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AÇIKLAMALAR 
KOD 850CK0046 

ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Lağım İnşası ve Kanalizasyon Olmayan Yerlerde 
Yapılacak Tesisler 

MODÜLÜN TANIMI  

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kanalizasyon sistemi 
bulunmayan ve inşaası mümkün olmayan yerlerde 
yapılacak tesislerle ilgili kontrollerin nasıl yapılacağına 
yönelik bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Kanalizasyon sistemi bulunmayan ve inşaası mümkün 
olmayan yerlerde yapılacak tesislerle ilgili kontrolleri 
yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 
Mevzuat doğrultusunda kanalizasyon sistemi bulunmayan 
ve inşaası mümkün olmayan yerlerde yapılacak tesislerle 
ilgili kontrolleri yapabilecektir.  
Amaçlar  
1. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda toplama ve 

uzaklaştırma sistemi (kanalizasyon)  dışında kalan sıvı 
atıkların bertarafının sağlığa uygunluğunu kontrol 
edebilecektir. 

2. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların 
tasfiyesinde kullanılan küçük ünitelerin sağlığa 
uygunluğunu kontrol edebilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Sıvı atıklarla igili mevzuat,  slayt, projeksiyon 
makinesi, filmler, modül ile ilgili CD, kaynak kitaplar, 
fotoğraflar,  

Ortam: Teknik Laboratuvar, çevremizde bulunan atık 
arıtım tesisleri, çamur arıtım tesisleri vb. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Son zamanlarda evsel sıvı atıklar önemli çevre sağlığı sorunlarından biridir. Birinci 

basamakta görev yapan personelden birisi olan Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin çalışma 
alanlarından birini oluşturmaktadır. Diğer sağlık sorunlarına göre daha çok işbirliği, daha 
fazla mevzuat bilgisi ve bilgilerdeki gelişmeleri daha yakın izlemeyi gerektiren çevre sağlığı 
çalışmalarında; Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin göz önünde tutması gereken en önemli 
noktalar; sorunlara duyarlı olmak, bilgisini sürekli tazelemek ve ilgili sektörlerle yakın 
işbirliği yapmaktır.  

Sıvı atıklar arasında yer alan insan dışkı ve idrarı başta enfeksiyon hastalıkları olmak 
üzere bir çok hastalığın oluşmasına neden olurlar. Dışkının yapısında % 25’i 
mikroorganizmalardan teşekkül eder. Virüs, bakteri ve parazit içeren foseptik atıklarının 
kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi, çevre kirlenmelerine yol açmakta ve önemli sağlık 
riskleri yaratmaktadır. Bu nedenle, dünyada pek çok ülkede bu atıkların hastalık bulaşması, 
taşıyıcıların oluşması ve koku yayılması potansiyelini en aza indirgemek için yapılması 
gerekli işlemleri tamamlayan mevzuat çıkarılmıştır. 
 
 Bu modül sonunda kazanacağınız yeterlikle; kanalizasyon yapılması mümkün 
olmayan yerlerde oluşan sıvı atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılıp, 
bertaraf edilmesi ile ilgili yapılacak tesislerin ve bu tesislerin kontrol edilmesini 
öğreneceksiniz. 
 
Başarılı çalışılması dileğiyle  

  
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 
Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda toplama ve uzaklaştırma sistemi (kanalizasyon)  

dışında kalan sıvı atıkların zararsız hale getirilmesi sağlığa uygunluğunu kontrol 
edebileceksiniz. 
 
 

 
 

 Sıvı atıkların yerleşim yerlerinden nasıl toplanıp, uzaklaştırıldığını araştırınız. 
 Kanalizasyon olmayan yerlerdeki sıvı atıkları uzaklaştırmak için kullanılan 

sistem ve yapılar nelerdir? Araştırınız. 
 Sıvı atıkların insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini araştırınız. 
 Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı atıkları zararsızlaştırmak için uygulanan 

mevzuatı inceleyiniz. 
 Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı atıkları zararsızlaştırmak için çalışan 

personelinin görev ve sorumluluklarını araştırınız. 
 Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı atıkları zararsızlaştırmak için görevli kurum 

ve kuruluşları ve yaptıkları işleri araştırınız. 
 Konuyla ilgili olarak topladığınız bilgi ve dokümanlar ile dosya oluşturarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. SIVI ATIKLARI ZARARSIZLAŞTIRMA 
YÖNTEMLERİ 

 
Sıvı atıkların zararsız hale getirilmesinde büyük kentlerde özel atık toplama ve arıtma 

tesisleri (kanalizasyon) kırsal alanlardaki küçük yerleşim yerlerinde ise “ sağlıklı hela 
çukurları”ndan yararlanılır. Sıvı atıkların zararsız hale getirilmesi için kullanılan yöntemlerin 
tümünün belli özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz. 
 

 Kullanılan yöntem yüzeysel toprak tabakasını, yerüstü ve yer altı su kaynaklarını 
kirletmemelidir. 

 Hayvanlar ve özellikle eklembacaklılar ile sıvı atıkların teması önlenmelidir. 
 Sıvı atıklar ile kişilerin teması önlenmelidir. 
 Sıvı atıkların kötü kokuları ve olumsuz görünümleri nedeni ile açıkta 

bırakılmaları önlenmelidir. 
 Yapımı ucuz, kullanımı kolay ve toplumun geleneklerine uygun olmalıdır. 
 Sıvı atıklar açık yerlerde değil, kapalı yerlerde toplanmalıdır. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Sıvı atıkların zararsız hale getirilmesinde kullanılan yöntemler arasında açık hela 
çukuru, çukurlu hela, asılı hela, kimyasal hela, sulu hela, septik çukur (foseptik) ve 
kanalizasyon sistemi gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler içinde en gelişmiş olan 
yöntem şüphesiz kanalizasyon olmasına rağmen bu sistemin ekonomik açıdan maliyetinin 
yüksek olması nedeniyle her yerde kullanılamamaktadır.  
 
1.1. Sıvı Atıkların Bertarafı İle İlgili Mevzuat 
 

Sıvı atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için çeşitli mevzuatlar 
çıkarılmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 

 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  
 Çevre Kanunu 
 Köy Kanunu  
 Belediye Kanunu  
 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu  
 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu. 
 Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 

Yönetmelik  
 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  
 Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği  
 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği  
 İSKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekelerine Deşarj Yönetmeliği  
 Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 

 
2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 31.12.2004 tarihli ve 

25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve 08.01.2006 
tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği” 
ne dayanılarak hazırlanan  “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği” yayımlanmıştır. 

 
Tebliğin amacı;   
 Yerleşim birimlerinden kaynaklanan atık suların arıtılması 
 Atık su arıtma tesislerde kullanılacak teknolojinin seçimi,  
 Atık su arıtma tasarım kriterleri,  
 Arıtılmış atık suların dezenfeksiyonu,  
 Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı,  
 Arıtılmış atık suların derin deniz deşarjı, 
 Arıtma faaliyetleri esnasında ortaya çıkan çamurun bertarafı için kullanılacak 

temel teknik usul ve uygulamaları düzenlemektir. 
 

Aynı zamanda tebliğ;  
 Atık su arıtımı için uygulanabilir metotları,  
 Atık su arıtma tesisi kapasitesinin belirlenmesi ve projelendirilmesine esas teşkil 

edecek bilgileri,  
 Atık su toplama sistemi bulunmayan yerleşim yerlerinin atık su uzaklaştırmada 

uygulayacağı teknik esasları,  
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 Atık su toplama sistemi bulunan yerleşim yerlerinde ise değişik nüfus 
aralıklarına göre uygulanabilecek teknik esasları,  

 Dezenfeksiyon yöntemlerini,  
 Derin deniz deşarj sistemlerini,  
 Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı ile arıtılmış atık suların geri kazanımı 

ve yeniden kullanımı ile ilgili teknik esaslarını kapsar.  
 
1.1.1. Atık Su Toplama Sistemi Bulunmayan ve İnşaası Mümkün Olmayan 
Yerlerde Uygulanacak Teknik Esaslar 
 

Atık su toplama sistemi bulunmayan ve inşaasının da mümkün olmadığı birbirinden 
uzak münferit evler, köyler ve mezralar gibi yerlerde yerinde arıtma sistemleri 
uygulanmalıdır. Bu uygulamalarda 19.3.1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmış bulunan “Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak 
Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. Bu yönetmelik; toplu insan barındıran 
yerlerde, her türlü dinlenme, eğlence ve tedavi yerlerinde de uygulanır. Su, toprak ve 
gıdaların pis sularla kirlenmesini önleyerek, halk sağlığını korumak amacı ile yayımlanmıştır. 
Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda verilen ana ilkeler esas alınır. 
 

 Belediyelerce kanalizasyonu yapılmış olan yerlerdeki bütün bina ve genel 
yerlerde oluşan pis suların bu kanallara bağlanması zorunludur. Ancak imkân 
bulunmayan durumlarda bu yönetmelik hükümleri uygulanır. 
 

 Kanalizasyon ve arıtım tesisleri yapılıncaya kadar mevzuatta belirtilen tesislerin 
ve çukurların yapılması zorunludur. Aksi takdirde mevzuatta belirtilen şartları 
taşımayan yerlere iskân müsaadesi verilmez. 
 

 Tesislerin gerektiği gibi işletilip işletilmediklerinin ilgili birimlerce kontrolü 
şarttır. 

 
 Mutfak, banyo, çamaşır, pisuvar, hela ve benzeri yerler pis sularının tamamı 

tasfiye tesislerine verilir. Kesintili iskân olunacak yerler (Yazlık, tatil yerleri 
gibi), sanayi tesisleri, hastaneler ve benzeri müesseselerin pis suları için ilgili 
mevzuat göz önünde bulundurularak yetkili birimler ayrıca karara varılır. 
 

 Yağış suları çukurlara verilmezler. Ancak yaprak gibi tıkayıcı maddeler için 
tutucu tertibat yapmak şartıyla tasfiye tesislerinin çıkışlarına bağlanması 
uygundur. 

 Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı istediğinde bulunacak taşınmaz mal 
sahipleri, düzenletecekleri projeleri yetkili birimlerin onayına sunmak 
zorundadırlar. Projeler fenni ve sağlık yönünden ilgili birimlerce onaylanır. İskân 
müsaadesi, projenin tam olarak uygulandığına dair ilgili birimlerce düzenlenecek 
rapor üzerine verilir. 
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Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği” ne 
dayanılarak hazırlanan  “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”ne Atık Su toplama 
sistemi bulunmayan ve inşaası mümkün olmayan yerlerde uygulanacak teknik esaslar 
aşağıdaki gibidir. 
 

 Yapılacak uygulamalarda, arıtılmış su kalitesi esas ölçüttür. 
 
 Atık su toplama sisteminin bulunmadığı yerler atık suların uzaklaştırılması 

açısından üç ana grupta toplanır. Bunlar; geçirimli, az geçirimli ve geçirimsiz 
zeminlerin olduğu yerlerdir. 

 
 Geçirimli zemin şartlarında septik tank çıkışları, sızdırma çukurlarına veya 

sızdırma yataklarına verilir. 
 
 Az geçirimli zeminlerde atık su havalı arıtma veya kesikli kum filtresi ile 

arıtılması gerekir. Ayrıca, arıtılan suyun bir pompa veya dozlama sifonu 
ile ilave bir arıtmanın yapılacağı sızdırma yatağına verilmesi gerekir. Bu 
tür zeminlerde, yeraltına sızdırmak zor olduğu durumlarda basınç ile 
çalışan özel sızdırma yataklarının yapılması gerekir. 

 
 Geçirimsiz zeminlerde ve geçirimliliğin çok düşük olduğu zeminlerde atık 

sular daha kompleks arıtma sistemleri ile arıtılır ve uzaklaştırılır. 
 
 Yer altı su seviyesinin yüksek, zemin eğiminin yüksek, taşkınların 

meydana geldiği ve atık suyun, su kaynaklarının yakınlarında oluştuğu 
durumlarda zemine sızdırma düşünülmez. 

 
Atık su toplama sistemi bulunan yerlerde uygulanacak teknik esaslar şunlardır; 

 
 Nüfusun 84 kişiden az olduğu ve atık suların bir toplama sistemi ile toplandığı 

durumlarda, atık su toplama sisteminin bulunmadığı yerlerde uygulanan, yerinde 
arıtma sistemleri uygulanır.  
 

 Nüfusun 84 ile 500 arasında olduğu yerleşim birimlerinde Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği Evsel Nitelikli Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları’nda 
belirtilen deşarj kriterlerine uyulması gerekir. Köyler için doğal arıtma sistemleri 
en ideal sistemlerdir. Doğal arıtma sistemleri olarak, yüzeysel ve yüzey altı akışlı 
yapay sulak alanlar, doğal lagünler ve havalandırmalı lagünler kullanılır. Ayrıca, 
septik tank sonrası araziye uygulama, arazi üzerinde akıtma veya yavaş kum 
filtrelerden sonra yüzeysel sulara deşarj gibi alternatifler kullanılabilir. 
 

 Nüfusun 500 ile 2000 arasında olduğu yerleşim birimlerinde Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği Evsel Nitelikli Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj 
Standartları’nda belirtilen deşarj kriterlerine uyulması gerekir. 500 ile 2000 
nüfus aralığında kullanılan arıtma sistemleri küçük arıtma sistemleri sınıfında 
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olup, bu tür yerleşim yerlerinde uygulanabilecek arıtma sistemleri, üç değişik 
tipte toplanmış olup, bunlar; doğal arıtma sistemleri, geleneksel arıtma sistemleri 
ve her ikisinin de birlikte uygulandığı sistemleridir. 
 

 Arıtma sistemlerinden birine karar verirken, kişi başına düşen arazi miktarı en 
önemli kriterdir. Doğal arıtma sistemleri, biofilm sistemler ve askıda büyüyen 
sistemlerin birlikte kullanıldığı sistemlerdir. Askıda büyüyen sistemler olarak 
doğal lagünler ve havalandırmalı lagünler, biofilm sistemleri olarak ise yüzeysel 
akışlı ve yüzey altı akışlı yapay sulak alanlar kullanılır.  
 

 Geleneksel arıtma sistemleri olarak; klasik aktif çamur sistemleri, uzun 
havalandırmalı aktif çamur sistemleri, oksidasyon hendekleri, ardışık kesikli 
reaktörler, havasız (anaerobik) reaktörler, damlatmalı filtreler ve döner biyolojik 
disk sistemleri kullanılır.  
 

 Nüfusun 2000 ve 10000 arasında olduğu yerleşim birimlerinin atık sularının 
arıtılması konusunda Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
500-2000 nüfus aralığında belirtilen ve yönetmelik şartlarını sağlayan arıtma 
yöntemleri bu yerleşim birimleri için de kullanılır. Yer probleminin olduğu 
durumlarda, klasik aktif çamur sistemleri ve modifikasyonları, arazinin yeterli 
olduğu yerlerde ise doğal arıtma sistemleri tercih edilir.  
 

 Nüfusun 10000’den fazla olduğu yerlerde, bölgenin az hassas, normal veya 
hassas alan olması durumlarına göre uygulanabilecek arıtma alternatifleri 
farklıdır. Yerleşim birimlerinin atık sularının arıtılması konusunda Kentsel Atık 
Su Arıtımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bölgenin hassas alan olması 
durumunda azot ve/veya fosfor giderimi yapılması gerekir.  
 

 Turistik yörelerde, su kullanımının fazla olması ve turistik bölgelerin ekonomik 
ve ekolojik açıdan önem arz etmesi nedeni ile Kentsel Atık Su Arıtımı 
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
 

 Merkezi arıtma tesisinden uzak küçük tatil siteleri ve otellerde, atık suların bir 
toplama sistemi ile toplanıp en yakın arıtma tesisine ulaştırılması veya uygun bir 
arıtma ile bertarafı esastır.  
 

 Arazinin az ve pahalı, alıcı ortam olarak denizin kullanılabileceği yerlerde atık 
sular, mekanik arıtma sonrasında denize deşarjların çevreyi olumsuz yönde 
etkilemediğine ilişkin ayrıntılı bilimsel araştırmalar yapılması şartıyla derin 
deniz deşarjı yapılabilir.  
 

 Arazinin kolay temin edilebildiği İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi 
gibi yerlerde daha çok alan kaplayan doğal arıtma sistemleri kullanılır.  
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 Biyolojik arıtmada çamur yaşı, sıcak iklimlerde daha düşük, soğuk iklimlerde ise 
daha yüksek seçilir. Soğuk iklimlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, 
biyolojik arıtmadaki çöktürme havuzunun bekletme süresinin ayarlanmasıdır. 
Sıcaklık düştükçe bekletme süresi artırılır.  

 
1.2. Hela Çeşitleri 

 
Hela (Tuvalet); insan boşaltım sistemi artıkları olan dışkı ve idrarın boşaltılması ve 

uzaklaştırılması amacıyla tasarlanmış sabit düzenekler ile bunların yerleştirildiği kapalı 
mekânlardır. Tuvalet kelimesi hem atıkların boşaltıldığı tesisat, hem de bu tesisatın 
bulunduğu oda anlamında kullanılır. 

Modern tuvaletlerde insan ihtiyaçlarını gidermeye yarayacak ve atıkları kanalizasyon 
sistemine ulaştıracak, hela taşı, klozet, bide ve pisuvar gibi tesisatlar bulunur. Modern evlerde 
tuvalet genellikle küvet ya da duş gibi bir yıkanma tertibatı ile aynı odaya yerleştirilmiştir. 
Böyle odalara banyo denir. Çoğu evde bir banyonun yanı sıra bir de tuvalet bulunur. Bunlara 
ek olarak modern evlerde yetişkinlerin yattığı odaya açılan bir ebeveyn banyosu bulunması 
giderek yaygınlaşmaktadır. 

 
Türkiye'de hela taşı bulunan tuvaletler alaturka, klozet bulunan tuvaletler ise alafranga 

olarak anılırlar. Eskiden taş, toprak, beton gibi değişik malzemelerden yapılan tuvalet 
teçhizatları günümüzde seramikten yapılmaktadır. Seramik, kolay temizlenebilmesi ve kir 
tutmaması nedeniyle daha iyi hijyen sağlar. 

 
 Alaturka tuvalet, temizlenmek için taharet musluğundan alınan su kullanılır. 

Alaturka tuvaletler, tuvalet ile vücut temas etmediğinden ve dışkıların vücuda 
sıçrama olasılığı az olduğundan oldukça hijyeniktir. Oturma pozisyonu nedeniyle 
sağlık açısından hela taşı kullanımının klozet kullanımından daha avantajlıdır. 

 
Resim 1.1: Alaturka tuvalet ve pisuvar 

 
 Alafranga tuvalet, klozet üzerine oturularak ihtiyaç giderilen ve batılı ülkelerde 

yaygın olan tuvaletlerdir. Alafranga tuvaletin ayrıca bide adı verilen eki vardır ve 
tuvalet sonrası temizlenmeye yarar. Alafranga tuvaletler hastalık sırasında ve 
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ameliyat sonrası dönemlerinde, yaşlılık evresinde, kilolu insanlar açısından daha 
kullanışlıdır. 

 
 Pisuvar, sadece idrar boşaltılabilen ve yaygın olarak erkekler tarafından 

kullanılan teçhizattır. Günümüzde kadınların da pisuar kullanabilmesi için 
aparatlar mevcuttur ancak henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. 
 

Helalar suyu az olan (nüfus başına 40 lt/gün den az tüketim) yerlerde pis suların 
bozunması için ile uzun yıllar kullanılabilen çukurlardır. Tuvaletler genel olarak iki tiptir: 
Sulu ve susuz tuvaletler. Sulu tuvaletlerde su giriş ve çıkışı için su tesisatı bulunur. Kuru 
tuvaletlerde suya ihtiyaç yoktur; ancak genellikle bir havalandırma tesisatı mevcuttur.  
 
1.2.1. Açık Hela Çukuru  
 

Açık hela çukuru özellikle belirli bir bölgede geçici yerleşim durumlarında (izci 
kampları, savaş, askeri tatbikatlar, doğal afetler vb.) geçici süre için kullanılan yöntemdir. Bu 
nedenle açık hela çukuruna “sahra tipi hela” da denir. 

 
Bu yöntemle bir çukur kazılır. Sıvı atıklar çukura döküldükçe atıkların üzeri kazılan 

toprak ile kapatılır. Açık hela çukurunda mikroorganizmalar toprakta zararsızlaşmaktadır. 
Çukurun 2/3’si dolunca toprak ile kapatılır, yeni çukur açılır. 30x30x40 cm boyutlarında bir 
çukur 5 kişilik topluluğun 2 haftalık ihtiyaçlarını karşılar. Açık hela çukuru yer altı sularından 
uzak bir bölgede ve barınma yerlerinden en az 20-30 metre uzaklıkta, 25-30 cm eninde, 60 cm 
derinliğinde,  3-5 metre uzunluğunda bir çukurun hazırlanması idealdir. Çıkarılan toprak yan 
taraflara ve arkaya yığılır. Çukurun ön ve yan taraflarına ayak koymak için iki düz taş konur. 
Her dışkılama sonrası dışkı, yığılmış toprağın bir kısmı ile örtülür Çukurlara enfeksiyonu 
engellemek için, zaman zaman kireç ya da % 4’lük lizol dökülür.  

 

 
Şekil. 1.1: Açık hela çukuru ve kapalı tuvalet kabini 
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Deprem, sel baskını gibi afet durumlarında kanalizasyon sistemi bozuksa onarım 
çalışmaları şu şebekesi onarımının önceliğine eş düzeyde başlatılmalıdır. Acil dönemde, yeni 
kurulan kamp bölgelerinde 50-100 kişi için bir tuvalet ya da hendek kurulmalı, daha sonra 20 
kişiye bir kabin olacak biçimde geliştirilmelidir.  

Onarım işlemleri tamamlanana kadar kuru tip tuvalet çukuru hazırlanmalıdır. Çukurun 
üstüne delikli tahta yerleştirilmeli, kullanılmadığı zamanlarda da bu delik kapalı tutulmalıdır. 
Her kullanımdan sonra bir miktar sönmüş kireç çukura atılmalıdır. Çukurun çevresi uygun 
biçimde bez/branda ile örtülmeli, içeri su ve sönmüş toz kireç kabı yerleştirilmelidir. Yine 
tuvaletlerin hemen yakınına el yıkama yerleri de yapılmalıdır.  Yerleşim yerleri ve su 
kaynaklarından uzak, sineklere kapalı, koku çıkmayacak ve kolayca temizlenebilecek şekilde 
olmalıdır. İdeali bir aile için bir kabindir. Her kabinde bir musluklu bidon bulunmalı, 
kamplarda tuvalet hijyeni yakından izlenmelidir. 
 
1.2.2. Kuru Hela Çukurları 

 
Kuru hela çukurları suyu çok az olan yerlerde binaların dışına yapılan ucuz tesislerdir. 

Üstü örtülü bir çukurdur. Tabanı, geçirimli veya geçirimsiz olabilir. Yeraltı suyunun 
kirlenmemesi gereken yerlerde tabanı sızdırmaz yapılır. Buralarda biriken atık sular, belli 
sürelerle boşaltılırlar. Sızdırmalı olanlarda ise sulu kısım yeraltına sızar, kalan kuru kısım ise 
çukurda toplanır. Tabanı toprak hela çukuru dolduğu zaman boşaltılmaz, atık toprak 
yüzünden 50 cm kadar aşağıda bir mesafeye gelince üzeri toprak doldurulur ve üzerindeki 
kulübe başka bir çukura nakledilir. Çukurdaki atık 9 -12 ay sonra çıkarılır ve gübre olarak 
kullanılabilir. 

 

 
Şekil : 1.2: Kuru Hela Kesiti 
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Bu çukurlar, kuyuların yeraltı suyu akımına göre alt (mansap) taraflarında ve bakteriyel 
kirlenmeyi önlemek için 15 m ve kimyasal kirlenmeyi önlemek için ise 50 m den daha uzakta 
bulunmalıdır. Bu tür çukurlar bina temelinden en az 6 m uzakta açılmalıdır. Merkezi bir içme 
suyu sistemini besleyen su kuyuları yakının da bu tür çukurlar asla yer almamalıdır.   
Kullanma kolaylığı bakımından binalardan 50 m'den fazla uzakta yapılması uygun değildir. 

 
Hela çukuru, yeraltı su seviyesinin derin olduğu yerlerde dip tarafı hariç bütün yanları 

50 cm. kalınlığında taş duvarla örülmelidir. Yeraltı su seviyesi yüksek olan yerlerde açılacak 
kuru hela çukurunun taban ve kenarları, taş, tuğla ve betondan su sızdırmayacak şekilde 
yapılırlar. Çukurun üzeri yerel olanaklara göre kadranlarla desteklenmiş tahtalarla veya 
betonarme plakla örtülür. 
 
1.2.2.1. Kuru Helanın Faydalı Hacmi 
 

Geçirgen ve hela çukurunun yer altı suyuna dalmış olması halindeki nemli zeminlerde, 
faydalı hacim bir kişi için yılda 0.04 m³ (V = 0,04 m³/kişi yıl) olarak alınır. Bu miktar kuru 
zeminlerde 0,06 m³/kişi yıl dır. Çukurun çalışma süresine göre 5 kişilik bir aile için yapılacak 
hela çukurlarının minimum hacimleri ile faydalı derinlikler Tablo1.1’de verilmiştir. İnşaat 
sırasında faydalı derinliği 0,30 - 0,60 m’lik hava payı ilan etmek gerekir. Hela kesiti 0,80 m² 
olarak alınmıştır. 

 

Çalışma 
Süresi 

YIL 

NEMLİ ZEMİN KURU ZEMİN 
Faydalı 
hacim 

m3 

Faydalı 
derinlik 

m 

Faydalı 
hacim 

m3 

Faydalı 
derinlik 

m 
4 0.80 1.00 1.20 1.50 
8 1.60 2.00 2.40 3.00 

15 3.00 3.75 4.50 5.60 

Tablo 1 .1: Geçirimli zeminlerde kuru hela çukurunun faydalı hacim ve derinlikleri 
 

Çukur gereken hallerde ağaç, taş veya tuğla duvarlarla inşa edilir. (Yapı kazılarında, 
yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı 
yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sistem) 
 

Geçirimsiz zeminlerde veya yeraltı suyunun kirlenmemesi gereken yerlerde hela 
çukurları su sızdırmayacak şekilde yapılacaklarından, bunların faydalı hacimleri bir kişi için 
yılda 550 litre (0,5 m³/kişi yıl) üzerinden hesaplanır. Sıcak bölgelerde bu hacim % 20-25 
oranında eksiltilebilir. 
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Genel olarak aşağıdaki formül uygulanır. 
              K.N 
  V = ----------- 
               n 
 V= Çukurun faydalı hacmi 
 N= Helayı kullanan nüfus sayısı 
 n= Çukurun yılda boşaltılma sayısı 
 K= Bir kişi için alınacak hacim (m³/kişi yıl) 
 

0,80 m² kesitinde 5 kişi için yapılacak çukurların minimum hacimleri ve faydalı 
derinlikleri Tablo 1.2’de verilmiştir. Faydalı derinliği 0,30 - 0,60 m.lik hava payı 
eklenmelidir. 

 
Yıllık 

Boşaltma 
Sayısı 

SOĞUK BÖLGELER SICAK BÖLGELER 
Faydalı 
hacim 

m3 

Faydalı 
derinlik 

m 

Faydalı 
hacim 

m3 

Faydalı 
derinlik 

m 
1 2.75 3.50 2.25 2.80 
2 1.40 1.75 1.15 1.50 

Tablo 1. 2: Sızdırmasız kuru hela çukurunun faydalı hacim ve derinlikleri 

Subasman (suyun basmayacağı ilk kat yüksekliği) sel sularının içeri girmesini önlemek 
için hela tabanı tabii zeminden 25 cm. yüksek olacak şekilde yapılır ve çukur yanları toprak 
dolgu ile çevrilir.  

 

    
Şekil 1.3: Kuru Hela Kesiti 
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Döşeme, su basmana iyice oturmalı, haşare ve kemirici hayvanların içeri girmesini 
önleyecek şekilde aralıksız yapılmalı ve deliğe doğru eğim verilmelidir. Delik, tabanın 
kirlenmemesi için yeter uzunlukta (40 cm), çocukların çukura düşmemesi için de en çok  

18 cm genişlikte olmalıdır. 
Arka duvarla delik arasında en az 10 cm en çok 18 cm ve cihan 15 cm mesafe 

bulunmalıdır. Ayakların temizliği bakımından hafif eğim verilmek suretiyle ayak basacağı 
yapılmalıdır. Bundan başka deliğe katranla tecrit edilmiş saç, plastik veya çinkodan yapılmış 
ve kendi ağırlığı ile otomatik olarak açılıp kapanan hela ağzı kapağı konması ve üzerinin de 
tahta kapak kapatılması tavsiye edilir. Döşeme 3 cm kalınlığında tahta, aralıksız birbirine 
geçmiş yuvarlak ağaç veya betonarme olarak yapılabilir. 
 
1.2.2.2. Barınak (Kulübe)  
 

Mahremiyeti sağlamak, haşerenin içeriye girmesini önlemek, dış etkilerden korumak 
amacıyla çukurun üstüne çatılı bir kulübe yapılır. Hela döşemesinin kirlenmesini önlemek 
amacıyla barınak kesiti ihtiyaçtan büyük yapılmamalıdır. 

 
Giriş kısmının saçak altı yüksekliği en az 2 m olmalı ve deliğin gölgede bulunmasını 

sağlayacak bir çatı ile örtülmelidir. Çatıya önden arkaya doğru eğim verilmeli, saçak önden 
40 cm arka ve yanlardan da 20 cm olmak üzere taşırılmalıdır. Çatı su sızmasını önleyecek 
şekilde yapılmalıdır. 

Soğuk ve ılıman bölgelerde çukurdaki ve dışarıdaki ısı farkı dolayısıyla kokuların 
delikten çıkmasını önlemek için çukur bir boru ile havalandırılmalı ve boru barınak çatı 
seviyesine kadar çıkarılmalıdır. Sıcak bölgelerde yeteri kadar hava cereyanı olmadığından 
havalandırmadan vazgeçilebilir. Havalandırma ya kapının üst kısmında 20 cm ve altı 
kısmında 3 cm açıklık veya çatı ile yan duvarlar arasında 10-15 cm yükseklikte boşluk 
bırakılmak suretiyle sağlanmalıdır. 

Barınak inşaatında ahşap, tuğla, kerpiç, plastik veya saç malzeme kullanılabilir. 
Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak plastik modül kabinler kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 1.2: Modern tipte hazırlanmış hela kabini ve alafranga hela  
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Yararları: 
 Eğer hela için yer sorunu varsa dolunca boşaltılabilir. 
 Toprağın kirlenmesini önler. 
 Yüzeysel suları ve yer altı sularının kirlenmesini önler. 
 Kullanılması ve bakımı kolaydır. 
 Ucuzdur. 

Sakıncaları: 
 Koku sorunu vardır. 
 Delik açık kalınca sinek sorunu olur. 

 
1.2.3. Sulu Helalar  

 
Burada, tuvaletin hemen altına yer alan sifon içindeki su dolayısıyla, boru devamlı 

suretle kapalı olacağı için koku ve böcek problemi yaşanmaz. Her kullanım sonrası 2-3 
litrelik su ile tuvalet sürekli olarak yıkanır. Özellikle yer altı su seviyesi yüksek olan ve 
kayalık yerlerde ve su sızdırmaz şekilde inşa edilir. Bir konutun içine yerleştirilebilir. Uzun 
süre kullanılmaya elverişlidir. Havalandırma borusu hazne içindeki ağzının tıkanmaması için 
boru mümkün olduğunca döşemeye yakın yapılmalıdır. 

 
Şekil 1.4: Sulu tuvalet 

Sulu hela çukuru su ile sızdırmasız bir beton çukurdan oluşmaktadır. Çukurun üzerine 
bir hela kabini yapılır. Çukur kullanıma açılamadan önce su ile doldurulur. Sıvı atıklar su 
içinde anaerob ayrışıma uğramaktadır. Sıvı atıkların hacmi su içinde % 80 kadar azalır. 
Çukurdaki su ile karışık atıklar belli sürelerde vidanjör ile boşaltılır. Çukur içindeki su 
seviyesi sıvı atık giriş borusu seviyesi altına düşmemelidir. Su seviyesi düştüğü takdirde 
eklembacaklılar çukur içine girebilir veya ayrışma sonucu açığa çıkan gazlar hela odasına 
yayılarak pis kokulara neden olabilir. Çukurdan açığa çıkan septik sıvı ya dağıtım çukurlarına 
ya da septik çukura verilmelidir. Çukurdan açığa çıkan septik sıvı hiçbir zaman toprağa 
verilmemelidir. Bir sulu helanın sızdırmayan haznesine ilave edilen her litre suyun 
karşılığında aynı miktarda hazne sıvısının boşaltılması gerekebilir. Çıkan sıvı toprağa ve açık 
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çukurlara serbestçe akıtılamaz ve bahçe sulanamaz. Sızdırma çukuru yapılmalıdır. 
Boşaltılacak ayrışmış madde derin olmayan hendeklere gömülmelidir. 
 
1.2.3.1. Faydalı Hacim ve Çukur   
 

Çukurun boyutları kullanıcı sayısına göre değişmekle beraber ortalama 100x100x100 
cm boyutlarındadır.  5 kişilik bir aile için minimum faydalı hacim 1 m³tür. Genel helalarda 
adam başına 115 litre hesabıyla faydalı hacim hesaplanır. Faydalı derinlik 1-1,5 m arasında 
değişir. Çukur derinliği hesabında faydalı derinliğe 0,30-0,60 m arasında hava payı 
eklemelidir. Çukurlar yuvarlak ve dikdörtgen kesitli olabilir. Yuvarlak kesitlerde büz 
kullanılarak taban sızdırmaz hale getirilir. Sızdırmaz çukur taş, tuğla, beton veya 
betonarmeden yapılır. Döşeme alaturka hela tipindedir. Deliğin altında 10-15 cm. çapında ve 
çukurdaki suya en az 10 cm dalacak uzunlukta asbestli çimento, plastik veya döküm boru 
eklenir. Bu cins helalar geçici olmadığı için uzun müddet dayanıklı malzemeden inşa 
edilmelidir. 

Haznede atık (dışkı) toplanması, ayrışıma uğraması nedeniyle havalandırması 
zorunludur.Su üstündeki yüzücü çamurların hava borusunu tıkaması için boru mümkün 
olduğu kadar döşemeye yakın monte edilir. Havalandırma boru çapı 75 mm’den aşağı 
olmamalıdır. Havalandırma borusu, barınacak çatı seviyesine kadar çıkarılmamalıdır. 
  

  
Şekil 1.5: Aile tipi sulu hela 
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1.2.3.2. Çukurdaki Suyun Uzaklaştırılması 
 

Çukurdan çıkan su, pis ve ayrışım durumunda olduğundan açığa verilmemelidir. Genel 
olarak adam başına günde 9 litre suyun taşacağı hesap edilmelidir. Pis sular 150 mm’lik bir 
boru ile uygun şartlarda akarsuya verilir. Akarsu olmadığı takdirde sızdırma çukuru veya 
yeraltı sulaması ile zararsız hale getirilir. Çıkış borusu ağzı şekil 1.4’te görüldüğü gibi yüzücü 
çamurun akmaması için bir T parçası ile donatılır. Genel helalar her 10-12 kişiye bir hela 
düşecek şekilde hesaplanmalıdır. 

 
Yararları: 
 

 Konutun içine yerleştirilir ve estetik yönüyle tercih edilir. 
 Uzun süre kullanmaya elverişlidir. 
 Yer altı su seviyesi yüksek olan ve kayalık yerlerde uygulama alanı bulur. 

 
Sakıncaları: 
 

 Sulu helalar devamlı kullanılma ve bakıma ihtiyaç gösterir. 
 İlk maliyetinin yüksektir. 
 Soğuk bölgelerde iyi çalışmaz.  
 Bu sistem günlük çalışma ve kullanım ister.  

 
1.2.4. Kompostlaştırma Tuvaletleri 
 

Organik atıkların, havalı olarak kompostlaştırıldığı tuvaletlerdir. Hava ihtiyacı, 
havalandırma borusu ile 12 voltluk bir havalandırma fanı ile sağlanabilir. Üç şekilde 
uygulanır.  

 Kesikli uygulama: Atık, 12 ay boyunca kompostlaştırmaya tabii tutulur.  
 Kompost belli sürelerle alınarak yapılan uygulamadır. 
 Kompostlaştırmanın yer seviyesinin üstünde yapıldığı uygulama: Oluşan sızıntı 

suyu, yapay sulak alanlara veya araziye direkt olarak uygulanır. 
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Şekil 1.6: Kompostlaştırma tuvaleti 

 
1.2.5. Sifonlu Hela 
 

Bir hela taşına ilave edilmiş bir sifondan (küvet) ibarettir. Aslında özel tip bir hela 
değildir. Çukurlu ya da delme çukurlu heladan farkı kullanılan hela taşındadır. Burada hela 
taşına eklenen özel yapılmış küvet bulunmaktadır. Küvetin altında 1.25-3,75 cm derinliğinde 
ve içinde sürekli su bulunan deveboynu şeklinde bir boğaz vardır. Atıkları çukura atmak yani 
küveti boşaltabilmek için 1-3 litre su dökülmesi yeterlidir. Bu tip helanın taşının normal 
tipteki hela taşlarına göre en büyük yararı, boğazda sürekli olarak su bulunması nedeniyle 
koku ve sinek sorunu olmamasıdır. Ucuzdur ve konut içine yapılabilir. Yeterli suyun olmadığı 
yerlerde kullanılmaz. 

 

 
Şekil 1.7: Sifonlu helanın üstten görünüşü 
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1.2.6. Delme Çukurlu Hela  
 

Toprak burgu ya da sonda ile 40 cm çapında daire şeklinde 4-8 metre derinliğine kadar, 
genel olarak altı metre delinerek yapılır. Delmek için 40 cm’lik burgu, burgu aksı, enerji, 
sehpa, çıkrık ve bir burgu kılavuzu gerekir. Deliğin etrafının toprakla doldurulması iyi olur. 
Toprak dolgu 50 cm genişliğinde, iyice sıkıştırılmış ve mümkünse düz taşlarla kaplanmış 
olmalıdır. 
 
Yararları: 
 

 Çukurlu helalarda olduğu gibidir. 
 
Sakıncaları: 
 

 Yapım için özel bir ekipmana ihtiyaç bulunmaktadır.  
 Yer altı suyunun kirlenmesi riski dolayısıyla, fazla delinemediği takdirde 

kullanım süresi kısıtlıdır.  
 Çukurun iç kısmının yıkılma tehlikesi olduğu gibi yağış suları ile de yıkılabilir. 

Yıkılmaması için çukurun üst kısmı, beton veya tuğla ile desteklenmelidir. Bu da 
maliyeti artırır.  

 Desteklenen bu kısım, çabuk kirlenir ve sinek problemi çıkar. 

 
Şekil 1.8:  Delme çukurlu hela 
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1.2.7. Kovalı Hela  
 
Bu tesis içindeki atıkların bulunduğu ve sık sık boşaltıldığı ve temizlendiği bir kovadan 

oluşur. Kullanımı sınırlıdır. Uygulamada yararından fazla sakıncaları bulunmaktadır. Çoğu 
zaman sineklerin üremesine neden olur. Maliyet ve masrafı çoktur. 

 
Şekil 1.9: Kovalı hela kesiti (1-Hela kapağı, 2-Kova alma kapağı, 3-Kova, 4-Çukur) 

 
1.2.8. Asılı Hela 
 

Özellikle geri kalmış ülkelerde kullanılan ilkel bir sıvı atık zararsızlaştırma yöntemidir. 
Bir akarsu veya durgun su birikintisi üzerine kurulan bir hela odasından oluşur. Sıvı atıklar 
direkt olarak akarsuya verilir ve suda anaerob ortamda ayrışıma uğrarlar. Asılı tip hela 
akarsular üzerinde kurulacaksa bağlantı yönünün aşağı tarafında yerleşim yeri 
bulunmamasına  özen gösterilmelidir. Ayrıca asılı tip helaların bulunduğu su kütlelerinde 
içme veya kullanma suyu olarak yararlanılmamalıdır. 

 
Şekil 1.10: Asılı helanın şematik görünüşü 
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1.2.9. Kimyasal Hela 
 
Özellikle uçak, tren, vapur gibi ulaşım araçlarında kullanılan hela tipidir. Bu tip hela 

madeni 500 litrelik depodan oluşur. Depo kullanıma başlamadan önce kötü kokuların 
önlenmesi ve kısmi çöktürmeyi sağlamak için 50 litre su ve 12 litre sudkostik karışımı ile 
doldurulur. Seyahat sona erdikten sonra depo boşaltma kapağından vidanjörler tarafından 
boşaltılır ve kanalizasyon sistemine verilerek zararsız hale getirilir. 

 
Şekil 1.11: Kimyasal hela 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki işlem basamaklarını uyguladığınızda mevzuat doğrultusunda toplama ve 
uzaklaştırma sistemi (kanalizasyon)  dışında kalan sıvı atıkların bertarafının sağlığa 
uygunluğunu kontrol yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kanalizasyon olmayan veya yapılması 
mümkün olmayan yerler de sıvı atıkların 
imhası ve uzaklaştırılması ile ilgili 
mevzuatı inceleyiniz 

 Resmi Gazete, internet ve kütüphaneden 
yaralanınız. 

 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre 
Kanunu, Köy Kanunu, Lağım Mecrası 
İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde 
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel 
Atık Su Arıtımı Yönetmeliği, Atık 
Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj 
Yönetmeliği, Atık Su Arıtma Tesisleri 
Teknik Usuller Tebliğini inceleyiniz. 

 Yapılan son değişikliklere dikkat ediniz. 
 Mevzuat doğrultusunda kanalizasyon 

sistemi bulunmayan ve inşaası mümkün 
olmayan yerlerde yapılacak tesislerin 
neler olduğunu ve hangi özellikleri 
taşıması gerektiğini inceleyiniz. 

 Binalarda oluşan atık sıvıları toplayıp, 
uzaklaştıran sistemler olmazsa iskân izni 
verilmez. 

 Mevzuat doğrultusunda kanalizasyon 
sistemi bulunmayan ve inşaası mümkün 
olmayan yerlerde yapılan helaları 
kontrol ediniz 

 Sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeden toplanmasına dikkat 
ediniz 

 Sıvı atıklar açık yerlerde değil, kapalı 
yerlerde toplanmalıdır. 

 Yüzeysel toprak tabakasını, yerüstü ve 
yer altı su kaynaklarını kirletip 
kirletmeyeceğine dikkat ediniz 

 İnsan, hayvan ve özellikle 
eklembacaklılar ile sıvı atıkların 
temasının önlenip önlenmediğine dikkat 
ediniz. 

 Kötü koku ve görünümüne dikkat 
ediniz.. 

 Yapımı ucuz, kullanımı kolay ve 
toplumun geleneklerine uygun olmalıdır. 

 Helaların mevzuata ve tekniğine uygun 
olarak inşaa edilip edilmediğine dikkat 
ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Mevzuat doğrultusunda kanalizasyon 
sistemi bulunmayan ve inşaası mümkün 
olmayan yerlerde yapılacak tesislerle 
ilgili eğitim veriniz. 

 İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar 
alınız 

 Yetişkin eğitimi kriterlerine uyunuz 

 Mevzuattan sıvı atıkların çevreye 
gelişigüzel atılmaması için yasal 
yaptırımları inceleyiniz 

 Uymayanlar hakkında cezai yaptırımları 
mevzuata uygun olarak uygulayınız 

 Sıvı atıkların meskûn mahalden 
uzaklaştırılması ile toplanması 
hususlarına uymayan kurum ve 
kuruluşlara yapılan yaptırımları ve 
izlenecek yola dikkat edin 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum 
kuruluşlara gönderiniz. 

 Sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara 
eksiksiz, zamanında ve resmi yazıyla 
bildiriniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı atıkları zararsızlaştırmak yapılan tesislerde 

aşağıdakilerden hangisine doğru değildir? 
 

A) Kullanılan yöntem yüzeysel toprak tabakasını, yerüstü ve yer altı su kaynaklarını 
kirletmemelidir. 

B) Hayvanlar ve özellikle eklembacaklılar ile sıvı atıkların teması önlenmelidir. 
C) Yapımı ucuz, kullanımı kolay ve toplumun geleneklerine uygun olmalıdır. 
D) Sıvı atıklar açık yerlerde değil, kapalı yerlerde toplanmalıdır.  
E) Sıvı atıkların kötü kokuları ve olumsuz görünümleri nedeni ile açıkta bırakılmalıdır. 

 
2. “Belediyelerce kanalizasyonu yapılmış olan yerlerdeki bütün bina ve genel yerlerde 

oluşan pis suların bu kanallara bağlanması zorunludur.” ifadesi aşağıdakilerden 
hangisinde belirtilir? 
A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  
B) 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu  
C) Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 

Yönetmelik  
D) Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği  
E) Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi insan boşaltım sistemi artıkları olan dışkı ve idrarın 

boşaltılması ve uzaklaştırılması amacıyla tasarlanmış sabit düzenekler ile bunların 
yerleştirildiği kapalı mekânlardır. 
A) Tuvalet   
B) Alaturka tuvalet 
C) Alafranga tuvalet 
D) Pisuvar   
E) Kuru Hela   

4. Aşağıdakilerden hangisi özellikle belirli bir bölgede geçici yerleşim durumlarında (izci 
kampları, savaş, askeri tatbikatlar, doğal afetler vb.) geçici süre için kullanılan sıvı atık 
izale yöntemidir? 
A) Kuru Hela Çukurları 
B) Kimyasal Hela 
C) Sulu Hela 
D) Açık Hela Çukuru  
E) Kovalı Hela  

 
DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 
Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı atıkların 

yerinde tasfiyesinde kullanılan küçük ünitelerin sağlığa uygunluğunu kontrol edebileceksiniz. 
 

 
 

 
 Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı atıkların zararsızlaştırma yöntemleri nelerdir? 

Araştırınız 
 Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı atıkların yerinde tasfiyesinde kullanılan küçük 

üniteler nelerdir? Araştırınız 
 Çevremizdeki bulunan sıvı atıkların zararsızlaştırma sistemleri ilgili tesisleri  

inceleyip, görevli personelden bilgi alınız. 
 Konuyla ilgili olarak topladığınız bilgi ve dokümanlar ile dosya oluşturarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız  
 

2. SIVI ATIKLARIN YERİNDE TASFİYE 
EDİLMESİ 

 
Sıvı atıkların uzaklaştırılması için mevzuata uygun olarak,  insan ve çevre sağlığına 

zarar vermeden uygun yöntemler belirlenerek, uygulanmalıdır. Normal, geçirimli ve 
geçirimsiz zeminler yerinde arıtma teknolojilerinin uygulanmasında önemli bir kriterdir. 
 

Bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz.  
 

 Seyreltme veya su kitlelerine deşarj: Sıvı atıkların derin deniz deşarjları, 
yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tespit edilen 
alıcı ortamlarda, denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak 
amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve 
difüzörlerle deşarj edilmesi esasına dayanır. Derin deniz deşarjı ile denize 
boşaltılan sıvı atıkların“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde verilen kriter ve 
kıstaslara uyulmalıdır. 
 

 Sulama veya araziye verme:  Sıvı atıkların mevzuatta (Su Kirliliği Kontrolü ve 
Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği ) belirtilen parametreler temelinde 
yapılacak analiz sonuçlarına göre yapılacak değerlendirme neticesinde sulama 
suyu olarak kullanılmasına izin verilir. Bu yöntemde uygulama yüzeye dağıtma 
ve yeraltına verme şeklindedir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2. 1. Foseptik (Septik Tank)  
 

Foseptik çukurları kanalizasyon sistemi bulunmayan ve inşaası mümkün olmayan 
yerlerde atık su bertarafı için kullanılan yapılardır. Septik tank olarak da adlandırılan 
foseptikler tekil veya grup konutlardan gelen evsel atık suları alan sızdırmaz bir ön arıtma 
haznesi olup; çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin atık sudan ayrılması sıvı kısmın 
havuzdan çıkışından önce organik maddenin bekletilmesi ve çürümesine imkân vermek üzere 
tasarlanır. Çıkış sularının arıtılması ise ek bir sistemle tamamlanmalıdır.  

 
Foseptikler, şehir şebeke suyuna bağlı veya şebeke suyu olmadığı halde bol su kullanan 

binalar için uygulanır. Buna binaların bütün atık sulan verilebilir. Foseptikten çıkan atık 
suların giderilmesi zorluklara neden oluyorsa o zaman foseptiğe yalnızca hela bağlantısı 
yapılır. 

Yağmur suları hiçbir şekilde foseptiğe verilmez. Foseptiklerin işlenmesinde ana prensip 
katı maddelerin tutulup çürütülmesi, sıvı kısımlarında çıkıştan alınarak zarar vermeyecek 
şekilde giderilmesidir. 

 
Şekil 2.1: Çift gözlü septik tank 

 
Otel ve moteller 1 yatak 
Sanayi pis suyu olmayan atölye ve fabrikalar 2 kişi 
Lokanta ve aşevleri 3 sandalye 
Büro ve ticarethaneler 3 kişi 
Lokantalı kulüp ve lokaller 7 sandalye 
Lokantasız kulüp ve lokallerle gündüzlü 
okullar 

10 sandalye 

Yazlık kır gazinoları 15 sandalye 
Lokantasız sinema ve spor sahaları 30 sandalye 

Tablo 2.1: Foseptiklerin hesabında bir kişiye eşdeğer alınacak değerler 

 
2.1.1. Çürütme Tipi Foseptikler (Çok Gözlü Septik Tanklar) 

 
Kanal şebekesi olmayan kırsal yerleşim alanlarındaki münferit bina veya küçük 

yerleşim gruplarının atık sularının bertarafı için uygulanabilecek kullanışlı bir sistemdir. Üstü 
kapalı çöktürme çukurlarından ibarettir. Bunlar genellikle iki, üç veya dört gözlü olabilir. 



 

 25

 
Resim 2.1: Çok gözlü septik tankların inşaa edilmesi 

 

    
Şekil 2.2:  Üç gözlü (yatay akımlı ) ve iki gözlü (dikey akımlı)  çürütme çukuru 

 
Çamurun büyük bir kısmı ilk gözde toplanır. Faydalı hacim, 200 L/N’e göre hesaplanır. 

Bir biyolojik faaliyetin de olması isteniyor ise 1000 L/N’ye göre bir boyutlandırma yapılması 
gerekmektedir. Bekletme süresi 2 gün civarındadır. Su yüksekliği, 1.2-2 m aralığında 
alınabilir. En küçük hacim 3 m3 olup, dipteki çamur yılda 2 defa boşaltılmalıdır. İki 
gözlülerde ilk göz toplam hacmin 2/3’ü kadardır. Üç gözlülerde ise ilk göz toplam hacmin 
yarısı, diğer iki göz eşit hacimlidir. Septik tank çıkışında askıdaki katı madde kaçışını 
önlemek üzere çıkış borusu üzerine elek de yerleştirilebilir. Bu tip foseptiklerde çıkıştan akan 
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su ayrışmıştır. Arıtım için fazla oksijene ihtiyaç vardır. Bu tipler daha çok çıkan suyun 
sızdırma suretiyle giderilebileceği yerlerde tercih edilir. Pis su bir gözden diğer bir göze 
geçerken en uzun mesafeyi alacak şekilde düzenlenir. Sızdırmalı veya sızdırmasız yapılabilir. 
 
2.1.2.  İki Katlı Septik Çukurlar (İmhoff Tankı) 
 

İki katlı çukurlarda, üst kat çöktürme, alt kat ise çürütme için kullanılır. Üst gözde katı 
maddeler çökeltilerek alttaki çürütme deposuna düşer. Katı maddelerin gazlanarak yüzdüğü 
zaman üst göze ulaşmaması için önlem alınır. Bu tip foseptikler, genellikle ince kenarlı 
betondan veya beton bilezikler halinde yapılırlar. Üzerinde bir giriş kapağı bulunmalıdır. Su 
sızdırmaması gerekiyorsa o zaman yalıtım malzemesi kullanılmalıdır. Verimi, mekanik 
arıtmadaki kadardır. Üstteki çöktürme havuzu 30 L/N, alttaki çamur çürütme kısmı ise 60 L/N 
esasına göre hesaplanmaktadır. 

 

  
Şekil 2.3: İki katlı tasfiye çukuru 

 
Foseptikten çıkan atık sular katı maddelerden ayrışmış ancak yeterli biyolojik arıtıma 

tabi tutulmuş olmadığından sağlığı tehdit etme özelliğini kaybetmemiştir. Foseptikten çıkan 
septik sıvılar uygun yöntemle deşarj edilmeleri veya düzenli olarak vidanjör aracılığı ile 
alınarak, arıtım ünitelerine taşınıp zararlaştırılır. 
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Şekil 2.4: Foseptiklerin vidanjörle temizlenmesi 

2.2. Yavaş Kum Filtreleri  
 
Septik tank çıkışı, yavaş kum filtreleri ile kontrollü bir şekilde arıtılıp dezenfekte 

edildikten sonra alıcı ortama verilebilir. Filtre kalınlığı 60-90 cm olabilir. Üç değişik şekilde 
uygulanmaktadır. Bunlar, kum filtre hendekleri, (gömülmüş) kesikli ve geri devirli çalışan 
filtrelerdir. Basit olarak işletilmeleri, en önemli üstünlükleridir. Ancak, büyük alan 
gerektirirler. Alan ihtiyacı, stabilizasyon havuzları kadar büyük değildir. 
 
2.2.1. Kum Filtre Hendekleri  
 

Kum filtre hendekleri yaklaşık olarak, 0.5 m taban genişliğinde ve 1.20 -1.50 m 
derinlikte hendeklerden ibarettir. Önce tabana süzülen suyu uzaklaştırmak için 100 mm 
çapında drenaj boruları döşenir. Bunun üzerine 0.60 m yükseklikte köşeli kumdan filtre 
tabakası konur. Filtre tabakasının üstüne de 100 mm çapındaki drenaj boruları ile pis su isale 
hattı döşenir. Ek yerlerinin üst kısmında karton ile örtülmesinden sonra 0.30 m yükseklikte 
kum – çakıl malzemesi, bunun üstü de kazı malzemesi ile doldurulur. Her iki drenaj hattına 
havanın kolayca girmesi sağlanmalıdır. Gerekli görülürse hava bacası konur. 
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Şeki 2.5: Yavaş kum filtreleri 

 
2.3. Uzun Havalandırmalı Paket Arıtma Sistemleri 

 
Septik tank çıkışı, havalandırma bölmesine verilir. Gerektiğinde yüzeyde büyümeyi 

sağlamak üzere, dolgu malzemesi kullanılabilir. Havalandırma bölmesi yüksek çamur 
yaşlarında çalıştırılır. Döner biyolojik diskler de, septik tank çıkışını arıtmak üzere 
kullanılabilirler.  
 
2.4. Küçük Membran Biyoreaktör Sistemleri 
 

Hayat standardı yüksek yerleşim yerleri için uygulanabilecek bir yöntemdir. Septik 
çıkışı, ayrı bir havuz içerisine daldırılmış membran ile vakum altında çekilmektedir. Vakum 
sırasında, havanın da verilmesi gerekmektedir. Membrandan süzerek elde edilen su, sulama 
suyu olarak geri kullanılabilecek kalitededir.  
 
2.5. Sızdırma Sistemleri  

 
Yeraltına sızdırmada pis su, uygun görülecek bir ön tasfiyeden sonra satha çok yakın 

mesafeden toprak içine dağıtılır. Dağılma sahasında ön tasfiyeden geçmiş pis sular kapiller 
(kılcal) yükselme ile bitkilerin köklerine erişir. Yeraltı sızdırması için, üzerinde ağaç 
bulunmayan yeteri kadar büyük, uygun zemin ve uygun yeraltı su seviyesini haiz araziye 
ihtiyaç vardır. Yeraltı suyundan faydalanılan yerlerde yeraltı sularının kirletilmemesine 
özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yeraltına sızdırma yukarıda belirtilen şartlara uygun 
yerlerde pis suların yok edilmesi için ideal bir sistemdir. 

 
Tasfiye tesisleri yer seçiminde de bunların kuyu, kaynak, koruma alanlarından ve 

binalardan yeteri kadar uzakta bulunmasına dikkat edilmelidir. Özellikle sızdırma 
çukurlarının inşası halinde bunların yeraltı suyunu kirletmemesi ön planda tutulmalıdır.  
 

Tasfiye tesisinin taban ve dış duvarları su sızdırmaz şekilde inşa edilir. Çevresinin 
duvarlı olması halinde, duvar basınca dayanıklı taşlardan ve yürürlükteki mevzuata uygun 
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malzemeden yapılmalıdır. Yerinde dökülen beton veya prefabrike parçaların uygulanmasında 
mevcut şartname ve standartlar göz önünde tutulmalıdır. 
 

Kurak mevsimde yeteri kadar su akıtan akarsulara (pis suyun 30 misli debide) verilecek 
sıvı atıklar için çamur tutulması yeterli olabilir. Ancak bu zamana kadar kötü bir durumun 
meydana gelmemiş ve bundan sonra da meydana geleceğinin beklenmemesi, içme su temini 
ve plajlar bakımından herhangi bir sakıncanın mevcut olmaması gereklidir. En alçak su 
seviyesinde ve tam yükleme anında nüfus başına en aşağı 10 m²lik su yüzeyinin mevcut 
olması halinde pis sular gölet ve göllere verilebilir. 
 
 

 
Şekil 2.6: Normal zeminlerde sızdırma yatağı tasarımı 

 
 

 
Şekil 2.7:Normal zeminlerde septik tank sonrası sızdırma çukuru ve sızdırma yatakları. 
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2.6.1. Sızdırma Kuyuları (Çukurları) 
 

Bunlar derin kuyulardır. Su seviyesi derinlerde olmalıdır. Çukurlar, 2-4 m genişliğinde 
ve 3-6 m derinliğinde olabilir. Genellikle, yan duvarlardan sızma olur. Hidrolik yük, 8-16 
L/m2 gündür.  

 

 
Şekil 2.8.: Sızdırma kuyusu 

 
2.6.2.Sızdırma Boruları 
 

Sızdırma boruları, bir ön arıtmadan geçen atık suların, yeraltına döşenmiş bir boru 
şebekesi ile zemine sızdırılmasıdır. Sızdırma borusu şebekesinin uzunluğu, kişi başına L=10-
20 m olacak şekilde belirlenir. Burada, tabi zemin yapısının da önemi vardır. Boru hattı 
uzunluğu, kişi başına kum ve çakıllı zeminlerde 10 metre, killi kumda 15 metre ve kumlu 
kilde 20 metre alınabilir. Ön arıtma olarak genellikle çok gözlü septik tanklar kullanılır. 
Sızdırma borusu çapı 100 mm olup, takriben 60-90 cm derinliğe döşenir. Boruların eğimi, 
1/400-1/500 arasında olmalıdır. Dik arazilerde düşüler yapılabilir. Sızdırma borularının 
sonuna havalandırma bacaları yapılır. Boru hendeği öncelikle 100 mm yükseklikte ve hendek 
genişliğinde çakıl ile doldurulur. Bunun üzerine sızdırma borusu döşenerek, borunun üst 
kısmı en az 5 cm kalınlığında tabana döşenen malzeme ile kaplanır. Sızdırma borularının 
bağlantı yerlerinin üst kısımları karton ile kaplanır ve bunun üzeri kazı malzemesi ile 
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doldurulur. Sızdırma borularının son kısımlarının boru hattına dikey olarak birbirleriyle 
bağlanması iyi bir işletim sağlar.    
 
2.6.3. Kum Dolgulardan Sızdırma 
 

Arıtma işlemi, düzenli olarak dolgu malzemesi yerleştirilmiş bir yatak boyunca suyun 
aşağıya doğru hareketinden oluşmaktadır. İki ana giderme mekanizması vardır. Bunlar, 
filtreleme ve oksidasyondur. Yüzeysel filtrelemede, askıda katı maddeler filtre yatağının 
yüzeyinde organik maddelerin bir kısmı ile birlikte giderilir. Yatak içine yerleştirilmiş 
malzeme ise mikroorganizmaların büyümesi için bir destek tabakası oluşturur ve yüzeyde 
tutunma ile büyüme meydana gelir. Mikroorganizmaların büyümesi için gerekli oksijen, 
yüzeyden aşağıya doğru suyun hareketi neticesinde oksijenin yatağın taban kısmına kadar 
difüze olması ile elde edilir. Bu şekilde azot ve çözünmüş “Kimyasal Oksijen İhtiyacı”  (KOI) 
giderimi sağlanabilir. Kum taneleri veya toprak tabakası bakterilerin yaşaması için uygun 
ortam oluşturur. Havalı bakteri, destekleyici yatağa (kum) tutunarak gelişimini sürdürür. 
Yatakta doğal silis kumu veya yıkanmış kum kullanılabilir. Kumun tane çapı, 0.25 mm ve 0.4 
mm olabilir. Bu sistemde dikkat edilecek en önemli husus, atık suyun yatak üzerine homojen 
bir şekilde dağıtılmasıdır. Zemin bir miktar kazılabilir. Zemin geçirimsiz ise tabana membran 
tabakası sermeye gerek yoktur. Geçirimli zeminlerde tabana membran tabakası serilir ve 
üzerine drenaj boruları yerleştirilir. Drenaj borularının üzerine ise kum tabakası serilir ve atık 
su yüzeyden özel dağıtma boruları ile dağıtılır.   
 

Bu tür bir tesiste başlıca, aşağıdaki birimlerin bulunması gereklidir:  
 Ön arıtma,  
 Çöktürme sistemi (septik tank),  
 Depolama tankı, dağıtım sistemi,  
 Filtre yatağı ve drenaj (toplama) sistemi.  

 
Gerekli yüzey alanı, kişi başına 1.5 m² alınabilir. Patojen mikroorganizma giderimi 

amaçlanmaz. 80 cm’lik bir filtre yatağı kalınlığı yeterlidir. Bu sistem ile çıkışta, 25 mg/L’nin 
altında BOI5, 90 mg/L’nin altında KOI ve 30 mg/L’nin altında askıdaki katı madde elde 
edilebilir.  
 
2.6.4.Dolgu Kum Malzemesi İçerisinden Yeraltına Sızdırma (Yığma Sistem) 
 

Yeraltına sızdırma, septik tank çıkışının zemin üzerinde teşkil edilen bir dolgu 
malzemesi yığını içerisine yerleştirilmiş özel bir dağıtıcı boru ile önce dolgu malzemesi 
içerisine sonrasında ise zemine sızdırılmasıdır. Bu sistemde zaman zaman tıkanan dolgu 
malzemesinin değiştirilmesi mümkündür. Atık su, ilk etapta dolgu malzemesi ile karşılaştığı 
için, doğrudan zemine sızdırmaya göre daha iyi verim sağlanır.  
 
2.6.5. Hızlı İnfiltrasyon 
 

Kum gibi geçirimli zeminlerden atık suların yeraltına sızdırılması prensibine dayanır. 
Sızan sular, kuyu ve galerilerle alınabileceği gibi yeraltı sularının beslenmesi amacı ile de 
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kullanılırlar. Sızma hızı, 10-61 cm/gün veya daha fazla olan zeminler tercih edilir. Yeraltı su 
tabakası hakkında bilgi sahibi olmadan bu işlem uygulanmamalıdır. Ön arıtma olarak, ön 
çöktürme (septik tank) işlemi uygulanabilir. Hidrolik yük, normal hızlı sistemlerde 0.1-1.5 
m/hafta ve yüksek hızlı sistemlerde ise 1.5-2.1 m/hafta arasında değişir.    
 

 
Şekil 2.9: Hızlı infiltrasyon 

 
2.6.6.Arazi Üzerinde Akıtma 
 

Bu metot ile eğimli bir arazinin üst tarafından akıtılan atık sular, bitki örtüsü arasından 
akıtılarak, aşağıdaki toplama hendeklerine ulaşır. Aşağıya doğru akma esnasında, arıtma 
gerçekleşir. Arazi eğimi, % 2 ile 8 arasında, yeraltı su seviyesi 0.6 m’den daha derinde 
olmalıdır. Soğuk havalarda verim düşer. Bir ön arıtmadan geçen atık Sular için hidrolik yük, 
0.8-1.8 cm/gün’dür. Eğer bir biyolojik arıtma çıkışı veriliyor ise hidrolik yük 2.1-5.7 cm/gün 
olabilir. Yüksek konsantrasyonlu atık sular için organik yük, 44.8-112 kg/ha/gün’dür. Bu 
sistemlerin çalışması, 6-8 saat besleme, geri kalan 16-18 saat dinlenmeye bırakmak 
şeklindedir. 
 
 

 
Şekil 2.10: Arazi üzerinde akıtma sistemleri 
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2.7. Yeraltına Daldırma  
 
Pis suyun yeraltına daldırılması genellikle uygun değildir. Yeraltına sızdırmanın veya 

akarsulara vermenin mümkün olmadığı hallerde yeraltı kaptajlarının kirlenmemesinin 
emniyet altına alınmış olması ve komşu bina ve arsaların zarar görmeyeceğinin tespit 
edilmesi şartıyla bu usul uygulanabilir.  
 

Daldırma tesisi bir ön arıtım ile buna bağlanan sızdırma çukurundan oluşur. Ön arıtım 
tesisi, çamur tutma tesisinden veya biyolojik arıtımdan ibarettir. Sızdırma kuyusu; açık 
tabanlı ve sızdırıcı çevreli kuyulardır. Bu kuyular, tane büyüklüğü aşağıdan yukarıya azalan 
malzeme ile doldurulur. Üst tabaka su alabilen ince malzemeden ve diğerlerine göre daha az 
yükseklikte alınır. Bundan başka sızma etkisinin attırılması amacıyla çukurun dış çevresinin 
çakıl gömlek içine alınması önerilir. Sızdırma kuyularının trafik yüküne dayanıklı kapak ve 
havalandırma bacası ile donatılması şarttır. 
 
2.8. Yasal Uygulamalar 
 

Yerleşim yerlerinde sıvı atıkların uygun yöntemlerle ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak toplanması, uzaklaştırılması, izale ve bertarafı fert, toplum ve çevre sağlığı 
açısından önem arz etmektedir. Çevreyi korumak, çevre sorunlarını giderme çabalarının 
hareket noktası olan sorunları bilmek ve tanımakla mümkündür. Bütün bunları önlemek, 
toplum sağlığını korumak için kurum ve kuruluşlar arasında dağılan ve bu kurum ve 
kuruluşların kendi özel kanunlarına göre yaptıkları çalışmaları bilmek, problemin sahibini 
tanımak hizmette yardımcı olacaktır. 

Sıvı atıkların bertarafında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm ve 
Kültür Bakanlığı, İller Bankası,  Yerel Yönetimler ( İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy İhtiyar 
Heyetleri) kendilerini ilgilendiren mevzuatları ile sorumludurlar. 
 

Örneğin: 
 
 Kanalizasyon yapımı mümkün olmayan yerlerde yapılacak foseptiklerin teknik 

özellikleri ve şartları Sağlık Bakanlığınca tayin ve tespit edilir. (Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu, 245; Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde 
Yapılacak Çukurlara Alt Yönetmelik, tümü) 
 

 Büyükşehir dâhilindeki kanalizasyon tesislerini kurmak, işletmek görevi 
büyükşehir belediyelerine verilmiştir. (3030 sayılı Kanun, 6/g) 
 

 Lağım ve mecralar tesisatı (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 20/2) ile her türlü atığın 
izalesi ve imhası (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 20/5) belediyelerin umumi 
hıfzıssıhha hizmetlerine taalluk eden işlerdendir. 
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 Foseptiklerin belirli aralıklarla temizlenmesi ve uygun şekilde uzaklaştırılması 
amacıyla araç temin etmek ve ücret karşılığında halka tahsis etmek belediyelerin 
görevidir. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 245) 

 
 Köye getirilen su gübrelikten geçiyorsa yolunu değiştirmek (Köy Kanunu, 

13/2)köyün her evinde üstü kapalı ve kuyulu veya lağımlı bir hela yapmak ve 
köyün uygun bir yerinde herkes için kuyusu kapalı veya lağımlı bir hela yapmak 
köylünün mecburi işlerindendir, (Köy Kanunu, 13/5) 
 

 Belediyecilerce kanalizasyonu yapılmış olan yerlerdeki bütün bina ve umumi 
yerlerin pissuların bu kanallara bağlanması zorunludur. Ancak bu imkânı 
bulunmayan durumlarda Foseptik uygulamasına gidilebilir. (Lağım Mecrası 
Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Dair Yönetmelik) 

 
Özellikle kanalizasyonu bulunmayan veya yapılması mümkün olmayan yerlerde; 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Şehir ve Kasabalar Hıfzıssıhhası başlıklı onbirinci Başlık 
(Bab), Mecralar ve Müzahrefat (süprüntüler/pislik)İmhası" İkinci Bölüm), Lağım Mecrası 
İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği ve Atık Su 
Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği hükümleri uygulanır. 

 
Örneğin:  

 Akarsuların kirlenmesine neden olabilecek tesisat yapılması 
yasaklanmıştır.(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 242) 

 Belediyelerce yaptırılmış kanalizasyon tesislerinin sakıncası olmadığı kabul 
edilmedikçe ve onaylanmadıkça akarsulara akıtılması yasaktır. (Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu, 244) 

 Teknik hususlar çerçevesinde mecra içeriklerinin imhası için kullanılacak 
alanların konutlardan uzakta olması ve başka amaçlar için kullanılmaması 
gerekmektedir. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 244) 

 İnsan atıklarının her çeşit tarım işlerinde gübre olarak kullanılması 
yasaktır.(Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 245) 

 Her türlü atıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamına 
boşaltılması yasaktır. (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 26/D) 

 Kanalizasyon ve umumi arıtma tesisleri yapılıncaya kadar Lağım Mecrası İnşası 
Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Alt Yönetmelikte belirtilen 
arıtım tesislerine ve çukurlara bağlantı yapmayanlara iskan müsaadesi verilmez. 
(Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Alt 
Yönetmelik, 3) 

 
Konunun halk sağlığı açısından değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığınca yapılır. 

Belediyelerce yapılan veya yaptırılan kanalizasyon işlerinin kabulü Sağlık Bakanlığı,  Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankasının görevleri arasındadır ve temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleştirilir.  
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Kanalizasyon sistemi bulunmayan ve inşası mümkün olmayan yerlerde uygulanacak 
esasları yerine getirmeyenler hakkında mevzuata hükümleri uygulanır.  Özellikle İl ve İlçe 
Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinde kararlar alınarak uygulanması sağlanır. Bu konuda ilgili 
birimlere (Belediye, Köy İhtiyar Heyetleri, şahıslara ) gerekli bilgilendirme yapılmalıdır. Bu 
konuyla ilgili halkın eğitilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını uyguladığınızda mevzuat doğrultusunda kanalizasyon 

olmayan yerlerde sıvı atıkların yerinde tasfiyesinde kullanılan küçük ünitelerin sağlığa 
uygunluğunu kontrol edebileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mevzuata göre kanalizasyon olmayan 
yerlerde sıvı atıkların yerinde 
tasfiyesinde kullanılan küçük üniteleri 
inceleyiniz.  

 Resmi Gazete, internet ve kütüphaneden 
yaralanınız. 

 Yapılan son değişikliklere dikkat 
ediniz.. 

 Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı 
atıkların yerinde tasfiyesinde kullanılan 
küçük ünitelerden çıkan suların deşarj 
kriterlerini inceleyiniz 

 Çevre ve insan sağlığına zarar 
vermemesine dikkat ediniz. 

 Yer altı ve yüzeysel suları 
kirletmemesine dikkat ediniz  

 İlgili belediyeden onaylı vaziyet planını 
inceleyiniz. 

 Kanalizasyon olmayan yerlerde sıvı 
atıkların yerinde tasfiyesinde kullanılan 
küçük üniteleri kontrol ediniz. 

 Yapı kullanma izin belgesi, ilgili 
belediyeden onaylı fosseptik projesi, 
arıtma tesisi ile ilgili proje resmi 
makamlardan alınmış izin onay belgeleri 
(çalışma ruhsatı, vs) incelemeyi 
unutmayınız 

 Onaylı proje ile uygunluğuna dikkat 
ediniz. 

  

 Mevzuattan kanalizasyon olmayan 
yerlerde sıvı atıkların çevreye 
gelişigüzel atılmaması için yasal 
yaptırımları inceleyiniz 

 Uymayanlar hakkında cezai yaptırımları 
mevzuata uygun olarak uygulayınız 

 Sıvı atıkların meskun mahalden 
uzaklaştırılması ile toplanması 
hususlarına uymayan kurum ve 
kuruluşlara yapılan yaptırımları ve 
izlenecek yola dikkat edin 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum 
kuruluşlara gönderiniz. 

 Sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara 
eksiksiz, zamanında ve resmi yazıyla 
bildiriniz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
 

1. Tek ya da grup konutlardan gelen evsel atık suları alan,  sızdırmaz bir ön arıtma 
haznesi olup; çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin Atık Sudan ayrılması sıvı 
kısmın havuzdan çıkışından önce organik maddenin bekletilmesi ve çürümesine imkân 
vermek amacıyla tasarlanan tesis aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Foseptik   
B) Kum filtre hendekleri  
C) Sızdırma kuyusu  
D) Stabilizasyon havuzları   
E) Uzun havalandırmalı paket arıtma sistemleri   

 
2. Aşağıdakilerden hangisi foseptiklerin kullanıldığı yerlerden biridir? 

A) Uçak, tren, vapur gibi ulaşım araçlarında 
B) Doğal afetlerde geçici olarak 
C) Şehir şebeke suyu olmadığı halde bol su kullanan binalarda 
D) Yeraltı sularının yüzeye yakın olduğu yerlerde 
E) Kanalizasyon sistemi olan yerlerde 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi ön arıtmadan geçen atık suların, yeraltına döşenmiş bir boru 

şebekesi ile zemine sızdırılmasıdır. 
A) Yavaş kum filtreleri 
B) Arazi üzerinde akıtma  
C) Sızdırma boruları 
D) Septik tank   
E) Hızlı infiltrasyon 
 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği” ne 
dayanılarak hazırlanan  “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”ne Atık Su 
toplama sistemi bulunmayan ve inşaası mümkün olmayan yerlerde uygulanacak teknik 
esaslardan biri değildir? 
A) Yapılacak uygulamalarda, arıtılmış su kalitesi esas ölçüttür. 
B) Nüfusun 84 kişiden az olduğu Atık Su toplama sisteminin bulunmadığı yerlerde 

uygulanan, yerinde arıtma sistemleri uygulanır.  
C) Köyler için doğal arıtma sistemleri en ideal sistemlerdir.  
D) Arıtma sistemlerinden birine karar verirken, kişi başına düşen arazi miktarı en 

önemli kriterdir.  
E) Merkezi arıtma tesisinden uzak küçük tatil siteleri ve otellerde, Atık Suların bir 

toplama sistemi ile toplanıp en yakın arıtma tesisine ulaştırılması zorunludur.  
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kuru hela çukurlarının sakıncalarından biridir? 
A)  Eğer hela için yer sorunu varsa dolunca boşaltılabilir. 
B) Toprağın kirlenmesini önler 
C) Yüzeysel suları ve yer altı sularının kirlenmesini önler 
D) Kullanılması ve bakımı kolaydır 
E) Koku sorunu vardır 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi kuru hela çukurlarının kuyuların yeraltı suyu akımına göre alt 

taraflarında ve bakteriyel ve kimyasal kirlenmeyi önlemek ne kadar uzakta açılmalıdır? 
A) 1,5- 2 km 
B) 500-1000 m 
C) 2-6 m 
D) 15-50 m  
E) 60-50 m 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi sulu hela çukurlarının yararlarından biridir? 

A) Konutun içine yerleştirilir ve estetik yönüyle tercih edilir. 
B) Sulu helalar devamlı kullanılma ve bakıma ihtiyaç gösterir. 
C) İlk maliyetinin yüksektir. 
D) Soğuk bölgelerde iyi çalışmaz.  
E) Bu sistem günlük çalışma ve kullanım ister.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi organik atıkların, havalandırma borusu ile 12 Volt’luk bir 
havalandırma fanı ile sağlanarak bozuşmanın sağlandığı tuvalettir? 
A) Asılı Hela 
B) Kovalı Hela  
C) Sulu Helalar  
D) Kompostlaştırma Tuvaleti  
E) Sifonlu Hela  

 
6. Aşağıdakilerden hangisi bir hela taşına ilave edilmiş bir sifondan oluşan sulu hela 

tipidir? 
A) Kovalı Hela  
B) Sifonlu Hela  
C) Sulu Helalar  
D) Kompostlaştırma Tuvaleti  
E) Kimyasal Hela 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal helanın kullanıldığı yerlerden biridir? 

A) Şehir şebeke suyu olmadığı halde bol su kullanan binalarda 
B) Uçak, tren, vapur gibi ulaşım araçlarında 
C) Doğal afetlerde geçici olarak 
D) Yeraltı sularının yüzeye yakın olduğu yerlerde 
E) Kanalizasyon sistemi olan yerlerde 

 
8. İki katlı septik çukurların (imhoff tankı) üst ve alt kat hangi amaçla kullanılır?  

A) Üst kat çöktürme, alt kat ise çürütme  
B) Üst kat çürütme, alt kat ise çöktürme 
C) Üst kat sızdırma, alt kat ise çöktürme  
D) Üst kat depolama, alt kat ise deşarj 
E) Üst kat yüzdürme, alt kat ise bozunma 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi septik tanktan çıkan suyu kontrollü bir şekilde arıtılıp, 

dezenfekte edildikten sonra alıcı ortama verme işlemini gerçekleştirir? 
A) Kum filtre hendekleri.  
B) Sızdırma boruları  
C) İmoff tankı  
D) Sızdırma kuyusu  
E) Sulu hela çukuru  
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 
2 C 
3 A 
4 D 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 C 

 
 

 
MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 
2 E 
3 D 
4 A 
5 D 
6 B 
7 B 
8 A 
9 A 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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