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PROJE HEDEF SORUSU:
Atık Suların Arıtılması Çevreyi Nasıl Etkiler?

• Atık su arıtılmazsa en başta sağlığımızı etkiler çünkü bakteri 
kaynağıdır ve pis bir kokusu vardır. Ayrıca arıtılmadığı takdirde 
denizler ve su kaynakları kirlenir. Bu yoğun kirlilik de balıkların ve 
diğer canlıların hayatını sona erdirir. Kirlilik arttıkça sulardaki 
oksijen azalır bu durumda deniz canlılarının ölümüne neden olur. 
Ayrıca bu canlıları yiyen insanlar da zehirlenir. Kısacası atık su 
arıtılmazsa çevre kirliliğine neden olur. Arıtıldığında ise hem içme 
suyu olarak kullanılır hem de tarımda yararlanılır.
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ 
VE ÖNLENMESİ

Çevre Kirliliği  
         Doğanın temel fiziksel unsurları 

olan hava,su ve toprak üzerinde 
olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya 
çıkan ve canlı öğelerin hayati 
aktivitelerini olumsuz yönde 
etkileyen,cansız çevre öğeleri 
üzerinde yapısal zararlar meydana 
getiren ve niteliklerini bozan yabancı 
maddelerin hava,su ve toprağa yoğun 
bir şekilde karışması olayına Çevre 
kirliliği adı verilmektedir.



  

Çevre Kirliliğinin Nedenleri  

Hızlı nüfus artışı 
Plansız kentleşme 
Plansız sanayileşme
Doğal kaynakların 
hoyratça kullanılması 
 



  

Çevre Kirliliğinin Sınıflandırılması 

1) Fiziksel Kirlenme 

2) Kimyasal Kirlenme 

3) Biyolojik Kirlenme



  

Fiziksel Kirlenme  

         Çevreyi meydana getiren 
toprak, su ve havanın fiziksel 
özelliklerinin tamamının veya 
bir kısmının insan, hayvan ve 
bitki sağlığını tehdit edecek, 
olumsuz yönde etkileyecek 
biçimde bozulması olayıdır. 



  

Kimyasal Kirlenme 

         Doğal çevreyi 
oluşturan toprak, su ve 
havanın kimyasal 
özelliklerinin canlıların 
hayati faaliyetlerini ve 
aktivitelerini olumsuz 
yönde etkileyecek 
biçimde bozulmasıdır. 



  

Biyolojik Kirlenme 
        Doğal ortamı oluşturan 

toprak, hava ve suyun çeşitli 
mikroorganizmalarla 
kirlenmesi ve dolayısıyla 
mikrobiyolojik yapının 
bozulması mikrobiyal 
kirlenmeyi, aynı ortamların 
mikroorganizmalarla 
kirlenmesi ise biyolojik 
kirlenmeyi tanımlar. 



  

Çevre Kirliliğinin Çeşitleri  
Hava Kirliliği 
Su Kirliliği 

  Akarsu Kirliliği
  Göl Kirliliği
  Deniz Kirliliği
  Yeraltı Suları Kirliliği

Toprak Kirliliği 
Gürültü Kirliliği 



  

Hava Kirliliği
          Atmosferde 

toz,duman,gaz ve saf olmayan 
su buharı şeklinde 
bulunabilecek 
kirleticilerin,insanlar ve diğer 
canlılar ile eşyaya zarar 
verebilecek miktarlara 
yükselmesi “hava kirliliği” 
olarak nitelenmektedir.



  

Su Kirliliği 

        İstenmeyen 
zararlı maddelerin, 
suyun niteliğini 
ölçülebilecek oranda 
bozmalarını 
sağlayacak miktar ve 
yoğunlukta suya 
karışma olayıdır. 



  

Toprak Kirliliği 

   “Toprağın verim 
gücünü 
düşürecek,optimum 
toprak özelliklerini 
bozacak her türlü 
teknik ve ekolojik 
baskılar ve olaylar” 
toprak kirliliği olarak 
nitelenir.



  

Gürültü (Ses) Kirliliği : 

        İnsanlar üzerinde 
olumsuz etki yapan ve 
hoşa gitmeyen seslere 
gürültü denir.



  

Atık 
         Çevreye atılan ve doğal 

dengeyi bozan zararlı 
maddelere atık denir. 

        Kağıt, bitki kalıntıları, 
sofra artığı, hayvan leşleri 
ve doğal gübre gibi organik 
atıklar mikroorganizmalar 
tarafından parçalanarak 
yeniden tabiata kazandırılır. 

       Cam, şişe, teneke kutu, 
petrol, plastik, pet şişe, 
deterjan, tarım ilacı ve pil 
gibi maddeler tabiatta 
kalıcı kirliliğe neden olurlar. 
 



  

Geri Kazanım

        Atıkların özelliklerinden 
yararlanılarak içindeki 
bileşenlerin fiziksel, kimyasal 
veya biyokimyasal 
yöntemlerle başka ürünlere 
veya enerjiye çevrilmesine 
“Geri Kazanım” denir.



  

Geri Kazanımla ; 
Doğal kaynaklarımız 
korunur. 
Enerji tasarrufu 
sağlanır. 
Ekonomiye katkı 
sağlanır. 
Çöplüğe giden atık 
miktarı azalır. 
Geleceğe yatırım 
yapılır. 



  

Atık Suyun Çevre Kirliliğiyle 
İlişkisi

           Dünyada giderek artan nüfusla birlikte gelişen 
teknoloji ve hızlı sanayileşme, çok büyük ve çözülmesi 
giderek zorlaşan bir problemi, çevre kirliliğini de 
beraberinde getirmiştir. Bugün bu kirlilik doğanın 
dengesini bozar duruma gelmiş ve insan yaşamını 
tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Su kirliliği ise çevre 
kirliliğinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Su, 
hava ve toprakta çevre kirliliği biyolojik ve kimyasal 
etkenler tarafından oluşturulur. Atık sular yeraltı 
suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre 
kirliliğinin en önemli kaynağıdırlar. 



  

ATIKSU ÖZELLİKLERİ

        Atık su fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik 
unsurları içermektedir. 
Yerleşim alanlarından 
kaynaklanan evsel atık 
suda bulunan başlıca 
parametreler aşağıdaki 
tabloda verilmektedir.



  

Parametre Ortalama Konsantrasyon (mg/lt)

Toplam katı madde
Çözünmüş, toplam
Sabit
Uçucu
Askı halinde, toplam
Sabit
Uçucu

700
500
300
200
200
55
145

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) 200

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 500

Toplam Azot 40

Fosfor 10

Klorürler 50

Alkalinite (CaCO3) 100

Yağ ve Gres 100



  

 Fiziksel Özellikler

   Atık suyun fiziksel 
özellikleri; toplam 
kati madde, koku, 
ısı ve renk olarak 
sıralanabilir.



  

 Toplam Katı Madde: Ortalama 
olarak evsel atık sular 720 mg/lt 
toplam katı madde içerir. Toplam 
katı maddenin yaklaşık 500 mg/lt'si 
çözünmüş halde, geri kalanı ise 
askıda katı durumdadır. Çözünmüş 
ve askıdaki katılar sabit ve uçucu 
halde olabilirler. Arıtma 
işlemlerinin çoğu, askıdaki katı 
madde ve uçucu çözünmüş katı 
maddelerin uzaklaştırılması için 
tasarlanır.



  

Koku: Atık suda bulunan 
organik maddelerin 
bozulmasıyla oluşan gazlar 
kokuya neden olmaktadır. 
Havalandırmasız ortamda kalan 
atık su kısa süre içerisinde 
septik hale gelir. Septik suyun 
en belirgin kokusu hidrojen 
sülfür gazının meydana 
getirdiği kokudur. Yağlar, 
petrol ve organik çözücüler de 
atık suyun kokmasına neden 
olur.



  

Sıcaklık: Genellikle 
atık su sıcaklığı, kış 
aylarında hava 
sıcaklığından daha 
yüksektir. Yaz 
aylarında ise hava 
sıcaklığından daha 
düşüktür.



  

 Kimyasal Özellikler
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 
(BOİ5): Atık sudaki organik 
maddelerin biyokimyasal 
oksidasyonu sırasında 
mikroorganizmalar tarafından 
kullanılan çözünmüş oksijenin 
miktarıdır. Biyokimyasal 
oksidasyon yavaş bir işlemdir ve 
teorik tamamlanma süresi 
sonsuzdur. 20 günlük bir süre 
içerisinde, oksitlenme % 95-99 
tamamlanır, BOİ testi için 
kullanılan 5 günlük sürede ise 
oksitlenme % 60-70 arasında 
gerçekleşir.



  

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ): 
KOİ testi atık suların organik madde 
içeriğini ölçmek için yapılmaktadır. 
Oksitlenebilen organik madde 
kimyasal oksitleyici olan potasyum 
dikromat kullanılarak ölçülmektedir. 
Bir atık suyun KOİ 'si genel olarak 
BOİ 'sinden daha yüksektir. Çünkü 
biyolojik olarak oksitlenemeyen 
birçok bileşik kimyasal olarak 
oksitlenebilmektedir. 



  

pH: Atık sudaki hidrojen 
iyonu konsantrasyonunun 
parametresidir. Atık suyun 
pH değeri biyolojik ve 
kimyasal arıtma işlemlerinin 
belirlenmesinde önemlidir. 
İçme suyunun pH değeri 6-8 
arasında, deniz suyunun 8, 
doğal suların 7 ve evsel atık 
suyun ise 7-8 arasındadır.



  

Klorür: Evsel atık sularda, 
klorürlerin belli başlı kaynağı 
insan idrarıdır. Su sertliğinin 
yüksek olduğu yörelerde, su 
yumuşatıcılarının kullanılması 
ile büyük miktarda klorür atık 
suya karışmaktadır. Alıcı 
ortamda yüksek miktarda 
klorür konsantrasyonlarının 
bulunması, alıcı ortamın atık 
su deşarjına maruz kaldığının 
bir göstergesidir.



  

Alkalinite: Atık suda 
alkalinite; kalsiyum, 
magnezyum, sodyum, 
potasyum gibi 
elementlerin hidroksit, 
karbonat ve 
bikarbonatlarının 
varlığından veya 
amonyaktan 
oluşmaktadır. Atık su 
genelde alkalidir.



  

Azot: Atık sudaki mikroorganizmalar için bir besin 
maddesidir. Azot yeterli olmadığı durumlarda, Atık 
suyun arıtılması için azot ilavesi gerekebilir. Evsel atık 
suda azot biyolojik arıtım için gerekli miktarda vardır. 
Atık sudaki azot başlıca, proteinli maddelerden ve Üre 
'den kaynaklanmaktadır. Bakteriler tarafından 
parçalanan bu bileşikler amonyak oluşumuna sebep 
olurlar. Oksijenli bir ortamda bakteriler amonyağı 
nitrit ve nitrat' a oksitlerler. Nitrat azotu Atık sudaki 
azot bileşiklerinin son oksidasyon kademesidir.



  

Eh yaptık!

Eh yapınca



  

Fosfor: Atık sudaki 
mikroorganizmalar için 
bir besin maddesidir. 
Alıcı ortama deşarj 
edilen arıtılmış atık suda 
fosfor varsa, alıcı 
ortamda ötrifikasyona 
sebep olabilir.



  

Kükürt: Sülfat iyonu doğal olarak 
atık suda mevcuttur. Sülfatlar, 
kimyasal olarak, anaerobik 
(oksijensiz) koşullarda, bakteriler 
tarafından sülfürlere ve hidrojen 
sülfüre (H2S) indirgenir. Daha 
sonra H2S biyolojik olarak 
sülfürik asite oksitlenir.



  

Ağır Metaller ve Zehirli 
Bileşikler: Nikel, kuşun, krom, 
kadmiyum, çinko, bakır ve civa 
gibi ağır metaller ve 
oluşturdukları bileşikler 
mikroorganizmalar için zehirlidir. 
Bu nedenle atık suyun biyolojik 
arıtımı safhasında sorunlar 
yaratırlar. Evsel atık sularda ağır 
metaller ve zehirli elementler 
bulunmaz.



  

Gazlar: Evsel atık sularda bulunan 
gazlar; azot, oksijen, CO2, H2S, 
amonyak ve metandır. Çözünmüş 
oksijen, aerobik 
mikroorganizmaların ve diğer 
aerobik canlıların solunumu için 
gereklidir. Atık sulardaki oksijen 
miktarı, mikroorganizmaların 
oksijen tüketimi sebebi ile çok 
düşüktür, Atık suda bulunan 
organik maddelerin anaerobik 
parçalanmasının yan ürünlerinden 
biri metan gazıdır. Bu gaz çabuk 
alev alan ve patlama tehlikesi olan 
bir gazdır. 



  

Biyolojik Özellikler

          Evsel atık sularda bulunan 
belirgin organizma grupları; 
bitkiler, hayvanlar, fungi, protozoa, 
virüsler, bakteriler ve algler gibi 
mikroorganizmalardır. Evsel atık 
sudaki mikroorganizmaların birçoğu 
insanlar ve hayvanlar için hastalık 
yapıcı özelliktedir.Algler de tat ve 
koku problemlerine yol açmaktadır. 
Atık suyun arıtımı esnasında 
organik maddeler bakteriler 
aracılığıyla parçalanmaktadır.

Kötüyüm ben 
kötüyüm,kötüyüm. 
Herkesi hasta 
ederim.grr…

ishal yapar, 
kustururum,bezdiririm, 
bezdiririm grr…



  

 Atık Su Arıtımında Temel 
Hedefler

        Atık su arıtımında 
temel hedef, atık suyun 
deşarj edildiği 
ortamlarda halk 
sağlığına ve ekolojik 
dengeye olabilecek 
olumsuz etkilerin en az 
düzeye indirilmesidir. 



  

Atık su arıtımında gerçekleşen temel aşamalar 
şunlardır;

1. Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması
2. Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin 

uzaklaştırılması
3. Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin 

uzaklaştırılması
4. Alıcı ortam durumuna bağlı olarak a;ot ve fosforun 

uzaklaştırılması
5. Patojenik organizmaların yok edilmesi 



  

 ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN 
PROJELENDİRİLMESİ

Proje Alanının İncelenmesi
Nüfus,Debi ve Kirlilik Yüklerinin 
Tahmini
Endüstrilerin Tetkiki
Uygun Arıtma Teknolojisinin Seçimi
Arazi Çalışmaları ve Zemin Etütleri
Proses Hesaplarının Yapılması
Soyutlandırma ve Detay Mühendislik
Keşif ve Metraj Hazırlanması
İhale Dökumanlarının Hazırlanması

Atık su arıtma tesisleri projelendirirken şu çalışmalar yapılmaktadır;



  



  

 ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERİ
   Atık su arıtma yöntemleri temel olarak 3’e ayrılır;
 Fiziksel arıtma yöntemleri
 Kimyasal arıtma yöntemleri
 Biyolojik arıtma yöntemleri



  

Fiziksel Arıtma Yöntemleri

Kirlilik unsurunun fiziksel 
özelliklerine (maddenin 
boyutları, vizkositesi ve özgül 
ağırlığı) bağlı olarak uygulanan 
arıtma yöntemleridir. Fiziksel 
arıtma yöntemlerine örnek; 

  Izgaralar
 Kum tutucular
 Çökeltme tankları
 Filtrasyon havuzları



  

Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kirlilik unsurunun 
kimyasal özelliklerine 
bağlı olarak, dışarıdan 
kimyasal madde 
eklemek suretiyle 
yapılan arıtma 
yöntemleridir. 



  



  

Biyolojik Arıtma Yöntemleri

Biyolojik filtreler
Aktif çamur ve modifikasyonları
Stabilizasyon havuzları ve 
modifikasyonları
Anaerobik sistemler

    Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş 
organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. Örneğin;



  

 EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA 
TEMEL İŞLEMLER

Evsel atık suların arıtılmasında şu temel işlemler kullanılmaktadır:
Ön Arıtma Üniteleri
• Kaba ızgaradan geçirme
• İnce ızgaradan geçirme
• Debi ölçümü
• Atık suyun terfi edilmesi
• Kum tutucudan geçirme
• Ön çökeltme havuzları
İkincil Arıtma Üniteleri
• Biyolojik arıtma
• Son çökeltme havuzlan
• Dezenfeksiyon
Üçüncül Arıtma Üniteleri
• Azot giderimi
• Fosfor giderimi



  

Atık Suyun Arıtılmasındaki Temel 
İşlemlerin Genel Görünüşü



  

Atık Suyun Arıtılma Aşamalarının 
Şeması



  



  

ÖN ARITMA ÜNİTELERİ

 Kaba ızgaradan geçirme
 İnce ızgaradan geçirme
 Debi ölçümü
 Atık suyun terfi edilmesi
 Kum tutucudan geçirme
 Ön çökeltme havuzları



  

•Kaba ızgaralar: Uzaklaştırılmadıkları takdirde, arıtma tesisinin 
ızgaradan sonraki ünitelerinde tıkanmalara yol açabilecek büyüklükte 
olan kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için 
kullanılırlar. 



  



  

• İnce çubuk ızgaralar: İnce ızgaralarda çubuklar arası 
genişlik 1,5-3,0 cm arasında değişmektedir ve yatayla 
30-60 açı yapacak şekilde yerleştirilirler. İnce ızgaralar 
manuel veya mekanik olarak temizlenebilir. Çubuk ızgara 
tipinden başka, yay tipi, döner elek tipi, döner tambur 
tipi ince ızgara tipleri mevcuttur.



  

Kum tutucular: Arıtma tesisine 
gelen pis suda bulunan kum, çakıl 
v.b gibi kolayca çökebilen maddeler, 
pompaların aşınmasına, kanallar, 
borular, çökeltme havuzları ve 
çamur çürütme tanklarında 
tıkanmalara sebebiyet 
vereceğinden kum tutucular 
vasıtasıyla pis sudan 
uzaklaştırılırlar. Temel amaç 0,2 
mm’ den büyük kum tanelerinin 
tutulmasıdır. 



  



  

• Parshall Savakları :Tesiste kum tutuculardan çıkan atık 
su debi ölçümü için kullanılan 3 (üç) adet paralel Parshall 
savağından geçmektedir. Debi ölçümüne bağlı olarak 
Parshall savağı sonrasında bulunan dağıtım yapısında 
monte edilmiş olan penstoklar otomatik olarak tesisin her 
hattına giren debi dengelenmesi sağlanmaktadır. 



  

•Atık su terfi üniteleri: Atık su arıtma tesisinde proses 
üniteleri arasında atık suyun enerji kaybetmesi 
neticesinde oluşacak yük kaybını telafi etmek ve tesise 
gelen atık suyu belirli bir kottan sisteme alabilmek için 
yapılan pompa üniteleridir. 



  

• Ön çökeltme havuzları: Kaba organik ve inorganik maddelerden çoğu 
ızgara ve kum tutucularda alıkonulduktan sonra, organik esaslı ve 
büyük ölçüde kirletici karakterde olan geriye kalmış askıdaki katı 
maddelerin atık sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Ön çökeltme 
havuzunun başlıca amacı atık suyu iki temel bileşene; çamur ve 
çökelmiş atık suya ayırmaktır. Böylece bu iki bileşen ayrı ayrı 
arıtılabilir. Ön çökeltme havuzlarında atık suyun bekletilme süresi 
1,5-2,5 saat arasında değişebilmektedir.



  

Ön Çökeltme Havuzları



  

 İKİNCİL ARITMA YÖNTEMLERİ
  Ön arıtma metotları ile uzaklaştırılamayan çözünmüş ve kolloidal organik 

maddelerin uzaklaştırıldığı arıtma basamağıdır. 



  

Biyolojik Arıtmada Kullanılan Önemli 
Mikroorganizmalar



  

Damlatmalı Filtreler
• Temel prensibi belirli bir tank hacmine doldurulan kırma taş, 

plastik veya herhangi bir malzemenin üzerinde bakteri tabakası 
oluşturarak, bu malzemenin üzerinden ön arıtmadan geçirilmiş 
atık suyu filtre etmek ve bu sayede atık su içindeki kompleks 
organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanmasını temin 
etmektir.



  

• Filtre içerisinde hava sirkülasyonunu temin etmek ve filtre yüzeyinin 
kuru kalmaması için tedbir almak gereklidir. Filtre yüzeyinde üreyen 
bakteri tabakası zamanla kalınlaşarak kopar ve çıkış suyu ile birlikte 
tankı terk eder. 

• Damlatmalı filtrelerde karşılaşılan en önemli problemler; filtre 
malzemesinin tıkanması, sinek problemi ve filtre malzemesinin donması 
riskidir.



  

 Aktif Çamur Sistemleri
 Bu arıtma sisteminde ön 

arıtmadan geçirilmiş atık su 
havalandırma tanklarına alınır. 
Bu tanklara dışarıdan oksijen 
verilerek (yüzeysel 
havalandırıcılar veya difüzör 
havalandırıcılar ile) aerobik 
mikroorganizmaların atık su 
içindeki çözünmüş ve kolloid 
organik maddeleri ayrıştırarak 
arıtım işlemini gerçekleştirmesi 
temin edilir.



  

• Havalandırma tankından çıkan atık suların son çökeltme tankında 
arıtılmış su içindeki mikroorganizmaların sistemden ayrıştırılması 
gereklidir. Ayrıca havalandırma tankında belirli bir mikroorganizma 
konsantrasyonunu temin etmek üzere son çökeltme tankından alınan 
çökelmiş çamurun (mikroorganizmaların) havalandırma tankının başına 
geri devredilmesi gereklidir. Sistemde oluşacak fazla çamur ise sistem 
dışına alınarak çamur arıtım işlemlerine tabi tutulması gerekir.



  

Son Çöktürme Havuzları
• Havalandırma havuzlarından savaklanarak çıkan atık su Son Çöktürme 

Havuzlarına girer. Son çöktürme havuzlarında dibe çöken çamur, her 
bir havuzdaki 3 adet gezer köprü üzerinde bulunan dalgıç pompalarla 
tabandan emilir. Havalandırma tanklarındaki mikroorganizma 
konsantrasyonunu sabit tutmak amacı ile çamurun büyük bir kısmı 
tekrar havalandırma tanklarına geri devrettirilir. 



  

Çökeltme Tankının yakın 
görünüşü 

Son çökeltme tankı



  

•  Fazla çamur flotasyon havuzlarına basılır. 5.44 saat bekletilen 
sular arıtılmış olarak çıkış savaklarından geçirilerek fontdüktil 
borular ile deşarj yapısına sevk edilir.

Çıkış savakları

Çıkış suyu balık havuzu



  

Havuzlardan temizlenmiş olarak savaklanan su alıcı ortam olan Ankara 
Çayı'na deşarj edilir. 

Arıtılmış suyun Ankara çayına deşarj edildiği yer. 



  

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon atık sudaki patojenik organizmaları 
yok etmek için uygulanır. Çoğu atık suda arıtma 
işlemleriyle gerçekleştirilen virüs uzaklaştırılması 
tam değildir ve insan kullanımına sunulacak arıtılmış 
atık suların dezenfeksiyonu bir gerekliliktir. 
Özellikle arıtılmış atık su tarımsal sulamada 
kullanılacaksa bu husus daha da önem kazanmaktadır. 
Kullanılacak dezenfektanın alıcı ortamdaki canlılara 
ve akış yönünde suyu kullanan insanlar için zehirleyici 
etki oluşturmayacak şekilde seçilmesi 
gerekmektedir. Genelde kullanılan kimyasallar sıvı-
gaz klor, hipokloritler, klordioksit ve ozondur.



  

ÜÇÜNCÜL ARITMA ÜNİTELERİ

• Azot giderimi
• Fosfor giderimi 

         



  

Azot Giderimi
• Ham atık suda azot, amonyak veya organik 

formda olup, her ikisi de çözünmüş ve katı 
halde olabilirler. Azotun nitrit ve nitrat 
formları ise bazı endüstriyel atık sular 
haricinde atık sularda yok sayılabilecek 
kadar az bulunurlar. Azot formlarından 
çözünmüş organik azot atık suda daha çok 
üre ve amino asit halinde bulunur. Katı 
halindeki organik maddeler ise ön çöktürme 
ile giderilir. Biyolojik arıtma sırasında, 
organik azotun birçoğu amonyum ve diğer 
inorganik formlara dönüşürken amonyumun 
bir kısmı da mikroorganizmalar tarafından 
hücre sentezinde kullanılır. Bu nedenle 
biyolojik arıtma ile toplam azotun en fazla 
%30’u giderildiği söylenebilinir.



  

Fosfor Giderimi
• Birçok atık suda, çözünmemiş halde olan ve sudaki fosforun yaklaşık %10’una 

karşılık gelen katı formdaki fosfor ön çöktürme ile giderilir. Mikroorganizma 
tarafından hücre sentezinde kullanılan miktar hariç, kalan çözünmüş 
fosforun konvansiyonel biyolojik arıtma ile giderimi oldukça zordur.

• Fosforun gideriminde kimyasal, fiziksel ve biyolojik metotlar 
kullanılabilmektedir. Demir ya da kireç ile yapılan kimyasal çöktürme fosfor 
gideriminde çok kullanılmaktadır. Biyolojik fosfor giderimi ise, 
mikroorganizmaların strese sokularak hücre büyümesi için gerekenden daha 
fazlasını adsorplamaları esasına dayanır. 



  

ATIKSU ÇAMURU ARITIM 
YÖNTEMLERİ

• Atık su arıtma tesislerinde gerek ön çökeltme havuzlarında 
gerekse son çökeltme havuzlarında çamur oluşmaktadır. Tipik bir 
evsel ilk çökeltme çamuru grimsi siyah renktedir, rahatsız edici 
bir kokusu vardır ve yaklaşık %4 kuru madde içerir. Bu kuru 
maddenin %70-80’ni organik ve uçucu maddedir. Organik madde, 
yağlar, bitkisel yağlar, yiyecek kalıntıları, dışkı, kağıt ve 
deterjanlardan oluşmaktadır. İnorganik madde ise başlıca silisli 
kumu içerir.



  

• Oluşan bu çamurların çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi 
için stabilizasyonu (çürütülmesi) gerekmektedir. Bu çürütme 
işlemi aerobik veya anaerobik işlemlerle gerçekleştirilebilir. 
Çürütülecek çamur hacmini azaltmak amacıyla çamur 
yoğunlaştırıcılar kullanılır. Çamur yoğunlaştırılıp çürütüldükten 
sonra susuzlaştırma işlemine tabi tutulmalıdır. Böylece çamur keki 
elde edilir ve bu malzeme nihai bertaraf sahalarına kolaylıkla 
nakledilebilir veya tarımsal gübre olarak kullanılabilir.



  

 Çamur Yoğunlaştırma Tankları
 Çökeltme tanklarına benzer bir geometrisi vardır. İşlem daha sonra 

arıtılacak çamur hacminin azaltılması için çamur suyunun ayrılmasını 
içermektedir. Genelde yapılan uygulama son çökeltme çamurlarının 
yoğunlaştırılması, ön çökeltme çamurunun ise doğrudan çürütücülere 
yollanması şeklindedir. Yoğunlaştırma işlemi yerçekimli 
yoğunlaştırıcılar veya basınçlı hava ile yüzdürme sistemleri ile 
gerçekleştirilebilir. 



  

Aerobik Çamur 
Stabilizasyonu

 Aerobik çamur stabilizasyonu, 
arıtma tesisinde elde edilen 
organik çamurun oksijenli 
ortamda çürütülmesi işlemidir. 

Çürütücü tankları

Anaerobik Çamur 
Stabilizasyonu

 Anaerobik çamur stabilizasyonu, 
arıtma tesisinde elde edilen 
organik çamurun oksijensiz 
ortamda çürütülmesi işlemidir. 



  

Çamur Susuzlaştırma Yöntemleri
Aerobik veya anaerobik olarak çürütülen çamur son işlem olarak 
susuzlaştırma işlemine tabi tutulur. Bu amaçla kullanılan 
sistemler şunlardır;

• Çamur kurutma yatakları
• Çamur lagünleri
• Çamurun araziye yayılması
• Belt filtreler
• Santrifüjler
• Vakum filtreler
• Filtre Presler

Çamur kurutma tesisi



  

Çamur kurutma tesisi fotoğrafları



  

 Atık su arıtma tesisi hizmetlerinin 
yıllara göre değişimi
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Atık suyun arıtılmadan önceki 
görünümüyle arıtıldıktan sonraki 

görünümü

      Tesis giriş suyu                      Tesis çıkış suyu



  

12. TÜRKİYE’ DEKİ KENTSEL ATIK SU 
ARITMA TESİSLERİ

(Ocak 2004 itibari ile )
• 2001-2002 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 2002 yıl 

sonu için öngörülen atık su arıtma tesisi sayısı ancak 2004 yılında 
tamamlanabilmiştir.

• Son resmi kayıtlara göre Türkiye’de 129 adet çalışır durumda atık su 
arıtma tesisi mevcuttur.

• Toplam 30.374.000 kişiye hizmet verilmektedir.
• Toplam nüfusun yaklaşık olarak % 45’i hizmet görmektedir.
• Tesisler çoğunlukla ülkenin güney ve batı kesimlerinde yer 

almaktadır.
• Evsel nitelikli atık sular için ülkemizde uygulanan alternatif arıtma ve 

deşarj yöntemleri: Septik tank, doğrudan alıcı ortamlara deşarj, 
doğal ve yapay sulak alanlarda arıtma v.b.

• Türkiye’nin 81 ilinden 43’ünde atık su arıtma tesisleri mevcut, 
bunlardan bazıları çeşitli nedenlerden (ekonomik, teknik) dolayı 
çalıştırılamıyor.



  

12.1. 129 adet işler durumdaki arıtma tesisi ile 
ilgili genel bilgiler (2003-2004)

• % 40’ında (51 adet tesis) ön arıtma,
• % 55’inde (71 adet tesis) ikincil arıtma
• % 5’inde (7 adet tesis) ise ileri arıtma uygulanmaktadır.
• Büyükşehir atıksu arıtma tesislerinde arıtılan sular en fazla derin deniz deşarjı ile 

alıcı ortama verilmektedir.
• Başlıca büyük şehirlerimizde kentsel arıtma tesislerinin sayıları

Adana : 4
Ankara : 2
Antalya :   14 
Bursa : 7
İstanbul : 13
İzmir : 3
Kocaeli :     6 
Trabzon : 3    .   
Toplam : 57 
Atık su arıtma tesisi mevcuttur (toplam KAAT’nin % 44’ü).



  



  

Örümcek Ağı
Sunum Değerlendirmesi

Öğretim Kurumlarında Kullanılabilir Olma

Görselleştirerek Öğretici Olma

Güdüleyici Olma Yeni Bilgi Verici Olma

Bağlantı Kurmaya Yatkın Olma Sunuma Uygun Olma

Yeni Bilgi Edinmeye Teşvik Edici Olma Model Oluşumuna Uygun Olma

1

2

3

4

1

2

3

4



  

Binnaz Demirci Halide Çelik
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