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ÖNSÖZ 

Su, yaşam için en önemli unsur, hayatın temel kaynağı ve canlıların yaşamında vazgeçilmez bir 

temel ihtiyaçtır. Su kaynakları; artan nüfus, kentleşme, genişleyen sanayileşme ve tüm dünyada 

etkisini gösteren küresel ısınma ile birlikte daha da büyük önem kazanmıştır.  

Ülkemizin su kaynaklarının planlanmasından, yönetiminden, geliştirilmesinden, 

işletilmesinden ve arıtılarak yeniden kazanımdan sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğümüz, üstlenmiş olduğu görevleri başarı ile uygulamış milletimizin hizmetine 

sunarak kalkınmamıza ve refah düzeyimizin artmasına büyük katkı sağlamıştır.  

Dünyadaki su kaynakları; sanayinin gelişmesi, nüfusun artması, küresel ısınma v.b. 

nedenlerden dolayı giderek azalmaktadır. Azalan su kaynakları ve artan su baskısı; arıtılarak 

geri kazanılmış suyun yeni bir su kaynağı olarak kullanılması alternatifini ortaya çıkarmıştır. 

Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşanan kuraklıklar ve artan su talebi sebebiyle 

arıtılmış atıksuların; tarımsal sulama, yeraltı suyu beslemesi, kentsel ve endüstriyel alanlarda 

kullanım amaçlı geri kazanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Atıksuların özellikle sulama 

amacıyla yeniden kullanımı, su rezervlerinin korunması ve kirliliğinin önlenmesi açısından 

oldukça önemlidir. 

Ülkemizin su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve gelecek nesillere su kaynaklarımızı 

sağlıklı bir şekilde aktarabilme adına suyun arıtılarak yeniden kazanımı önemi haiz bir konudur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Atıksu Dairesi Başkanlığı bu alanda 

kısa zamanda birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Çevresel etki ve baraj havzalarının 

kirlilikten korunması amacıyla yapılan, Ülkemiz ve hatta sınırlarımız dışında Atıksu Arıtma 

Tesisleri ve Kolektör Hatları projeleri ile yapım işleri belirli programlar dahilinde devam 

etmekte, ileriye dönük vizyon projeler hazırlanmaktadır. 

Atıksu Arıtma Sistemleri üzerine hazırlanan ve arıtma sektörüne yön verecek olan bu rehberin 

Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma 

teşekkürlerimi sunuyorum.  

   Kaya YILDIZ 

DSİ Genel Müdürü 





GİRİŞ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2011 yılında 1053 sayılı kanunda yapılan değişiklikle 

“Atıksu” konusunda yetkilendirilmiş ve Atıksu Dairesi Başkanlığı kurularak çalışmalarına 

başlamıştır. 

Cumhurbaşkanlığı 4 Sayılı Kararnamesi 121. Maddesinin (d) ve (n) bendlerinde Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğüne “Atıksuların arıtılması ve kullanılmış suların yeniden kazanımı 

için gerekli olan tesisleri yapma” yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda; içmesuyu ve tarımsal 

sulama havzalarını kirlilikten korumak amacıyla ihtiyaç duyulan ve aciliyet arz eden yerlerde 

Atıksu Tesislerinin yapımı ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. 

11. Kalkınma Planında: “Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden

kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı 

azaltılacaktır” ifadesinin vurgulanmış olması sebebiyle Atıksu Tesislerinin yapımı Ülkemiz 

açısından daha büyük bir önem kazanmıştır.   

Suyun değerinin her geçen gün daha çok anlaşıldığı bir dönemde kullanılmış suların yeniden 

kazanımı su tasarrufu açısından büyük önem arz etmektedir. Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılan 

atıksular yapılan dezenfeksiyon üniteleri ile sulama suyu standartlarına getirilerek tarımda 

kullanılması sağlanmaktadır. 

Dünyada güvenli temiz suya erişim konusunda ciddi sıkıntıların bulunduğu bilinen bir 

gerçektir. Üstelik kuraklık sebebiyle pek çok ülkede su sıkıntısı yaşanmaktadır. Ülkemizin su 

zengini bir ülke olmadığı gerçeğini düşündüğümüz de atıksuların arıtılarak tarımsal sulamada, 

peyzajda, sanayide kullanımı kaynakların doğru yönetimi bakımından son derece önemlidir. 

Kitabımızda Atıksu Arıtma Tesisleri ve Atıksu Kolektör Hatlarındaki proje ve uygulama 

esaslarımız anlatılmıştır. Atıksu Arıtma Prosesi, Atıksu Kolektör Hatları, Sanat Yapıları, 

Zemin, Elektro Mekanik, Tatbikat Süreçleri ve Güneş Enerji Sistemleri konu anlatımlı olarak 

ve örneklerle özetlenmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için yeni bir alan olan “Atıksu” 

konusu için hazırlanmış olan bu kitabın önemli bir kaynak olacağına inanıyor, yayına 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.    

    Ahmet İhsan ÖĞÜN 

  Atıksu Dairesi Başkanı 



TEŞEKKÜR 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne “Atıksu” konusunda yetki vererek Daire Başkanlığımızın 

kurulmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN’a 

şükranlarımızı sunarız. 

Çalışmalarımızın tüm aşamalarında Daire Başkanlığımıza destek veren Tarım ve Orman 

Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ye, Bakan Yardımcımız Sayın Akif ÖZKALDI’ 

ya, Genel Müdürümüz Sayın Kaya YILDIZ’a, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Murat 

DAĞDEVİREN’e, Daire Başkanımız Sayın Ahmet İhsan ÖĞÜN’e ve bu kitabın 

hazırlanmasında emeği geçen tüm Atıksu Dairesi Başkanlığı Personeline teşekkür ederiz.  

Ayrıca, Daire Başkanlığımıza kurulduğu günden itibaren desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 

değerli Hocamız Sayın Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ’ye de teşekkürü bir borç biliriz… 

  Düzenleme Kurulu 
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 ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ 

ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ 

1 GİRİŞ 

1.1 ATIKSU NEDİR 

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen 

veya tamamen değişmiş sular ile şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan 

yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulara atıksu denir. 

1.2 ATIKSULAR NEDEN ARITILIR 

Atıksular deşarj edildikleri alıcı ortamlardaki su kaynaklarını korumak ve sulama gibi amaçlarla 

tekrar kullanabilmek amacıyla arıtılırlar.  

                             

Şekil 1: Arıtılmadan Deşarj Edilen Atıksuların Yol Açtığı Kirlilik 
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Başta insan olmak üzere doğada bulunan bütün canlılar için hayati öneme sahip olan su, 

canlılığın devamlılığı için vazgeçilmez doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Su tarih boyunca insanlar 

için yaşamsal değer olmuştur ve gelecekte bu değer daha da artacaktır. 

Kullanıma ve içmeye elverişli suya sahip olmak tüm canlıların hakkıdır, susuz yaşam 

düşünülemez. İhtiyacımız ve hakkımız olan güvenilir içme ve kullanma suyuna sürdürülebilir 

bir şekilde ulaşabilir olmamız sağlanmalıdır. Su arıtmaya veya su arıtımına olan ihtiyaç bu 

noktada doğmaktadır. 

Artan nüfus, sanayi ve şehir hayatının gelişmesi, bilinçsiz su kullanımı doğal su kaynaklarımızı 

günden güne azaltmakta ve güvenilir su eldesi için su arıtma sistemlerine olan ihtiyacı 

arttırmaktadır. Su arıtma, yeni uygulanan bir yöntem olarak görünse de su arıtımının geçmişi 

milattan önceki çağlara kadar dayanmaktadır. İlk çağlardan beri insanlar hep su ve nehir 

kaynaklarına yakın yerlerde yaşamışlardır. Doğadan ilham alarak suyu arıtmayı başarmışlardır. 

Günümüzde, su arıtma sistemlerinde daha modern ve ileri teknolojiler uygulanmaktadır. Suyun 

kullanım alanına göre su arıtma teknikleri belirlenmekte ve dizaynlar ihtiyaca yönelik 

oluşturulmaktadır. Temiz suyun arıtılarak kullanılmasının yanında  çevreye boşaltılan atık 

suyun da arıtılarak doğaya geri deşarj edilmesi veya geri kullanılması diğer bir önemli 

konudur. Bu da karşımıza su arıtmanın veya su arıtımının önemini çıkartmaktadır. 

Geri kazanılmış su, suyun tekrar kullanımı için uygun kalitede olduğu kabul edilen, işlenmiş 

bir atık sudur. Atık suyun tekrar kullanımı, atıksuyun arıtma verimliliğini arttırır ve daha sonra 

doğal ortamlara bırakılan kirletici emisyon oranını azaltır. Atıksuların arıtılması ve geri 

kazanılmasındaki amaç var olan su kaynaklarının korunumu ve temiz su kaynakları üzerine 

düşen yükün azaltılmasıdır. Atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılmasında atıksuyun 

belli standartlara getirilmesi ve belli parametrelerin göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, kurak bölgelerde ve kaliteli suyun kısıtlı olduğu 

durumlarda atıksu önemli bir su kaynağı olabilir. Ortada olan bu durum su kaynaklarına 

yardımcı olmak için yeni uygulama ve yöntemlerin önemini vurgulamaktadır. Bu 

uygulamaların başında, atıksuların arıtılıp yeniden kullanılması gelmektedir. 
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Şekil 2: Arıtılmadan Deşarj Edilen Atıksuların Yol Açtığı Kirlilik 

1.3 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 

Atıksuda bulunan kirleticilerin giderildiği ya da zararsız ürünlere dönüştürüldüğü tesislere 

“Atıksu Arıtma Tesisi” denir. 

 

Şekil 3: Çerkezköy Atıksu Arıtma Tesisi 
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Şekil 4: Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi 

 

Şekil 5: Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Suyu-Çıkış Suyu Karşılaştırması 
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1.4 EVSEL ATIKSULARDAKİ ANA KİRLETİCİLER 

 Askıda katı madde (AKM) 

 Karbon (C) 

 Azot (N) 

 Fosfor (P) 

 Patojenik mikroorganizmalar 

 Mikro kirleticiler 

2 EVSEL ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERİ 

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri özelliklerinin bir 

kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya deşarj edildikleri alıcı ortamın doğal ve 

ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek amacıyla atıksular; fiziksel, biyolojik, 

kimyasal ve ileri arıtma işlemlerine tabi tutularak arıtılırlar. 

2.1 FİZİKSEL ARITMA YÖNTEMLERİ 

Fiziksel arıtma atık suda bulunan çökelebilen, yüzebilen değişik boyutlardaki katı maddelerin, 

çözünmüş organik ve inorganik maddelerin uzaklaştırılması amacıyla uygulanan işlemleri 

kapsamaktadır. Izgara ve elekler, kum ve yağ tutucular, ön çöktürme havuzları başlıca fiziksel 

arıtma üniteleridir. 

2.1.1 IZGARALAR 

Atıksulardaki katı ve iri maddelerin (ağaç, tahta, dal, yaprak, kağıt, cam, plastik vb.) tutularak 

uzaklaştırılması amacıyla ızgara ve elekler kullanılmaktadır.  Atıksu arıtma tesislerinde ızgara 

ve elek sistemlerinin kurulması ile tesisin sonraki ünitelerinin korunması sağlanmış olur.  

Kullanım amacına göre arıtma tesisinin ilk ünitesi olarak ve/veya diğer ünitelerin önünde yer 

alabilirler. Izgara çubukları arasındaki mesafeler tutulması istenilen maddelerin büyüklüğüne 

göre değişir.  

2.1.1.1 IZGARA TİPLERİ VE ÜNİTE SAYILARI 

Izgaralar çubuklar arasındaki açıklıklarına ya da gözenek büyüklüklerine göre kaba, ince ve 

mikro ızgara olarak üç grupta sınıflandırılabilir. Izgaralar bu sınıflandırmaya göre arıtma 
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tesislerinde ardışık olarak (örneğin, önce kaba ardından ince ızgara) birbirini izleyecek biçimde 

yer alabilirler.    Izgara çubukları arasında tutulan malzemeler çubuk aralıklarını tıkayarak kesit 

alanının daralmasına, bunun sonucu olarak ızgaradan geçen atıksu hızının artmasına sebep olur. 

Izgara çubukları arasındaki hızın artması tutulan malzemenin ızgaralardan sürüklenmesine yol 

açacağından, ızgaralardaki verimliliğin azalmaması amacıyla ızgaralar belirli periyotlarla 

temizlenmelidir. Izgaraların temizleme sistemi elle veya mekanik olarak yapılabilir.    

  

(a)                                                                     (b) 

Şekil 6-a,b: Elle Temizlemeli Izgaralar 

   

Şekil 7: Mekanik Temizlemeli Izgaralar 

file:///C:/Users/tekce/Desktop/ızgara%20görüntü.avi
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Kaba ızgaralardaki çubuk aralığı genellikle 30 ile 50 mm arasında seçilmelidir. Kaba ızgaralar, 

pompa çarklarını aşınma, tıkanma vb. etkilere karşı korumak amacı ile mümkün olduğu kadar 

terfi merkezlerinden önce teşkil edilmelidirler. Kaba ızgaraların temizleme sistemi elle veya 

mekanik olarak yapılabilir. Atıksu arıtma tesisi girişinde kolektör akar kotları çok derinde (5,0 

– 10,0 m) olduğu durumlarda tesis girişine kurulan kaba ızgaralar da zemin yüzeyinden oldukça 

derine yerleştirilir. Bu durumda ızgaralarda boy uzun olacağından tırmığın bir devri (su seviyesi 

üzerindeki konak yerinden su akar kotuna inerek, tekrar su seviyesinin üzerindeki ilk konuma 

gelmesi) 2 ile 3 dakika sürebilir. Bu sebeple 0,10 – 0,15 m/s olarak seçilen ortalama tırmık 

sıyırma hızı 0,15 – 0,20 m/s seçilebilir.  

İnce ızgaralar kaba ızgaralardan sonra atıksuda kalan ve müteakip birimlerdeki mekanik 

ekipmana zarar verme ihtimali olan yüzen maddeleri almak ve bu şekilde çamur arıtma 

birimlerindeki tıkanmaları azaltmak için kurulur.  İnce ızgaralar, kum tutucu ve ön çökeltim 

havuzu gibi yapıların yükünü azaltarak arıtma tesisinin performansında önemli yararlar 

sağlayan ünitelerdir.  Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak ince ızgaralarda çubuk aralığı 

genellikle 10~30 mm’dir. İnce ızgaralar genellikle mekanik temizlemeli yapılır ve tırmık 

sıyırma hızı 0,10-0,15 m/s arasında seçilir.  

Ayrıca atıksu arıtma tesislerinde ince ızgaralarda tutulan malzemelerden daha küçük boyutta 

malzemeleri tutmak amacıyla mikro ızgaralar da kullanılabilir.   

Izgaralar, çalışma prensibi bakımından aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: 

*Sabit çubuklu ızgaralar: Bunlar genellikle mekanik ekipmanla teçhiz edilmişlerdir. 

*Döner ızgaralar: Bunlar genellikle basınçlı su ile temizlenirler. 

*Öğütücüler: Bunlar tuttukları atıkları öğüterek suya tekrar karıştırdıkları için temizlenmelerine 

gerek yoktur. 

Kurumumuz tarafından yapılan atıksu arıtma tesislerinde genellikle eğimli çubuk ızgaralar 

kullanıldığından bunlara ait tasarım kriterleri aşağıda verilmiştir.  
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2.1.1.2 EĞİMLİ ÇUBUK IZGARALAR  

Bu ızgaralar mansaba doğru yatayla belli bir açı oluşturacak şekilde inşa edilirler. Elle 

temizlenen ızgaralara derinliğe göre yatayla 30-60° açı verilebilir. Mekanik temizlenen 

ızgaralarda ise bu açı 70-80° olmaktadır. Izgaralar, kollu tırmık veya sonsuz zincirli tarak 

düzenleri ile temizlenirler.  

Şekil 8: Örnek Bir Izgara ve Terfi Ünitesi Planı 

 

Şekil 9: Örnek Bir Izgara Ünitesi Kesiti 
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2.1.1.3 GENEL HUSUSLAR  

Izgaraların tasarımında, su derinliği, çubuklar arasındaki açıklık, tarama sıklığı, müsaade edilen 

yük kaybı, serbest akış alanı, yaklaşım kanalının şekli, ızgara kanalının göz sayısı, tutulacak 

çöp miktarı ve türü, kapaklar önünde oluşacak su yükü ve ızgaradan sonraki arıtma prosesi 

dikkate alınmalıdır. 

Proje mühendisi çeşitli firmaların ızgaralarını incelemeli ve ihtiyaca en uygun olana karar 

verdiğinde ilgili firma ile detayları (boyutları, kapasitesi, maliyeti) görüşerek projesini 

kesinleştirmelidir. Bir ızgara yapısını projelendirebilmek için; 

*Izgaradan geçecek pik,  ortalama ve minimum debilerin, 

*Izgara yapısına giriş yapan atık su kanalı akar kotunun 

bilinmesi gerekmektedir.  

Izgaraların tasarımına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

2.1.1.4 EĞİMLİ IZGARALARDA AÇI VE HIZ 

*Izgara yaklaşım kanalındaki ve ızgara çubukları arasındaki hız limitleri ızgara tasarımının 

esasını teşkil etmektedir. Yaklaşım kanalında akım hızlarının çökelmeleri önlemek amacıyla 

maksimum debide 1 m/s değerini geçmemesi ve minimum debide 0.3 m/s’den küçük olmaması 

esas alınmalıdır.  Izgara çubukları arasındaki ortalama su hızı ise 0,75 m/s, maksimum su hızı 

1,25 m/s olmalıdır.  Aksi takdirde aşırı hızlardan ötürü ızgara çubuklarında tutulacak katı 

maddelerin sürüklenmesi, düşük hızlarda ise çökelme riski söz konusudur.  

*Izgara kanalı tabanı düz ve eğimli tasarlanabilir. Izgara kanalına belirli bir eğim verilerek ağır 

tanelerin çökelmesi önlenmiş olur. Taban yatay (eğimsiz) yapılırsa da kanala doğru eğim 

verilmesi döşemenin kuru kalmasını sağlamaktadır.  

*Izgara kanalının uzun olması durumunda, kanallarda birikme ve koku problemleriyle 

karşılaşılabileceğinden bu kanallarda bekleme süresi 2 dk’yi geçmemelidir. 
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2.1.1.5 KANAL TASARIMI  

*Izgaralarda bakım ve onarım gerekmesi durumunda, yedek ızgara devreye girecek şekilde en 

az iki ızgara kanalının tesis edilmesi işletme elastikiyeti sağlar.  

*Birden fazla kanal teşkil edilmesi durumunda yük kayıplarını azaltmak amacıyla trapez kesitli 

ortak bir yaklaşım kanalı tasarlanması daha uygundur. Aynı şekilde ızgaralardan sonraki 

toplama kanalı da trapez kesitli ve ortak olacak şekilde tasarlanabilir.  Bu durumda bakım ve 

onarım faaliyetleri sırasında kanalın boşaltılmasına ve kuruda kalmasına olanak sağlayacak 

şekilde ızgaraların önünde ve arkasında sürgülü kapakların monte edilmesi gerekmektedir.  

*Yedek kanalı olmayan ızgaralarda bir yanal taşkın kanalı bulunmalıdır. Bu taşkın kanalının 

tabanı maksimum su seviyesi hizasında olmalıdır. 

*Giriş kanalları, debiyi eşit dağıtacak şekilde tasarlanmalıdır. 

*Izgara kanalları mümkün olduğu kadar,  bakım ve onarım durumunda insanın müdahalesine 

imkân verecek şekilde minimum 60 cm genişliğinde tasarlanmalıdır.  

2.1.1.6 KANALA VERİLECEK DÜŞÜ 

Izgara kanalı akar kotu, atıksu ana toplayıcısı akar kotundan 75 mm-150 mm daha aşağıda 

olmalıdır. 

2.1.1.7 IZGARA TEMİZLEME ARALIĞI 

*Izgaraların temizleme sıklığı aşağıda açıklanan prensiplerden biri veya birkaçı ile 

ayarlanmalıdır: 

*Temizleme sistemi bir zaman süresine bağlı olarak belirlenen saatle devreye girer, belirlenen 

süre devrede kalarak temizlemesini yapar ve bu sürenin sonunda beklemeye geçer. Bu yöntem 

ucuz ve basit olduğu için küçük tesislerde kullanılır. 

*Izgara memba tarafındaki su seviyesi, belirlenen en üst kota ulaştığı zaman devreye girer ve 

su kotu en düşük seviyeye indiği zaman devreden çıkarak bekleme konumuna geçer. Bu yöntem 

basit ve ekonomik olup küçük tesislerde kullanılır. Burada atıksu debisindeki değişmeler 

dikkate alınmaz. 
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*Izgara, memba ve mansap su seviyeleri arasındaki farkın belirli bir değerin üzerine çıkması 

halinde devreye girer ve alt değerin altına inmesi halinde beklemeye geçer. Izgaralarda en çok 

kullanılan yöntemdir. Memba ve mansap su seviyeleri ölçümü daha çok ultrasonik yöntemlerle 

yapılmaktadır. Her iki taraf arasındaki su seviyesi farkı 5 cm’den 15 (maks. 25 cm) cm’ye kadar 

ayarlanabilir olmalıdır.  

*Yukarıda belirtilen yöntemler içerisinde en uygun olan temizleme mekanizması hem seviye 

farkına hem de zamana göre devreye girebilecek şekilde temizleme sistemlerinin kontrol 

edilmesidir. Burada öncelik hidrolik temizlemeye verilmekte, hidrolik yönden sinyal 

gelmemesi durumunda belirli bir süreye ayarlanmış temizleme sistemi ile temizleme 

yapılmaktadır. Böylece hidrolik yönden sinyal gelmemesi esnasında uzun bir süre geçerse,  

ızgara üzerindeki çöplerin kuruyarak otomatik temizleme sisteminde sorun çıkartmasının, 

ızgara çubuklarında uzun vadede oluşacak kalıcı yosunlaşma ve kirlenmelerin önüne geçilmiş 

olur.  

*Izgaraların temizleme düzenini kontrol etmek için çeşitli prensipler kullanılmaktadır. Önce, 

ızgaralarda temizleme kolu bekleme konumunda su üstünde durmalıdır. Bunun için ızgara 

tırmığı temizleme işini tamamlayıp duracağında veya dur komutunu aldığında, ızgaranın 

neresinde olursa olsun mutlaka hareketine devam ederek maksimum su seviyesinin üzerine 

çıkmalı ve ondan sonra bekleme pozisyonuna geçmelidir.  
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*Izgaralarda tutulan malzemenin hacminin (%40 oranında) ve çıkış nem muhtevasının (%40-

%50 oranında) azaltılması amacıyla büyük tesislerde ızgara presler teşkil edilir. Preslenme 

sonucu oluşan sızıntı sularının tesis başına uygun bir noktadan bağlantısı yapılmalıdır. 

Konveyörlerin ve presin çalışması ızgaraların çalışması ile eş zamanlı olmalıdır. Izgaraların 

çubukları, kayma ve deşarj plakaları paslanmaz çelikten yapılmalıdır. 

 

Şekil 10: Izgara Pres 

2.1.1.8 IZGARALARA AİT PROSES TASARIMLARI  

Izgara tasarımında genellikle “yaklaşım kanalı” ve “ızgara bölümü” olmak üzere iki ayrı hesap 

yapılır. Yapılan hesaplamalar sonucunda yaklaşım kanalının boyutları, ızgara bölümünde yer 

alacak çubukların sayısı, boyutları ve yerleşimi ortaya konur.  

Yaklaşım kanalı serbest yüzeyli akımın yer aldığı dikdörtgen kesitli bir açık kanal veya dairesel 

mecra olabilir. Dolayısıyla bu bölümün tasarımı tipik bir açık kanal hesabı şeklindedir. Debinin 

bilinmesi halinde istenilen hız seçilerek süreklilik bağıntısından gerekli alan,  
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A=Q/V  

şeklinde hesaplanır.  

Burada;  

A : Izgara kanalı kesit alanı (m2) 

Q : Izgara kanalından geçen debi (m3/sn)                                                  

V : Akım hızı (m/sn) 

Alanın dikdörtgen olması durumunda boyutlardan biri, yaklaşım kanal genişliği (B) veya su 

derinliği (h) seçilerek diğeri hesaplanmak suretiyle belirlenir. Boyut seçiminde en uygun 

hidrolik çap değerini veren, B=2h ilişkisinin kullanılması uygundur. Buna göre su yüksekliği 

kabul edilerek yaklaşım kanal genişliği bulunabilir.  

Su yüzeyinin olması gereken eğimi açık kanallar için aşağıda verilen Manning bağıntısı 

kullanılarak belirlenebilir.   

V= (1/n) •/R2/3•J1/2           

Burada;                            

V : Akım hızı (m/sn) 

n : Manning pürüzlülük katsayısı 

R : Hidrolik yarıçap (ıslak alan/ıslak çevre) 

J      : Enerji çizgisi (serbest yüzeyli akım olduğu için su yüzeyi ve çoğu kez tedrici   değişen 

akım olmaması halinde kanal tabanı) eğimidir. 

Bu formülasyonla su yüzeyi eğiminin tespiti zor olduğundan, aşağıdaki verilen denklem 

yardımıyla K değeri bulunur. Ekte verilen X-K tabloları yardımıyla da K değerine karşılık gelen 

(X=h/B) değeri okunur. Buradan kanaldaki su yüksekliği (h) bulunur ve Q=V•A formülü 

yardımıyla kanal hızı hesaplanır.  

K=Q • n / (B8/3 • J1/2)   
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Çubuk ızgaralarda kanal genişliği: 

b = s • n + e • (n+1)  

formülü ile hesaplanmaktadır.  

Burada, 

b : Izgara kanal genişliği (m) 

s : Izgara çubuğu genişliği (m) 

n : Çubuk sayısı (adet) 

e : Izgara çubukları arası mesafe (m)’dir. 

Çubuk Izgaralarda Yük Kaybı Hesabı; Izgaralarda belli bir değerden fazla yük kaybı 

olmamalıdır. Aksi takdirde memba tarafında su kabarır, ızgara tıkanır. Izgaradan geçiş sırasında 

meydana gelen yük kayıpları aşağıdaki formüllerle hesaplanabilmektedir: 

Chain Belt firması formülü (Temiz ve az tıkalı ızgaralar için); 

h1= (1/c)•(V2-v2)/2g 

Kirschmer formülü (Tamamen temiz ızgaralar için); 

h1=β•(s/e)4/3 • (V2/2g) • Sinθ  

Orifis Formülü (Elekler için); 

  

Burada; 

hl : Izgarayı geçişteki yük kaybı (m) 

V : Izgara çubukları arasındaki hız (m/sn) 

v : Izgara yaklaşım kanalındaki hız (m/sn) 

g : 9.81 m/sn2 

2)(
2

1

CA

Q

g
hl 
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c : Ampirik akım katsayısı (temiz ızgara için 0.7, tıkalı (kirli) ızgara için 0.6) 

 : Izgaranın yatayla açısı (derece) 

Q : Izgaradan geçen debi (m3/sn) 

A : Etkin (batmış açık) alan (m2) 

C : Deşarj katsayısı (Temiz ızgaralar için 0,6) 

 : Çubuk biçim katsayısı (Temiz ızgaralar için tabloda verilmiştir.) 

 

Çubuk tipleri ve bunlara ait biçim katsayıları aşağıdaki tablo ve şekilde verilmiştir. 

 

Çubuk tipi β 

İnce dikdörtgen 2.42 

Dikdörtgen akışa bakan ucu yarım daire 1.83 

Daire 1.79 

Giriş ve çıkış ucu yarım daire olan 

dikdörtgen 

1.67 

Gözyaşı damlası şeklinde 0.76 

       

Tablo 1:β Çubuk Biçim Katsayısı (Yük Kaybı Faktörü) 
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Şekil 11:  Çubuk Dik Kesit Biçimleri Ve Şekil Katsayıları 

Izgara üniteleri tasarlanırken bir ızgara kanalının bakım ve onarım amaçlı devre dışı alınması 

ve ızgaranın tıkalı olması (genellikle %20 oranında) durumunda hızların kontrolü mutlak 

suretle yapılmalıdır.  

Izgaraların detaylı tasarım kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Çubuk Izgara Tasarım Kriterleri 

  Ref: Metcalf&Eddy Ref: WEF Ref: QASIM AAT Teknik 

Usuller Tebliği (20 

Mart 2010 Sayı : 

27527) 

 

  Manuel Mekanik Manuel Mekanik Manuel Mekanik Manuel Mekanik 

Çubuk 

boyutları 

         

Genişlik mm 5-15 5-15   4-8 8-10   

Derinlik mm 25-38 25-38   25-50 50-75   

Çubuklar 

arası 

açıklık 

mm 25-50 15-75 25-50 6-38 25-75 10-50   

Kaba 

ızgara 

mm       <40 <40 

10 10 10 10 10 10

ba b c d e f

r=5 r=5 r=5 r=5 r=2,5

20
30

35
15

r=5 r=1,55 5

g

ß = 2,42        1,83          1,67           1,035        0,92          0,76           1,79

10
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                                             Tablo 2: Izgaraların Tasarım Kriterleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnce ızgara mm       5-15 5-15 

Dikey ile 

yaptığı açı 

Derece 30-45 0-30 30-45 0-30 30-45 

 

75-85 35-45 60-

80 

Kanal 

yaklaşım 

hızı 

         

Maksimum m/sn 0,3-0,6 0,6-1 0,3-0,6 0,6-1,2    1 

Minimum m/sn  0,3-0,5  0,3-0,6    0,3 

Çubuklar 

arası hız 

     0,3-0,6 0,6-1,0   

Pik debide m/sn  <0,9      <1,25 

Ortalama 

debide 

m/sn        0,75 

İzin verilen 

yük kaybı 

mm 150 150-600   150 150   

Temizleme 

aralıkları 

Dakika  Yaklaşık 

15 dk 

      

Kanal 

genişliği 

cm       >60 >60 
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2.1.1.9 YAPISAL TASARIM  

Eğimli çubuk ızgaralar için dikkat edilmesi gereken bazı yapısal tasarım bilgileri (DIN 19554) 

aşağıda belirtilmiştir.  

                            

(a)                                                                                                (b) 

Şekil 12-a,b: Eğimli Çubuk Izgaralar İçin Yapısal Normlar (Dın En 19554). 

 

1: Korkuluk 

y1: En büyük ızgara çerçeve genişliği 

y2: Bölmeler arası mesafe 

y3: Yanal girintiler 

y4: Izgaranın en yakın duvara olan mesafesi  

z1: Taban eğimi 

b: Bölme genişliği  

l: Serbest ızgara uzunluğu  

e   : Izgara çubukları arası mesafe 

t   : Bölme derinliği 

a  : Atma yüksekliği (düşme yüksekliği)  

wmax : Su derinliği 
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x  : Bölme açıklığı 

( y1, y2, y3, y4, z1 değerleri üretici değerleri dikkate alınarak seçilecektir). 

 

      (a) 

 

 

wmax (metre)  

1 2 3 4                              

Mekanik temizleyici 

olmayanlarda 
1,8 2 2,2 2,4 

Mekanik temizleyici olanlarda 1,6    

   (b) 

Tablo 3-a,b:Eğimli Çubuk Izgara Yapısı Boyutları (DIN EN 19554) 

2.1.1.10 IZGARA VE ELEKLERDE TUTULAN KATI MADDELERİN 

UZAKLAŞTIRILMASI 

Atıksu arıtma tesislerinin tasarımında ızgaralarda tutulan katı maddelerin ne şekilde 

uzaklaştırılacağının mutlaka belirlenmesi gerekir. Katı maddelerin uzaklaştırılması işlemi iki 

aşamalı olarak değerlendirilebilir. İlk aşamada toplanan katı maddelerin uygun kaplarda 

(tercihen kapaklı) biriktirilmesi ve taşınması sağlanmalıdır. Bunun için tutulan katı maddeleri 

kaldıran ve uzaklaştıran uygun kaldırma sistemleri teşkil edilmelidir.  

b (metre) l (metre) t (metre) a 

(metre) 

0,6’dan 2,4’e kadar 

0,2 artarak 

 

2,4’den 4,8’e kadar 

0,4 artarak 

0,6’dan 2,8 ve 

üzerine 0,2 artarak 

0,8’den 2’ye kadar 

0,2 artarak 

 

2’den 4,8’e kadar 

0,4 artarak 

0,8; 1; 

1,2; 

1,6; 2; 

2,4; 2,8 
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Izgaralardan toplanan maddelerin açıkta biriktirilmeleri veya üzeri örtülmemiş konveyörler ile 

taşınması sinek, koku gibi arzu edilmeyen problemlere sebep olabilir. Elle temizlenen 

ızgaralarda sıyrılan çöplerin dökülüp toplandığı yerin delikli bir plaka şeklinde olması 

faydalıdır. Burada sular deliklerden tekrar kanala süzülmekte ve çöpler nispeten daha kuru hale 

gelmektedir. Bu delikli levhanın paslanmaz çelikten yapılması tercih edilmelidir. 

İkinci aşamada toplanan ve taşınan katı maddelerin çevreye zarar vermeyecek şekilde 

uzaklaştırılmasının planlanması gerekmektedir. Bu amaçla, yakma, araziye gömme ve katı atık 

depolama tesislerine gönderme gibi alternatifler üzerinde durulabilir. Büyük tesislerde atıksu 

arıtma tesisinin diğer ünitelerinde tutulan katı atıklar ile birlikte yakılması mümkün olabilir. 

Özellikle küçük ve orta büyüklükteki tesislerde uzaklaştırma yöntemleri ise araziye gömme 

veya katı atık depolama tesislerine gönderme şeklindedir. Bu atıklar depolama alanlarına 

gönderilmeden önce kireç ile stabilize edilerek patojenlerin riski azaltılabilir.  

2.1.1.11 TUTULAN ÇÖP MİKTARI VE BİLEŞİMİ 

Izgaralarda tutulan çöpün miktarı ve bileşimi atıksuyun cinsine, bağlı nüfusun sosyoekonomik 

durumuna, coğrafi bölgeye, ızgaranın tipine ve çubuk aralığına bağlıdır. Izgaralarda tutulan 

yıllık çöp miktarı ızgaradan geçen her milyon m3 atıksu başına 3,5-80 m3 kadar ise de ortalama 

20 m3/ 106 m3 atıksu mertebesindedir. Izgarada toplanan katı maddeler, en fazla 7 gün 

depolanmalı, sonrasında atık depolama alanına gönderilmelidir. 

Izgaralarda tutulan malzemelerin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 Izgara 

Çubuk 

Aralıkları 

(Metcalf

&Eddy, 

2003) 

Nem 

İçeriği 

(Metcalf&Edd

y, 2003) 

Özgül 

Ağırlık 

(Metcalf&Edd

y, 2003) 

Tutulan Katı Madde 

Hacmi 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

(L/1000m3) 

Aralık 

Tipik Değer 
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Kaba 

ızgara 

(mm)  (%) (kg/m3) 

Metcalf&E

ddy 2003 

AAT 

Teknik 

Usuller 

Tebliği 

12.5 60-90 700-1100 
37-74           

50 

15 

25.0 50-80 600-1100 

15-37 

22 

37.5 50-80 600-1100 

7-15 

11 

50.0 50-80 600-1100 

4-11 

6 

İnce 

Izgara 
12.5 80-90 900-1100 

44-110 

75 

Tambur 

Elek 
6.25 80-90 900-1100 

30-60 

45 

  

Tablo 4 : Izgaralarda Tutulan Katı Maddelerin Özellikleri 

2.1.2 GİRİŞ TERFİ ÜNİTELERİ 

Kanalizasyon sistemi çok derinden gelen yerleşim yerlerinde atıksuları daha üst kotlara iletmek 

ve üniteler arasında geçişlerde oluşacak enerji kayıplarını telafi etmek amacıyla giriş terfi 

istasyonları tasarlanmaktadır. Atıksu arıtma tesislerinde en yaygın olarak kullanılan pompalar 

dalgıç pompalar ve burgulu pompalardır.  Bu üniteler hidrolik esaslar da göz önünde 

bulundurularak kaba ve ince ızgaralar arasında veya ince ızgaranın sonrasında tasarlanabilirler.  

Bu haznelerde metan ve hidrojen sülfür gazlarının birikmemesi için uygun bir havalandırma 

sisteminin mutlaka teşkil edilmesi gerekmektedir.  
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(a)                                                                       (b) 

Şekil 13- a,b: Dalgıç Tip Pompa 

 

Şekil 14: Burgulu (Arşimet) Pompa 

2.1.3 KUM VE YAĞ TUTUCULAR 

Atıksuyun kanalizasyonda taşınımı esnasında yağmursuyu ile atıksuya karışmış olan kum, çakıl 

gibi küçük partiküller, biyolojik olarak ayrıştırılamamakta ayrıca pompa vb. mekanik 

ekipmanlara zarar vermektedir. Kum; kanallar, çökeltim havuzları, çamur çürütme ve çamur 

susuzlaştırma ünitelerinde birikerek ciddi işletme problemleri oluşturmaktadır. Atıksuda 

bulunan yağ, gres gibi malzemeler ise özellikle çökeltimde problem oluşturmakta ve son 

çökeltim havuzlarının yüzeyinden sıyrılmaktadır. Kum tutucularda, büyük partiküllerin 

çöktürülmesi için akım hızı düşürülmekte ve kum daha sonra havuz tabanından alınmaktadır. 

Yağ ve gres ise havuz yüzeyinden sıyrılmaktadır.  
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2.1.3.1 KUM VE YAĞ TUTUCU TİPLERİ  

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan kum tutucular inşa biçimlerine ve akım şartlarına bağlı 

olarak dört sınıfa ayrılırlar. Ayrıca özel geliştirilmiş kum tutucularda mevcuttur. Kum tutucular: 

✓ Dikdörtgen Planlı Yatay Akışlı Kum Tutucular 

✓ Dairesel Kum Tutucular 

✓ Düşey Akımlı Kum Tutucular 

✓ Havalandırmalı Kum Tutucular 

olmak üzere farklı şekilde tasarlanabilirler. 

Günümüzde arıtma tesislerinde en yaygın kullanılan kum tutucular havalandırmalı kum 

tutuculardır.  

2.1.3.2 HAVALANDIRMALI KUM TUTUCULAR 

Bu tür kum tutucularda havuzun uzun kenarı boyunca yerleştirilen difüzörlerle verilen hava ve 

akım hızı sebebiyle suya helezonik bir akım sağlanmış olur. Atıksu havalandırmalı kum 

tutucuya girdikten sonra kum tanecikleri, büyüklükleri ve özgül ağırlıklarına ve verilen havanın 

yaratmış olduğu spiral akımın etkisine bağlı olarak çökelmeye başlarlar. Tabana çökelen ağır 

tanecikler tabanda teşkil edilen kum toplama çukurunda biriktirilerek sistemden 

uzaklaştırılırlar. Daha hafif organik maddeler ise askıda tutularak çıkışa kadar taşınırlar. 

Sisteme verilen hava aynı zamanda yağ ve benzeri maddeleri yüzeye taşır. Bunlar 

havalandırmalı kum tutucu yüzeyinden alınarak özel olarak inşa edilen yağ uzaklaştırıcılara 

veya biriktirme kaplarına alınırlar. 
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Şekil 15: Havalandırmalı Kum Tutucu 

Kum tutucu ünitelerinde yer alan hareketli köprüler üzerine yerleştirilmiş olan kum giderim 

pompaları kum ve su karışımını, kum tutucu ünitesinin yanında ya da ortak duvar üzerinde yer 

alan kum kanallarına iletilir.  Kum kanalına alınan kum-su karışımı kum ayırıcılara 

gönderilerek su ve kum birbirinden ayrılır, sudan ayrılan kum, konteynerler yardımı ile 

uzaklaştırılır. Yağ kanallarında tutulan yağ gibi yüzücü maddeler ise yağ rögarlarına iletildikten 

sonra konteynerlere alınarak bertaraf edilir. 
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Şekil 26: Örnek Kum Tutucu Planı 

 

 

Şekil 37: Örnek Kum Tutucu Kesiti 
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PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

 

Şekil 184: Örnek Kum Tutucu Kesiti 

2.1.3.3 HAVALANDIRMALI KUM TUTUCULAR İÇİN PROSES TASARIMI 

Kum ve yağ tutucu üniteleri tasarımında “Aerated Grit Chamber ATV Design 1998” kriterleri 

esas alınmıştır. Aerated Grit Chamber ATV Design, 1998 için detaylı boyutlandırma kriterleri 

ve tasarım çözümü aşağıda verilmektedir: 

Kum tutucular maksimum debi esas alınarak tasarlanırlar. Tasarımda öncelikle kum 

tutucu genişliği (Wkum tutucu) seçilir. Kum tutucu genişliği için Aerated Grit Chamber ATV 

Design, 1998’de bir kriter belirtilmemekle birlikte Wastewater Engineering Treatment and 

Reuse Metcalf & Eddy kriterleri esas alınabilir. Metcalf & Eddy’de kum tutucu genişliği kriteri 

2,5-7 metredir.  

Kum tutucu genişliği belirlendikten sonra kum toplama (Wkum) ve yağ toplama (Wyağ) bölmesi 

genişliği hesabı yapılır. Bunun için W yağ  / Wkum  = 0,2 - 0,5 kriteri esas alınarak bir oran seçilir. 

Belirlenen Wyağ  / Wkum oranı ve 2,5-7 metre arasında seçilen kum tutucu genişliği için aşağıdaki 

formül kullanılır. Böylece kum ve yağ kanal genişlikleri tespit edilir.  
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Wkum tutucu= Wkum+Wyağ 

Kum Tutma Bölümü Genişliğinin Derin Kenar Yüksekliğine Oranı (Wkum/hsf) 

Ortalama Debide;  Wkum/hsf <1,0 

Maksimum Debide;  Wkum/hsf >0,8 

olacak şekilde seçilir ve daha önce bulunan Wkum ve seçilen bu oran kullanılarak, kum tutucu 

derin kenar yüksekliği (hsf) bulunur.  

Kum Tutucu Uzunluğunun Tespiti; 

Kum Tutucu Uzunluğunun Kum Tutma Bölümü Genişliğine Oranı (L / Wkum tutucu)=10 

(L=10.Wkum tutucu)  seçilerek kum tutucu uzunluğu (L) bulunur. Kum tutucu uzunluğu minimum 

10 metre, maksimum 50 metre seçilmelidir.  

Eğimli duvarların geometrisinin hesabı; 

Derin kenardaki eğimli bölmenin yüksekliği (hsf – hbel)= Kum toplama havuzunun üst 

seviyesinin üzerinden 0,3 m’dir.  

Derin kenardaki eğimli bölmeye verilen açı ile; w2=0,3/tanα2 geometri hesabından derin 

kenardaki eğimli bölmenin genişliği (w2) tespit edilir.  

Kum toplama haznesinin genişliği (w4) ve yüksekliği (hkum) seçilir. Kum toplama haznesinde 

biriken kum, çakıl gibi malzemeler pompalarla bu hazneden çekileceğinden kum toplama 

haznesi boyutları pompa büyüklüğü ile uyumlu olarak tasarlanmalıdır. Kum toplama haznesinin 

yüksekliği ve genişliğinin minimum 0,5 m seçilmesi uygundur. Kum toplama haznesinin 

yüksekliği ve derinliği seçildikten sonra kum toplama kanalı kenarlarına uygun bir açı verilerek 

w3= hkum /tanα3 geometri hesabından kum toplama kanalı kenarlarındaki genişlikler (w3) tespit 

edilir. w3 belirlendikten sonra ise sığ kenar eğimli genişlik (w1)= (Wkum+Wyağ)-(w2+2.w3+w4) 

geometri formülünden bulunur.  

Sığ kenar eğimli yükseklik (htaban) = w1.tanα1 geometri hesabından hesaplanır. Eğimli kısma 

verilecek eğim (α1)= 35-45° arasında seçilmelidir.  
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Son olarak sığ kenar üst yüksekliği(hüst)= hsf-htaban formülünden hesaplanarak, havuz 

boyutlandırması tamamlanmış olur.  

NOT: Hava boruları çıkış deliklerinin kum birikmesinden dolayı tıkanmaması için, hava 

boruları çıkış deliklerinin kum haznesinin üst kenarından yaklaşık 30 cm yukarıda monte 

edilmesi gerekmektedir.  

Boyutlandırma tamamlandıktan sonra kum tutucularla ilgili kriterlerin kontrolü yapılmalıdır. 

Bu kriterler ve bunlara ait hesapların nasıl yapılacağı aşağıda belirtilmiştir: 

Gerekli kontrollerin yapılabilmesi için öncelikle akım yönündeki kesit alanı ve kum tutucu 

hacminin hesaplanması gerekir.  

Akım yönündeki enkesit alanı (Aenkesit)= Derin Kenar Yüksekliği. Kum tutucu Genişliği - 

(Sığ Kenar Eğimli Yükseklik . Sığ Kenar Eğimli Genişlik/ 2 ) - ( Derin Kenar Eğimli Yükseklik 

. Derin Kenar Eğimli Genişlik / 2 )= hsf . Wkum kanalı- (htaban.w1/2)-[( hsf – hbel).(w2)/2]  geometri 

hesabıyla bulunur.  

Kum Tutucu Hacmi (V)= Aenkesit.L 

Hidrolik bekletme süresi (t) kontrolü; (5-20 dakika arasında olmalıdır) 

Havuzda bekleme süresi t=V/(Qmaksimum/n) (dak) 

Burada n kum tutucu sayısını ifade etmekte olup, debi (Qmaksimum) birimi m3/dak’dır.  

Yatay hız kontrolü; 

Havalandırmalı kum tutucularda yatay akış hızı 0,2 m/s’yi geçmemelidir. Daha düşük değerler 

de olabilir. 

Yatay Akış Hızı= Debi/Kesit Alanı= (Qmaksimum/n)/(Aenkesit) (m/sn) <0,2 m/sn 

Yağ toplama bölümüne gelen hidrolik yükün kontrolü; 

Bu değer 25 m/saat değerinin altında olmalıdır. 

Yağ Bölümü Yüzey yükü (GSL) = (Qmaksimum/n)/(Wyağ.L)  (m/saat) < 25 m/saat   
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hesabı ile yapılır.   

Gerekli hava debisi hesaplamaları; 

Kum tutuculara verilecek hava, 

Aenkesit <3 m2 ise  Hava Debisi (Qhava) =0,8 Nm3/saat/m3 

Aenkesit >3 m2 ise  Hava Debisi (Qhava) =1,3 Nm3/saat/m3 

olarak seçilir. Bu yaklaşımla sisteme verilecek toplam hava miktarı;  

Qtoplam hava= Enkesit alanına göre seçilen hava miktarı . Havuz hacmi= Qhava.V (Nm3/saat)  

ile hesaplanır. Hesaplanan bu hava debisi için bir blower (hava körüğü) seçimi yapılır. 

 

Şekil 19: Havalandırmalı Kum Tutucu En Kesiti 
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Havalandırmalı kum tutucular için boyutlandırma kriterleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Parametre Aerated Grit Chamber ATV Design, 

1998 

Yatay hız (V) <0,2 m/s 

Genişlik derinlik ilişkisi (Wkum/hsf ) 

Kuru hava debisinde  

Yağışlı hava debisinde 

 

<1,0 

>0,8 

Genişlik ilişkisi 

Wyağ/Wkum 

0,2-0,5 

En kesit alanı (yağ bölmesi hariç) 1-15 m2 

Kum tutucu uzunluğunun kum tutucu genişliğine 

oranı (L/Wkum tutucu) 

L/Wkum tutucu=10 

Kum Tutucu Uzunluğu Minimum 10 m – Maksimum 50 m 

Bekletme süresi (ort) 10 dk 

Bekletme süresi(min) 5 dk 

Bekletme süresi (maks) (yüksek kum giderme 

verimlerinin istendiği durumlarda) 

20 dk 

Sol taraftaki eğimli bölmenin yüksekliği (hsf-hbel) Kum toplama havuzunun üst seviyesinin üzerinde 

30 cm 

Taban eğimi  35°- 45° 

Hava ihtiyacı (havuz hacmine bağlı olarak 

belirlenir) 

Aenkesit<3 m2 ise Qhava<0,8 Nm3/sa/m3 

Aenkesit>3 m2 ise Qhava 1,3 Nm3/sa/m3   

Wkanal 2,5-7 m ( Bu kriter Aerated Grit Chamber ATV Design, 1998 

de belirtilememiş olup, Metcalf & Eddy, kriteridir) 

Yağ bölümü yüzey yükü (GSL) <25 m/sa 

 

Tablo 5: Havalandırmalı Kum Tutucu Boyutlandırma Kriterleri 
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2.1.3.4 GENEL HUSUSLAR  

Aşağıda kum tutucular ile ilgili olarak uyulması gereken yapısal tasarım kriterleri verilmiştir:  

✓ Kum tutucular, ızgara birimlerinden sonra teşkil edilmelidir. 

✓ Kum tutuculara verilen hava aynı tip 2 veya 3 adet blower ile sağlanmalıdır.  

✓ Kum tutucuda ayrılan kum, yıkanmış ve bütün organik maddesi uzaklaştırılmış olsa bile, 

sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.  

✓ En az iki kum tutucu ünitesi (birim) teşkil edilmelidir. Bunlardan birisi bakımda iken diğeri 

mutlaka devrede olmalıdır. Bir ünitenin devre dışı kalabileceği durumlarda, tek bir ünitenin 

kapasitesi pik debiyi kaldırabilmelidir. Kum tutucular, yağışlı ve/veya kurak hava debisinin 

geldiği durumlarda gelebilecek kum yüklerini de karşılayabilmelidir.  

✓ Pompalar, sıyırıcılar ve tahrik birimleri bu duruma uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

✓ Kum pompalarının kapasitesi; tasarım yapılan yerin tüm verileri ışığında, kum miktarının 

belirlenmesi neticesinde tespit edilir. 

✓ Kum tutucu hazneler ve yağ tutucular, elekler ve süzme cihazları ve eleklerin yıkanması için 

kullanılan tesisat, insanların katı maddelerle temasını en aza indirecek ve katı maddelerin 

güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

2.1.3.5 KUM TUTUCU TABANINDA TUTULAN MALZEMENİN ALINMASI 

Kumların toplanması için kum tutucuların tabanı, su getiren kanal tabanından aşağıda yapılır. 

Kum tutucu tabanında tutulan malzemelerin uzaklaştırılması küçük ölçekli tesislerde el ile 

temizlemeli olarak tabanda biriken malzemenin kürek ile biriktirme kabına ya da aracına 

alınmasıyla yapılırken, orta ve büyük ölçekli tesislerde ise işletim kolaylığı bakımından bir 

köprüye monte edilmiş kum emme ve uzaklaştırma düzeneğinin kullanılması uygun olmaktadır. 

Malzemenin özelliği göz önünde bulundurularak vortex pompaların kullanımı tercih 

edilmelidir. Hareketli köprüye monte edilmiş kum pompaları tarafından çekilen kum-su 

karışımını kum tutucu yanında uygun bir yerde tasarlanan kum kanallarına iletirler. Bu kanal 

vasıtasıyla kum-su karışımı kum ayırıcılara iletilerek kum ve su birbirinden ayrılır. Oluşan su 

sistemin başına uygun bir noktadan geri devrettirilirken, kum bertaraf edilmek üzere tesisten 

uzaklaştırılır.  
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Kumun uzaklaştırılması ile ilgili diğer bir yöntemde kumun kazıyıcılar veya sonsuz vida ile 

tabandan toplanmasıdır. 

Havalandırmalı kum tutucularda tutulan kum miktarı, 1000 m3 atıksu başına 4-200 L aralığında 

değişmektedir. Ortalama olarak 15 L/1000 m3 alınabilir. Ayrıca tutulan kum miktarı 5 - 15 g 

/kişi-gün kabulü ile de belirlenebilir. 

2.1.3.6 KUM TUTUCULARDA TUTULAN MALZEMENİN UZAKLAŞTIRILMASI 

Kum tutucularda tutulan kumun uzaklaştırılması amacıyla, arazide depolama, yakma veya katı 

atık depolama alanlarına verme gibi alternatifler değerlendirilebilir. Kumun bünyesinde az da 

olsa bulunan organik maddeler istenmeyen koku, sinek oluşumu gibi problemler 

yaratabileceğinden bu tesiste tutulan diğer katı atıklar ile karıştırıldıktan sonra gömülerek 

uzaklaştırılması en uygun işlem olabilir veya bu atıklar yıkama işlemine tabi tutulduktan sonra 

biriktirilebilirler.  

Yakma işlemi ile bertarafta ise asıl problem taşınma işleminde yaşanmaktadır. Bu sebeple üzeri 

kapalı konveyörlerle veya pnömatik taşıyıcılarla kumun nakli sağlanabilir. Yakma işlemi 

sonucu kum, kül içerisinde bulunur ve bu külün bertarafı ise gömme yolu ile gerçekleşir.  

Kumun bertarafı hangi yöntemle yapılırsa yapılsın mevzuatlarda belirtilen kriterler göz ardı 

edilmemelidir.  

2.1.4 ÖN ÇÖKELTİM HAVUZLARI 

Ön çökeltme havuzunun başlıca amacı atıksuyu iki temel bileşene; çamur ve çökelmiş atıksuya 

ayırmaktır. Ön çökeltme havuzlarında askıdaki katı maddelerin %50-70'i ve BOİ'nin % 25-40'ı 

uzaklaştırılabilir. 
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   (a)                                                                            (b) 

Şekil 20-a,b: Ön Çökeltim Havuzları 

2.2 BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ 

Biyolojik arıtmanın amacı atıksuda bulunan karbon gibi organik maddeler ile kirletici 

maddelerin giderilmesi olarak ifade edilebilir. Biyolojik arıtmada, insan atığıyla atıksuya 

karışmış olan karbonlu maddelerin giderimi ve organik muhtevanın azaltılması, yine suda 

bulunan mikroorganizmaların yaşamsal aktivitelerinden faydalanılarak gerçekleştirilir. 

Biyolojik arıtma oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) olarak gerçekleştirilebilir. 

Biyolojik arıtma ile karbon gibi organik maddenin yanı sıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri 

belirli miktarda azaltılır (Toplam azotun %30’undan azı giderilirken, fosfor giderimi ortalama 

%10-30 mertebesinde kalmaktadır). 

2.2.1 BAŞLICA BİYOLOJİK ARITMA UYGULAMALARI: 

 Aktif çamur sistemleri 

 Damlatmalı filtreler 

 Biyodisk uygulamaları 

 Doğal arıtma sistemleri 

En yaygın olarak kullanılan biyolojik arıtma prosesi aktif çamur prosesidir. Aktif Çamur 

Prosesi, çökeltilmiş atıksuların havalandırması esasına dayanır. Bu esnada, suyun içindeki 

mikroorganizmalar, kısmen çözünmüş, kısmen asılı haldeki organik maddeleri, hücrelerini 

kurmak ve enerji elde etmek için kullanırlar ve hızla çoğalırlar. Bu arada organik maddelerin 

bir kısmı yanarak CO2 haline gelir. Diğer kısım hücre teşkilinde kullanılır. Çoğalan 
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mikroorganizmalar birbirine ve suda asılı maddelere tutunarak yumaklar (floklar) teşkil ederler. 

Çöktürme işlemi son çöktürme havuzu içinde gerçekleştirilir. Tabana çökelen katı maddelere 

“aktif çamur” adı verilir. Aktif çamur, canlı mikroorganizmalardan ve onlara yapışmış asılı ve 

ipliksi maddelerden meydana gelir. Organik madde ne kadar çok mikroorganizma ile temas 

ederse aerobik (oksijenli) ayrışma o kadar hızlı cereyan eder. O sebeple son çöktürme 

havuzunda tabana çökelen aktif çamurların bir kısmı havalandırma havuzuna geri 

devrettirilerek sistem aşılanır. Havalandırma havuzundaki katı madde konsantrasyonunun çok 

artmaması için fazla çamur sistemden uzaklaştırılır. 

Mikroorganizma + Organik Madde + Oksijen-->      Daha Çok Mikroorganizma + CO2 + 

H2O 

 

 

Şekil 21: Aktif Çamur Sistemi 
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2.2.2 AKTİF ÇAMUR SİSTEMLERİNDE HAVA TEMİNİ 

Aerobik arıtma sistemlerinde ortamda bulunan çözünmüş oksijen miktarı mikroorganizmaların 

ihtiyacını karşılayacak seviyede olmadığından ortama oksijen transferi gerekmektedir. Bunun 

için aerobik arıtma birimleri olan havalandırma havuzlarında havalandırıcılar kullanılır.. 

Sisteme verilecek hava için farklı havalandırma sistemleri tercih edilebilir. Atıksuyun 

havalandırılmasında iki temel yöntem vardır: 

1)Hava veya saf oksijenin atıksuya batmış difüzörlerle veya diğer havalandırma cihazları 

ile verilmesi: Basınçlı havalandırıcılar esas olarak hava körüğü (üfleyiciler, blowerlar) ve 

difüzörlerden oluşmaktadır. Sistem için gerekli hava, hava körüğünden sağlanmaktadır.  

 

 

 

Şekil 22: Basınçlı Havalandırma Sistemleri (Blower ve Difüzörler) 
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Şekil 23: Basınçlı Havalandırma Sistemleri (Blower ve Difüzörler) 

 

 

Şekil 24: Basınçlı Havalandırma Sistemleri (Blower ve Difüzörler) 
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Şekil 25: Basınçlı Havalandırma Sistemleri (Blower ve Difüzörler) 
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2)Atıksuyun mekanik olarak karıştırılarak havanın suda çözünmesinin hızlandırılması: 

Mekanik havalandırıcılar yatay milli ve düşey milli olmak üzere iki grupta toplanır. Her iki 

grup kendi aralarında tekrar yüzeysel ve batmış havalandırıcılar olarak iki gruba ayrılır. Yüzey 

ve batmış havalandırıcılarda oksijen atmosferden alınır, fakat bazı batmış tiplerde hava veya 

saf oksijen tanka dipten verilir. Her iki durumda da pompalama ve havalandırma hareketi 

karışımı sağlar. 

 

Şekil 26: Mekanik Havalandırma Sistemleri (Yüzeysel Aeratörler) 
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Şekil 27: Mekanik Havalandırma Sistemleri (Yüzeysel Aeratörler) 

 

 

Şekil 28: Mekanik Havalandırma Sistemleri (Yüzeysel Aeratörler) 
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Şekil 29: Mekanik Havalandırma Sistemleri (Yüzeysel Aeratörler) 

2.3 KİMYASAL ARITMA YÖNTEMLERİ 

Kimyasal arıtma sistemleri suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu 

değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma 

işleminde, uygun pH değerinde atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave 

edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır. 

Başlıca kimyasal arıtma yöntemleri: 

2.3.1 NÖTRALİZASYON: Asidik ve bazik karakterdeki atıksuların uygun pH değerinin 

ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir. pH ayarlamada HCl, NaOH ve 

kireç yaygın olarak kullanılmaktadır. 

2.3.2 PIHTILAŞTIRMA (KOAGÜLASYON): Koagülant maddelerin uygun pH’da atık suya 

ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok 

oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir. Koagülant madde olarak en yaygın kullanılanlar 

FeCl3(Demir üç klorür), Al2(SO4)3 (Alüm) ve FeSO4 (Demir sülfat)’tır. 
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2.3.3 YUMAKLAŞTIRMA (FLOKÜLASYON): Atık suyun uygun hızda karıştırılması 

sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve 

kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir. 

2.4 İLERİ ARITMA YÖNTEMLERİ 

İleri arıtma ile atıksuyun içerisindeki mikro kirleticiler (pestisitler, herbisitler, fungisitler, 

poliaromatik bileşikler – PAH’lar, organik bileşikler (fitalatlar, PCB’ler, bisfenol A, vb.), yüzey 

aktif maddeler, ilaçlar, kişisel bakım ürünleri, metaller, sentetik ya da doğal hormonlar) ile azot 

ve fosfor gibi nütrientlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu işlem sonucunda alıcı ortama 

kullanma suyu kalitesinde su verilmekte ve doğal dengelerin bozulmasının önüne 

geçilmektedir. 

2.4.1 FOSFOR GİDERME: Kimyasal fosfor gidermede kimyasal maddeler kullanılarak 

yüksek pH değerinde fosfor, fosfat tuzları halinde çöktürülür. Biyolojik metotlarla fosfor 

arıtımı, biyolojik arıtma sırasında fosfatın mikroorganizmalarca alınması ile sağlanır. 

2.4.1.1 BİYOLOJİK FOSFOR (ANAEROBİK) HAVUZLARI 

Ötrofikasyon kontrolünde sınırlayıcı besi maddesi olan fosforun evsel atıksulardaki kaynakları; 

evsel atıklar, deterjanlar ve temizlik maddeleridir. Fosforun genel formları ortofosfat, polifosfat 

ve organik fosfattır. Toplam P bunların toplamından oluşur ve evsel atıksularda 2-10 mg/L 

civarında bulunur. Fosfor giderimi fiziksel, kimyasal ve biyolojik metotlarla sağlanabilir. 

Kimyasal fosfor giderimi, atıksuya ilave edilen çeşitli kimyasal maddelerin fosfatla birleşerek 

çözünmeyen veya düşük çözünürlükte tuzlar oluşturmasıyla sağlanır. Bu amaçla alum, sodium 

alüminat, demir klorür ve kireç gibi kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallarla fosforun etkileşime 

girmesi ile oluşan fosfat tuzları çökelerek, kimyasal olarak fosfor giderimini sağlarlar.  

Biyolojik fosfor giderimi ise fosforun mikroorganizmaların bünyesinde tutulması yoluyla 

sağlanır. Son yıllarda kimyasal fosfor giderimine alternatif olarak giderek artan bir şekilde 

birçok biyolojik fosfor prosesi geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Biyolojik fosfor gideriminin 

temelinde iki adımdan oluşan bir biyokimyasal mekanizma yatmaktadır ve bu mekanizma 

ortamda ancak anaerobik ve aerobik kademelerin sırasıyla bulunması halinde 

gerçekleşebilmektedir. Diğer bir ifade ile biyolojik fosfor giderimi elektron alıcısız (anaerobik 

tanklar) ortamda fosfor salınımı ve elektron alıcısı varlığında (anoksik ve oksik tanklar) salınan 

fosforun aşırısının depolanması olmak üzere iki kademeden oluşmaktadır. Anaerobik tanklarda 

ne çözülmüş oksijen ne de bağlı oksijen bulunur. Anaerob bölge, bakteriler için bir kıtlık 
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bölgesidir. Yeteri kadar BOI bulurlar, fosfat özümleme için gerekli oksijen yoktur. Bazı 

bakteriler, fosfatı enerji deposu olarak kullanma yeteneğine sahip olduklarından depoladıkları 

fosfatlardan, anaerob bölgede kolay çözülebilen BOI eliminasyonu için gerekli enerjiyi 

sağlarlar. Ancak bu durumda fosfat depolarının kullanılması sonucunda fosfat açığa çıkar. 

Sonuç olarak, anaerob bölgedeki fosfat konsantrasyonu artar. Oksik tanklarda ise fosfat 

depolayan bakteriler, anaerob bölgede geri verilenden daha fazla fosfatı bünyelerine alırlar. Bu 

nedenle, aerob bölgedeki fosfat konsantrasyonu büyük oranda azalır. Aerob bölgedeki fosfat 

bağlanması, anaerob bölgedeki çözülmeden fazladır.  

Fosfor giderimini özetleyecek olursak; mikroorganizma için gerekli oksijenin anaerobik 

tanklarda olmaması nedeniyle mikroorganizmaların strese girerek bünyelerindeki 

fosforu suya bırakması ve daha sonra havalandırma havuzlarında yani oksijenli şartlarda 

(oksik şartlar)  bir önceki tankta yaşanan stres etkisi ile daha fazla fosforu bünyesine 

alması, dolayısıyla sudaki kirlilik unsuru olan fosforun mikroorganizma bünyesine 

taşınması suretiyle fosforun biyolojik olarak giderimi sağlanmış olur.  

 

Şekil 30: Biyolojik Fosfor Giderim Sistemi 
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2.4.1.2  HAVUZ TASARIMLARI: 

Bio-P havuzları, fosfor geri salınımını engellemek amacıyla, geri devir debisi de dikkate 

alınarak maksimum 1,5 saat bekleme süresine göre tasarlanmaktadır. Havuzlar 1,2 ya da 3 adet 

tasarlanabilir. Birden fazla tank tasarlanması durumunda seri veya paralel çalışacak şekilde 

karusel geometride projelendirilmektedirler. Her havuzun girişindeki, çıkışındaki ve havuzlar 

arasındaki motorlu kapaklar sayesinde, her bir havuzun ayrı ayrı çalıştırılması veya gerekmesi 

durumunda devre dışı bırakılması mümkündür. Havuz çıkışlarındaki savak tipi çalışacak 

aktüatörlü motorlu kapaklar ile havuzdaki su seviyesini ayarlamak mümkün olacaktır. Ayrıca 

havuzlarda çökelmeyi ve çökelmeyle oluşacak ölü bölgeler nedeniyle hacim kayıplarını 

önlemek amacıyla, havuz tabanında 0,3 m/s hız sağlayacak mikserler yerleştirilmektedir. Bio-

P havuzlarının 1.si istenildiğinde sadece geri devir çamuru alınacak şekilde tasarlanmaktadır.  

Böylece bu havuzda geri devir çamurundan gelen nitratın, giriş suyundaki karbonu harcamadan 

denitrifikasyon ile giderimi sağlanmaktadır. Bunun sonucunda, bio-P giderimi için gerekli olan, 

giriş atıksuyundaki, çözünmüş kolay ayrışabilir organik karbon geri devirden gelen nitrat ile 

harcanmayacaktır ve tamamı bio-P giderimi için kullanılabilecektir. Bu çalışma koşulunda giriş 

suyu da 2.bio-P havuzuna alınacaktır; geri devir ile ham atıksu 2.bio-P havuzunda karışacaktır. 

Bu çalışma sistemi aşağıda gösterilmiştir.  

 

Şekil 31: Biyolojik Fosfor Giderim 1. Çalışma Düzeni 
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Diğer bir işletme alternatifi olarak da, geri devir çamuru ve giriş suyu dağıtım yapısında 

karıştırılarak doğrudan 1.bio-P havuzuna alınabilecektir. Bu çalışma sistemi aşağıda 

gösterilmiştir.  

 

  

Şekil 32: Biyolojik Fosfor Giderim 2. Çalışma Düzeni 

Fosfor tanklarında sağlanan bu alternatif çalışma imkanı ile farklı işletme koşullarına ve 

ihtiyaçlara göre biyolojik fosfor giderimi açısından sistemde bir esneklik sağlanmıştır. 

Havuzlardaki anaerobik şartların devamlılığını izlemek amacıyla, her bir havuza yerleştirilen 

redoks metrelerle, oksidasyon redüksiyon potansiyeli ölçülmektedir.  
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Şekil 33: Biofosfor Tankları Planı 

 

 

Şekil 34: Biofosfor Tankları Kesiti 
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2.4.1.3 PROSES TASARIM ESASLARI: 

Biyolojik fosfor giderimi üniteleri “ATV-DVWK-A 131E” kriterleri esas alınarak 

tasarlanmaktadır. Fosfor üniteleri boyutlandırma kriterleri aşağıda özetlenmiştir:  

Biyolojik fosfor giderimi için kullanılan anaerobik karıştırma tankları; minimum 0,5’den 0,75 

saat’e  temas süresi esas alınarak maksimum kuru hava debisi (ortalama debi) (Qdw,h) ve geri 

devir debisine (QRS)  göre (Qdw,h+ QRS) boyutlandırılmalıdırlar. Ancak çamur ünitelerinden 

gelen süzüntü suları fosfor tanklarına verildiğinden, anaerobik havuzlara ait hacim hesaplarında 

süzüntüsuyu debisi de dikkate alınabilir. Buna göre bekleme süresi seçilerek havuz hacmi 

aşağıdaki formülden hesaplanabilir:  

Vanaerob= tanaerob (Qdw,h + QRS + Qsüzüntü) 

Biyolojik olarak giderilecek fosfor miktarı aşağıdaki formül yardımıyla bulunabilir: 

TPçıkış=TP giriş - XP,BioP - XP,BM 

 

 

Burada;  

TPçıkış: Çıkış fosfor konsantrasyonu (mg/L) 

TPgiriş: Giriş fosfor konsantrasyonu (mg/L) 

XP, BioP: Normal bir evsel atıksuda biyolojik olarak giderilen fosfor (0.01-0.015 x BOD)  (mg/L) 

XP, BM: Hetetrofik biyokütlenin oluşması için gerekli olan fosfor (hetetrofik organizmaların 

bünyelerine aldığı fosfor) (0.01x BOD)  (mg/L) 

Kimyasal madde ilavesiyle giderilecek fosfor miktarı ise aşağıdaki formül yardımıyla 

bulunabilir: 

XP,prec =TP giriş - XP,BM -TPçıkış 

Burada;  
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XP,prec : Kimyasal madde ilavesiyle giderilecek fosfor konsantrasyonu (mg/L)’dur. 

Fosfor gideriminden dolayı oluşacak çamur, biyolojik fosfor gideriminden ve kimyasal 

madde ilavesi yapılıyorsa çökelme sonucu oluşan katı maddelerden oluşur. Kimyasal ilavesiyle 

meydana gelecek çökelmeden oluşacak katı madde yani çamur miktarı kullanılacak kimyasala 

ve dozlama miktarına bağlıdır. Fosfor giderimi için demir ve alimünyum kullanılması 

durumunda oluşacak toplam çamur aşağıdaki formülden bulunabilir;  

SPd,P= Q x (3 x XP,BioP + 6,8 x XP,prec,Fe + 5,3 x XP,prec,Al)/1000  [kg/gün] 

Burada;  

SPd,P : Fosfor gideriminden oluşan toplam çamur (kg/gün) 

Q: Atıksu Debisi (m3/gün) 

XP,prec,Fe: Demir ilavesiyle giderilecek fosfor konsantrasyonu (mg/L) 

XP,prec,Al: Alimünyum ilavesiyle giderilecek fosfor konsantrasyonu (mg/L) 

Not: Demir kullanılarak çökelmede, çökeltilecek 1 kg fosfor için 2,7 kg demir (2,7 kg Fe/kg 

PPrec), alüminyum kullanılarak çökelmede ise 1 kg fosfor için 1,3 kg alüminyum (1,3 kg Al/kg 

PPrec ) çökelme ihtiyacı değerleri elde edilmiştir.  

2.4.2 AZOT GİDERME 

Eğer azotun atıksudan giderilmesi amaçlanıyorsa bunun için ileri biyolojik arıtma işlemlerinin 

uygulanması gerekmektedir. Azotun biyolojik yollarla gideriminin anlaşılabilmesi için azot 

döngüsünün ve bu amaçla kullanılan nitrifikasyon ve denitrifikasyon proseslerinin bilinmesi 

gerekmektedir. İnsanlar tarafından besin yoluyla alınan ve çoğunlukla üre olarak atıksuya 

karışan proteinler evsel atıksuda bulunan azotun esas kaynağıdır. Üre çok kolay hidrolize 

uğradığı için daha kanalizasyonda iken üre amonyum azotu formuna dönüşür.  

(Toplam Azot= Organik N+Amonyum Azotu+Nitrit Azotu+Nitrat Azotu şeklinde ifade edilir).  

Evsel atıksuda bulunan azot amonyak N ve organik N formundadır (%60 amonyum, %40 

organik azot). Atıksu içinde nitrit ve nitrat azotu hemen hemen bulunmaz. Bu nedenle Toplam 

N yaklaşık olarak Kjeldahl N’e eşit olur (Kjeldahl N=Organik N+Amonyum N). 
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Atıksulardan biyolojik olarak azot giderimi, iki kademeli prosesle gerçekleştirilmekte olup 

birinci kademe olan nitrifikasyonda organik azot ve amonyak azotu mikroorganizmalar 

tarafından nitrit ve nitrata dönüştürülür. İkinci adım olan denitrifikasyonda ise nitrat yine 

mikroorganizmalar tarafından azot gazına çevrilerek azot gazı atmosfere verilmek suretiyle 

azot giderimi sağlanmış olur. Nitrifikasyon prosesinde organik azot ve amonyak azotu 

mikroorganizmalar tarafından nitrit ve nitrata dönüştürülürken gerekli olan oksijen dışarıdan 

temin edilerek sisteme verilir. Denitrifikasyonda ise; nitrat azotu azot gazına dönüştürülürken 

mikroorganizmalar için gerekli olan oksijen, nitrattaki bağlı oksijenden sağlanır. Ortamda 

elektron alıcısı olarak oksijenin bulunmadığı oksijen kaynağı olarak nitrit-nitrattaki oksijenin 

kullanıldığı bu durumdaki ortam anoksik olarak ifade edilir.  

 

Şekil 35: Nitrifikasyon ve denitrifikasyon süresince parçalama prosesleri 
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Şekil 36: Atıksudan Azot Giderimi 

Azot giderimini özetleyecek olursak; atıksuyun içerdiği amonyum iyonları azot bakterileri 

yardımıyla nitrifikasyon kademesinde, önce nitrite ve sonra nitrata dönüştürülür. Daha sonra 

denitrifikasyon kademesinde anoksik şartlar altında azot gazı halinde sudan uzaklaştırılır. 

 

Şekil 37: Atıksulardan N ve P Giderimi 

2.4.2.1 SEÇİLEN PROSESLER VE HAVUZ TASARIMLARI 

 

2.4.2.1.1 A2O PROSESİ 

Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalarda, arıtma tesisleri tasarımında N, P gibi 

nütrientlerin giderimini de sağlayabilecek ileri biyolojik arıtma yöntemlerinden olan A2/O, 5 

kademeli Bardenpho ve kademeli besleme (simultane denitrifikasyon) sistemlerinin esnek 
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olarak çalışabileceği projelendirmeler yapılmaktadır (Bu arıtma sistemleri oksijenli yani 

aerobik sistemler olduğundan mikroorganizmalar için gerekli olan oksijen dışarıdan temin 

edilmektedir) . . 

A2/O prosesi anaerobik(fosfor tankı) – Anoksik – oksik (aerobik-oksijenli) sıralamasına göre 

işlemektedir ve son oksik bölgeden ilk anoksik bölgeye iç resirkülasyon gerektirmektedir.  

Şekil 38:  A2O Çalışma Düzeni. 

(Not: Anoksik bölümün ne kadar olacağı hesaplarla bulunmakta olup, A2O prosesinde anoksik 

kısımdan sonraki tüm kısımlar oksiktir). 

2.4.2.1.2 5 KADEMELİ BARDENPHO PROSESİ 

5 kademeli Bardenpho prosesi ise anaerobik – anoksik – oksik – anoksik – oksik sıralamasına 

göre işlemektedir ve 1. oksik bölgeden 1.anoksik bölgeye iç resirkülasyon gerektirmektedir; 

2.anoksik bölge içsel solunum denitrifikasyonu için ayrılmaktadır.  

Şekil 39: Bardenpho Çalışma Düzeni 

(Not: Anoksik ve oksik bölümlerin ne kadar olacağı hesaplarla bulunan denitrifikasyon 

hacminin toplam havalandırma havuzu hacmine oranından bulunur ve buna göre de sırasıyla 

anoksik – oksik – anoksik – oksik bölgeler difüzörlerin kapalı veya açık tutulması suretiyle 

işletme esnasında ayarlanır). 
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2.4.2.1.3 SİMULTANE DENİTRİFİKASYON (KADEMELİ BESLEME) PROSESİ 

Kademeli besleme ise istenildiğinde kullanılabilecektir ve nitrat giderimi simultane 

denitrifikasyon ile sağlanacaktır, dolayısıyla iç resirkülasyon gerektirmemektedir. 

 

Şekil 40: Simultane Denitrifikasyon Çalışma Düzeni. 

(Not: Anoksik ve oksik bölümlerin ne kadar olacağı hesaplarla bulunmaktadır. Herbir havuza 

ayrı ayrı su girişi olmakta ve yine herbir havuzda anoksik ve oksik bölgeler yaratılarak sistem 

çalıştırılmaktadır. Bu sistemde iç resirkülasyon pompaları kullanılmamaktadır). 

Proses havuzları da denilen havalandırma havuzları yerleşim yerinin nüfusuna bağlı olarak tek 

olarak tasarlanabildiği gibi,  seri bağlı 2, 3 veya 4 karusel tank olarak projelendirilebilmektedir.  

Havuzların giriş, çıkış ve ara geçişlerine teşkil edilen kapaklar ile her bir tankın ayrı ayrı 

çalıştırılması da mümkündür. Böylelikle farklı işletme koşullarına ve ihtiyaçlara göre arıtma 

için sistemde bir esneklik sağlanır. Ayrıca, havuzların ortasına resirkülasyon pompaları 

yerleştirilerek, nitrata dönüştürülmüş azot, denitrifikasyonun gerçekleşmesi için gerekli olan 

anoksik şartları sağlamak amacıyla diğer havuza iletilmektedir. Proses havuzlarında sağlanan 

esnek konfigürasyon sayesinde, son havuzdan ilk havuza iç resirkülasyon sağlanabilmektedir.  

Her havuzun girişindeki ve havuzlar arasındaki motorlu kapaklar sayesinde, her bir havuz ayrı 

ayrı çalıştırılabilecek ve devre dışı bırakılabilecektir. Havuz giriş, ara geçiş ve çıkışlarındaki 

savak tipi çalışacak aktüatörlü motorlu kapaklar ile havuzdaki su seviyesini ayarlamak mümkün 

olmaktadır. Ayrıca yine, havuzlarda çökelmeyi ve çökelmeyle oluşacak ölü bölgeler nedeniyle 

hacim kayıplarını önlemek, istenilen akım karakteristiğini sağlamak amacıyla, havuz tabanında 

0,3 m/s hız sağlayacak dalgıç mikserler monte edilmektedir. Tankların havalandırması ise 

havuz tabanında yer alacak olan membran difüzör sistemi ile yapılmakta, havuzlardaki anoksik 

- oksik şartları izlemek amacıyla, havuzlara oksijen metreler yerleştirilmektedir. 

Oksijenmetrelerle ölçülen oksijen konsantrasyonuna göre blowerlardan verilecek hava 

otomatik olarak kontrol edilmektedir, böylece oksijene ihtiyaç duyulduğunda hızla müdahale 
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edilebilecek veya ihtiyaç fazlası olduğunda hava miktarı azaltılarak enerji tasarrufu 

sağlanacaktır. 

 

Şekil 41:dört ’lü Havalandırma Havuzları Planı 

Seçilen proseslerin çalışma sistemi aşağıda özetlenmiştir:  
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Şekil 42: 2’li Havalandırma Havuzları Planı (Simultane Denitrifikasyon Çalışma Düzeni). 

 

Şekil 43: 2’li Havalandırma Havuzları Planı (A2O Çalışma Düzeni). 
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Şekil 44:  4’lü Havalandırma Havuzları Planı (A2O Çalışma Düzeni) 

 

Şekil 45: 4’lü Havalandırma Havuzları Planı (Bardenpho Çalışma Düzeni) 
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Şekil 46: 4’lü Havalandırma Havuzları Planı (Simultane Denitrifikasyon Çalışma Düzeni) 

 

2.4.2.2 PROSES TASARIM ESASLARI 

Çamur Yaşı:  

Çamur yaşı mikroorganizmaların havalandırma havuzunda ortalama kalış süresini ifade 

etmektedir. Çamur yaşı aktif çamurun ne kadar sürede kendini yenilediğini hesaplamaya yardım 

eder. Geri devirli aktif çamur sistemlerinde çamur yaşı ile atıksuyun havuzda kalış süresi 

(bekletme süresi) aynı değildir, bu sebeple geri devirli sistemlerde hidrolik bekletme süresi ile 

çamur yaşı birbirine karıştırılmamalıdır. Geri devirsiz sistemlerde hidrolik bekletme süresi ile 

çamur yaşı aynı süredir.  

Çamur yaşı;  

Θc ≥ 25 .1,072 (12-T) [Stabil çamur (çamur yaşı >20 gün) için formül] 

formulü ile bulunur. Burada; 
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Θc: Çamur Yaşı (gün) (ATV-DVWK-A 131E’de çamur yaşı “tss, dim” ifadesi ile tanımlanmıştır. 

Literatürde çamur yaşı SRT olarakta ifade edilir). 

T: Atıksu sıcaklığı (°C)’dır. Çamur yaşı belirlendikten sonra; 

Θc= V.X/Px formülü yardımıyla havuz hacmi hesaplanır.  

Burada: 

V: Havalandırma havuzu hacmi (m3) 

X (MLSS): Aktif çamur havuzundaki mikroorganizma konsantrasyonu ((ATV-DVWK-A 

131E’de “SSAT” ifadesi ile tanımlanmıştır) (Son çöktürme havuzları kısmında izah edilecektir). 

Px:  Sistemde karbon ve fosfor gideriminden dolayı oluşan toplam çamur miktarıdır (kg/gün) 

(ATV-DVWK-A 131E’de çamur miktarı “Spd” ifadesi ile tanımlanmış olup karbon ve fosfor 

gideriminden kaynaklı toplam çamur miktarı SPd= Spd, C+SPd,P’ dir). 

Karbon Gideriminden Oluşan Çamur Miktarının Hesabı:  

Spd, C =Yobs H.Q.BODgiriş/1000 formülü yardımıyla bulunur. 

Burada; 

Yobs H: Gözlenen heterotrofik büyüme oranıdır (Birimi: kg XAKM /kg CBOD ) ve 

Yobs H = 0,75 + 0,60. AKMgiriş / BODgiriş – [(1-0,2).0,170.0,75. tss, dim. FT]/ (1+0,17. tss, 

dim. FT) 

formülü yardımı ile bulunur.  

FT ; Endojen Solunum (Hücrenin içinde depolanmış yedek maddelerin ayrıştırılması, 

tüketilmesi) İçin Sıcaklık Faktörü’dür ve FT = 1.072 T-15 formülü yardımıyla bulunur. Burada T 

ise atıksu sıcaklığıdır.  

Not: Havalandırma havuzlarına ait proses tasarımları ortalama debi kullanılarak yapılır.  

Fazla Çamur: 

Aktif çamur havuzunda mikroorganizma konsantrasyonunun belirli bir değerde tutulması 

gerekmektedir. Sistemde oluşan ve son çöktürme tanklarında çökeltilen çamur miktarı gerekli 
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geri devir çamuru miktarından fazla olduğundan, fazla çamur denilen bu çamur sistemden 

alınarak arıtılmak üzere çamur bertaraf tesislerine gönderilmelidir. 

Fazla çamur miktarı;  

Qw= (Px/SSRS).1000 formülü yardımı ile bulunabilir. Burada; 

Qw: Fazla çamur debisi (m3/gün) 

Px: Çamur miktarı (kg/gün) 

SSRS: Geri devir çamurundaki askıda katı madde konsantrasyonu (mg/L)’dur. ( son çöktürme 

havuzları kısmında izah edilecektir) 

Denitrifikasyon Hacminin Tüm Havalandırma Havuzu Hacmine Oranının Belirlenmesi 

(VD/VT) 

Öncelikle denitrifikasyon kapasitesi bulunur.  

Denitrifikasyon Kapasitesi; 

(DNcap) = [(CTKNgiriş - CTKNçıkış) . Q / 1000] – WASN+ [(SNO3giriş- SNO3çıkış) . Q / 1000] 

formülü yardımıyla bulunur.  

Burada;  

DNcap      : Denitrifikasyon kapasitesi (kg/gün) 

CTKNgiriş: Giriş TKN (toplam kjeldhal azotu) konsantrasyonu (mg/L) 

CTKNçıkış: Çıkış TKN (toplam kjeldhal azotu) konsantrasyonu (mg/L) 

SNO3giriş: Giriş Nitrat Azotu Konsantrasyonu (mg/L) 

SNO3çıkış: Çıkış Nitrat Azotu Konsantrasyonu (mg/L) 

WASN: Fazla Çamurla Giderilen Azot Miktarı (biyokütleye dahil olan azot miktarı)’dır ve,  
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WASN= pn . BODgiriş . Q/1000’den bulunur. (pn fazla çamurdaki azot oranı olup, eğer çamur 

yaşı< 10 gün ise 0,05; çamur yaşı> 10 gün ise 0,04 alınır).  

Denitrifikasyon kapasitesi bulunduktan sonra denitrifikasyon potansiyeli bulunur.  

Denitrifikasyon Potansiyeli,  

DNpot = α x 0,75 x OURC / 2,9 . [VD/VT]   (kg/gün) 

formülü yardımı ile bulunur. Burada;  

OURC:  Karbon giderimi için Oksijen Tüketim Miktarıdır (kg/gün) ve,  

OURC = [0.56+0.15.FT.SRT/(1+0.17. FT .SRT)].Q. BODgiriş/1000 ile bulunur.  

α : Denitrifikasyon düzeltme faktörüdür. Eğer proses tipi Önde Denitrifikasyon ( A2O veya 

Bardenpho) ise α değerini hesaplanırken  

α= 2.95 x (100 x VD/VT)-0.235  (Kaiser Formülü) 

α =8.283*(100*VD/VT) -0.47 (Popel Formülü) 

α =12.8*(100*Vd/Vt) -0.64  (Saatci Formülü) kullanılır.  

Eğer proses tipi simultane denitrifikasyon ise α değeri 1 seçilir. 

Karbon giderimi için Oksijen Tüketim Miktarı (OURC) bulunduktan sonra bir VD/VT oranı 

seçilir ve denitrifikasyon potansiyeli bulunur. Denitrifikasyon kapasitesi ve Denitrifikasyon 

potansiyeli eşitleninceye kadar VD/VT değeri değiştirilir ve eşitlendiği durumdaki VD/VT değeri 

Denitrifikasyon Hacminin Tüm Havalandırma Havuzu Hacmine Oranı olarak esas alınır. 

Ancak VD/VT oranının belirlenmesinde dikkat edilecek husus;  

✓VD/VT 0.2’den küçük ve VD/VT 0.5’ten büyük denitrifikasyon hacimleri boyutlandırma için 

tavsiye edilmez.   

✓Gerekli denitrifikasyon kapasitesinin yani kg olarak giriş BOD başına denitrifiye edilecek 

giriş kg nitrat azotu oranının < 0,15 olması gerekir. Aksi takdirde azot gidermek için yeterli 
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karbon yoktur ve ön çökeltme tankı kullanılarak karbon çökeltilmemelidir (Çürütücü 

kullanılmamalıdır).  

✓Gerekli Denitrifikasyon Kapasitesi; 

=SNO3D/CBOD=  (CTKNgiriş - CTKNçıkış + SNO3giriş - SNO3çıkış - pn x CBOD) / CBOD 

ile hesaplanır.  

NOT: Gerekli Denitrifikasyon Kapasitesi=RDNC= [(CTKNgiriş-10)/ CBOD]–0,04  

basit formülü yardımı ile de bulunabilir. Burada “10”  değeri CTKNçıkış miktarını ifade etmekte 

olup  KAAY kriterlerinde çıkış azot değerinin 15 istenmesi durumunda “10” değeri yerine  “15” 

değeri konularak denitrifikasyon kapasitesi bulunur. Çamur yaşı 10’dan küçükse 0,04 yerine 

0,05 alınır.  

VD/VT ≤ RDNC*10/3 basit formülü yardımı ile de bulunabilir. Ya da ATV-DVWK-A 131 E 

Tablo 3 yardımıyla da VD/VT bulunabilir.  

Gerekli Resirkülasyon Oranının Belirlenmesi: 

Ön anoksik bölge denitrifikasyonu için resirkülasyon debi oranı (RC) aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanabilir.  

RC= (SNH4-N /SNO3,çıkış) -1 

RC: Toplam resirkülasyon oranı  

SNO3,çıkış: Çıkıştaki nitrat konsantrasyonu, mg/L 

SNH4- N: Nitrifiye edilecek amonyum konsantrasyonudur (mg/L) ve  

SNH4- N = (CTKNgiriş-SorgNçıkış-SNH4çıkış-XorgN,BM) formülüyle bulunur. Burada XorgN,BM biyokütleye 

dahil olan azot olup, eğer çamur yaşı< 10 gün  ise 0,05. BODgiriş; çamur yaşı> 10 gün ise 0,04. 

BODgiriş alınır). 

Tasarımda,  

SNH4çıkış=0 
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SorgNçıkış= 2 mg/L varsayılabilir. 

Tasarımda Dikkat Edilecek Diğer Hususlar: 

✓Havuz tasarımlarında piston akımlı reaktör tipine yaklaşmak amacıyla carousel tanklar 

seçildiğinden havuz uzunluğunun tüm havuz genişliğine oranı (L/2W) 5 ile 10 arasında 

seçilmelidir.  

✓Biyoreaktör hacminin (anoksik ve aerobik) kış dönemi senaryosu için (kışın biyolojik aktivite 

azalacağından), gerekli proses hava debisinin ise yaz dönemi senaryosu için (yazın biyolojik 

aktivite fazla olduğundan)  hesaplanması tasarımda daha doğru bir yaklaşımdır. 

✓Havuzlarda 7 metrenin üzerindeki su yüksekliği oksijen verimliliği açısından etkili 

olmamaktadır.  

✓Carousel tanklardaki yönlendirme perdelerinin tasarımında aşağıda belirtilen kriterler esas 

alınabilir;  

-Akımın mansap kısmındaki uzatma, (şekildeki L miktarı) yönlendirme perdesi yarıçapı (R) 

kadar alınabilir. Yönlendirme perdelerinin ucunda ikinci şekilde gösterildiği gibi 5 derecelik 

uzatma yapılan uygulamalarda mevcuttur.  

 

Şekil 47: Havalandırma Havuzu Perde Tasarımı 
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Şekil 48: Havalandırma Havuzu Perde Tasarımı ( Yönlendirme perdelerinin 5° 

uzatılması durumu) 

İç sirkülasyon pompaları yerleşimi tedarikçi firma kriterleri dikkate alınarak yapılmalıdır 

(tabandan yüksekliği, duvarlara mesafesi, difüzörlerden uzaklığı, pompaların birbirine uzaklığı 

gibi).  

 

Şekil 49: Örnek İç Sirkülasyon Pompa Yerleşimi 
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2.4.2.3 HAVA TEMİNİ 

Aerobik arıtma sistemlerinde ortamda bulunan çözünmüş oksijen miktarı mikroorganizmaların 

ihtiyacını karşılayacak seviyede olmadığından ortama oksijen transferi gerekmektedir. Bunun 

için aerobik arıtma birimleri olan havalandırma havuzlarında havalandırıcılar kullanılır. Suda 

bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılarak daha kararlı hale 

getirilmesi için ihtiyaç duyulan oksijen bu şekilde sağlanır.  Ancak aerobik sistemlerde organik 

madde yanında azotlu maddelerde oksitlenmektedir. Bunun için sisteme azotlu maddelerin 

oksitlenme ihtiyacını da karşılayacak miktarda oksijen verilmelidir. Aktif çamur sistemlerinde 

istenen arıtma veriminin elde edilmesi için havalandırma havuzlarında yaklaşık 1,5-2 mg/L 

oksijen bulunması gerekmektedir. Sisteme verilen hava miktarında, oksijen 

konsantrasyonunun çok yüksek olmasının arıtma verimine katkıda bulunmadığı göz ardı 

edilmemelidir. Sisteme verilecek hava için farklı havalandırma sistemleri tercih edilebilir. 

Piyasada çok farklı havalandırıcı ekipmanları bulunmaktadır. Ancak burada dikkat edilecek 

husus en verimli havalandırma sisteminin seçilmesidir.  

Başlıca havalandırma sistemleri; 

 Basınçlı Havalandırma Sistemleri 

 Mekanik Havalandırma Sistemleri 

 Saf Oksijen Sistemleridir.  

Havalandırmada sistemlerinin seçiminde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir: 

 İhtiyaç duyulan oksijen sağlanmalıdır 

 Havuzlarda homojen karışım olmalı ancak bu karışım yumakları parçalamamalıdır 

 Aktif çamurun çökmemesi ve çamur floklarının mevcut maddelerle karışımının 

sağlanabilmesi için belirli bir seviyede akış hızı sağlanmalıdır. 

 Oksijen transferi ve karışım en az enerji tüketimi ile sağlanmalıdır 

 Havalandırma sistemleri gürültü yaratmamalıdır 

 Seçilen havalandırma sistemi tesisin maliyetini çok fazla artırmamalıdır 

 Havalandırma sistemi mekanik ve kimyasal etkilere dayanıklı olmalıdır 
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 Havalandırma sistemleri fazla bakım gerektirmemelidir.  

Kurumumuz tarafından yapılan arıtma tesislerinde basınçlı havalandırma sistemleri 

kullanıldığından bu sistemlere ait bilgiler aşağıda kısaca belirtilmiştir: 

Basınçlı havalandırıcılar esas olarak hava körüğü (üfleyiciler, blowerlar) ve difüzörlerden 

oluşmaktadır. Sistem için gerekli hava, hava körüğünden sağlanmaktadır. Verilen havanın sıcak 

olması bakteri faaliyetini artırmaktadır. Bu sistemlerin en önemli dezavantajı; yağ, kum 

tutucuda tutulamayan kumlar, mikroorganizma flokları, sisteme dışarıdan taşınan toz, sistemde 

oluşan pas ve kompresörlerden gelen yağlar nedeniyle difüzörlerin tıkanmasıdır. En yaygın 

kullanılan difüzör sistemleri farklı şekillerdeki taban difüzörleridir. Bunlar seramik olabileceği 

gibi son yıllarda en yaygın olarak kullanılanları membran difüzörlerdir. Difüzörlerin havuz 

tabanından 25-30 cm yukarıda yerleştirilmesi uygundur.  

2.4.2.4 SİSTEME VERİLECEK HAVA MİKTARININ HESAPLANMASI 

Havalandırma havuzu kısmında da ifade edildiği gibi, yazın biyolojik aktivite fazla olacağından 

daha fazla havaya gerek duyulacaktır. Bu sebeple yaz dönemine ait atıksu sıcaklık değeri 

esas alınarak gerekli hava miktarının hesaplanması daha doğru bir yaklaşımdır. 

Hava hesaplarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen parametrelerin öncelikle bilinmesi 

gerekmektedir: 

Alt: Tesisin rakımı (metre). 

T: Atıksu sıcaklığı (°C). 

Tuzluluk: %o 0,1 

Cs20:  20 °C’de Oksijenin Doygunluk Konsantrasyonu = 9,07 mg/L’dir.  

CX: Tankta İstenen Oksijen Konsantrasyonu = 2 mg/L 

β : Tuzluluk Faktörü= 0,95 

f: Difüzör Tıkanma Faktörü (0,8-0,9 alınabilir) 

α: Yüzey Gerilim Faktörü=1-0,16. (MLSS/1000)2/3 formülü ile hesaplanabilir.  

fC: Karbon için Emniyet Katsayısı= -0,1072 x Ln (Çamur Yaşı) + 1,441 formülü ile bulunur. 
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fN: Azot için Emniyet Katsayısı= -0,7887 x Ln (Çamur Yaşı) + 3,6306 formülü ile bulunur. 

fC ve fN emniyet katsayıları aşağıdaki tablo yardımı ile de bulunabilir.  

 Çamur Yaşı (gün) 

 4 6 8 10 15 25 

fC 1,3 1,25 1,2 1,2 1,15 1,1 

BOD≤1200 

kg/gün için fN 

- - - 2,5 2,0 1,5 

BOD>6000 

kg/gün için fN 

  2,0 1,8 1,5 - 

Tablo 6: Fc Ve Fn Emniyet Katsayıları 

 

 

FT: Sıcaklık düzeltme Faktörü= 1,072(T°C-15) formülü ile bulunur.  

Oksijen Doygunluk Konsantrasyonunun Hesaplanması:  

CsT: Verilen Sıcaklıktaki O2 Doygunluk Konsantrasyonu= 0.00000000002 . T6- 0.00000002 . 

T5+ 0.000003 . T4- 0.0002 . T3+ 0.0098 . T2- 0.4147 . T + 14.622  (mg/L)  

formülü ile hesaplanır.  

Alınan Kottaki Basınç (Yükseklik Basıncı Atmosfer Basıncı Oranı) (Pb/Patm)=Exp [ - (9.81 . 

28,97 . Alt / (8.314 . (273 + T)) )]= 1-Alt/9450  

formülü yardımıyla hesaplanır.  

Su Derinliğindeki basınç (Ph/Patm)= Pb/Patm+9,777. Difüzör derinliği . 0,0098688 formülü ile 

hesaplanır.  
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Difüzör derinliği(hdif), su yüksekliğinden difüzörün taban mesafesinden olan uzaklığın (0,25-

0,30 metre) çıkarılması suretiyle bulunur. 

T oC ve Tesis Rakımındaki O2 Doygunluk Konsantrasyonu (CsTalt)= Pb/Patm . CsT ile hesaplanır. 

T oC ve h Derinlikte Ortalama O2 Doygunluk Konsantrasyonu (CsTHave)= CsTalt/2. (Ph/Patm / 

Pb/Patm + OT / 21) formülü ile bulunur. Burada, 

OT: Tanktan ayrılan oksijen konsantrasyon yüzdesi olup, genellikle 18 ile 20 arasında alınır. 

 

Gerçek Oksijen İhtiyacının Hesabı: 

Karbon Giderimi İçin O2 Tüketim Miktarı (OURC): Hesabı havalandırma havuzları kısmında 

açıklanmıştı. Azot Giderimi İçin O2 Tüketim Miktarı (OURN)=4,34.[Q.(TKNgiriş-

TKNçıkış)/1000-WASN] (kgO2/gün) formülü ile bulunur. Burada,  

TKNgiriş: Giriş kjeldahl azotu, mg/L 

TKNçıkış: Çıkış kjeldahl azotu, mg/L 

WASN: Fazla Çamurla Giderilen Azot Miktarı olup hesabı havalandırma havuzu kısmında izah 

edilmiştir.  

Denitrifikasyonla kazanılan O2 Miktarı (OURDN)=2,9.[[Q.(TKNgiriş-TKNçıkış)/1000-

WASN]+Q.(NO3giriş-NO3çıkış)/1000] (kgO2/gün) formülü ile bulunur.  

Bu durumda; 

Gerçek Hava İhtiyacı (AOR)=  fC . (OURC - OURDN) + fN . OURN  (kgO2/gün) 

ile hesaplanır.  

Gerçek Hava İhtiyacı (AOR) hesabı yapılırken kural olarak iki hesaplama yapılır; 
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 fC=1 alınır, (fN) yani azot için emniyet katsayısı ise daha önce izah edildiği şekilde 

hesaplanır veya tablodan tespit edilir ve AOR değeri bulunur.  

 FN=1 alınır, (fC) yani karbon için emniyet katsayısı ise daha önce izah edildiği şekilde 

hesaplanır veya tablodan tespit edilir ve AOR değeri bulunur.  

 Bu iki yöntemle bulunan (AOR)’ndan büyük olanı, Gerçek Hava İhtiyacı (AOR) olarak 

seçilir.  

NOT: Ancak daha emniyetli tarafta kalmak için (fC) ve (fN) hesaplarla bulunarak Gerçek Hava 

İhtiyacı (AOR) değeri bulunabilir.  

 

Standart Oksijen İhtiyacı Hesabı: 

Standart Oksijen İhtiyacı Gerçek Oksijen İhtiyacı Oranı (SOR/AOR) = Cs20 / [f . α . (β . CsTHave 

- Cx)]  

formülü ile hesaplanır.  

AOR ve (SOR/AOR) bulunduktan sonra Standart Oksijen İhtiyacı (SOR) kolayca 

hesaplanabilir.  

Standart Oksijen İhtiyacı (SOR)= (SOR/AOR) . AOR  (kgO2/gün)  ile bulunur.  

Su Derinliğinde Spesifik Oksijen Transfer Verimi (spOTE)= 9 - 8,63. 10-4. SSAT + 2,56. 10-8. 

SSAT
2 (%/metre) ile hesaplanır.  

Standart Oksijen Transfer Verimi (SOTE)= spOTE . hdif        (%) ile hesaplanır.  

Hava İhtiyacı=(SOR.100/SOTE/Havadaki Oksijen Miktarı)/24 (Nm3/saat) formülü ile 

bulunur.  

Burada, 

Havadaki Oksijen Miktarı= Havanın yoğunluğu (ρair) . 0,2318 ile bulunur.  
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Havanın yoğunluğu (ρair) = (Pb/Patm).101325.Havanın Ortalama Mol Kütlesi/ [Gaz Sabiti. 

(273 + T)] 

Havanın Ortalama Mol Kütlesi (m)= Evrensel değer olup, 28,97 g/mol’dür. 

Gaz Sabiti= Evrensel değer olup, 8314 g/mol. K dür. 

Tasarımda dörtlü havuzlardan her birine bir adet ve bir adette yedek olacak şekilde en az 5 adet 

blower seçilir ve hava debisi blower adedine bölünerek (yedek dahil edilmez)  her bir blowerın 

kapasitesi tayin edilir.  

Difüzör sayısının Tespiti: 

Difüzör Sayısı=Hava İhtiyacı/Difüzör başına düşen hava debisi (adet) ile bulunur. Difüzör 

başına düşen hava debisi kaba kabarcıklı difüzör ve ince kabarcıklı difüzör olmasına göre 

farklılık gösterir. 

Difüzör başına düşen hava debisi genellikle 5 Nm3/saat alınır. Ancak, difüzör sayısında 

emniyetli tarafta kalmak amacıyla bu değer 3,5 Nm3/saat’te alınabilir.  

2.4.2.5 SON ÇÖKTÜRME HAVUZLARI DAĞITIM YAPISI  

Atıksu arıtma tesislerinde havalandırma havuzlarından sonra son çöktürme havuzlarına debi 

dağıtımını sağlamak amacıyla son çöktürme havuzları dağıtım yapısı tasarlanmaktadır. 

Dağıtımda serbest düşü savaklarla yapılarak, atıksuyun son çöktürme havuzlarına eşit dağılımı 

sağlanmalıdır. Ancak bu düşü esnasında son çöktürme tanklarına hava girişi sebebiyle çamurun 

kabarmasını önlemek amacıyla bu düşü miktarı 10-20 cm den fazla olmamalıdır. Dağıtım 

savaklarında yer alan aşağıdan yukarı ayarlanabilir savak kapaklar ile savak kotu 

değiştirilebildiği gibi yukarı kaldırılması neticesinde son çöktürme ünitelerinin bakım ve 

onarımı gibi durumlarda devre dışı bırakılması sağlanabilmektedir.  
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Şekil 50: 4’lü Havalandırma Havuzları ve 4’lü Son Çöktürme Tankları Planı. 

 

Şekil 51: 4’lü Havalandırma Havuzları ve 4’lü Son Çöktürme Tank Tasarımında Son 

Çöktürme Dağıtım ve Toplama Yapıları ile Temiz Su Toplama Yapısı Planı. 
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Ayrıca son çöktürme dağıtım yapısında suda yaşanabilecek dalgalanmaları önlemek 

amacıylagiriş borularını alttan bir hazneye alıp hız azaltılacak ve son çöktürmelere eşit miktarda 

su dağıtımının mümkün olması sağlanmalıdır. (Giriş hızlarında suyun girişteki gücü 

hesaplanacak (watt = 1000 kg/m3* 9.81 m/sn2 * Q * kgiriş* V2/2g) bu değerin girdiği tank 

hacmine bölünmesinden elde edilecek değeri 30 watt/m3 den az olacaktır. Burada Q: (m3/sn) , 

Kgiriş =1).  

 

Şekil 52: 4’lü Havalandırma Havuzları ve 4’lü Son Çöktürme Tank Tasarımında Son 

Çöktürme Dağıtım ve Toplama Yapıları ile Temiz Su Toplama Yapısı Kesiti. 

2.4.2.6 SON ÇÖKTÜRME HAVUZLARI  

Son çöktürme havuzlarının amacı havalandırma tankında elde edilen aktif çamurun yerçekimi 

etkisi ile sudan ayrılmasını sağlamaktır. Çöktürme, yatay akışlı (dairesel veya dikdörtgen) ve 

düşey akışlı (dairesel veya dikdörtgen) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir.  Çökelme 

olayı öncelikle debiye, havuza gelen çamurun yapısına ve yüzey yüküne bağlıdır. Çökelme 

olayı bunların yanı sıra floklaşma, çöken çamurun havuzdan alınma durumuna da bağlıdır.  

Dairesel planlı son çöktürme yapılarına atıksular, orta noktadan alınır ve çevreden havuzu 

terkederler. Atıksu, havuzun ortasından ve alttan boru vasıtasıyla merkezde teşkil edilen giriş 

yapısına verilir. Bu giriş yapısında su hızının düşürülmesi ve türbülansın azaltılması 
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gerçekleştirilerek, atıksuyun üniform dağılımı sağlamış olur. Atıksu giriş yapısından bir giriş 

tertibatı ile son çöktürmelere giriş yapar ve daha sonra yatay bir akışla çamur dibe çöker. 

Havuzun tabanı merkeze doğru eğimlidir ve ortada bulunan çamur haznesinden çamur 

uzaklaştırılır. Havuzun üzerinde gezen bir köprü ve bu köprüye monteli havuzun dibine kadar 

uzanan çamur sıyırıcı ve yüzeyde bir köpük sıyırıcı vardır. Köprü hareket ettikçe çamur, çamur 

sıyırıcılar vasıtasıyla çamur haznesine doğru sıyırılır.  Çamur haznesinden teleskopik vanalar 

yardımıyla çekilen çamurun bir kısmı anaerobik havuzların giriş kanalına geri devir ettirilirken 

bir kısmı ise fazla çamur olarak bertaraf edilmek üzere çamur susuzlaştırma ünitelerine 

iletilmektedir. Askıda katı maddelerden temizlenmiş atıksu ise, havuz kenarında bulunan üçgen 

savaklar üzerinden çıkış kanallarına alınır. Çıkış kanalları havuzların dışına tertip edilir ve eğer 

savak uzunluğunun arttırılması gerekiyorsa iki taraftan beslenen (çift taraflı savak) çıkış 

kanalları da yapılabilir.  

 

Şekil 53: Son Çökeltme Havuzları 
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Şekil 54: Son Çökeltme Havuzları 

 

 

Şekil 55: Son Çöktürme Havuzuna ait Yapılar ve Ekipmanlar 
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Şekil 56:Çift Taraflı Savak ve Çıkış Kanalı Yapısı 

2.4.2.6.1 SON ÇÖKTÜRME TANKLARININ BOYUTLANDIRILMASI  

Son çöktürme tanklarının dizaynının yapılabilmesi için aşağıdakiler belirlenmelidir:  

✓Çöktürme tanklarının şekli ve boyutları 

✓İzin verilen çamur depolama ve yoğunlaştırma (thickening) süresi 

✓Geri devir çamur debisi ve kontrolü 

✓Çamur ayırma sisteminin tipi ve işletme metodu 

✓Giriş ve çıkış düzeni ve dizaynı 

Son çöktürme tankı tasarımı maksimum debiye göre (yağışlı hava debisi) yapılır. 

Boyutlandırmada çamur hacim indeksi(SVI) ve son çöktürme tankının girişindeki askıdaki katı 

madde konsantrasyonunun (SSEAT) bilinmesi gerekir. (Son çöktürme tanklarının 

boyutlandırması ATV-DVWK-A 131 E kriterleri esas alınacak şekilde izah edilecektir). 
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Çamur Hacim İndeksi (SVI) (Sludge Volume Index): 

Aktif çamur sıvısının 30 dakika süreyle çökmesinden sonra aktif çamurun 1 gramının 

işgal ettiği mililitre olarak hacim, çamur hacim indeksidir. SVI Imhoff Hunisinde yarım 

saat içerisinde çöken hacmin, AKM konsantrasyonuna bölümü olarak da tarif edilebilir.  

SVI’yı tespit etmek için “havalandırma havuzlarının çıkışından” 1 litre numune alınır.  

Imhoff Hunisi denilen dereceli silindirde yarım saat çökelmeye bırakılır.  Yarım saat 

sonunda imhoff hunisinin tabanında çökelen çamurun işgal ettiği hacim mililitre olarak 

belirlenir. Daha sonra aynı numune iyice karıştırılır ve bu numunenin askıda katı madde 

miktarı tespit edilir. Bunun için 105 oC’de etüvde 1 saat bekletilip, desikatörde 

soğutulduktan sonra sabit tartımı alınmış filtre kâğıdı vakumlu bir filtrasyon düzeneğine 

yerleştirilir ve numune filtrasyon düzeneği yardımıyla süzülür. Süzme işlemi bittikten 

sonra filtre kâğıdı 103–105 oC’de etüvde 1 saat kurutulur ve daha sonra tartılır. Filtrenin 

darası çıkarılmak suretiyle mg/L olarak askıda katı madde (AKM) miktarı bulunur. 

 

Şekil 57: İmhoff Hunisi ve Vakumlu Filtre Düzeneği 

SVI (mL/g) = (30 dakikada çöken çamur hacmi, mL /AKM, mg/L). 1000  

formülü ile bulunur.                                                                                        
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✓SVI, bir gram çamurun, kaç ml hacim kapladığını gösterir.  

✓SVI büyüdükçe çamurun çökmesi zorlaşır.  

✓SVI formülündeki 1000 çarpanı miligramı grama çevirmek içindir. 

✓ATV-DVWK-A 131 E kriterlerine göre; 50L/kg ≤ SVI ≤200 L/kg olmalıdır. 

✓SVI doğru seçilmesi boyutlandırma için önemlidir. Bu amaçla aşağıdaki değerler çamur 

hacim indeksinin tahmin edilmesinde yardımcı olur.  

 

Arıtma hedefi Çamur Hacim İndeksi (SVI), 

l/kg 

Uygun Uygun olmayan 

Karbon oksidasyonu (nitrifikasyonsuz sistem) 100-150 120-180 

Karbon ve azot giderimi (Karbon oksidasyonu, 

nitrifikasyon/Denitrifikasyon) 

100-150 120-180 

Aerobik çamur stabilizasyonu  75-120 100-150 

Tablo 7: Arıtma Hedefine Bağlı Olarak Çamur Hacim İndeksi Değerleri 

Geri Devir Çamurundaki Askıda Katı Madde Konsantrasyonunun Tespiti (SSRS) : 

Son çöktürme tanklarının boyutlandırılmasında, gerekli olan havalandırma havuzundaki çamur 

miktarını (MLSS= SSAT) tespit edebilmek için, geri devir çamurundaki askıda katı madde 

konsantrasyonunun (SSRS) belirlenmesi gerekir. Geri devir çamuru miktarı ise; son çöktürme 
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tankı dibindeki çamurun askıda katı madde konsantrasyonuna (SSBS)  bağlıdır. Yani 

havalandırma ve son çöktürme tankının işletilme şartları; son çöktürme tankı girişindeki 

çamurun askıda katı madde konsantrasyonu (SSEAT), geri devir çamurundaki askıda katı madde 

konsantrasyonu (SSRS) ve bunların yanında geri devir oranının (RS = QRS/Qmax) birbirine bağlı 

olmasından etkilenmektedir.  

Son çöktürme tanklarında, daha geniş çamur alanı ve daha uzun bekletme süresinin olmasıyla 

daha iyi çamur yoğunlaşması olur.  Diğer taraftan, son çöktürme tanklarında fosfatın yeniden 

çözünmesini ve istenmeyen denitrifikasyon sonucu oluşan yüzen çamuru engellemek için 

çöken çamurun bekletme süresi ve çamur ayırma bölgesi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.  

Son çöktürme tanklarının boyutlandırılması bu durumlar dikkate alınacak şekilde yapılmalıdır. 

Bu nedenle son çöktürme tanklarının boyutlandırılmasında, atıksu arıtma derecesine bağlı 

olarak çamur için  izin verilen yoğunlaştırma zamanı başka bir ifade ile teorik çamur 

sıkışma zamanının (tTh)  özel bir önemi vardır. SVI ile birlikte yoğunlaşma süresi (tTh),  son 

çöktürme tankı dibindeki çamurun askıda katı madde konsantrasyonunu (SSBS) belirler. Son 

çöktürme tankı dibindeki çamurun askıda katı madde konsantrasyonu (SSBS) ampirik şekilde 

aşağıdaki formül ile tahmin edilebilir.  

SSBS= (106/SVI). tTh
1/3  (mg/L) 

Atıksu arıtma derecesine bağlı olarak yoğunlaştırma (thickening) süresi tavsiyeleri aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır.  Çamur ayırma sistemi, izin verilen yoğunlaştırma süresini aşmayacak 

şekilde boyutlandırılmalıdır.  

Atıksu Arıtma Tipi Yoğunlaştırma Süresi (tTh)  (saat) 

Nitrifikasyonsuz aktif çamur tesisleri 1,5-2,0 

Nitrifikasyonlu aktif çamur tesisleri 1,0-1,5 

Denitrifikasyonlu aktif çamur tesisleri 2,0-(2,5) 

   Tablo 8: Atıksu Arıtma Derecesine Bağlı Olarak Yoğunlaştırma Süresi Önerileri 

NOT: Yoğunlaşma süresinin 2 saatin üzerinde olması için denitrifikasyon veriminin çok 

yüksek olması gerekmektedir.  
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Çamur hacim indeksi ve yoğunlaştırma süresine bağlı dip çamuru askıda katı madde miktarı 

konsantrasyonu aşağıdaki şekil yardımıyla bulunabilir.  

 

Şekil 58: Çamur Hacim İndeksi Ve Yoğunlaştırma Süresine Bağlı Dip Çamuru Askıda 

Katı Madde Miktarı Konsantrasyonu 

Kısa devir çamur akışının seyrelmesiyle oluşan geri devir çamuru askıda katı madde 

konsantrasyonu (SSRS), aşağıdaki basitleştirilmiş formül yardımıyla bulunabilir:  

 

✓Çökeltme tankında sıyırıcı varsa; 

 SSRS=0.7SSBS 

✓Çamur sifonlama ile çekiliyorsa; 

 SSRS=0.5-0.7SSBS 

✓Çamur ayırma donanımı olmayan düşey akımlı çökeltme tanklarında; 

 SSRS~ SSBS 
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Havalandırma Havuzundaki Çamurun Askıda Katı Madde Konsantrasyonunun Tespiti 

(SSAT =MLSS) :  

Sisteme giren, sistemden çıkan, geri devir ettirilen ve sistemden fazla çamur olarak alınan 

mikroorganizma miktarı için kütle korunumu kanunu dikkate alındığında havalandırma 

havuzundaki çamurun askıda katı madde konsantrasyonu aşağıda verilen formül 

yardımıyla bulunabilir (bu formülasyon çıkıştaki askıda madde miktarının ihmal edilmesi 

sonucu elde edilmiştir): 

SSAT (MLSS)= RS. SSRS/(1+RS)  

Burada; 

RS : Geri devir çamur oranı 

SSBS  : Son çöktürme tankı dibindeki çamurun askıda katı madde konsantrasyonu 

(mg/L) 

SSRS  : Geri devir çamurundaki askıda katı madde konsantrasyonu (mg/L) 

SSAT (MLSS)  : Havalandırma havuzundaki çamurun askıda katı madde konsantrasyonu 

(mg/L) 

SSEAT               : Son çöktürme tankı girişindeki çamurun askıda katı madde konsantrasyonu 

(mg/L) dur. 
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SSEAT = SSAT’dir. Yani son çökeltme tankı girişindeki AKM konsantrasyonu (SSEAT) 

havalandırma tankı AKM konsantrasyonuna (SSAT)   eşittir.  

Şekil 59: Son Çöktürme Tankı Etrafında Mikroorganizma Kütle Korunumu. 

 

Geri Devir Çamur Oranı: 

Aktif çamur sisteminin kararlılığının sağlanması ve verimli çalışması için havalandırma 

havuzundaki mikroorganizma konsantrasyonu sabit tutulmalıdır. Bunu sağlamak için son 

çöktürme tankı tabanında biriken çamurun bir kısmı fosfor tanklarının giriş yapılarına geri devir 

ettirilir. Geri devir oranı, geri devir debisinin havalandırma havuzuna giren atıksu debisine oranı 

olarak ifade edilir.  

RS = QRS/Qmax 

formulü ile bulunur.  

Burada  

RS: Geri devir oranı (%) 

QRS: Geri devir debisi (m3/gün) 

Qmax: Yağışlı hava debisi (m3/gün)’dir. 
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İşletmede havalandırma havuzu için öngörülen biyokütle konsantrasyonuna (MLSS) bağlı 

olarak geri devir yüzdesi hesaplanabilir. Ancak bunun için geri devir hattındaki biyokütle 

konsantrasyonunun (SSRS) bilinmesi gerekmektedir.  

Geri devir çamur oranları;  

QRS ≤ 0,75. Qmaksimum (yatay akışlı tanklarda) 

QRS ≤ 1,0. Qmaksimum (dikey akışlı tanklarda) 

olmalıdır.  

    

Şekil 60: Yatay Akışlı Dairesel Son Çöktürme Tankı        Şekil 5: Yatay Akışlı                                                                                                                                        

Dikdörtgen  Son ÇöktürmeTankı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 61: Düşey Akışlı Son Çöktürme Tankı 

Yatay akışlı ikincil çöktürme tankları ve havalandırma tanklarının boyutlandırılmasında 

maksimum geri devir çamur debisi QRS = 0,75 • Qmax,saat   eşitliği  temel alınır. İşletmeye ait 

sebeplerden dolayı geri devir çamuru pompalarının genel kapasitesi (yedek dahil), geri devir 
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çamuru debisi QRS = 1,0 • Qmax,saat olacak şekilde tasarlanmalıdır.  Farklı debilerde, pompaların 

farklı devirde çalışmalarıyla çeşitli geri devir çamur oranları elde edilebilir. Giriş debisinin geri 

devir çamur debisiyle sürekli uyuşması gerekli değildir. 

Düşey akışlı ikincil çöktürme tanklarında geri devir oranı olarak maksimum değer, QRS = 1,0 • 

Qmax,saat  mümkündür; geri devir çamur pompaları (yedek dahil) maksimum olarak QRS= 1,5 • 

Qmax,saat  yapılabilir. 

Daha yüksek çamur oranları ve geri devir çamur akışının düzensiz artışları, çökme prosesini 

artan debiler yüzünden zayıflatır. 

Yüzey Savak Oranı (qA) ve Çamur Hacmi Yüzey Yükü Oranı (qSV): 

Yüzey savak oranı (qA), çamur hacmi yük oranı (qSV) ve seyrelmiş çamur hacminden (DSV) 

hesaplanır: 

qA = qSV / DSV= qSV / SVI x SSAT  (m/saat)  

DSV= SVI . SSAT  (L/m3) formülü ile bulunacak olup, DSV; 30 dakikada çökmüş seyreltilmiş 

çamur hacmidir.  

Yatay akışlı tanklarda; çıkış suyunda AKM konsantrasyonunu belirli bir seviyede tutabilmek 

(AKMçıkış ≤ 20 mg/l) ve ayrıca KOİ ve fosfor konsantrasyonunu düşük tutabilmek için;  

qSV ≤ 500 [L/(m2 • saat) ] olarak seçilmelidir.  

Düşey akışlı tanklarda;  çıkış suyunda AKM konsantrasyonunu belirli bir seviyede tutabilmek 

(AKMçıkış ≤ 20 mg/l) ve ayrıca kapalı bir çamur battaniyesinin oluşması veya kolayca 

yumaklaşan aktif çamur için;  

qSV ≤ 650  [L/(m2 • saat)] olarak seçilmelidir.  

NOT: Baskın yatay akışlı tanklar, girişten su yüzeyine olan düşey mesafenin (düşey bölme, 

hdüşey) girişten çıkışa yatay mesafeye (yatay bölme) (hyatay) oranının 1: 3 den küçük olduğu 

tanklardır. Baskın düşey akışlı tanklar ise bu oranın 1:2 den büyük olduğu tanklardır.   

Baskın yatay akışlı ikincil çöktürme tanklarında yüzey savak oranı qA ≤ 1,6 m/saat, baskın 

düşey akışlı ikincil çöktürme tanklarında yüzey savak oranı qA≤ 2 m/saat olmalıdır.  
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Boyutlandırmada aşağıdaki tablo değerlerin kullanılması tavsiye edilir. ( Yatay akışlı son 

çöktürme tanklarının tasarımında tablonun renkli olarak gösterilen ilk sütunundaki değerler 

esas alınır). 

 

 

Tablo 9: Baskın Yatay ve Düşey Akışlı Son Çöktürme Tankları İçin İzin Verilen Değerler 

 

 

 

Çöktürme Tankı Yüzey Alanı:  

İkincil çöktürme tanklarının gerekli yüzey alanı (AST)  aşağıdaki formül yardımıyla bulunur.   

AST = Qmaks,saat / qA (m2) 

 

 

 

 

 

 

 

Düşey Bölmenin Yatay Bölmeye 

Oranı (hdüşey/hyatay) 

≥0,33 ≥0,36 ≥0,39 ≥0,42 ≥0,44 ≥0,47 ≥0,50 

qSV [L/(m2 • saat)] ≤500 ≤525 ≤550 ≤575 ≤600 ≤625 ≤650 

qA (m/saat) ≤1,60 ≤1,65 ≤1,75 ≤1,80 ≤1,85 ≤1,90 ≤2,00 

Geri Devir Oranı (RS) ≤0,75 ≤0,80 ≤0,85 ≤0,90 ≤0,90 ≤0,95 ≤1,00 
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Son Çöktürme Havuzundaki Bölgeler ve Tank Derinliği: 

Son çöktürme tanklarında 5 farklı bölgeye rastlanır. Gerçek durumda bu bölgelerde kesin ayrım 

olmaz yani bölgeler yatay tabakalı bölgelerde gerçekleşmez, her bir bölge birbirine sızabilir. 

Ancak yatay bölge kabulü çökelmeyi açıklamak amacıyla boyutlandırmada yardım sağlarlar.   

Bu bölgeler boyutlandırmada son çöktürme tanklarının gerekli derinliğinin hesaplanmasında 

kullanılırlar. Son çöktürme tanklarında akışın ana yönleri ve fonksiyonel tank bölgeleri 

aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.  

 

Şekil 62: Yatay Akışlı Dairesel Son Çöktürme Tanklarında Tank Bölgeleri 
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Şekil 63: Yatay Akışlı Dikdörtgen Son Çöktürme Tanklarında Tank Bölgeleri 

Şekil 64: Düşey Akışlı Son Çöktürme Tanklarında (Ters Koni) Tank Bölgeleri 

Temiz Su Bölgesi (h1): Bu bölge, minimum derinliği h1 = 0,50 m olan güvenlik bölgesidir. 

Rüzgârla gelen istenmeyen etkileri, yoğunluk farklarını veya ani yüzey yüklerini dengelemek 

için bu bölge vardır. Temiz su bölgesi genellikle dönen akışın alanında bulunur. (Yukarıdaki 

ilk şekilde oklarla gösterilen akım yönlerinin üst akış kısmında gerçekleşir).  
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Ayırma Bölgesi/Geri Devir Bölgesi (h2): Giriş alanında yoğunlaştırma ve depolama 

bölgelerinin üzerinde ayırma bölgesi bulunur. Giriş alanında ayırma bölgesi, yoğun akış ve 

depolama bölgesi bir ünite oluştururlar. Burada çamur-su karışımı gelir ve dağıtılır. Çamur 

çökelmesini destekleyen yumaklaşma prosesi burada gerçekleşir. Giriş alanının dışında yoğun 

akış ve depolama bölgesinin üzerinde geri devir akış bölgesi bulunmaktadır. Süreklilik 

denklemine göre; güvenlik bölgesi temiz su bölgesini içerirken düşük askıda katı madde 

konsantrasyonu olan atıksu akışı giriş alanına geri döner. 

Ayırma/geri devir akış bölgesi, geri devir çamurunu da kapsayan ve serbest su hacmine bağlı 

giriş akışının bekleme süresi 0,5 saat olacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Buna göre ayırma 

bölgesi yüksekliği: 

h2= 0,5.qA.(1+RS)/(1-DSV/1000) (m) 

formülü yardımıyla bulunabilir.  

Yoğun Akış ve Depolama Bölgesi (h3): Yoğun akış ve depolama bölgesinde ortaya çıkan 

atıksu-çamur karışımı, yüksek yoğunluğundan dolayı aşağıdaki çamur tabakasına doğru batar 

ve buradan da tankın dış köşesine doğru akar. Burada, tanktaki maksimum akışlar meydana 

gelir. Yağış suyunun artmasıyla yoğun akış ve depolama bölgesi genişler. Yüksek çamur oranı 

seçilmesine rağmen havalandırma tankından gelen çamur depolanır. 

Yoğun akış ve depolama bölgesi öyle boyutlandırılmalıdır ki, yağışlı havalarda Qmaks,saat 

havalandırma tankından gelen 500 L/m3 yoğunluk değerinde ilave çamurun hacmi 

(0,3.SSEAT.SVI) ile hesaplanır. Bu dönemde yoğunlaştırma bölgesinde aktif çamur çöker ve 

ikincil çöktürme tankının yüzey alanında AST dağıldığı varsayılır. 

Yoğun akış ve depolama bölgesinin derinliği aşağıdaki formül yardımıyla bulunabilir:  

h3= 1,5.0,3.qSV.(1+RS)/500 (m)  

Yoğunlaştırma (thickening) ve çamur ayırma bölgesi (h4): Çöken çamurun yoğunlaşması 

yoğunlaştırma ve çamur ayırma bölgesinin dibinde meydana gelir. Burada bir çamur 

tabakası mevcuttur ve bu çamur, çamur hunisine dökülür. İkincil çöktürme tankının yüzeyinde 

çamur kütlesinin düzgün yayılacağını varsayarsak yoğunlaştırma ve çamur giderme bölgesinin 

yüksekliği: 
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h4= SSAT.qA.(1+RS) .tTh /SSBS(m)  

formülü yardımıyla bulunabilir.  

ÖNEMLİ NOT: Yatay akışlı ikincil çöktürme tanklarının eğimli tank dibi ile birlikte 

hesaplanmış toplam derinliği htoplam, akış yönü veya yarıçapın 2/3’lük kısmındaki derinliktir 

ve en az 3 m. olmalıdır. Dairesel ikincil çöktürme tanklarında yan kenar su derinliği 2,5 m.den 

az olmamalıdır. Havuz tabanına 1/12 eğim verilmesi uygundur.  

Yatay Akışlı Tankların Boyutlandırma Kriterleri:  

Tank Boyutu: Dairesel tanklar için genel tank yarıçapları 30 ila 50 metre arasındadır. 

Savakların çevrede yer alması dolayısıyla, savaklar ile büyük dairesel tanklardan temiz suyun 

ayrılması rüzgârın etkisiyle zarar görebilir. Çapı 20 metreden az olan dairesel tanklar düşey 

akışlı tanklar gibi hesaplanmalı ve dizayn edilmelidir.  

Girişler: Giriş yapısının dizaynı ikincil çöktürme tanklarında ayırma performansını çok etkiler. 

Dairesel tanklara giriş hızının 10 cm/sn ye ye kadar hesaplanması tavsiye edilir. Dairesel 

tankların giriş hacimleri geri devir çamurunu kapsayan en yüksek yağışlı hava debisine 

[Qmax,saat. (1+RV) ] göre temas süresi 1 dakika olacak şekilde boyutlandırılmalıdırlar. Giriş 

yapısı çapı, son çöktürme tankı çapının 0,15-0,25 katı kadar seçilebilir.   

ÖNEMLİ NOT: Giriş yapısında yer alan ve son çöktürmelere su girişini sağlayan orifislerin 

kotu h1 ve h4 bölgelerinin arasında kalan bölgelerde uygun bir yerde olacak şekilde 

tasarlanmalıdır  (havuzlara atıksu girişi h2 ve h3 bölgelerinin herhangi bir noktasından 

yapılabilir) 

Çıkışlar: Tankta gerçekleşen atıksuyun ve çamurun ayrılma işlemi hidrolik elverişli çıkış 

dizaynı ile garantiye alınmalıdır. Bu nedenle, iç savaklar yan duvara yeterli mesafede olacak 

şekilde sabitlenmelidirler. Savak taşkın oranı 10 m3/(m. saat) le sınırlanmalıdır ve savaklar her 

iki yanda (çift taraflı savak)  6 m3/(m. saat) debiyle beslenmelidir. 150 kg/l den çok çamur 

hacim indeksi için bu değerler azaltılmalıdır. 

Savak Yükü=(Qmax,saat/Havuz Sayısı)/Savak Uzunluğu  [m3/(m.saat)] formülü 

yardımıyla bulunur.  
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Yüzen çamur ve köpüğün savaklardan taşmasını engellemek için her bir havuzda olması 

gereken köpük tutma perdesi, savaklardan 30 cm mesafede yerleştirilmeli ve bu perdenin dalma 

derinliği 20 cm olmalıdır. 

 

Şekil 65: Köpük Tutma Perdesinin Havuzlara Yerleşimi 

Ayrıca savaklardan gelen suyun toplandığı çıkış toplama kanallarının genişliğinin 0,5-1 m 

seçilmesi uygundur.  

Çamur Toplama Haznesi (Çamur hunileri): 

Dairesel son çöktürme havuzlarının tabanında ve merkezde tasarlanan çamur toplama haznesi 

büyük tasarlanmamalıdır. Bu huniler öyle dizayn edilmelidir ki, çamur burada 

beklenmemelidir. Çamur toplama haznelerinin duvarları belirli bir eğimle inşa edilirler. 

Böylece çamur, toplama kısmına duvarlardan kolaylıkla kayarak düşer. Bu eğimli duvarlar 

mümkün olduğunca düz (pürüzsüz) olmalıdır ve en az 1,7:1 eğimi olmalıdır.  
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Şekil 66: Son Çöktürme Tankları Tasarım Kriterleri 

 

2.4.2.6.2 ÇAMUR AYIRMA SİSTEMİNİN TASARIMI, KISA DEVİR ÇAMUR DEBİSİ 

VE KATI MADDE DENGESİ  

Yatay akışlı dairesel son çöktürme tanklarında tabana çökelen çamur için, havuz yüzeyindeki 

hareketli köprüye monteli sıyırıcılar ve emme (suction) üniteleri kullanılır. Bu çamur ayırma 

ekipmanlarının boyutlandırılması için tankın boyutlarının ve askıda katı madde yüklerinin 

belirlenmesi gerekir.  

Çamur toplama haznelerinde toplanan çamurun debisi (çamur ayırma debisi) (QSR) ve geri devir 

debisi ( QRS)  farklıdır. Çamur sıyırıcılarla çamur toplama haznesi arasında yoğunlaştırma 

bölgesine yani h4 bölgesine kadar Qshort olarak tabir edilen kısa devir çamur debisi oluşur.  Geri 

devir debisi, çamur ayırma debisi ve kısa devir çamur debisinin toplamına eşittir (QRS= QSR+ 

Qshort ) 

Bu doğrultuda aşağıdaki katı madde dengesi yazılabilir:  

QRS. SSRS = QSR.SSBS + QShort.SSAT  [kg/saat] 

Dairesel tanklarda çamur sıyırıcılar için çamur ayırma debisi: 
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QSR=  hSR . a. vSR . DST/4. fSR              [m3/saat ]                   

formülü ile bulunur. Burada;  

hSR: Sıyırıcı yüksekliği 

a: Sıyırıcı kollarının sayısı (tankın yarıçap uzunluğuna bağlı olarak a=1 kol olarak kabul edilir) 

VSR: Köprü hızı 

DST: Son çöktürme tank çapı 

fSR: Ayırma faktörü katsayısıdır.  

Çamur sıyırıcılar için rehber değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 Kısaltma Birim Dairesel Tanklar için 

Çamur Sıyırıcılar 

Sıyırıcı 

Yüksekliği  

hSR m 0,4-0,6 

Köprü Hızı vSR m/saat 72-144 

Ayırma Faktörü fSR - 1,5 

Tablo 10: Dairesel Tanklar İçin Çamur Sıyırıcı Parametreleri 

Kısa devir çamur debisinin (QShort),  geri devir çamur debisinin (QRS) 0,4-0,8 katı olduğu 

deneyimlerle bulunmuştur (QShort= 0,4-0,8. QRS). Yukarıdaki katı madde dengesi yazıldığında 

bu oranı sağlayacak QShort değerinin bulunması gerekir.  

Sıyırıcı köprüsünün bir devri için geçen süre (tSR), 

tSR= π. DST/VSR(saat) formülü ile bulunur.  
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2.4.3 BAŞLICA DİĞER İLERİ ARITMA YÖNTEMLERİ: 

 Membran Bioreaktör (MBR Sistemleri) 

 Dezenfeksiyon 

 Filtrasyon 

 Ters Osmoz 

2.4.3.1 MEMBRAN PROSESLER 

Son yıllarda kullanım alanı giderek artan ve özellikle endüstriyel atıksu arıtımı ve geri kazanımı 

konusunda yaygınlaşan membran teknolojisi, atıksu geri kazanımı ve arıtılmasında kullanılan 

ileri arıtma ve geri kazanım, yeniden kullanım alternatiflerinden biridir. 

Membran, belirli türlerin hareketini kısıtlayan, metal, anorganik veya organik polimerlerden 

yapılan geçirgen veya yarı geçirgen bir malzemedir. 

Genel olarak membran; iki fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve bir tarafından diğer tarafa 

maddelerin seçici bir şekilde taşınmasını sağlayan ince ve geçirgen bir tabaka olarak ifade 

edilir. 

 

(a)                                                                   (b) 

Şekil 67- a,b: Plaka ve Fiber Membranlar 
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2.4.3.2 ULTRAVİYOLE IŞINLARI İLE SULARIN DEZENFEKSİYONU 

Yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları mikroorganizmaların hücre 

zarından içeri süzülür ve DNA’yı oluşturan başta “Timin” adlı nükleik asitler tarafından 

absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri birçok noktasından tahrip olur. DNA’sı 

bozulan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir 

 

(a)                                                                             (b)    

Şekil 68-a ,b: UV Sistemleri 

2.4.3.3 FİLTRASYON 

Filtrasyon işleminin amacı, arıtma işlemine tabii tutulmuş sular içindeki askıda bulunan ince 

katı maddelerin filtrasyon yoluyla uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Filtrasyon sonrasında, 

filtrede tutulan askıda katı maddeler geri yıkama ile uzaklaştırılır. Bu işlemin ardından filtre 

tekrar hizmet vermek üzere devreye alınmaktadır. Granüler filtrelerin geri yıkama işlemi sadece 
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su veya su ile basınçlı hava birlikte uygulanarak gerçekleştirilebilir. Filteler basınçlı veya hızlı 

kum filtresi olarak dizayn edilebilir.  

     

 

Şekil 69 : Basınçlı Kum Filtresi 
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Şekil 70: Hızlı Kum Filtresi 

    

                                               

 

Şekil 71: Hızlı Kum Filtresi 
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3 ARITMA ÇAMURLARI 

Atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamurlar; 

 Yüksek miktarlarda organik madde, 

 Besin maddeleri, 

 Patojen mikroorganizmalar, 

 Çok miktarda su içerdiklerinden mutlak suretle arıtılmak zorundadır. 

Atıksu arıtma tesislerinde çamurun bertarafı önemli olduğu gibi bir o kadar da zordur ve bu 

ünitelerin işletme giderleri tesisin tüm giderlerinin  % 50’sini teşkil edebilir. Bu sebeple arıtma 

tesislerinde oluşan çamurun hangi yöntemlerle bertaraf edileceği büyük önem taşır. Çamur 

bertarafında uygulanan başlıca yöntemler; yoğunlaştırma, stabilizasyon, şartlandırma, 

dezenfeksiyon, suyunu alma, kurutma, kompostlaştırma, yakmadır.  

 

 

Şekil 72: Atıksu Arıtma Çamuru 

3.1 ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA 

Sistemde oluşan çamuru daha konsantre hale getirmek,  dolayısıyla daha küçük hacimdeki 

çamurla uğraşmak ve daha ekonomik çürütücü tankı elde etmek için çamur yoğunlaştırma 

sistemleri kullanılır. Yoğunlaştırma sonucunda katı madde konsantrasyonu 5-6 kat artabilir. 



 

- 120 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

Yoğunlaştırma işlemi çöktürme, yüzdürme ve mekanik gibi metotlarla yapılabilmektedir. 

Yoğunlaşan çamurun hacmi bu sayede azalır ve susuzlaştırma maliyeti azaltılabilir. 

(a)                                                                         (b) 

Şekil 73-a,b: Çamur Yoğunlaştırma Tankları 

3.2 ÇAMUR ÇÜRÜTME (ÇAMUR STABİLİZASYONU) 

3.2.1 Oksijenli (Aerobik) Çamur Çürütme: Arıtma tesisinde elde edilen organik çamurun 

oksijenli ortamda çürütülmesi işlemidir. Burada havalandırıcılar vasıtasıyla çamura oksijen 

kazandırarak mikroorganizmaların reaksiyona girmesi sağlanır. Çürütme havuzunda nutrient 

(besin) olmadığı için verilen oksijenle mikroorganizmalar kendi kendilerini ayrıştırırlar. 

   (a)                                                                                (b)     

Şekil 74-a,b: Oksijenli (Aerobik) Çamur Çürütme Tankları 
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3.2.2 OKSİJENSİZ (ANAEROBİK) ÇAMUR ÇÜRÜTME: Arıtma tesisinde elde edilen 

organik çamurun oksijensiz ortamda çürütülmesi işlemidir. Bu sistemde çamur üstü kapalı 

tanklara alınmakta ve yaklaşık 20 günlük süre içerisinde bu tankta kalmaktadır. Tanka giren 

çamur ısı eşanjörleri ile ısıtılır. Çürüme esnasında yan ürün olarak metan gazı elde edilir. 

            

                         

Şekil 75-a,b: Oksijensiz (Anaerobik) Çamur Çürütme Tankları 

 

 

Şekil 76-a,b: Oksijensiz (Anaerobik) Çamur Çürütme Tankları 
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3.3 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA 

Çamurun nihai uzaklaştırılmasını kolaylaştırmak bakımından katı madde muhtevasının 

artırılması veya su muhtevasının azaltılması yani susuzlaştırılması gerekmektedir. Çamurun 

suyunun alınması ile aşağıdaki faydalar sağlanır. 

 Çamurun su muhtevası azaldığında hacmi de azalacağından nihai uzaklaştırma sahasına 

nakil masrafı azalır. 

 Kürek, kepçe nakil bandı, traktör gibi vasıtalarla taşınabildiğinden sıvı haldeki çamura göre 

daha kolay nakledilebilir. 

 Yakma bahis mevzuu olduğu zaman, su muhtevası azaldığından yakılması daha da 

kolaylaşır. 

 Çamurun nihai olarak araziye serilme durumunda, yeraltına sızma sonucu yeraltı suyunun 

kirlenmesi önlenebilir. 

Çamurun susuzlaştırılması, vakum, pres, yatay band filtre, burgulu pres, santrifüj gibi usullerle 

veya kurutma yatakları ve çamur lagünleriyle sağlanabilir 

Vakum, pres ve yatay band filtre gibi sistemler, makine ve teçhizat gerektiren, yetişmiş elemana 

ihtiyaç gösteren, aynı zamanda yatırım ve işletme maliyetleri çok yüksek olan sistemlerdir. 

      

Şekil 77: Filtre Pres 
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Şekil 78: Belt Filtre Pres 

Şekil 79: Dekantör (Santrifüj) 

Kurutma yatakları ise inşa ve işletme kolaylığı ile nispeten düşük yatırım ve işletme maliyetleri 

sebebiyle diğer yöntemlere göre tercih edilmektedir. Bunların tek mahzurlu tarafı fazla alana 
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ihtiyaç göstermeleridir. İklim şartlarının uygun olduğu hallerde bu mahzur ortadan 

kalkmaktadır. 

 

(a)                                                                             (b) 

Şekil 80-a,b : Çamur Kurutma Yatağı 

3.4 ÇAMURUN NİHAİ BERTARAFI 

Arıtma çamuru yönetim sistemlerinin seçimindeki yaklaşımların bütünsel olması, uygun 

maliyetli alternatiflerin seçimlerinin yanı sıra halk sağlığı ve çevre güvenliği unsurlarını bir 

arada göz önüne alan entegre bir yapıda olması gerekmektedir. Arıtma çamuru arıtım 

sistemlerinin seçimi ya da nihai bertarafında tarımda kullanım, yakma ya da depolama 

alternatifleri değerlendirilirken, konu bir bütün olarak ele alınmalı, arıtma çamuru özellikleri, 

ülke koşulları, ülkenin ekonomisi, bunun yanında da söz konusu bölgeye has koşullar 

değerlendirilerek seçimler yapılmalıdır. 
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Şekil 81: Çamur bertarafı 

 

Şekil 82: Çamur bertarafı 

 

 

  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://enerjienstitusu.com/2016/04/13/izmirde-aritma-camurlari-cimento-uretiminde-ek-yakit-olarak-kullanilacak/&psig=AFQjCNH9dKhpZkqFtNlI8utG9C_xhaxc3g&ust=1480964776192272
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Şekil 83: Çamur bertarafı 

                                                      

Şekil 84: Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanılması 
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3.5 ÇAMUR DENGELEME TANKLARI 

Susuzlaştırma ünitelerine çamurun sabit debide iletilmesi için mekanik susuzlaştırıcılardan 

önce tasarlanırlar. Koku problemiyle karşılaşılmaması ve çamurun çökelip bozunmaması için 

bu tanklara difüzörler ve mikserler teşkil edilmelidir. Ayrıca çöktürme tankları üzerinden alınan 

köpük, flamentli bakterileri içerdiğinden tesis başına değil çamur dengeleme tanklarına 

verilmeli ve çamur ile birlikte bertaraf edilmelidir. 

 

              

 

 

 

 

 

(a)                                                                               (b) 

Şekil 85-a,b: Çamur Dengeleme Tankları 

3.5.1 ÇAMUR DENGELEME TANKLARININ BOYUTLANDIRILMASI:  

Çamur dengeleme tankları mümkün olduğu kadar en az bir asıl bir adet yedek dairesel tank 

olarak tasarlanmalıdırlar. Günlük Fazla Çamur Miktarının (Qw)= (Px/SSRS).1000 formülü 

yardımıyla tespit edildiği havalandırma havuzları kısmında izah edilmiştir. Çamurun bu 

tanklarda bekleme süresi 2-3 günü geçmeyecek şekilde seçilerek bulunan fazla çamur miktarı 

üzerinden tank hacmi belirlenir (Çamur dengeleme tanklarında çamur 2 - 3 günden fazla 

bekletilirse,  bozulma olur, koku ortaya çıkar ve susuzlaştırma işlemi zorlaşır. Bu sebeple bu 

tanklarda çamurun bekletilmesi çok uzun olmayacak şekilde tank hacimleri seçilir). 

Çamur Dengeleme Tankı Hacmi (m3)= Fazla Çamur Miktarı (Qw). Seçilen Tank Bekleme 

Süresi  
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Çamur dengeleme tankı hacmi belirlendikten sonra tankın boyutlandırması gerçekleştirilir.  

Çamur dengeleme tanklarına verilecek hava (Qdhava) = Dengeleme Tankı Hacmi . Gerekli Hava 

60 dakika  (m3/saat) formülü ile bulunur.  

Gerekli Hava: Bu tanklara verilecek hava m3 çamur hacmi başına 0,02-0,04m3/m3.dakika 

olmalıdır.  

Süzüntü Suyu Miktarı, Susuzlaştırıcı ve Polielektrolit Hazırlama Ünitesi Kapasitesinin 

Tespiti: 

Susuzlaştırıcı ekipmanlarının kapasitesi çamur ünitelerinin çalışma süresi dikkate alınarak 

seçilmelidir. Çamur susuzlaştırıcı ekipmanı tipi (dekantör, belt filtre, filtre pres, vb.) ve sayısı 

belirlendikten sonra;  

Susuzlaştırıcı ekipmanlarının kapasitesi= Fazla Çamur Miktarı (Qw) / Seçilen Susuzlaştırıcı 

Ekipman Sayısı / Seçilen Susuzlaştırıcı Ekipman Çalışma Süresi ile basitçe tespit edilebilir.  

Susuzlaştırıcı ekipmanlara çamurun iletilmesini sağlayan pompaların kapasitesi (genellikle 

monopomp kullanılır) = Fazla Çamur Miktarı (Qw) / Seçilen Pompa Sayısı / Seçilen 

Susuzlaştırıcı Ekipman Çalışma Süresi (susuzlaştırıcı ünitelerinin çalışma süresi ile aynı 

olmalıdır) ile belirlenir.    

Süzüntü suyu miktarı basitçe aşağıdaki şekilde hesaplanabilir; 

Susuzlaştırıcıya girecek olan çamurun özgül ağırlığı yaklaşık 1000-1015 kg/m3’dür. 

Susuzlaştırıcıya girecek olan çamurun yüzde olarak katı madde oranını, geri devir çamurundaki 

askıda katı madde konsantrasyonu (SSBS) belirler.  

Örnekle açıklanacak olursa,  son çöktürme kısmında çözümü yapılan örnekte SSRS =7056 

mg/L=7056 g/m3 olarak bulunmuştur.  Bu çamurun özgül ağırlığı 1000 kg/m3 kabul edilirse 

yüzde olarak katı madde oranı (7,056 kg/m3)/(1000 kg/m3).100=0,7056 dır. Yani bu çamurun 

katı madde oranı  %0,7056’dır.  

Çamurun katı madde oranı belirlendikten sonra, 
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Çamurdaki katı madde miktarı = Çamur Debisi . Çamurun Katı Madde Oranı  (m3/gün) ile 

bulunur.  

Susuzlaştırıcı Ekipmanından Çıkan Çamur Miktarı= Çamurdaki Katı Madde 

Miktarı/Susuzlaştırıcıdan Çıkan Çamurun Katı Madde İçeriği. Susuzlaştırıcı Ekipmanı Katı 

Tutma Verimi. 100 

ile kolayca bulunabilir. Burada;  

Susuzlaştırıcıdan Çıkan Çamurun Katı Madde İçeriği ve Susuzlaştırıcı Ekipmanı Katı Tutma 

Verimi 

Seçilen ekipmana bağlı olarak değişmekte olup, üretici firmalardan temin edilmeli veya literatür 

bilgileri kullanılmalıdır. Örneğin susuzlaştırıcı ekipmanı olarak dekantör kullanılacaksa 

Susuzlaştırıcıdan Çıkan Çamurun Katı Madde İçeriği %20-25’dir (Metcalf&Edyy  Sayfa 1562, 

Tablo 14-42 ye göre seçilebilir).   

Katı Tutma Veriminde ise Aralık %90 - %98 dir. (Genellikle alınan değer % 95 dir)  

(Metcalf&Edyy  Sayfa 1593,Tablo 14-48). 

Çamur miktarı bulunduktan sonra, 

Süzüntü Suyu Miktarı (supernatant)= Fazla Çamur Debisi- Susuzlaştırıcı Ekipmanından Çıkan 

Çamur Miktarı  

 ile basitçe bulunabilir.  

Süzüntü suyunun tespit edilmesinden sonra süzüntü suyu pompa sayısı seçilir ve, 

Süzüntü Suyu Pompa Kapasitesi= Süzüntü Suyu Miktarı/Seçilen Süzüntü Suyu Pompa Sayısı 

 ile belirlenir.  

Polielektrolit (PE)  Hazırlama Ünitesi Hesabı; 

Çamur İçin Gerekli PE Miktarı (kg/gün) = Giriş Çamuru Miktarı (Px) (kg/gün)  . PE Dozlama 

Kapasitesi (kgPE / ton Katı Madde) / 1000 kg/ton ile hesaplanır. 
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PE Dozlama Kapasitesi aktif çamur için 5 - 8 kg/ton Katı Madde dir (Metcalf&Edyy Sayfa 

1556, Tablo 14-40). 

Günlük Hazırlanacak PE Çözeltisi Miktarı (m3/gün) = Çamur İçin Gerekli PE Miktarı / 

Hazırlanacak PE Konsantrasyonu Yüzdesi . 100 / 1000 kg/m3 

Hazırlanacak PE Konsantrasyonu Yüzdesi: Genellikle %0,2-0,5 arası alınır.  

Saatlik Hazırlanacak PE Çözeltisi Miktarı (m3/saat) = Günlük Hazırlanacak PE Çözeltisi 

Miktarı(m3/gün)  / Susuzlaştırıcı Ekipmanların Günlük Çalışma Süresi (saat)  

formülü ile hesaplanır.  

Gerekli PE Ünitesi Kapasitesi (m3/saat)= Saatlik Hazırlanacak PE Çözeltisi Miktarı 

(m3/saat)’dır.   

3.6 GERİ DEVİR VE FAZLA ÇAMUR TERFİ MERKEZİ 

Son çöktürme tankının tabanından çekilen çamur teleskopik vanalar yardımıyla alınarak geri 

devir ve fazla çamur terfi merkezlerine iletilmektedir. Alınan çamurun bir kısmı sistemdeki 

mikroorganizma miktarını sabit bir seviyede tutmak amacıyla fosfor tanklarının başına geri 

devir ettirilirken, bir kısmı ise arıtılmak üzere çamur arıtma ünitelerine dalgıç pompalar 

yardımıyla iletilmektedir. Geri devir çamur iletimi mümkün olduğunca havalandırma 

tanklarının üzerinde teşkil edilecek bir kanal yardımıyla yapılmalıdır. 

4 ÜNİTELERLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

1. Tesiste giriş ve çıkışta uygun bir noktada (girişte kum tutucu ve fosfor ünitelerinin arasında, 

çıkışta son çöktürmelerden sonra uygun bir noktada) atıksu debisini ölçmek amacıyla 

debimetreler (ultrasonik, elektromanyetik, vb)  teşkil edilmelidir.  

2. Geri devir ve fazla çamuru ölçmek amacıyla geri devir hattı ve fazla çamur hattında uygun 

bir noktada geri devir ve fazla çamur debisini ölçmek amacıyla debimetreler (ultrasonik, 

elektromanyetik, vb.)  teşkil edilmelidir.  

3. Tesis giriş ve çıkışında (girişte kum tutucu giriş yapısında, çıkışta son çöktürmelerden sonra 

uygun bir yapıda) laboratuvar teknik şartnamesine uygun numune alma cihazı olmalıdır. 

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğü’nün 2012/24 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde 10000 m3/gün ve 
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üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışlarına gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme 

istasyonları kurulmak zorunda olduğundan bu ünitelerin yeri projelerde gösterilecek ve bu 

husus şartnamelerde belirtilecektir.  

4. Tesiste metan ve hidrojen sülfür gazlarının oluşabileceği terfi, teleskopik vana gibi tüm 

ünitelerde bu gazların birikmesini önleyecek tedbirler mutlak suretle alınmalıdır (haznelerin 

üzerini ızgara kapak tasarlayarak havalandırmasını sağlamak gibi)  

5. Son Çöktürme Tankları Dağıtım Yapılarında suyun her bir son çöktürmeye eşit dağıtımını 

sağlamak amacıyla suyun dağıtımı serbest düşü ile sağlanmalıdır. Ancak bu düşü esnasında 

son çöktürme tanklarına hava girişi sebebiyle çamurun kabarmasını önlemek amacıyla bu 

düşü miktarı çok fazla olmamalıdır (mümkün olduğunca 10 cm den fazla düşü 

verilmemelidir).  

6. Çamur ünitelerinde yer alan ve susuzlaştırıcı ünitelere çamurun iletilmesini sağlayan 

monopomplar, çamur dengelemelerden çamurun tamamını boşaltmaya uygun kotta ve 

özellikte seçilmelidir.  

7. Tesiste yer alan tüm ekipmanlara ve konteynırların taşınmasına imkan tanıyacak ulaşım 

yolu yapılmalıdır. Ayrıca ızgara pres gibi ünitelerin süzüntü suları ile drenaj kanallarında 

toplanan suların bağlantıları uygun bir noktadan sağlanmalıdır. 

8. Tasarımda süzüntü suyu dikkate alınarak kütle balans hesabı yapılmalı ve süzüntü suyunun 

geri devir ettirildiği üniteden itibaren tüm hesaplar bu yeni hesaplar üzerinden yapılmalıdır. 

9. Çöktürme tankları üzerinden alınan köpük flamentli bakterileri içerdiğinden tesis başına 

değil çamur dengeleme tanklarına verilmeli ve çamur ile birlikte bertaraf edilmelidir.  

 

5 TESİSİN İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ VE ÖNERİLER 

Bir arıtma tesisinin mümkün olan en iyi arıtmayı sağlaması, verimli ve düzgün şekilde 

işletilmesi, tesis bileşenlerinin ve fonksiyonlarının tümünün tam olarak bilinmesini gerektirir. 

Ancak tesis devreye alınmadan önce genel olarak bazı kontrollerin yapılması gerekmektedir. 
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Yeni Bir Tesiste Yapılacak Kontroller 

Arıtma tesisi inşaatının bittiği ve işletmeye hazır hale geldiği yüklenici tarafından bildirildikten 

sonra tesisin inşaat ve teçhizat açısından gözden geçirilmesi gerekir. Bu kontrol sırasında 

yüklenici firmanın elemanları da bulunmalı ve her bir teçhizatın özellikleri, tamir ve servisleri 

hakkında bilgi verilmelidir. Alet ve makinaların el kitapları da kontrol edilmeli, kitaplarda bu 

tesiste kullanılan teçhizat hakkında yeterli bilgi verilip verilmediği tahkik edilmelidir. 

✓Kontrol Kapakları ve Vanalar; Kapakları ve vanaları açmak- kapamak suretiyle kolayca 

açılıp kapandıkları, kapalı iken su sızdırmazlıkları kontrol edilmelidir. Vana ve kapakların tam 

açık, tam kapalı ve orta-açık duruma gelmesi için gerekli çevirme sayılarını tespit ve not 

edilmelidir. Giriş kapakları açıldığı zaman geliş kanalında taş, kum, vb. birikinti veya başka 

bir madde olup olmadığını kontrol edilmeli, varsa bu maddeler temizlettikten sonra kapak 

kapatılmalıdır. 

✓Savaklar; Savağın bir ucunun diğeri ile aynı seviyede olduğu bir su terazisi ile ölçülmelidir.  

Savakların dengede olmaması, havuzda kısa devrelere sebep olur.  

✓Difüzörler; Difüzör bağlantılarının uygun yapılmış olup olmadığı, gözeneklerinin açık ve 

temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

✓Havuz kontrolleri; Havuzlar ve havuzlar arasındaki kanal veya boru bağlantılarında kum, 

toprak vs. olup olmadığı kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.  

ATIKSU ARITMA TESİSİ TASARIM ÖRNEĞİ 

Qmin: 5 000 m3/gün 

Qort: 10 000 m3/gün 

Qmaks: 15 000 m3/gün olan bir tesis tasarımı aşağıda yer almaktadır: 

IZGARA ÜNİTELERİ TASARIMI:  

Kanal genişliği: 0,9 m 

Izgara kanalı: 1 asıl+1 yedek 

Kanalın eğimi (s): 0,001 
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seçilerek kaba ızgara ünitesi tasarlanmıştır. 

Not: Kaba ızgaralarda ince dikdörtgen çubuk kullanılacaktır. 

Yaklaşım kanalı; 

Açık kanal boyutlandırılmasında en çok kullanılan formül Manning formülüdür. 

K = Q • n / ( B8/3 •J1/2 ) 

Q= Debi (m3/sn) 

n = Pürüzlülük katsayısı ( Beton kanal için n=0.013 ) 

B= Açık kanalın genişliği (B=0.90m) 

J= Kanal taban eğimi ( J=0.001 olarak alınmıştır.) 

Bu formülden K değeri bulunarak, ekte bulunan tablolardan K değerine karşılık gelen (x=h/b) 

değeri okunur. Buradan kanaldaki h su yükseklikleri ve akış hızları hesaplanır. 

Maksimum debi için; 

K=( Qmaks.•n)/(B8/3•J1/2)  

 = (0,174•0,013)/(0,98/3•0,0011/2) 

 = 0,095 

X=hmaks/b=0,295 

hmaks= 0,295•0,9 =0,27 

Vmaks
=Q/A=(0,174)/(0,9•0,27) 

Vmaks=0,73 m/s < 1 m/s 

Minimum debi için; 

K=( Qmin.•n)/(B8/3•J1/2)  

=(0,058•0,013)/(0,98/3•0,0011/2) 

 = 0,032 
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X=hmin/b=0,14 

hmin= 0,14•0,9 =0,13 

Vmin
=Q/A=(0,058)/(0,9•0,13) 

Vmin=0,51 m/s > 0,3 m/s 

Kaba ızgara; 

Kaba ızgara 0,9 m’lik açık kanal üzerine 2 adet (1 asıl+1 yedek) olacak şekilde 

yerleştirilecektir. Kaba ızgaralar 3 cm aralıklı olacak, yatayla 70°’lik açı yapacak ve mekanik 

temizlemeli olacaktır. Çubuk genişliği 1cm olarak alınmıştır. 1 asıl+1yedek olmak üzere 2 

adet kaba ızgara olacaktır. Kaba ızgara kanalı genişliği 0,9 m olacaktır. Kaba ızgaraya 

konacak çubuk sayısı; 

b = s • n + e • (n+1) formülü ile hesaplanacaktır.  

0,9 =0,01 • n + 0,03 • (n+1) 

n=21,75 ≈22 adet çubuk olacaktır. 

Izgara serbest genişliği = b - (n • s) 

=0,9-(22•0,01) 

=0,68 m. 

Çubuklar arası hız: Vmaks=0,174/(0,68•0,27) 

=0,95 m/s  

Vmin=0,058/(0,68•0,13) 

=0,66 m/s <1,25 m/s 

Kaba ızgarada oluşan yük kaybı; 

h1=β• (s/e)4/3 • (V2/2g) • Sin θ 

hmaks= 2,42(10/30)4/3(0,952/19,62)sin70 

=0,024 m. 
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hmin=2,42(10/30)4/3(0,662/19,62)sin70 

=0,012 m.  

KUM TUTUCU ÜNİTELERİ TASARIMI:  

Wkum tutucu: 2,4 m. seçilsin. 

Wyağ/Wkum =0,5 seçilirse; 

Wkum tutucu= Wkum+Wyağ eşitliğinden; Wkum tutucu= Wkum+0,5.Wkum 

 Wkum=1,6 m. Wyağ=2,4-1,6=0,8 m. bulunur. 

Wkum/hsf= 0,85 seçilirse; 

1,6/hsf=0,85 eşitliğinden hsf=1,88 m bulunur.  

Kum tutucu uzunluğu L=10Wkum seçilirse L=16 m bulunur.  

hbel = hsf-0,3 eşitliğinden hbel=1,58 m bulunur. 

w2=0,3•tan45=0,3 m. (α2=45° seçilmiştir). 

w4 ve hkum=0,5 m seçilmiştir. 

 w3=hkum/tanα3 eşitliğinden w3=0,35 m bulunur. (α3=55° seçilmiştir). 

w1= (Wkum+Wyağ)-(w2+2•w3+w4) eşitliğinden, 

w1= 0,9 m bulunur. 

htaban=w1•tanα1 eşitliğinden,  

htaban=0,9 m bulunur.(α1 =45° seçilmiştir). 

hüst= hsf-htaban eşitliğinden, 

hüst=0,98 m bulunur. 

Havuz boyutlandırılması tamamlandıktan sonra gerekli kontroller yapılmalıdır. Bunun için 

öncelikle akım yönündeki kesit alanı ve kum tutucu hacminin hesaplanması gerekir. 

Akım yönündeki en kesit alanı (Aenkesit)= 1,88•2,4-(0,9•0,9/2)-(0,3•0,3/2) 



 

- 136 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

=4,06 m2 

Kum tutucu hacmi (V) = Aenkesit•L eşitliğinden 64,96 m3 bulunur. 

Hidrolik bekletme süresi (t) kontrolü; 

t=V/(Qmaksimum/n) eşitliğinden, t=12,47 dak. (n=2 adet kum tutucu olacaktır.) 

Yatay hız kontrolü; 

Yatay akış hızı=(Qmaksimum/n)/Aenkesit eşitliğinden 0,021 bulunur. (0,021<0,2 m/s) 

Yağ toplama bölümüne gelen hidrolik yükün kontrolü; 

GSL=(Qmaksimum/n)/(Wyağ•L) eşitliğinden 

=24,41m/sa <25 m/sa 

Gerekli hava debisi hesaplamaları; 

Aenkesit>3 m2 olduğu için Qhava= 1,3 Nm3/sa/m3 seçilir.  

Qtoplam hava= 1,3•64,96 =84,45 Nm3/sa 

2 adet kum tutucu olacağından en az 84,45 Nm3/sa kapasiteli, 2 adet blower (hava üfleyici) bu 

kum tutucu ünitesi için uygundur.  
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Şekil 66: Tasarımı yapılan kum tutucu boyutları 

FOSFOR GİDERİM ÜNİTELERİ TASARIMI:  

Atıksuya ait giriş değerleri ve fosfor için deşarj kriteri aşağıda verilmektedir: 

Debi:10.000 m3/gün 

Giriş BOİ=300 mg/L 

Giriş P=10 mg/L 

Yönetmeliğe göre müsaade edilen çıkış P= 1 mg/L 

Tasarlanacak bir atıksu arıtma tesisinde biyolojik olarak ne kadar fosforun giderileceğini,   

TPçıkış=TP giriş - XP,BioP - XP,BM   

formülü yardımıyla bulabiliriz.  

Buna göre; 
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Biyolojik yolla giderilen toplam P=biyolojik olarak giderilen fosfor (0.01-0.015 x BOD) + 

hetetrofik organizmaların bünyelerine aldığı fosfor (0.01x BOD)  

Biyolojik yolla giderilen toplam P= (0.015x300)+(0.01x300)=7.5 mg/L 

Kimyasal yolla giderilen toplam P= XP,prec =TP giriş - XP,BioP - XP,BM -TPçıkış = 10-(0.015x300)-

(0.01x300)-1=1.5 mg/L 

Sonuç olarak bu tasarımda 7.5 mg/L P biyolojik yolla, 1.5 mg/L P ise kimyasal ilavesi ile 

giderilmelidir.  

Oluşacak çamur miktarı hesaplanacak olursa;  

Kimyasal olarak demir kullanıldığı durumda oluşacak çamur miktarı:  

SPd,P= Q x (3 x XP,BioP + 6,8 x XP,prec,Fe )/1000  [kg/gün] formülünden,  

SPd,P= 10.000 x (3 x 4,5 + 6,8 x 1,5 )/1000=237 kg/gün’dür.  

Yani bu tesiste yaklaşık olarak günlük 237 kg biyolojik ve kimyasal yolla fosfor gideriminden 

kaynaklı çamur oluşumu söz konusudur.   

Bir evsel atıksuya ait giriş değerleri ve fosfor için deşarj kriteri aşağıda verilmektedir: 

Debi:10.000 m3/gün 

Giriş BOİ=300 mg/L 

Giriş P=10 mg/L 

Yönetmeliğe göre müsaade edilen çıkış P= 1 mg/L 

Tasarlanacak bir atıksu arıtma tesisinde biyolojik olarak ne kadar fosforun giderileceğini,   

TPçıkış=TP giriş - XP,BioP - XP,BM   

formülü yardımıyla bulabiliriz. 

Buna göre; 

Biyolojik yolla giderilen toplam P=biyolojik olarak giderilen fosfor (0.01-0.015 x BOD) + 

hetetrofik organizmaların bünyelerine aldığı fosfor (0.01x BOD)  



 

- 139 - 
 

 ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ 

Biyolojik yolla giderilen toplam P= (0.015x300)+(0.01x300)=7.5 mg/L 

Kimyasal yolla giderilen toplam P= XP,prec =TP giriş - XP,BioP - XP,BM -TPçıkış = 10-(0.015x300)-

(0.01x300)-1=1.5 mg/L 

Sonuç olarak bu tasarımda 7.5 mg/L P biyolojik yolla, 1.5 mg/L P ise kimyasal ilavesi ile 

giderilmelidir.  

Oluşacak çamur miktarı hesaplanacak olursa;  

Kimyasal olarak demir kullanıldığı durumda oluşacak çamur miktarı:  

SPd,P= Q x (3 x XP,BioP + 6,8 x XP,prec,Fe )/1000  [kg/gün] formülünden,  

SPd,P= 10.000 x (3 x 4,5 + 6,8 x 1,5 )/1000=237 kg/gün’dür.  

Yani bu tesiste yaklaşık olarak günlük 237 kg biyolojik ve kimyasal yolla fosfor gideriminden 

kaynaklı çamur oluşumu söz konusudur.   

HAVALANDIRMA TANKLARI TASARIMI:  

Bir evsel atıksuya ait giriş değerleri ve deşarj kriteri aşağıda verilmektedir: 

Debi:10.000 m3/gün 

Giriş BOİ=300 mg/L              Çıkış BOİ=25 mg/L 

Giriş AKM=400 mg/L  Çıkış AKM=35 mg/L 

Giriş TKN=50 mg/L              ÇıkışTKN=2 mg/L 

OrgN=20 mg/L              OrgN=1,5 mg/L 

NH4N=30 mg/L              NH4N=0,5 mg/L 

Giriş NO3N= 0 mg/L              Çıkış NO3N=8 mg/L 

Giriş TN=50 mg/L   Çıkış TN=10 mg/L 

Giriş TP=10 mg/L   Çıkış TP=1 mg/L 

Çamur yaşı (SRT),  

 Θc≥25•1,072(12-T ) 
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T=15°C için, SRT= 25•1,072(12-15)= 20,29 gün 

T=25°C için, SRT= 25•1,072(12-25)= 10,13 gün 

X=SSAT=MLSS= 3,024 kg/m3 (Son çöktürme havuzuna ait örnek problemde hesaplanmıştır). 

Atıksu kış sıcaklığı 15°C olduğu için tank hacimleri hesaplanırken kış sıcaklığı dikkate 

alınacaktır. 

Karbon gideriminden oluşan çamur miktarının (SPd,C) hesaplanması: 

FT = 1.072 (T-15) = 1.072(15-15)=1 

Yobs H = 0,75 + 0,60. AKMgiriş / BODgiriş – [(1-0,2).0,170.0,75. tss,dim .FT]/ (1+0,17. tss,dim .FT) 

= 0,75+0,60•400/300-[(1-02)•0,170•0,75•20,29•1]/(1+0,17•20,29•1)=1,085 kgXSS/kgCBOD 

Toplam karbon gideriminden kaynaklanan çamur üremesi; 

Spd,C =Yobs H.Q.BODgiriş/1000 

= 3 255 kg/gün 

Fosfor gideriminden oluşan çamur miktarı bir önceki bölümde 237 kg/gün bulunmuştur. Bu 

durumda; 

Karbon ve fosfordan kaynaklanan fazla çamur miktarı; 

PX= SPd=SPdC+SPdP 

=237+3255=3492 kg/gün 

Fazla çamur debisi; 

Qw= (Px/SSRS).1000 

SSRS= 7055 g/m3 ( Son çöktürme havuzuna ait örnek problemde hesabı gösterilmiştir). 

=(3492/7055)•1000 

=494,97 m3/gün 
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Proses havuz hacmi; VT 

Θc= V.X/Px               

= 23430 m3 

Denitrifikasyon Hacminin Tüm Havalandırma Havuzu Hacmine Oranının Belirlenmesi 

(VD/VT) 

(DNcap) = [(CTKNgiriş - CTKNçıkış) . Q / 1000] – WASN+ [(SNO3giriş- SNO3çıkış) . Q / 1000] 

CTKNgiriş= 50 mg/L 

CTKNçıkış : 2 mg/L 

SNO3giriş: 0 mg/L 

SNO3çıkış: 8 mg/L 

WASN= pn . BODgiriş . Q/1000   ( pn; çamur yaşı 20,29 gün>10 gün olduğu için 0,04 

alınacaktır). 

=120 mg/L 

Bu durumda (DNcap) = 280 kg/gün 

DNpot = α x 0,75 x OURC / 2,9 . [VD/VT]  

formülü yardımı ile bulunacaktır. 

OURC = [0.56+0.15.FT.SRT/(1+0.17. FT .SRT)].Q. BODgiriş/1000 

= 3732 kg/gün  

VD/VT=0,2 seçilir. Bu durumda  

Proses tipi Önde Denitrifikasyon ( A2O veya Bardenpho) olduğu düşünülerek α değeri 

hesaplanacaktır.  

α =12.8*(100*Vd/Vt) -0.64  (Saatci Formülü) kullanılarak hesap yapılırsa; 

α = 1,88 bulunur. 

Bulunan değere göre  
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DNpot = α x 0,75 x OURC / 2,9 . [VD/VT]  

=363 kg/gün 

VD/VT oranından VD = 4692 m3 VA = 18768 m3  

Gerekli resirkülasyon oranının belirlenmesi; 

RC= (SNH4-N /SNO3,çıkış) -1            

SNO3,çıkış: 8 mg/L 

SNH4- N = (CTKNgiriş-SorgNçıkış-SNH4çıkış-XorgN,BM) 

=(50-1,5-0,5-0,04•300) 

=36 mg/L 

RC = (36/8)-1 

=3,5 

Mümkün denitrifikasyon verimi = (R+RC)/(1+R+RC) 

R=0,75 geri devir oranı 

RC= 3,5 iç sirkülasyon oranı 

= (0,75+3,5)/(1+0,75+3,5) 

= 0,81 

Mümkün denitrifikasyon verimi = % 81 

HAVA İHTİYACI HESABI:  

Havalandırma havuzu tasarımı yapılmış tesis için hava ihtiyacı; 

Alt=Rakım: 34 m. 

T: 25°C 

Tuzluluk: %o 0,1 

Cs20:  20 °C’de Oksijenin Doygunluk Konsantrasyonu = 9,07 mg/L’dir.  
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CX: Tankta İstenen Oksijen Konsantrasyonu = 2 mg/L 

β : Tuzluluk Faktörü= 0,95 

f: 0,9  

α: 0,67 

fC=-0,1072 x Ln (10,13) + 1,441 1,19 formülünden 1,19 bulunur. 

fN = -0,7887 x Ln (10,13) + 3,6306 formülünden 1,80 bulunur. (burada 10,13 çamur yaşı olup, 

havalandırma havuzları kısmında da açıklandığı gibi atıksu sıcaklığı 25 °C için çamur yaşı Θc 

≥ 25 .1,072 (12-T) formülünden 10,13 gün bulunur). 

FT = 1,072(T°C-15) formülünden 2 bulunur. 

Oksijen Doygunluk Konsantrasyonu CsT = 0.00000000002 . T6- 0.00000002 . T5+ 0.000003 

. T4- 0.0002 . T3+ 0.0098 . T2- 0.4147 . T + 14.622 bağıntısından 8,24 (mg/L) bulunur.  

Alınan Kottaki Basınç (Yükseklik Basıncı Atmosfer Basıncı Oranı) (Pb/Patm)=Exp [ - (9.81 . 

28,97 . Alt / (8.314 . (273 + T)) )]= 1-Alt/9450  bağıntısından;  0,996 bulunur. Su 

Derinliğindeki basınç (Ph/Patm)= Pb/Patm+9,777. Difüzör derinliği . 0,0098688 bağıntısından; 

1,55 bulunur.  

Not: Difüzör derinliği; su yüksekliği 6 m, difüzörlerin tabandan yüksekliği 0,25 m kabul 

edilerek 6-0,25=5,25 m bulunmuştur. 

25 oC ve Tesis Rakımındaki( 34 m) O2 Doygunluk Konsantrasyonu (CsTalt)= Pb/Patm . CsT 

bağıntısından; 8,20 mg/l bulunur.  

T oC ve h Derinlikte Ortalama O2 Doygunluk Konsantrasyonu (CsTHave)= CsTalt/2. (Ph/Patm / 

Pb/Patm + OT / 21) bağıntısından,9,89 mg/l bulunur. 
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Gerçek Oksijen İhtiyacının Hesabı: 

Karbon Giderimi İçin O2 Tüketim Miktarı (OURC) havalandırma havuzlarına ait örnek 

problemde bulunmuştu. Buna göre OURC= 3732 kg/gün olarak alınacaktır. 

Azot Giderimi İçin O2 Tüketim Miktarı (OURN)=4,34.[Q.(TKNgiriş-TKNçıkış)/1000-WASN] 

bağıntısından;  

OURN =1562,4 kgO2/gün olarak bulunmuştur. 

Not: Fazla Çamurla Giderilen Azot Miktarı (WASN) havalandırma havuzlarına ait örnek 

problemde bulunmuştu.  

Denitrifikasyonla kazanılan O2 Miktarı (OURDN)=2,9.[[Q.(TKNgiriş-TKNçıkış)/1000-

WASN]+Q.(NO3giriş-NO3çıkış)/1000] bağıntısından; 

OURDN = 812 kgO2/gün olarak bulunmuştur. 

Buna göre; 

fC=1,  fN=1,80 alınarak; 

Gerçek Hava İhtiyacı AOR= 5 732 kgO2/gün bulunur. 

fC=1,19  fN=1 alınarak; 

Gerçek Hava İhtiyacı AOR=5 037 kgO2/gün bulunur. 

Buna göre AOR= 5 732kgO2/gün alınarak standart oksijen ihtiyacı hesabı yapılacaktır. 

Standart Oksijen İhtiyacı Hesabı (SOR): 

SOR/AOR = Cs20 / [f . α . (β . CsTHave - Cx)] bağıntısından; 

SOR/AOR = 2,03 bulunur.  Buna göre  

SOR= (SOR/AOR) . AOR bağıntısından; 11658 kgO2/gün olarak bulunur. 
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Su Derinliğinde Spesifik Oksijen Transfer Verimi (spOTE)= 9 - 8,63. 10-4. SSAT + 2,56. 10-8. 

SSAT
2 (%/metre) bağıntısından; 

spOTE =6,62 % /metre bulunur. 

Not: Havalandırma havuzları bölümünde örnek problemde SSAT = 3 024 kg/m3 bulunmuştu. 

Standart Oksijen Transfer Verimi (SOTE)= spOTE . hdif (%) bağıntısından;  

SOTE= 38,06 bulunmuştur.  

Havanın yoğunluğu = (Pb/Patm).101325.Havanın Ortalama Mol Kütlesi/ [Gaz Sabiti. (273 + 

T)] bağıntısından;  1,18 kgO2/m
3 bulunur. 

Havadaki oksijen miktarı; 1,18•0,2318=0,27 kg/m3 bulunur.  

Hava İhtiyacı=(SOR.100/SOTE/Havadaki Oksijen Miktarı)/24 (Nm3/saat) bağıntısından;  

Hava ihtiyacı= 4726 Nm3/saat bulunur. 

SON ÇÖKTÜRME TANKLARI TASARIMI:  

SVI değerinin belirlenmesi 

Tasarım SVI değeri 125 L/kg olarak seçilmiştir.  

Son çöktürme havuzunun tabanındaki çamur koyulaşma süresinin belirlenmesi (tTH) 

tTH= 2 saat olarak seçilmiştir.  

Son çöktürme havuzunun taban çamur konsantrasyonu (SSBS) 

SSBS= (106/SVI). tTh
1/3 bağıntısından  

SSBS =10 079 mg/L 

Geri devir çamur konsantrasyonu (SSRS) 

Çökelme tankında sıyırıcı olduğu kabul edilerek; SSRS =  0,7 • SSBS bağıntısından  
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SSRS=  7056 g/m3 bulunur.  

Geri Devir Oranının (RS) Seçilmesi ve Biyolojik Reaktördeki MLSS (SSAT) 

Konsantrasyonunun Hesaplanması 

Yatay akışlı tank tasarımı yapıldığı için; 

QRS= 0,75xQmaks bağıntısından; RS= QRS/Qmaks=0,75  

MLSS= SSAT =RS•SSRS/(1+RS) 

= 0,75•7,056/(1+0,75) 

= 3,024 kg/m3 

Yüzey savak oranı (qA) ve Çamur Hacmi Yüzey yükü Oranı (qSV) 

DSV =SVI •SSAT 

=125•3,024 

= 378  L/m3 

Yatay akışlı tank tasarımı yapıldığı için qSV= 500 L/m2 seçilmiştir.  

qA=qSV/DSV bağıntısından; 

qA=1,323 m3/m2sa bulunur. 

Çöktürme tankı yüzey alanı  

AST= Qmaks,saat/qA bağıntısından, 

AST= 473 m2 

Havuz çapı: 

DST= [(4•AST)/ᴨ]ˆ1/2eşitliğinden, 

DST=24,5 m ≈ 25 m seçilmiştir. 

Son Çöktürme Havuzundaki Bölgeler ve Tank Derinliği 

Temiz su bölgesi (h1) 
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h1=0,5 m. 

Ayırma bölgesi / geri devir bölgesi (h2) 

h2= 0,5.qA.(1+RS)/(1-DSV/1000) bağıntısından, 

h2=1,86 m. 

Yoğun akış ve depolama bölgesi(h3) 

h3= 1,5.0,3.qSV.(1+RS)/500  bağıntısından, 

h3= 0,79 m. 

Yoğunlaştırma (thickening) ve çamur ayırma bölgesi (h4) 

h4= SSAT.qA.(1+RS) .tTh /SSBS bağıntısından 

h4= 1,39 m bulunur. 

htot=h1+h2+h3+h4 

=0,5+1,86+0,79+1,39= 4,54 m.  

Taban eğimi = 1/12 alınırsa; 

hside= htot-(DST/2)•1/3•1/12 eşitliğinden, 

= 4,19 m. 

hcent=htot+(DST/2)•2/3•1/12 eşitliğinden, 

=5,23 m.  

Son çöktürme havuz tabanındaki konik kısmın yüksekliği; 

hkon=Taban eğimi•(DST/2) eşitliğinden, 

hkon=1,04 m.  

Çamur ayırma sisteminin tasarımı, kısa devir çamur debisi ve katı madde dengesi: 

hSR=0,4m 
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vSR=72 m/sa 

fsr=1,5 seçilirse, 

QSR=  hSR . a. vSR . DST/4. fSR   bağıntısından;    

=270  m3/sa  

QRS. SSRS = QSR.SSBS + QShort.SSAT     bağıntısından  katı madde dengesi yazılırsa; 

QShort= 194 m3/sa  (QShort 0,4-0,8•QRS  arasındadır). 

ÇAMUR ÜNİTELERİ TASARIMI:  

Çamur susuzlaştırma işlemi dekantörlerle yapılacak olup öncesinde 1 asıl 1 yedek çamur 

dengeleme ünitesi tasarlanmıştır.  

Havalandırma tankları tasarım hesap kısmında Fazla Çamur Miktarı, Qw=494,97 m3/gün 

olarak bulunmuştur.  

Bekleme süresi=18 saat (0,75 gün) seçilsin. Buna göre;  

Çamur Dengeleme Tankı Hacmi (m3)= Fazla Çamur Miktarı (Qw). Seçilen Tank Bekleme 

Süresi bağıntısından;                         = 494,97•0,75=371,23 m3 bulunur. 

Rezerv yüksekliği (h)=4 m seçilsin. Buna göre;  

Dengeleme tankı alanı (A)= V/h bağıntısından; 

= 92,81 m2 bulunur.  

A=ᴨD2/4 bağıntısından D= 10,87 m bulunur. D=11 m seçilirse yeni hacim; 

(ᴨ112/4)•4 = 380,13 m3 bulunur. Bu durumda; 

Bekleme süresi (h) = 380,13/494,97 =0,77 gün bulunur.  

Çamur dengeleme tanklarına verilecek hava (Qdhava) miktarı için gerekli hava 0,02 

m3/m3.dakika  seçilirse;  

Qdhava = 92,81•0,02•60 

=111,37 m3/saat bulunur.  
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Çamurun katı madde oranı= %0,7 ise buna göre; 

Çamurdaki katı madde miktarı = 494,97•0,007 

=3,465 m3/gün bulunur.  

Susuzlaştırıcı ekipmanı olarak dekantör kullanılacaktır. Buna göre  

Dekantörden çıkan çamurun katı madde içeriği %25 

Katı tutma verimi ise %95 seçilmiştir.  

Bu bilgilere göre dekantörden çıkan çamur miktarı; 

=3,465/25•95 

=13,19 m3/gün 

Süzüntü suyu miktarı=fazla çamur debisi-susuzlaştırıcı ekipmanından çıkan çamur miktarı 

bağıntısından;  

=494,97-13,19=481,78 m3/gün olarak bulunur. 

Dekantöre giriş çamur miktarı (Px)= 3492 kg/gün olan tesis için PE miktarını hesaplayalım.  

PE dozlama kapasitesi 6 kg/ton katı madde seçilirse; 

Çamur için gerekli PE miktarı =3492•6/1000 

=20,952 kg/gün  

Hazırlanacak PE konsantrasyonu yüzdesi % 0,2 seçilirse; 

Günlük hazırlanacak PE çözeltisi miktarı=20,952/0,2•100/1000 

=10,48  m3/gün 

Dekantörün 16 saat çalışacağı kabul edilirse; 

Saatlik hazırlanacak PE çözeltisi miktarı; 

=10,48/16=0,65 m3/saat=655 l/saat. 

Gerekli PE ünitesi kapasitesi 655 l/saat seçilir.  
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X K X K X K X K X K X K 

0,005 0,000145 0,255 0,077988 0,505 0,201074 0,910 0,428124 2,600 1,456670 7,600 4,588591 

0,010 0,000458 0,260 0,080117 0,510 0,203727 0,920 0,433944 2,700 1,518750 7,700 4,651453 

0,015 0,000895 0,265 0,082341 0,515 0,206387 0,930 0,439772 2,800 1,580887 7,800 4,714319 

0,020 0,001436 0,270 0,084578 0,520 0,209051 0,940 0,445606 2,900 1,643075 7,900 4,777188 

0,025 0,002069 0,275 0,086829 0,525 0,211721 0,950 0,451448 3,000 1,705310 8,000 4,840059 

0,030 0,002786 0,280 0,089094 0,530 0,214395 0,960 0,457295 3,100 1,767588 8,100 4,902934 

0,035 0,003580 0,285 0,091371 0,535 0,217075 0,970 0,463150 3,200 1,829986 8,200 4,965812 

0,040 0,004444 0,290 0,093661 0,540 0,219759 0,980 0,469010 3,300 1,892260 8,300 5,028692 

0,045 0,005375 0,295 0,095963 0,545 0,222449 0,990 0,474877 3,400 1,954648 8,400 5,091575 

0,050 0,006368 0,300 0,098278 0,550 0,225143 1,000 0,480750 3,500 2,017066 8,500 5,154460 

0,055 0,007420 0,305 0,100604 0,555 0,227842 1,020 0,492513 3,600 2,079513 8,600 5,217348 

0,060 0,008527 0,310 0,102942 0,560 0,230545 1,040 0,504299 3,700 2,141986 8,700 5,280238 

0,065 0,009686 0,315 0,105291 0,565 0,233253 1,060 0,516107 3,800 2,204484 8,800 5,343131 

0,070 0,010895 0,320 0,107652 0,570 0,235966 1,080 0,527936 3,900 2,267005 8,900 5,406026 

0,075 0,012152 0,325 0,110023 0,575 0,238683 1,100 0,539785 4,000 2,329548 9,000 5,468923 

0,080 0,013454 0,330 0,112405 0,580 0,241404 1,120 0,551654 4,100 2,392110 9,100 5,531822 

0,085 0,014799 0,335 0,114797 0,585 0,244129 1,140 0,563541 4,200 2,454691 9,200 5,594723 

0,090 0,016186 0,340 0,117199 0,590 0,246859 1,160 0,575446 4,300 2,517290 9,300 5,657626 

0,095 0,017613 0,345 0,119612 0,595 0,249593 1,180 0,587368 4,400 2,579905 9,400 5,720530 

0,100 0,019079 0,350 0,122034 0,600 0,252331 1,200 0,599387 4,500 2,642536 9,500 5,783437 

0,105 0,020581 0,355 0,124466 0,610 0,257819 1,220 0,611262 4,600 2,705181 9,600 5,846345 

0,110 0,022118 0,360 0,126907 0,620 0,263322 1,240 0,623232 4,700 2,767839 9,700 5,909256 

0,115 0,023690 0,365 0,129357 0,630 0,268841 1,260 0,635218 4,800 2,830511 9,800 5,972167 

0,120 0,025294 0,370 0,131817 0,640 0,274374 1,280 0,647217 4,900 2,893194 9,900 6,035081 

0,125 0,026930 0,375 0,134285 0,650 0,279922 1,300 0,659230 5,000 2,955890 10,000 6,097996 

0,130 0,028597 0,380 0,136762 0,660 0,285484 1,320 0,671257 5,100 3,018596   
0,135 0,030294 0,385 0,139247 0,670 0,291059 1,340 0,683297 5,200 3,081312   
0,140 0,032019 0,390 0,141741 0,680 0,296647 1,360 0,695349 5,300 3,144038   
0,145 0,033772 0,395 0,144242 0,690 0,302248 1,380 0,707413 5,400 3,206773   
0,150 0,035551 0,400 0,146752 0,700 0,307862 1,400 0,719489 5,500 3,269517   
0,155 0,037357 0,405 0,149270 0,710 0,313488 1,420 0,731577 5,600 3,332270   
0,160 0,039188 0,410 0,151795 0,720 0,319125 1,440 0,743675 5,700 3,395030   
0,165 0,041043 0,415 0,154328 0,730 0,324774 1,460 0,755783 5,800 3,457798   
0,170 0,042922 0,420 0,156869 0,740 0,330434 1,480 0,767902 5,900 3,520573   
0,175 0,044824 0,425 0,159417 0,750 0,336105 1,500 0,780031 6,000 3,583355   
0,180 0,046748 0,430 0,161972 0,760 0,341787 1,550 0,810395 6,100 3,646144   
0,185 0,048694 0,435 0,164534 0,770 0,347479 1,600 0,840815 6,200 3,708938   
0,190 0,050661 0,440 0,167102 0,780 0,353181 1,650 0,871286 6,300 3,771739   
0,195 0,052648 0,445 0,169678 0,790 0,358893 1,700 0,901806 6,400 3,834546   
0,200 0,054655 0,450 0,172260 0,800 0,364615 1,750 0,932370 6,500 3,897357   
0,205 0,056682 0,455 0,174849 0,810 0,370346 1,800 0,962976 6,600 3,960175   
0,210 0,058727 0,460 0,177444 0,820 0,376086 1,850 0,993621 6,700 4,022997   
0,215 0,060791 0,465 0,180046 0,830 0,381835 1,900 1,024303 6,800 4,085824   
0,220 0,062873 0,470 0,182654 0,840 0,387593 1,950 1,055019 6,900 4,148655   
0,225 0,064972 0,475 0,185268 0,850 0,393359 2,000 1,085767 7,000 4,211491   
0,230 0,067088 0,480 0,187888 0,860 0,399133 2,100 1,147352 7,100 4,274331   
0,235 0,069221 0,485 0,190513 0,870 0,404916 2,200 1,209044 7,200 4,337176   
0,240 0,071369 0,490 0,193145 0,880 0,410707 2,300 1,270831 7,300 4,400824   
0,245 0,073534 0,495 0,195782 0,890 0,416505 2,400 1,332703 7,400 4,462876   
0,250 0,075713 0,500 0,198425 0,900 0,422311 2,500 1,394652 7,500 4,525731   

Tablo 11: X-K Değerleri 
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1. ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIM ALANLARI 
 Tarımsal sulama 

 Kentsel kullanım 

 Parklar, rekreasyon alanları, spor tesisleri, otoyol kenarları 

 Golf merkezleri 

 Yangın söndürme 

 Araç yıkama tesisleri 

 Endüstriyel kullanım 

 Soğutma suyu 

 Proses suları 

 Kazan besleme 

 Tesis yeşil alan sulaması 

 İnşaat projelerinde toz kontrol ve beton üretimi 

 Yangın söndürme 

 Habitat, yüzeysel suların ve rekreasyon alanların beslenmesi 
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 Yeraltı suyu beslenmesi/enjeksiyonu 

 

 

 

Şekil 87: Dünya Genelindeki Atıksu Geri Kazanım Uygulamaları 

 

 

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan kuraklıklar ve artan su talebi sebebiyle, 

arıtılmış suların kentsel, endüstriyel ve sulamada kullanılmak üzere geri kazanımı gün geçtikçe 

önem kazanmaktadır. Atıksuların özellikle sulama amacıyla yeniden kullanımı; tarımsal 

alanların sulanması, su rezervuarlarının korunması ile tarla ve bitkilerin gübre ihtiyacını 

azaltmak için doğal yöntemlerle zenginleştirilmesi açısından oldukça uygun bir alternatiftir.  

Ülkemizde suyun %72’si tarımda, % 12’si sanayide ve %16’sı ise içme ve kullanma amaçlı 

olarak kullanılmaktadır. Arıtılmış atıksularının yeniden kullanılmasının ülkemiz açısından 

önemi Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında (2014-

2018) Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre Başlığı 981. Maddede “arıtılan atıksuların 

yeniden kullanımı özendirilecektir” ifadesiyle de vurgulanmıştır. Son yıllarda tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de arıtma tesisi çıkış suları bir su kaynağı olarak değerlendirilmekte ve 

bu kapsamda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Konya Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım 

Tesisi, Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Tesisi, Kocaeli Atıksu Arıtma Tesisleri 

Geri Kazanım Tesisi bunlardan başlıcalarıdır.  
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Genel Müdürlüğümüz tarafından Ergene Havzası’nda inşaatları tamamlanan 12 adet ileri 

biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinde ve yürütülen diğer projelerde alıcı ortamlardaki evsel 

kaynaklı kirliliğin önlenmesi hedeflenmekle birlikte,  AAT çıkış sularının Hızlı Kum Filtresi 

ve/veya UV Dezenfeksiyon yöntemi uygulandıktan sonra sulama suyu olarak kullanılmasını 

sağlayacak projelerde hazırlanmaktadır. Yapılan projelerin yatırıma dönüştürülmesi ile su 

kıtlığı eşiğinde olan ülkemizde;   

 Su tasarrufu sağlanacak, 

 Kurak geçen mevsimlerde alternatif su kaynağı elde edilecek, 

 Atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve ekonomik olarak uzaklaştırılması 

mümkün olacak, 

 Yapay gübre ihtiyacını azaltarak besin maddesinden tasarruf sağlanacak, 

 Bitki veriminde artış sağlanacaktır.  

Bu kapsamda Kurumumuz tarafından yürütülen başlıca çalışmalardan olan Afyonkarahisar-

Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması ve Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının 

Sulama Kullanılması Amacıyla Dezenfeksiyon Üniteleri’ne ait bilgiler aşağıda 

verilmektedir. 

1.1 AFYONKARAHİSAR-MERKEZ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ SULAMASI 

Afyonkarahisar ili Ege Bölgesinde yer almasına rağmen karasal iklimin etkisi altındadır. Yıllık 

yağış ortalaması 458 mm. olup genellikle yağışlar kış ve ilkbahar aylarında olmaktadır.  

Afyonkarahisar, aldığı yağış oranına bağlı olarak gerek yerüstü su potansiyeli (YÜS) gerekse 

de yeraltı su potansiyeli (YAS) olarak yetersiz bir ilimizdir. 

Yöre halkının ağırlıklı olarak geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılık olan Afyonkarahisar İlinde 

sulanabilir arazi 486.068 ha iken var olan su potansiyeli ile 314.167 ha’ lık bir alan 

sulanabilmektedir. Afyonkarahisar’da tek bir damla ziyan edilmeden faydaya dönüştürülse bile 

sulanabilir arazilerin % 35’ine hiç su verilememektedir.  

Kapalı bir havza olan Afyon ovası ve Akarçay havzasında sulanan alanların sınırlılığı tarımsal 

üretimde verim düşüklüğüne neden olduğu gibi, ürün çeşitliliğini de sınırlandırmaktadır. Bu 

nedenlerle, sulanan tarım alanlarının arttırılmasına ve bu konuda yeni projeler ve altyapı 

yatırımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Su ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak 
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kaynaklardan birisi de atıksuların arıtılarak sulamada kullanılmasıdır. Atıksuların yeniden 

kullanımı hem yüzey ve yer altı sularının kirlenmesini engellerken hem de tarımsal sulama için 

kaynak oluşturmaktadır. Atıksuların yeniden kullanımı; tarımsal alanların sulanması, su 

rezervuarlarının korunması ve gübre ihtiyacını azaltmak için besinler (nutrient) ile tarla ve 

bitkilerin doğal zenginleştirilmesi açısından oldukça uygun bir alternatiftir. 

Afyonkarahisar ilinde su potansiyelinin az oluşu, sulu tarıma olan büyük olan talepler, 

Belediyenin duyarlılığı doğrultusunda gerekli fizibilite, proje, planlama çalışmalarına 2012 

yılında başlanılmıştır, 2013 yılında Afyonkarahisar ili Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme 

Birliği tarafından Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının yeniden 

kullanılması amacıyla “Akarçay Havzasında Arıtılmış Atıksuların Yeniden 

Kullanılmasının Araştırılması” çalışması yaptırılmıştır. 

Akarçay Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yaptırılan Afyonkarahisar Merkez İleri 

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 300.000 kişinin ihtiyacını karşılamaktadır. Atıksu arıtma tesisi, 

organize sanayi bölgesi ile birlikte 9 ayrı belediye ve 10 farklı köye hizmet vermektedir. Tesiste 

günlük 44.000 m3 evsel ve sanayi nitelikli atıksu, ileri biyolojik arıtma tekniğiyle arıtılmaktadır. 

Arıtılmış su 350 metre mesafedeki Akarçay’a deşarj edilmektedir. 

 

Şekil 88: Afyonkarahisar Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
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Çalışma kapsamında yapılan analizler sonucu elde edilen veriler ışığında tarımsal sulama 

amaçlı teknoloji seçimi aşamasında mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler dikkate alınarak 

geri kazanım sisteminin filtrasyon sonrası dezenfeksiyon ünitelerinden oluşması ön plana 

çıkmıştır. Filtrasyon ünitesinin tasarımı ve kapasitesi alternatifli olarak (mikrofiltrasyon, 

ultrafiltrasyon ve ters ozmoz ) ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile birlikte değerlendirilmiştir. 

Çalışma neticesinde atıksuyun arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra hızlı kum filtresi ve UV 

dezenfeksiyon yöntemi uygulandıktan sonra tarımsal sulamada kullanılması kararlaştırılmıştır.  

Bu kapsamda 10.10.2014 tarihinde Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme 

Birliği ile yapılan protokol gereği “Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım 

Tesisleri” proje çalışmalarının kontrollüğü Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi alanında inşa edilecek Geri Kazanım Tesisleri 

Projesi kapsamında 6 adet hızlı kum filtresi, 2 adet kanal tip UV dezenfeksiyon ünitesi, arıtılmış 

atıksuların yaklaşık 20 dakika depolanmasını sağlayan 1032 m3 hacminde arıtılmış su tankı, 

geri yıkama suyu tutma tankı, klor dozlama üniteleri projelendirilmiştir. Arıtılmış su tankında 

geçici olarak depolanan sular, Birlik tarafından yapılacak sulama deposuna pompalar vasıtası 

ile iletilecek ve sulama amacıyla kullanılacaktır.  

Şekil 897: Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Alanında İnşa Edilecek Geri 

Kazanım Tesisleri 
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Şekil 90: Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Tesisi Üniteleri 

 

Afyonkarahisar İli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi deşarj sularının dezenfekte edilerek Karaaslan 

Köyü (747 ha)  ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma 

ve Uygulama Çiftliği (158 ha) olmak üzere toplam alanı 905 ha olan tarım arazilerinin pompajlı 

olarak sulanması amacıyla “Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması” işi 

inşaat çalışmaları DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  İş kapsamında; 

Yüksek Basınçlı Borulu Sistemi ile brüt 905 ha alanı sulayacak tesisler hızlı kum filtresi 

üniteleri ve UV sistemlerinden oluşan dezenfeksiyon üniteleri ile 0,5 MW kurulu güce sahip 

GES tesisinin inşası ve tüm tesislerin 3 yıl süre ile işletilmesi bulunmaktadır.  
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Şekil 91: Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulama Alanları 

 

ÜNİVERSİTE ARAZİLERİ                     (158 HA)   

KARAASLAN KÖYÜ ARAZİLERİ       (747 HA)                 

Şekil 92: Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulama İnşaat Çalışmaları 
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Şekil 93: Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulama İnşaat Çalışmaları 

Proje Karakteristik Bilgileri 

Su Kaynağı Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi 

Afyonkarahisar Merkez İleri Biyolojik 

Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Tesisi 

Kapasitesi  

44.000 m3/gün 

Sulanacak Alan  9.050 dekar 

 -34.250 m Muhtelif çaplarda HDPE (Ana 

hat ve Yedek hatlar) ve Çelik (İsale) boru 

hatları, yükleme havuzu ve sanat yapıları 

 

-Hızlı Kum Filtresi ve Ultraviyole 

üniteleri, pompa binası 

 

-Tesisin elektrik temini için Güneş Enerjisi 

Sistemi  (500 kWe Şebeke Bağlantılı Ges 

(Fotovoltatik) Sistemi 

 

Basma Yüksekliği 95.25 m 

Sulama Dönemi Mayıs-Ekim (6 ay) 

Ürün Deseni Bilgileri 

(Projenin uygulanmaya başlaması ile birlikte 

ürün deseni ve üretim şekli de değişecektir) 

Hububat (%15)  

Haşhaş (%5) 

Şeker Pancarı (%4) 
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Sebze (%6) 

Patates (%20) 

Fasulye- Bakliyat (%6) 

Silajlık Mısır (%20) 

Yonca (%15) 

Lahana (%4) 

Meyve (%5) 

Tablo 12: Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Proje Karakteristik Bilgileri 

 

1.2 KİLİS ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARININ SULAMADA 

KULLANILMASI AMACIYLA DEZENFEKSİYON ÜNİTELERİ PROJE YAPIMI 

Kilis ilinde su ihtiyacı, Suriyeli sığınmacıların sebep olduğu hızlı nüfus artışı ile ciddi bir sorun 

haline gelmiştir. Bölgede yaşanan su talebini karşılamak amacıyla Belediyesi ve ilgili kurumlar 

tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu doğrultuda Kilis Belediye Başkanlığı; Kilis İli Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış 

sularının deşarj edildikten sonra çiftçiler tarafından kullanılmasının engellenemediği, Suriyeli 

sığınmacılar sebebiyle artan nüfusun su arzında sıkıntıya neden olduğu belirtilerek, mevcut 

içmesuyu kaynaklarının tarımsal sulamada kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla arıtılmış 

atıksuların sulamada kullanılması için gerekli proje ve sulama sistemlerinin Genel 

Müdürlüğümüz tarafından yapılmasını talep etmiştir. 

Belediyenin talebi doğrultusunda Kilis İlinin evsel atıksularının arıtıldığı Kilis Atıksu Arıtma 

Tesisi deşarj sularının sulama kriterlerine getirilerek tarım arazilerinde yeniden kullanılması 

amacıyla başlatılan  “Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılması 

Amacıyla Dezenfeksiyon Üniteleri Proje Yapımı” işi tamamlanmıştır.  

Kilis Atıksu Arıtma Tesisi karbonun yanında azot ve fosfor arıtımı yapacak şekilde ileri 

biyolojik arıtma prosesi olarak çalışan, 2. Kademe üniteleri 2018 yılında devreye alınmış bir 

tesistir.  Arıtılmış suyun sulama suyu olarak kullanılabilmesine imkan tanıyacak şekilde 

dezenfeksiyonu için 5 adet hızlı kum filtresi ve bu üniteleri takiben kanal tip UV sistemi 

kullanılacaktır. Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ek-7: Arıtılmış Atıksuların 

Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterlerinde belirtilen nihai bakiye klor miktarı sağlamak 
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için UV ünitesinin ardından klorlama işlemi de gerçekleştirilecektir. Bu amaçla klor temas tankı 

tasarlanmıştır. Ayrıca bu sistemler için gerekli diğer üniteler de (geri yıkama suyu tutma tankı, 

geri yıkama deposu, gaz klor binası, terfi haznesi, vana yapıları, dağıtım yapıları, vb.) 

tasarlanmıştır. 

 

Şekil 94: Kilis AAT ve Dezenfeksiyon Üniteleri Genel Yerleşim Planı 

 

 



 

- 163 - 
 

 ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANILMASI 

 

 

Şekil 95: Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Sulama Alanları 

 

Proje Karakteristik Bilgileri 

Su Kaynağı Kilis Atıksu Arıtma Tesisi 

Kilis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 

Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi  

Ortalama:   30.000 m3/gün 

Maksimum: 40.000 m3/gün 

 

Sulanacak Alan  Toplam: 472 ha (Kapalı Boru Sistemi) 

 

 - Hızlı Kum Filtresi ve Ultraviyole 

üniteleri 

 

-Geri yıkama suyu tutma tankı, geri 

yıkama deposu, gaz klor binası, terfi 

haznesi, vana yapıları, dağıtım yapıları vb 
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Ürün Deseni Bilgileri 

 

Patlıcan 

Kabak 

Domates  

Mısır 

Salatalık 

Karpuz 

Üzüm 

Tablo 13: Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Proje Karakteristik Bilgileri 

 

 

2. KULLANILMIŞ SULARIN YENİDEN KULLANILMASINDA COVID-19 

ÖNLEMLERİ 

 

Aralık 2019'da ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve solunum yolu rahatsızlığına 

yol açan COVID-19 hastalığı kısa sürede birçok ülkeye yayılarak çok sayıda insanın ölümüne 

neden olmuş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir. 

Ülkemizde de Mart 2020 ortalarında kendini gösteren salgının durdurulması, halk sağlığına 

etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için bir dizi önlemin alınması gerekmektedir. Bu 

önlemler arasında “Su ve Atıksu” yönetimi de büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle Su ve Atıksu konularında çalışan uzmanlar için virüsün yayılma yolları, neden olduğu 

problemler, çalışanların ve halk sağlığının korunması için alınabilecek önlemler konusunda 

bilgi sahibi olmak büyük önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde atıksularda 

koronavirüs tespit edilmiş olsa da henüz virüsün su kaynakları ya da atıksu yoluyla bulaştığına 

dair hiç bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak salgın hastalıklar sırasında enfeksiyon riskinin 

artacağı göz önünde bulundurularak, ham atıksu ya da kullanılmış sularla temas etme riski 

bulunanlar için fazladan koruyucu önlemlerin alınmasında fayda vardır. Bu durum sadece 

COVID-19 için değil tüm salgın hastalıklar için geçerlidir. Bu kapsamda Ülkemizde COVID-

19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak; Çevre Yönetimi 
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Genel müdürlüğü tarafından 08/04/2020 tarihinde “COVID-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine 

İlişkin Önlemler (2020/13)”  konulu Genelge yayımlanmış olup; 

 Atıksu arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra bitki ve yeşil alan sulamasında kullanılan 

arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanması, 

 Atıksu arıtma tesislerinden arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsularda, deşaıj noktası 

mansabında rafting, yüzme, tahıl yıkama, vb. faaliyetlere izin verilmemesi veya izin 

verilmesi durumunda tesis çıkışında dezenfeksiyon uygulanması, 

 Atıksu arıtma tesislerinde çalışan personelin sağlığının korunması için İş Sağlığı ve 

Güvenliği dokümanlarında belirtilen ve patojenlere karşı da koruma sağlayan standart 

önlemlerin titizlikle uygulanması; atıksuyla doğrudan temastan ve spreyinin 

solunmasından kaçınmak, koruyucu giysi, eldiven, gözlük, yüz siperi, maske, ayakkabı 

vb. kişisel koruyucu donanım kullanımı ve kullanılmış malzemelerin hijyenizasyonu ve 

bertarafı konularında gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda tedbirlere uyulmasına 

hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.  
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ATIKSU TOPLAMA SİSTEMLERİ 

Su kirliliği, sağlıklı bir şekilde yaşamamıza ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sadece insanları değil, 

aynı zamanda yaşamak için suya bağımlı sayısız diğer bitki ve hayvanları da tehdit eden 

dünyanın en büyük sağlık riskidir. 

(a)                                                                         (b) 

Şekil 96-a,b: İstanbul Haliç öncesi ve sonrası 

Kaynaklarına göre su kirliliği, iki farklı sınıfta incelenmektedir. 

1 NOKTASAL KİRLİLİK 

Noktasal kirlilik, bir su havzasının su borusu veya hendek gibi belli bir noktadan kaynaklanan 

atıklarla kirlendiğini gösterir. Bu tür kirliliğin kaynakları arasında bir arıtım tesisinden 

boşaltılan evsel atıklar, fabrika atıkları veya rögar taşkınları yer almaktadır. 

2 YAYILI KİRLİLİK 

Yayılı kirlilik belirli ve tek bir kaynağı olmayan, yayılmış durumdaki kirliliklere verilen 

isimdir. Bu tür kirliliğin nedeni, küçük oranda bazı kirletici maddelerin zamanla birikerek bir 

yerde yığılmasıdır. Bir tarım arazisinde gübrelenmiş alanlardan sızan ve zamanla biriken azotlu 

bileşiklerin oluşturduğu kirlilik buna en bilinen örnektir. 

Atıksu toplama sistemleri, atıksuları toplayarak merkezi bir arıtma tesisine iletmek için 

kullanılır. Ev ve binalarda oluşan atıksular kanalizasyon sistemine parsel bacalarından bir 

bağlantı ile ulaşırlar. Bu bağlantılar kanalizasyon sisteminin yan dallarına eklenir. Bu yan dallar 

genellikle caddelerde cazibeli giderek diğer bina ve evlerden de servis hatlarını kendine 

bağlayarak “şebeke” adı verilen daha büyük hatlara akarlar. Şebeke ise ana kolektör denilen 
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sistemdeki en büyük hatları oluşturmak üzere kesişir. Bir ana kolektör, herhangi bir şebeke 

kesimi olmayan bir iletim hattıdır. Atıksu arıtma tesisine atıksular bu kolektör hatı ile ulaşır. 

 Ülkemizde genellikle yağmur suları atıksu kanalı ile birleşerek atıksu arıtma tesisine gelir. Bu 

tarz kanalizasyon sistemlerine bileşik sistem adı verilir. Atıksular ile yağmur sularının ayrı ayrı 

toplandığı sistemlere ise ayrık sistem denir. Bu sistemlerde atıksular arıtma tesisine getirilirken 

yağış suları yakındaki bir su kaynağına yönlendirilir (deniz, göl ya da nehir gibi). Bileşik ve 

ayrık sistemin dışında kısmen ayrık sistemler de vardır.                

3 BİRLEŞİK SİSTEM 

Binalardan, sanayiden gelen atıksular ile caddelerden gelen yağmur suyunun aynı boru kanalları 

ile toplandığı kanalizasyon sistemidir. 

 

         

Şekil 97: Birleşik sistem Atıksu şebeke sistemi diyagramları 

4 AYRIK SİSTEM 

Bina ve sanayilerden gelen atıksular için ayrı kanalın, sokak ve caddelerden gelen yüzeysel 

sular için ayrı kanalın kullanıldığı kanalizasyon sistemidir.  
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Şekil 98: Ayrık sistem Atıksu şebeke sistemi diyagramları 

Ülkemizde birçok şehirde toplama hattının bileşik sistem olmasından dolayı tesislere yüksek 

hacimde seyreltik atıksu gelmektedir. Bu durum atıksu arıtma tesislerinde yüksek enerji 

gereksinimi ve biyolojik arıtma ünitelerinde arzu edilen biyolojik büyüme oranlarının 

sağlanamaması gibi sorunlara sebep olmaktadır. 

Ayrık sistemin en büyük avantajı atıksu arıtma tesislerine atıksuların daha konsantre ve düşük 

hacimde gelmesidir. 

Birleşik sistem yerleşim yerlerinde yağmur suyu atık suya nazaran çok fazladır. Evsel atık su 1 

birim ise yağmur suyu 40-800 birim kadardır. 

Birleşik sistemde çatılardan akan, yaya kaldırımlarından ve yollardan toplanan yağmur suları, 

yapılardan gelen atık sularla aynı borulardan akar.  

Birleşik sistemlerde, iklimin kurak olduğu zamanlarda kanala gelen suyun debisi düşer, ortam 

septik ve oksijensiz bir durum alır. Bu durum kötü kokulara ve kanal hattının aşınmasına ve 

arıtmanın zorlaşmasına sebep olur. 

Ayrık sistemler ile taşınan suyun arıtılmasında kullanılan tesislerin boyu daha küçüktür, 

Yağmur hattı ayrı olduğundan dolayı, yağmurlu zamanlarda tesise gelen suyun miktarı sabittir 

ve herhangi bir açıdan değişim olmaz, 

Yağmur ile caddelerden gelen kum,taş,çakıl gibi maddeler farklı kanalla gittiğinden dolayı 

sisteme giremez ve dolayısıyla zarar veremez, 
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Tablo 14: Birleşik Sistem-Ayrık Sistem Atıksu Şebeke Karşılaştırması 

Muayene Bacaları, içine insanların rahatlıkla girip çalışabileceği genişlikte inşa edilmelidir.  

 kanalların başına 

 kavşak noktalarına 

 eğim ve kesitin değiştiği yerlere 

 maksimum baca aralığı bitişine yerleştirilirler. 

Yolu açılmamış araziden gelecek şebeke ve toplayıcı güzergahlarda teşkil edilecek muayene 

bacalarının üst ağız kotları zeminden 50 cm yukarıda olacak şekilde inşa edilmesi 

gerekmektedir. Yolu açılmış olan yerleşim yerlerinde muayene bacalarının üst ağızları zemin 

kotunda olması gerekmektedir. 
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Şekil 99: Muayene bacası örnekleri 

Yıkama Bacaları, kanallarda atıksu hızının minimum hızdan daha düşük olduğu veya 

derinliğin çok az olduğu (< 2 cm) ve katı maddelerin çökelmesi sonucunda tıkanmaların 

oluştuğu durumlarda yıkama bacaları kullanılır.  Atıksu kanallarında minimum  hız 0.5-0.6 m/s 

olmalıdır. 

       

Şekil 100: Yıkama bacası örnek çizimi 

Düşülü (şütlü) Bacalar, eğimin fazla olduğu ve maksimum hızın aşılmasının istenmediği 

yerlerde düşülü (şütlü) bacalar kullanılır. Amaç, eğimin azaltılması ve hızın düşürülmesidir. 
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Maksimum hız = 3 m/s, Düşü yüksekliği < 2m, Düşü yüksekliği (istisnai durum) < 4m 

Şekil 101: Düşülü (şütlü) bacalar 

Parsel Bacaları, bina tesisatından gelen atıksular tek bir noktadan şebekeye verilir. Bina 

atıksularının içine aktığı numune almak, ölçümlerde bulunmak, atıksu akımını izlemek için 

içine girilebilen bacalardır. Bacalarının içerisine girebilmek için en üste kapak konulur. Parsel 

bacasından atıksular bağlantı kanalı aracılığıyla kanalizasyon borularına iletilir. 

                            

Şekil 102: Parsel bacası örnek çizimleri 

5 PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI 

*Ön rapor (dokümantasyon-büro ve arazi etütleri) 

*Taslak Planlar (Harita çalışmalarına esas teşkil edilmesi) 

*Nüfus ve ihtiyaç hesapları  
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*Arıtma tesisi yerine ilişkin çalışmalar 

*Arazi çalışmaları 

*Zemin çalışmaları 

*Hidrolik çözümler 

*Mimari ve statik çözümler 

*Mekanik, elektrik projeler 

*Malzeme cins ve boyutlarının belirlenmesi 

*Detay projeler  

*Maliyet tahminleri 

6 PROJELENDİRME  

Projenin ilk etabında 35 yıl sonraki nüfus ve debi tahminleri bulunur. İmar planına göre taslak 

planlar hazırlanarak sistem kurulur. 

Daha sonraki etapta açık olan ve yerleşimin mevcut olduğu sokaklar I. Kademe, bugün için açık 

olmayan ve yerleşim oluşmamış sokaklar II. Kademe olarak planlanır. 

I. Kademe olarak planlanan tüm sokaklarda arazi çalışmaları yaptırılarak zemin kotları okunur. 

II. Kademe olarak planlanan hatlar ise kotları haritadan alınarak projelendirilir. 

Zemin kotları belli olduktan sonra proje çözülerek çaplar ve derinlikler belirlenir. 

Ayrıca proje sahasında belirlenen noktalarda araştırma çukurları veya sondaj yapılarak zeminin 

durumu belirlenir. 

Projenin inşaatına teşkil edecek metraj ve keşifler de proje kapsamında yapılır. 

Tüm bu veriler sonucunda her türlü detay proje ve inşaatın yapımıyla ilgili hususlar belirlenerek 

proje son şeklini alır. 

Bir yerleşim bölgesinin kanalizasyon şebekesinin yapılabilmesi için bu beldenin basınçlı içme 

suyu şebekesine sahip olması, akışın gerçekleşebilmesi için yeterli debinin toplanması ve 
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projelendirmede dikkate alınacak gelecekteki nüfusun iskân edileceği bir imar planının 

bulunması gerekir.  

Sokak genişliği, her türlü önleme rağmen inşaat yapmaya uygun olmayan, çevredeki binaların 

zarar görmesi söz konusu olan, akış için gerekli debiyi oluşturmayan, halen mevcut olup imar 

planında bulunmayan sokaklara kanalizasyon borusu döşenmez. 

Bir yerleşim bölgesinin kanalizasyon şebekesinin yapılabilmesi için bu beldenin basınçlı içme 

suyu şebekesine sahip olması, akışın gerçekleşebilmesi için yeterli debinin toplanması ve 

projelendirmede dikkate alınacak gelecekteki nüfusun iskân edileceği bir imar planının 

bulunması gerekir.  

Sokak genişliği, her türlü önleme rağmen inşaat yapmaya uygun olmayan, çevredeki binaların 

zarar görmesi söz konusu olan, akış için gerekli debiyi oluşturmayan, halen mevcut olup imar 

planında bulunmayan sokaklara kanalizasyon borusu döşenmez. 

Bir yerleşim bölgesinin kanalizasyon şebekesinin yapılabilmesi için bu beldenin basınçlı içme 

suyu şebekesine sahip olması, akışın gerçekleşebilmesi için yeterli debinin toplanması ve 

projelendirmede dikkate alınacak gelecekteki nüfusun iskân edileceği bir imar planının 

bulunması gerekir.  

Sokak genişliği, her türlü önleme rağmen inşaat yapmaya uygun olmayan, çevredeki binaların 

zarar görmesi söz konusu olan, akış için gerekli debiyi oluşturmayan, halen mevcut olup imar 

planında bulunmayan sokaklara kanalizasyon borusu döşenmez. 

Proje kapsamındaki tesislerin yapılacağı alanların zemin özellikleri, araştırma çukurları, 

gerekiyorsa sondaj kuyusu açılmak suretiyle ve/veya gözlemsel olarak belirlenir. Proje 

aşamasında yapılması gereken zemin çalışmaları ile ilgili öneriler getirilir. Proje sahasında daha 

önce gerçekleştirilmiş zemin çalışmaları var ise bunlarla ilgili sonuçlar aktarılır. 

Proje raporundan sonra meydana gelecek değişiklikler ile projenin, şebeke, toplayıcılar, ana 

toplayıcılar, kollektör projeleri ve sisteme entegre edilecek mevcut hatların tahkiki ile varsa 

terfi hattı ve terfi merkezi hidrolik hesapları ile terfi yeri mimari projeleri verilir. 

7 PROJELENDİRME KRİTERLERİ 

*Atıksuların toplanması ve uzaklaştırılmasında, pissu ve yağmursularının ayrı ayrı toplandığı 

ayrık sistem kullanılmaktadır.  
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*Atıksu ve içmesuyu boruları arasındaki yatay mesafe 3 m, düşey mesafe 30 cm olmalıdır.  

*Başlangıçta derinlik min 1.6 m + çap 

*Genelde derinlik 1.7 m + çap  

*Min hız 0.5 m/sn, max. hız 5 m/sn  

*Min çap 200 mm, min parsel bağlantı çapı 150 mm  

*Buhar kürlü entegre contalı beton boru veya polietilen esaslı boru ile betonarme veya 

polietilen esaslı baca kullanılmaktadır.  

* (600 mm ye kadar beton,  600 mm ve üzerindeki borular betonarme) 

 

*Atıksu kanalları döşenirken doğalgaz, telefon ve diğer iletişim hatlarının konumlarına dikkat 

edilmelidir. 

 

 

 

Şekil 103: Entegre contalı Ø300 - Ø600 arası muayene bacası taban elemanları 
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Tablo 15:  Boruların Maksimum ve Minimum Doluluk Oranları 

 

8 NÜFUS 

Projelendirme yapılırken hidrolik kapasitelerin belirlenmesi amacıyla ilk ve en önemli adım 

gelecekteki nüfusun tahmin edilmesidir. Hidrolik hesaplar, proje ömrünün sonuna kadar 

gelişecek olan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmalıdır. 

Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerine gelen atıksu debileri nüfus ve kişi başına tüketilen 

su miktarına bakılarak belirlenir. 

Yeni gelişim alanlarından kaynaklanan ve/veya mevcut gelişme alanlarından gelen yükler 

planlama süresinde göz önünde bulundurulur. Aşağıdaki tabloda yer alan nüfusa göre atıksu 

oluşum miktarı bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Tesisin yapılacağı bölgenin iklim şartları, 

sosyokültültürel özellikleri gibi birçok etmen oluşan atıksu miktarını etkilemektedir. Kişi başı 

atıksu oluşum miktarları öncelikle yerleşimin içmesuyu tahakkuk verileri ile varsa atıksu debi 

ölçümleri temin edilip yorumlanmalı ve İdare ile mutabık kalınarak belirlenmelidir.  

Nüfus Aralığı Atıksu Miktarı (L/kişi-gün) 

<10.000 100-140 

10.000 - 50.000 140-160 

>50.000 160-200 

Tablo 16: Nüfusa Göre Atıksu Oluşum Miktarları 
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9 DEBİ 

Atıksu miktarları şehir ve kasabaların durumuna ve içme suyu kaynaklarına bağlı olarak 

değişmektedir. Kişi başına su ihtiyaçları  100- 300 lt/N.G arasında seçilmektedir.  Bir arıtma 

tesisinin boyutlandırılması için debilerin bilinmesi gerekmektedir. Bir kasaba veya şehrin atıksu 

arıtma tesisine gelen debi,  evsel,  sanayii ve sızma debilerinin toplamı olarak bulunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Şekil 104: Beton boru                                           Şekil 105: HDPE boru    

10 BETON / BETONARME /  HDPE BORU 

*Kanalizasyon şebekesinde genellikle beton veya betonarme boru kullanılır.  

*Yer altı su seviyesinin altında kalan pissu kanallarının birleşim noktalarında sızdırmazlığın 

sağlanması gereklidir.  

*Beton borular parçalar halindeki boruların birbiri ardına eklenmesi ile meydana gelir. 

Eklenerek yapıldığı için işçilik ve ek parçaları önemlidir.  

*Kalitesiz malzeme kullanımı ve ucuz işçilik yüzünden atıksuların kanaldan dışarı çıkması 

ihtimali olur.  

*Ayrıca betonun esnekliği fazla olmadığından boruların üzerinden ağır yüklerin geçmesinden 

dolayı olabilecek kırılma ve çatlama olasılıkları da vardır.               
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*Son zamanlarda plastik boruların da kanalizasyon şebekelerinde kullanımı artmaya 

başlamıştır. 

*Boruları birbirine ekleme işlemi özel aletler ile yapılmaktadır. Beton boruların ağırlığı fazladır 

ve kanal içinde döşenmelidir.  

*Plastik boru malzemesinin kimyasal direnci beton boruya göre yüksektir, korozyondan 

etkilenmez, çürümez, aşınmaz. 

*Plastik boruların ağırlığı azdır ve kanal dışında eklenebildiği için hendek hafriyatı azdır.  

*Plastik boruların İç cidar pürüzlülüğü minimum olması sebebiyle beton boruya göre bir alt 

çapı kullanmak mümkündür.  

*Bu sayede daha az kazı ve dolgu yapılmaktadır. Bu durum özellikle yeraltı su seviyesinin 

yüksek olduğu yerlerde ve palplanş gibi pahalı kazı işlemlerinde daha büyük avantaj sağlar.  
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Şekil 106: Bilgisayar destekli tasarım kontrolü 

Şekil 107: Bilgisayar destekli tasarım kontrolü 
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Şekil 108: Proje Plan çalışmaları 

      

Şekil 109: Proje profil çalışmaları 
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Şekil 110: Projelendirilen atıksu hatları 

         

Şekil 111: Projelendirilen atıksu hatları 
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Şekil 112: Dere geçişi beton gömlek görsel uygulama 

Tasarım aşamasında; şebeke, toplayıcı ve arıtma tesisi sahalarına ait olan zemin, Yeraltı suyu 

ve mühendislik parametrelerinin belirlenmesi hayati bir önem taşımaktadır.  

Zeminin jeomekanik özelliklerini belirleyebilmek için ise temel araştırma sondajları yapılmalı 

ve bununla beraber araştırma çukurları da açılmalıdır. Ayrıca günümüzde bu tür çalışmaların 

yapılması, bir zorunluluk ve gereklilik olarak ta karşımıza çıkmaktadır.  

Zemin etütleri amacı ekonomik ve güvenli tasarım yapmak, yapım ve ihale için gerekli 

bilgileri güvenilir bir biçimde toplamaktır. 
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Şekil 113: Şevli kazı ve İksalı kazı çizimleri 

Zemin Etüt çalışmalarının sonuçlarına göre iksa gerekliliğine ve çeşidine de karar verilir. 

*İksa Çeşitleri 

*Aralıklı  

*Sık Aralıklı 

*Tam Kaplamalı 
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Şekil 114: Çelik Pano İksa 

               

                                                 

Şekil 115: Palplanj İksa Uygulama 
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Şekil 116: Palplanj İksa Uygulama 
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MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI 

Mimari Proje Düzenleme Esasları malzeme seçimi, statik-betonarme tasarıma uygunluk, ilgili 

standartlar, günümüz teknolojisi, saha tecrübesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgeleri ve 

iş güvenliği kuralları gibi mimari tasarıma esas teşkil edecek kriterler göz önünde 

bulundurularak belirlenmektedir. 

Yapılarımızın “mimari proje düzenleme esasları” proses çalışmaları ile birlikte eş zamanlı 

olarak aynı etap içerisinde yürütülmektedir. Bu etapta genel yerleşim planı ve kesitleri, tesis 

içi/dışı yol plan, profil ve kesitleri, peyzaj projeleri, üst yapılarımıza ait plan/kesit/görünüş,  

mahal listeleri ve malzeme seçimleri, su tutucu (gömülü)  ait plan/kesit, tesis giriş 

kapısı ve çevre duvarı detayları, tesiste olabilecek tüm mimari detaylar (ızgara kapak, korkuluk, 

merdiven, bayrak direği vb.) incelenir. 

Atıksu Arıtma Tesisi yapıları genel olarak iki kategoriye ayrılır: 

Su Tutucu (Gömülü) Yapılar Üst Yapılar 

·Giriş Yapısı 

·Kaba ve İnce Izgara 

·Kum ve Yağ Tutucu  

·Bio-P (Anaerobik) Havuzları  

·Havalandırma Havuzları 

·Son Çökeltim Havuzları 

·Çamur Dengeleme Tankları 

·Terfi Merkezleri 

·Parshall Savağı 

·Debimetre Yapıları   

·vb. yapılar 

·Güvenlik (Bekçi) Binası 

·İdari Bina 

·Blower Binası 

·Trafo ve Jeneratör Binası 

·Çamur Susuzlaştırma Binası  

·vb. yapılar 

                                          Tablo 17:Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri 
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Bu yapılar genel olarak bir atıksu arıtma tesisinde bulunması gereken ünitelerdir. İhtiyaca ve 

proses tasarımına göre bu yapıların dışında başka üniteler de eklenebilir.  

 

 

Şekil 117: Kırklareli Atıksu Arıtma Tesisi İşletme 

İDARİ BİNA 

BLOWER BİNASI 
TRAFO VE JENARATÖR 

 

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA 

ÇAMUR DENGELEME TANKLARI 

SON ÇÖKELTİM HAVUZLARI 

HAVALANDIRMA HAVUZLARI BIO-P HAVUZU 

KABA-İNCE IZGARA 

KUM VE YAĞ TUTUCU 

GÜVENLİK BİNASI 
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Şekil 118: HayraboluAtıksu Arıtma Tesisi İnşaat 

 

Mimari inceleme ana başlıkları; 

1. Genel yerleşim planı 

2. Tesiste yer alan yapıların mimari tasarımı 

3. Tesis içerisindeki araç ve yaya yolları 

4. Peyzaj ve sulama projeleri 

5. Mimari detay projeleri 
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1 GENEL YERLEŞİM PLANININ HAZIRLANMASI 

 Tesis kamulaştırma alanının belirlenmesi 

 Tesis güvenliğinin sağlanması 

 Tesis içindeki yapıların yerleştirilmesi 

 Tesis içindeki güvenli erişimlerin sağlanması 

Genel yerleşim planında; 1/200 veya 1/100 ölçekli 

planlanan arıtma tesisi yapıları ve yardımcı üniteleri, 

yollar, bekçi kulübesi, tesis himaye çiti, ana giriş kapısı, 

bayrak direği, aydınlatma direkleri vb. gösterilmelidir. 

 

 

 

Şekil 120: 2 Kademeli bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisine Ait Genel Yerleşim Planı (Kırmızı 

hat ile çizilmiş tesis çevre duvarıdır) 

 

Şekil 119: Genel Yerleşim Planı 
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1.1 TESİS KAMULAŞTIRMA ALANININ BELİRLENMESİ 

Kamulaştırma hattı genellikle tesis çevre duvarı ile 

çizilir ve bu duvar içinde kalan alan kamulaştırma 

alanı olarak belirlenir. Gelecekte tesis kapasitesini 

arttırmaya yönelik 2. Kademe planlanıyor ise, bu 

durum genel yerleşim planına işlenerek 

kamulaştırma alanı ve kamulaştırma hattı 

belirlenmelidir. 

Atıksu arıtma tesislerinin proje aşamasında 

kamulaştırma planları hazırlanarak onaylanır ve 

inşaat ihalesine hazır duruma getirilir.                                         

Şekil 121: Kamulaştırma Planı 

1.2 TESİS GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Tesis güvenliğini sağlayabilmek ve yetkisiz kişilerin tesise girişini engellemek için önlemler 

alınmalıdır. Tesis himaye duvarı, bekçi binası ve tesis giriş kapısının tasarımında konum, 

yükseklik ve malzeme seçimi gibi kriterler önemli yer tutar. Bekçi binası tesis giriş kapısına 

yakın konumlandırılmalı ve tesise bütün giriş-çıkışlar ve tesisin geneli buradan kontrol 

edilmelidir. Tesis giriş kapısı, yaya ve araç girişine ayrı ayrı olanak sağlayacak şekilde manuel 

ve kanatlı olarak tasarlanmalı ve ferforje malzemeden üretilmelidir. Projelerde belirtilen 

himaye duvarı aynı zamanda istimlak sahasını da belirlemektedir. 
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Şekil 122: Himaye Duvar ve Çiti, Bekçi Binası ve Tesis Giriş Kapısının 

Konumlandırılması 

 

Şekil 123: Tesis Giriş Kapısına Ait Proje 
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Şekil 124: Tesis Himaye Duvarı ve Çitine Ait Proje 

   

Şekil 125: Tesis Çevre Duvarı Üzerindeki DSİ Amblemi 

1.3 TESİS İÇİNDEKİ YAPILARIN YERLEŞTİRİLMESİ 

Atıksu arıtma tesisine ait genel yerleşim planları hazırlanırken sahada yer alacak yapıların 

kullanım amaçlarına ve tesisin fonksiyonel gereklerine uygun olarak yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Bekçi binası tesis giriş kapısına yakın, tesis hakimiyetini sağlayacak şekilde 

genel yerleşim planına yerleştirilir. İdari bina mümkün olduğunca kokudan uzak, tesisi 

yönetebilecek bir konuma yerleştirilir. Blower binaları, havalandırma havuzlarına yakın olmak 

zorundadır. Fonksiyonel özellikler dikkate alınarak her yapının azami verimle çalışabileceği 

lokasyon belirlenerek genel yerleşim planı oluşturulur. Her yapının doğru yerleşimi yapıldıktan 

sonra yapıların kendi içinde mahal planı oluşturulur. Bekçi binasında güvenlik görevlilerinin 

oturduğu mahal, tesis giriş kapısını görecek şekilde planlanır. İdari binada scada otomasyon 

odası tesisi görecek şekilde duvarları tamamen cam olacak şekilde tasarlanır. Laboratuvar odası 
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kuzey yönüne doğru güneş görmeyecek şekilde oturtulur. Bunun gibi her yapımızın odalarının 

kendi içinde verimlilik ve nitelik değerlendirmesi yapılarak yapı planına yerleşimi yapılır.  

1.3.1 BEKÇİ BİNASI 

 

 

 

        Şekil 126: Bekçi Binası Doğru Yerleşim 

      

 

1.3.2 İDARİ BİNA 

İdari binada, idari işler ve atıksu giriş-çıkış suyu değer ölçüm işlemleri yapılır. Bürolar, 

laboratuvar, ana kumanda odası ve diğer gerekli mekanlar bu binada yer alır.  

İdari bina, tesis geneline hakim olan cephelerde yer alması gereken birimler (müdür odası, 

müdür yardımcısı odası, scada-kontrol odası) düşünülerek planlanmalıdır. İdari binanın iki katlı 

olması durumunda bir adet asansör projeye eklenmelidir. Bu binada yer alan SCADA odası 

tesisi görecek yönde ve camları tesisi en geniş açıda görecek boyutta olmalıdır. 

Laboratuvar ise aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. 

 Laboratuvar çalışanlarına yönelik laboratuvar çalışma alanından ayrı ofis ve/veya dinlenme 

alanı olmalıdır. Bu ofisten laboratuvara geçiş kapı gibi fiziki bir engel ile ayrılmalı ve 

laboratuvarı görmek amacıyla ofisin laboratuvara bakan kısmında cam olmalıdır. 
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 Laboratuvar ofis alanı dışındaki çalışma alanı en az 40 m2 olmalıdır. 

 Laboratuvar giriş kapısı en az 150/220 cm ebatlarında şifreli yana kayar kapı olmalıdır. 

 Laboratuvar; idari bina giriş kapısına yakın, iki katlı idari binalarda giriş katında ve kuzey 

yönü ışınlarını alacak şekilde projelendirilmelidir. 

 Laboratuvar ekipmanı olan çeker ocak için en az En:130, Genişlik: 75, Yükseklik: 220 cm 

boyutlarında alan ve bu alanda uygun bir yerde havalandırma bacası olmalıdır. 

               

Şekil 127: İdari Bina 

1.3.3 TRAFO VE JENERATÖR BİNASI 

Trafo Binası, enerji kesilmesi durumunda devreye girecek jeneratör grubu, trafo ve şalt 

tesislerini kapsar. Bu bina trafik ve girişten uzakta fakat enerji nakil hattına uygun bir konumda 

yer almalıdır.  

Trafo binasının tasarımı ve kullanılacak malzemeler ilgili Elektrik Dağıtım A.Ş. şartnamelerine 

uygun olmalıdır. 
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Şekil 128:Trafo ve Jeneratör Binası 

Yapıların yerleştirilmesinde dikkat edilecek hususlar;  

 Projenin bu aşamasında, yapıların yerleştirilmesinde hakim rüzgar yönü ve gün ışığı gibi 

iklim şartları dikkate alınmalıdır. 

 Gürültü ve koku yapabilecek üniteler, idari ve sosyal alanlardan mümkün olduğunca uzakta 

yerleştirilmelidir. Bu gibi çevre sorunlarının azaltılması için uygun doğal engeller 

kullanılmalıdır. 

 Yapıların arasında yeterli mesafe bulunmalıdır. 

 Donanımın kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlamak için yeterli açıklıklar bırakılmalıdır. 
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Şekil 129: Genel Görünüm İnşaat Durumu 

 

Şekil 130: Genel Görünüm Test Durumu 
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1.4 TESİS İÇİNDE GÜVENLİ ERİŞİMLERİN SAĞLANMASI 

 

Şekil 131: Genel Görünüm İşletme Durumu 

İzleme, denetim, işletme, hizmet, temizlik ve bakım onarıma imkan sağlamak için yollar, 

geçitler, köprüler, basamaklar ve bunlara benzer güvenli erişimler sağlanmalıdır. 

2 TESİSTE YER ALAN YAPILARIN MİMARİ TASARIMI VE 

PROJELENDİRİLMESİ 

Mimari projeler kapsamında, her bir yapı için tasarımdaki fonksiyonel projeler doğrultusunda, 

yapılara ait statik hesaplar sonucu tespit edilecek kesit kalınlıklarını içeren, ölçekli plan-kesit 

görünüş ve gerekli detayları içeren projeler hazırlanmalıdır.  

Tüm yapılar çevre ile bütünlük sağlayacak ve iyi bir etki bırakacak tarzda benzer mimari 

standart ve görünüşte tasarlanmalıdır. Bunların iç hacimlerinin tasarımında fonksiyonel 

amaçlar ön plana alınmalıdır. Tesiste bulunan yapıların planları, dış görünüşü, kitlelerin 

birbirleriyle oranı, iç tertipleri ve tüm ayrıntıları paftalar üzerinde incelenmelidir.  

2.1 YAPI MALZEMELERİNİN SEÇİMİ 

 Atıksu arıtma tesisinin inşaatı sırasında kullanılacak gereçlerin türü; iklim, çevre ve ulaşım 

koşulları dikkate alınarak seçilmelidir.  

YAPILAR ARASIKÖPRÜ GEÇİŞİ 
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 Tasarımlar hazırlanırken yapı fonksiyonuna uygulanabilirliği, maliyet ve ekonomik analizi 

gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 

 Uzun ömürlü yapı malzemeleri seçilmelidir. 

 Tesis estetik bir görünüşe sahip olmalıdır. 

 

Şekil 132: Tesiste Bulunan Üst Yapıların Genel Görünüşü 

 

2.1.1 ÇATI 

Çatı, düz ahşap oturtma çatı üzerine renkli alüminyum sandviç panel olarak tasarlanmıştır. 

Çatıda DN 150 PVC yağmur oluğu ve DN 100 PVC yağmursuyu iniş borusu kullanılmıştır. Bu 

borular tretuvar üzerine deşarj edilmeyip ızgaralarla toplanarak yapıdan uzaklaştırılmalıdır. 

2.1.2 DIŞ DUVARLAR 

Dış duvarlar tuğla duvar üzerine profil monte edilerek Fugalı Taş Görünümlü Çimento Yonga 

kaplanacak şekilde tasarlanmıştır. Bina kaplaması olarak klinker ateş tuğlası kaplama yapılan 

örnekler de mevvuttur.Isı yalıtım malzemesi olarak taşyünü ile kaplanmıştır. 

Blower Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası ve Trafo-Jeneratör Binası gibi insanların sürekli 

bulunmayacağı yapılarda ısı yalıtım katmanının (taşyünü) yapılmasına gerek yoktur. 
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*Malzeme seçimi mimari ihtiyaçlara ve değişen teknolojiye göre farklılık 

gösterebilmektedir. 

2.2 ÜST YAPILARIN TASARIMI 

Yapıların ve yapı elemanlarının (kapı ve pencere gibi) boyutlandırılmasında mekanik donanım 

ile uyumluluk kriterleri ve mekanik montajının betonarme yapıya montajının hangi aşamalarda 

yapılması gerektiği önem arz etmektedir.  

Mekanik donanımın bulunduğu tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 Mekanik donanımın yerleştirileceği yapıların boyutlandırılmasında; donanımın düzgün 

çalışabilmesi için gerekli boyut toleransları dikkate alınmalıdır.   

 Donanımın kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlamak için yeterli açıklıklar bırakılmalıdır.  

 Bakım ve onarım noktalarının yeri; kötü hava koşullarında, diğer tehlikelerde (örneğin: 

gazlar, buharlar, çamur, yağ, gres vb. ile ortamlarda çalışılması gibi), çökme, sıkışma ve 

kayma vb. durumunda müdahaleye izin vermelidir.  

 Kapalı odalarda; nemli ortam şartları,  kirli havanın bulunma olasılığı ve patlama riskleri, 

dikkate alınarak yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Gerektiğinde, donmaya karşı önlemler 

alınmalıdır.  

 Binalar ve girişler, bütün donanımın kolay bir şekilde kurulmasına ve sökülmesine, bakım 

ve onarım işlemlerine ve bunların yer değiştirmesi için yeterli boyutlarda olmalıdır. 

3 TESİS İÇİNDEKİ ARAÇ VE YAYA YOLLARINA AİT PROJELER  

Arıtma tesisi sahasında çevre çitinin içinde kalan yollar ve tesise giden bağlantı yolu 

projelendirilmeden önce zemin şartlarıyla ilgili her türlü araştırma ve ölçümler yapılmalıdır.  

Hazırlanacak olan yol projeleri, genel yerleşim yol planı, yol profilleri, yol en kesitlerinin yanı 

sıra tipik yol en-kesitlerini gösteren paftaları içermelidir. Bütün yollar ve yaya kaldırımlarının 

projelendirilmesinde tesisin öncelikleri göz önüne alınmalıdır (ana yol, besleyici yollar gibi). 

Yollardan kimyasal maddeler ve tesise ekipman taşıyan ağır vasıtaların da geçebileceği göz 

önüne alınmalıdır.   

Minimum yol genişliği 5 m olmalı ve yolun iki tarafında minimum 1 m genişliğinde yaya 

kaldırımları bulunmalıdır. Yolun normal enine eğimi %2, maksimum boyuna eğimi ise genelde 
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%10 olmalıdır. Kavşak noktalarında bordür dönüşlerinin yatay yarıçapları minimum 2,5 m 

olmalıdır. Yolların tasarımı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan “Yollar Fenni 

Şartnamesi” ne uygun olmalıdır.   

Yol kaplamaları ve temel yapısı belirlenmelidir. Yumuşak ve stabilitesi olmayan malzeme 

kaldırılarak yerine taneli malzeme konulmalı, zeminin sıkıştırılma durumu belirtilmelidir.  

Yollarda yüzey sularının bertarafı için uygun drenaj sağlanmalıdır. Drenaj hendeklere ve yerel 

su yollarına yapılmalıdır. 

                   

Şekil 133: Yol Planı 

Tesis içindeki yaya ulaşımı, yaya yolları ve merdivenler ile kesintisiz olarak sağlanmalıdır. 

İdare Binasından çıkıp bütün arıtma tesislerini sırası ile gezecek olan bir personel ya da 

ziyaretçinin toprağa basmaması ve gereksiz mesafeleri kat etmemesi için gereken her yere 1 m 

genişliğinde yaya yolları ile güvenli ve rahat kullanılabilecek merdivenler tasarlanmalıdır. 

Yapılması mümkün olan her yerde betonarme merdiven tercih edilmelidir. Merdivenlerin 

güvenli ve rahat kullanılabilmeleri için boyutsal tasarımına dikkat edilmeli ve basamak 

genişliği ile rıht yüksekliğinin iyi belirlenmelidir. Araştırmalara göre, rıht ile basamak boyutu 

arasındaki ideal ölçülerin 17cm/29 cm olduğu belirlenmiştir.  

Kazaların önlenmesi için tek basamaklı merdivenlerin yapımından kaçınılmalıdır. İş sağlığı ve 

güveliği kapsamında, 120 cm’den daha yüksek merdivenlerin, yürüme platformlarının ve ızgara 

yüzeylerin kenarlarında 90 cm yüksekliğinde korkuluk kullanılmaktadır. Gemici 

merdivenlerinde ise 2 metrenin üzerinde çember şeklinde korkuluk yapılması gerekmektedir. 

Korkuluğun ve küpeştenin düzenleniş amaçlarından biri kenarlardan düşmeleri engellemektir. 
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Güvenli kullanım açısından korkuluğun yüksekliği kadar, küpeştenin genişliği de önemlidir. 

Profili elin rahatlıkla kavrayabileceği şekilde olmalıdır. Küpeştenin sürekliliğinin 

bozulmaması, sivri köşelerin yapımından kaçınılması gerekmektedir.  

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 14. ve 15. maddelerinde işyerlerinde bulunması 

gereken korkulukların özellikleri belirtilmiştir: 

 İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar; sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli 

malzemeden yapılacak, yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olmayacaktır. 

 Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 cm olacaktır.  

 Korkuluklar, en çok 2 m’de bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli diğer bir 

yere sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı 

hizasına da, bir ara korkuluk çekilecektir. 

 Korkuluğun tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kg’lık bir yüke dayanabilecek 

şekilde yapılacaktır. 

 Eteklik ya da tekmeliğin yüksekliği tabandan en az 15 cm olacak ve gerektiğinde tabanla 

en çok 1 santimetrelik bir aralığı bulunacaktır. 

  

Şekil 134: İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Korkuluk ve Eteklik Standartları 
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Havalandırma havuzu ve Bio-P havuzu gibi yapıların üzerinde yapılan platformlar iki kişinin 

yan yana rahatça yürüyebileceği genişlikte (minimum 150 cm) olmalıdır. Havalandırma 

boruları ve kablo tepsileri, platformlar üzerinde yürüyüşü engellemeyecek şekilde monte 

edilmelidir. Bu platformlar havalandırma ve Bio-P havuzları arasında bağlantıyı sağlayacak 

şekilde tasarlanmalı ve mümkün olduğunca çok noktadan ulaşılabilir olmalıdır. 

 

Şekil 135: Yaya hareketinin kesintisiz olarak devam etmesi için Havalandırma Havuzu ve 

Bio-P Havuzunun üzerinde bulunan platformların birleştirilmesi 

Atıksu arıtma tesislerinde havalandırma havuzu, Bio-P havuzu, çöktürme havuzları, çamur 

dengeleme tankları gibi yüksekliği ve iç derinliği fazla olan yapılarda düşme, boğulma gibi 

kaza riskleri fazladır. Bu tip içi atıksu dolu olan arıtma tesisi yapılarında yeterli miktarda can 

simidi de tesiste uygun yerlerde bulunmalıdır. 
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4 PEYZAJ VE SULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 

Atıksu arıtma tesislerine ait peyzaj projeleri hazırlanmalıdır. Ağaç ve bitki tip seçimi yapılırken, 

yaprak dökmeyen ve kökleri fazla yayılmayan türler seçilmeli, bölgesel iklim kriterleri dikkate 

alınmalıdır. Hazırlanan bu projelerde kullanılacak olan bitki ve ağaçların türü, adedi ve 

özelliklerini gösteren bir tablo da yer almalıdır. Ayrıca çim tohum karışımı tip (m²’ye 40-60 gr) 

ve özellikleri de belirtilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Şekil 136: Peyzaj Planı 

taşı ile yapılmalıdır. 

• Minimum yol genişliği 5 

metre olmalı,  

  
• yolun iki tarafında 

minimum 1 metre 

genişliğinde yaya 

kaldırımları bulunmalıdır. 

• Yolun enine eğimi %2 ,  

• Maksimum boyuna eğim 

genelde %10 olmalıdır. 

• Yollarda yüzey sularının 

bertarafı için uygun drenaj 

sağlanmalıdır.  



 

- 209 - 
 

 MİMARİ PROJE DÜZENLEME ESASLARI 

Trakya bölgesindeki arıtma tesislerinde, son çöktürme havuzları ve çamur dengeleme tankları 

gibi dairesel formdaki yapıların etrafına yukarıdan bakıldığında ayçiçeği görüntüsü verecek 

şekilde peyzaj yapılarak sarı renkte çim ya da çiçek uygulaması yapılmıştır. Ayrıca, tesiste 

çalışan personelin vakit geçirebileceği bir pergola İdari binaya yakın bir alanda tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 137: Tesiste yer alan dairesel formdaki yapıların etrafına yukarıdan bakıldığında 

ayçiçeği görüntüsü verecek şekilde yapılan peyzaj uygulaması 

    

Şekil 138: Kameriye 
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Çevre peyzajı için dikilen ağaçlar ve çimler için sulama sistemi kurulmalıdır. Üretilen bu 

projelerde spring, vana, musluk,  boru, vb. tip ve boyutlarını gösteren lejant ve detay çizimleri 

bulunmalıdır. Sulama projeleri hazırlanırken yağmur suyunun ya da arıtma çıkış suyunun 

sulama sahasında kullanılabilmesi durumu alternatif olarak düşünülmelidir. Peyzaj ve sulama 

proje paftaları renkli olarak sunulmalıdır.  

 

Şekil 139: Sulama Projesi 
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5 MİMARİ DETAY PROJELERİ 

5.1 BAYRAK DİREĞİ 

Tesise ait bayrak direği için açık ve yüksek bir alan belirlenmeli, projelendirilerek uygulaması 

yapılmalıdır.  

Güzide Türk bayrağımızı taşıyacak direkler çelik profil aksamlardan yapılmaktadır. Bayrak 

direğimizin betonarme temel üzerine paslanmaz çelik profil ve cıvata elemanlarının montajı ile 

birlikte sorunsuz inşası yapılmaktadır.  

Bayrak direğimizin en yüksek kotu tesisimize yapılacak paratonerlerden daha yüksekte ise 

bayrak direğinin en üst kotuna paratoner yapılması gerekmektedir. 

 

Şekil 140: Bayrak Direği Temel Elemanları 

 

   

Şekil 141: Bayrak Direği Temeli ve Paratoner 
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Şekil 142: Bayrak Direği Detayı 

      

Şekil 143: Bayrak Direği Görünüş 
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5.2 CTP MERDİVEN 

Bina ve saha içindeki korkuluk ve merdivenler parlak paslanmaz çelik (304 krom çelik) 

malzemeden olmalıdır. 

  

Şekil 144: CTP Merdiven ve Korkuluk 

5.3 SAC KAPAK DETAYI 

Saha içindeki saç kapaklar, galvaniz baklavalı saç kapak olmalıdır. 

 

Şekil 145: Baklava Geometrili Sac Kapak  
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5.4  SARMAL KAPI 

Blower ve çamur susuzlaştırma binaları giriş kapıları içerideki donanımın kolaylıkla 

değiştirilmesine imkan verecek boyutlarda sarmal kapı yapılmalıdır. Personel için ayrı bir giriş 

kapısı önerilemiyor ise kapılar, üzerinde personel girişine de imkan veren seksiyonel kapı 

olarak da tasarlanabilmektedir.Elektrik Dağıtım A.Ş. şartnamelerine göre Trafo Jeneratör 

Binasında trafo ve OG hücreleri bölümlerine ait kapılar dışa açılır, panjurlu ve kilitlenebilir 

demir kapı olmalıdır. Ayrıca, bu yapılara ait tüm girişler tesis yoluna rampa ile bağlanmalıdır. 

Şekil 146: Sarmal Kapı 

Şekil 147: Sarmal Kapı
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STATİK BETONARME ANALİZLER  

1 GİRİŞ 

Genel olarak bir yerleşim yeri için atıksu döngüsü, yerleşim yerleri ile sanayi tesisleri tarafından 

üretilen atıksuların kanalizasyon şebekesi ile toplanması, kolektör hatları ile atıksu arıtma 

tesislerine iletilmesi ve bu tesislerde arıtıldıktan sonra deşarj edilmesidir. Ayrıca eğer bu 

bölgede su kıtlığı söz konusu ise ilgili mevzuatın belirttiği şekilde arıtma tesisine ilave edilecek 

filtrasyon ve dezenfeksiyon (geri kazanım) üniteleri vasıtasıyla arıtılmış atıksuyun yeniden 

kullanımı da söz konusudur. Seçilen proses tipine bağlı olarak arıtma tesisindeki yapılar 

farklılık gösterebilir. Ancak arıtma tesislerindeki yapıları; su tutucu (gömülü) yapılar ve üst 

yapılar olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Genel olarak bir Atıksu Arıtma Tesisindeki su 

tutucu yapılar; Giriş Yapısı, Kaba Izgara, İnce Izgara, Kum ve Yağ Tutucu, Terfi Merkezi, 

Anaerobik Havuz, Havalandırma Havuzu, Çökeltme Havuzu ve Dağıtma Yapılarıdır. Üst 

yapılar ise; Bekçi Binası, İdari Bina, Blower Binası, Trafo-Jeneratör Binası ve Çamur 

Susuzlaştırma Binasıdır.  

 

Şekil 148: Çökeltme Havuzu 
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Şekil 149: Havalandırma Havuzu 
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Şekil 150: İçmesuyu ve Atıksu Döngüsü 
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2 PROJE HESAP YÖNTEMLERİ 

Atıksu arıtma tesislerinde yapısal tasarım hesapları yapılırken yapının yerleştirileceği zeminin 

taşıma gücü ile tesiste kullanılacak ekipmanlardan yapılara etki etmesi muhtemel yükler tahkik 

edilmelidir.  

Atıksu arıtma tesislerinde; bina ve bina türü yapılar ile gömülü su tutucu yapılar olmak üzere 

iki farklı tür yapı bulunmaktadır. Yapıların özelliğine göre farklı hesap ve yöntemler 

kullanılarak tahkik ve tetkikler yapılmaktadır. 

Projelerimizde üst yapı hesaplamaları; Probina, ideCAD, STA4CAD gibi paket programlar 

yardımı ile yapılmaktadır. Su tutucu yapılarda ise ‘’SAP2000 Structural Analysis‘’ bilgisayar 

programı ile Şekil 4’te görüldüğü gibi üç boyutlu modellenerek, sonlu elemanlar yöntemi ile 

statik ve dinamik analizler yapılmaktadır. Elde edilen en elverişsiz kesit tesirleri ile betonarme 

hesaplar yapılmakta, ayrıca seçilen kesit ve donatı ile çatlak kontrolleri yapılmaktadır. Tesis 

bünyesindeki tüm ünitelerin betonarme hesaplarında taşıma gücü yöntemi esas alınmıştır. 

SAP2000 bilgisayar programında hesap modelinin oluşturulmasında sistem üç boyutlu olarak 

ele alınarak yeter sayıda kabuk (shell) elemana ayrılmıştır. 

                                          

Şekil 151: 3 Boyutlu Model Görünümü 
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Modellemede, sisteme etkiyen yükler sonlu elemanlar üzerindeki yayılı yükler ve/veya düğüm 

noktalarına etkiyen kuvvetler şeklinde idealleştirilmiştir. Zemin modellemesinde, zemin yatak 

katsayısına bağlı olarak belirlenen yaylardan (spring) yararlanılmıştır. Kazık kullanılması 

durumunda ise yalnızca kazıklar (frame) yatay yay katsayıları ile modellenecektir. 

Büyük yapı sistemlerinin hesabında, gerekli hallerde, alt sistem kullanılması öngörülmektedir. 

Yapı sistemlerinin hesabı sonucu elde edilen, 

*Eğilme momentleri 

*Düzlem içi kesit zorları 

*Yer değiştirmeler 

kullanılarak gerekli kesit hesapları ve deformasyon tahkikleri yapılmıştır. 

3 PROJE STANDARTLARI 

 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (Mart 2018) 

 Altyapılar için Afet Yönetmeliği (Şubat 2007) 

 Su Tutucu Betonarme Yapıların Yapımına ait Genel Teknik Şartname (Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, 1987) 

 TS498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri 

(Kasım 1997) 

 TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (Şubat 2000) 

 TS647 Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (Kasım 1979) 

 TS648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları (Aralık 1980) 

 TS708 Çelik – Betonarme için - Donatı Çeliği (Mart 2016) 

 TS802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları (Mart 2016) 

 TS5536 Çelik Konstrüksiyon Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları (Eylül 2013) 

 TS6164 Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları (Aralık 1988) 
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 Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi 

 Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi 

 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme 

Esasları  

 Afad ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye Deprem Tehlike Haritaları 

İnteraktif Web Uygulaması 

 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Deprem Fay Hattı Haritaları 

4 PROJE YAPIMINDA GEREKLİ OLAN DONELER 

Tüm yapı projelerinde olduğu gibi atıksu arıtma tesislerinde de ilk olarak zemin etüt raporu 

hazırlanmalıdır. Atıksu arıtma tesislerinin topografik olarak en düşük kot olan dere 

yataklarına yakın yerlerde yapılıyor olması da yapılacak olan zemin etütlerini alınması 

gereken önlemleri önceden tespit etmek adına daha mühim kılacaktır. Özellikle 

havalandırma havuzu ve anaerobik havuz gibi ağır su tutucu yapılarda oluşabilecek farklı 

oturmalar ile buna bağlı oluşan göçmelerin, su sızıntısına sebep olacak çatlakların-kırılmaların 

önüne geçmek adına önemlidir. Bunun yanı sıra yeraltı su seviyesinin belirlenmesi, yeraltı 

suyunda; betona zarar verecek kimyasalların olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Deprem bölgesinde yapılan tesisler için zemin tipine bağlı olarak sıvılaşma-şişme analizleri de 

zemin etüt raporunda belirtilmelidir. Ayrıca zemin taşıma gücü (qem), yatak katsayısı (K), içsel 

sürtünme açısı (), kohezyon (c), sürşarj (q0), zemin grubu ve yerel zemin sınıfı zemin 

raporunda belirtilmelidir. 
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5 BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR 

Bina ve bina türü yapıların üst yapı paket programlarıyla analiz edilerek tasarımı 

gerçekleştirilir. 

         

Şekil 152: Atıksu Arıtma Tesislerindeki bir Yapı Örneği 

Bu yapıların analizinde aşağıdaki hesaplar yapılır: 

 Tasarım kriterleri: Beton ve çeliğin malzeme sınıfları ve değerleri, depremsellik ve ilgili 

değerler, zemin emniyet gerilmesi 

 Yük analizleri - Zemin itkisi parametreleri, 

 Tip yükleme durumları, 

 Kolon ve perde hesapları, 

 Kiriş hesapları, 

 Döşeme ve merdiven hesapları, 

 Temel hesapları, 

 Monoray yükleri ve monoray kirişi hesapları, 

 Ekipman yükleri ve temel/kaide hesapları,  



 

- 224 - 

 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

 Çatlak genişliği kontrolu ve yüzme kontrolü, 

 Stabilite hesapları, 

 Deprem hesapları yapının türüne bağlı olarak ilgili yönetmelik/standart hükümlerine uygun 

olarak yapılır.  

5.1 STATİK-BETONARME HESAPLARINDA İŞLEM SIRASI 

 Yapı Denetim Görevlisi, yapısal tasarım hesaplarında aşağıdaki sırayı takip etmelidir: 

 - Düşey yüklerin analizi  

 - Döşeme Hesapları  

 - Yatay yüklerin belirlenmesi 

 - Kiriş hesapları 

 - Kolon ve perdelerin hesapları  

 - Merdivenler 

 - Temeller  

 - İstinat duvarları  

5.2 ÜST YAPI ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASI 

Tasarımda; yapının öngörülen ömrü boyunca maruz kalacağı yükleri yıkılmadan taşıyabilmesi 

ve çatlama, şekil değiştirme, titreşim gibi olayların zaman içinde yapının dayanıklılığını 

etkileyerek kullanılmasını engelleyecek düzeye ulaşmasını önlemek için;  

a) Taşıma gücü sınır durumu ve 

b) Kullanılabilirlik sınır durumu ayrı ayrı incelenmektedir.  

5.2.1 TAŞIMA GÜCÜ SINIR DURUMU 

Yapı elemanlarının her birinin TS 500’de belirtilen biçimde azaltılmış malzeme dayanımları 

(tasarım dayanımları) kullanılarak hesaplanan taşıma gücü değerlerinin, TS 500’de verilen yük 

katsayıları ile arttırılmış tasarım yükü ile hesaplanan iç kuvvet değerlerinden küçük olmadığının 

kanıtlanmasıdır. 
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5.2.2 KULLANILABİLİRLİK SINIR DURUMU 

Taşıyıcı sistemin boyutlandırılması sırasında öngörülen kullanma yükleri altında oluşacak şekil 

değiştirme, yer değiştirme ve çatlamaların TS 500’e göre hesaplanan değerlerinin yine TS 

500’de verilen sınır değerleri aşmadığının gösterilmesidir. 

Yapı elemanlarının kesit boyutlandırması ve donatı hesabı taşıma gücü sınır durumuna göre 

yapılmalıdır. Gereken durumlarda kullanılabilirlik sınır durumu için de kontrol yapılmalıdır. 

Sınır durumunda sorun çıktığı zaman kesit boyutları ve/veya donatısı buna göre 

değiştirilmelidir. 

6 GÖMÜLÜ YAPILARIN HESABI 

6.1 YAPININ MODELLENMESİ  

Yapının modellenebilmesi için öncelikle; plan ve kesitleri ile mimari proje gerekmektedir. 

Sap2000’de modelleme yapılırken öncelikle malzeme sınıfı tanımlanmalıdır. Su tutucu 

yapılarda DSİ şartnameleri gereği C30/37 WR beton kullanılmaktadır. Seçilen malzemenin 

elastisite modülü, birim hacim ağırlığı, poisson oranı gibi değişkenler Material Property Data 

penceresinden girilmelidir. (Define Materials) 

Malzeme tanımlandıktan sonra perde ve temel kesitlerinin tanımlanması gerekmektedir. Shell 

Section Data penceresinde perde elemanın tanımlanması görülmektedir.        
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             Şekil 153: Malzeme Tanımlaması                          Şekil 154: Shell Eleman Tanımlaması 

Sonlu elemanlar yöntemine göre hesap yapılacağı için; eleman boyutları önemlidir. Örneğin 3 

m uzunluğunda ve 3 m yüksekliğindeki bir perdenin Sap2000’de mesh’lere bölünmesi 

gerekmektedir. Elemanların kesit tesirlerini birbirine aktarabilmesi bu şekilde sağlanır. Burada 

dikkat edilecek husus oluşturulan mesh’lerin yaklaşık 50x50 cm2’lik parçalara bölünmesidir. 

Daha büyük parçalara (1.0x1.0 m2 gibi) bölünürse hassasiyet azalır, daha küçük parçalara 

bölündüğünde ise (0.3x0.3 m2) çözüm çok uzun sürebilir. Ayrıca elemanların düğüm 

noktalarının çakışması gerekmektedir.  

                                    

Şekil 155: Uygun Olmayan Sonlu Eleman Modeli 
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6.2TOPRAK KATSAYILARININ HESABI 

Su tutucu yapıların hesabında öncelikle yanal yüklerin belirlenmesi gerekmektedir. Yanal 

yüklerin hesaplanması için; aktif ve pasif toprak katsayıları bilinmelidir. Sürşarj, zemin itkisi, 

yapı içi su, yeraltı suyu yüklemeleri statik ve depremli durum için Ks ve Kd katsayıları ile 

çarpılarak bulunur. Gerekli formüller aşağıda verilmiş olup Deprem Yönetmeliğinde 

bulunmaktadır. 

6.3 TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ 2018 

6.3.1 TOPLAM AKTİF VE PASİF BASINÇ KATSAYILARI 

Statik toprak basıncı ile depremden oluşan ek dinamik toprak basıncının toplamını hesaplamak 

için kullanılacak Toplam Aktif Basınç Katsayısı(5.1a), Kat ve Toplam Pasif Basınç 

Katsayısı(5.1b), Kpt, emniyetli yönde kalmak üzere zeminin kohezyonu ihmal edilerek; 

 

 

 

(5.1a) 
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Duvar dikse Ѱ açısı; 90  zemin düz ise β;  0 alınır. Zeminin tasarım kayma direnci açısı ve 

Duvarın yataya göre ölçülen açısı( Ѱ) ise yukarıdaki formüllerde yerine yazılarak Ka  ve Kp 

değerleri bulunur.   

Denk.(5.1)’deki θ açısı Denk.(5.2) ile tanımlanmıştır.  

a) Su seviyesinin temel taban seviyesi altında olması durumunda ( Psu = ΔPsu = 0 ); 

            Burada γ zemin tabii birim hacim ağırlığını göstermektedir. 

 

  

 

b) Su seviyesinin temel taban seviyesi üstünde olması ve zeminin dinamik olarak geçirimsiz 

olması durumunda (permeabilite katsayısının 5×10-4 m/s’den küçük olduğu zeminlerde): 

 

 

Burada γd suya doygun zemin birim hacim ağırlığını göstermektedir. ΔPsu = 0 alınacaktır. 

(5.2a) 

(5.2b) 

(5.1b) 
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c) Su seviyesinin temel taban seviyesi üstünde olması ve zeminin dinamik olarak geçirimli 

olması durumunda: 

Denk.(5.2)’de yer alan yatay eşdeğer deprem katsayısı kh Denk.(5.3) ile tanımlanmıştır. 

 

SDS değeri AFAD’ın sayfasından alınır.  

                                  ‘’r ‘’ değeri 1 olarak seçilir.  

Denk.(5.2)’de yer alan düşey eşdeğer deprem katsayısı kv, Denk.(5.4) ile tanımlanmıştır.  

 

6.3.2 DİNAMİK AKTİF VE PASİF TOPRAK BASINÇLARI 

Depremden oluşan dinamik aktif basınç katsayısı Kad ve dinamik pasif basınç katsayısı Kpd, 

Denk.(5.5) ile belirlenir.  

 

Denk.(5.5)’te yer alan statik aktif basınç katsayısı Kas ve statik pasif basınç katsayısı Kps, 

Denk.(5.1)’de θ = 0 konularak elde edilir. 

Dayanma yapısına etkiyen toplam (statik ve dinamik) toprak basıncının bileşkesi denklem (5.6) 

ile hesaplanacaktır: 

 

 
(5.6) 

 

(5.4) 

(5.3) 

(5.5a) 

(5.5b) 

(5.2c) 



 

- 230 - 

 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

Burada H duvar yüksekliğini, γ* zeminin tipik birim hacim ağırlığını, q ek yükü (sürşarj), K 

toplam (statik+dinamik) aktif (Kat ) veya pasif (Kpt ) toprak basıncı katsayısını, kv düşey statik-

eşdeğer deprem katsayısını, Psu ve ΔPsu ise bileşke statik ve dinamik su basınçlarını  

göstermektedir.  

6.4 YÜKLEMELER 

Gömülü yapıların iç ve dış duvarları farklı yüklere maruz kalırlar. Modelleme sırasında iç 

duvarlar için sadece su yüklemesi uygulanırken, dış duvarlar da ise su yüklemesi, zemin 

yüklemesi ve içte su + dışta zemin yüklemesi uygulanır. 

Bunlara ek olarak inşaatın geçici aşamalarına göre gelebilecek değişik yükleme durumları da 

dikkate alınır. Örneğin;  

 Duvarın geri dolgusu yapılmadan tankın sızdırmazlık testi için ön dolumunun yapılması,  

 Bakım, onarım, eklenti ve benzeri nedenlerle kazı yapılarak toprak basıncının kaldırılması. 

Zemin yüklemesi durumunda arka dolgunun aktif zemin basıncının en büyük teorik değeri 

kullanılır. Yapı ayrıca tüm yükleme hallerinde depreme göre kontrol edilmelidir. Ancak 

sızdırmazlık testi halindeki su yüklemesi depremsiz olarak düşünülür. Yapının geometrisi 

rüzgâr yüklerini yapı için önem arz ediyorsa, yapı rüzgâr yüküne karşı da kontrol edilmelidir. 

6.5 YATAK KATSAYININ GİRİLMESİ 

Zemin normalde elastik davranış sergiler, modelimizin yapının gerçekteki davranışını 

sergileyebilmesi için; yapının oturduğu zeminin modellenmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak 

için yapının altında zeminin elastik davranışını sergileyecek yaylar tanımlarız.  Burada 

yapılması gereken zemin raporunda verilmiş olan yatak katsayısı değerini (K) modele 

girmektir. Yatak katsayısı düğüm noktalarına (joint) girilebileceği gibi plak (area) elemanlara 

da girilebilir.  
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Şekil 156: Yatak Katsayısı 

6.6 KOMBİNASYONLARIN OLUŞTURULMASI 

Yük ve basınç kuvvetlerinin hesabından sonra model yapıya uygulanacak yükleme 

kombinasyonları oluşturulur. Taşıma gücü yöntemine göre hesap yapıldığı için TS500’e uygun 

olarak yük katsayıları ile arttırılarak kombinasyonlar oluşturulur. Emniyet gerilmeleri 

yönteminde ise yük katsayıları kullanmak yerine malzeme dayanımları düşürülür. 

En çok kullanılan kombinasyonlar: 

COMB1=  1.4*ZATİ + 1.6*SSURJ + 1.6*STOPR (hazne içi boş- toprak dolgusu yapılmış -

bakım) 

COMB2=  1.4*ZATİ + 1.6*İÇSU  (hazne dolu-dolgu yok-test) 

COMB3=  1.4*ZATİ + 1.6*SSURJ + 1.6*STOPR + 1.6*İÇSU (işletme) 

COMB4=  ZATİ + SSURJ + STOPR + DSURJ + DTOPR + DİÇSU+ İÇSU (işletme deprem) 

COMB5=  ZATİ + İÇSU + DİÇSU (test durumunda deprem) 

COMB6=  ZATİ + SSURJ + STOPR+ DSURJ + DTOPR (bakım durumunda deprem) 

Zarf ( envelopment);  

Kombinasyonlarda amaçlanan; yapının inşaat aşamalarını ve her aşamasında meydana 

gelebilecek deprem durumunu birebir modellemek ve en kritik durumda oluşabilecek kesit 

tesirlerine göre tasarım ve boyutlandırma yapmaktır. Oluşturulacak ZARF kombinasyonu ile 

her noktadaki en kritik kesit tesirleri görülmüş olur. 
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6.7 BETONARME HESAP YAPILMASI ve DONATI SEÇİMİ 

Yapı için her iki doğrultuda yapılan hesaplar sonucunda elde edilen moment değerleri okunur. 

Taşıma gücü yöntemine göre donatı seçiminde abaklar kullanılır. Burada, kullanılan beton ve 

çelik sınıfına göre abak seçimi yapılır. Hesaplanan K değerine göre J abaktan seçilir.  

             

Şekil 157: Sap2000’de Shell Elemanların Moment Yönleri 
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Şekil 158: K-J Tablosu, Betonarme I Kitabı, Uğur ERSOY – Güney ÖZCEBE 
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7 HESAP ÖRNEKLERİ: 

7.1 RADYE  TEMELDE  X-X DOĞRULTUSUNDA (1 -1) HESAP 

 

Şekil 159: X-X Doğrultusunda Temelde Momentin Okunması 

7.1.1 RADYE TEMELDE (MESNETTE)  ( H=50 CM, D=45 CM)    

Mmax= 20.0 tm/m   

K= (100 x 45²) / 2000 = 100 cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.97 (Abaklardan alındı)  

Gerekli donatı   As = 20.0 / (0.97 x 3.65 x 0.45) = 12.55 cm²/m   

Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m   

Seçilen donatı   Ø16/15 (13.40 cm²/m)  alt-üst 

7.1.2 RADYE TEMELDE (AÇIKLIKTA)  ( h=50 cm, d=45 cm)    

Mmax= 7.0 tm/m   

K= (100 x 45²) / 700 = 289 cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.99 (Abaklardan alındı) 
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Gerekli donatı   As = 7.0 / (0.99 x 3.65 x 0.45) = 4.30 cm²/m   

Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m   

Seçilen donatı   Ø14/15 (10 cm²/m)  alt-üst 

Yapının boyutlarına ve yük durumuna bağlı olarak; Temel mesnetinde ve açıklıkta okunan 

momentler farklılık göstermiştir. Buna bağlı olarak da kullanılması gereken donatılar açıklıkta 

ve mesnette birbirinden farklıdır. Mesnette hesaplanan donatıyı açıklıkta kullanmak ekonomik 

olmayacaktır. Donatı seçimi yapılırken; yapının boyutları ve donatıyı parçalı yapmanın da 

getireceği ilave işçilik göz önünde bulundurulmalıdır. 

7.2 RADYE TEMELDE Y-Y DOĞRULTUSUNDA (2-2) HESAP 

                

Şekil 160: Y-Y Doğrultusunda Temelde Momentin Okunması 
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7.2.1 RADYE TEMELDE (MESNETTE)  ( H=50 CM, D=45 CM)    

Mmax= 14.8 tm/m   

K= (100 x 45²) / 1480 = 136 cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.97 (Abaklardan alındı)  

Gerekli donatı   As = 14.8/ (0.97 x 3.65 x 0.45) = 9.28 cm²/m   

Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m   

Seçilen donatı   Ø14/15 (10 cm²/m)  alt-üst 

7.2.2 RADYE TEMELDE (AÇIKLIKTA)  ( H=50 CM, D=45 CM)    

Mmax= 5.0 tm/m   

K= (100 x 45²) / 500 = 400cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.99 (Abaklardan alındı)  

Gerekli donatı   As = 5.0 / (0.99 x 3.65 x 0.45) = 3.07 cm²/m   

Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m  Seçilen donatı   Ø14/15 (10 cm²/m)  alt-üst 

Şekil 161: Temel Donatı Planı 
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7.3 PERDEDE  X-X DOĞRULTUSUNDA (1 -1) HESAP: 

            

Şekil 162: X-X Doğrultusunda Perde Momenti Okuması 

7.3.1 PERDEDE (MESNETTE)  ( H=50 CM, D=45 CM)    

Mmax= 11 tm/m   

K= (100 x 45²) / 1100 = 185 cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.99 (Abaklardan alındı)  

Gerekli donatı   As = 11.0/ (0.99 x 3.65 x 0.45) = 6.76 cm²/m   

Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m  

Seçilen donatı   Ø14/15 (10 cm²/m)  iç-dış 

7.3.2 PERDEDE (AÇIKLIKTA)  ( H=50 CM, D=45 CM)    

Mmax= 7.0 tm/m   

K= (100 x 45²) / 700 = 290 cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.99 (Abaklardan alındı)  

Gerekli donatı   As = 7.0 / (0.99 x 3.65 x 0.45) = 4.30 cm²/m   
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Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m  

Seçilen donatı   Ø14/15 (10.0 cm²/m)  iç-dış 

7.4 PERDEDE  Y-Y DOĞRULTUSUNDA (2 -2) HESAP: 

   

Şekil 163: Y-Y Doğrultusunda Perde Momenti Okuması 

7.4.1 PERDEDE (MESNETTE)  ( H=50 CM, D=45 CM)    

Mmax= 19.0 tm/m   

K= (100 x 45²) / 1900 = 106 cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.97 (Abaklardan alındı)  

Gerekli donatı   As = 19.0 / (0.97 x 3.65 x 0.45) = 11.92 cm²/m   

Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m   

Seçilen donatı   Ø16/15 (13.40 cm²/m)  iç-dış 
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7.4.2 PERDEDE (AÇIKLIKTA)  ( H=50 CM, D=45 CM)    

Mmax= 5.5 tm/m   

K= (100 x 45²) / 550 = 370 cm²/ton > Kl = 30 cm²/ton  J = 0.99 (Abaklardan alındı)  

Gerekli donatı   As = 5.5 / (0.99 x 3.65 x 0.45) = 3.38 cm²/m   

Asmin = 100 x 50 x 0.002 = 10 cm²/m   

Seçilen donatı   Ø14/15 (10.0 cm²/m)  iç-dış 

     

Şekil 164: Perde Donatı Planı 

8 GEREKLİ TAHKİKLERİN YAPILMASI 

8.1 YÜZME TAHKİKİ 

Zemin raporunda belirlenmiş olan yeraltı suyu seviyesine göre yüzme tahkiki yapılmalıdır. 

Yüzme tahkiki yapılırken yapının inşaat aşamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin bir 

terfi merkezi düşünüldüğünde; inşaatın tamamlandığı perdelerin ve temelin ağırlığının 
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tamamının hesaba katıldığı durumda yapı yüzmeye karşı güvenli gibi görünse bile perdelerin 

betonunun tamamen dökülmüş olmadığı bir durumda yapı yüzebilir. Ayrıca farklı sondaj 

kuyularından alınan en yüksek su seviyesine göre hesap yapılmalıdır.  

8.2 ÇATLAK TAHKİKİ 

Su tutucu yapılarda en önemli kriterlerden biri de su sızdırmazlığının sağlanmasıdır. Bunu 

sağlamak için de çatlak tahkiki kontrolü yapılmaktadır. TS500’ün yanı sıra, BS 8007 British 

Standard Code of Practice for Design of Concrete Structures for Retaining Aqueous Liquids 

(1987) ve ASTM gibi yabancı standartlara uygun olarak çatlak kontrolleri yapılmaktadır.  

Hesaplanan moment değerlerine göre TS 500’de belirtilen çatlak hesabı formülleri kullanılarak 

çatlak genişliği hesaplanır. 

     

     

Burada; 

At: Etkili beton alanı  

a: Toplam çekme donatısı ağırlık merkezinden ölçülen beton örtüsü  

bw: Kesitgenişliği  

n: Çubuk sayısı  

c: En dış donatı ağırlık merkezinden ölçülen beton örtüsü  

ss: Çatlamada, çatlamış kesit varsayımı ile hesaplanan donatı gerilmesi (Hesaplarda 0.7 

fyd kabul edilmiştir.) şeklinde ifade edilir. 

8.3 ZEMİN GERİLMESİ TAHKİKİ 

Zemin gerilme tahkiki; yapı ağırlığının hesaplanarak temel alanına bölünmesiyle bulunacağı 

gibi, temelde oluşan maksimum düşey deplasman ile K (yatak katsayısı) çarpılmasıyla da 

hesaplanabilir. Hesap edilen değerin zemin emniyet gerilmesini aşmaması gerekir.  
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ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI 

1 GİRİŞ 

Atıksu arıtma tesisi zemin etüdü ve betonarme tasarım çalışmaları için ilk olarak yer seçimi 

yapılmalıdır. Seçilen yere ait kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra zemin 

çalışmalarına başlanılır. Zemin çalışmaları kapsamında sondaj kuyuları ve araştırma çukurları 

açılır. Zeminden alınan örselenmiş ve örselenmemiş numunelerin, yetkin firmalar tarafından 

deneyleri yapılarak rapora dahil edilir. Deneyleri ve tüm bileşenleri tamamlanan zemin etüdü, 

tüm verileri ile birlikte rapor haline getirilerek idareye sunulur.       

İlk dikkat edilecek husus “İdarece Onaylı Zemin Etüt Raporudur”. 

Zemin Etüt Raporunda, tesisimize ait arazinin sondaj derinliklerine ve araştırma çukurlarına 

göre zemin özellikleri tespit edilir. Bu özelliklerle zemin hakkında bilgi sahibi olunur. Zemin 

iyileştirme yöntemlerinin uygulanıp uygulanmayacağına bu aşamada karar verildiği gibi statik-

betonarme projede kullanılacak zemin parametreleri de bu noktada tespit edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonarme tasarımda kullanılacak zemin parametreleri;  

ԛem  = Zemin taşıma gücü (kg/cm2) 

K   = Yatak katsayısı (t/m3) 

Ø   = İçsel sürtünme açısı  

Sondaj ve 

Araştırma  

Çukuru 

Zemin 
Özellikleri 
ve YASS 

Tespit  

Edilir. 
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c    = Kohezyon (kg/cm2) 

q0   = Sürşarj (t/m2)  

YASS = Yeraltı su seviyesi 

YAS kimyasal analizi (TS3440 Betona zararlı kimyasal) 

Sıvılaşma - şişme analizi 

 

2 MÜHENDİSLİK TANIMLAMALARINDA ZEMİN ÇEŞİTLERİ 

2.1 KOHEZYONSUZ ZEMİNLER: Kum ve Çakıllar 

2.2 KOHEZYONLU ZEMİNLER: Silt ve Killer 

2.3 KARMAŞIK ZEMİNLER: Kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerin farklı oranlardaki 

karışımlarıdır. 

 

Tablo 18: Standartların Dane Çapı Sınırları 

 

Tablo 19: Zemin Dane Boyutuna Göre Adlandırılması 
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3 EMNİYETLİ TAŞIMA GÜCÜ 

Bir temelin taşıma gücü zeminde göçme olmaksızın (kayma dayanımı aşılmaksızın) zemine 

aktarabileceği en fazla gerilme olarak tanımlanabilir. 

3.1 TERZAGHİ TAŞIMA GÜCÜ FORMÜLÜ 

qem = qu / GS  

GS: Emniyet Katsayısı genelde 3 alınır. 

qu = K1 . c . Nc + γ1 . Df  . Nq + K2 . Nγ . B . γ2 

K1 ile K2 yapı kökü tabanı biçimine bağlı katsayılar olup çizelgeden bulunur (Ercan,2001).  

c = Tutganlık (Kohezyon) (kg / cm2) (Kayma Dayanımı) 

φ = Kayma Dayanımı Açısı  

Df = Yapı Kökü Derinliği – metre (ayarlanabilir)  

B = Yapı Kökü Genişliği (daire yapı kökü durumunda çapı) – metre (ayarlanabilir) 

 γ1= Temel tabanı üzerindeki zeminin doğal birim hacim ağırlığı 

γ2=  Temel tabanı altındaki zeminin doğal birim hacim ağırlığı 

Nc , Nγ , Nq = Yapı kökü tabanı altındaki toprağın kayma dayanımı açısına bağlı taşıma gücü 

katsayıları (Ercan, 2001, Döküm 49’dan) 

 

 

Doğru yapılmış taşıma gücü hesaplarında 

etkili kriter genellikle OTURMA kriteri 

olmaktadır.  

 

             Şekil 85: Temel Ayağı Boyutları 
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Şekil 166: Dolguda Oturma 

Terzaghi’ye göre zemin taşıma gücü hesaplanırken, Nc, Nq ve Ng tabloları ve K tabloları 

kullanılır. Bu formülü uygularken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. C ve fi değerleri 

temelin oturduğu kısmın altındaki zeminden elde edilir. Dolayısıyla zemin raporunun bu 

şekilde tanzim edilmesi istenir. Temel 3 m derinlikteyken, 2 metreden numune alıp C ve fi 

değerleri laboratuvarda bulunup bu değerler hesapta kullanılamaz. Çünkü temel 3 m’ye 

otururken gerekli olan 3 m’nin altındaki toprağın C ve fi değeridir. Zemin çakıllı, kumlu ise 

yani iri taneli ise c=0 alınabilir. Çünkü iri malzemede çekim olmadığından, formülde sıfır 

yazılabilir. 

4 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ZEMİN İYİLEŞTİRME 

YÖNTEMLERİ 

 

4.1 TAŞ KOLON 

Yumuşak killerde oturma problemlerinin kontrol altına alınması ve gevşek kumlarda sıvılaşma 

riskinin azaltılması amacı ile vibroflotasyon tekniği ile imal edilen taş kolonlar son yıllarda 

tercih edilen bir zemin iyileştirme yöntemidir. 
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Her türlü zeminde uygulanabilir.  

İki aşamada uygulanır: 

 Delme Aşaması: Zemin içinde çeşitli 

yöntemlerle (vibroflot, burgu, delgi aletleri) 

istenilen derinliğe kadar kuyu açılır. 

 Kolon oluşturulması: Kuyu tabanından itibaren 

kademeler halinde granüler malzeme yerleştirilir, 

sıkıştırılır ve rijit kolonlar oluşturulur. 

 

4.2  JET GROUT 

Jet enjeksiyon kolonları, farklı özeliklere sahip yerlerdeki zeminlerin su çimento harcından 

oluşan enjeksiyon şerbeti ile karıştırılması ile oluşturulan en iyi bilinen ve en yaygın olarak 

kullanılan zemin iyileştirme yöntemidir. Delgi ve enjeksiyon işlemleri delgi tijinin içerisinden 

yapılmakta enjeksiyon basıncı da 400 ila 600 bar arasında değişmektedir. Püskürtme deliğinden 

(nozuldan) çıkan enjeksiyon karışımının yüksek hızı, çevresinde yer alan zeminin doğal 

yapısını tahrip eder, karıştırır ve kolon oluşturulur. 

Bu sistemle elde edilen jet grout kolonlarının çapı, 

zemin özelliklerine ve kullanılan enjeksiyon 

parametrelerine bağlı olarak farklılık gösterir. 

Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek 

zeminlerde kazık uygulamalarında (fore kazık / 

mini kazık) zorluklar yaşanmakta ve uygulamalar 

ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek – sıkıntılı 

zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin iyileştirme 

uygulamaları hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle 

tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

 

 

Şekil 167 : Kolon Oluşturulması 

Şekil 168: Jet Grout Kolonları 
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4.3 DERİN KARIŞTIRMA 

Derin karıştırma, yumuşak kil veya gevşek kum zeminlerin çimentolu maddelerle yerinde 

karıştırılması uygulamasıdır. Zeminin mukavemetinin arttırılması, permeabilitesinin 

(geçirgenliğinin)  azaltılması için bu iyileştirme yöntemi kullanılmaktadır. 

 

Şekil 169: Derin Karıştıma 

4.4  KAZIK 

Temel kazıkları, zemin taşıma kapasitesinin üst yapı yüklerini karşılayamadığı durumlarda 

yükün daha derindeki sağlam tabakalara aktarılmasını veya sürtünme ile taşınmasını sağlamak 

için yapılmaktadır. Kullanılan dikey elemanlar (fore kazık, precast, çakma kazık vb.) genellikle 

Ø500 ile Ø2000 mm arası çaplarda imal edilmektedir. Atıksu arıtma tesislerinde ise genellikle 

Ø800 mm 5-12 m arası boyda kullanılmaktadır. 

             

Şekil 170: Kazık Uygulamaları 
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              UYGULAMA SÜRECİ 

1 KAZI VE DOLGU İŞLERİ 

 Genel yerleşim planı, saha borulama planı ve kazı-iksa planları incelenerek kazı ve inşaat 

öncelik sırası belirlenmelidir. 

 Yüklenici tarafından hazırlanarak ilgili idareye onaylatılmış iş programına uygun 

ünite/ünitelerden kazıya başlanmalıdır. 

 Yerleşim planında belirtilen yapıların projeye uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için;  

yapıların arazideki konumları, arsa sınırlarına, yollara ve birbirlerine uzaklığı, elektrik–

mekanik aksamlar için bırakılacak boşluk yer ve yönlerinin araziye aplikasyonu önemlidir.   

 Yapılar mümkün oldukça dolguya oturtulmamalıdır. 

 Bütün kazı ve dolgu işleri onaylı projesine ve şartnamesine uygun şekilde yapılmalıdır. 

 Herhangi bir kazı ve dolgu işine başlamadan evvel mevcut zemin kotları açık bir şekilde 

tespit edilmelidir.  

 Sınai imalat kazı hacimleri için proje ve şartnamelerinde ayrıntı bulunmaması halinde; 

yapının temel seviyesindeki taban kenarlarına fiilen yapılması şartıyla, en çok 0.50 m 

eklenerek bulunacak kazı boyutları esas alınarak hesaplanmalıdır. 

 Temel seviyesinde uygun olmayan malzemeye rastlandığı takdirde bu malzeme Yapı 

Denetim Görevlisinin talimatına uygun bir şekilde kazılıp kaldırılarak yerine beton veya 

başka uygun malzeme konulmalıdır. 

 Tüm kazı yüzeyleri projelerde gösterilen hat ve seviyelere uygun olarak tesviye edilmelidir. 

 Kalıcı olarak açıkta kalacak bütün kazı yüzeyleri tüm gevşek malzeme, kaya parçaları, 

kalıntılar, çöp ve benzerlerinden temizlenmelidir. Kaldırılan malzemeye benzer bir malzeme 

yerleştirilerek sıkıştırılıp düzgün ve temiz halde bırakılmalıdır.  

 Yapılara ait temellerin sağlam bir şekilde inşası için gerekli metodlar tatbik edilmelidir. 

Üzerine beton dökülecek adi kazının tabanı ve yan yüzleri talep edilen ölçülere göre el ile 

tesviye edilir. Bu şekilde hazırlanan yüzeyler ıslatılarak uygun aletlerle sıkıştırılır ve 

böylelikle betonun üstüne veya yanına döküleceği sağlam temeller hazırlanmış olmalıdır. 
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 Kazının son haline getirilmesinden hemen sonra yapısal temellerin ve sömellerin altına en 

az 10 cm kalınlığında projesinde belirtilen grobeton konulmalıdır. 

 İş sahalarında bulunan yeraltı suyu pompa ile uzaklaştırılması, kazıdan çıkan malzemenin 

taşınması için geçici servis yollarının yapılması, depolama sahalarının hazırlanması, 

depolanan toprağın düzeltilmesi ve tesviyesi yapılmalıdır. 

 Hiçbir kazı malzemesi Yapı Denetim Görevlisinin talimatı alınmadan şantiyeden dışarıya 

çıkarılmamalıdır. 

 Tüm atıklar sadece projelerde gösterilen belirlenmiş atık sahalarına veya mühendisin verdiği 

talimata göre bertaraf edilmelidir. 

 Dolgu ve kazıların şevlerinin sıkıştırılması, düzeltilmesi ve korunması ve kazı sırasında 

oynayan yüzeylerin sıkıştırılması işlemleri Yapı Denetim Görevlisinin onaylayacağı şekilde 

yapılmalıdır.  

 Dolgu malzemesi dolgu yüzeyinin her noktasında aynı oranda sıkıştırılmalıdır. Dolguların 

gelişigüzel serilmesi; yüksek porozite ve permeabiliteye, düşük mukavemete ve yüksek 

miktarda oturmaya sebep olur. Bu durumun önlenmesi için zemin DSİ Dolgu İşleri 

Şartnamesine göre %95 proktor sıkılığında proktor cihazı ile kontrol edilerek 

sıkıştırılmalıdır. Laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilen Wopt (optimum su muhtevası) 

değerine yakın su içeriğinde sıkıştırma sağlanmalıdır.  
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Şekil 171: Kazı Planı ve Kesitleri 

 

Şekil 172: Genel Kazı Görünümü 
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Şekil 173: Arıtma Sahası Genel Kazı Görünümü 

        

Şekil 174: Kazı Sırasında Çıkan Suyun Pompajla Uzaklaştırılması 
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Şekil 175: Zeminin Kompaktör Yardımıyla Sıkılaştırılması 

 

Şekil 176: Proktor Sıklığının Ölçülmesi 
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2 GROBETON DÖKÜLMESİ 

Yapıların tabanı için Grobeton dökülmesi gerekmektedir. Grobeton altında kalacak boruların 

yapının ağırlığından etkilenmemesi ve ileri zamanlarda borunun değiştirilebilmesi amacıyla 

beton kılıf içine alınarak korunmalıdır. 

 

Şekil 177: Grobeton Alt Kotunda Kalan Boru Teknik Çizim 
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Şekil 178: Çökeltme Havuzu Kazısı 

 

Şekil 179: Çökeltme Havuzu İnşaası 
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Şekil 180: Grobeton Dökülmesi 

  

Şekil 181: Grobeton Altında Kalan Boru 



 

- 259 - 
 

 UYGULAMA SÜRECİ 

3  DEMİR İŞLERİ 

Yapılan demir imalatının projeye uygunluğu kontrol edilmelidir.  

 Demir bindirme boyları,  

 Paspayları,  

 Etriye sıklaştırma bölgeleri,  

 Havuz yapılarında özellikle dış mesnetlerde ilave mesnet donatıları,  

 Çökeltme havuzları ve havalandırma havuzlarının dairesel kısımlarındaki ışınsal donatıların 

donatı aralıkları betonun yerleşmesine engel olmamalıdır.  

 

                           

 

Şekil 182 : Etriye Şıklaştırması Şekil 183: Perde ve Temelde Paspayı 
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Şekil 184: Segragasyona Uğramış Paspayı Ortadan Kalkmış Perde 

  

Şekil 185: Dairesel Havuzda Açığa Çıkan Işınsal Donatı 
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3.1 PAS PAYLARI 

Pas payı, donatının (bağlantılar, etriyeler ve bağlama teli dahil olmak üzere) dış yüzeyi ile beton 

dış yüzeyi arasındaki mesafedir. Paspayı uygun derinlikteki sehpalar ile sağlanmalıdır. Sehpalar 

arasındaki mesafe, donatının bütün bölümlerinde asgari pas payı bırakılmasını garanti edecek 

aralıkta yerleştirilmelidir. 

                

                        Tablo 20: Betonarme Taşıyıcı Elemanlarına göre Asgari Paspayları 

4  KALIP İŞLERİ  

Beton prizini alıncaya kadar kalıp, betonarme elemanının ağırlığını taşımakta ve tutmaktadır. 

Uygun sağlamlıkta olması önemlidir.  

Su tutucu yapıların perde yüksekliği yaklaşık 7,00 m ve bazı kısımları değişken kesitlidir. 

Betondan kaynaklanan basıncı karşılayabilecek güçte olması, kalıpta meydana gelebilecek 

işçilik hatalarının en aza indirilmesi,  pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi ve segregasyonun 

önlenmesi için su tutucu yapılarda endüstriyel kalıp kullanılması planlanmıştır. Arıtma tesisi 

diğer yapılarında endüstriyel kalıp kullanılması gerekmemektedir. 

Elverişsiz ve özellikle donma olan havalarda kalıp alma süresi hakkındaki karar, yapının betonu 

ile aynı koşullar altında sertleşmiş numuneler üzerinde yapılacak basınç deneyi sonuçlarına 

göre verilmelidir.  
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Yedek dikmeler kalıp söküldükten sonra çimento türü de göz önünde bulundurularak yeterli bir 

süre daha yerlerinde bırakılmalıdır. Bu sürelerde sıcaklığın +5o C den aşağı düştüğü günler 

hesaba katılmamalıdır. 

Özel durumlarda Yapı Denetim Görevlisi bu süreleri azaltabilir. Ancak o anda betonda aranan 

dayanımın emniyetli bulunduğu deney ile doğrulanmalıdır. 

Atıksu arıtma tesislerinde normal dayanımlı ve kendiliğinden yerleşen beton ile kullanıldığı 

yapı elemanlarına göre kalıp süreleri tablo 4’te belirtilmektedir. 

Yeri 

Normal Portland çimentosu 

Kullanıldığında Sökme Süresi 

(Gün) (Çevre ısısı 50C üzerinde) 

Kendiliğinden Yerleşen 

Beton kullanıldığında 

(Gün) (Çevre ısısı 50C 

üzerinde) 

Kiriş yanları, duvarlar  

ve kolonlar 

3 2 

Döşemeler (altta  

destek bırakılarak) 

8 4 

Döşeme destekleri  14 7 

Kiriş tabanları  

(altta destek bırakılarak)  

10 5 

Kiriş destekleri  21 8 

 

Tablo 21: Normal Dayanımlı ve Kendiliğinden Yerleşen Beton ile Kullanıldığı Yapı  

Elemanlarına göre Kalıp Süreleri 
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Kalıpla elde edilen bitmiş yüzeyler şu şekildedir; 

 F1 Bu tarz bitmiş yüzey, dolgu ile temas edecek veya sıva yapılacak yüzeylerdir. 

 F2 Bu tarz bitmiş yüzey, sürekli olarak görünecek olan fakat yüksek standart 

gerektirmeyecek yüzeylerdir. 

 F3 Bu tarz bitmiş yüzey, akan suyla temas halinde olan ve sürekli olarak görülecek düz, 

pürüzsüz yüzeylerdir. 

 

 

4.1 NORMAL DAYANIMLI BETON KALIP İŞLERİ 

- Plywood yüzeyli kalıplarda, kalıp panelleri iyi kaliteli malzemeden mamul olmalı, çatlak, eğri 

ve gevşek yüzeyli, çimento şerbetinin akacağı büyük delikler, birleşim yerlerinde büyük 

aralıklar olmamalıdır.  

- Tüm kalıp sistemlerinde çalışma konsolu, masa korkuluğu gibi gerekli güvenlik elemanlarının 

bulundurulması zorunludur.  

- Betonun kalıba yapışmasını önlemek için kalıp yüzeyleri uygun kalıp yağı ile veya diğer 

kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır. Her kullanımdan sonra kalıplar uygun malzemelerle 

temizlenerek depolanmalıdır. 

- Çelik çerçeveli kalıplarda, panolarda eğrilik olmamalı, pano yüzeylerinde ve birleşim 

yerlerinde çimento şerbetinin akacağı delikler ve büyük aralıklar bırakılmamalıdır.  

- Kalıplar, kurulmadan önce harç v.s.’den temizlenmeli, donatı yerleştirilmeden önce de 

yağlanmalıdır. 

Beton Yüzlerde Müsaade Edilen Azami Bozukluk Toleransları  

                                                                   Müsaade edilen hataların ölçü latasından olan  

Bozukluğun cinsi                                          girinti ve çıkıntılarının mm. olarak değeri 

                                                        Kalıp yapılan yüzeyler              Kalıp yapılmıyan yüzeyler  

                                                     (1.5 m. lik lata ile ölçülür)          (3.00) m. lik lata ile ölçülür) 

 

                                                     F1     F2     F3     F4     F5                U1     U2     U3     U4  

 

Tedrici bozukluklar                      +25   15     10      8        5                 10       5       5        15                  

(girintiler)                                     +25   10      5       5        5                  5        3       1         3 

+ Yalnız kalıp çöküntülerine aittir. 
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-Beton dökülmeden önce elektrik boruları ve varsa tesisat boruları döşenmiş olmalı, kalıp, 

borular, donatı, İdare tarafından kontrol edilmeden beton dökülmemelidir. 

-Kalıplar, betona zarar verilmeden dikkatli bir şekilde yüzey bozukluklarının tamirine ve beton 

küründe gecikmeye sebep olunmadan en uygun süre içinde sökülmelidir. 

-Kalıplar, beton yeterli mukavemet kazanmadan önce sökülmemelidir. 

-Soğuk havalarda beton dökümü sırasında ve sonra süren hava sıcaklığının durumu kalıp sökme 

müddetinde göz önüne alınmalıdır. 

-Kirişler: ahşap veya çelik profil olabilir. 

-Brüt yüzey istenen kısımlarda kullanılacak plywoodların özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Plywood; 21 mm kalınlığında fenolik film kaplı, EN314-2 class 3 normlarına uygun, hava 

koşullarına dayanıklı ve su geçirimsiz olmalıdır. 

Masif, 3 katmanlı su geçirimsiz ve hava koşullarına dayanıklı, B 3023 normlarına uygun, yüzeyi 

yüksek kaliteli sentetik reçine kaplı. Boyutları minimum 100*50 cm ve maksimum 600*100 

cm olmalıdır. 

4.2 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON KALIP İŞLERİ 

Kendiliğinden yerleşen beton için yapılacak kalıp, betonun içerisindeki suyun emilimini 

engelleyecek ve birleşim yerlerinden betonun sızmasını önleyecek özel bir tasarıma (brüt kalıp 

ya da endüstriyel kalıp ) sahip olacaktır. 

- Kalıp yapımına başlamadan önce, dökülecek beton içinde bırakılacak, donatı, su tutucu bant, 

ankraj levhası, ankraj bulonu, boru gibi malzemelerin projelere uygun olarak imalatı sağlanmalı 

ve bunların kalıba nasıl monte edileceği planlanmalıdır. 

- Kalıbın kot, boyut ve koordinatlarının projeye uyumlu olması kalıp yüzeylerinin düşeyliği, 

kalıbın karşılıklı yüzeyleri arasındaki mesafenin sabitliği, derz yerleri,  derz yerinde pah çıtası 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

- Beton şerbetinin akıp kaçmasını engellemek için ek yerleri conta veya süngerle tıkanmalıdır.    

- Beton dökülürken betonun kalıptaki küçük deliklerden kaçmasını önlemek için kimyasal 

köpükler bulundurulmalıdır. 
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Şekil 186: Endüstriyel Kalıp 

 

 

Şekil 187: Atıksu Arıtma Tesislerinde Değişken Kesitli Perde Kalıpları için Örnek (solda); 

Kesiti (sağda) 



 

- 266 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

Betonarme kalıbının itina ve ihtimam gösterilerek yapılması yapı elemanının düzgün doğrultu 

ve yüzeyde elde edilmesini sağlar.  

Kalıp içerisine yerleştirilen donatıların projeye uygun sayı ve ölçülerde olduğu takip 

edilmelidir.  

Beton dökümü sırasında donatının kalıp içinde yer değiştirmesini, beton içerisindeki demirin 

aşırı soğuk ve sıcaktan etkilenmesini önlemek ve suyun demire ulaşmasını engellemek böylece 

de demirin paslanmasının önüne geçmek amacıyla demir çapına uygun pas payı elemanı 

kullanılmalıdır.  

Donatı demirlerinin etrafında gerekli beton tabakasının sağlanması için donatı askıya alınmalı 

ve kalıpla bunların arasına beton takozlar ve iki sıra donatı arasına çelik çubuk parçaları 

konmalıdır. 

Betonarme kalıbı ile imalat yapılırken kullanılan tij betonda süreksizlik (boşluk) meydana 

getirmektedir. Beton dökülüp kalıp sökülmesinden sonra betonda kalmış olan bu boşlukların 

doldurulması zorunludur.  

5 BETON 

Tesise ait yapılarda TS 500 ve TS 3233’de öngörülen tasarım sınıflarına uygun betonarme 

betonu ve ön gerilmeli beton sınıfı kullanılır.  

Tesislere ait havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, bio-p havuzu gibi tüm su tutucu 

yapılarda ve su tutucu özelliği olmayıp da zemine gömülü yapılarda en az C30/37WR ve teknik 

şartnamesinde ve projelerde belirtilmesi durumunda Kendiliğinden Yerleşen Beton sınıfı 

kullanılmaktadır. 

Tesislere ait idari bina, bekçi binası, blower binası gibi tüm üst yapılarda C30/37 beton sınıfı 

kullanılmaktadır. 

Su tutucu yapılarda kullanılacak beton, düşük su/çimento oranında fakat yeterli işlenebilirlikte 

olacak ve belirlenen küp mukavemetinde olacaktır. 

C30/37 WR betonları için TS EN 12390-8‘e (Beton – Sertleşmiş Beton Deneyleri – Bölüm 8 : 

Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini) uygun şekilde su işleme derinliği tayini deneyi 

yapılacaktır. Bu deneyin değerlendirilmesi TS 3340’a göre yapılacak olup, su işleme derinliği 

3 cm’yi geçmeyecektir. 
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Beton yerine konunca vibratörlerle sıkıştırılacak, gerekirse ilave olarak el tokmakları da 

kullanılabilecektir. Kalıba dökülen taze betonun içerisindeki havadan kurtulmak ve betonu daha 

az boşluklu hale getirebilmek amacıyla betona uygulanan vibrasyon işlemi, vibratör denilen 

titreşimli mekanik aletlerle yapılır. 

 

Sınıf 

 

Kullanım 

Proje Mukavemeti 

(N/mm²) 

Minimum 

Çimento 

(kg/m³) 

Maksimum 

Su/Çimento 

Oranı* Silindir Küp 

NS 1 Grobeton - - 150 - 

NS 2 Grobeton - - 200 - 

NS 3 Grobeton - - 250 - 

C 14 Gerektiği yerlerde 14 16 200 0.6 

C 16 

Yüksek kaliteli, kütle 

betonu, tespit kitlelerinde 

çekirdek betonu ve 

yürüme yolları 

16 20 200 0.6 

C 20 
Genel betonarme ve 

kaplamalar 
20 25 250 0.56 

C 25 Gerektiği yerlerde 25 30 300 0.52 

C 30 WR Gerektiği yerlerde 30 35 350 0.45 

C 30/37 Gerektiği yerlerde 30 37 500 0.45 

C 35 Gerektiği yerlerde 35 40 - 0.46 
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Tablo 22: Tasarıma Esas Beton Sınıfları ve Basınç Dayanımları 

          

         

 

 

 

C 40 Gerektiği yerlerde 40 45 - 0.43 

C 45 Gerektiği yerlerde 45 50 - 0.40 

C 50 Gerektiği yerlerde 50 55 - 0.38 
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Şekil 188: Kum Tutucu Havuzu Meyil Betonu 

Şekil 189: Kum Tutucu Havuzu Meyil Betonu 
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Şekil 190: Kum Tutucu Havuzu Meyil Betonu 

 

Şekil 191: Kum Tutucu Havuzu Meyil Betonu 
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5.1 VİBRATÖR UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Beton tabakasının derinliği, kullanılacak olan vibratörün dalıcı ucunun uzunluğunu 

geçmemelidir. Her beton tabakası vibrasyona tabi tutulmalıdır. 

 Vibratör taze betonun içerisine dik olarak daldırılmalı ve yine dik olarak çıkarılmalıdır. 

(Düşey eksenden en fazla 10 derece eğik durumda olabilir.) 

 Vibratörün dalıcı ucu taze beton tabakasının tüm derinliğine, hatta bir önceki tabakaya 

birkaç cm girecek tarzda daldırılmalıdır. Böylece iki tabakanın birbiriyle kaynaşması 

sağlanacaktır. 

 Vibratör ucunun daldırılacağı noktalar arasındaki uzaklık genel olarak 40 

- 50 cm civarındadır ve 75 cm yi geçmemelidir. 

 Dalıcı uç beton kalıbının yan yüzeylerine yakın tutulmamalıdır. 

 Dalıcı uç taze beton içerisine hızlı bir şekilde daldırılmalı, beton 

içerisinde çok kısa veya çok uzun süreyle tutulmamalı, ( normal süre 5 - 15 

sn.dir ), dalıcı ucun beton içerisinden dışarıya çıkartılması ise yavaşça 

( saniyede 5 - 10 cm ) yapılmalıdır. 

 Dalıcı uç beton içerisindeki donatılara temas ettirilmemelidir. 

 Brüt beton yüzeylerde betonun kalıp içinde yükselme hızı 2m/saatten 

fazla olmalıdır. Gecikme ve duraklamalara meydan verilmemelidir. Bu tür 

uygulamalarda yüzeyde oluşması muhtemel hava kabarcıklarını azaltmak 

için kalıp ince ve homojen bir yağ tabakası ile yağlanmalı, betonun bileşimi 

ise iri agregası azaltılmış ve uygun kıvamlı  (8-10 cm çökme) olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 Vibratör daldırıldığı kesimde, beton yüzeyinde ince bir şerbet tabakası 

belirip, beton içinde sıkışan havanın yüzeye çıkmasını sağlayana kadar en 

az 15 saniye kadar sabit tutulmalıdır. Brüt beton uygulamasında vibrasyon 

süresi gerekirse 30 sn.ye kadar uzatılmalıdır. 
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 Brüt beton uygulamalarında; Küçük çaplı vibratör kullanılması halinde daldırma 

aralıklarının düşürülmesi gerekir. 

 Yüklenici, iş yerinde yeteri adette vibratör bulunduracaktır. İç vibratörler, beton içine 

bastırıldığı zaman titreşimleri dakikada 8000 devirden aşağı olmamalıdır. 

 Yüksek kolon ve perde betonlarında ilave boru veya hortum ile betonu aşağıdan yukarıya 

doğru dökmek gerekir. 

 Plastik kıvamdaki yapı betonlarında: 8500 – 15000 devir / dakika,perde, kolon, kiriş gibi 

elemanların betonlarında: 8000 - 12000 devir / dakika,kütle betonlarında: 7000 - 10500 

devir / dakika frekanslı vibratörler önerilmektedir. 

 Dahili vibratörlerin dalıcı uçları 2 - 18 cm arasında değişen çaplarda ve 4000- 15000 devir 

/ dakika arasında değişen frekans kapasitelerinde üretilmektedir.  

 

Şekil 192: Havalandırma Havuzu Temel Betonu Vibrasyon Uygulanması 
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5.2 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONUN ÖZELLİKLERİ 

Şekil 193: Kendiliğinden yerleşen beton uygulaması 

Şekil 194: Sık Donatılı Temel Planı 

1. Kendiliğinden yerleşerek sıkıştırma(vibratör) işlemi gerektirmemektedir 

2. İşçilikten ve zamandan tasarruf eder. 

3. Dar kesitli ve yoğun donatılı projelerde; kolon ve perde gibi dikey uygulamalarda yoğun 

donatılı kalıplarda vibrasyon gerektirmeden ve segregasyona uğramadan kendiliğinden 

yerleşmektedir. Böylelikle homojenliğini koruyarak herhangi bir ilave sıkıştırmaya gerek 

olmaksızın kalıbı tamamıyla doldurmaktadır.       

4. Kalıp tasarımlarına estetik ve mimari özgürlük getirir. 
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5. En zor ve karışık kalıplarda bile yüksek akıcılığı ve boşluk doldurma özelliği sayesinde son 

derece pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar. 

6. Erken ve nihai dayanım sağlar. 

7. Düşük boşluk yapısı nedeniyle geçirimsiz, dış etkilere dayanıklı ve uzun ömürlü bir betondur. 

8. Düşük su/çimento oranı sayesinde betonun dayanımı ve durabilitesi artar. 

Normal Dayanımlı Betondan Avantajları: 

 Daha hızlı inşaat yapım süresi (yaklaşık 1/5 oranında) 

 İşçilik maliyetlerinde azalma 

 Yüzey düzeltme işlemlerinin kolaylığı 

 Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı 

 Geçirimsizlik artışı 

 Akıcı kıvamlı olması 

 Yüksek kohezyonlu olması 

 Vibratör, yerleştirme ve sıkıştırma gerektirmemesi 

 Zamana bağlı kıvam kaybını koruyarak işlenebilme süresini artırması 

 Kolay pompalanması 

 Basınç mukavemeti C25 ile C80 arasında olup,  proje için istenilen dayanımda beton 

üretimine imkân vermesi 

 Kalıba yerleştirildikten sonra hızlı bir şekilde prize geçerek 1.5 - 2.5 saat arasında prizini 

tamamlaması. (Özel durumlarda kullanılan katkının miktarına bağlı olarak priz süresi 45 

dakikaya kadar indirilebilir.) 

Not: Projelendirme safhasında Kendiliğinden Yerleşen Beton kullamına, proje maliyetine 

olan etkisi, tedarik süreci, iklimsel-bölgesel koşullar vb. durumlar değerlendirilerek karar 

verilmelidir. 
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5.3 ÇÖKME (SLUMP) TESTİ 

Beton kıvamının değerlendirilmesi için en yaygın kullanılan deney slump çökme deneyidir. Bu 

deney için 30 cm yüksekliğinde, 10 cm üst çapı, 20 cm alt çapı olan kesik koni kullanılır. Koni 

üç eşit tabaka şeklinde, 25 defa şişlenerek doldurulur, koni kalıp yukarı çekilir ve betonda 

meydan gelen çökme miktarına göre beton kıvamı tespit edilir. Plastik Beton: Betonarme 

yapılar için özellikle uygundur. Çökme deneyinde ölçülen miktar 8-10 cm’yi geçmemelidir.  

 

 

 

 

 

                                              

Şekil 195: Çökme (Slump) Testi 

6 DERZLER 

6.1 İNŞAAT DERZLERİ 

İnşaat derzleri, munzam nisbi harekete fırsat vermeden, sonraki sürekliliği elde etmek için, özel 

tedbirleri kapsayan ve inşaatta kolaylık maksadı ile betonda bırakılan bir derz olarak tarif edilir. 

Yüklenici beton dökümüne başlanmadan en az üç hafta evvel bütün inşaat derzlerinin yerlerini 

gösteren, beton dökme yöntem raporunu Yapı Denetim Görevlisinin onayına sunar. Beton 

dökme yöntemi, inşaat derzlerinin şekilleri ve yerleri ile döküm yükseklikleri Yapı Denetim 

Görevlisi tarafından onaylanmadan beton dökümüne başlanmamalıdır. 
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İnşaat derzleri yapının gücünü bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kesit azalmaları, yivler, 

çentikler ile su tutucular, yöntem raporunda belirtilen ve Yapı Denetim Görevlisi tarafından 

onaylanmış şekilde yerleştirilir. İnşaat derzi hizasının kalıp derzi hizasına uyacak şekilde ve 

bütün inşaat derzleri hizaları ile kalıp derzleri hizaları yeknesak seriler halinde görülecek 

şekilde koordine edilmelidir.  

6.2 HAREKET DERZLERİ 

Hareket derzleri yük, ısı etkisi, büzülmeden dolayı betonda oluşan boyut değişikliklerine ve 

temeldeki farklı oturmalara izin vermek; yapının bitişik kısımlarının birbirinden bağımsız 

olarak çalışmasına olanak sağlamak ve dolayısıyla çatlamaları önlemek amacı ile uygulanır. 

Hareket derzleri aşağıdaki tiplerde olabilir. 

6.3 DARALMA DERZİ 

Derz boyunca betonun sürekli olmadığı, fakat derzin iki yanağı boyunca boşluk bırakılmamış 

olan ve betonun büzülmesine olanak veren derzlerdir. Derz boyunca hem betonun, hem de 

donatı çubuklarının süreksiz olduğu “Tam Daralma Derzleri” ve derz boyunca sadece betonun 

süreksiz, donatı çubuklarının sürekli olduğu “Kısmi Daralma Derzleri” olarak iki çeşit daralma 

derzi vardır. Daralma derzleri su tutucu bant ile donatılmalıdır. 

 6.4  GENLEŞME DERZİ 

Yapıdaki hem daralma hem de genleşme hareketlerine olanak veren, derz boyunca hem betonun 

hem de donatı çubuğunun süreksiz olduğu ve derzin her iki yanağı arasında uygun bir boşluk 

bırakılmış olan derzlerdir. Hareket derzleri su tutucu bant ile donatılmalıdır.  

 

 

 

 

 



 

- 277 - 
 

 UYGULAMA SÜRECİ 

Şekil 196: Perdede ve Temelde Genleşme Derzleri çizimleri 

    

Şekil 197: Perdede ve Temelde Genleşme Derzi Uygulamaları 
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6.5 HAREKET DERZLERİ ARASINDAKİ MESAFELER  

Dairesel yapılarda sadece inşaat derzleri oluşturulabilir, hareket derzlerine gerek olmaz. Bu 

yapılarda merkezdeki dairesel bölümün betonu döküldükten sonra döşemenin kalan bölümü ve 

perdeler eşit segmanlar halinde dökülür. 

Dairesel olmayan yapılarda ise her iki yönde en fazla 7,5 m aralıkla kısmi daralma derzi veya 

en fazla 15 m aralıkla tam daralma derzi veya en fazla 11,25 m aralıkla bir kısmi bir tam daralma 

derzi yapılmalıdır. 

Genleşme derzi gömülü yapılarda her iki yönde en fazla 30 m, doğrudan atmosferik şartlara 

açık yerüstü yapılarında en fazla 22,5 m aralıkla yapılmalıdır.  

Duvarlarda yatayda betonun işlenebilirliğinin mümkün olduğu yüksekliğe kadar monolitik 

döküm yapılmalıdır.  

Bu dökümlerde bulundurulması gereken minimum rötre ve sıcaklık donatısı aşağıdaki tabloda  

 verilmiştir. 

 

Tablo 23: Hareket Derzleri Arasındaki Mesafeye göre Minimum Rötre ve Sıcaklık Donatı 

Yüzdeleri 
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Şekil 198: Havalandırma Havuzu Temelinde Derz 

7 SU TUTUCULAR 

Su tutucu bant ve özel birleşim parçaları uygulama projesinde gösterilen malzeme ve şekillerde 

TS 2810 ve TS 3078'e uygun olmalıdır. Yüklenici kullanmayı önerdiği su tutucu malzemeleri, 

bu malzemelerin tüm detaylarını ve test edilebilecek uzunluktaki örneklerini Yapı Denetim 

Görevlisinin onayına sunarak onayını almalıdır. 

Su tutucular kalıcı işlerin (Kalıcı İşler = arsa üzerine inşaa edilecek ve sökülerek, taşınarak bir 

yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan inşaat işleri) civarında bulunabilecek klor ve 

sülfat bileşikleri veya başka zararlı maddelere karşı dayanıklı olmalıdır. 

Kauçuk su tutucular doğal veya sentetik kauçuktan ve 23°C deki miminum % 500'lük kırılma 

gerilmesindeki uzama özelliğine sahip ve en az 50 mm lik enine hareketi sağlayabilecek 

nitelikte olmalıdır. 

Polivinil klorid (PVC) su tutucular, hurda PVC içermeyen ve katkısız olarak esneklik 

kazandırılmış PVC polimeri veya kopolimerinden elde edilmelidir. 

PVC su tutucular 23°C'deki % 240'lık kırılma gerilmesindeki uzama özelliğine sahip ve en az 

10 mm’lik enine hareketi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. 
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Düşük modüllü su tutucular yukarda tanımlanan özelliklere sahip kauçuk veya PVC'den ve 

23°C'deki minimum % 200'lük 6N/mm² lik çekme gerilmesindeki özelliğe sahip, en az 50 mm 

lik enine hareketi sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. 

Kauçuk ve plastik malzemelerin ekleri, ucuca ekler dışında, imalatçı tarafından hazır olarak 

temin edilecektir. Ucuca ekler imalatçının talimatlarına göre ve bu amaç için imalatçı tarafından 

sağlanan ekipman kullanılarak şantiyede yapılmalıdır. 

Kauçuk ve plastik su tutucular serin, iyi havalandırılmış ve direkt güneş ışığına maruz olmayan 

yerlerde hasar görmesi, yağ veya diğer kirletici malzemelerin bulaşması ihtimallerine karşı 

dikkatle depo edilecektir. Bir tarafı derzin içinde gömülü kalan ve diğer taraftaki betonun 

programa göre bir aydan önce dökülmeyeceği durumlarda kauçuk ve plastik su tutucuların 

açıkta kalan tarafı güneş ışığından korunmalıdır. 

Esnek su tutucular çivisiz, donatı ve diğer tespit parçaları olmaksızın kalıp içine 

yerleştirilmelidir. Hasar gören su tutucular değiştirilmelidir. Beton dökülmesi ve sıkıştırılması 

sırasında su tutucu bantların bükülmemesi, bozulmaması ve yerinden oynamamasına özen 

gösterilmelidir. 

Su tutucuların yatay veya yataya çok yakın bir düzlemde oldukları durumlarda Yüklenici su 

tutucuların altında boşluk kalmadığından emin olmalıdır. 

Su tutucular etrafındaki kalıba hasar vermeden dikkatle kaldırılacaktır. Eğer su tutucular, 

yerinde gerektiği gibi tamir edilemeyecek bir hasara maruz kalırlarsa Yapı Denetim Görevlisi 

betonun bir bölümünün kaldırılmasını ve su tutucuların değiştirilmesini isteyebilir.      

PVC Su 

Tutucu 

Bant Tip 

Kullanım Yerlerindeki DerzTipleri ve 

Açıklamalar 
Tatbik Şekli 

B 
Sabit ve Genişlemesiz inşaat derzlerinde ve 

daralma alçak yüksek su basıncında. 
Merkezi 
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Tablo 24: PVC Plastik Su Tutucu Bant Tipleri ve Kullanma Yerleri 

V 

İnşaat daralma derzlerinde ve hafif 

genişlemenin bulunduğu derzlerde, yüksek su 

basıncında. 

Merkezi 

A O OL 

Düşük, orta ve yüksek derecedeki genişleme 

derzlerinde, makaslama hareketlerinde ve her 

şiddetteki su basıncında. 

Merkezi 

M 

Yüksek derecedeki genişleme derzlerinde, 

makaslama hareketlerinde ve yüksek 

şiddetteki su basıncında. Çökmelerin fazla 

olduğu yapılarda tercih edilmelidir. 

Merkezi 

DO 

Genleşme derzlerinde orta şiddette 

genleşmelerde veya makaslama 

hareketlerinde, düşük su basıncında. 

Döşeme 

DDT 
İnşaat derzlerinde ve daralma derzlerinde, 

düşük su basıncında. 
Döşeme 

KP 

Merkezi veya döşeme profilleri ile birlikte 

vaya müstakilen beton dökümü sırasında 

derzlerin esnek olarak kapatılması amacıyla. 

Döşeme 

I İnşaat derzlerinde, düşük su basıncıda 

Perde ve döşemelerde, 

kondüvi, tünel, sifon ve 

yerinde dökme beton ve 

betonarme borularda 
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Şekil 199: Su Tutucu Bant Tipleri 

Su tutucu bantların şantiye şartlarında yapılacak kaynaklamasında kolaylık sağlayan özel 

parçaları fabrikada istek üzerine çeşitli şekillerde imal edilir. 

Su sızdırmazlığının tam olması için su tutucu bantın beton tarafından çok iyi sarılması 

gereklidir. Beton uygun kıvamda olmalıdır. Su tutucu bant civarında hava boşluğu kalmaması 

için, beton kademe kademe dökülmeli ve vibrasyon yapılmalıdır. Su tutucu bant yüzeyinde harç 

toz gibi yabancı maddeler olmamalıdır. Aksi halde bantın betonla aderansı zayıflar. Bilhassa 2. 

kademe beton dökülmeden önce 1. kademe beton dökülürken bantın diğer kanadına harç vs. 

bulaşıp bulaşmadığı kontrol edilmelidir ve gerekirse temizlenmelidir. Bu amaç için pirinç tel 

fırçası kullanılmalıdır.  
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

    

g                                                                                                 h 
 

Şekil 200: Su Tutucu Bantlar İçin Özel Birleşim Parçaları 
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Şekil 201: Temelde Su Tutucu Bant Detayı 

Taze betonun kesilmesi suretiyle hazırlanan derzler bir sonraki beton tabakası dökülünceye 

kadar çuval örtülerle 3-7 gün süreyle muhafaza edilecektir.  

Yatay inşaat derz yüzeyleri vibratör veya malalarla görülen beton yüzleri gibi düzgün hale 

sokulmayacak, pürüzlü bırakılacaktır.  

                             

Şekil 202: Havalandırma Havuzu Temel Beton Kürü 
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8 DRENAJ 

8.1 SU TUTUCU YAPILARIN İÇ DRENAJI 

İç drenajın gayesi, su tutucu yapıların boşaltılması, anında göllenmelere mani olarak suyun 

tamamen tahliyesini sağlamaktır. Taban döşemesi veya taban döşemesi üzerindeki tesviye 

tabakası tahliye çukurlarına meyillendirilecektir. Meyil % 0.25 den daha az olmayacaktır. 

8.2 SU TUTUCU YAPILARIN ALT DRENAJI VE ÇEVRE DRENAJI 

Yapıdan sızması mümkün suyun yapıya zarar vermemesi için uygun ekonomik bir alt drenaj 

sistemiyle toplanması ve tahliyesi gereklidir. Şişen killi zeminlere oturan yapılarda alt drenaj 

sistemi daha da önem kazanır. 

Çevreden veya arka dolgulardan sızan suların toplanması ve tahliye edilmesi için temel dış 

topukları boyunca temel alt kotundan daha aşağı kotta bir çevre drenajı yapılması gereklidir. 

Alt drenaj sistemi ile çevre drenajı birleştirilebilir. 

Çevre drenajında meyil ve istikametin değiştiği noktalara ek olarak aynı doğrultuda azami 30 

m de bir rögar yapılmalıdır. Bu rögarlar dolgunun üzerine kadar yükselmelidir. Ulaşım temin 

edilemeyen yerlerde rögar yerine doğal drenaj noktaları teşkil edilmelidir. Her tür yapıda drenaj 

meyili esas akım istikametinde % 0.4, esas akıma dik istikamette % 0.25 den az olmamalıdır. 

8.3 SU TUTUCU OLMAYAN YAPILARDA DRENAJ 

Su tutucu olmayan yapılarda çevreden sızacak suların yapıya zarar vermemesine dikkat 

edilecektir. Gerekirse uygun bir çevre drenajı yapılmalıdır. Çevre drenajlarında meyil ve 

istikametin değiştiği noktalarda rögar yapılması zorunludur. 

8.4 SAHA DRENAJI 

Yağmur, kar gibi yüzeysel suların göllenmesine mani olunarak taşkın kanalları ve borularla ile 

tahliyesi temin edilmelidir. 
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9 KAYIT VE TUTANAKLAR 

İşin; şartnamelere ve projelere uygunluğunu sağlamak için bütün malzemeler, işçilikler, 

ekipmanlar ve ölçüm cihazları kontrol edilmeli, gerekli numuneler alınmalı ve testler 

yapılmalıdır. Bu amaçla yüklenici tarafından hazırlanıp idare tarafından onaylanmış olan kalite 

kontrol planına uyulmalıdır. 

Kalite kontrol kayıtları, test belgeleri ve raporlar işler’ in ilgili olduğu kısmı belirtilmek 

suretiyle ilgili Referans Standardı veya Şartname Maddesi’nin gerektirdiği bilgileri içermelidir.  

10 GÖMÜLÜ SU TUTUCU YAPILARIN SU GEÇİRMEZLİK DENEYİ 

Atıksu arıtma tesislerinde bütün su tutucu yapıların, su geçirmezlik bakımından test edilmesi 

zorunludur.  Tesiste betonarme imalatlar tamamlanıp mekanik ve elektrik işleri (kapaklar hariç) 

yapılmadan proses yapılarının sızdırmazlık testi “DSİ Su Tutucu Betonarme Yapıların 

Yapımına ait Genel Teknik Şartnamesi”ne göre yapılacaktır. Test sırasında proses ünitelerinin 

çevre dolgularının yapılmamış olması gerekmektedir. Yüklenici, test için (deney teçhizatının 

detayları dahil) teklif ettiği yöntemlerin ayrıntısını Yapı Denetim Görevlisinin onayına 

sunmalıdır. Su geçirmezlik deneylerinin Yapı Denetim Görevlisi veya Yapı Denetim 

Görevlisinin görevlendireceği başka bir kişinin önünde yapılması temin edilmelidir. 

Yapıyı su ile dolduracak vanalar dışında tüm vanaların kapalı olması kontrol edilir. Yapı normal 

işletme veya taşma düzeyine kadar temiz su ile doldurulur. Gerekirse günde 2 defa su ilave 

edilerek, 3 günden az olmamak üzere, bu düzeyde tutulur. Bu süre zarfında gözle görülür su 

sızmalarının tesbiti için, yapı ve herhangi bir alt drenajı sık sık incelenir. Su düzeyi, rüzgar 

etkisi ile taşmaya maruz kalabilecek herhangi bir set veya eşiğin düzeyinden, 150 mm alçakta 

olan düzeye indirilip, su katılmadan, her gün su yüzey kotu kaydedilmek şartıyla, 7 gün daha 

deneye devam edilir. Meteorolojik durumlara ait ölçümler (yağış, buharlaşma, ısı, nem)  

deneme süresi boyunca günlük olarak kaydedilmelidir. 

Yağmur ve buharlaşma için gerekli indirimden sonra, denenmekte olan bir yapıdaki su düzeyi, 

7 günlük deneyde 25 mm den fazla azalmazsa ve yapının herhangi belirli bir yerinde yoğun 

sızıntı görülmemiş ise yapı su geçirmezlik deneyini geçirmiş sayılır. Yapı su geçirmezlik 

deneyinden başarı ile geçmediği durumda; yapıdaki kusur bulunup onarılır ve deney 

tekrarlanır. Yapı su geçirmezlik deneyini başarı ile geçirinceye kadar, kusurlu yeri açılır, 

onarılır ve yapı yeniden deneye tabi tutulur. 
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11 UYGULAMA ÖRNEKLERİ     

                    

Şekil 203: Havalandırma Havuzu Temeli Harici Su Tutucu Bant Yerleşimi 

 

Şekil 204: Havalandırma Havuzu Temeli Su Tutucu Bant Yerleşimi 
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Şekil 205: Uygun Olarak Döşenmiş Dairesel Donatı 

           

Şekil 206: Dairesel Perdeler İçin Endüstriyel Kalıp 
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Şekil 207: Endüstriyel Dairesel Perde Kalıbı 

 

   

Şekil 208: Endüstriyel Perde Kalıbı İle Su Deposu İmalatı 
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Şekil 209: Havalandırma Havuzu 

 

    Şekil 210: İnce Kontrplak Dairesel Perde Kalıbı 
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Şekil 211: Kum Tutucu 

 

Şekil 9: Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu 
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Şekil 213: Çökeltme Havuzu 

  

Şekil 214: Çökeltme Havuzu 
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Şekil 215: Çökeltme Havuzu 

                                 

Şekil 216: Derz Bırakılmış Çökeltme Havuzu 
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Şekil 217: Parshall Savağı 

                                                   

Şekil 218: Parshall Savağı 
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Şekil 219: Havalandırma Havuzu Temelinde Dahili Su Tutucu Bant 

                                      

Şekil 220: Havalandırma Havuzu Kanalı 
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Şekil 221: Havalandırma Havuzu Geri Devir Kanalı 

                

Şekil 222: Endüstriyel Kalıp İle KYB Uygulaması 
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Şekil 223: Endüstriyel Kalıp İle KYB Uygulaması 

 

Şekil 224: Endüstriyel Kalıp İle KYB Uygulaması 
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1 IZGARALAR 

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ızgara üniteleri, evsel atık su sistemi ile tesise gelebilecek 

yüzer (elyaf, talaş, plastik vb) veya çöken (taş, metal vb.) kaba maddelerin, çelik çubuklar ile 

tutulup, taranarak sudan uzaklaştırılmasını sağlayan ekipmanlardır. Izgara üniteleri, atık suda 

yer alan kaba maddelerin pompa sistemlerine, boru sistemlerine veya diğer mekanik 

teçhizatlara verebileceği zararlara engel olmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Tasarladığımız atıksu arıtma tesislerinde, kaba ve ince olmak üzere iki tip ızgara 

kullanılmaktadır. Kaba ızgaralarda çubuklar arası serbest açıklık yaklaşık 30 mm, ince 

ızgaralarda ise 10 mm olarak seçilmektedir. Kaba ızgara ve kaba ızgaranın mansabına 

yerleştirilen ince ızgara şeklinde yapılan uygulamalar ile ince ızgaraların çabuk tıkanmasını 

önlenmiş ve ince ızgaraların yükü azaltılmış olmaktadır. Kaba ızgaraların temizlenmesi elle 

veya mekanik olarak yapılırken, ince ızgaraların mekanik olarak temizlenmesi tavsiye 

edilmektedir. Manuel, zaman veya ızgaraların membasına ve mansabına yerleştirilen seviye 

senyörlerinden belirlenen su yükü farkına bağlı olarak seviye ayarlı işletme, elektrik kontrol 

panosu ile yerel olarak veya Scada yazılımı ile uzaktan gerçekleştirilmektedir.  

Izgara kanalındaki su hızı, atık sudaki katı maddelerin ızgara yaklaşım kanalı içerisinde 

çökelmesinin önlenmesi için, 0.3 m/sn den büyük alınmaktadır. Izgara kanalındaki su hızı, atık 

sudaki katı maddelerin çelik çubuklar önünde düzgün şekilde tutulmasının sağlanabilmesi için, 

1.25 m/sn den büyük alınmamaktadır.  

Tasarladığımız atıksu arıtma tesisleri projelerinde, ızgaralarda tutulan katı maddeler, kapalı tip 

helezon konveyörler vasıtası ile atık toplama arabalarına iletilerek tesisten uzaklaştırılmaktadır. 

Bazı projelerimizde, ızgaralar ile atık sudan uzaklaştırılan katı atıkların yüksek miktarda su 

ihtiva etmesi sebebiyle, ızgara pres ekipmanı kullanılmaktadır. Izgara pres sayesinde katı atık 

içinde yer alan su tekrar sisteme dahil edilmektedir. 
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Şekil 225: Izgara 

Kanal derinliğine, genişliğine ve atığın karakteristiğine göre farklı ızgara tipleri mevcuttur.  

Bunlar; 

Doğrusal Mekanik Temizlemeli Izgaralar;  

 Ön Taramalı Zincirli Mekanik Izgara  

 Arka Taramalı Mekanik Izgara  

 Halatlı Kepçe Izgara 

 Kepçeli Gezer Izgara 

Dairesel Mekanik Temizlemeli Izgaralar; 

 Tambur Izgara 

 Perfore Döner Izgara 
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        (a)                                                           (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                              (d) 

 

 

 

 

 

   (e)                                                                      (f)     

Şekil 226-a ,b,c,d,e,f: Izgara Tipleri 
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2 KUM VE YAĞ TUTUCU ÜNİTELER 

Atık suyun kanalizasyonda taşınımı esnasında yağmursuyu ile atık suya karışmış olan kum, 

çakıl gibi küçük partiküller, biyolojik olarak ayrıştırılamamakta, ayrıca pompa vb. mekanik 

ekipmanlara zarar vermektedir. Kum; kanallar, çökeltim havuzları, çamur çürütme ve çamur 

susuzlaştırma ünitelerinde birikerek ciddi işletme problemleri oluşturmaktadır. 

Atık suda bulunan yağ, gres gibi malzemeler ise özellikle çökeltimde problem oluşturmakta ve 

son çökeltim havuzlarının yüzeyinden sıyrılmaktadır. Kum ve yağ tutucu ünitelerinde, büyük 

partiküllerin çöktürülmesi için akım hızı düşürülmekte ve kum daha sonra havuz tabanından 

alınmaktadır. Yağ ve gres ise havuz yüzeyinden sıyrılmaktadır.  

Kum ve yağ tutucu ünitelerinde, kum ve diğer organik menşeli katıların atık sudan 

uzaklaştırılması için doğrusal sıyırıcı ekipmanları kullanılmaktadır. Doğrusal sıyırıcı, kum ve 

yağ tutucu ünite üzerinde hareket eden, zeminde biriken kumu, üzerinde taşıdığı pompa 

grubunu kullanarak veya ünite sonuna yerleştirilmiş sabit bir pompa çukuruna dip sıyırıcıları 

ile taşıyarak kum ayırıcıya tahliye edilmesini, yağ kanalı yüzeyinde biriken yağı üzerine monte 

edilmiş yağ sıyırıcıları ile ünite sonuna yerleştirilmiş sabit bir yağ pompa çukuruna taşıyarak, 

yağın tahliye edilmesini sağlayan ekipmanlardır. Doğrusal sıyırıcılar, kum ve yağ tutucu ünite 

boyutlandırmasına göre farklı özelliklerde imal edilebilirler. 

Pompalı Tip: Kum ve yağ tutucu ünite zeminindeki kumun, köprü üzerine yerleştirilmiş bir 

pompa vasıtasıyla havuz dışına aktarıldığı sıyırıcılardır. 

Kum Sıyırıcılı Tip: Kum uzaklaştırma işlemi kumun, kum ve yağ tutucu ünite sonuna 

yerleştirilmiş pompa çukuruna köprüye monte edilmiş sıyırıcı bıçak vasıtasıyla taşınması 

şeklinde yapılan sıyırıcılardır. 

Air-Lift Tip: Kum uzaklaştırma işlemi, kumun içine üflenen havanın sıvı içinde yükselmesiyle 

kumun taşınması neticesinde olan sıyırıcılardır. 

Yağ Sıyırıcılı Tip: Havuzda bulunan yağ kanalında biriken yüzey birikintilerinin bir yüzey 

sıyırıcı vasıtasıyla havuzdan uzaklaştırıldığı sıyırıcılardır. 

Yağ Sıyırmasız Tip: Atık suyun yağlı olmadığı durumlarda kullanılır. Havuzlarda yağ kanalı 

yoktur. 
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(a)                                                                             (b)                                                                                   

    

                       (c)                                                                             (d)                                                                                                               

Şekil 227- a,b,c,d: Doğrusal Sıyırıcı Köprü Tipleri 

Tasarladığımız atıksu arıtma tesisi projelerinde, pompalı tip doğrusal sıyırıcı kullanılmaktadır. 

Uzun atıksu kolektör hatlarından gelen kullanılmış suların, tazelenmesi ve ileri mekanik ve 

biyolojik tasfiye kademelerinin verimlerinin artırılmasının sağlanması için, havalandırmalı 

kum ve yağ tutucu üniteler projelendirilmektedir. Blower üniteleri ile temin edilen basınçlı 

hava, havuzlara yerleştirilmiş gözenekli hava borularından (boru tip difüzörler) verilerek, kum 

ve yağ tutucu ünitelerin bir ön havalandırma gibi çalıştırılması amaçlanmaktadır. 

Kum ve yağ tutucu havuzların blower üniteleri hava debilerinin düşük olması sebebiyle, roots 

veya santrifüj tip blower ünitesi tercih edilmektedir. Kum ve yağ tutucu havuzların taban 
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yüzeyine çöken kum ve diğer organik menşeli partiküller, kum kanalının üstünde hareket eden 

gezer köprü altına monte edilen dalgıç pompalar vasıtasıyla, kum ayırıcıya aktarılmakta ve 

buradan da konteynere boşaltılmaktadır. Kullanılan kum pompasının debi değerleri, proses 

raporları doğrultusunda, basma yüksekliği ise mekanik hesap raporları doğrultusunda 

hesaplanmaktadır.  

Ayrıca kanal yüzeyinde biriken yağ ve diğer yüzen partiküller, gezer köprünün her iki yanında 

bulunan yağ sıyırıcıları sayesinde yağ kanalına, oradan da atık toplama arabalarına 

iletilmektedir.  

(b)                                                                       (b)                                        

Şekil 228-  a,b: Kum Tutucular 

Şekil 229: Havalandırmalı Kum Tutucu  
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Şekil 230: Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Ünitesi Doğrusal Sıyırıcı 

2.1 DOĞRUSAL SIYIRICILAR 

Doğrusal sıyırıcılar; köprü, yürüyüş grubu, dip sıyırıcı, yüzey sıyırıcı, yürüme yolları ve elektrik 

besleme sistemi kısımlarından oluşmaktadır. 

2.1.1 KÖPRÜ 

Sıyırıcının ana taşıyıcı bölümüdür. Sıyırma bıçakları, pompalar, pano, sıyırıcı tahrik üniteleri 

ve personeli taşıyan, sıyırıcının köprü kısmıdır.  

Malzeme olarak paslanmaz çelik, karbon çelik veya alüminyum gibi malzemeler kullanılmakta; 

karbon çelik köprülerde yüzey koruma işlemi epoksi kaplama veya galvanizleme ile 

sağlanmaktadır.  

Tek kanal için köprüler bulunduğu gibi iki veya daha fazla kanal için de tek köprülü olarak da 

projelendirilir. Tasarladığımız tesislerde köprü malzemesi olarak paslanmaz çelik 

kullanılmakta, iki kanallı ve tek köprülü olarak tasarlanmaktadır 
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2.1.2 YÜRÜYÜŞ GRUBU 

Köprünün hareketi için gerekli tahrikin ve güvenli doğrusal hareket için kılavuzlanmasının 

yapıldığı bölümdür. 

Beton yüzey veya beton yüzeye yerleştirilmiş ray üzerinde hareket edecek şekilde tasarımlar 

bulunmaktadır. 

Her köprüde iki adet yürüyüş grubu bulunmaktadır. Köprü uzunluğuna göre tek redüktörden 

veya iki ayrı redüktör grubu ile tahrik edilmektedir.  

Yürüyüş grubunun iki ucunda limit anahtarları bulunmaktadır. Bu anahtarlar, köprü havuzu 

tümden kat ettiği zaman sıyırıcının aksi yönde hareket etmesi için gereken sinyali panoya 

göndermek için kullanılır. 

2.1.3 YÜZEY SIYIRICI 

Havuz yüzeyinde biriken yağ, köpük vb. maddeler gibi yüzen atıkların, sıvıdan uzaklaştırılması 

için kullanılan bölümdür. 

Sıyırma işlemi sonunda ve dönüşünde sıyırıcının yukarı kaldırılması ve bu durumda tutulması 

maksadıyla redüktör kullanılmaktadır. 

3 DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR 

      

Şekil 231: Çökeltme Havuzu Gezer Köprüsü  
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Çökeltme havuzlarının amacı atıksu içerisindeki katı malzemeyi çökeltmektir. Sıyırıcılar, 

tabanda çöken katı malzemeyi çamur haznesine, yüzeyde biriken atıkları da (köpük) ayrı bir 

hazneye iletmekte kullanılırlar. Çapı 5~10 m. olan havuzlarda merkezden tahrikli sabit köprülü, 

daha büyük çaplarda ise çevreden tahrikli döner köprülü olarak imal edilmektedir. Döner köprü, 

havuz merkezi ile kenarı arasındaki açıklığı seçebilecek uygunlukta açık veya kapalı kesitli 

çelik konstrüksiyon bir yapıdır. Yürüyüş platformu ve korkuluklarıyla donatılmış olan köprü, 

bir ucundan eksenel yatak, diğer ucundan tahrik tekerleği tarafından taşınmaktadır. Döner 

köprüde; taban çamur sıyırıcı paletleri, yüzey köpük sıyırıcıları, yürüme platformu ve yürütme 

düzenekleri bulunur. Yatak, köpük ve palet yüklerini emniyetle taşıyabilecek rulmanlarla 

donatılmıştır. Döner köprünün hareketi tahrik sistemi ile sağlanır. Yürütme grubu, döner 

köprünün dış ucuna monte edilmiştir. Köprülerde biri tahrik diğeri taşıyıcı olmak üzere en az 

iki teker bulunmaktadır. Yürüyüş hızı düşük devirli redüktör ile sağlanmaktadır. 

Yüzey köpük sıyırıcı, havuz yüzeyinde oluşabilecek köpükleri ve yüzen yabancı maddeleri 

havuz içerisinde konumlandırılmış köpük kutusuna yönlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca 

köpüğün toplanması için döner köprünün altında helezon konveyör de projelendirilebilinir. 

Yüzey sıyırıcı paletleri döner köprüye, yüksekliği ayarlanabilir boru elemanları ile 

bağlanmıştır. Standart tasarımında merkezden çevreye doğru yönlendirilen yüzebilir maddeler, 

oynar yüzey sıyırıcı paletin önüne biriktirilerek, köpük hunisine aktarılmaktadır. Köpük hunisi, 

yüzen maddelerin dalgıç perde vasıtası ile biriktirilerek havuz dışına atılmasını ve köpüğün 

çıkış borusuna ulaşmasını sağlamaktadır. Dalgıç perdenin yanına monte edilir. Köpük 

hunisinden çıkış borusuyla köpük haznesine aktarılan köpük burada birikerek, köpük pompası 

ile çamur dengeleme havuzlarına gönderilir. Sıyırıcı paletler tabanda olabilecek düzensizliklere 

karşılayabilecek oynak bir yapıya sahiptir. Sıyırıcı paletlerin boru konstrüksiyon kolları, yatay 

yönde hareketi sağlayan bir yataklama ile döner köprüye asılmıştır.  

Çökeltme havuzlarında dişli savaklar kullanılır. Çökeltme sonrası çıkış suyunu havuz çevresine 

homojen olarak dağıtarak uygun akışı sağlar. İlave olarak havuz yüzeyinde oluşabilecek köpük 

vb. cisimlerin çıkış suyuna karışmasını önlemek için sistem dalgıç perdeler mevcuttur. Gerek 

savak gerekse dalgıç perdeler havuz kenarına konsollarla bağlanmış olup her ikisine de ayar 

imkânı verilmiştir. 
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Şekil 232: Köpük Toplama Sistemi 

 

Şekil 233: Çökeltme Havuzu Savaklar 
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Son çöktürme havuzunda çökeltilen biyolojik çamur teleskopik vana vasıtası ile çamur dağıtım 

yapısına iletilir. Burada çamurun bir kısmı geri devir pompası yardımıyla havalandırma 

havuzunun başına geri gönderilir. Fazla çamur ise çamur susuzlaştırma yapısına gönderilir. 

Dekantörlere gönderilen fazla çamur susuzlaştırılarak katı atık konveyörler vasıtası ile 

konteynerlara aktarılır.   

4 KUM AYIRICI 

Kum ayırıcıları, kum tutucu havuzların kumunu ayırmak için kullanılır. Kapasitesi kum 

pompası/pompaları kapasitesine göre hesaplanır. Kum ayırıcı, tahrik edilen burgulu konveyör 

ile tank tabanında biriken kumu taşır ve çıkış ağzına yerleştirilen bir konteynere boşaltılır. Kum 

tutucu pompaları tarafından atılan kum ve su cazibe ile gelmektedir. Kum ayırıcının dip 

tahliyesi ve vanası bulunmaktadır. Kum ayırıcının altında biriken su sistem başına geri 

verilmektedir. Kum ayırıcının çalışma sıklığı, dalgıç pompalarla birlikte gezer köprünün 

otomatik çalışması ile koordineli olmaktadır. Kum ayırıcı şaftsız tip olup helezon St52 epoksi 

kaplı, gövde ve diğer kısımlar ise paslanmaz çelik tercih edilmektedir. 

 

 

Şekil 234: Kum Ayırıcı 
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5 GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ, MONORAY VİNÇ VE CARASKAL 

Pompa istasyonlarında ve arıtma tesislerinin çeşitli yerlerinde değişik kapasitelerde köprülü 

vinç, monoray vinç ve caraskallar kaldırma ve taşıma elemanları olarak kullanılmaktadır. 

Pompa istasyonlarında kullanılanlar kaldırma kapasitesine göre genellikle monoray tip olup, 

yerden basma butonla tahrik edilirler. Projeleri imalatçı firma tarafından, teknik şartnamesinde 

belirtilen özelliklere göre yapılır. İmalatları, kullanılan malzeme standartlarına göre yapılır ve 

yerine monte edildikten sonra testlere tabi tutulur. Arıtma tesislerinde, klorlama ünitesinde, 

makine bloğunda, filtre pres ünitesinde gezer köprülü vinç veya monoray vinçler 

kullanılmaktadır. Ağırlığı biraz daha hafif olan pompa, vana, mikser vb. ekipmanlar için pergel 

vinçler kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 235: Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucuda Kullanılan Pergel Vinç 
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Şekil 236: Monoray Vinç 

Hazırladığımız projelerde, havalandırma havuzları yavaş tip mikserlerin taşınması esnasında 

yürüme platformunda bulunan hava borularının engellememesi için havuz eni boyunca 

monoray vinç tasarlanmaktadır. 

 

Şekil 237: Havalandırma Havuzu Monaray Vinç Sistemi  
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6 KAPAKLAR 

Atıksu arıtma tesislerinde gelen atıksuyun kesilmesi veya debisinin ayarlanması amacıyla 

kapaklar kullanılmaktadır. Bu kapaklar motor kumandalı ve manuel olabilmektedirler. Motorlu 

kapaklar otomasyon sistemi ile uzaktan kontrol edilebilmektedir. 

Kanal Tipi Kapaklar: Ana amacı ekipmanın bakım zamanlarında suyun akışını kesmektir. 

Debinin az olduğu zamanlarda debiyi ayarlamak içinde kullanılabilir. 

Duvar Tipi Kapaklar: Havuz giriş-çıkış perdelerinde tamamen akışı kesme veya debi ayarı 

için kullanılabilir. 

Savak Tipi Kapaklar: Diğer kapaklara göre çalışma mantığı tamamen terstir. Diğer kapaklar 

düşük kotta kullanılırken, savak tipi kapaklar su seviyesinde, iki havuzun kot farkını kullanarak 

çalıştırılır. 

 

Şekil 238: Savak Kapak 
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7 KARIŞTIRICILAR 

7.1 HIZLI KARIŞTIRICI MİKSERLER 

Su ve atıksu arıtma proseslerinde ve kimyasal çözelti hazırlanmasında kullanılan temel 

ekipmanlardır. Su ve atıksu arıtma tesislerinde hızlı karışıma gereksinim duyulan kimyasal 

proseslerde kullanılan hızlı karıştırıcılar, tam karışımın sağlanabilmesi için havuz geometrisine, 

akışkanın viskozitesine, kimyasalın çözünürlüğüne bağlı olarak tasarlanmaktadır. 

Genel olarak motor, redüktör, şaft ve pervaneden oluşan hızlı karıştırıcılar, kaplinli/kaplinsiz, 

redüktörlü/direkt akuple, sökülebilir/sabit mil ve pervaneden oluşacak şekilde imal 

edilmektedir. Akışkanın özelliğine bağlı olarak pervanenin tipi değiştirilerek farklı karışım 

özellikleri elde edilebilir. Düşey akım sağlamak için çark veya eğik kanatlı, yatay akım için ise 

düze kanatlı türbin tipinde imal edilir. Yüksek verimli motor, redüktör, şaft ve şafta monteli 

karıştırıcı bıçaklarından (pervaneden) oluşur. Hızları ayarlanabilir, bunun için değişken devirli 

redüktörler kullanılır. Su içinde kullanılan malzemeler paslanmaz çelikten imal edilirler. 

Genelde dikey monte edildiklerinden türbin karıştırıcı olarak da adlandırılırlar. 

 

 

Şekil 239: Hızlı Karıştırıcı 

  



 

- 316 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

7.2 YAVAŞ KARIŞTIRICI MİKSERLER 

Bu karıştırıcı mikserler, muz kanatlı olarak bilinen genellikle polyester veya poliüretan 

malzemeden yapılmış, gövdesi ise paslanmaz malzemeden üretilmiş krom ağırlıklı, atık suya 

dayanıklı ekipmanlardır. Havalandırma havuzunda suyun çevirimini ve uygun karışımı 

sağlarken, çamurun dibe çökmesini de engeller. 

 

Şekil 240: Hızlı Karıştırıcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 241: Karıştırıcılar  
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8 HAVA SİSTEMLERİ 

Atıksu havalandırma havuzlarında mikroorganizmaları parçalamak amacıyla kullanılan 

bakteriler, varlıklarını devam ettirebilmeleri için oksijene ihtiyaç duyarlar. Atıksu içerisinde 

bakteriler için gerekli oksijen değeri kendiliğinden sağlanamadığı için harici ekipmanlar 

yardımı ile gerekli oksijen havuza verilir ve bakterilerin yaşaması ve çoğalması sağlanır. 

Biyolojik arıtmada hava iletimi sistemi seçimlerle farklılık gösterebilir. 

Havuzlarda karıştırma genellikle mikserler ile gerçekleştirilir ancak havalandırma bölümünde 

gerekli hava, aeratör veya blower + difüzör sistemi ile verilebilir. 

8.1 AERATÖRLER 

Yüzeysel aeratör, oksijence fakir su ortamlarının oksijen değerlerini zenginleştirmek amacıyla 

kullanılan endüstriyel ekipmanlardan biridir. 

Aeratörler karıştırma yaparak suyu havalandırır. Ortam havası ile atık suyu birbirine karıştırma 

prensibi ile çalışan yüzeysel aeratörler, havalandırma esnasında atıksu ile direkt temas 

halindedir ve yardımcı ekipmana ihtiyaç duymazlar. Bu özellik, yüzeysel aeratörleri atıksu 

havuzu tabanına yerleştirilen difüzörlerin kullanıldığı blower ile havalandırma yöntemlerinden 

ayırmaktadır. Yüzeysel aeratörler, ilave bir bina ve havalandırma için borulama gerektirmez. 

Etki derinlikleri maksimum 4 m. civarındadır. Havuzlarda, havalandırma hacmi etken bir 

parametre olduğu için daha büyük alanlar gerekir. 

Şekil 242: Aeratörler  
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8.2 KOMPRESÖR SİSTEMİ 

Atmosferden aldığı havayı sıkıştırarak basıncını arttıran makinalara hava kompresörü denir. 

Kompresörler, hava basıncını arttırmakta kullanılan yöntem bakımından pozitif deplasmanlı ve 

dinamik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Pozitif deplasmanlı kompresörler, havanın belli bir 

hacim içinde sıkıştırılmasıyla basıncın arttırılması ilkesine dayanır. Bu sıkıştırma, silindir 

içinde pistonun yer değiştirmesiyle ya da çeşitli şekillerdeki gövde ve içindeki rotor veya 

rotorların dönmesiyle gerçekleşir. Bu gruptaki kompresörler piston, silindir, rotor ve gövde 

şekillerine veya adetlerine göre çeşitlere ayrılmaktadır.  

Dinamik kompresörler ise havanın türbinler yardımıyla yüksek hızlara getirilmesi ve daha sonra 

hızının düşürülerek basınç elde edilmesi prensibiyle çalışır. Genel olarak işletmelerde pozitif 

deplasmanlı kompresörler kullanılmaktadır. Yüksek (yaklaşık 50-60 m³/dk ve üstü) ve sabit 

hava debisi ihtiyaçlarında ise dinamik kompresörler tercih edilmektedir. 

Tabana yerleştirilen üzeri delikli difüzörler ile verilen hava, tabandan tüm havuza küçük 

habbecikler halinde verilir. Bu şekilde hava transfer verimi daha yüksek olur. Harcadıkları güç 

değerleri daha düşük olur. Etki derinliğinde herhangi bir sıkıntısı yoktur. Su derinliği, karşı 

basıncı etkileyeceğinden kapasite seçiminde dikkate alınır.  

Şekil 243: Hava İletimi Sınıflandırması  

Kompresörler / 
Hava İletimi

Pozitif 
Yerdeğiştirmeli

Pistonlu

Tek Etkili

Çift Etkili

Diyaframlı

Dönen Elemanlı

Vidalı 

Loblu (Rooths
Blower)

Dinamik

Santrifüj 
Kompresörler 

(Turbo Blower)

Radyal
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8.2.1 POZİTİF YER DEĞİŞTİRMELİ 

Pozitif yer değiştirmeli blowerlar, sabit hacimli gazın sistem içinde itilmesi görevini 

gerçekleştirir.  

8.2.1.1 PİSTONLU KOMPRESÖRLER 

Pistonlu kompresörler pozitif yer değişimi prensibine göre çalışır ve tüm teknik gazları 

sıkıştırmak için kullanılabilirler. Tek silindirli veya çok silindirli ve aynı zamanda tek aşamalı 

veya çok aşamalı tipleri mevcuttur. Daha büyük kapasiteler için çok silindirli, daha yüksek 

basınçlar için ise çok aşamalı pistonlu kompresörler kullanılır.  

Kompresörün krankına bağlı kolların hareket etmesi, emme ve basma supap yardımı ile hava 

depolanır. Pistonun ileri-geri hareket etmesiyle hava sıkıştırılır. Kompresörde dönme hareketini 

gel-git doğrusal harekete çeviren biyel mekanizması vardır. Sıkıştırılacak akışkan, pistona giriş 

kapakçığı ile emilerek alınır. Piston hacmi en büyük olduğunda giriş kapakçığı kapanır, piston 

ileri doru hareket etmeye başlar. Akışkana basınç uygulanır. Basınç arttığında çıkış kapakçığı 

açılarak dışarı atılması sağlanır.  

 

Şekil 244: Pistonlu Kompresör Çalışma Prensibi 
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8.2.1.2 VİDALI BLOWER 

Vidalı blowerlar, basınçlı hava üretmek için birbirine geçmiş rotor çiftinin kullanıldığı pozitif 

yer değiştirmeli makinadır. Rotorlar, bir mil üzerindeki helisel loblardan oluşur. Rotorların biri 

erkek rotor olarak adlandırılır ve onun helisleri dolgun yuvarlak çıkıntılardan/loblardan oluşur. 

Diğer rotor, dişi rotor olarak adlandırılır ve erkek rotorun loblarına karşılık gelen 

yivleri/yuvaları vardır. Tipik olarak, erkek rotorun dört lobuna karşılık, dişi rotorda altı yiv 

kullanılır. Erkek rotor hareketini elektrik motorundan veya içten yanmalı motordan alır.  

Tahrik elemanı sayesinde, motorun hareketi vida grubuna aktarılır ve rotor çiftinin dönmesiyle 

emiş kısmında vakum oluşur. Vakum sayesinde ortamdan emilen hava emiş kısmında bulunan 

filtrede temizlendikten sonra vida grubunun içindeki boşluklara girer ve çıkış kısmına doğru 

ilerler. Havanın girişteki hacmi, çıkışa doğru azaldığından havanın basıncı artar.  

 

Şekil 245: Vidalı Blower 

Havanın sıkışmasıyla birlikte, basıncının arttığı gibi sıcaklığı da artar. Oluşan bu ısıyı almak 

için vida grubuna yağ püskürtülür. Yağın diğer görevleri ise, rotorların ve gövdenin üzerinde 

film tabakası oluşturarak havanın geri kaçmasını önlemek (sızdırmazlık sağlar) ve çalışan 

aksamları yağlayarak metal-metal sürtünmesinin önüne geçmektedir.  
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Vida grubundan çıkan basınçlı hava-yağ karışımı separatör tankına gider. Tankın içindeki 

basınçlı hava yağdan mekanik olarak ayrışır. Ayırıcı filtreden geçerek minimum basınç valfine 

geçer. Yağdan arındırılmış hava buradan radyatöre gider (hava soğutmalı kompresörlerde) ve 

orada soğuyarak sisteme gönderilir. Separatör tankından ayrışan yağ ise belli bir sıcaklığa kadar 

direkt olarak yağ filtresinden geçerek vida grubuna geri döner. Termostatik valf sayesinde belli 

bir sıcaklık üzerine çıkınca yağ bu kez radyatöre gönderilir. Radyatörde soğuyan yağ yeniden 

yağ filtresinden geçerek vida grubuna gönderilir ve çevrim tamamlanmış olur. Sistemin 

çalışması, otomasyonu ve emniyeti; kompresöre eklenen elektrik panosu, kontrol paneli ve 

gerekli diğer ekipmanlar sayesinde gerçekleştirilir. 

 

 

 

Şekil 246: Vidalı Blower 
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Şekil 247: Vidalı Blower Çalışma Prensibi 

8.2.1.3 ROOTS BLOWER 

Roots blower, pozitif deplasmanlı olup, loblu kanatlardan oluşmaktadır. Bu kanatlar 2 veya 3 

loblu olmaktadır. Blower miline bağlı olan kanat, motordan aldığı hareketi zamanlayıcı tahrik 

dişlisi ile diğer loba ters yönde iletir ve loblar birbirinden ayrılarak bir vakum oluşturur. Bu 

şekilde iki kanat, birbirlerine zıt yönde dönerler. Oluşan vakum sayesinde, blower belli bir 

miktarda havayı içine çeker. Blowerın içine çekilen hava loblar arasında basma ağzına doğru 

hareket eder. Basma ağzında loblar iç içe girerek basınç oluşturur ve havanın dışarı atılmasını 

sağlar. Blower, pompa milinin her bir dönüşünde, hacmi kadar havayı transfer eder. Blowerın 

hava basma kapasitesi, çalışma hızına ve basınç (karşı direnç) şartlarına bağlıdır ve blower bağlı 

bulunduğu sistemin gösterdiği karşı dirence göre bir basınç üretir. 

Şekil 248: Roots Blower  
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Blower kanatları pompa gövdesine ve birbirlerine temas etmeden çalışmaktadır. Bu nedenle 

kanatların yağlanmasına gerek yoktur. Rotor rulmanlarının yağlanması gerekmektedir. Gövde 

içerisindeki kanatçıklara yağın karışmaması için gövde ile dişli arasında sızdırmazlık elemanı, 

yağ/hava segmanları bulunmaktadır.  

Blower elektrik motoru, içten yanmalı motorlar ve hidrolik motorlar ile çalıştırılabilir. Motor 

bağlantısı için kaplin, V-kayış veya redüktör kullanılabilir. 

Roots blower, kompresörlerin tersine içerideki gazı sıkıştırmaz. Basınç artışı, sabit hacimli 

gazın, pompa çıkışında karşılaştığı yükten dolayı oluşur. Pozitif yer değiştirmeli hava 

pompalarında gaz akış debisi, sistemdeki basınç değişimlerine rağmen nispeten sabittir. Bu akış 

şekli, santrifüj kompresörlerinde ise tam tersine işler. Santrifüj kompresörlerde gaz akış debisi 

değişse de basınç sabittir. 

8.2.2 DİNAMİK KOMPRESÖR 

Dinamik kompresörlere turbo blower da denilmektedir. Havanın basıncı, hava akışı sırasında 

arttırılır. Havanın türbinler vasıtası ile yüksek hızlara getirilmesi ve daha sonra hızının 

düşürülerek basınç elde edilmesi prensibine göre çalışır. Yüksek ve sabit hava debisi 

ihtiyaçlarında tercih edilmektedirler. 

8.2.2.1 HAVA YATAKLI TURBO BLOWER 

Turbo Blowerlar temel olarak çekirdek, invertör ve kontrol panelinden oluşmaktadır. Çıkış 

borusunun önüne bir tahliye (blöf) vanası ve susturucusu monte edilir. Blower çekirdek kısmı 

Daimi Mıknatıslı Senkron Motor (Permanent Magnet Synchronous Motor) ile birlikte hava 

yatağı, rotor ve çarktan oluşmaktadır. Hava üfleyiciler yaklaşık 30.000-40.000 rpm dönüş 

hızına sahiptir. 

Şekil 249: Hava Yataklı Turbo Blower 
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Hava yatakları çark kısmında taşıyıcı hava yatağı ve diğer tarafta kaymalı hava yatağından 

oluşmaktadır. Çalışma prensibi, hava üfleyici çalışmaya başladığında yataklar arasına hava 

verilerek rotor dengede tutulur ve sürtünmesiz bir alan yaratılır. Rotor bu alanda yüksek hızda 

döndürülerek hava gerekli yerlere basılır. Hava yataklı sistemlerde, yatak yağlaması gibi 

sıkıntılarla karşılaşılmadığı için sistem daha temiz çalışacaktır. Hava yatakları, yaklaşık 10.000 

kalkış-duruşa kadar dayanabilmektedir.  

Hava üfleyicilerde soğutma işlemi, hava ile gerçekleştirilir. Büyük güçlü hava üfleyicilerde 

buna ek olarak su soğutma sistemi de eklenmiştir. Soğutma suyu, bir su pompası ile invertör ve 

motor stratorunun su ceketine gönderilir, bir radyatörde bunlardan emilen ısıyı ortama yayar ve 

sonra su tankına döner.  

Hava soğutma sistemi, hava üfleyiciler çalışırken fan tarafında çekilen hava, motor üstünden 

ve içinden geçerek ısınır ve uzaklaştırılır. 

   

Şekil 250: Hava Yataklı Turbo Blower Çalışma Prensibi 

Tasarladığımız tesislerde havalandırma havuzu blowerları, santrifüj tek kademeli turbo tip 

tercih edilmektedir. Bu blowerlar, bütünleşik akustik kabinli olmalıdır. Gürültü seviyesi 85 

dB(A)’yı aşmamalıdır. Blowerın dahili PLC yardımıyla; atmosfer basıncı ile giriş hava filtresi 

arkasındaki fark basınç değeri, giriş ve çıkış hava sıcaklık değerleri, emiş hava miktarı, motor 

ve yatakların sıcaklık değerleri, çıkış basınç değeri, motor devri, motor titreşimi değerlerin 

ölçümünü sürekli sağlamalıdır. Blowerlar, havalandırma havuzuna bağlı oksijenmetrelerden 

alınan sinyallere göre kapasitesi belirleyecektir. Hava üfleyiciler ayrı bir bina içerisinde yedekli 

şekilde kullanılmaktadır. Bu blowerlar, çelik ya da dökme demirden imal edilmiş kaide üzerine 

monte edilmiş olmalıdır.  
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Şekil 251: Blower Üniteleri 

9 POMPALAR 

9.1 TERFİ POMPALARI 

Terfi merkezleri, atıksuların kanalizasyon şebekesinde arazinin topografik eğiminden kaynaklı 

en düşük kotlu kesimlerde yer alır. Kanalizasyon suları toplanan bölgenin düz veya engebeli 

kesimlerinin atıksularının ana toplayıcıya ulaşmasını sağlamak üzere terfi merkezine ihtiyaç 

duyulur. Su alma yapısından gelen atıksu, ızgaralardan geçtikten sonra terfi merkezine iletilir. 

Burada, proses raporlarında hesaplanan değerler doğrultusunda pompalar seçilerek pompa arıza 

durumlarında yedeği ile birlikte montajlı olarak temin edilecektir. Arıtma Tesislerinde 

kullanılan pompalar düşük basma yüksekliğinde ve yüksek debilidirler. 

9.2 GERİ YIKAMA SUYU POMPALARI 

Arıtma tesislerinin çeşitli ünitelerinde değişik tip ve kapasitede çok miktarda pompa 

kullanılmaktadır. Arıtma tesisinde kullanılan en yüksek kapasiteli pompalardır. Filtre tabanının 

altına basılan su ile filtrelerin geri yıkamasını sağlarlar. Debileri yüksek, basma yükseklikleri 

düşüktür. Genellikle çift emişli santrifüj tipteki pompalar kullanılır. Tercih edilmese de zorunlu 

hallerde dikey pompalarda kullanılmaktadır.  
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9.3 BOOSTER POMPALARI 

Klorlama ünitelerinde, klorun suyla karışıp dozlama noktalarına basılması için kullanılır. Yatay 

santrifüj veya dikey tipte olabilir. Basınç ve debi değerleri, ihtiyaca göre hesap raporundan 

bulunur. Klorlama ünitesinde, klornatörden gelen klor ile booster pompalardan gelen su 

enjektör yardımı ile karıştırılarak dozlama ünitelerine verilir. 

9.4 DRENAJ POMPALARI 

Arıtma tesislerindeki drenaj hatlarından toplanan suların dışarıya veya herhangi bir hazneye 

atılması için kullanılırlar. Kullanılan yerdeki ihtiyaca göre kapasiteleri belirlenir. 

9.5 DOZAJ POMPALARI 

Debi diyaframın hareketi ile sağlanır. Çelik nüveye bağlı olan diyafram çözeltiyi pompa başına 

iter. Emme ağzındaki emiş çek valfi kapanır, basma ağzındaki basma çek valfi açılır ve çözelti 

basma hortumuna basılır. Magnetleme bittikten sonra emiş çek valfi açılır, basma çek valfi 

kapanır, böylelikle sıvı pompa başına çekilir. Kapasiteleri ve Hm değerleri kullanım yerine göre 

hesaplanır. Korozyona dayanıklı malzemeden imal edilirler.  

9.6 ÇAMUR TRANSFER POMPALARI (MONOPOMP) 

Çamur yoğunlaştırıcıdan alınan çamurlu suyun filtre prese veya dekantöre basılmasında 

kullanılır. Statordan ve bu stator içinde dönen helisel rotordan oluşmaktadırlar. Akışkan ile 

temas eden yüzeyler paslanmaz çeliktendir. Rotor ile stator arasındaki temas çalışma 

durumunda aktarılacak olan  akışkana düzenli ve sürekli bir akış hızı sağladığından türbülans 

oluşturmaz, akışkanın  fiziksel ve kimyasal özelliğini bozmaz. Pompa içinde akış üniformdur. 

Hız ve basınç değişimleri düzgündür. Viskozitesi yüksek akışkanları, katı parçacık ihtiva eden 

akışkanların iletilmesinde uygundur. Screw veya vidalı tipleri olup bunlarda Hm’ler düşük, 

debiler yüksektir. 
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Şekil 252: Monoblok Pompalar 

Şekil 253: Pompalar 

9.7 İÇ SİRKÜLASYON POMPALARI  

Dört havalandırma havuzunun ortasında yer alan iç sirkülasyon pompaları gerekli durumlarda 

iki havuz arasında atıksu iletiminde kullanılır. Kapasitesi 15,000 m3/gün’den büyük arıtma 

tesislerinde kullanılacak iç sirkülasyon pompaları motor muhafazası dökme demirden yapılmış 

olacak, pervane bıçakları ise paslanmaz çelik veya poliüretan olacaktır. Pompaların hızları 

SCADA sisteminden oransal olarak ayarlanabilir olacaktır.  



 

- 328 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

10 DEKANTÖRLER 

Arıtma tesislerinde çıkan çamurlu suyun (%30’luk) preslenerek suyundan ayrılması ve 

çamurun kek olarak alınması için kullanılan komplike ekipmanlardır. 

Dekantörler; yüksek hızda dönen tambur ve tamburla aynı eksende farklı hızda dönen helezon, 

hız farkını ayarlayan şanzıman ile dönen elemanları taşıyan gövdeden meydana gelir. Ayrılacak 

olan katı-sıvı süspansiyonu (atık su çamuru) dekantöre ait dönerli helezon besleme haznesine 

besleme borusuyla girer. Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle atık su çamuru konveyör besleme 

haznesinden tambura girer ve tambur yüzeyine doğru özgül ağırlıklar farkıyla katmanlaşır.  

Çöken çamur keki helezon vasıtasıyla konik kısımdan dışarıya taşınırken, ayrılan sentrat suyu 

da tamburun silindir bölümünün bitiminden sentrat su seviyesi ayarlanabilir plakalardan 

boşalır. Tambur ve helezon arasındaki hız farkı diferansiyel hız olarak tanımlanır. 

 

 

 

Şekil 254: Dekantör 
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11 POLİELEKTROLİT ÜNİTESİ 

Çamur susuzlaştırma ünitelerinde pıhtılaşmış çamur taneciklerin yumaklar haline gelerek 

büyümesini gözle görülebilir hale gelmesini ve çökelebilir hale gelmesini sağlar. Bu işlem 

yavaş karıştırma tankında gerçekleşir. Toz halinde torbalarda temin edilen polielektrolit arıtma 

tesislerinde yumaklaştırma işlemi için kullanılır ve sulandırılıp seyreltilerek dozlama 

noktalarına sevk edilir. Önceleri beton tanklar içinde sulandırılıp karıştırıcı mikserler ile 

hazırlanan Polielektrolit son zamanlarda komplike bir tesis olarak yapılmaya başlanmıştır. 

Pompalar ve borular üzerinde gerekli vanalar, çekvalfler, pislik tutucular tıkanmayı önlemek 

için basınçlı su bağlantıları bulunur. Pompalar pistonlu tiptedirler. Strok ayarı ile dozaj miktarı 

ayarlanır. Bir hazneye dökülen Toz Polielektrolit otomatik olarak helozen konveyör ile 

sulandırma bölümüne gönderilip sulandırılırken aynı zamanda karıştırıcı mikserler ile homojen 

halde hazırlanan çözelti dozaj pompaları ile de dozaj noktalarına sevk edilir. Dozaj noktalarına 

sevk edilirkende ilave olarak basınçlı su ile seyreltilerek hattın tıkanması önlenir. Dozaj 

pompaları yedekli olarak projelendirilir. Birbirleri arasında Bypass sistemi teşkil edilir. Çözelti 

sevk boruları lastik hortum veya PVC borulardan oluşur. 

 

 

Şekil 255: Polielektrolit Hazırlama Ünitesi  
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12 UV ÜNİTESİ 

Dezenfeksiyon, sularda bulunan ve hızla çoğalabilen; insan, hayvan ve bitti sağlığı açısından 

sakıncalı olan virüs, bakteri, parazit gibi mikroorganizmaların yok edilmesi ya da üreme 

imkânlarının sona erdirilmesidir. 

UV dezenfeksiyonu cihazlar, 254 nm dalga boyu UV ışınları üreten özel UV lambalarından 

oluşmaktadır. Dezenfekte edilecek su bu cihaz içinden akarken yoğun şekilde UV ışınına maruz 

kalır ve su içindeki mikroorganizmalar etkisiz hale getirilir. 

Günümüzde su dezenfeksiyon cihazlarında kullanılan UV lambalar cıva buharlı tiptedir. 

Dayanıklı kuvarstan imal cam tüp şeklindeki UV lambalarının içinde özel inert bir gaz ve katı 

formda cıva mevcuttur. Lambanın her iki ucunda elektrotlar bulunur ve enerji kaynakları ile 

beslenir. 

Öncelikle inert gaz ısıtılır, civanın buharlaşması ve iyonlaşarak tüp içinde dağılması sağlanır. 

Ardından elektrotlar elektron yaymaya başlar. Elektronlar bir elektrottan diğerine yüksek hız 

ve yoğunlukta hareket etmeye başlar. Elektronlar cıva iyonları ile çarpışarak enerji seviyelerini 

yüksektir. Cıva iyonları aldıkları enerjiyi 254 nm dalgaboylu UV-C ışınları yayarak deşarj eder.  

 

 

Şekil 256: UV Cihazı    
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12.1 ANA PARÇALARI 

UV REAKTÖRÜ: İçinde UV lambaları yer alır. Suyla direk temastan korumak için her UV 

lambası ayrı bir koruyucu kuvars tüp içindedir. UV reaktörü içine akan su, lambalardan yayılan 

UV ışınlarına maruz kalmaktadır. 

ELEKTRİK/KONTROL PANOSU: UV lambalarını çalıştıran güç kaynakları ve cihazın 

fonksiyonlarının izlenmesi / kontrolü için gerekli donanımları içerir. 

UV SENSÖRÜ: UV lambalarından yayılarak suya ulaşan UV ışın şiddetini ölçer. Ölçülen 

değer panodaki göstergeden eşzamanlı izlenebilir. 

12.2 UV DOZU 

UV cihazlarının su debisine bağlı olarak dezenfeksiyon gücünün sayısal bir değer olarak 

verilmesi gerekir. Bu değer UV dozu dur. Birimi Joule/m2 dir. Bir UV cihazının suya vereceği 

UV dozu, içinden akan suyun debisi arttıkça düşer azaldıkça yükselir. 

UV cihazının doğru seçimi için hedef alınan mikroorganizmanın hangi UV dozu ile etkisiz hale 

getirileceği bilinmesi gerekir. Örneğin Hepatit A virüsüne karşı giderim sağlamak için UV dozu 

en az 300 Joule/m2 olmalıdır.  

Yapılan çalışmalar 400 J/m2 UV dozu ile hemen hemen bütün mikroorganizmalar için giderim 

sağlanmaktadır. Bu nedenle seçilen UV cihazının UV dozu en az 400 J/m2 seçilmektedir.  

12.3 GENEL ÖZELLİKLER 

Yeterli kalite ve yoğunlukta UV-C ışını üretimi: Lambanın sadece 250-260 nm aralığına ışın 

üretmesi gerekir. Ayrıca lambanın ömrü boyunca sağlıklı çalışabilmesi için lambaya uygun 

tasarlanmış enerji besleme sistemi kurulması gerekir. 

Su sıcaklığından etkilenmeyen dezenfeksiyon: Kullanılan UV lambanın geniş bir su sıcaklığı 

aralığında hemen hemen stabil bir verim ile çalışması gerekir. Mevsimsel değişkenlik gösteren 

su sıcaklıklarında bu durum önemlidir. 

Yüksek UV dozu: Bütün mikroorganizmaların giderimi için UV cihazı seçiminde en az 400 

J/m2 UV dozu seçilmelidir.  

UV Sensörü: Sadece 254 nm dalga boyuna duyarlı olması gereken bu sensörler UV reaktör 

cidarında yer alır. Böylece UV lambaya en uzak noktadaki minimum UV ışın yoğunluğunu 
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sürekli ölçer. Yeterli yoğunluk bulamazsa alarm verir ve/veya girişteki vanayı kısarak su 

geçişini azaltır veya durdurur. 

UV sensörlü cihazlar reaktördeki UV ışın yoğunluğunu sürekli izlediğinden lamba değişim 

zamanını en doğru şekilde belirler ve uyarır.  

Kirlenen kuvars cam nedeniyle de UV ışın yoğunluğu azalacaktır. UV sensörü bunu tesbit 

ederek, kritik değere düştüğünde işletmeciyi uyaracaktır. Sık kuvars cam temizliği gerektiren 

çok kirli sularda “tam otomatik mekanik silicili” UV cihazları tercih edilmektedir.  

UV lambaların izlenmesi: UV cihazının tam olarak kontrolü için UV sensörü yanında her bir 

UV lambanın ayrı olarak izlenmesi ve çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir. Çoklu 

UV lambalı cihazlarda tek bir lambanın sönmesi bile dezenfeksiyon performansını önemli 

oranda düşürebilir. 

Malzeme ve imalat kalitesi: UV cihazı imalatında kullanılan malzeme kalitesi önemsenmelidir. 

UV reaktörü kaliteli çelikten (en az AISI-316) ve uygun kaynak teknikleri ile imal edilmelidir. 

Kuvars camlar uzun ömürlü ve yüksek UV-C geçirgenliğine sahip olmalıdır. Ayrıca 

sızdırmazlık parçaları (contalar, oringler, v.b.) gıda kalitesinde olmalıdır. Elektrik panosu ve 

kablolar ilgili standartlara ve çalışma ortamına uygun seçilmelidir. 

13 VANALAR 

Tüm vana ve diğer su kontrol elemanları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nce yayınlamış 

olan güncel “Su Kontrol Elemanları Teknik Şartnamesi”ne uygun olacak şekilde temin 

edilmektedir. 

13.1 KELEBEK VANALAR 

Tüm kelebek vanalar, sistemin özelliklerine göre güvenle çalışacak şekilde gövde ve klapesi 

sfero döküm, yataklar ve mil paslanmaz çelikten, mil ve gövde et kalınlıkları standartların 

öngördüğü minimum ölçüleri sağlamalıdırlar. Tahrik sistemi, kullanım yeri ve amacına göre 

belirlenmektedir. Otomasyonla işletilen sistemlerdeki vanalar mutlaka motor veya aktüatörlü 

seçilmelidir. Kelebek vanalarda sızdırmazlığı sağlayacak contalar yenilenebilir tipte olmalıdır. 

Arıtma tesislerinin birçok ünitesinde ve pompa istasyonlarında kelebek vanalar 

kullanılmaktadır. Kelebek vanalar, klape 90° açma yapacak şekilde dizayn edilmekte olup, tüm 

köşeler akışkana ve oluşabilecek türbulans ve kavitasyonlara dayanıklı bir şekilde 

tasarlanmaktadır. Millerin paslanmaz çelik malzemeden olması tercih edilmektedir.   
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Sızdırmazlık ringi klapenin sökülmesine gerek kalmadan kolayca değiştirilebilir tipte olacak 

şekilde tercih edilmektedir. Sit yüzeyi aşınmaya ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 

Kelebek vanalar montaj ve taşıma kolaylığı amacıyla taşıma halkası ve ayaklarla temin 

edilmektedirler. 

13.2 SÜRGÜLÜ VANALAR 

Sürgülü vanalar, volanlı ve tijli olarak tahrik edilen ve flanşlı imalatlardır. Sürgülü vanalar, 

yükselen milli ve mili sabit sürgüsü yükselen tipte üretilmektedir. Sürgülü vanalar, titreşime 

maruz kalmayan boru şebekelerinde tam açma ve tam kaplama elemanı olarak kullanılmaktadır. 

Vanaların uzun ömürlü olmaları için bir gerekliliktir. Sürgülü vanalar, debi ayarları yapmak 

için ara konumlarda kullanılmamaktadırlar.  

13.3 KÜRESEL VANALAR 

Arıtma tesislerinin birçok ünitesinde kullanılan küresel vanalar, uzaktan kumandalı veya 

otomatik kontrol için tercih edilirler. Küçük çaplı borularda tam açık ve kapalı olarak, izolasyon 

için özellikle kimyasal malzeme hatlarında ve servis suyu hattı ile klorlama ünitelerinde sıkça 

kullanılmaktadırlar. Akışkan özelliklerine göre PVC, teflon veya paslanmaz çelik malzemeden 

imal edilirler. Klapelerinin küresel olmasından dolayı bu isimde anılıp, tam izolasyon 

sağlamaktadırlar.  

13.4 TELESKOPİK VANALAR 

Çökeltme tanklarının çamur haznesinde biriken çamurları, dikey yönde hareket eden teleskopik 

vanalar vasıtası ile geri devir terfi istasyonuna göndermek için kullanılmaktadırlar. Son 

çökeltme tanklarının tahliyesinin mümkün olmadığı durumlarda, teleskopik vanaların en düşük 

seviyesine tahliye vanası yerleştirilebilinir. Teleskopik vananın seyyar borusu olmalı ve 

çamurun döküldüğü noktada genişleyen bir yapıya sahip olmalıdır. Teleskopik vananın, seyyar 

borusu ile sabit borusu arasındaki sızdırmazlığı, teflon, keçe veya atıksuya dayanıklı 

malzemelerden seçilmiş olmalıdır. 
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Gerektiği takdirde bu keçelerin değiştirilmesi için flanş, alt sıkıştırma bileziği vb. parçalarla 

donatılmalıdır. Teleskopik vana çalışırken balans yapacak özellikte olacaktır.  Seyyar borunun, 

sabit borudan tamamen çıkmasını önlemek amacıyla gerekli fiziki stoperler yerleştirilecektir.  

Teleskopik vananın hareket mesafesi, proses raporunda belirlenen geri devir ve fazla çamur 

debilerini karşılayabilecek şekilde belirlenecektir. Aktüatörden ve manuel kumanda 

verilebilecektir. Hazırladığımız arıtma tesislerinde teleskopik vanalar manuel yapılmıştır. 

13.5 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANALAR 

Tesiste kullanılacak bıçaklı sürgülü vanalar, aksi belirtilmedi takdirde aktüatörlü olacaktır. 

Yükselen milli tipte olacaktır. Aktüatörden ve manuel kumanda verilebilmektir. Aktüatörün 

bozulması durumunda, bıçaklı sürgülü vanalar manuel olarak da çalıştırılabilecek ayırma kolu, 

volan vb. tertibatlarla donatılmaktadır. Mil sıkışmalarına veya balansız şekilde çalışmalarına 

karşı aktüatör sistemleri gerekli tork switch ve limit switchlerle ile donatılmaktadır.  

13.6 ÇEK VALFLER 

Pompaların basma hatlarında pompa ile vana arasında ani kapanma sağlamak amacıyla 

kullanılırlar. Sfero döküm malzemeden imal edilirler. İstenirse pik veya çelik döküm de 

olabilirler. Klapeli, tilting, nozul tip veya hidrolik kumandalı olarak da imalatları vardır. Tilting 

ve klapeli çek valfler; boru hattında akışkanın geri dönmesini engellemek amacıyla kullanılır. 

Özellikle pompalama tesislerinde, pompanın devreden çıkması halinde geriye akısın önlenmesi 

maksadıyla kullanılır. Klape kendi ağırlığıyla kapanan ve istenildiğinde karsı ağırlıkla 

desteklenen tipte imal edilir. Ayrıca vana gövdesi üzerinde oluşacak darbeleri ve titreşimleri 

almak amacı ile bypass ve amortisör takviyeli de imal edilir. Klape sızdırmazlık yatakları özel 

uzun ömürlü EPDM kauçuktan imal edilebildiği gibi metal metale sızdırmazlık seklinde de imal 

edilir. Sipariş esnasında kullanma sahası ve akışkan belirtilmelidir. Sızdırmazlık elemanı buna 

göre seçilir. Depolama tesislerinde tank girişine otomatik kapama görevi yapmak üzere monte 

edilmelidir. Yatay ve dikey konumda emniyetli çalışma sağlar.  

 

  



 

- 335 - 
 

 MEKANİK İMALATLAR VE EKİPMANLAR 

13.7 DEMONTAJ (SÖKME) PARÇALARI 

Sökme parçaları 200mm’den daha büyük çaplı vanaların kolayca sökülebilmesi için vanaların 

hemen yanında kullanılırlar. TSE526 GGG40-50 Sfero dökümden veya çelik konstrüksiyon 

olarak imal edilirler. Sızdırmazlık kauçuk halkalarla contalarla sağlanır. Sızdırmazlık halkaları 

vanalarda olduğu gibi değiştirilebilen tipte ve 70/75 IRHD nitril kauçuktan yapılmış 

malzemelerdir. Galvanizli veya paslanmaz çelik cıvata ve somunlarla birlikte sipariş verilir. 

Vana demontaj parçaları, montaj ve demontaj kolaylığı sağlayan bağlantı elemanlarıdır. 

Birlikte kullanıldıkları vanalar ile boru hattında vana üzerine gelen zorlanmayı alarak demontaj 

kolaylığı sağlar. Aynı zamanda eksenel yönde genleşme ve hareket imkanı sağlar. Montaj 

sırasında demontaj parçasının değişen boyu ile montaj gerçekleştirildikten sonra bağlantı 

elemanı somunu sıkılarak kesin sızdırmazlık sağlar. 

 

Şekil 257: Vanalar 
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1 PAKET ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

1 GİRİŞ  

İleri Biyolojik arıtma tesislerinin kurulumunun mümkün olmadığı ve ulaşımı zor yerlerde 

atıksuların uygun deşarj kriterlerine göre arıtılmasını sağlamak amacıyla paket atıksu arıtma 

sistemleri tercih edilir, 

Kollektör sistemine ihtiyaç duymadan en yakın noktaya deşarj etme imkanı sayesinde yerinde 

çözüm sağlar. 

Kur çalıştır olarak 2-6 hafta arasında imalat süreci tamamlanırken nakliye montaj devreye Alma 

işlemleri ise 1 hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Böylece nüfusun dağınık olduğu yerlerde 

atıksuyun taşınmasına gerek kalmadan yerinde hızlı ve pratik çözüm sunar. 

 

 

Şekil 258: Paket Atıksu Arıtma Tesisi   
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2 PAKET ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

Kullanım amacına ve arıtma şekline göre çok çeşitli paket arıtma sistemleri mevcuttur. 

Evsel nitelikli atıksular için kullanılan paket arıtma sistemleri; 

SBR (Ardışık Kesikli Sistem ) 

MBR ( Membran Bio Reaktör) 

MBBR (Hareketli Yataklı Bio Reaktör) 

Prosesleri olarak tasarlanmakta olup, bütün proseslerde PLC kontrollü otomasyon sistemleri ile 

kontrol edilerek insan müdahalesi minimuma indirilir. 

Basit, pratik ve ekonomik olması sebebiyle SBR (Ardışık Kesikli Sistem ) sıklıkla tercih 

etmektedir.  

2.1 SBR (ARDIŞIK KESİKLİ ARITMA SİSTEMİ) 

Sistemde kullanılan biyolojik reaktörde atık su 3 faz olarak 6 saat havalandırmaya tabi 

tutulacaktır. Çıkış suyu değerlerinin garanti altına alınması için 6 saat havalandırma tercih 

edilmiştir. 

Biyolojik olarak arıtılan sular klor ile dezenfekte edilerek deşarj edilecektir. 

Tesis; 

Kaba Izgara Yapısı ( Betonarme ) 

Dengeleme Tankı ( Betonarme ) 

Biyolojik Reaktör ( Paket Ünite) 

Çamur Tankı ( Betonarme ) 

Makine & Kontrol Odası ( Paket Üniteye dahil ) 

olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Atıksu arıtma sisteminde oluşan çamurun bertaraftı için bir çamur susuzlaştırma sistemi 

tasarlanmamış olup, çıkan çamurun işletmeye ait çamur kurutma yatağında bertaraf edileceği 

kabul edilmiştir.  
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Şekil 259: SBR Atıksu Arıtma Çalışma Sistemi 

Sistemde kaba ve ince ızgara olarak aşağıdaki ızgara tipleri kullanılmaktadır; 

2.1.1 MANUEL KANAL TİPİ IZGARA 

Şekil 260: El Temizlemeli Izgara  
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2.1.2 SEPET IZGARA 

Şekil 261: Sepet Izgara 

2.1.3 TAMBUR IZGARA 

Şekil 262: Tambur Izgara 

Izgaradan geçen atık su, ön çöktürme haznesi ve dengeleme haznelerine birikir ve reaktör 

ardışık sistem olarak belli kapasitelerde atık su dengeleme haznesinden alınarak 6 saat fazlı 

havalandırma prosesi başlatılır, ardında 3 saat süren çöktürme işlemi için reaktördeki su 

bekletilerek arıtma prosesini tamamlayan bakterilerin çamur olarak çökmesi beklenir. Ardından 

çöken çamur seviyesine kadar olan arıtılmış su reaktörden deşarj edilir. Reaktörden deşarj 

işlemi sırasında klorlama işlemine tabi tutarak arıtılmış suda gerekli bakteri dezenfeksiyonu 

gerçekleştirilir.  

 

  



 

- 343 - 
 

 PAKET ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

2.2 MBR (MEMBRAN BİOREAKTÖR ARITMA SİSTEMİ) 

Atıksu içerisinde bulunan katı ve sıvıyı ayırmak için kullanılan basınca ve vakuma dayanıklı, 

gözenek büyüklükleri mikron seviyesine indirilmiş, çok sık gözeneklerden oluşmuş filtrelere 

membran olarak adlandırılır. Bu filtre sistemlerinin kullanıldığı arıtma şekline ise MBR tip 

arıtma sistemi denilmektedir. Membran filtre kendi içinde hollow fiber, tubular ve flat sheet 

olmak üzere çeşitlere ayrılmıştır. 

 

 

Şekil 263: Hollow Fiber                                     Şekil 264: Tubular 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 

Şekil 265: Flat Sheet 
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Membranlar, seçici bir şekilde ayırmanın ve taşınmanın gerçekleştirildiği yarı geçirgen bariyer 

olarak tanımlanabilir. Ayırma işlemi membranın hem kimyasal hem de fiziksel özelliklerine 

bağlıdır ve basınç farkı, yoğunlaşma (kimyasal potansiyel) farkı, elektriksel potansiyel farkı ve 

sıcaklık farkının biri veya bir kaçı ile oluşturulan sürücü kuvvetle gerçekleşmektedir. Ayırma 

işlemi gözenekli membranlarda boyut, şekil ve yük ayrımına göre, gözeneksiz membranlarda 

ise sorpsiyon ve difüzyon modeline göre kontrol edilir. Membran performansı seçicilik ve akı 

parametreleriyle belirlenir 

 

Şekil 266: MBR Atıksu Arıtma Sistemi Proses Akış Şeması 

MBR prosesinde fiziksel ön arıtma için aynı ızgara sistemleri kullanılmakla beraber Membran 

düzgün çalışması ve yırtılmaması için ince ızgara hassasiyeti daha yüksek olmalıdır.1- 3 mm 

aralığında ızgaralar kullanılmaktadır. 

MBR prosesinde, SBR den farklı olarak sistem sürekli akış olarak çalışmakta bu sebepten denge 

havuzu ebatları küçülmekte sistem sürekli çalışmaktadır. 

Sistemde havalandırma işlemi sürerken en son noktadan MBR pompası çalıştırılarak arıtılmış 

su 0.1-1 mikron aralığındaki filtrasyondan geçerek deşarj edilir. Dolasıyla sistemin AKM ve 

BOI değerleri daha iyi sonuçlar vermektedir.  
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Şekil 267: MBR Atıksu Arıtma Sistemi Kesiti 

 

Şekil 268: Filtre Edilen Kirleticilerin Gözenek Boyutuna Göre Membran Filtrasyon 

İşlemlerinin Karşılaştırılması  
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Şekil 269: MBR Çıkış Suyu 

 

MBR prosesi, klasik sistem SBR prosesli arıtma sistemine göre çıkış suyu değerlerinin 

karşılaştırılması sonucu bakterilerden arınmış olarak deşarj edilmektedir. 

 

 

Tablo 25: MBR Atıksu Arıtma Sistemi Arıtma Kriterleri 
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2.2.1  MBR PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Membran bağlanmış biyoreaktörlerin başlıca amacı yüksek kalite çıkış suyu sağlayan biyolojik 

süreçlerin verimini artırmaktır. Çünkü biyolojik arıtma ve membran ayırma ayrı süreçler 

olduğundan, birleşik MBR süreci nispeten karmaşıktır. MBR süreçlerini optimize etmek için 

birçok parametre dikkate alınması gerekir. Bunlar; sıcaklık, çamur yaşı, hidrolik bekletme 

süresi, çamur özellikleri gibi işletme parametreleri, malzeme ve membran maliyetleri, enerji 

maliyeti, membran özellikleri, akı ve çapraz akım hızı (CFV), trans membran basıncı vb. 

parametrelerdir. 

Tüm bu parametreler birbiri ile ilişkili olduğu için, optimizasyon karmaşıktır. Örneğin çamur 

konsantrasyonundaki bir artış biyolojik aşamayı genişletebilir. Ancak, çamur konsantrasyonu 

belli limitleri aştığı zaman, çamur karışımının viskozitesindeki dramatik artıştan dolayı, 

süzüntü akısı hızlı bir şekilde azalır ve çamur konsantrasyonundaki bir artış, ayrıca gaz transfer 

verimini etkileyebilir ve havalandırma için gerekli enerji bu yüzden artabilir. 

2.3 SBR VE MEMBRAN SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Atıksuların geri kullanılması standartlarına göre klasik arıtma ile atıksuyun arıtılarak geri 

kullanılması mümkün değildir. Bunlarda bakterileri yok etmek için klor kullanmaktadırlar. 

Klor kullanılan arıtma tesislerinin çıkış suları ile sulama yapıldığı zaman toprak çölleşmektedir. 

MBR prosesi karmaşık bir sistem olduğundan membranda bir yırtılma meydana geldiğinde 

tamir edilmesi güç ve zaman aldığından sistemin kontrolü eğitimli kişiler tarafından yapılıp 

reaktör ve membran durumu göz ile takip edilmelidir. Söz konusu durumdan ötürü MBR prosesi 

taşralarda gerekli kalifiye personelin bulunamaması sebebiyle tercih edilmemektedir. 
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1 ENSTRÜMAN VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ 

1.1 ENSTRÜMANLAR ( BİLGİ TOPLAYICILAR ) 

Sahada yapılan analog ölçüm değerlerini (uzunluk, hız, sıcaklık vb.) matematiksel dijital 

bilgilere (metre, metre/saniye, celcius vb.) çevirmeye ve iletmeye yarayan cihazlardır. Ölçüm 

sensörler tarafından yapılır, elektriksel değere çevrilerek transmitter tarafından 4-20 mA olarak 

iletilir. 

 

  

                             (a) 

Ultrasonik Seviye Ölçer:  

Kaba ve ince ızgaralar, havuzlardaki seviye 

ölçümleri 

                                             (b) 

Oksijenmetre:  

Havalandırma havuzu çözünmüş oksijen 

seviyesi ölçümü 

                                    (c)                                        

 

 

 

 

                                           (d) 

PH Ölçer:  

Anaerobik havuzlardaki ph ölçümü 

ORP Ölçer:  

Anaerobik havuzlardaki orp ölçümü 
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                              (e) 

Debi-Akış Ölçer:  

Giriş atıksu, çıkış arıtılmış su, çamur ve poli 

hatları hız ölçümü 

                                (f) 

AKM-Bulanıklık Ölçer:  

Filtre çıkışı UV girişi su bulanıklık ölçümü 

Şekil 270- a,b,c,d,e,f: Atıksu Tesislerinde Kullanılan Çeşitli Enstrümanlar ve Kullanım 

Yerleri 

1.2 HABERLEŞME (İLETİŞİM SAĞLAYICILAR) 

1.2.1 DIŞ ORTAM İLE HABERLEŞME:  

TELEFON SANTRALİ: Sesli haberleşme amacı ile kullanılır. Telefon santrali ve buna bağlı 

telsiz/kablolu telefon cihazlarından oluşmaktadır. 

WEB HATTI: Tesisi scada bilgilerinin dışarıdan izlenmesi amacıyla kullanılır. 

 

Şekil 271: Telefon Santrali ve İnternet Modem  
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1.2.2 İNSAN İLE MAKİNE ARASI HABERLEŞME 

İZLEME ARA YÜZLERİ: Bilgisayar, makine ve cihazların harf, şekil, renk vb. simgeler ile 

ekranlar üzerinden insanların anlayacağı dilde kendilerini ifade etmeleridir. 

Örnek: SCADA, bilgisayar ve pano ekranları, Led durum bilgi lambaları vb. 

KONTROL ARA YÜZLERİ: Makine ve cihazlara komut vermek için tuşlar vasıtasıyla insan 

konuşmasını makine diline çeviren tercümanlardır. 

Örnek: Klavyeler, mouse, butonlar, dokunmatik ekranlar vb. 

 

  

(a)                                                                       (b) 

Şekil 272-a,b: SCADA Kontrol ve İzleme Sistemi Ara Yüzleri 

2 UYARI, KORUMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

2.1 CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ (CLOSED CIRCUIT TELEVISION  

       SYSTEM) 

 

Kameralar saha görüntülerini anlık olarak idare binasındaki ana izleme ekranına ve CCTV 

sisteme iletirler.  Kontrol odasında bulunan dijital video kayıt cihazı DVR (digital video 

recorder) kameralardan gelen görüntüleri hafızasına kaydeder. Operatör tarafından bu kayıtlar 

geçmişe dönük olarak hard diskten seçilerek izlenebilir, DVD’ye kaydedilebilir veya harici bir 

HDD kayıt cihazına alınabilir. Sistem elektrik kesintilerine karşı UPS ile beslenir. 
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                    (a) 

SAHA KAMERALARI 

 

                      (c)                       

(b) 

CCTV İZLEME EKRANI 

DVR(digital video recorder 

 

Şekil 273 - a,b,c: Kapalı Devre Kamera Sistemi Bileşenleri 

2.2 ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMİ 

Galvaniz poligon aydınlatma direkleri üzerinde bulunan armatürler ile saha aydınlatılmakta ve 

gece tesis çevresindeki güvenlik ve yeterli görüş alanı sağlanmaktadır. Direkler modüler yapıda 

olup, şantiyeye demonte olarak sevk edilmekte ve kurulumu tesiste yapılmaktadır. 

Armatürlerde civa buharlı, sodyum buharlı veya LED lambalar kullanılır. Aydınlatama 

panosunda bulunan fotosel göz, ortamın ışık şiddeti ayarlanan görüş seviyesi sınırının altına 

düştüğünde fotosel röle ile aydınlatmayı otomatik devreye sokar. 

 

 

Şekil 274: Armatür Tipleri 



 

- 355 - 
 

 
ELEKTRİK, OTOMASYON, ENSTRÜMAN, SCADA,  

HABERLEŞME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

 
 

                      (a) 

        Aydınlatma direği  

                                             (b)  

                                  Demonte direkler 

Şekil 275- a,b: Galvaniz Aydınlatma Direkleri 

2.3 AŞIRI AKIM VE YILDIRIMDAN KORUMA SİSTEMLERİ 

2.3.1 PARAFUDR SİSTEMİ 

Tesis girişinde bulunan parafudrlar; hat gerilimi normal sınırın üstüne çıktığında yani herhangi 

bir elektrik darbesi olduğunda özdirencini düşürüp gelen aşırı akımı tesise girmeden direkt 

toprak hattına vererek tesise ait elektrik donanımını aşırı gerilimlere karşı korumaktadır. 

2.3.2 PARATONER VE YILDIRIMLIK SİSTEMİ 

Tesisler açık alanlara yapıldığı için yağmurlu havalarda yıldırım düşmesi ihtimali oldukça 

yüksektir. Paratoner; tesis yapılarından daha yüksek bir konumda bulunmakta ve düşen 

yıldırımın enerjisini toplayıp yıldırımlık topraklama hattına vererek güvenli olarak deşarj 

edilmesini sağlamaktadır. 
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2.3.3 TOPRAKLAMA SİSTEMİ 

Enerji altında çalışan tüm ekipmanların iş güvenliği açısından topraklama hattına 

bağlanmalıdır. Kısa devre akımı bu hat üzerinden toprağa verilir. 

TEMEL TOPRAKLAMASI: Tüm yapıların temel demirlerinin topraklanmasıdır. 

KORUMA TOPRAKLAMASI: Tüm ADP ve MCC ve elektrik panoları elektrik toprak ringi 

ile, PLC panoları ise otomasyon toprak ringi ile şase ve gövdelerinden topraklanır. Ayrıca enerji 

nakil hattına ait OG direkler, AG-OG müşterek direkler, ayırıcılar parafudrlar, paratoner, tel 

çitler vb. malzemenin topraklaması yapılmalıdır. 

İŞLETME TOPRAKLAMASI: Dağıtım trafosu ve jeneratör ayrı ayrı topraklanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (a) 

         Temel Topraklaması 

 

 

 

 

 

 

 

                      (b) 

         Topraklama Şeridi 

 

 

 

 

 

 

 

                  (c) 

     Direk Topraklaması 
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                  (d) 

    Parafudr Koruması 

 

 

 

 

 

 

                                              (e) 

                                    Paratoner Sistemi 

Şekil 276- a,b,c,d,e,: Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Sistemleri 

2.4 GAZ ALGILAMA VE TAHLİYE SİSTEMİ 

Metan (CH4) ve hidrojensülfür (H2S4) gazları özellikle terfi çukurlarında birikerek insan sağlığı 

açısından ölümcül tehlike arz etmektedirler.  

Bu amaçla bu noktalarda sabit gaz algılama sistemleri kurulumu yapılmaktadır. Yedek sistem 

olarak portatif gaz uyarı cihazları kullanılmaktadır.  

Havalandırma fanları otomatik devreye girerek tespit edilen birikmiş zehirli gazları ortamdan 

tahliye eder. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b) 

Şekil 277-a,b: Yangın koruma sistemleri 
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2.5 YANGIN ALGILAMA VE İKAZ SİSTEMİ 

Duman dedektörleri yükselen dumanı, Trafo ve jeneratör odalarındaki ısı dedektörleri yükselen 

sıcaklığı tespit ederek alarm bilgisini merkezi panele iletmektedir. Merkezi panelde yangının 

nerde olduğunu görülebilir. Alarm durumu binalardaki korna ile yüksek sesli olarak ve flaşörler 

ile ışıklı olarak bildirilir. Ayrıca yangın ikaz düğmeleri ile elle de alarm verilebilmektedir. 

   

                        (a)                                   (b)                                          (c) 

Şekil 278: Yangın İkaz Sistemi 

3 ELEKTRİK TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİ 

3.1 ENERJİ TEMİNİ 

3.1.1 ENH (ENERJİ NAKİL HATTI) 

TEDAŞ HATTI: TEDAŞ tarafından, elektrik 15.8 veya 31.5 veya 34.5 kV gerilimlerle orta 

gerilim hatları üzerinden dağıtım merkezleri vasıtasıyla trafolara iletilmektedir. Trafolarda orta 

gerilim hat voltajı alçak gerilime indirilerek sanayi tipi abonelere 380 volt 3 faz AC ve mesken 

tipi abonelere 220 V 1 faz AC olarak dağıtılmaktadır. 

ENERJİ ALIŞ DİREĞİ: TEDAŞ enerji müsaadesi yazısında, TEDAŞ’a ait orta gerilim 

hatlarının tesis konumuna göre en uygun olarak belirleyeceği noktasındaki direğinden elektrik 

alınmasına izin verir. Bu direk enerji alış direği olarak isimlendirilir.  

HAT BAŞI AYIRICI DİREĞİ: Enerji alış direği üzerinden gevşek bağ ile enerji nakil hattının 

ilk direğine enerji alınır. Bu direk üzerinde hattı enerjiden ayırmaya yarayan ayırıcı (seksiyoner) 

bulunmaktadır. 
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ENERJİ NAKİL HATTI: Enerji nakil hattı direk, travers ve izolatörler üzerinden akımı 

taşıyan havai hat iletkeninden oluşmaktadır. Her faz 1 adet iletken ile 1 adet izolatör üzerinden 

taşınır. İzolatör yalıtımlı iletken bağlanmasını sağlar. Direkler fonksiyonlarına göre TAŞIYICI, 

DURUDURUCU, KÖŞEDE ve NİHAYET, malzemelerine göre AĞAÇ, BETON ve DEMİR 

direkler olarak gruplandırılmaktadırlar. Bazı projelerde enerji nakil hattı yerine XLPE - OG 

kablo kullanılarak enerji yeraltından taşınmaktadır.  

HAT SONU AYIRICI DİREĞİ: Enerji nakil hattının son direğidir. Bu direk üzerinde hattı 

enerjiden ayırmaya yarayan ayırıcı (seksiyoner) bulunmaktadır. 

OG YER ALTI HATTI: Hat sonu direğinden tesise enerji XLPE - OG kablo kullanılarak 

yeraltından taşınır.  

TESİSE ENERJİ GİRİŞİ: OG yeraltı kablosunun yerüstüne çıkış ucu; trafo ve jeneratör 

binasındaki OG modüler giriş hücresine bağlanarak tesise enerji girişi yapmaktadır. 

 

 

(a)                                                                        (b) 

 

 

 

                      

                  (c)                                                               (d) 

TEDAŞ Hattı 
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                       (e)                                                                      (f) 

 

Şekil 279- a,b,c,d,e,f,: Enerji Nakil Hattı 

3.1.2 ORTA GERİLİM METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER 

Trafo ve jeneratör binasına bulunan metal muhafazalı og modüler hücreler GİRİŞ-ÖLÇÜ-

TRAFO KORUMA hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Şebekeden gelebilecek arızalara 

karşı tesisi ve tesiste meydana gelebilecek arızalara karşı da şebeke hattını koruyan bir kapı 

vazifesi görür. 

Yük ayırıcıları ile hat enerjiden ayrılabilir. Ayırıcıya bağlı SF6 anahtarlama elemanı ayırma 

esnasında oluşan elektrik arkını kendi içinde sönümler. Aşırı akımlarda SF6 gazlı kesici 

otomatik olarak devreyi keser, kesilme esnasında oluşan elektrik arkını kendi içinde sönümler 

ve hattın korunmasını sağlar. Kesiciler kurma yayı tarafından tetiklenirler, kurma yayı el veya 

motor ile kurulabilir. TEDAŞ elektrik faturalandırmaları için gerekli tesis enerji tüketim 

ölçümlerini ölçü hücresindeki sayaçtan yapar. 

 

 

 

 

 

ENH HAT SONU AYIRICI DİREK OG YER ALTI HATTI 
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Şekil 280: Orta Gerilim Metal Muhafazalı Modüler Hücreler 

3.1.3 OG/AG DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ ( GERİLİM ÇEVİRİCİ) 

Trafo ve jeneratör binası içerisinde bulunan dağıtım transformatörü mevcut şebekenin 

durumuna göre 15.800 - 31.500 - 34.500 volt olarak gelen orta gerilim hat voltajını; 

ekipmanların olan 220/380 volt AC alçak gerilime çevirir. 

Transformatörün içindeki demir nüve üzerindeki çift taraflı primer ve sekonder sargıların sarım 

sayısı oranı voltaj çevrim oranını belirler. Bu oran trafo üzerindeki boşta kademe değiştirici ile 

ayarlanır. 
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(a)                                (b)                                          (c)                                      (d) 

                                   

Şekil 281- a,b,c,d: Dağıtım Transformatörü Tipleri 

3.1.4 JENERATÖR ( ALTERNATİF AKIM AC ELEKTRİK ÜRETECİ ) 

Jeneratör, şebeke elektrik kesintilerinde otomatik devreye girerek tesisin elektrik enerjisi 

ihtiyacını karşılar. Kullanım yerlerine ve üretilecek güce göre jeneratörler çeşitlilik gösterir. 

Genelde küçük güçler benzinli, büyük güçtekiler dizel motora sahiptir 

DİZEL MOTOR: Motorin ile çalışan ve beslenecek alıcıların gücüne göre seçilen (beygir gücü 

cinsinden), içten yanmalı bir motordur. Motor hareketi ile alternatörün milini döndürür. 

AKÜ GRUBU: İlk çalıştırmada motorun start almasını sağlar ve motorin ile normal çalışmaya 

geçildiğinde motor milinden beslenerek yeniden şarj olur. 

VOLAN: Dizel motordan elde edilen hareketin, düzgün ve titreşimsiz olmasını sağlar. 

ALTERNATÖR: Motordan gelen mekanik enerjiyi (dönme hareketi), elektrik enerjisine 

dönüştüren kısım. 

KUMANDA PANOSU: Üzerinde elektriksel ölçü aletleri bulunan, üretilen elektriği aktaran, 

jeneratörü devreye alan ve çıkaran otomatik kumanda ve ikaz alarm sisteminin de bulunduğu 

kısımdır. 

YAKIT TANKI ŞASESİ: Motor, alternatör, volan ve kontrol panosunun üzerine monte 

edildiği ve gerekli yakıtın sağlandığı kısımdır.  

KABİN: Bina dışı kullanımda, toz ve suyun etkilerinden korunması ve gürültünün minimize 

edilmesi için jeneratör setinin içine konulduğu kısımdır.   

HERMETİK TİP 

TRAFO 
GENLEŞME DEPOLU 

YAĞLI TİP TRAFO 

KURU TİP TRAFO MONOFAZ TRAFO 
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(a)                                                                       (b) 

Şekil 282- a,b: Dahili Tip Kabinsiz ve Harici Tip Kabinli Jeneratör 

Jeneratöre kumanda panosundan start verildiğinde veya şebeke kesintisinde otomatik olarak 

aküden gelen gerilim ile motor çalıştırılır. Dizel motor normal devrine girdiğinde motorin ile 

yakıt tankı şasesinden beslenir. Yakıtın pistonlar aşağı yukarı çalışır ve pistonlara bağlı krank 

milinden, düzgün bir dönme hareketi elde edilir. Bu hareket ile, alternatörün mili döndürülerek 

motordan gelen mekanik enerji (dönme hareketi), elektrik enerjisine dönüştürülür.  

Alternatörün yapısı elektrik motoruna benzer ancak elektrik motorunda elektrik mekanik 

enerjiye çevrilirken, alternatörde tam tersi mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. 

Alternatörler elektromanyetik endüksiyon prensibi ile çalışırlar. Elektromanyetik endüksiyon, 

bir telin içinden geçen manyetik alan değiştiğinde o tel üzerinde bir akım oluşmasına sebep 

olur. Bu tel eğer dışarıdan bir güç ile çevrilirse bu çevirmeyi sağlayan enerji elektrik enerjisine 

dönüştürülmüş olur.  Mekanik enerjinin rotorları döndürmesiyle iletkenler etrafındaki manyetik 

alan değişir ve elektrik akımı üretilmiş olur. Alternatörün sargılarında üretilen elektrik akımı; 

rotorun dönme konumuna göre sinüs şeklini alır. Sargı ve kutup miktarına göre mono faz ve 3 

faz gerilimler üretilir. Üretilmek istenilen güç değeri büyüdükçe alternatör sarım sayısı ve 

hacmi artar ve daha güçlü ve daha büyük kapasitede bir dizel motor kullanılır. Tesis yükünü 

beslemek için iki veya daha fazla jeneratör grubunun ortak barada beraber bağlanarak 

(Paralelleme), senkronize çalışması da bir diğer yöntemdir.   

Jeneratörün çalışması kumanda ve ikaz panosu üzerinden izlenir ve kontrol edilir. 
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3.2 ELEKTRİK PANOLARI 

Elektrik panoları elektrik malzemeleri ve bu malzemeleri içinde bulunduran karkastan 

oluşmaktadır. Elektrik panolarının temel amacı bağlı bulundukları üniteler ve ekipmanlara 

kontrollü ve güvenli olarak enerji sağlamaktır.  

Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılan panolar aşağıdaki şekilde gruplanmıştır: 

*Ana Dağıtım Panosu 

*Kompanzasyon Panosu 

*MCC Panoları 

*Tali Panolar 

3.2.1 ADP (ANA DAĞITIM PANOSU) ( TESİS İÇİ ANA ELEKTRİK DAĞITICI ) 

Atıksu Arıtma Tesisi trafo ve jeneratör binası içerisinde bulunur. Dağıtım transformatörü çıkışı 

ile jeneratör çıkışı ana dağıtım panosu ADP girişine bağlanmıştır. Şebeke transfer şalteri 

üzerinden ADP şebeke veya jeneratörden otomatik beslenebilmektedir. MCC panoları ve idari 

bina ag sigorta panosuna koruma şalterleri üzerinden çıkış verilerek elektrik enerji dağıtımı 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                      (b)                 

Şekil 283- a,b: Ana Dağıtım Panosu 
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3.2.2 KOMPANZASYON PANOSU ( REAKTİF GÜÇ DÜZENLEYİCİ ) 

Ana dağıtım panosunun yanında yer almaktadır. Panoda kapasitif güç kondansatörleri, enerji 

analizörü, açma-kapama rölesi, koruma şalteri ve harmonik reaktör vb. teçhizat bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

                             (a)                                                                       (b)                    

Şekil 284- a,b: Kompanzasyon Panosu 

3.2.3 MCC PANOLARI ( MERKEZİ MOTOR KONTROL EDİCİLER ) 

Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde aşağıda belirtilen kapalı kısımlara Motor Kontrol                   

Panoları( MCC –Motor Control Center ) yerleştirilir.  

*Kum Tutucu Blower Binası :  ( MCC1 ) 

*Havalandırma Havuzu Blower Binası :  ( MCC2 ) 

*UV Ve Hızlı Kum Filtresi Yapısı :  ( MCC3 ) 

*Çamur Susuzlaştırma Binası :  ( MCC4 ) 

Bu MCC panolarından, o mahale yakın yapılardaki; ızgara, köprü, pompa, mikser, blower, 

vana-kapak aktüatörü gibi elektrikli ekipman motorları otomatik kumanda edilebilir. 
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                             (a)                                                                       (b)                    

Şekil 285- a,b: MCC Panosu 

3.2.4 TALİ PANOLAR 

 

 

 

                                       (a) 

 

 

 

 

                                       (b) 

 

 

 

                                         (c) 

Şekil 286: Tali Panolar 

SİGORTA PANOLARI: 
Priz ve aydınlatma iç tesisatına ait 

kaçak akım rölesi ve sigorta 

donanımlarını ihtiva eden panolardır. 

 

 

 

 

PRİZ PANOLARI: 
Kapak korumalı mono faz ve 3 fazlı 

prizler ile priz koruma sigortalarını 

ihtiva eden paket panolardır. 

 

 

 

 

 

AYDINLATMA PANOLARI: 
Aydınlatma tesisatına ait 

çıkış sigortaları, şalterler ve fotosel 

rölelerini ihtiva eden panolardır. 

Genellikle çevre aydınlatmalarında 

kullanılırlar. 
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3.3 ELEKTRİK GÜÇ TAŞIMA VE DAĞITIM SİSTEMLERİ 

3.3.1 KABLO KANALLARI, KABLO TAVALARI VE KABLO MERDİVENLERİ   

         (KABLO TAŞIYICILAR ) 

 

Atıksu Arıtma Tesisindeki pano-pano ve pano-ekipman arasındaki elektrik iletimini sağlayan 

kablolar; sahada beton kablo kanallarının içine döşenmiş kablo tavalarına, yapılarda ise duvara 

ve yere döşenmiş kablo tavalarına ve kablo merdivenlerine istiflenir. Sahada gömülü olan beton 

kanalların üzeri beton kapaklar ile kapatılır.  

 

 

 

 

 

                           (a)                                         (b)                                             (c) 

Şekil 287- a,b,c: Kablo Kanalı,  Kablo Merdiveni ve Kablo Tavası 

3.3.2 GÜÇ KABLOLARI ( ELEKTRİK İLETİCİLER ) 

Atıksu arıtma tesisindeki pano-pano ve pano-ekipman arasındaki elektrik enerjisi iletimi; beton 

kanallara, tava ve merdivenlere kesit ve özelliklerine göre istiflenmiş güç kabloları ile yapılır. 

Güç kabloları olarak genelde YVV (NYY) TS 212 kablolar kullanılır. 

NYY: 

N : Standart uygun (norm) kablo 

Y : Termoplastik (PVC) yalıtkan – damar iletkeni kaplaması 

Y : Termoplastik (PVC) yalıtkan – kablonun dış kaplaması 

NYY KABLO KESİTİ : 

PVC dış kılıf : koruyucu  

PVC dolgu : sızdırmazlık 
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PVC iç kılıf : izolasyon 

Bakır iletken : tek veya çok telli akım taşıyıcı 

 

 

 

 

                                 (a)                                                                           (b)                                                                                             

Şekil 288- a,b: NYY Kablolar 

3.3.3 BARALI KANALLAR - BUS BARLAR ( DÜZLEMSEL ELEKTRİK 

          İLETİCİLER ) 

 

Tesislerimizde güç dağıtımı; trafo AG çıkışından ADP’ye 3-faz ve 1-nötr bakır busbar ile, 

ADP’den MCC ve diğer panolara NYY kablolar ile yapılır. Busbar elektriği tek düzlemde, akım 

almaya müsait pencereler vasıtasıyla iletir. Sistemin her parçası prefabrik modüler yapıda olup 

hasar görmeden birçok defa kolayca sökülüp yeniden takılabilir. Busbar sisteminin, 

paslanmasını ve topraklama hatalarını engellemek için dış kasaları korozyona dayanıklı 

malzemeden üretilmelidir. İzolasyon donanımı; halojen gazı içermeyen, yanmaz, alev 

iletmeyen malzemelerden imal edilmelidir. 

 

 

               

 

 

 

Şekil 289: Trafo Busbar Bağlantısı 
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4 ELEKTRİK MOTORLARI VE ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER 

4.1 ELEKTRİK MOTORLARI  

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrikli ekipmanların ve imalatların mekanik olarak 

işleyişi, üzerlerinde bulunan elektrik motorlarının verdiği hareket enerjisi ile 

gerçekleşmektedir. Elektriksel olarak motora ait dönme hareketinin hızı (rpm) ayarlanarak 

pompa debisi, blower hava debisi, mikser itme hızı vb. ayarlanabilmektedir.  

Elektrik enerjisini mekanik bir enerjiye dönüştüren elektrik makinelerine elektrik motoru 

denilmektedir. Elektrik motorlarının çoğu döner düzeneklidir. Sanayi tipi tekrarlamalı, hassas 

ve süratli olan uygulamalar için kullanılan elektrik motorunda, bobinler yerine, sarmanyum 

mıknatısına benzeyen ve toprak metallerden yapılan sabit mıknatıslar kullanılmaktadır. Elektrik 

motoru titreşim yapmadığı için hassas yörüngelerin de izlenmesi kolaylaşmıştır. Günümüzdeki 

elektrik motoru çeşitleri genellikle mikro işlemciler ile donatılmıştır.  

Her elektrik motorunun çalışma prensibi çeşidine göre değişmektedir. Her bir elektrik motoru 

çeşidinin kendine özgü çalışma alanları vardır. Elektrik motoru çeşitleri ve özellikleri aşağıda 

anlatılmıştır. 

4.1.1 DOĞRU AKIM MOTORLARI 

Hareketleri kesin, güçlü ve düzgün olan bir elektrik motoru çeşididir. Hızları kolay bir şekilde 

değiştirilebilen doğru akım motorları, çalışırken kıvılcım çıkarmaktadır. Aşınma ve kıvılcımın 

zararlarından önlemek için kapalı bir çerçeve içerisinde bulundurulan doğru akım motorlarının 

bu sayede toz ya da nem gibi etkenlerden etkilenmesi önlenmiş olur. Akaryakıt deposuna 

benzeyen ve patlama riski olan alanlarda doğru akım motorları kullanılmaz.  

4.1.2 ALTERNATİF AKIM MOTORLARI 

Asenkron tipleri standart bir aygıt olan alternatif akım motorlarının senkron tipleri büyük güç 

gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. İki gruba ayrılan alternatif akım motorlarının temel 

ilkesi, metalden yapılmış olan bir kütlenin döner elektromanyetik alan ile sürüklenmesine 

dayanmaktadır. Sürekli olarak dönme sağlamakta olan bobin, elektrik motorlarının çalışma 

prensibini oluşturmaktadır. Senkron motorların statoru ile asenkron motorun statoru aynı 

yapıdadır. Manyetik saçlardan meydana gelen bir bilezik şeklindedir. Asenkron motorun 

çalışma prensibi, senkron motorun çalışma prensibine göre çok daha farklıdır. 
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Şekil 290: Elektrik Motoru Bileşenleri 

4.2 ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER 

1)Hidrolik ve Pnömatik Aktüatörler 

2)Elektriksel Aktüatörler 

olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.  

Aşağıda elektrikli aktüatörlerin temel özellikleri anlatılmıştır. 

Elektrikli aktüatörler, içerlerinde bulunan elektrik motoru vasıtasıyla elektrik enerjisini 

mekanik enerjiye dönüştürerek kapağın/vananın açma – kapama kontrolü sağlayan sistemlerdir. 

Elektrikli aktüatöre besleme gerilimi(85-265VAC ya da 24VDC) uygulandığında, elektrik 

motoru ile elde edilen tahrik kuvveti, dişlilerin gövde içerisinde rotasyonel hareketini sağlar. 

Dişli sistemi tüm dönüş boyunca sabit tork elde edilmesini sağlar. Elde edilen hareket, aktüatöre 

akuple edilmiş vanaların ve kapakların açma – kapama işlevini yerine getirir.  Kapağın/vananın 

özelliğine ve akış kontrolüne bağlı olarak,  

1-Açma-Kapama Kontrollü Elektrikli Aktüatör, 

2-Oransal Kontrollü Elektrikli Aktüatör,  

3-Bataryalı Elektrikli Aktüatör ve  

4-Yerinde Kontrollü Elektrikli Aktüatör 

olarak üretilmektedir. 

 

fan: motorun soğutulmasını sağlar. 
 

stator: motorun sabit kısmı. 

rotor: motorun hareketli aksamı. 

redüktör: motor hareketini ekipmana iletir. 
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ORANSAL KONTROL ÜNİTESİ (PCU): Elektrikli aktüatörün kapağı/vanayı istenilen 

oranda açmasını veya kapatmasını kontrol eden ünitedir. 4 – 20 mA giriş akımı uygulanarak 

kapak/vananın açılması veya kapanması çok hassas bir şekilde ayarlanabilir. Oransal kart 

girişine uygulanan 4 mA akıma kadar ekipman kapalıyken, 4 mA ‘den itibaren akım 

değerindeki artış oranına göre açılmaya başlar. Giriş akımı 20 mA değerine ulaştığında ekipman 

tamamen açılır. 

Kapak veya vananın arasına herhangi bir şey sıkışması durumunda sistem zorlanarak aşırı akım 

çekecektir. Tork switchi bu durumda sistem aşırı akım çekmeden müdahale ederek hareketi 

durdurur 

 

 

Şekil 291: Elektrikli Aktüatörler 
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5 PROSES KONTROL (OTOMASYON) SİSTEMLERİ  

                  (a) 

               (b) 

Şekil 292- a,b: Saha PLC Prensip Şeması 
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5.1 OTOMASYON SİSTEMİ EKİPMANLARI 

5.1.1 ANA PLC/DCS PANOSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)              (b) 

 

 

 

               (c) 

Şekil 293 -a,b,c: Ana PLC 

5.1.2 SAHA RIO (REMOTE INPUT / OUTPUT) PANOLARI 

Saha PLC/DCS/RIO Panoları MCC panolarının yanında yer alırlar. Lokal olarak belirlenmiş 

binalara konumlandırılmış remote I/O (Uzak Girdi/Çıktı) panoları alt segmentte kendilerine 

bağlı enstrümanlardan INPUT (GİRDİ) MODÜL’leri ile saha bilgilerini alıp üst segmentteki 

ana plc’ye iletirler. Ana plc’den gelen emirlere göre OUTPUT (ÇIKTI) MODÜL’leri ile MCC 

panolarında bulunan motor sürücülerine ve kontaktörlere kumanda ederek saha ekipmanlarının 

kontrolünü sağlar.  

SCADA kontrol odasında bulunan ANA 

PLC/DCS (Programmable Logic Controller / 

Distributed Control System) Panosu) panosunda 

otomasyon yönetim yazılımı yüklüdür ve merkezi 

yönetimli otomasyon sistemi kullanılır. 

 

Ana plc/dcs lokal otomasyon panolarından aldığı 

verileri işleyerek sahaya gerekli komutları 

göndermektedir. 
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(a)                                                                          (b) 

Şekil 294- a,b: Saha Otomasyon Panosu 

 

Şekil 295: PLC Modülleri 

  

    MCC PANOSU            OTOMASYON PANOSU 
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5.2.3 LKK (LOKAL KONTROL KUMANDA) PANOLARI 

Elektrikli mekanik ekipmanların başında bulunur. Üzerindeki seçici anahtar ile ekipman 

otomasyon kontrolündeki otomatik moddan çıkarılarak manuel moda alınabilmektedir. 

Çalıştır/durdur/fonksiyon düğmeleri ile operatör tarafından el ile kontrol edilebilmektedir. 

Ayrıca acil stop butonu ile kaza gibi durumlarda ani olarak ekipman enerjisi kesilebilmektedir.  

Üreticiden ekipmanla birlikte tedariği yapılan, LKK panoları PAKET KUMANDA PANOSU 

olarak da adlandırılırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                         (b) 

Şekil 296- a,b: LKK Pano ve Paket Kumanda Panoları 

5.2.4 VERİ VE SİNYAL KABLOLARI 

Merkez-pano, pano-pano,  pano-ekipman arası sinyaller, bilgiler ve komutlar data ve sinyal 

kabloları üzerinden taşınmaktadır. Otomasyon sistemi için CAT, fiber optik, Ethernet vb. 

kablolar, ekipmanlara ait sensör bilgilerinin taşınması için 7 x 1.5 mm2 NYY kablolar 

kullanılmaktadır. 
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      (a) 

 

 

 

 

        (b) 

 

 

 

 

      (c) 

Şekil 297- a,b,c: Veri ve Sinyal Kabloları 

6 SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION)  

    (MERKEZİ DENETİM VE İZLEME) SİSTEMLERİ     

 

İdare binası SCADA odasından, elektrikli mekanik ekipmanların ve elektrik sisteminin 

otomatik kontrolü gerçekleştirilir. MCC panoları ile merkezden kumanda sağlanabileceği gibi 

LKK panoları ile manuel moda geçilerek yerel kontrol de sağlanabilmektedir. Ayrıca işletimde 

senkronize çalışması gereken ekipman ve enstrümanların sinyalizasyonu buradan 

yapılmaktadır. SCADA KONTROL ODASI’ ndan 

- Ekipman çalışıyor/durdu/arıza durumları izlenebilir, 



 

- 377 - 
 

 
ELEKTRİK, OTOMASYON, ENSTRÜMAN, SCADA,  

HABERLEŞME VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 

- Ekipman çalıştırılıp durdurulabilir, 

- Proses izlenebilir, müdahale edilebilir, 

- Saha enstrüman ölçüm değerleri izlenebilir, 

- Elektrik tüketim ve değişken değerleri izlenebilir, 

- Periyodik çalışma raporlamaları kaydedilerek, geriye dönük dökümleri alınabilir, 

vb. birçok izleme ve kontrol işlemi görüntüleme ekranı üzerinden yapılabilir. 

      

Şekil 298: Atıksu Arıtma Tesisi SCADA Kontrol Odası 
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Şekil 299: Atıksu Arıtma Tesisi SCADA Ana İzleme Ekranı 

 

 

Şekil 300: Ekipman Bilgi ve Kontrol Ekranları 
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Şekil 301: Ekipman Bilgi ve Kontrol Ekranları 
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1 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

1.1 ENERJİ KAYNAKLARI  

Enerji kaynakları, bir maddenin iş yapabilme yeteneği için tanımlanan enerjinin elde edildiği 

kaynaklara verilen isimdir. Enerji kaynakları herhangi bir yöntemle enerji üretilmesini sağlayan 

kaynaklardır. Dünyadaki enerji kaynakları, oluşumlarına bağlı olarak yenilenebilir ve 

yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. 

Yenilenemez enerji kısaca tükenebilir enerji demektir. Yani, bu enerji kaynağını elde etmek 

için tükenebilir yakıt kullanılması gerekmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları 

tüketildiğinde, doğaya zararlı atıklar ve gazlar salmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez enerji kaynaklarına göre daha az zararlı veya 

zararı olmayan enerji kaynaklarına denir. Bu enerji kaynakları, kendisini doğada sürekli 

yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Tükenmeyen enerji kaynakları olarak da adlandırılır. 

 

 

Şekil 302: Enerji Kaynakları Özet Tablosu 
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1.2 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI 

Yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın 

tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, 

güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji 

toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar 

ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının faydaları aşağıda özetlenmiştir: 

•Fosil yakıt kullanımını azalttığı için çevresel açıdan önemlidir, 

•Yerli kaynakların geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir, 

•Dışa bağımlılığı azalttığı için önemlidir, 

•Ülkenin kalkınması için en önemli unsurlardan biridir, 

•Uluslararası anlaşmalara uyum sağladığı için önemlidir, 

•Yeni iş istihdamı sağlar ve işsizliği azaltır, 

•Elektrik götürmenin zor olduğu coğrafi bölgelerde elektriğin kullanımını sağlar. 

1.3 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR? 

GÜNEŞ ENERJİSİ: Dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımı ile ısı ve 

elektriğe dönüştürülmesi sonucu oluşur. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş 

enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebilir. Önceleri çok daha maliyeti yüksek olan 

bu enerji türü şimdilerde daha uygun maliyetler sayesinde hızla artmaktadır. Ayrıca güneş 

enerjisinin kullanım alanları çok fazladır ve her geçen gün de artmaktadır. 

RÜZGAR ENERJİSİ: Güneş ışınlarının geliş açısındaki farklılıklarla oluşan basınç ve 

dünyanın dönüşü ile ortaya çıkan rüzgarlar sayesinde elde edilen enerji türüdür. Yoğun ve 

düzgün akışlı rüzgar olan yerlerde kurulan rüzgar türbinleri ile elde edilen enerji, yenilenebilir 

enerji kaynakları arasında yer alır. Teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgarın tahmin edilebilir 

olması rüzgar enerjisini daha etkili kullanabilmemize yardımcı olmaktadır. 

HİDROLİK (HİDROELEKTRİK) ENERJİSİ: Suyun akış gücü kullanılarak elde edilen ve 

hiçbir zararı olmayan enerji çeşididir. Hidroelektrik enerji, suyun akışının yarattığı kinetik 
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enerjinin kanallar vasıtası ile türbinlere iletilmesi ile üretilir. Özellikle yüksekliğin ve su akış 

hızının fazla olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi yapılması büyük avantaj sağlayacaktır. 

JEOTERMAL ENERJİSİ: Jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerden elde edilen enerji 

türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretimi gibi farklı amaçlara hizmet eden 

bu enerji türü aynı zamanda kaplıcalar yardımı ile turizm sektörüne de yardımcı olmaktadır. 

BİYOKÜTLE ENERJİSİ: Biyokütle, ağaç ve ormancılık artıkları, tarımsal ve tarım amaçlı 

bitkiler, endüstriyel atık, belediye atık ürünleri gibi yenilenebilir ısı ve enerjiye dönüşebilen 

bitkilerden türetilen geniş bir biyolojik materyaldir. Biyokütle enerjisi, biyokütle atıklarının 

farklı işlemlerden geçirilerek kullanılması sonucunda elde edilen enerji çeşidine denir. 

HİDROJEN ENERJİSİ: Doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve 

dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, 

sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır. 

DALGA ENERJİSİ: Denizlerde oluşan dalgalanma hareketinden ve dalgaların oluşturduğu 

basınçtan elde edilen enerji türüdür. Dalga enerjisinden, dalga jeneratörleri yardımı ile doğal ve 

sürdürülebilir enerji üretimi sağlanmaktadır. 

GELGİT ENERJİSİ: Henüz yeterli miktarda enerji üretmese de, piezoelektrik enerjisi de 

yenilenebilir enerji kaynakları arasında görülebilir.  Piezoelektrik enerjisi mekanik enerjiyi 

elektrik enerjisine çevirir. 

 

Şekil 303: Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
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1.4 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN MALİYETİ VE  

       UYGULAMASI 

 

Yenilenebilir enerji teknolojileri mali açıdan başlıca; ilk yatırım maliyeti, kullanım maliyeti, 

bakım maliyeti ve atık maliyeti yönünden analiz edilerek, uygulanabilirlik açısından 

değerlendirilmektedir. Uygulama açısından ise başlıca; uygulama kolaylığı, kullanma kolaylığı 

ve bakım kolaylığı yönünden değerlendirilmektedir. Yenilenebilir teknolojilere dair kısaca 

maliyet ve uygulama ölçütleri aşağıdaki tablodaki gibidir: 

    

Tablo 26: Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Karşılaştırılması 

1.5 TÜRKİYE ENERJİ ÜRETİMİ 

2018 yılı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 88.551 MW'a ulaşmıştır. 2018 yılı sonunda kurulu 

gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 31,9’u hidrolik enerji, yüzde 25,6’sı doğal gaz, 

yüzde 21,5’i kömür, yüzde 7,9’u rüzgâr, yüzde 5,7’si güneş, yüzde 1,4’ü jeotermal ve yüzde 

5,9’u ise diğer kaynaklar şeklindedir. 

Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2018 yılı sonu itibarıyla 7.423 adede 

(Lisanssız santraller dahil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 653 adedi hidroelektrik, 42 adedi 

kömür, 249 adedi rüzgâr, 48 adedi jeotermal, 320 adedi doğal gaz, 5.868 adedi güneş, 243 adedi 

ise diğer kaynaklı santrallerden oluşmaktadır. 
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2 GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Güneşin yaklaşık yüzde 90‘ını oluşturan hidrojen (h) gazının çekirdekleri füzyon ile helyum 

(he) çekirdeklerini oluşturmakta ve bu sırada çok büyük bir enerji açığa çıkmaktadır.  

Güneşte meydana gelen tepkimeler sonucunda oluşan bu enerjinin bir kısmı dünyaya ulaşan 

ışınım enerjisidir. Güneş enerjisi sistemi bu ışınımın panellerle elektrik veya ısıtma enerjisine 

çevrilmesi işlemi sistemi olarak tanımlamaktadır. 

 

Şekil 304: Güneş Yıldızının Yapısı 

Güneş enerjisi yenilebilir ve kirlenme oluşturmayan, temiz bir enerji kaynağıdır. Nüfusun ve 

sanayileşmenin giderek artması ile dünyada enerji ihtiyacı artış göstermektedir. Petrol ve 

doğalgaz kaynaklarının azalması ile veya bu kaynaklara sahip olmayan ülkelerde artan enerji 

ihtiyacına cevap vermek oldukça sıkıntılı olmaktadır. Bu nedenle, daha temiz ve daha az 

maliyetli olan yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek bu sıkıntının giderilmesine yardımcı 

olmaktadır. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmakta ve bu alanda 

yapılan çalışmalar da giderek önem kazanmaktadır. 

Güneşli ve sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelerde birçok binanın üzerinde güneş paneli 

bulunmaktadır. Günlük hayatımızda da güneş enerjisinden sıklıkla faydalanmaktayız. Birkaç 

örnek vermek gerekirse, uzun yıllardan beri birçok kol saati enerjini güneşten almaktadır. 

Küçük güneş pilleri sayesinde saatlerdeki pillerin sık sık değiştirilmesi bu şekilde önlenmiştir. 

Hesap makinelerinin de birçoğu güneş enerjisinden güç elde etmektedir.  
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Şekil 305: Güneş Enerjisinden elektrik Üretimi Çeşitleri 

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIM ALANLARI 

• Fabrika, OSB, endüstriyel alanlarda işletmeler tarafından tercih edilmektedir. 

• AVM, oteller, hastaneler, akaryakıt istasyonlarının enerji ihtiyacını karşılanır. 

• Evlerde çatı tipi güneş enerjisi santralleri tercih edilmektedir. 

• Elektrik olmayan veya elektrik enerjisinin ulaşamadığı yerler için kullanılmaktadır. 

• Tarımsal sulamada alanlarında güneş enerjisi sistemleri kullanılır.  

• Seralarda sebze ve meyveleri ısıtmakta kullanılır.  

• Uygun maliyetli bir enerji alternatifi olması nedeni ile güneş enerjisi, sıcak su üretiminde de 

sık tercih edilen bir enerji türüdür. 

• Güneş santrallerinde üretilen elektrik şebekeye verilmektedir.  

• Deniz araçlarında, uzay uydu sistemlerinde ve yüksek teknolojinin var olduğu pek çok 

sistemde faydalanılmaktadır. 

• Trafik lambaları, işaret lambaları ve sokak lambaları da güneş enerjisinin kullanım alanları 

arasında yer almaktadır. Bu sistem genelde akülü güneş enerjisi sistemleridir. Ve elektrikler 

kesildiği zaman akü devreye girerek trafikte karmaşaya engel olur. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nde mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen 

güneşlenme süresi ve ısınım şiddeti verilerinden yararlanarak yapılan çalışmaya göre 
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Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), 

ortalama toplam ısınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit 

edilmiştir. Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri tabloda verilmiştir. 

GÜN UZUNLUĞU (H/GÜN): Güneşi doğusundan batısına kadar geçen güneş ışınlarının 

(direkt, difüzyon ve çevreden yansıyan) geldiği süredir (düzlemsel kolektörleri ilgilendirir). 

GÜNEŞLENME SÜRESİ (H/GÜN): Direkt güneş ısınının gün boyunca geldiği süredir. 

(odaklayıcı kolektörleri ilgilendirir). 

 

Şekil 306: Dünya Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası 

 

Şekil 307: Avrupa Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası 
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Şekil 308: Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası 

 

Tablo 27: Güneşten Elektrik Üretimi için Bölge Potansiyelleri 

3 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ 

3.1 GÜNEŞ PANELLERİ 

Güneş enerjisinden elektrik enerjisine çeviren yönteme solar panel sistemi ya da güneş paneli 

sistemi adı verilir. Güneş enerjisinin temeli, güneşten dünyaya gelen fotonların güneş panelleri 

sayesinde toplanması ile, fotonların taşıdığı enerjinin elektrik ve ısı enerjisine çevrilmesine 

dayanır. Fotonların güneş piline çarpması ile, elektronlar panel yüzeyine çekilir. Bu şekil, güneş 

panelinin üst ve alt katmanları arasında voltaj oluşmasını sağlar. Panelin üst ve alt kısmı 

boyunca oluşan elektrik devresi, elektrik teçhizatına güç akışını sağlar. Yeterli güç sağlamak 

için, enerji ihtiyacına göre belirlenen sayıda güneş paneli gereklidir. 
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Şekil 309: PV Güneş Paneli Yapısı ve Çalışma Prensibi 

GÜNEŞ PANELİ NASIL YAPILIR? 

Panel yapımı için çok az miktarda kum ve güneş ışığını elektriğe çevrilebilen neredeyse yüzde 

yüz saflığa erişen silikon kullanılır. Silikonun pozitif kutup haline getirilmesi için Bor maddesi 

katılır. Silikon külçeleri testereler vasıtasıyla kesilerek ince levhalar halinde soğumaya ve 

dinlenmeye bırakılır. Levha yüzeyinde çok küçük piramitler oluşturacak kimyasal yüzey 
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dokuma işlemi gerçekleştirilerek yansıtma özelliği düşürülür ve böylece güneş ışınlarının 

tutulması sağlanır. Yüksek sıcaklıkta fosfor silikon levhaya enjekte edilir ve daha sonra fosfor 

dikkatlice levhanın arka yüzeyinden temizlenir. Bütün amaç + ve – kutupları oluşturarak, bu iki 

kutup arasında “elektron akımı” ve doğru akım (dc) meydana getirmektir. 

 

 

GÜNEŞ PANELİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 

• Monokristal güneş paneli, 

• Polikristal güeş paneli, 

• İnce film güneş paneli, 

• Esnek güneş paneli. 

MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ: Güneş hücrelerinde ışık emici madde olarak kullanılır. 

Tek bir kristal silikon yapıda bulunur. Hücreleşmez, düzensiz ve boşluklu yapı oluşturmaz. 

Monokristal güneş pilleri yaklaşık %20 verimlilik kapasitesindedir. Kalite ve verimlilik 

açısından en iyileridir ama üretimi, teknik ve zaman açısından uzun sürdüğü için pahalıdırlar. 

Monokristal güneş pilleri uzun vadeli yatırım için en iyi seçenektir. Güneş pilinin monokristal 

olması demek maddenin sadece kristalden oluşması ve materyalin atomar yapısının homojen 

olması demektir. 

POLİKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ: Polikristal güneş pilleri yaklaşık %16 verimlilik 

kapasitesindedir. Kalite ve verimlilik açısından monokristal kadar iyi olmasa bile en fazla 

üretilendir, nedeni ise maliyetinin daha düşük olmasıdır. Polikristal demek materyalin 

monokristale göre tek kristalden oluşmaması, yani materyalin tam olarak homojen 

olmamasıdır. 
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Şekil 310: Güneş Paneli Çeşitleri 

3.2 İNVERTERLER: 

Doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) çeviren elektriksel bir güç çeviricisidir. İnverter 

çıkışında üretilen AC güç, kullanılan transformatörlere, anahtarlama ve kontrol devrelerine 

bağlı olarak herhangi bir gerilimde ve frekansta olabilir. Güneş panellerinden sağlanan DC 

akım kontrollü bir şekilde AC akıma inverterler sayesinde dönüştürülür. Böylece AC enerji 

ihtiyacı olan tüm sistemlere, elektronik cihazlara ve şebekeye bağlanarak enerji ihtiyacına 

cevap verebilmektedir. 

 

 

 

Şekil 311: GES İnverter Tipleri 

 

http://www.keremcilli.com/dogru-solar-inverter-secim-rehberi/
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İNVERTER İZLEME SİSTEMİ  

Sistem verilerinin bilgisayarda D219 arşivlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan akıllı bir 

yazılımdır. Sistemin gösterdiği performans, kolay anlaşılır diyagram türleri ve grafikler 

yardımıyla kapsamlı bir analize dönüştürülür. 

Gerçek zamanlı veriler veya arşiv verileri kolay anlaşılır diyagram türlerine ve grafiklere 

dönüştürülür. Günlük, aylık ve yıllık veriler karşı karşıya getirilerek kıyaslanabilir. 

Servis bildirimleri veya enerji raporları e-mail yoluyla gönderilir.  Veri kaydedicide depolanan 

sistem verileri düzenli olarak yazılıma eklenir. 

3.3 GÜNEŞ PANELİ KONSTRÜKSİYON SİSTEMLERİ  

Güneş paneli konstrüksiyon sistemleri, yapılarda tüm taşıyıcı sistemleri çelikten ve 

alüminyumdan üretilen geniş açıklıklara ve yüksekliğe ihtiyaç duyulan mekanlarda kullanılan 

yapı sistemidir. İmalat ve montajda işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. Güneş paneli 

konstrüksiyonu yapılara göre farklı şekillerde uygulanabilir. Güneş paneli konstrüksiyon 

yapıların kurulumu hızlıdır, defalarca sökülüp tekrar monte edilebilir ve uzun ömürlüdür. 

 

 

Şekil 312: GES Konstrüksiyonu 

3.4 BOS (BALANCE OF SYSTEM) 

Güneş enerjisi santrallerinde modül, inverter ve konstrüksiyon dışındaki kısım BOS (Balance 

of System) olarak adlandırılır. 
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3.4.1 DC - AC TOPLAMA PANOLARI  

DC TOPLAMA PANOSU: Merkezi inverter kullanılan sistemlerde, panellerde üretilen DC 

elektrik DC toplama panolarında toplanır. Her dizi için birer DC toplama panosu oluşturulur. 

DC toplama panolarından merkezi inverter sistemine Ana DC hat ile enerji taşınır. DC toplama 

panolarında gerekli güvenlik ve anahtarlama ekipmanları kullanılır. 

AC TOPLAMA PANOSU: Dizi inverter kullanılması durumunda AC hat kablo 

bağlantılarının yapılması için kullanılan lokal panolardır. Bu panolarda toplanan enerji tek bir 

kablo ile ana toplama panosuna taşınır. Ara bağlantı ilave güvenlik ve anahtarlama 

mekanizmaları içermektedir. String sistemlerde Ana AC toplama panosuna ulaşmadan önce ara 

bağlantı ekipmanları ile AC güç toplanmaktadır. 

3.4.2 ALÇAK GERİLİM (AG) PANOLARI  

AC toplama panoları veya merkezi inverter çıkışından alınan enerji güç kabloları ile ana 

toplama panosuna aktarılarak güvenlik ve kontrol altına alınır. Ana toplama panosu enerji 

kalitesi ölçümü, sistem güvenliği ve iç ihtiyaç için gerekli ekipmanlarla donatılmaktadır. Ana 

toplama panosunda toplanan elektrik enerjisi gerilim değerinin yükseltilmesi için yüksek akım 

limitlerinde çalışabilen AG şalter ile trafoya yönlendirilir. 

 

Şekil 313: GES AG Elektrik Panoları 
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3.4.3 TRAFOLAR  

Santralde üretilen enerjinin sisteme verilmesi için gerilim değerlerinin sisteme uygun olması 

gerekmektedir. Bunun için inverter çıkışından alınan 400 Volt AC gerilim trafo kullanılarak 34 

kV AC seviyesine çıkarılır. Gerilim değerleri 34 kV seviyelerine çıkarılarak enerjinin taşınması 

daha az kayıp ve düşük maliyetli olması sağlanmaktadır. Enerji santralinde 2 tip trafo sistemi 

kullanılmaktadır. Bunlar yağlı tip trafo ve kuru tip trafolardır. 

 

Şekil 314: GES Trafosu 

3.4.4 ORTA GERİLİM (OG) HÜCRELERİ 

Trafolar kullanılarak 34 kV seviyesine yükseltilen gerilim seviyesi orta gerilim OG olarak 

tanımlanmaktadır. OG sistemlerde gerilim seviyesinin yüksek olması sebebi ile kablolar ve 

devre kesicilerin yalıtım ve güvenlik seviyeleri çok daha yüksek olarak imal edilmektedir. 34 

kV seviyesine ulaşan enerjinin güvenli ve kontrollü bir biçimde enerji nakil hattına verilmesi 

için OG hücreler kullanılmalıdır. Enerji bağlantı noktasından ya da santralden kaynaklanan 

sorunlar sebebi ile çift taraflı koruma sağlanması için ani açma ve kapamalar yapan kesiciler 

kullanılır. OG hücreler ile bakım onarım çalışmaları vb. enerji kesintisi yapılması gereken 

durumlarda enerjinin kesiciler yardımıyla kesilmesiyle ayırıcılar kullanılarak kontrol ikinci bir 

koruma sağlanarak çift emniyetli olarak sistemin enerjisi kesilmektedir. 
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Şekil 315: GES Orta Gerilim (OG) Hücreleri 

3.4.5 ENERJİ NAKİL HATTI 

Güneş enerji santralinde üretilen enerji, trafolar ile yükseltilerek sisteme verilir. Sisteme verilen 

enerji yüksek gerilim seviyesine sahip olması sebebi ile Enerji Nakil Hattı ile Dağıtım Merkezi' 

ne ulaştırılarak sisteme bağlantısı sağlanır. Enerji nakil hattı alüminyum/çelik iletkenler 

kullanılarak, beton ya da demir direkler ile tesis edilir. 

 

Şekil 316: GES Enerji Nakil Hattı Bağlantısı 
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3.4.6 PLC PANOSU 

PLC panosu santralde kullanılan ekipmanlardan (trafo, AC toplama panoları, AG ana dağıtım 

panosu, OG hücreleri, koruma röleleri) alınan sinyalleri scada sistemine ethernet veya fiber 

optik yoluyla gönderilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. PLC panosu ile tüm değerler scada 

sisteminden otomatik olarak müdahale edilebilir. 

 

Şekil 317: GES PLC Sistemi 

3.4.7 SCADA SİSTEMİ 

Scada, minimum maliyette daha çok ve daha kaliteli ürün üretmek, insan gücüne bağımlılığı 

azaltmak, can ve mal güvenliği sağlamak ve kaynakları verimli olarak kullanabilmek için çok 

önemli bir işletme aracıdır. Avantajları aşağıda  özetlenmiştir: 

1.Sistemde elektriksel ve endüstriyel parametrelerin bilgisayardan izlenebilmesi, 

2.Ayarlanan değerler için alarm alabilme, geri besleme olaylarında alarm alabilmesi, 

3.İstenen değerlerin talep edilen doğrultuda periyotlarla kaydedilmesi, 

4.Grafik izleme ve kaydetme imkanı, 

5.Enerjı tasarrufuna imkan sağlayan veri tabanı, 

6.Ürün bazına indirgenebilen enerji maliyeti, 

7.Elektrik sarfiyatının faturalandırılması, 
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8.Tek bir merkezden yük kontrolü, 

9.Arıza takibi vb. 

 

Şekil 318: GES SCADA Sistemi 

3.4.8 SOLAR KABLO 

Solar kablolar; UV ışınlarına, ozona, kötü hava şartlarına uygun olup halojen gazı içermeyen, 

çapraz bağlı malzemeden üretilmiştir. Yanmaya karşı dayanıklı olup alevi iletmezler. Sabit 

hareketsiz iç ve dış tesisatlarda, boru ve makaron içerisinde ve benzer kapalı sistemlerde 

kullanım için uygundur. Güneş panelleri gibi çeşitli fotovoltatik sistem elemanlarının 

bağlantılarında kolaylık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Beklenen ömrü 25 yıldır. 

 

Şekil 319: GES Solar Kablolar ve Konektörler 
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3.4.9 KAMERA SİSTEMLERİ 

Güvenlik kamerası sistemleri basit bir tanımlamayla, görüntü kaydı yapılmak istenen alanlarda 

ihtiyaca uygun nitelikte uygulanan kameralardan ve yine ihtiyaca uygun performansta kayıt 

yapabilen bir kayıt cihazından oluşmaktadır. Güvenlik kamerası sistemleri, ana amaç olarak 

güvenlik maksadıyla belirlenen alandan, sürekli olarak video görüntüsü alıp, bu aldığı verileri 

kayıt altına almak amacıyla uygulanmaktadır. 

3.4.10 TOPRAKLAMA 

Temel topraklaması ve diğer bütün cihazların topraklamaları ayrı yapılmamalıdır. Eş potansiyel 

bara yapılıp tüm topraklamalar bu arada birleştirilir. En uygun olanı temel topraklaması yapıp 

topraklamaları eş potansiyel baraya bağlamaktır. Buna imkan yoksa levha yerine topraklama 

çubuğu çakılarak yapılabilir. topraklamada önemli olan temas yüzeyi ve korozatif etkilere 

dayanımı düşünülerek yapılmalıdır. topraklama çubuklarının aralıkları çubuk uzunluğunun iki 

katı uzunluğunda ve mümkünse kaz ayağı şeklinde yapılmalıdır. Topraklama çubukları iniş 

iletkenleri ile toprak yüzeyinin en az 10-15 cm altında birbirine bağlanmalıdır. Bunun nedeni 

kışın toprak yüzeyinde 5 cm' e kadar donma tehlikesi olabilir. 

3.4.11 AYDINLATMA SİSTEMİ VE DİĞER İŞLER 

Tesis çevresini, yolları, monoblok kısmının çevre aydınlatması için galvaniz aydınlatma 

direkleri, projektör sistemi vb. teçhizat kullanılmaktadır. Diğer işler altyapı, , inşaat işleri, tel 

çitler, kapı, servis ve bakım yolları vb. kısımlardan oluşur. 

3.5 MPPT (MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI TAKİBİ)  

Bir güneş panelinden maksimum miktarda enerji kazanımı için anahtar rol üstlenen bir 

teknolojidir. Güneş ışığı yoğunluğu iklime bağlı olarak, gün saati veya mevsimsel değişikliklere 

göre değişir, güneş altında güneş panelinin çıkış voltajı ve çıkış akımı da değişir. Güneş 

panelinden çıkış gücü, çıkış akımı ve çıkış geriliminin matematiksel bir ürünüdür. Genellikle, 

maksimum güç noktası tespit edilmeden önce deneme, örnekleme ve birçok çalışma voltajını 

ve akım kombinasyonlarını hesaplamak için sofistike dijital sinyal işlemcisi (DSP) kullanılır. 

Bu tür perturb ve observe MPPT algoritması zaman alıcıdır ve birçok durumda, yanlış işletme 

durumunda kilitlenebilir. Bunun aksine, gelişmiş bir analog MPPT algoritması kullanır. Bu 

bilinen perturb-ve-observe zaman alıcı yönteme dayanır. Maksimum güç noktasında saniyenin 

1000 de birinden daha az zamanda kilitler. Ultra-hızlı MPPT algoritması ile, solar şarj cihazı 
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aküyü şarj etmede ve güneş panelinden maksimum güç hasatı elde etmede zamanın % 99.9 unu 

harcayabilir. 

Mevcut güneş ışığı durumunu güncelleme ve maksimum güç noktasını tekrar hesaplamak için 

zamanın sadece %0.1 ini kullanır. Aşağıda gösterildiği gibi Solar MPPT, 17.2V ve 5.8A 

(99.7W) maksimum güç kombinasyonunu izleyebilir. MPPT olmadan şarj regülatörü sadece 

12V ve 6.2A (69.6W) güç kombinasyonunu sağlayabilir. 

3.6 AKÜ GRUBU VE PWM 

Off-grid sistemlerde akü şarj ünitesi kullanılmaktadır. PWM nin geçerli anlamı, solar sistem 

regülatörünün güç elemanlarıyla geçiş yaparak sabit voltajlı akü şarjı elde etmektir. PWM 

regülasyonunda, solar dizideki akım akünün durumuna ve şarj ihtiyacına göre azalmaktadır. 

Akü voltajı regülasyon noktasına ulaştığı zaman, PWM solar şarj cihazı akünün ısınmasını ve 

gaz oluşumunu önlemek için yavaş yavaş şarj akımını azaltır. Şarj etme akünün enerjisinin en 

kısa sürede maksimum miktarına geri dönmesi için devam eder. Sonuç daha yüksek bir şarj 

verimliliği, hızlı şarj ve tam kapasite ile sağlıklı bir aküdür. PWM solar şarj cihazı sizin için 

daha fazla güneş enerjisi sağlayacaktır ve uzun ömürlü akü sağlayacaktır. 

4 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ÇEŞİTLERİ 

4.1 MEVZUATA GÖRE GES 

LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİ: 1 MW üstü kurulu güce sahip uygulamalardır. Tüketim 

gösterme zorunluluğu yoktur ve üretilen elektrik direkt olarak şebekeye basılabilir. Lisanslı 

projelerde lisans süresi 49 yıl olup, üretilen enerjinin piyasa koşullarında satılması da 

mümkündür. Proje dosyasının başvuru süreci öncesi minimum 6 aylık güneş istatistiği ve reel 

meteorolojik güneş ölçümü istenmektedir. Lisanslı GES başvuru süreci,  Enerji Bakanlığının 

stratejilerine istinaden EPDK’nın sene içerisinde açtığı proje dosyası başvuru süreci ile başlar. 

Bu başvuru süreci 3-4 günden oluşur ve başvurunun yapıldığı yıl için belli bir kapasite 

belirlenir.(10-14 Haziran 2013 / 600 MW) Proje dosyasının verilmesinden sonraki süreçte ise 

dosyalar EPDK tarafından incelendikten sonra TEİAŞ tarafından trafo merkezlerindeki 

kapasiteye istinaden ve yarışma süreci kriterlerine göre yatırımcılar arasında ilgili başvurulan 

projeler netleştirilir. 10 MW üstü başvurular iletim seviyesinden yapılmaktadır. 10 MW altında 

ki elektrik üretim tesisleri için ise müstakil fider tahsisi yapılmaz. Lisanslı Güneş Enerji 

Santralleri için ÇED Gereklidir.  
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ: 1 MW altı kurulu güce sahip uygulamalardır. 33 ‘te bir 

oranında tüketim gösterme zorunluluğu vardır. Elektrik mahsuplaşma esaslarına uygun olarak 

şebekeye basılabilir. Lisanssız projelerde devletin alım garantisi 10 yıl olup, durumlar 10 yıl 

sonraki piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirilecektir. Güneş ölçüm zorunluluğu 

yoktur. İsteyen istediği trafo merkezinde TEİAŞ tarafından yeterli kapasite olması halinde çağrı 

mektubu için ilgili dağıtım şirketine başvuru yapabilir. Ges başvuru süreci ilgili dağıtım 

şirketlerinin her ay yayınladığı kapasite durumlarına göre, gerekli belgeler hazırlanarak yapılır. 

Takip eden iki ay içerisinde de ilgili dağıtım şirketinden kurum görüşü alınabilir. Tüm 

başvurular dağıtım seviyesinden yapılmaktadır. 1 MW altı Lisanssız Güneş Enerji Santralleri 

için ÇED Gerekli değildir. Genel başvuru ve izin süreci tamamlandıktan sonra; kurulum süreci 

aynı olup sadece kabul süreçlerinde bazı farklar bulunmaktadır. Sonuçta yapılan yatırımların 

şekli, büyüklüğü farklı olup her ikisi de yenilenebilir enerjiye tam destek vermektedir.  

4.2 İNVERTER TOPOLOJİSİNE (DİZİLİME) GÖRE GES 

DİZİLİ İNVERTER SİSTEMİ: DC giriş gerilimlerinin müsaade ettiği voltaj değerine kadar 

panellerin seri bağlandığı ve her bir FV dizinin doğrudan invertere bağlantısı ile oluşturulan 

sistemlerdir. Evsel kurulumlarda 2-5 kW aralıklarında üretilip 230 V tek fazlı ve 5 kW üstünde 

400 V üç fazlı olarak üretilmektedir. Endüstriyel ve santral sistemlerde MW seviyelerine 

ulaşmak için 30 -33 kW AC çıkış gücündeki dizi inverterler kullanılmaktadır. Sistem güvenliği 

için DC ve AC koruma ekipmanları ile birlikte üretilen paket dizi inverter çözümleri 

bulunmaktadır. 

  

                                     

Şekil 320: Dizi (String) İnverter Sistemi 

https://www.enerjiportali.com/inverter-nedir/
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjThZGH-4PjAhUB3KQKHWg6AgMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gesdergisi.com/gunes-enerjisi-santrallerinde-inverter-secimi/&psig=AOvVaw08R1p7i2zC4AVIWvRIsgUC&ust=1561528991222659
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MERKEZİ (CENTRAL) İNVERTER SİSTEMİ: Merkezi inverter teknolojisi diğer inverter 

tiplerinden farklı olarak, panellerin inverter öncesinde DC korumanın yapıldığı bağlantı 

kutularında birleştirildikten sonra invertere bağlantının yapıldığı sistemlerdir. Merkezi 

inverterler diğer inverter tiplerine göre daha büyük panel grupları tek merkezden 

yönetmektedir. Genel olarak merkezi inverterlerin alçak gerilim voltaj değerleri normal dağıtım 

trafolarının 400 V değerlerinden farklı olup 300V, 350V, 400V ve 690 V olacak şekilde 

üretilmektedirler. Merkezi inverter çıkışından sonra merkezi inverterin alçak gerilim voltaj 

seviyesine göre üretilmiş trafodan geçerek orta gerilim şebekesine 33 kV – 34,5 kV 

seviyesinden bağlantısı yapılır. 

  

                                             

Şekil 321: Merkezi İnverter Sistemi 

4.3. ŞEBEKEYE BAĞLANTI ŞEKLİNE GÖRE GES 

Güneş Enerji Sistemlerinin şebeke bağlantı şekline göre iki çeşit yapısı vardır. Bunlar; 

OnGrid(şebeke bağlantılı) ve OffGrid (şebeke bağlantısız veya akülü) sistemlerdir. OnGrid 

güneş enerji sistemlerinde üretilen elektriğin fazlası şebekeye verilebilirken, OffGrid 

sistemlerde şebeke bağlantısı yoktur ve enerji depolamak için aküler kullanılır.  

ONGRİD sistemlerde güneş panellerinin ürettiği DC(doğru akım) inverterler aracılığıyla 

AC(dalgalı akım)’ye çevrilir ve kablolar aracılığıyla doğrudan şehir şebekelerine veya binaların 

hatlarına bağlanabilir. Binalarda kurulu olan OnGrid güneş enerji sistemlerinde üretilen 

elektrik, öncelikle bina şebekesinden geçer ve ihtiyaç duyulan enerji karşılandıktan sonra, eğer 

varsa fazlası şehir şebekesine otomatik olarak verilir. Üretilen enerjinin binanın ihtiyacını 

karşılayamaması durumunda ise, ihtiyaç duyulan fark şebekeden otomatik olarak çekilir. 

Şehirlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulan büyük boyuttaki güneş enerji sistemleri 

OnGrid yapıdadırlar. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC28bj_IPjAhXNMewKHVWnDYgQjRx6BAgBEAQ&url=https://library.e.abb.com/public/08fda287081b4367a4b5e1da45e4da0f/ABB_PVS800-57B_central_inverters_flyer.pdf&psig=AOvVaw3YOMZztnIzrDlva9aPAcQi&ust=1561529264862847
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUpJ3O_IPjAhWDC-wKHVlSARkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gesdergisi.com/gunes-enerjisi-santrallerinde-inverter-secimi/&psig=AOvVaw3YOMZztnIzrDlva9aPAcQi&ust=1561529264862847


 

- 404 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

 

Şekil 322: Ongrid Güneş Enerjisi Sistem 

OFFGRİD güneş enerji sistemlerinde ise güneş panellerinin ürettiği elektrik şarj 

regülatörlerinden geçtikten sonra akülerde depo edilir. Aküden çekilen doğru akım, inverter 

isimli ekipmanlar aracılığıyla alternatif akıma çevrilir ve bina şebekesine verilir. OffGrid güneş 

enerji sistemlerinde enerji fazlalığı hiçbir şekilde şebekeye verilmez. Akülerin dolu olduğu 

durumlarda eğer güneş panelleri ile elektrik üretimi devam ediyor ama tüketim yok ise güneş 

enerji sistemi kendisini otomatik olarak kapatır. Güneş enerji sisteminin elektrik üretmediği 

koşullarda (gece vakti), aküler de boş durumda ise ama binada elektrik tüketimi ihtiyacı varsa, 

gerekli olan elektrik şehir şebekesinden otomatik olarak çekilir. 

 

Şekil 323: Offgrid Güneş Enerjisi Sistemi 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6xfnA-oPjAhVB_KQKHfqIB24QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj6xfnA-oPjAhVB_KQKHfqIB24QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.kesir.com.tr/elektromekanik-montaj-elektrik-montaj-gunes-enerji-santrali-ges%26psig%3DAOvVaw3-Jl4bkbGHHug-dNFWSByW%26ust%3D1561528666976158&psig=AOvVaw3-Jl4bkbGHHug-dNFWSByW&ust=1561528666976158
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPscTk-YPjAhXMyaQKHXcpCSUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kayseriotomasyon.net/1586,ges-projeleri-&psig=AOvVaw3-Jl4bkbGHHug-dNFWSByW&ust=1561528666976158
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4.4 BAĞLANTI GERİLİMİNE GÖRE GES 

Güneş Enerji Sistemleri beslediği ünitenin voltaj özelliklerine göre orta gerilim ve alçak gerilim 

ges olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

ALÇAK GERİLİM GES SİSTEMİ: Paneller tarafından üretilen ve inverterde ac elektrik 

akımına çevrilen elektrik enerjisinin alçak gerilim tarafından sisteme bağlandığı ve 220-230 

volt enerji ihtiyacının karşılandığı ges sistemleridir. AG elektrik akü üzerinden depolanarak 

veya direk elektrik sayacına verilmektedir. Ev ve işyerleri gibi düşük kapasitede çalışan 

uygulamalarda kullanılır. 

ORTA GERİLİM GES SİSTEMİ: İnverterlerden sonra kullanılan transformatörler ile alçak 

gerilim orta gerilim mertebesine yükseltilmekte ve sisteme orta gerilim olarak verilmektedir. 

Şebeke bağlantılı ongridd sistemlerde kullanılan teknolojidir.  

ENH’tan ges tm’ne alternatif bağlantı şekilleri aşağıda özetlenmiştir: 

1) ENH >> Tek bir GES TM’ne Direkt Bağlantı (Otop. Fider GES TM’ndedir) 

2) ENH >> Tek Giriş Hücre’li DM >> GES-1…GES-N TM’leri (Otop. Fider DM’ndedir) 

3) Ring Üzeri DM >> GES-1…GES-N TM’leri (Otop. Fider’ler DM’de yada GES 

TM’lerindedir.)** 

** İşletme Sürekliliği açısından ilgili EDAŞ Scada/DMS Yetenekleri’ne bağlı olarak iki opsiyon 

öngörülmüştür. 

1) ENH >> KÖK >> Tek Giriş Hücre’li DM >> GES-1…GES-N TM’leri (Otop. Fider 

KÖK’dedir) 

2) Çok Sayıda (>= 10*1MW) GES Yanyana : DM’ne uzak ancak birbirine yakın GES 

TM’lerinin birleşerek yada Dahili Ring Üzerinden DM’ne Bağlanması… 

** Bu opsiyon için öneri yapılmamış olup özellikle 10*1MW üstü, birbirine yakın/yanyana 

Lisanssız GES’ler için öncelikle TEDAŞ/EDAŞ Yetkilileri ve bir Danışman eşliğinde OG 

Topoloji çalışılmasında «yatırımcı ve kaynak tasarrufu açısından» mutlak fayda vardır. 
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5 GES MEVZUATI 

5.1 TÜRKİYE ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN YAPISI  

Türkiye Elektrik Sektörü üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış kısımlarından oluşmaktadır. 

Aşağıdaki başlıklar altında ilgili kurumlar belirtilmiştir. 

Üretim kısmında yer alan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye elektrik ve Taahhüt 

A.Ş. (TETAŞ), Yİ, YİD, İHD gibi kurum ve kuruluşların yanında özel sektör olarak serbest 

üretim şirketleri, otoprodüktör ve otoprodüktör grupları yer almaktadır.  

Üretilen elektriğin santralden iletim hatları vasıtasıyla şehirlerde bulunan ana şalt sahalarına 

taşınması Türkiye Elektrik iletim A.Ş. sorumluluğunda yürütülmektedir. 

Elektriğin ana indirici merkezlerden abonelere kadar olan dağıtımı Türkiye Elektrik Dağıtım 

A.Ş. yetkisiyle TEDAŞ, özel elektrik dağıtım şirketleri ve organize sanayi bölgelerinde OSB 

kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 

Abonelere elektrik satışı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkisiyle TEDAŞ, özel elektrik 

dağıtım şirketleri ve toptan satış lisansına sahip şirketler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve satış işlemleri kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş olup, 

mevzuatlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. 

 

                         

Şekil 324: Türkiye Elektrik Sektörünün Yapısı 
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Şekil 325: Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketleri 

5.2 GES’LERLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR 

Türkiye ‘de elektrik ile ilgili; üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otoprodüktör grubu lisansı, 

iletim lisansı, dağıtım lisansı, toptan satış lisansı, perakende satış lisansı bulunmaktadır. 

Enerji üretimi ile ilgili yasal mevzuatlar ve yasal prosedür aşağıda özetlenmiştir: 

• Lisansa tabi olan 1MW’dan büyük PV santrallerinin kurulum izni alınabilmesi bir çok 

gereklerin sağlanması gerekir. 

• Bölgede ekstre gücü kaldırabilecek trafo merkezi olmalı. Çevre etki değerlendirmesi raporu 

PV sistemin o bölgede tesis etmenize engel olacak sonuç içeriyor olmamalıdır. 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yayınladığı tebliğler bulunmaktadır. 

• Kanun ayrıntıları Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer almaktadır.  
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Şekil 326: Yenilenebilir Enerji Kaynağından Elektrik Üretimi Yasal Prosedürü 

5.3 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİ 

LİSANSLI GES ÜRETİMİ AVANTAJLARI: Düşük işletme giderleri, gelecekte büyüme 

potansiyeli, serbest tüketicilere doğrudan satış imkanı, montaj işlerinin kısa süreli ve kolay 

olması, serbest piyasa fiyatı veya YEKDEM fiyatı kullanabilirler. 

LİSANSLI GES ÜRETİMİ DEZAVANTAJLARI: Lisans alma zorluğu, pazarın henüz çok 

yeni olması, projenin karlılığı kurulum yerine ve ihale katkı payı bedeline bağlıdır. 

5.4 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuranlar ihtiyaçlarından fazla ürettiklerini 

YEKDEM mekanizmasına satabilmektedir. Gerçek kişi tüzel kişi farkı yoktur. Abonelik 

yeterlidir ve satış kısıtı yoktur. Enerjiyi her durumda da Dağıtım Şirketi almaktadır. Üretim ve 

tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması zorunludur. Kojenerasyon tesisleri için 

verimlilik koşulu var. Gezici ve geçici aboneler üretim tesisi kuramaz. Üretim tesisleri ancak 

dağıtım sistemine AG veya YG’den bağlanabilir. 
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KULLANIM YERLERİ: İmdat grupları ve izole 

sistemler, kurulu gücü 1 mw dan küçük olan yenilenebilir enerji santralleri, belediye katı atık 

tesisleri, arıtma tesisi çamur bertarafında kullanılacak santraller, mikro kojenerasyon tesisleri 

ile bakanlıkça belirlenecek kojenerasyon tesisleri, ürettiği enerjinin tamamını dağıtım sistemine 

vermeyen yenilenebilir enerji santralleri, sermayesinin %50 den fazlası doğrudan/dolaylı 

belediyelere ait olan küçük HES’ler olarak özetlenebilir. 
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6. GES UYGULAMA PROJELERİ 

Güneş enerjisi santrali uygulama ihale klasörü içindekiler listesi aşağıda özetlenmiştir. 

GES ZEMİNİ JEOTEKNİK ETÜD RAPORU: 

- GES kurulumu yapılacak alana ait zemin raporlarından oluşur. Atıksu Arıtma tesisi jeolojik 

zemin raporu kapsamında birlikte hazırlanmaktadır. 

HESAPLAMA RAPORLARI: 

- KISA DEVRE HESAPLARI 

- PRİMER TEÇHİZAT SEÇİM HESABI: Kesici, akım trafosu, gerilim trafosu 

- TRANSFORMATÖR GÜCÜ, DC AKÜ ve UPS GÜCÜ HESAPLARI 

- İLETKEN/KABLO SEÇİM HESAPLARI 

- DC KABLO HESAPLARI: akım taşıma kontrolü, güç kaybı ve gerilim düşümü 

- AC (YG-AG) KABLO HEAPLARI: akım taşıma, güç kaybı, gerilim düşümü 

- TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA HESAPLARI:  

- trafo topraklama iletkeninin kesit seçimi,  

- trafo binası işletme topraklaması eşdeğer direnç hesabı,  

- topraklama iletken direnci hesabı, 

- trafo binası topraklama hesabı, 

- trafo binası maksimum topraklama-dokunma ve adım gerilimleri hesabı, 

- santral sahası koruma topraklaması iletkeninin kesit seçimi, 

- PANEL EVİRİCİ UYUMLULUK HESAPLARI 
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GES TEK HAT PLANI: 

- İnverter, pano, trafo, hücre, enh, inverter ac-dc bağlantı detayı verilmektedir. 

SANTRAL GENEL YERLEŞİM PLANLARI: 

- Panel ve inverter genel yerleşimi ve detay planları 

- Kablo kanalları vaziyet ve detay planı 

- GES ve atıksu arıtma tesisi genel vaziyet planı 

- GES vaziyet planı 

- Koordinat listesi 

EK DONANIM PLANLARI: 

- GES CCTV planı 

- GES saha aydınlatma planı 

- GES saha priz dağıtım planı 

- Yıldırımdan korunma planı 

TOPRAKLAMA PLANLARI: 

Panel genel topraklama planı, panel- konstrüksiyon topraklama detayı, trafo binası topraklama 

detayı, tel çit topraklama detayı verilecektir. 

ENERJİ BAĞLANTISI DOSYASI: 

- GES şebeke bağlantısına ait enerji nakil hattı bilgilerinin bulunduğu rapor, hesaplamalar, 

direk-travers listesi,  vaziyet planı, profil planından oluşmaktadır. 

DETAY PLANLARI: 

- Konstrüksiyon ve temel detay planları 

- Tel çit kesit detay planları 

- Monoblok detay planları 
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GES VE ATIKSU ARITMA TESİSİ GENEL VAZİYET PLANI: Arıtma tesisi ve güneş 

santralinin harita üzerinde yerleşiminin gösterildiği genel vaziyet planıdır. Arıtma tesisi sınırları 

ve ges santral alanı sınırlarının uç noktalarının coğrafi koordinatları belirtilmektedir. 

 

 

Şekil 327: Ges ve Atıksu Arıtma Tesisi Genel Vaziyet Planı 

GES ALANI VAZİYET PLANI: Güneş enerjisi santralinin vaziyet planını gösteren 

paftalardır. Panel dizilimi, panel açıları, panel gölgelenme kesitleri, servis yolları, monoblok 

yapının yeri vb. yerleşimler bu pafta üzerinde verilmektedir. 
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Şekil 328: Ges Alanı Vaziyet Planı 

GES TEK HAT ŞEMASI: Paneller, inverterler, elektrik panoları, trafolar, hücreler, enerji 

nakil hattı bağlantı noktası, üniteler arası ac-dc kablo bağlantı detayları verilmektedir. Panel 

sıraları oluşturularak uygun kapasitedeki inverterlere dc kablolar ile bağlanmakta, 

inverterlerden çıkan ac kablolar sigorta ve anahtarlama düzeneklerinin bulunduğu elektrik 

panolarında toplanmaktadırlar. Elektrik panolarından monoblok içerisindeki trafoya giren 

enerji ag seviyesinden orta gerilim seviyesine yükseltilmekte ve og modüler hücreler (giriş, 

ölçü, kesicili çıkış) ile şebeke/tesis enerji hattına verilmektedir.  

 



 

- 414 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

 

Şekil 329: Ges Tek Hat Şeması 

GES SAHA PRİZ DAĞITIM SİSTEMİ PLANI:  Ges alanı içinde yapılacak bakım/onarım 

çalışmalarında kullanılacak monofaz ve trifaz özellikte endüstriyel prizlerin yerlerinin ve kablo, 

sigorta bağlantılarının gösterildiği paftadır. 
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Şekil 330: Ges Saha Priz Dağıtım Sistemi Planı 
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GES SAHA TOPRAKLAMA DETAY PLANI: Panel genel topraklaması, panel- 

konstrüksiyon topraklama detayı, trafo binası topraklama detayı, tel çit topraklama detayı vb. 

verilmektedir. 

 

Şekil 331: Ges Saha Topraklama Detay Planı 

GES SAHA AYDINLATMA PLANLARI: Çevre aydınlatma direklerinin yerleri, kablo 

bağlantıları ve aydınlatma panosu detayları gösterilmektedir. 

GES CCTV PLANLARI: Kullanılacak kapalı devre kamera ve kayıt-görüntüleme sistemine 

ait detaylar ile kamera güç ve data kabloları, kablo kanalları gösterilmektedir. 
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Şekil 332: GES CCTV ve Saha Aydınlatma Planları 

GES YILDIRIMDAN KORUNMA PLANI: Güneş enerjisi sisteminin bütününü yıldırım ve 

aşırı akımlardan korumak üzere tasarlanan paratoner (yıldırımlık) tesisatı ve topraklamasına 

dair bilgilerin yer aldığı paftadır. 

 

Şekil 333: GES Yıldırımdan Korunma Planı 
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GES MONOBLOK DETAY PLANLARI: Monoblok kapı ve panjurlarının yer aldığı yan 

görünümleri, monoblok ölçüleri ve tipi ile trafo, orta gerilim modüler hücreler ve panonun 

monoblok içerisindeki yerleşiminin verildiği plandır. 

 

 

Şekil 334: GES Monoblok Görünüm ve Yerleşim Detay Planları 
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GES KONSTRÜKSİYON VE BAĞLANTI DETAY PLANLARI: Panel montajının 

yapılacağı konstrüksiyona ait ölçüler, cıvata-somun bağlantıları, konstrüksiyon temel (kazık 

tip/beton tip) özelliklerinin vb. bilgiler ve çizimler yer almaktadır. 

 

 

Şekil 335: GES Konstrüksiyon ve Bağlantı Detay Planları 

GES TEL ÇİT DETAY PLANLARI: GES santraline ait himaye çiti, tesis giriş kapısı, donatı, 

kutu profil görünüm ve ölçü detayları bu pafta içerisinde yer almaktadır. Himaye çiti üzerinde 

10 ‘ar metre aralıklar ile DSİ logosu montajı yapılmaktadır.  
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Şekil 336: GES Tel Çit Detay Planları 

 

 

7 GES SAHA UYGULAMASI 

7.1 UYGULAMA YERİNİN MONTAJA HAZIRLANMASI: 

GES kurulumu yapılacak olan arazi greyder dozer, silindir vb. araçlar ile ot, kaya, moloz vb. 

etkenlerden temizlendikten sonra düzlenmelidir. GES kurulumu yapılacak alan mümkün 

olduğu kadar düz bir zemine sahip olmalıdır.   
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(a)                                                                     (b) 

Şekil 337- a,b: Uygulama Alanının Montaja Hazırlanması 

7.2 TAŞIYICI AYAKLARIN SABİTLENMESİ: 

GES konstrüksiyonlarına ait taşıyıcı temel ayaklar çakma makinesi ile zeminde yeterli derinliğe 

ulaşacak kadar çakılarak sabitlenir ve sağlamlaştırılır. 

  

(a)                                                                (b)     

Şekil 338- a,b: Taşıyıcı Ayakların Sabitlenmesi 
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7.3 ÜST KONSTRÜKSİYON MONTAJI: 

Fotovoltaik panelleri taşıyacak olan konstrüksiyonlar taşıyıcı ayaklara cıvata ve somunlar ile 

bağlanarak ges konstrüksiyonunun iskeleti oluşturulur. 

  

(a)                                                                    (b) 

Şekil 339- a,b: Üst Konstrüksiyon Montajı 

7.4 PV PANEL MONTAJI: 

Konstrüksiyonların üzerine güneş panellerinin montajı yapılarak panellere güneş ışınlarını dik 

alabileceği kadar belli bir güneş alma açısı verilir. 

  

(a)                                                                           (b) 

Şekil 340- a,b: Pv Panel Montajı 
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7.5 KABLO BAĞLANTILARIN YAPILMASI: 

Paneller ile inverterler arası dc kablo bağlantıları, inverterler ile ag panolar arasındaki ac kablo 

bağlantıları, trafo ile orta gerilim hücreler arası og kablo bağlantıları yapılarak enerji akışı 

sağlanır. Ayrıca panellerin ve konstrüksiyonların topraklama bağlantıları yapılır. 

   

(a)                                  (b)                                                    (c)               

Şekil 341- a,b,c: Kablo Bağlantıların Yapılması 

7.6 TEST, DEVREYE ALMA VE KABUL İŞLEMLERİ: 

GES santralinin kurulumu tamamlandıktan sonra mekanik ve elektriksel saha uygulama testleri 

yapılarak devreye alınır ve ilgili kurumlar ile geçici ve kesin kabulleri yapılarak tesis işler hale 

getirilir. 

 

Şekil 342: Test, Devreye Alma Ve Kabul İşlemleri 
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8  ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE GES SANTRALLERİ 

8.1 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE GES UYGULAMALARI 

Atıksu arıtma süreçlerine havalandırma ve pompalama gibi yoğun enerjili operasyonlar 

dahildir. Bunun sonucu olarak atık su arıtma tesisleri önemli miktarda enerji tüketimine gerek 

duyar. Elektrik fiyatları arttıkça tesis operatörleri deşarj izni gereksinimlerinin karşılanmasında 

daha yüksek enerji maliyetleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Atık su arıtma tesisi sahipleri için ikinci önde gelen maliyet enerji maliyeti olup, bu personel 

maliyetinin hemen arkasından gelmektedir. Enerjinin maliyeti ve yenilenebilir enerjiye verilen 

önem arttıkça, yerel yetkililer ve belediyeler para tasarrufunda bulunmak ve yenilenebilir enerji 

gereksinimlerini karşılamak için çözümler aramaya başlamışlardır. 

Bu nedenle atıksu arıtma tesislerinde elektrik üretmek üzere digester tank sistemi biyogazın 

yakılması ve kojenerasyon aracılığı ile ısı elde edilmesi çözümü bulunmuştur. 

Ayrıca Türkiye’de yapılan yasal düzenleme ile; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Ekim 

2010 tarih ve 27716 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi 

Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak 

Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik”  uyarınca atıksu arıtma tesisi işleten belediyeler 1 yıl süre 

ile atıksu deşarj kriterlerini sağladıklarına dair Atıksu Beyan Formu ve Taahhütnameyi 

doldurarak “Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi”  ile ilgili bakanlığa 

başvurdukları takdirde o yıl içinde tesisin tükettiği elektrik miktarının %50 ‘si devlet 

tarafından ilgili belediyelere geri ödenmektedir. 

İlerleyen zamanlarda teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda; güneş enerjisi sistemi (ges), 

rüzgar enerjisi sistemi (res), kanalizasyon tipi küçük hidroelektrik santraller (hes) vb. daha 

temiz yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır.   
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Şekil 343: Atıksu Arıtma Tesisi Yanında Ges Uygulaması 

Yapılacak güneş enerjisi santralleri için atıksu arıtma tesisinin yanında yeterli alan 

bulunmaması durumunda tesisi içindeki ünitelerin üzerlerine de panel montajı yapılarak ges 

kurulumu gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizdeki bu tür ges uygulamalarına örnek olarak 

“Kocaeli Kullar Atıksu Arıtma Tesisi Kapatılmış Havuz Üzeri Ges Uygulaması”, “Yalova 

Atıksu Arıtma Tesisi Açık Havuz Üzeri Ges Uygulaması”  gösterilebilir. 

 

Şekil 344: Atıksu Arıtma Tesisi Kapatılmış Havuz Üzeri Ges Uygulaması 
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Şekil 345: Atıksu Arıtma Tesisi Açık Havuz Üzeri Ges Uygulaması 

8.2 AFYONKARAHİSAR-DİNAR-ÇÖLOVASI ATIKSU ARITMA TESİSİ GES 

SANTRALİ 

2018 Yılında ihale edilerek inşasına başlanan 2.6.16m3/gün (2035), 3.264 16m3/gün (2050)  

proje debili Dinar Çölovası Atıksu Arıtma Tesisi‘nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere şebeke 

ile yedekli çalışacak şekilde projelendirilen ges santrali bilgileri aşağıda özetlenmiştir: 

 

İnverter Özellikleri : 11x32kW,1x27kW,1x22kW,1x21kW,2x16kW,1x7kW*elk.pro

jesi 

Panel Özellikleri : 1694 x 260-280 Wp *elektrik projesi 

GES Trafo Gücü : 500 kVA *elektrik projesi 

Amortisman Süresi : 8-10 YIL *yaklaşık 

Tesis Kurulu Gücü : 381,29 KW *elektrik projesi 

Tesis Elk. Tüketimi : 382kW x 16 saat/gün x 0,9= 5500 kWh / gün *yaklaşık 

GES Gücü (ort.) : 400 kWp *elektrik raporu 
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GES Enerji Üretimi : 400 kWp x 7,7 saat/gün x 0,9 = 2.772 kWh/gün *elektrik 

raporu 

Karşılama Oranı : % 50 *yaklaşık 

 

Tablo 28: Proje Karakteristikleri 

  

Şekil 346:  Afyonkarahisar-Dinar-Çölovası Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi 
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Şekil 347:  Afyonkarahisar-Dinar-Çölovası Atıksu Arıtma Tesisi Yerleşimi 

 

 

Şekil 348: Afyonkarahisar-Dinar-Çölovası Atıksu Arıtma Tesisi Ges Alanı Simülasyonu 
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9 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINA AİT ÖRNEKLER 

 

Şekil 349: Bina Çatı Tipi Yatay Ges Uygulaması 

 

Şekil 350: OSB Çatı Tipi Yatay Ges Uygulaması 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG0s_tpoTjAhXDbFAKHUTTA-8QjRx6BAgBEAU&url=http://gen-enerji.com/page41-cati-tipi-uygulamalar.html&psig=AOvVaw0RuUMSjMoBquTfRIP98vFi&ust=1561540754758596
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Şekil 351: Otopark Çatı Tipi Yatay Ges Uygulaması 

 

Şekil 352: Bina Tipi Dikey Ges Uygulaması 
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Şekil 353: Konut/Mesken için Ges Uygulaması 

 

Şekil 354: Araç Üstü Güneş Paneli Uygulaması 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid_pvItoTjAhUMElAKHQUYAO8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwid_pvItoTjAhUMElAKHQUYAO8QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.webtekno.com/audi-nin-gelecek-araclarinda-gunes-panelli-tavanlar-gorecegiz-h32906.html%26psig%3DAOvVaw2z0zQfS4RJALM7WOQ6GUxa%26ust%3D1561544982867139&psig=AOvVaw2z0zQfS4RJALM7WOQ6GUxa&ust=1561544982867139
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_1NLB9YbjAhWosKQKHZNxCqsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.treesystem.it/treesystem-gunes-enerjisi-icin-montaj-sistemleri&psig=AOvVaw0TYxHYphpsWN9zRZg9bmZ7&ust=1561630271713658


 

- 432 - 
 

 
ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 

PROJE TASARIM ve UYGULAMA REHBERİ 

 

Şekil 355: Çatı Tipi Esnek Güneş Paneli Uygulaması 

 

Şekil 356: Otoyol ve Kaldırım Güneş Santrali Uygulamaları 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjb_IuBt4TjAhVNYVAKHYQ2Be4QjRx6BAgBEAU&url=https://popsci.com.tr/catilardaki-gunes-bahceleri/&psig=AOvVaw23kT1rL71RGrYmiWDepWra&ust=1561545109219724
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Şekil 357: Yüzen Güneş Santrali Uygulaması 

 

 

Şekil 358: Arazi Tipi Manuel Ayarlamalı Güneş Takip Sistemi Uygulaması 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG4arrt4TjAhVOCuwKHQVMBu8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiG4arrt4TjAhVOCuwKHQVMBu8QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://sosyalmedya.co/dunyanin-en-buyuk-yuzen-gunes-enerjisi-tesisi-cinin-huainan-sehrinde-uretime-basladi/%26psig%3DAOvVaw2bBI4TfLCbKnGd6slsvLNi%26ust%3D1561545307165214&psig=AOvVaw2bBI4TfLCbKnGd6slsvLNi&ust=1561545307165214
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0o-qpoTjAhVMLFAKHYPYD-sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com.tr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjN0o-qpoTjAhVMLFAKHYPYD-sQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.paylasimenerji.com/urunler_alt.asp?id%3D31%26psig%3DAOvVaw04T8hjawbmu9jvV4GyGQ2J%26ust%3D1561540603057062&psig=AOvVaw04T8hjawbmu9jvV4GyGQ2J&ust=1561540603057062
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Şekil 359: Arazi Tipi Güneş Takip Sistemi Uygulaması 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjax-ONp4TjAhVBZlAKHQoXCeoQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.biz.tr/2103460-Hosgeldiniz-disolar-enerji-mehmet-discigil-elektrik-elektronik-yuk-muh-itu.html&psig=AOvVaw0eYmjYtvPIFX8xsCwuf9Og&ust=1561540840026793
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Şekil 360: Arazi Tipi Motorlu Güneş Takip Sistemi Uygulaması 

 

 

 

Şekil 361: Büyük Kapasiteli Ges Uygulamaları 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN0o-qpoTjAhVMLFAKHYPYD-sQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi3iainpoTjAhXEJlAKHdfbCOwQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://nexten.com.tr/tr/gunes-takip-sistemleri-solar-tracker-hakkinda-en-sik-sorulan-sorular/%26psig%3DAOvVaw04T8hjawbmu9jvV4GyGQ2J%26ust%3D1561540603057062&psig=AOvVaw04T8hjawbmu9jvV4GyGQ2J&ust=1561540603057062
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Şekil 362: Çölde Büyük Kapasiteli Ges Uygulaması 

 

 

Şekil 363: Heliostat (Güneş Kulesi) Uygulaması 
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Şekil 364: Heliostat Ges Uygulama Prensibi 

 

 

 

Şekil 365: Stirling Motorlu Güneş Kulesi Uygulaması 
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Şekil 366: Solar Pompa Uygulaması 

 

 

Şekil 367: Parabolik Çanak Toplaç Ges Uygulaması 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIs52Up4TjAhUCJ1AKHX1iDMAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjax-ONp4TjAhVBZlAKHQoXCeoQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.enerjibes.com/gunes-enerjisinden-elektrik-uretimi/%26psig%3DAOvVaw0eYmjYtvPIFX8xsCwuf9Og%26ust%3D1561540840026793&psig=AOvVaw0eYmjYtvPIFX8xsCwuf9Og&ust=1561540840026793
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Şekil 368: Baloncuk Yoğunlaştırıcılı Küre Paneli Ges Uygulaması 

 

 

Şekil 369: Cam Küresel Yoğunlaştırıcılı Güneş Jeneratörü Uygulaması 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0xbiXs4TjAhVH46QKHVGIDBAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com.tr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjWieSLs4TjAhVF6KQKHQ--AJ8QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.energyaero.com/haber/KURE-PANELI-400-E-KATLADI/23556%26psig%3DAOvVaw0eYmjYtvPIFX8xsCwuf9Og%26ust%3D1561540840026793&psig=AOvVaw0eYmjYtvPIFX8xsCwuf9Og&ust=1561540840026793
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBsNqwtITjAhXEwKQKHRJRDIkQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjBsNqwtITjAhXEwKQKHRJRDIkQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.enerjimgunesten.com/kuresel-gunes-jeneratoru-nedir.html%26psig%3DAOvVaw30RuNrmATjvRe0g7DS9Y8j%26ust%3D1561544308935410&psig=AOvVaw30RuNrmATjvRe0g7DS9Y8j&ust=1561544308935410
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Şekil 370: Parabolik Oluklu Yoğunlaştırıcılı Konsantre Güneş Santrali Uygulaması 

 

 

Şekil 371: Düz Ayna Yoğunlaştırıcılı Güneş Santrali Uygulaması 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://shiftdelete.net/turkiyenin-ilk-parabolik-oluklu-konsantre-gunes-enerjisi-santrali-icin-calismalar-basladi-84804%26psig%3DAOvVaw30RuNrmATjvRe0g7DS9Y8j%26ust%3D1561544308935410&psig=AOvVaw30RuNrmATjvRe0g7DS9Y8j&ust=1561544308935410
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf-au_94bjAhWSZlAKHYqcDfkQjRx6BAgBEAU&url=http://naturaecoenergy.com/product_linear_fresnel.html&psig=AOvVaw06gA87FU0r8RprXR-C8xKs&ust=1561631140896162
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Şekil 372: İç Bükey Ayna Yoğunlaştırıcılı Güneş Panelli Ges Uygulaması 

 

 

 

  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMp7D2tITjAhWD_KQKHcNaCw8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com.tr/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjMp7D2tITjAhWD_KQKHcNaCw8QjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.turksan.com/guvenlik/gunes-panelleri%26psig%3DAOvVaw30RuNrmATjvRe0g7DS9Y8j%26ust%3D1561544308935410&psig=AOvVaw30RuNrmATjvRe0g7DS9Y8j&ust=1561544308935410
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