmesine, sıvı ve su evrelerini ayırabilme kapasitesine 
ba�lanabilir.  
 
UASB reaktörleri, reaktörün hemen hemen yarısını kaplayan ve yüksek oranda 
çökeltilebilen tanecik ve kitlelerden olu�an, atıkların (su veya tortul atık) anaerobik tortul 
atık yata�ından yukarı do�ru bir yol izledi�i, dairesel veya dikdörtgensel su tanklarından 
olu�ur. Bu sıvının geçi�i sırasında katı maddelerin ayrı�tırılması ile arıtılma gerçekle�ir 
ve daha sonra organik madde biyo-enerji ve tortul atı�a dönü�ür. Su ve katı madde 
parçacıkları (örne�in biyolojik tortul atık ve artık katılar) ta�ıyan üretilmi� biyo-enerjiye 
ait kabarcıklar, reaktörün üst kısmına gönderilir. Kabarcıklar, reaktörün üst kısmında 
bulunan gaz alıcı levhaya çarpar ve burada etkili biçimde gaz ve katı olarak ayrı�tırılır 
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(GSS). Açı�a çıkan gaz, reaktörün üzerindeki ters koni tarafından tutulurken katı 
parçacıklar yeniden tortul atık örtüsüne dü�er.  
 

 

 
�ekil 11: UASB Reaktörünün �ematik Diyagramı 
(Biogas: Biyo-enerji - Sludge blanket: Tortul atık örtüsü - Treated effluent: ��lenmi� atık su - Gas collection 
dome: Enerji biriktirme kubbesi - Rising biogas: Yükselen biyo-enerji) 

 
Su, katı parçacıklar ta�ıyarak gaz alıcı levhaların arasından geçer ve kesit alandaki 
artı�tan dolayı oraya yerle�ir ve tekrar tortul atık örtüsüne döner ancak yerle�en 
maddeleri ta�kın su bendinde bırakır. UASB reaktörünün �ematik bir diyagramı �ekil 
11’de gösterilmi�tir. 
 
6.3 Anaerobik Olan ve Olmayan Yöntemlerin Kar�ıla�tırılması 
 
Atık su mühendislik alanında, organik kirlenme kimyasal oksitlenme için gereken oksijen 
miktarı ile ölçülür ve bu “kimyasal oksijen gereklili�i” (COD) olarak tanımlanır. COD, 
kısaca organik madde doygunlu�u veya konsantrasyonunun bir ölçütüdür. Anaerobik 
atık su i�leme yönteminin de�erini anlamanın en iyi yolu COD dengesini aerobik atık su 
i�leme yöntemindeki COD dengesi ile kar�ıla�tırmaktır (�ekil 12’de gösterildi�i gibi).  
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�ekil 12. Organik kirlilik içeren atık suyun anaerobik ve aerobik i�lenme 
yönteminde COD dengesini kar�ıla�tırma  
(COD Balance Anaerobic: Anaerobik COD Dengesi - COD Balance Aerobic: Aerobik COD Dengesi - 
Sludge: Atık su - Heat: Isı) 
 
Anaerobik i�lem sırasında atık su içerisindeki COD yüksek derecede önemli bir yakıt 
olan metan gazına dönü�ür. Çok az miktarda COD tortul atı�a dönü�ür. Sistemi 
çalı�tırmak için ek bir girdiye gerek yoktur ancak sabit önko�ullara ihtiyaç vardır. Mesela 
i�lemi sabit kılmak için ısı derecesi önemli bir etkendir.  
  
Aerobik i�lem sırasındaki atık sudaki COD miktarı büyük oranda hacimli atık bir ürüne , 
tortul atı�a dönü�ür. Bunu ortadan kaldırmak geli�mi� ülkelerde yüksek bedellere mal 
olur ancak e�er tortul atık kirlenmemi� ise, halen geli�mekte olan ülkelerde dü�ük 
maliyetli gübre olarak ilgi görebilir. Atık suyu havalandırma yöntemi ile sürekli olarak saf 
oksijen temin edilmelidir.  
 
 
7. Atık Su ��leme için Kurulan Su Havzaları (B4) 
 
�n�a edilmi� su havzaları, sı� gölet veya kanallardan olu�an, suyun mevcut oldu�u 
arazilere kurulan ve atık suyu i�lemek için do�al, biyolojik, fiziksel ve kimyasal i�lemlere 
bel ba�layan yapay atık su i�leme sistemleridir. Akı� yönünü kontrol edebilmek için su 
geçirmez balçıktan olu�mu� olup sentetik astarlara ve planlanmı� yapılara sahiptir. Bu, 
da�ınık yerle�imler söz konusu oldu�unda gelece�i en parlak i�leme opsiyonlarından 
biridir ve özellikle kırsal ve banliyö alanlarında maliyelerinin dü�ük ve bakımının kolay 
olması nedeniyle tercih edilmektedir. Bu sistemde teknik yo�un i�leme yöntemine oranla 
daha çok, ama gölet sistemine göre daha az alana gereksinim vardır.  
 
�n�a edilen su havzaları hidrolik sistemine göre iki ayrı sistem olarak, serbest su yüzeyi 
(FWS) ve yeraltı akıntılı (SF) olarak kurulabilir. �kincisi yeniden dikey (VSF) ve yatay 
(HSF) yeraltı akıntılı olarak kategorize edilebilir. FWS sistemi bir anlamda geli�mekte 
olan makrofitlerle birle�en gölet sistemine benzerdir. SF sisteminde su, ve geli�mekte 
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olan mikrofitler ve çakıllardan olu�turulan su havzaları yüzeyinin altında tutulur. 
HSF’lerde akıntı sürekli oldu�undan su havzası içerisinde doygun bir ko�ul olu�urken 
VSF’lerde kesintili besleme nedeniyle ortam doygun de�ildir (Crites ve çalı�ma 
arkada�ları, 2000).  
 
Dikkat edilmelidir ki FWS ve SF olarak yapılan su havzaları farklı sistemlerle çalı�ır 
çünkü ikincisi suya ait yabanıl hayatı desteklemez. Bazı biyolojik ve kimyasal 
etkile�imler sadece açık su kolonu içerisinde gerçekle�ebilir ve bu yalnızca FWS 
sisteminde olu�ur. Ek olarak, in�a edilen su havzaları, atık su için dizayn edilmemi� 
ancak yabanıl ya�am habitatı için ayrı bir fonksiyona sahiptir.  
 
�n�a edilen su havzaları do�al ayrı�ım ve besin alma prensiplerini kullanır ancak yaygın 
sistemler gibi çalı�ır. A�a�ıda sıralanan avantajlardan dolayı geni� çapta kabul ve ilgi 
görmektedir (SWAMP 2002): 
 

• Yapım, i�letim ve bakımın basit olu�u 
• Dü�ük maliyetli i�letim ve bakım(dü�ük enerji gereklili�i) 
• Akıntıdaki dalgalanmaları tolere edebilecek yeterlilik 
• Yüksek i�leme sabitli�i 
• Estetik görüntü 
 

�n�a edilen su havzaları çe�itli alanlarda ve çe�itli i�leme seviyelerinde kullanılır. Ancak, 
bu ders özellikle ön i�leme tabi tutulmu� belediye atık sularının yeniden i�lenmesi için 
in�a edilen su havzalarının konvansiyonel kullanımı ile ilgilidir. Tipik bir i�leme döngüsü, 
�ekil 13’de gösterilmektedir. 
 

�ekil 13: ��leme döngüsünde in�a edilen su havzaları 
(Raw waste water: ��lenmemi� atık su - Primary Treatment: Birincil ��lem - Primary Effluent: Birincil i�lem 
sonrası atık su - Constructed wetlands: �n�a edilmi� su havzaları - Secondary Treatment: �kincil ��lem - 
Secondary Effluent: �kincil i�lem sonrası atık su - Disinfection: Dezenfeksiyon - Tertiary Treatment: 
Üçüncül i�lem - Final Discharge: Son tahliye) 
 
�ayet söz konusu bölgede her iki parametrenin de çıkarılması gerekiyorsa in�a edilen 
su havzalarının nitrojen (nitratla�ma ve nitratsızla�ma) ve fosforu tamamıyla ayıracak 
sonraki bir i�lemi de gerçekle�tiriyor olması gerekmektedir.  
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Tablo 5: Yeraltı akıntılı olarak kurulan su havzalarında ilgili bile�enler için çıkarma 
ve dönü�türme mekanizmaları (Crites ve Tchobanoglous’den sonra de�i�ikli�e 
u�ramı�, 1998) 
 
Bile�en Mekanizma 
Bakterilerle ayrı�abilen 
organikler 

Anaerobik bakteriler aracılı�ıyla, bitki ve döküntü yüzeylerinde 
biyo-dönü�üm  

Durdurulan katı 
maddeler 

Filtreleme ve tortulla�ma 

Nitrojen Nitratla�ma/nitratsızla�ma, bitki kavrama, buharla�ma 

Fosfor Filtreleme, tortulla�ma ve bitki kavrama 

A�ır metaller Bitki köklerinin ve döküntü yüzeylerinin so�urulması, tortulla�ma  

Kalıntı organikleri  So�urma, biyolojik bozunma 

Patojenler Do�al bozulma, fiziksel tuzak, filtreleme, yok etme, tortulla�ma, 
bitki köklerindeki antibiyotiklerin ayrı�tırılması  

 
 

 
�ekil 14: Yatay akıntılı sistemin (HSF) detaylı �emati�i 
(Feeding System: Besleme sistemi - Control Well: Kontrol Kuyusu - Emergent Plant: Geli�mekte olan 
bitkiler - Drainage Pipe: Drenaj borusu - Regulator well: Regülatör kuyusu - Rocks: Kayalar - Gravel: 
Çakıl) 
 

 
Su havzalarındaki i�leme süreçleri farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler içerir. 
Asıl fiziksel i�lem BOD miktarının azalmasına neden olan durdurulmu�, özellikli 
maddelerin çökertilmesidir. Kimyasal süreç, fosfor ve a�ır maddelerin çıkarılmasının asıl 
nedeni olan so�urma, yakalama ve çökeltmeyi içerir. Biyolojik süreçte, suyun i�leni�i 
mikroorganizmalar ile gerçekle�tirilir (Gopal, 1999). Sabit ince tabaka ve serbest bakteri 
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olu�umu nedeniyle biyolojik süreç organik maddenin bozulmasına, aerobik bölgelerde 
nitratla�maya ve anaerobik bölgelerde nitratsızla�maya imkan tanır. Performansları için 
anahtar parametre mikrobiyolojik aktivitedir. Yeraltı akıntılı olarak kurulan su 
havzalarında bazı bile�enlerin çıkarılmasını sa�layan mekanizmalar tablo 5’te 
özetlenmi�tir. �ekil 14’de HSF sistemi ile kurulan su havzalarının detaylı �eması 
gösterilmektedir.  
 
�ekil 15’te resmedilen VSF sisteminin tüm bölgelere suyu e�it olarak da�ıtabilmesi için 
uygun biçimde dizayn edilmi� olması gerekmektedir. Bu nedenle, in�a edilmesi yatay 
akıntılı sistemlere oranla daha masraflıdır. VSF’lerde filtreleme, önemli bir çıkarma 
mekanizmasıdır. Su yata�ı bölgesi, atık su tüzü�üne göre seçilmelidir.  
 
Su seviyesi daima diptedir. Aerobik ve anoksik evreler de�i�ti�i zaman en iyi 
performans aralıklı besleme ile gerçekle�ir. VF’yi uygun �ekilde in�a ve dizayn etmek 
yüksek efor gerektirdi�inden COD ve nitratla�ma açısından performansı di�er in�a 
edilen su havzalarına oranla oldukça yüksektir.  
 
Genellikle su havzaları ta�kın ovalarının dı�ına yerle�tirilmi� olmalıdır veya ta�kından 
koruyacak bir sistem olu�turulmalıdır (Tchobanoglous ve Burton 1991). Tüm kurulu su 
havzalarının sa�lıklı performansını sa�lamak için uygun bir fiziksel ön i�leme ihtiyaç 
vardır. Ön i�leme, tanklarda ilk tortulla�ma olarak kavranabilir. Küçük çaptaki bitkiler için 
genellikle septik tankları kullanılmaktadır. Tortul atık olu�umunu engelleyecek Imhoff 
tankları da bir olasılıktır. Göletler ön-i�lem için bir opsiyon olabilir ve genel olarak VSF 
sisteminden önce kullanılır (SWAMP 2002). Kurulan su havzaları, yeraltı suyu kirlili�ini 
engellemek için dipten iyice yalıtılmı� olmalıdır.  
 
 

hmax

hmin > 
1 

mFeeding tube

drainage tube

sealing

reedventilation

 
 
�ekil 15: Doymamı� dikey akıntılı sistemin (VSF) detaylı �emati�i  
(Ventilation: Havalandırma - Reed: Kamı� - Feeding Tube: Besleme Tüpü - Drainage Tube: Drenaj tüpü 
 - Sealing: Kaplama) 
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8. La�ım Tortul Atıklarının ��lenmesi (B5) 
 

Tortul atıkları atık suyun i�leni�i sırasında olu�ur ve çökeltme veya yüzdürme yöntemi 
ile i�leme sürecinden ayrılır. Kanalizasyon tortul atıkları, mineral ve organik katılar 
olarak ayrılan su ve katı maddelerden olu�ur. Tortul atıklarının miktarı ve özellikleri 
i�leme yöntemine ba�lıdır. Atık suya karı�an kirletici maddelerin ço�u la�ımdaki tortul 
atıklar tarafından emilir. Bu nedenle la�ım tortul atıkları patojenler (ve �ayet la�ımda 
endüstri atıkları da mevcut ise a�ır metaller, birçok kirletici organik madde, hidrokarbon 
vb.) içerir. Ancak tortul atıklar nitrojen ve fosfor gibi mineraller açısından zengin olup 
topra�ın erozyona maruz kalması veya tükenmesi durumunda kullanılabilecek yararlı 
organik maddeler de içerir.  

 
Tortul atıkların i�leni�inde sabitle�tirme, kalınla�tırma, susuz bırakma ve kurutma 
yöntemleri kullanılır. La�ım tortul atıkları patojenlerin miktarını azaltmak, rahatsız edici 
kokulardan arındırmak veya koku�ma potansiyelini elimine edebilmek için 
sabitle�tirilmi�tir. Sabitle�tirme ayrıca, yo�unluk azaltma, yararlı gazları (metan) üretme 
ve tortul atıkları sudan arındırabilme niteli�ini arttırma amacıyla kullanılır. Kalınla�tırma, 
susuz bırakma ve kurutma, kanalizasyon atıklarından suyu çıkarmak amacıyla 
uygulanmaktadır. Susuz bırakma aygıtlarında nemden arıtmak için çe�itli teknikler 
kullanılmaktadır. Do�ala yakın ve çok etkili olan bir yöntem kurulama yataklarında susuz 
bırakmadır. Bu yöntemin avantajları arasında, dü�ük maliyet, seyrek bakım ihtiyacı ve 
özellikle kıraç iklimlerde yüksek oranda katı içerik sayılabilir. Dezavantajları ise geni� bir 
alana ihtiyaç duyulması, kurulama esnasında iklimsel de�i�ikliklerin etkileri, tortulların 
çıkarılması esnasında gereken emek yo�unlu�u, böcekler ve olası kokulardır.  
  
Atık su tesisindeki katı maddelerin kaynakları tesisin yapısına ve i�letim metoduna göre 
de�i�iklik gösterir. Genellikle kanalizasyon tortul atıklarının i�lenmesinde iki tür kaynak 
vardır:  
 

• Katı organik maddeden ve minerallerden olu�an ve i�leme tesisi içerisindeki çakıl 
odalarında hapis olmamı� katı maddeler  

• Organik birikintide geli�en biyolojik küme (BOD) 
 
La�ım tortul atıkları, i�leme sürecinden çökeltme veya yüzdürme yoluyla ayıklanır. 
Birçok durumda, birincil çökeltme ve ikincil çökeltme vardır. Daha küçük i�leme 
tesislerinde genellikle tek bir çökeltme tankı vardır ve tortul atıkların tümü bu tankta 
ayıklanır.  
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8.1 Tortul Atıkların Stabilizasyonu 
 
La�ım tortul atıkları patojenleri azaltmak, rahatsız edici kokuları elimine etmek ve 
koku�ma potansiyelini dizginlemek, azaltmak ve bertaraf etmek amacıyla sabitle�tirilir. 
Bu amaçları gerçekle�tirmekteki ba�arı, organik fraksiyonun azaltılması veya tortul 
atıklara mikroorganizmaların ya�amasını engelleyecek kimyasalların atılması ile 
mümkündür. Yukarıda söz edilen sa�lık ve estetik nedenlerine ek olarak sabitle�tirme, 
yo�unlu�u azaltmak, yararlı gazları (metan) üretmek ve tortul atı�ın susuz bırakılmasını 
geli�tirmek amacıyla da kullanılır. Bazı durumlarda tarımsal kullanım standartlarını 
kar�ılamak amacıyla tortul atıkların dezenfeksiyonu gerekmektedir. E� zamanlı aerobik 
sabitle�tirme yöntemleri arasında en çok uygulananlar: 
 

• E� zamanlı aerobik sabitle�tirme 
• Mezofilik anaerobik sindirme 
• Aerobik sindirim 
• Alkalin dengeleme 
• Termofilik anaerobik sindirim 
• Pastörizasyon 

 
8.2 Tortul Atıkların Kalınla�tırılması / Suyunun Atılması 
 
Sıvı haldeki la�ımda bulunan tortul atıklardan su çıkarmak 3 ayrı yöntem ile sa�lanır: 
  

• kalınla�tırma (yakla�ık %9 TS) 
• susuz bırakma (yakla�ık %35 TS) 
• kurutma (yakla�ık %100 TS) 

 
Dü�ük TS oranlarında hacim çe�itlilik gösteren TS içeri�ine göre de�i�ir. �ayet TS 
1’den %3’e çıkarsa, sonuç hacmi 1/3’tür.  
 
Kalınla�tırma en çok rastlanan yöntemlerden biridir ve konvansiyonel tortulla�ma 
tankına benzer bir dizayndaki tank içerisinde gerçekle�tirilir. Normal olarak seyreltilmi� 
tortul atık merkezi bir besleme kuyusundan beslenir. Besleme tortul atı�ı çökelmeye 
bırakılır ve yo�un, kalınla�tırılmı� atık dipten çekilir. Dikey çubuklar, tortul atı�ı yava�ça 
karı�tırır, açı�a çıkan suyun akıtılması için kanallar açılır ve böylece yo�unla�ma artar. 
Sonuçta açı�a çıkan akı�kan çekilip ya birincil tanka yada gönderilir veya geri-akıntı 
i�lemine tabi tutulur. Kalınla�tırma mekanik araçlarla da gerçekle�tirilebilir. Bu araçlara 
örnek olarak döner silindirler, a�ırlık kemer kalınla�tırıcıları verilebilir. %9 oranında katı 
muhteviyat elde edilebilir. Santrifüjler, kalınla�tırma ve susuz bırakma i�lemlerinin her 
ikisi için de uygundur.  
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8.3 Su Alma ��lemi 
 
Susuz bırakılan tortul atıkları i�lemek kalınla�tırılmı� ve sıvı atıklara oranla daha 
kolaydır. Yok etmenin veya ilave i�lemlerin bazı opsiyonları için suyunu alma i�lemi 
gereklidir: tortul atıkları mekanik kurutma, tortul atıkları kompostolama, doldurma, uzak 
mesafelere ta�ıma. 
 
Susuz bırakma aygıtları, nemden arıtma amacıyla farklı teknikler kullanmaktadır. Bu 
tekniklerin bazılarında, katıları susuz bırakma i�lemi do�al buharla�maya ve süzülmeye 
dayanır. Mekanik susuz bırakma aygıtlarında mekanik destekli araçlar (filtreleme, 
sıkı�tırma, kılcal etki, santrifüjsel ayırma, kompaktla�tırma, tortul atı�ın susuz bırakılma 
i�lemini daha çabuk sürede gerçekle�tirmek için kullanılır. En önemli mekanik aygıtlar: 
 

• Katı-kase santrifüjü (%25 – 30 TS) 
• Kayı�- filtre presi (%25 – 30 TS) 
• Gömme-plak presi (%30 – 40 TS) 

 
Küçük, kırsal su i�leme tesislerinde bu teknikleri uygulamak ekonomik ve ekolojik olarak 
makul olmayaca�ından, burada ele alınmayacaktır.  
 
Do�ala yakın ve çok etkili olan tekniklerden biri, kurutma yataklarında susuz bırakmadır. 
Bu tekni�in en belirgin avantajları arasında �unlar sayılabilir: dü�ük maliyetli olu�u, fazla 
özen gerektirmemesi, özellikle kurak iklimlerde kurutulmu� üründe tam katı muhteviyat. 
Dezavantajlarına gelince geni� alana ihtiyaç duyması, iklimsel de�i�ikliklerin kurutma 
karakteristikleri üzerindeki etkisi, tortul atıkların çıkarılmasında yo�un i�çilik, böcekler ve 
olası kokulardır.  
 
Bu basit tortul atık kurutma yöntemine bir alternatif nemlendirme yataklarıdır. Suyu 
yeniden kullanma uygulamalarının yanı sıra, kanalizasyon tortul atıklarının yeniden 
kullanımı toplumsal olarak kabullenilmesi zor bir teknik olabilir.  
 
 
9. Atık Su Arıtma Tesislerinin ��letim ve Yönetimi (C1) 
 
Bakım ve onarım (O&M) manuelinin amacı, i�leme tesislerinin operatörlerine uygun 
anlayı� ve i�letim tekniklerini sunabilmek ve tesislerini etkili �ekilde kullanabilmeleri ve 
sürdürebilmeleri için gerekli referansları sa�lamaktır.  
 
O&M (Bakım ve onarım) manueli, tesis operatörünün toplama, i�leme ve imha 
sistemlerini uygulanabilir kanunlar ve tüzüklerle uyumlu olarak i�letebilmesi ve devam 
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ettirebilmesi için ihtiyaç duyaca�ı tüm bilgileri içermektedir. O&M manuelinin onaylanmı� 
bir kopyası i�leme tesislerinde sürekli olarak bulundurulmalıdır.  
 
O&M manueli içerisinde �unlar bulunmalıdır: 
 
a) Giri� 
b) Ruhsatlar ve standartlar 
c) Atık su  
d) Tortul atık i�leme tesislerinin ayrıntıları, i�letimi ve kontrolü  
e) Personel 
f) Numuneler ve Laboratuar analizleri 
g) Kayıtlar ve raporlar 
h) Bakım 
i) Acil i�letim ve yanıt programı 
j) Emniyet 
k) Yararlar 
 
 
9.1 Atık Su ��leme Tesisi (WWTP) 
 
Atık su veya tortul atık i�leme, tortul atıklar veya atık sulardaki kirletici maddelerin 
ço�unu temizleme ve do�aya zararlı maddelerden arındırılmı� atık su ve tortul atık atma 
i�lemidir. Etkili olabilmesi için, tortul atık uygun bir altyapı sistemi ve borularla i�leme 
tesislerine gönderilmeli ve bu i�lemin tamamı kurallar ve kontrollere tabi olmalıdır. 
��leme yöntemlere oldukça çok ve çe�itlidir. Bu i�lemlerin gerçekle�ti�i �antiyeye Atık 
Su ��leme Tesisi (WWTP) adı verilmektedir. Konvansiyonel WWTP’nin akı� planı (�ekil 
16’ya bakın) genellikle tüm ülkelerde aynı olup a�a�ıdaki kimyasal elementlerden 
olu�ur: 
 

• Mekanik i�lem; 
• �çeriye akma (etkili) 
• �ri nesnelerin çıkarılması  
• Kumun çıkarılması 
• Ön çökeltme 

 
• Biyolojik i�lem; 

• Oksidasyon yata�ı (oksitleme yata�ı) veya havalandırılmı� sistemler  
• Sonraki çökeltme 
• Atık madde 

 



  

 
 

 

Page 37 of 52 

 

EMWater e-Ö�REN�M KURSU AVRUPA B�RL��� FON DESTEKL� 
PROJE 

• Kimyasal i�lem (Bu i�lem genellikle katıları ayıklamak için çökelme ve di�er 
i�lemlerle (örne�in filtreleme) birle�tirilmi�tir.  

•  

 
�ekil 16: Atık su i�leme tesisi (Queens Üniversitesi, 2004) 
(Primary: Birincil - Secondary: �kincil - Bar screen: Çubuklu elek - Grit Chamber: Çakıl odası - Settling 
Tank: Çökertme tankı - Chlorine Disinfection tank: Klor dezenfeksiyon tankı - Raw sewege from sewers: 
La�ımdan gelen i�lenmemi� tortul atık - Sludge: Tortul atık - Aeration tank: Havalandırma tankı - Air 
pump: Hava pompası - Sludge digester: Atık su sindirici - Sludge drying bed: Tortul atık kurutma yata�ı - 
Kills bacteria: Bakterileri öldürür - To river, lake or ocean: Nehir, göl veya okyanusa atılır - Disposed of in 
landfill or ocean or applied to cropland, pasture, or rangeland: Araziye, okyanusa, bo�altılır yada ürün 
tarlasına, meraya veya bo� alana uygulanır) 
 

Fiziksel ve kimyasal sınıflandırmanın yanı sıra teknik sınıflandırma birbiri ardınca 
uygulanan bir diz adımlarla gerçekle�ir: 
 

• Ön i�lem (�ekil 16’ya bakınız): sıvı ya�, gres, katı ya�, kum, çakıl ve di�er kaba 
atıkları azaltmak için. Bu i�lem genellikle makine ile gerçekle�tirilir.  

• �kincil i�lem (�ekil 16’ya bakınız): biyolojik bozunma sistemi içerisindeki 
çözülmü� içeri�i büyük oranda azaltmak amacıyla dizayn edilmi�tir. Bu tür 
sistemler çözülmü� bile�enleri azaltmak için mikroorganizmalardan yararlanır. Bu 
i�lemin son evresinde, kullanılan biyolojik araç temizlenmi� tortul atıktan çok 
dü�ük düzeydeki organik madde ve bekletilen madde ile ayrılır.  

• Üçüncül ��lem veya geli�tirilmi� i�lem (�ekil 16’da yoktur) henüz geni� çapta 
kullanım alanına sahip de�ildir. Alıcı çevreye bırakılmadan önce atık su kalitesini 
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standart ölçülerle uyumlu �ekilde arttırmak için kullanılan son bir evredir. 
�stenildi�i takdirde birden fazla kez üçüncül i�lem uygulanabilir. Birçok durumda, 
nitrojen ve fosforun ayrılması ve dezenfeksiyon için ilave bir süreçtir. �kincil 
i�lemden sonra kullanılıyorsa lagün tekni�i ve kurulu su havzalarında i�leme de 
üçüncül i�lem sayılabilir.  

 
9.1.1 Eleme / Filtreleme 
 
Atık suyun elenmesi, birincil i�leme sürecidir. Elenmi� maddeler, çubuk askılarda ve 
eleklerde tutulmu� maddelerdir. Elek deliklerinin büyük olması, toplanan elenmi� 
maddelerin de büyük olması anlamına gelir.  
 
Toplanan elenmi� madde miktarı, elek yapısına ve özellikle de kanalizasyon sistemi ve 
atık suyun karakteristiklerine göre de�i�ir. Randımanı elek çubuklarının arasındaki 
açıklı�a göre de�i�ir ve özelliklerine göre a�a�ıdaki isimleri alırlar: 
 

• �nce eleme: delikler < 10 mm 
• Orta eleme: delikler 10 - 40 mm 
• Kaba eleme: delikler > 40 mm 

 
9.1.2 Kum Tanelerinden Arıtma 
 
Kum tanelerinden arıtmanın hedefi çakılların, kumların ve di�er mineral maddelerinin 
çapının 0.2 ve 0.1 mm’ye dü�ürülmesidir. (a) Akıntı a�a�ı hareket eden mekanik 
ekipmanları a�ınmadan korumak (b) Boru hattında a�ır tortuların olu�masını 
engellemek ve (c) Yo�un kum yı�ıntısı nedeniyle kazanın temizlenme sıklı�ını azaltmak 
amacıyla Kum taneleri odaları kurulmu�tur.  
 
Genel olarak üç çe�it kum tanesi odaları vardır: 
 

1. yatay-akıntılı – dikdörtgensel konfigürasyon 
2. yatay-akıntılı – karesel konfigürasyon 
3. havalandırmalı; (�ekil 17’ye bakınız) 

 
 
Çıkarılan kum tanelerinin miktarı kanalizasyon sisteminin türüne, drenaj alanının 
karakteristiklerine, vb faktörlere ba�lı olarak çe�itlilik arz edecektir. Çıkarılan çakılların 
miktarı ise tesisten tesise farklılık gösterir.  
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�ekil 17: Havalandırmalı çakıl odaları (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 
(Helical Liquid flow pattern: Helezoni sıvı akı� seyri - Outlet weir: Çıkı� bendi - Trajectory of grit particles: 
Çakıl parçacıklarının yörüngesi - Air diffuser: Hava difüzörü - Inlet: Giri� - Air: Hava) 
 
�ekil 17’de gösterildi�i gibi, havalandırmalı çakıl odalarında çakıl, atık suyun spiral bir 
biçimde akmasıyla ayrı�tırılır. Hava, kum tanesi odasının sadece bir tarafından verilerek 
dikey spiral yönde tanka do�ru çabucak akmasına neden olur. Organik hafif parçacıklar 
bekletilip sonunda tanktan dı�arı çıkarılırken a�ır parçacıklar hızlandırılır ve tankın 
dibine çökeltilerek akı� hatlarından ayrı�tırılır.  
 
9.1.3 Sedimantasyon (Tortulla�ma) 
 
Tortulla�manın asıl amacı kolayca çökeltilebilecek katıların ve yüzen maddelerin (yukarı 
akım i�leminde çıkarılmamı� olanların) çıkarılması böylece de bekletilen katı içeriklerin 
azaltılmasıdır. Tortulla�ma teknesinde kolay ko�ullar hazırlanmı�tır. Toplanan katılar 
sonradan tortul atık i�leme ünitesine gönderilir ve (ikincil bir tortulla�ma i�lemi 
sonrasında) kısmen geri dönü�üme tabi tutulur.  
 
 
Tortulla�ma i�lemi, beton veya demirden yapılmı�, tortul atı�ın geri alma aygıtlarına 
do�ru nakledildi�i bölgeye do�ru tabandan hafif e�imli, dairesel veya dikdörtgensel tortu 
tanklarında gerçekle�ir (�ekil 18’e bakınız).  
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�ekil 18: Dairesel tortulla�ma tankının bir örne�i (Kaynak: Stuttgart Üniversitesi) 
(Effluent: Atık su - Collector Bridge: Kolektör Köprüsü - Influent: Etki - Sludge Concentrator: Atık su 
toplayıcı - Collector: Kolektör) 

 
Tortulla�ma tankları sürekli olarak çalı�mak üzere tasarlanmı�tır. Birincil tortulla�ma 
tankları atık suyun önemli oranda i�lenmesini sa�lamı� olur veya sonraki i�lemler için 
sadece bir ön i�lemdir. Atık suyun i�leni�inde tek bir araç olarak kullanıyorsa (genellikle 
buna geli�mi� ülkelerde izin verilmez), yüzey maddelerin ço�unun ve çökeltilebilir 
katıların çıkarılmasını sa�lar. Biyolojik i�lem öncesinde kullanıldı�ında amaç biyolojik 
ünite üzerindeki yükü azaltmaktır. Verimli dizayn edilen ve çalı�an birincil 
sedimantasyon tankları tutulan katıların %50 ve %65’ini ve biyokimyasal oksijen 
gereklili�inin %25 ve %40’ını çıkarmalıdır.  
 
 
9.1.4 Aktif Tortul Atıkları 
 
Aktif tortul atıkların i�lenmesi, kapladı�ı alanın, kurulacak havalandırma aygıtına göre 
belirlenmesi gereken havalandırma tanklarında (aktif tortul atık tankları) gerçekle�ir. 
Aktif tortul atık i�leme yönteminde, atık su içerisindeki organik maddelerin 
mikroorganizmalar tarafından beslenmesi ile atık suyun arıtılması sa�lanır. Tüm aktif 
tortul atıkları i�leme yöntemi, mikroorganizmaların bu atık sular içerisindeki çözünmü� 
organik maddeler ile büyümesi prensibine dayanır. Birlikte kümele�en parçacıkları 
olu�tururlar. Bu parçacıklar (kümeler) ço�u durumda çökelebilir ve basit bir i�lem ile 
ayrı�tırılabilir. Atık su sa�lama sistemi, son sedimantasyondan alınan yüksek orandaki 
organizmalar içeren aktif tortul atıklar ile karı�ır (�ekil 16’ya bakınız). Bu karı�ım, büyük 
miktardaki hava ile karı�ır, amaç, ya�ayan organizmaların oksijen ihtiyacını temin etmek 
ve böylelikle atık su içerisindeki katıların süspansiyon halinde kalmasını sa�lamaktır. 
Kısa bir sure sonra, karı�ık çözelti, ço�u zaman tortu tankı olan arıtıcıya do�ru akar. 
Özel durumlarda, mikroorganizmaları ayırmak için yüzdürme tankları veya membranlar 
kullanılır. Kısmen temizlenmi� olan su sonraki arıtım için akmaya devam eder. Çökelen 
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katılar, aktif tortul atıklar, i�lemi yeniden ba�latmak üzere birinci tanka dönerler. ��lem 
sırasında mikroorganizmaların büyüdü�ü gerçe�ini göz önünde bulundurursak a�ırı 
miktarda olan tortul atıklar çıkarılma ki mikroorganizmaların yo�unlu�u hemen hemen 
sabitlenebilsin.  
 
Aktif tortul atık i�lemini karakterize eden parametreler: 
 
• HRT, Havalandırma tankı içerisindeki hidrolik tutma süresi  
• Karı�ık çözelti içindeki TSS  
• Biyolojik kalıntılar olan Organik yük  
• Hacimsel Organik Yük 
• SRT, Tortul Atık Tutma Süresi 
• Geri dönü�üm oranı  
• Tank içerisindeki akı� türü (tamamen karı�tırılmı� veya tıkaçlı) 
• Havalandırma Sistemi 
 
 
9.1.5 Anaerobik ��leme 
 
Aktif tortul atıkların i�lenmesi, kapladı�ı alanın, kurulacak havalandırma aygıtına göre 
belirlenmesi gereken havalandırma tanklarında (aktif tortul atık tankları) gerçekle�ir. Atık 
suyun miktarı ve ısısı anaerobik i�lemin uygulanabilirli�ini etkiler. Genellikle 1550–2000 
g m-3 ‘den yüksek olan COD konsantrasyonları ve 25-35° aralı�ındaki ısı aralı�ı 
gerekmektedir. Bu konuya ili�kin daha fazla bilgi bölüm 6’da verilmi�tir.  
 
9.1.6 Lagünler 
 
Askıya alınmı� büyüme lagünleri sı� ve topraktan olup derinlikleri 1-6m arasındadır.  
Havalandırmalı lagünlerin derinlikleri ise 1.8 – 6 m arasındadır ve karı�tırma ve 
havalandırma dü�ük hızda olan ve �amandıralar üzerine monte edilen yüzey 
havalandırıcıları ile gerçekle�tirilir. Çevresel ko�ullara ba�lı olarak, havalandırılmamı� 
lagünler aerobik, opsiyonel ve anaerobik lagünler olarak sınıflandırılırlar. Biyolojik 
dönü�türme aerobik ve/veya anaerobik ko�ullarda gerçekle�tirilir. Aerobik lagünlerin 
derinlikleri yeterli oksijen konsantrasyonları sa�layabilmek amacıyla genellikle 1 -1.5 
arasında de�i�mektedir. Opsiyonel lagünlerde 3 farklı alan göze çarpar: Yüzeysel 
aerobik alan, anaerobik taban alanı (burada çökelebilen katılar bulunur) ve biyolojik 
i�lemlerin içerisindeki opsiyonel bakteriler vasıtasıyla gerçekle�ti�i opsiyonel alan. 
Anaerobik lagünler di�erlerinden daha derindir ve asıl biyolojik de�i�im aslında 
anaerobiktir.  
 
 
 
 



  

 
 

 

Page 42 of 52 

 

EMWater e-Ö�REN�M KURSU AVRUPA B�RL��� FON DESTEKL� 
PROJE 

 
10. Atık Su Arıtma Tesislerinin ��letme Maliyetleri (C2) 
 
Atık su i�leme tesislerinin kurulmasının ve i�letilmesinin amacı çevresel olarak uygun, 
sınır de�erleri kar�ılayan, kaliteli su üretmektir. Konvansiyonel sistemlerde yapım, 
onarım ve i�letim için gereken yüksek maliyet geli�mi� ülkelerde bile önemli ekonomik 
(ve sosyal) baskıya neden olur. Bu nedenle dünya çapındaki mühendisler, su kirlili�ini 
kontrol altına alabilmek amacıyla yaratıcı, maliyet etkinli�i olan ve çevresel anlamda 
güvenilir alternatif yollar aramaktadırlar. ��letim maliyetleri arasına, personel maliyeti, 
bakım maliyeti, enerji maliyeti, kimyasal ve materyal maliyeti, imha maliyeti ve idari 
maliyetler, sigorta, bo�altma vergisi (�ayet varsa) gibi harici birçok harcama girer. Atık 
su i�letim sistemi ve personel maliyeti tesisin büyüklü�üne, seçilen teknolojiye, göre 
de�i�ir. Genel olarak atık su i�letim sisteminin bakımı toplam i�letim maliyetinin %15-
25’ini olu�turur. Bu nedenle, bakım aktivitelerinin organizasyonu ve stratejisi acente için 
önemlidir. Bakım masrafları: mekanik, elektrik, elektronik ve parçalar ve küçük ve büyük 
çaplı parçaların (pompalar, vantilatörler, ve motorların) de�i�tirilmesini kapsar. Ayrıca 
dahili personel maliyetleri, materyal maliyetleri ve dı�sal hizmetleri de içerir. Stokta 
bulundurulan yedek parka miktarı ve satın alma ko�ulları da toplam maliyeti etkiler. 
Enerji sarfiyatı di�er bir önemli maliyeti beraberinde getirdi�inden seçilecek atık su 
arıtma teknolojisi oldukça önemli bir parametredir. Genel olarak enerji tüketimi toplam 
i�letim maliyetinin %10-30’unu olu�turur. Enerji tüketiminin içerisine elektrik, gaz, petrol 
ve do�al ısıtma girer. Kanalizasyon toplama sistemlerinde yeterli hidrolik e�imin 
olmaması durumunda pompalama istasyonları tarafından nakil amaçlı olarak 
kullanılabilir. �mha maliyeti i�letim maliyetinin %15-50’sini olu�turabilir. Kimyasallar ve 
materyaller için ek maliyetler toplam i�letim maliyetinin %5-7 aralı�ında olabilir.  
 
11. Atık Suların Yeniden Kullanımına �li�kin Yönergeler ve Standartlar 
(D1) 
 
Yeniden kullanılan atık suyun halk ve çevre sa�lı�ını olumsuz etkilememesi için çe�itli 
tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla, dünyanın tüm bölgelerine uyacak, güçlü yönergeler ve 
kurallar olu�turulmu�tur. Bu sınırlandıran faktörler arasında i�letim teknolojileri ile birlikte 
bölgelerin yerel ko�ulları göz önünde bulundurulmalıdır. Hemen hemen tüm atık suyu 
yeniden kullanım yönergeleri ve kuralları bakteriyolojik tabanlıdır. Bazıları biyokimyasal 
parametreleri kullanır. Bu tür yönergeler için standartlar: yerel ko�ullara göre gerçekçi 
(salgın hastalık etkenleri, sosyo-kültürel ve çevresel faktörler), maliyetleri kar�ılanabilir 
ve uygulanabilir olmalıdır.  
 
Atık suların biyolojik ve kimyasal yükleriyle ilgili standartlara ek olarak kurallar, atık su 
i�letimi ve sulama teknikleri (sulanan alan ve ürünler de hesaba katılarak) için en iyi 
uygulamaları içerebilir.  
 



  

 
 

 

Page 43 of 52 

 

EMWater e-Ö�REN�M KURSU AVRUPA B�RL��� FON DESTEKL� 
PROJE 

 
11.1 Belirleyici Yönergelere �li�kin Uluslararası Deneyimler 
 
Söz konusu alanlardaki her bir proje için uluslararası standartlar hakkında bilgilenme, 
yönergeler geli�tirmek konusunda yardımcı olabilir. Birçok ülkede sadece bölgesel 
standartlar mevcuttur. Avrupa’da az sayıda ülke atık suyu ıslah etme ve yeniden 
kullanmaya ili�kin yönergeler ve kurallara ihtiyaç duymaktadır. Bunun birinci nedeni 
genellikle suyu yeniden kullanmamaları ve nehirlerinin yeterince seyreltme faktörüne 
sahip olmasıdır.  
 
Geli�mekte olan birçok ülke kanunlarındaki kısıtlamalar üzerinde odaklanır. Mesela 
ço�unlukla bu kanunlar çi� olarak tüketilen sebzelerin veya genel olarak yenebilen 
bitkilerin sulanmasında atık suyun kullanımını yasaklamakta ve sulama ve ürün hasadı 
arasında minimum bir zaman aralı�ı talep etmektedir. 
  
Dünya Sa�lık Örgütü (WHO) atık su kullanım potansiyelini ve risklerini fark etmi� ve bu 
amaçla atık suyun güvenli �ekilde kullanımına ili�kin yönergeler geli�tirmi�lerdir. 
1989’da hazırlanan yönergelerde WHO, daha önceleri bu konuyla ilgili belirlenen 
standartların, halkın sa�lı�ını koruma anlamında gere�inden fazla yüksek standartlar 
oldu�unu belirtmi� ve atık suyun topraktaki kullanımına pek de�inmemi�tir. Ancak bu 
sıralar WHO, atık suyun yeniden kullanım yönergelerine yeni revizyonlar eklemektedir.  
 
Genellikle insan ve halk sa�lı�ı üzerinde odaklanan WHO yönergelerine zıt olarak, FAO 
suyun sulama için elveri�lili�ini de�erlendirecek yeni bir alan geli�tirmi�tir. Verilen 
yönerge de�erleri suyun kullanımıyla ilgili kısıtlamalardaki potansiyel problemlere 
de�inmi�tir: 1) tuz miktarı 2) Topraktaki suyun filtreleme oranı 3) Spesifik iyon toksikli�i 
4) di�er bazı etkiler. Yönerge, çiftlik ve proje yöneticilerine, danı�manlara ve 
mühendislere suyun kalitesiyle ilgili problemlere ili�kin rehberlik sa�lamak amacıyla 
hazırlanmı�tır.  
 
Meksika’da, atık suyun tarımsal alanda kullanımına ili�kin mikrobiyolojik ve kimyasal 
standartlar son 15 yılda dikkat çekici ölçüde ilerlemi�tir. Mevcut yönergeler 1991, 1993 
ve 1996 yıllarında gözden geçirilmi�tir. 1) Çi� olarak yenen sebze ve di�er bitkilerin 
ekilmesine, 2) Tarımda atık suyun bir i�leme süreci ve imha yöntemi olarak kullanılması 
ve 3) Yönergeleri uygulayabilmek için mevcut olan i�lemlerin çe�itlili�ine özel dikkat 
verilmi�tir.  
 
  



  

 
 

 

Page 44 of 52 

 

EMWater e-Ö�REN�M KURSU AVRUPA B�RL��� FON DESTEKL� 
PROJE 

11.2 Belirleyici Yönergelere �li�kin Bölgesel Deneyimler 
 
Akdeniz Bölgesinin birçok ülkesinde, atık su planlanan ve planlanmayan birçok 
sistemde farklı miktarlarda kullanılmaktadır. Ancak, sadece birkaç Akdeniz ülkesi 
(Kıbrıs, Ürdün ve Tunus gibi) su kaynakları planlarında suyun yeniden kullanımına yer 
vermi� ve bununla ilgi resmi politikalar geli�tirmi�lerdir. Atık suyun kullanımına ili�kin 
yasal standartlar yalnızca Ürdün ve Türkiye’de benimsenmi�tir. Filistin su otoriteleri atık 
suyun kullanımıyla ilgili yönergeler geli�tirmi� ancak bunları zorunlu kılmamı�tır. 
Lübnan’da bu konuyla ilgi yönergeler geli�tirilmemi� ancak gelecekte yapılması 
planlanmaktadır. Bu ertelemenin neden, Lübnan’ın di�er Orta Do�u Akdeniz ülkeleri gibi 
su kıtlı�ı çekmiyor olması ile açıklanabilir.  
 
Atık su ile sulama Tunus’ta epey geli�mi�tir. Tunus devleti, suyun tarımsal alanda 
kullanılmasını stratejik bir amaç olarak takip etmekte ve bu amacı �ematik uygulamaya 
dökmektedir. Atık suyun yeniden kullanım planına ‘80’li yıllarda ba�lanmı�tır.  
  
Türkiye’de suyun yeniden kullanımı konusu resmi olarak 1991 yılında çevre bakanlı�ı 
tarafından kanunla�tırılmı�tır. ��lenen suyun sulama amacıyla kullanılması için “Su 
Kirlili�i Kontrol Kuralları” uyarınca, ilgili devlet makamlarından yazılı bir izin alınmalıdır. 
Devlet Su Organizasyonu, �ller Bankası, Tarım ve Çevre Bakanlı�ı ve Orman 
bakanlı�ından olu�an bir komisyon suyun sulamada kullanılıp kullanılamayaca�ına dair 
kararlar alır. Türk Su Kirlili�i Kontrol Kuralları’na göre atık suyun sulama amaçlı kalitesi 
genel anlamda Who’nun, ba�ırsaklara ait nematodlar ve artık klor için koydu�u sınırlar 
haricinde belirlemi� oldu�u standartlara göre belirlenir.  
 
Ürdün suyun yeniden kullanım yönetim planının asıl amaçları, uygun olan yerlerde ıslah 
edilmi� suyun mevcut ve gelecekte temiz suyun yerine kullanılması ve ıslah edilen su 
kaynakları hasılatını maksimum noktaya getirmek yönündedir. Bu yüzden Ürdün 
Hükümeti, tüm yeni atık su i�leme projelerinin uygulanabilir yeniden kullanımın özelli�ini 
ta�ımasını ve i�lenen evsel suyla ilgili standartlar belirlemesini �art ko�maktadır. (2002 
yılında revize edilen Ürdün Standartları JS 893/1995). Atık suyun kullanımına ili�kin 
Ürdün standartları ürünlere ve sulanacak alanların özelliklilerine ba�lıdır. Standart, 
genellikle pi�irilmeden tüketilen sebzelerin sulanmasında ıslah edilmi� su kullanımı 
yasaklamaktadır. Ayrıca Golf sahalarının dı�ındaki tüm sulamalarda ya�murlama 
yöntemi ile sulamayı da yasaklamaktadır.  
 
Kom�u ülkelerde ıslah edilmi� atık suyun tarımsal alanda kullanımı her ne kadar su 
kullanımında yeni yönetim stratejisi olarak git gide daha çok kabul görmekteyse de bu 
uygulama Gaza bölgesinde hala resmile�memi�tir. �u anda Gaza’da mevcut olanların 
yerine kurulması için konuyu destekleyen ülkelerin ortaya koydu�u, 2020 yılına kadar 
bitmesi hedeflenen 3 yeni WWTP vardır. Bu tesislerde üretilen ıslah edilmi� atık suyun 
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ço�unlu�u sulamada kullanım için uygun olacaktır. Atık suyla ilgili çevresel sınır 
de�erler Filistin standart enstitüsü ve Filistin Su Otoritesi tarafından hazırlanmı�tır. 
Ancak bu sınır de�erlerin kullanımı henüz zorunlu kılınmamı�tır.  
 
Akdeniz Ülkelerinde suyun yeniden kullanımına dair genel yönergeler Bahri ve Brissaud 
tarafından hazırlanmı�tır (bakınız Kamizoulis 2003). Bu yönergeler UNEP/WHO 
projeleri ile desteklenmi� ve farklı toplantılarda sunumu yapılmı�tır. Bunların 
dayandırıldı�ı ilkeler a) Avrupa ve di�er Akdeniz ülkeleri ile ba�lantılı olarak yapılan 
tarımsal ithalat ve ihracatlar artarken Akdeniz marketi git gide çe�itli tarımsal ürünlerle 
(sebzeler ve meyveler vb) büyümektedir b) Turizm, bölgenin en önemli ekonomik 
aktivitelerinden birini olu�turur; bu geli�imler uzun vadede, atık suyu ile ba�lantılı hayati 
tehlikeleri beraberinde getirebilir c) Tüketicilerin gıda kalitesi ve sa�lık tehditleri ile 
artmakta olan kaygıları vardır d) Çiftçiler arası adil olmayan rekabetlere meydan 
vermemelidir. Bu yönergeler, WHO’nun Blumenthal ve çalı�ma arkada�ları aracılı�ıyla 
yaptı�ı (2000) son de�erlendirmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmı�tır. Sunulan 
Akdeniz yönergeleri konuya ili�kin bölgedeki tüm ülkelerin uygulamaya koyması 
gereken temel ilkeleri içerir. Zengin ülkelerin daha yüksek koruma enstrümanları olabilir. 
Birçok ülkede atık su i�leni�indeki geç kalmı� ilerlemelerden ötürü, bu yönergelerin her 
ülkede e�it zaman ve ko�ullarda uygulamaya konulması beklenemez. Ancak her ülke 
mevcut ekipman ve finansal kapasitesini göz önünde bulundurarak, konuya bir an önce 
e�ilmek konusunda kendini sorumlu hissetmelidir.  
 
 

12. Atık suyun yeniden kullanım teknolojileri (D2) 
 
Atık su kullanımı daima yöntemi halkın kabul etmesi, çevresel konular ve yatırım 
maliyetleri ile orantılı olarak geli�ir. Bu temel gerekliliklerin yerine getirildi�inden emin 
olunmalıdır. Prosedürün tamamının iyice anla�ıldı�ından ve açıklandı�ından emin 
olunmalıdır. Bu çalı�ma, atık su kalitesini arttırma (suyun i�letim ve imha ihtiyacı), ıslah 
edilmi� su kullanım piyasasını belirleme ve bu sürecin uygulanması için gerekli yatırım 
maliyetlerini hesaplama konusunda yardımcı olmalıdır. Aynı zamanda bu çalı�ma 
detaylı plan için ba�langıç noktasını ve atık suyun kullanımının finansal kapasitesini 
belirleme konusunda bir anlayı� sunmalıdır.  
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Tablo 6: Atık suyun yeniden kullanım planındaki asıl elementlerin özeti (Asano, 
1998) 
 
Planlama A�aması Planlama Amacı 
Atık su i�leme yöntemini ve imha 
ihtiyaçlarını tespit etmek  
 
Su teminini ve yeterlili�ini tespit etmek 
 
Yeniden kullanılacak suyun piyasasını 
belirlemek  
 
 
 
Mühendislik ve ekonomik analizler 
yapmak  
 
 
Finansal analizle birlikte gerçekle�tirme 
planı geli�tirmek  

Yeniden kullanım için mevcut olan atık su 
miktarını ve imha etme yollarını 
de�erlendirme 
Dominant su çe�itlerini de�erlendirme 
 
Islah edilmi� suyun potansiyel kullanıcılarını 
ve ba�lantılı su miktarını ve kalite 
gerekliliklerini belirleme 
 
 
Islah edilmi� suyun potansiyel kullanıcıları 
için i�leme ve da�ıtma sisteminin 
özelliklerini tespit etme 
 
Projenin uygulanması için stratejiler, 
finansal opsiyonlar geli�tirme 
  

 
 
12.1 Temel i�leme teknolojilerini gözden geçirme 
 
Atık suyun i�lenmesindeki ilk adım genellikle fiziksel olan ön i�lemdir. Organik 
bile�enlerin ve besin madde parçalarının ve mikrobiyolojik kirlenmenin ço�unlu�unun 
azaltıldı�ı i�lem, ilk i�lemi takip eden biyolojik i�lemdir. Kentsel i�leme tesisleri 
düzeyindeki tüm geli�mi� teknolojilerde yo�un biyolojik i�lemlerdir (nitrojen ve 
organiklerin çıkarılması). Dayandıkları prensip, dar bir alanda ola�anüstü �ekilde 
organik ve besin gıda maddelerini çıkarmadır. Bu özellikle yüksek yo�unluklu evsel atık 
su ve siyah su idaresinde etkili ve uygundur.  
 
A�a�ıdaki teknikler yo�un uygulamalara birkaç örnektir: Aktif tortul atık tesisi / sıkı�tırıcı 
yı�ın reaktörü reaktör (SBR), Damlama filtresi, Döner biyolojik iletkenler, anaerobik 
i�leme sistemleri. Di�er taraftan do�aya yakın olan ve daha az yo�unlukla i�lemler 
kullanan, daha az enerji ama daha çok alan kullanan daha yaygın i�leme teknikleri de 
mevcuttur: �n�a edilmi� su havzaları (toprak filtreli), do�al lagünler, sabit göletler, uzun 
süren kum filtreleri (ayrıca bölüm 9’a bakınız). Atık su teknikleri ve bunların 
karakteristikleri tablo 7’de listelenmi�tir. 
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Tablo 7: Atık su teknolojileri ve karakteristikleri (Wendland, 2003) 
 
Teknoloji �klim Bo� alan 

gereklili�i 
Enerji 
maliyeti 

Kapital ve i�letim 
maliyetleri 

��letim ve 
bakım için 
teknolojik bilgi 

Atık sudaki 
hijyenik kalite 

Aktif tortul atık 
tesisi (SBR) 

Ilık iklimde uygun 
biyolojik aktivite, ılık 
ve kuru iklimde bu-
harla�ma  

Dü�ük  Yüksek  Yüksek kapital, dü�ük 
i�letim ve bakım 
maliyeti, 

Yüksek 10-100 faktörü 
ile eliminasyon 

Damlama 
filtresi, döner 
disk  

Ba�ımsız, genellikle 
eve kurulmu� 

Dü�ük orta Yüksek kapital, i�letim 
ve bakım maliyeti 

orta 10-100 faktörü 
ile eliminasyon 

Anaerobik 
reaktör 

Buharla�ma 
problemi yok, ılıklık 
arttıkça biyolojik 
aktivite artmakta 

orta Enerji dönü�ü Yüksek kapital maliyeti, 
ancak biyo-enerji 
dönü�ümü 

yüksek 10-100 faktörü 
ile eliminasyon 

�n�a edilmi� su 
havzası 

Buharla�ma tesis 
tipine ba�lı 

yüksek dü�ük Dü�ük kapital, i�letim 
ve bakım maliyeti  

orta 1 kayıt 
eliminasyon 

Lagünler 
(havalandırmalı 
yada do�al) 

Kuru iklimde yüksek 
buharla�ma oranı 

yüksek Do�al için 
dü�ük, 

havalandırmalı 
için orta 

Dü�ük kapital, i�letim 
ve bakım maliyeti  

dü�ük uzun süreli 
oturma için > 3 
kayıt 
eliminasyon 

Membran 
reaktörü 

Ilık ve kuru iklimde 
buharla�ma  

Çok 
dü�ük 

Çok yüksek Yüksek kapital, i�letim 
ve bakım maliyeti 

yüksek Hijyenik olarak 
güvenli (UF) 

Uzun süren 
kum filtreleri 

Ilık ve kuru iklimde 
buharla�ma  

Orta  orta Dü�ük kapital, i�letim 
ve bakım maliyeti 

orta Hijyenik olarak 
hemen hemen 
güvenli 

UV, Klor, Ozon Binaya ihtiyaç 
duymakta 

dü�ük yüksek Dü�ük kapital, yüksek 
i�letim ve bakım 
maliyeti  

yüksek Hijyenik olarak 
güvenli 

 
 
12.2 Dezenfeksiyon teknikleri 
 
Birçok ülkenin kuralları tüketici ve çiftçileri korumak amacıyla dezenfeksiyon 
gerektirmektedir. Dezenfeksiyonun hedefi, sa�lık tehdidini ortadan kaldırmak için 
mevcut patojenlerin çıkarılması, öldürülmesi yada pasifle�tirilmesini sa�lamaktır. Bu en 
azından belediye sularının 4-5 log/kayıt oranında azalması anlamına gelir.  
 
Konvansiyonel biyolojik ve fiziksel atık su i�leme teknikleri atık suyu etkili bir biçimde 
dezenfekte edemez. Bekletilen katılar ve organik yükün a�ır olması dezenfeksiyon 
oranında negatif bir etki yaptı�ından, dezenfeksiyon öncesinde atık suyun biyolojik 
olarak i�lenmesi önerilmektedir.  
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Dezenfeksiyon teknikleri genel olarak 2’ye ayrılır. Fiziksel ve kimyasal metotlar. Genel 
bir bilgi tablo 8’de sunulmu�tur.  
 
 
Tablo 8: Birkaç farklı tekni�in dezenfeksiyon yeterlili�i (Jacangelo & Trussell, 2001) 

 
Dezenfeksiyon 
Teknolojisi 

Bakteriler Virüsler Tek hücreliler Toplam 

Klor gazı +++ +++ +/- ++ 
Kloramin + - -- - 
Klordioksit  ++/+++ ++/+++ + ++ 
Ozon +++ +++ ++/+++ ++/+++ 
UV ++/+++ + ++ ++ 
Ultrafiltrasyon 
(<0.01 µm) 

+++ +++ +++ +++ 

+++ çok iyi, ++ iyi, -kötü, --çok kötü 

 
 
13. Atık Su Yönetiminde ekonomik araçlar(D3) 
 
Su tarifeleri, kirlilik ücretleri gibi ekonomik enstrümanlar suyun etkili ve sürdürülebilir 
idaresi için önemli teknik, düzenleyici ve kurumsal araçlardır. Ekonomik enstrümanlar 
genellikle piyasaya dayalı, atık suyun i�leni�ini finanse edecek, suyu etkili ve dikkatli 
�ekilde kullanım için te�vik edici, kirli atık suyun etik olmayan biçimde salıverilmesini 
engelleyici, kirlili�e neden olan ki�inin yaptı�ının bedelini ödemeye zorlayıcı ve suyun 
gereksiz yere kullanımını engelleyici parasal ölçüler kullanır. Atık su yönetiminde en çok 
kullanılan ekonomik enstrümanlar atık su hizmetlerinin fiyatlandırılması ve çevreye atık 
su bo�altılmasını vergilendirmedir. Bu derste atık su yönetiminde kullanılan farklı 
ekonomik enstrümanlar ele alınacaktır. Atık su hizmeti ücretlerinin vergilendirilmesi için 
kullanılan farklı tarife yapılarına vurgu yapılacaktır. Tarifeler, hizmeti sunanların 
kullanıcılardan alacakları hizmet bedellerinin miktarını belirler. Farklı amaçlar için dizayn 
edilmi�lerdir ve yoksullu�a de�inmek için özel elementler içerirler.  
 
Atik su ve atık su hizmet ücretlerinde ekonomik enstrümanların kullanımın en açık 
nedeni altyapı hizmetleri için geliri arttırma ve çevresel kirlili�e kar�ı iyile�tirici tedbirler 
almadır. Sıhhile�tirme hizmetlerinin maliyetleri için, kirleten ki�i sadece yatırım ve i�letim 
maliyetlerini de�il aynı zamanda atık suyu bo�altılmasıyla çevreye verilen tahribattan 
kaynaklanan masrafları da ödemelidir.  
 
 



  

 
 

 

Page 49 of 52 

 

EMWater e-Ö�REN�M KURSU AVRUPA B�RL��� FON DESTEKL� 
PROJE 

Yukarıda sözü edilen hedeflere ula�abilme amacıyla atık su yönetiminde farklı 
ekonomik araçlar kullanılmaktadır. Örne�in::  
 

• Kirlenme ücretleri 
• Atık su hizmet bedeli / kullanıcı ücretleri 
• Dolaylı yerel vergiler 
• Bo�altım izinleri 

 
Atık su ücretlerinin çe�itli amaçlarını dengelemek için farklı tarife sistemleri 
geli�tirilmi�tir. Bir tarife, mü�terinin toplam su ve atık su faturasını belirleyen prosedür ve 
element sistemidir. Bu faturanın herhangi bir bölümü ücrettir ve zamana göre (örne�i 
aylık), kullanılan miktara göre veya kirlenme yükü ünitesine göre ölçülür. 
 
Tarifelerin ço�u tüketime ba�lı olan elementler ve di�er faktörlerin bir kombinasyonudur. 
Genellikle bir, kamusal su temin sistemine ve/veya sıhhile�tirme sistemine katılan 
mü�teriden ba�lantı ücreti alınmaktadır.  
 
13.1 Akdeniz Bölgesinde su fiyatlandırma örnekleri 
 
Suyun evsel ve tarımsal kullanımıyla ilgili su tarifeleri koyma ve toplama yetkisi 
Lübnan’daki bölgesel otoritelere aittir. Evsel su temininin üyelik ücreti su panoları 
arasında de�i�iklik gösterir. 2001 yılında, tarifeler yıllık 1 m3/gün miktarı için 44 dolar – 
153 dolar arasında de�i�mi�tir. Farklılıklar kısmen, suyun mevcudiyet ve da�ıtım 
maliyetleri ile ilgilidir ve yerçekimi ile da�ıtım maliyeti en ucuz olan iken, pompalama ile 
da�ıtım çok pahalıdır. Su tarifesinin çok fazla oldu�u Beyrut ve Akdeniz bölgesinde su 
derin kuyulardan pompalanır yada uzun mesafelerden nakledilir. Su tarifesinin en ucuz 
oldu�u Bsharre ve Dinniyeh’te su pınarlarda mevcut olup yerçekimi gücü ile 
da�ıtılmaktadır. 
 
Filistin’de belediyeler ve bölgesel su otoriteleri evsel amaçlı kullanılan suyun tarifelerini 
hazırlama ve toplamadan sorumludur. Farklı bölgelerde evsel su temin ücreti büyük 
de�i�iklikler gösterebilir. Tarifeler US$ 0.15-0.2 ‘den US$ 1.0-1.2’ye kadar de�i�ebilir. 
Farklılıklar hizmet düzeyi, su mevcudiyeti, ve da�ıtım maliyetlerine göre de�i�ir. Örne�in 
su tarifelerinin en fazla oldu�u Dura ve Ramallah bölgesinde su uzak mesafelerden 
ve/veya derin kuyulardan pompalanır. Su tarifelerinin en dü�ük oldu�u Qalqiliya ve 
Jericho’da su sı� kuyularda (Qalqiliya) ve pınarlarda (Jericho) mevcut olup dü�ük 
maliyet ile pompalanabilir.  
 
Türkiye’deki sulama bölgelerindeki su kullanımın fiyatlandırılması di�er 
organizasyonlarınkiyle paraleldir. Sulama bölgelerinde, su fiyatlandırma özellikleri 
a�a�ıdaki ba�lıklar altında toparlanabilir: 



  

 
 

 

Page 50 of 52 

 

EMWater e-Ö�REN�M KURSU AVRUPA B�RL��� FON DESTEKL� 
PROJE 

 
 

1. Sulama mevsiminden önce, o yılın harcamalarının tahmini bir bütçe ile 
belirlenmesi  

2. Proje niteliklerine (her bir organizasyonun sorumlulu�u altında) ve bölgenin 
ko�ullarına göre belirlenen tarifelerin uygulanması  

3. Para toplama i�ini aynı yıl içerinde yapma ve uygulanan cezaların masraflarının 
kar�ılanabilmesi için tedarikte bulunma 

 
Su kullanım organizasyonları harcamalar ve gelirleri dengeleyen bir bütçe bakı� açısıyla 
çalı�malılar. Bu nedenle kendi sorumlulukları dahilinde olan o yıla ait harcamaları 
önceden tespit etmeli ve bunları kar�ılayacak bir bütçe düzenlemelidirler. Her bir kurum 
kendi harcama bütçesini belirler. Bu yöntemler �u �ekilde ele alınabilir: 
Alana ba�lı, Ürüne ba�lı (TL/da) (TL Türk Lirasıdır), Sabit ücret (TL/da), ürün sulama 
süresine ba�lı (TL/da) ve Volümetrik: tüketilen su miktarına ba�lı (TL/m3) 
 
Kıbrıs’ta tarımsal alanda ve evsel olarak gerekli olan su tarifelerini hesaplamak için 
kullanılan yöntemler, Kıbrıs’taki en büyük su kaynakları projesi olan Güney Ta�ıma 
Projesini finanse etme amacıyla Dünya Bankası (IBRD) (Devlet Basım Ofisi 1988) ve 
Kuveyt Fonu ile (KFAED) ile olan anla�malara göre düzenlenmi�tir. Tarım için su tarifesi  
“Geçerli Eder De�eri”ne göre iken evsel amaçlı kullanım için “Dengelenmi� Bütçe” 
yöntemi kullanılır.  
 
Bu arada söz edilmelidir ki bir bölgedeki etkili bir çözüm ba�ka bir bölgeye, o bölgenin 
spesifik ko�ulları hesaba katılmadan ne kopyalanabilir nede transfer edilebilir.  
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