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ALAN  Çevre Sağlığı 

DAL/MESLEK Çevre Sağlığı Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Sıvı Atıkların Ġmhası 

MODÜLÜN TANIMI  

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların                                   

uzaklaĢtırılması ve bertarafını sağlamaya yönelik 

kontrollerin yapılması ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK 
Sıvı atıkların imhasına yönelik sağlığa uygunluk iĢlemlerini 

yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların                                   

imhası sağlamaya yönelik kontrolleri yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların 

uzaklaĢtırılmasını sağlamaya yönelik kontroller 

yapabileceksiniz. 

2. Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların 

bertarafı ile ilgili kontrolleri yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Donanım: Slayt, projeksiyon makinesi, 

mevzuat, filmler, modül ile ilgili CD, kaynak kitaplar, 

fotoğraflar,  

Ortam: Teknik laboratuvar, sınıf, çevremizde bulunan atık 

su deĢarj alanları, atık su uzaklaĢtırma ve arıtım tesisleri, 

endüstriyel atık su uzaklaĢtırma ve arıtım tesisleri ve 

benzeri. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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-yanlıĢ ve benzeri) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili öğrenci, 

 

Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluĢan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı 

atık sulardır. Su kaynaklarındaki kirleticilerin istenilen seviyeye düĢürülmesi gerekir. Atık 

sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine girerek gıda kirlenmesine de 

neden olur.  

 

Atık suların, yerleĢim yerlerinden toplanarak uzaklaĢtırılması ve zararsızlaĢtırılması 

gerekir. Suların çeĢitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüĢerek yitirdikleri kimyasal, 

fiziksel ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını geri kazandırabilmek 

ve/veya boĢaldıkları alıcı ortamın fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerini 

değiĢtirmeyecek hale getirmek için fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma iĢlemlerinin biri 

veya birkaçı bir arada uygulanır.  

 

Bu modül sonunda kazanacağınız yeterlik ile atık suların insan ve çevre sağlığına 

zarar vermeden uzaklaĢtırılması, zararsız hale getirilmesi konularını öğreneceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

 

 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların uzaklaĢtırılmasını sağlamaya 

yönelik kontroller yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Sıvı atıkların yerleĢim yerlerinden toplanıp uzaklaĢtırılmasını araĢtırınız. 

 Sıvı atıkların insan sağlığına etkilerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde sıvı atıkları zararsızlaĢtırmak için kullanılan yöntemleri araĢtırınız. 

 Konuyla ilgili olarak topladığınız bilgi ve dokümanlar ile dosya oluĢturarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAġIMA 

SĠSTEMLERĠ 
 

Evsel ve/veya endüstriyel atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların 

arıtıldığı ve arıtılmıĢ atık suların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamına, 

atık su altyapı tesisleri denir. 

 

Evsel veya endüstriyel atık suları, yağmur sularını toplamaya, uzaklaĢtırmaya ve 

arıtma tesislerine iletmeye yarayan, birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluĢan 

sisteme, kanalizasyon sistemi denir. Kanalizasyon sistemi, günümüzde oluĢmuĢ bir 

uygulama değildir. Eski dönemlerde kullanılan kanalizasyon yapısı ile bugün kullanılan 

kanalizasyon yapıları arasında benzerlikler görülür.  

 

Atık su oluĢtuğu andan itibaren arıtma tesisine gelinceye kadar kanalizasyon 

sisteminin farklı yapılarından geçer. Ġlk olarak atık su, binaların atık su tesisatından geçer. 

Sonrasında sırasıyla rögar, bağlantı kanalı, kanalizasyon boruları, bacalar, pompa 

istasyonlarından geçerek arıtma tesisine gelir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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ġekil 1.1: Atık su sistemi genel akıĢ Ģeması 
 

1.1. Bina Ġçi Atık Su Tesisatı 
 

Bina atık su tesisatı; atık suyun sisteme girdiği ilk noktadır. Ġçme suyu Ģebekesi ile 

binaya gelen temiz su; banyo, mutfak ve tuvalette çeĢitli faaliyetler sonucu kirlenir ve atık su 

haline gelir. Atık sular bina içersine döĢenen borular vasıtasıyla uzaklaĢtırılır. 
 

Yapılarda çeĢitli su kullanma yerlerindeki atık pis su ve kirli suları,  bina dıĢındaki 

Ģehir kanalizasyonuna, kanalizasyon bulunmayan bölgelerde süzme ve çürütme çukurlarına 

ileten boru sistemine, bina içi atık su tesisatı denir. 
 

Bina içi atık su tesisatı boru bölümleri, görevleri dikkate alınarak;  ana boru, kolon, 

kat borusu, bağlantı borusu ve havalık borusu olmak üzere beĢ bölümde incelenir. 

 

ġekil 1.2: Bina içi atık su tesisatı boru bölümleri ve kanalizasyona bağlantısı 



 

 5 

1.1.1. Bina Ġçi Atık Su Tesisatı Ana Borusu  
 

Bina içi atık su tesisatı ana borusu; binanın atık su kolonlarından, binanın 1,0 – 1,5 

metre kadar dıĢında bulunan rögara kadar olan bölümüdür. Atık su kolonlarından gelen pis 

ve kirli suları binanın temel sınırları içerisinde toplayarak bina dıĢındaki rögara iletir. Ana 

borular bina içinde kullanılabilecek en kalın borulardır. Binanın atık su yükünü, bu borular 

taĢır. 

 

Ana boru, bina dıĢında mutlaka bir rögara bağlanır. Ana borular en kısa yoldan bina 

dıĢına çıkartılır. Tüm kolonlar ortamına göre tek boruda toplanabildiği gibi, ayrı olarak da 

bina dıĢına çıkartılır. 

 

1.1.2. Atık Su Kolonu 
 

Atık su kolonu; kat borularından gelen pis ve kirli suları ana boruya ileten dikey 

konumdaki borudur. Kolonlarda ana boruya geçiĢlerden önce temizleme parçası konur. 

Temizleme parçası, ana boruların tıkanması durumunda tamirat için kullanılır. Kolonlar, ana 

borudan sonra olabilecek en kalın borulardır. Çapı, daire içinde kullanılan en kalın kat boru 

çapından az olamaz. 

 

1.1.3. Atık Su Kat Borusu  
 

Atık su kat borusu; katlardaki su kullanma yerlerinden gelen atık suları en yakındaki 

atık su kolonuna ileten, yatay, daire içi boru bölümüdür. Bu borular genellikle 50, 70 ve 100 

mm çapındadır. 

 

1.1.4. Atık Su Bağlantı Borusu  
 

Atık su bağlantı borusu; su kullanma yerleri ile kat borusu arasındaki küçük çaplı ve 

dikey atık su boru bölümüdür. En ince borular bu kısımlarda kullanılır. 
 

1.1.5. Atık Su Havalık Borusu  
 

Atık su havalık borusu; bina içi atık su tesisatındaki açık hava basıncını sabit tutmak 

için yapılan boru hattına denir. Atık su boruları içerisindeki hava basıncının artı ya da eksi 

yönde değiĢmesi; sistemdeki suyun akıĢını engeller, kokuların binaya yayılmasını önleyen 

sifonlardaki suyun kaybına neden olur. Bu durumda sifon, kendisinden beklenen görevi 

yapamaz. Atık su kolon borusunun en son kat borusu, bağlantısından itibaren bina çatısının 

üzerine kadar çıkartılan boru bölümüdür. Çatıdan sonra borunun bitiĢ ucuna havalandırma 

Ģapkası takılır. Havalandırma, kolon borusu çapından az olamaz.  
 

Havalandırma boruları değiĢik yöntemlerle bağlanabilir.  
 

 Havalık kolon borusu, atık su kolonu yanında bulunan, ikinci bir havalık kolonu 

ile havalandırılır. Havalandırma kolonu her katta atık su kolonuna bağlanır. 

Ayrıca kat borularının en uç noktasından ayrı bir boruyla da kolona havalık 

borusu bağlanabilir. 
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 Havalık kolon borusu her su kullanım yerinden havalık borusu döĢenebilir. Bu 

yöntem; mükemmel, fakat çok pahalı bir havalandırma yöntemidir. Bu 

sistemde, helâ taĢı, lavabo, duĢ teknesi gibi bütün sağlık gereçlerinin sifonu ayrı 

ayrı 50 mm çapında havalandırma borusuna bağlıdır.  

 Atık su borusu ile havalandırma yapılabilir. Atık su kolonlarının ayrı veya 

birkaç kolonun çatı arasında birleĢtirilerek aynı çapta çatı üzerine kadar 

uzatılarak yapılan havalandırmadır. Bu sistem basit, ucuz ve yaygın olarak 

uygulanan havalandırma sistemidir, büyük binaların atık su tesisatının 

havalandırılmasında yetersiz kalabilir. 
 

1.1.6. Atık Su Tesisatının DöĢenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Binanın ömrü, bina içi atık su tesisatının sağlıklı yapılmasıyla da ilgilidir. Atık su 

tesisatı, bina içinde yaĢayanların sağlıklarını da doğrudan etkiler.  
 

Bina içi atık su tesisatı yapım kuralları; 
 

 Kat boruları mümkün olduğu kadar kısadır. 

 Borular suyun akıĢını kolaylaĢtıracak Ģekilde eklenir. 

 DüĢeyden yataya geçen boru tesisatı noktalarında, yay dirsek veya iki açık 

dirsek kullanılır. 

 Alt kata döĢenen ana borular bina dıĢına en kısa yoldan çıkarılır. 

 Her kolonun eriĢilebilecek en alt noktasına bir temizleme kapağı konur. 

 Yatay borulara %2 eğim verilir. 

 Zemin üzerinde döĢenen boru altı ve yanları ince kumla beslenerek sert 

cisimlerden korunur. 

 Her kolon mutlaka çapı değiĢmeden çatı üzerine kadar çıkarılmalı, üzerine 

havalık borusu ve Ģapkası takılır. 

 Atık su boru ağızları, döĢeme ve duvara bağlanacak tesisat uç malzemesinin 

cins ve özelliğine göre uygun ölçülerde bırakılır. 

 Atık su ağızlarının içine pislik, harç ve benzeri maddelerin gitmesini önlemek 

için geçici olarak kapatılır. 

 Atık su tesisatında kullanılan PVC boruların, birbirine eklenmesinde mutlaka 

uygun boru contaları kullanılmalı ve iyi bir sızdırmazlık sağlanmasına dikkat 

edilmesi gerekir. 
 

1.2. Bina DıĢı Atık Su Tesisatı 
 

Binalardaki bütün atık sular tek bir noktadan geçirilerek rögara bağlanır. Atık suları 

kanalizasyon sistemine ileten, rögar ile atık su kanalı arasında yer alan, mülk sahibine ait 

kanala, bağlantı kanalı denir. 

 

Kanalizasyon sisteminin olduğu yerlerde her bina atık sularını kanalizasyona vermekle 

yükümlüdür. Kanalizasyona atık sularını vermek isteyen bir mülk sahibi yetkili kurumlara 

giderek gerekli bilgileri alır; bu bilgiler ıĢığında bağlantı kanalını yapar ve yetkili 

kurumlardan gelen kiĢiler nezaretinde bağlantı kanalını kanalizasyona bağlar. 
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ġekil 1.3: Bina dıĢı atık su tesisatı 
 

Bina dıĢı atık su tesisatında kullanılacak boru seçimi uygulanmasına genellikle yeteri 

kadar önem verilmez. Bina içi atık su tesisatının görevini sürekli ve tam olarak yapabilmesi, 

bina dıĢı atık su tesisatının sağlıklı çalıĢmasına bağlıdır. Bina dıĢı atık su tesisatı yapılırken 

her türlü ihtimaller dikkate alınarak özenle yapılması gerekir. 

 

Resim 1.1: Kanalizasyon Ģebekesindeki yapıların görünümü  

 

1.2.1. Atık Su Rögarı  
 

Bina tesisatından gelen atık sular, tek bir noktadan atık su rögarına verilir. Atık su 

rögarı ise bina atık sularının içine aktığı, numune almak, ölçümlerde bulunmak, atık su 

akımını izlemek için içine girilebilen ve özel tipleri yetkili birimlerce belirlenmiĢ bacalardır. 
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Atık su Ģebekelerinin ana Ģebekeye bağlanması ve akıĢ doğrultusunun ve/veya 

seviyesinin değiĢtirilmesi amacıyla kullanılan, muayene ve bakım için ilgili görevlilerin 

ve/veya donanımların giriĢine olanak sağlayan, havalandırmaya ve hava dolaĢımına izin 

veren su sızdırmaz düĢey yapıya, rögar denir. 

 

Genellikle 70x70 cm çapında, bina arsası içine o yerin Ģartlarına uygun biçimde ve 

boyutta tam sızdırmaz özellikte kâgir veya betonarme olarak inĢa edilir. Düz döĢenmiĢ atık 

su borularına 30 m’de bir rögar yapılır. Ayrı parsellerde bulunan binalar için ayrı rögarlar 

yapılır. 

 

Rögar bacaları parça beton halinde olup bu parçalar üst üste konularak istenilen 

yükseklik sağlanır. Bacaların içerisine girebilmek için en üste kapak konulur. Rögardan atık 

sular bağlantı kanalı aracılığıyla kanalizasyon borularına iletilir. Proje Ģartlarının elvermesi 

halinde iki veya daha fazla evin bir parsel rögara bağlantısı yapılabilir. 

 

Atık su rögarları yaĢ ve kuru olarak iki Ģekilde yapılır. YaĢ rögarlar, içine ulaĢılabilir 

sızdırmaz haznelerdir. Yatay borular bu hazneye bağlanır. Atık su bu haznede dinlendiği 

gibi, bu hazneden borulara ulaĢmak ve müdahale etmek mümkündür. DöĢeme altından giden 

borulara konan temizleme kapaklarına ulaĢabilmek için kuru rögar yapılır. 

    

Resim 1.2: Kuru atık su rögarı 

 

1.2.2. Ana Rögar 
 

Binanın çevresindeki atık su rögarlarından gelen atık suların toplandığı rögardır. Her 

binada bir adet ana rögar bulunur. ġekli ve iĢleyiĢi yaĢ atık su rögarıyla aynıdır. Sadece 

ölçüleri 80x80 cm’dir. Ana rögardan Ģehir kanalizasyonuna bağlantı yapılır. 

 

DıĢ atık su borularının döĢenmesine Ģehir kanalizasyonuna bağlandığı noktadan 

baĢlanır. Kanalizasyona genellikle uygun yerlerde, bağlama ağızları bırakılmıĢtır. Bu 

yapılmamıĢ ya da bırakılan ağzı bulmak mümkün değilse kanala bir delik açmak gerekir. 

ġehir kanalı genellikle beton borudan yapılır. Delik sivri uçlu bir murçla veya kırıcı makine 

ile dikkatle açılır. Buraya, boru çapına eĢit bir kol ağzı hazırlanır ve bol çimentolu harçla 

yerine tespit edilir.    
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1.3. Kanalizasyon  
 

Kanalizasyon, atık su ve sıvıların yerleĢim bölgelerinden ve sanayi bölgelerinden 

uzaklaĢtırılması için kurulan boru ve kanallar (lağım) sistemidir. Kanalizasyon sistemi, boru 

hatlarından oluĢur. Atık su ve yağmur sularını atık su arıtma tesislerine ya da diğer su 

kaynaklarına iletmede kullanılır. Projelendirmesinde inĢaat mühendisleri, çevre mühendisleri 

ve Ģehir planlamacıları çalıĢır. 
 

Tarihteki ilk uygarlıklar, kentlerde taĢkın yağmur sularını akıtmak için çoğu kez 

akaçlama sistemi kullanmıĢlardır. Özellikle Romalılar, hamamlardan çıkan atık suları taĢıyan 

çok geliĢmiĢ boĢaltma sistemleri kurmuĢlardır. Orta Çağda bu sistemler gerekli bakım ve 

onarım yapılmaması, kentlerin büyümeye baĢlamasıyla birlikte, pis sularla içme suyunun 

birbirinden yeterince ayrılamaması nedeniyle, tifo ve kolera salgınları görülmüĢtür. 19. 

yüzyıl ortalarında pis su sistemleriyle hastalıklar arasındaki iliĢki anlaĢılınca, atık suları 

arıtma ve etkili bir kanalizasyon sistemi kurma gereği ortaya çıkmıĢtır. 
 

GeliĢmiĢ ülkelerde, denize uzak kentlerde atık sular kanalizasyon borularıyla arıtma 

tesislerine gönderilir. Burada katı ve sıvı maddeler birbirinden ayrılır ve zararsız duruma 

getirilir. Aynı zamanda kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde sıvı atıklar fosseptik 

denilen ve yeraltında bulunan kapalı bir tanka akıtılarak zararsızlaĢtırma iĢlemi uygulanır. 
 

Kanal sisteminde atık su, cazibe veya pompaj sistemleri ile taĢınır. 
 

 Cazibeli ana hat: AkıĢ yerçekimi etkisi sebebiyle oluĢur, hat tam dolu olarak 

çalıĢmaz. 

 Ana terfi hattı: Pompaj istasyonundan sıvı basınç altında transfer edilir. 

Cazibeli akıĢın mümkün olmadığı yerlerde kullanılır. 

  

Resim 1.3: Atık su borularının döĢenmesi 

 

1.3.1. Kanalizasyon Sistemleri 
 

Kanalizasyon sistemi, birleĢik, ayrık, kısmen ayrık olmak üzere üç tiptir. 
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1.3.1.1. BirleĢik Sistem 
 

BirleĢik kanalizasyon sistemi sıhhi atıklar (evler, ticari binalar ve endüstriyel 

tesislerden gelen sıvı ve sıvı içerisinde katı içeren) ve yüzey/yağmur sularının birlikte 

taĢındığı sistemdir. 

 

BirleĢik sistem yerleĢim yerlerinde yağmur suyu atık suya nazaran çok fazladır. Evsel 

atık su 1 birim ise yağmur suyu 40-800 birim kadardır.  

 

BirleĢik sistemde çatılardan akan, yaya kaldırımlarından ve yollardan toplanan yağmur 

suları, yapılardan gelen atık sularla aynı borulardan akar. OluĢan çok fazla miktardaki atık 

suyun arıtılması için büyük arıtma tesislerinin kurulması gerekir. Ayrıca çok yağmur yağdığı 

zaman, kanalizasyon sistemi taĢabilir; pis sular yolları kaplar ve evlerin alt kat 

tuvaletlerinden taĢar. Bu nedenle atık sularla yağmur sularının ayrık sistemle akıtılması daha 

yaygın bir uygulamadır. Bu sistemin kullanıldığı kanalizasyonlarda yağmur suları 

arıtılmadan ırmak ve göllere akıtılabilir ve yalnızca atık sular arıtılacağı için arıtma tesisleri 

daha küçük ve ucuz olur. 

 

BirleĢik kanal sistemleri; yanal, kolektör, gövde ve kesiĢen kanal kısımlarından oluĢur. 

 

 Yanal kanal: Fosseptik veya yağmur suyunu evler, ticari veya endüstriyel 

binalardan alan ve ortak kanalizasyon toplayıcısına veren yapılardır. 

 Kolektör kanallar: Ġki ya da daha fazla yanal kanal sisteminin fosseptiği ve 

yağmur suyunu alan yapılardır. 

 Gövde kanal: Ġki veya daha fazla kolektör kanalının akıĢını toplayan ana 

kanalizasyondur. 

 KesiĢen kanal: Çok sayıda kolektör, gövde kanallarının birleĢtiği farklı 

kaynaklardan gelen fosseptiğin arıtma veya deĢarj noktasına taĢıyan kanaldır. 

 

BirleĢik sistemin avantajları;  

 

 Yollarda yalnız bir kanal hattı döĢenir. 

 Evlerden yalnız bir bağlantı hattı gelir. 

 ġiddetli yağmur esnasında caddelerdeki toz ve pislikler kanalizasyonla 

arıtma tesisine gider. Ayrık sistemde ise bunlar nehirlere verilir. 

 Ayrık sistemde, evlerden gelen kanallar bazen bilerek bazen bilmeyerek 

yanlıĢ kanala bağlanır, birleĢik sistemde böyle bir problem yoktur. 

 ĠĢletme ve bakımı kolay ve gerekli kanal uzunluğu ayrık sisteme göre 

daha azdır. 

 BirleĢik sistemlerde bakım iĢleri fazla zorluk çıkarmaz. Yağmurla birlikte 

kanallarda çöken atıklar sık sık temizlenir. 

 Ayrık sistemde pis su kanalının bakımı daha zordur; suni olarak 

temizlenmesi gerekir. 

 Dar sokaklarda trafiği aksatmamak için birleĢik sistemin döĢenmesi daha 

uygundur. 
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BirleĢik sistemlerin en büyük dezavantajı, dolu savaklardır. Dolu savaklar vasıtasıyla 

kanaldaki atıklar akarsuya taĢınır. 

 

ġekil 1.4: BirleĢik kanalizasyon sistemi (1: Sıhhi atık 2: Sel suyu akıĢı 3: Kombine sıhhi atık ve 

sel suyu akıĢı 4: Kuru havalarda taĢma yoktur 5: YağıĢlı havalarda taĢkan akıĢı 6: BirleĢik sıhhi 

ve yağmursuyu kanalizasyonu 7: TaĢkan Yapısı 8: Atık su Arıtma Tesisi 9: ArıtılmıĢ atık) 

 

1.3.1.2. Ayrık Sistem 
 

Ayrık atık su kanalizasyon sistemi, evsel atık sular ve endüstri artıkları ve yüzey / 

yağmur sularının ayrı olarak transfer edildiği sistemdir. 

 

Atık su kanalı aĢağıda, yağmur suyu kanalı ise daha yukarda bulunur. Bunun 

ekonomik Ģekli, yağmur suyunun yeryüzünden serbest olarak akmasıdır. Bu durumda kanala 

gerek duyulmaz. Sadece atık su için kanal yapılır. Yağmur suyu kanalı ile atık su kanalı 

arasında en az 30 cm’lik bir mesafe olması gerekir. Yağmur suyu kanalının minimum çapı 

30 cm; atık su kanalının minimum çapı, 20 cm’dir. 

 

Ayrık sistemin avantajları: 

 

 Arıtma tesisi her zaman aynı Ģekilde yüklenir. 

 Bu sistemde dolu savak ve ihtiyat (dengeleme) havuzları yoktur. 

 Pompa istasyonlarının kapasitesi küçüktür. 

 Nehirlere evsel atık sular gelmez. (Dolu savak olmadığı için) 

 Endüstriye ait soğutma suları bu sistemle kanallara verilebilir. 

 Atık su kanalının boyutu, birleĢik sisteme nazaran daha küçüktür. (Küçük 

olduğu için akıĢ hızı büyük olur ve çökelme az olur) 
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 Ayrık sistemde yağmur suyu kanalları için eğimler elveriĢli olduğundan 

enkesitler küçük olur ve genellikle kanallar ucuza mal olur ve hızlar yüksek 

olduğundan kanal temizliği için az su kullanılır. 

 

ġekil 1.5: Ayrı bir sıhhi ve yağmur suyu kanalizasyon sistemi (1:Sıhhi atık 2: Yağmursuyu akıĢı-

3: Yağmursuyu akıĢı çıkıĢı 4: Yağmursuyu kanalizasyon 5: Sel suyu kanalizasyonu 6: Atıksu 

Arıtma Tesisi 7: ĠĢlenmiĢ Atık 8: TaĢma yapısı) 

 

1.3.1.3. Kısmen Ayrık Sistem 
 

Kısmen ayrık sistemde, iki kanal ağının suları büyük su yataklarında birbiriyle 

karıĢtırılır. Bu suları alan kanal yataklarında pislikler toplanır; yatağın üst kısmında oldukça 

temiz sular dolu savaklar vasıtasıyla hemen doğal su yataklarına verilir. Bazen Ģehrin tenha 

yerlerinde yağıĢ sularının debilerinin (bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun 

hacmi) arttığı yerlerde bu sular atık su kanallarına da verilir. 
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ġekil 1.6: Kombine kanal sistemleri ( 1: Atık su arıtma tesisi 2: KeĢisen kanalizasyon 3:Gövde 

kanalizasyon 4:Kollektör kanalizasyon 5:Yanal kanalizasyon) 
 

1.3.2. Kanalizasyon Bacaları 
 

Kanalizasyon sistemindeki yapılardan biri bacalardır. Bacalar; kanalların bakımını 

yapmak, numune almak, atık su akımını izlemek, kanalın temizliğini yapmak amacı ile içine 

girilebilen ve özel tipleri yetkili kurumlarca tespit edilmiĢ yapılardır. Bacalar, kanalizasyon 

tesislerinin en önemli elemanlarıdır; çoğunlukla betondan imal edilir. Tıpkı rögarlarda 

olduğu gibi, halka betonların üst üste konmasıyla istenilen yüksekliğe ayarlanır. Ayrıca, 

bacaların plastikten yapılmıĢ çeĢitleri de bulunur. Ġstenildiğinde, bacaların içersine 

girebilmek için bacaların üzerine delikli yuvarlak baca kapağı konur. Bacalar, kanal çapına 

göre 50-80 m aralıklarla yerleĢtirilir. Ayrıca, topoğrafik ve düĢey eğimin değiĢtiği yerlere ve 

baĢlangıçlara konur. 3 çeĢit baca vardır; 
 

 Muayene bacaları, 

 ġütlü bacalar, (düĢü bacaları) 

 Yıkama bacaları. 

  

Resim 1.4: Baca kapakları 
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1.3.2.1. Muayene Bacaları 
 

Sokakların kavĢak yerleri, mecraların istikamet ve eğim değiĢtirdiği ve kanalın düz 

gittiği kısımlarda kanal çapına bağlı olarak 50-150 m arasında bir baca konur. Mesafe mecra 

borusu çapına bağlı olarak baca aralıkları aĢağıdaki Ģekilde belirlenir. 

 

Çap (cm)  Baca aralığı (m) 

20-50   50 m 

60-80   70 m 

90-140   100 m 

140 ve üzeri  125 -150 m 

 
Bu bacalar; kanalların havalandırılması, temizlenmesi ve kontrolü için kullanılır. 

 

ġekil 1.7: Baca uygulamaları 

 

1.3.2.2.ġütlü Bacalar (DüĢü Bacaları) 
 

Sokak eğimlerinin mecra için kabul edilen değerlerden fazla olması halinde, Ģüt 

(düĢüm)  yapılır. Bir baĢka deyiĢle kanal eğimi Ģüt inĢası ile istenilen bir değere indirilir. ġüt 

yapılan yere, muhakkak muayene bacası konur ve buna da Ģütlü baca denir. ġüt yüksekliği 2 

m den fazla alınmaz. Özel durumlarda yerindeki koĢullar elveriĢli olursa Ģüt yüksekliği 4 

metreye çıkabilir. Ancak, Ģüt yüksekliğinden dolayı suyun kazanacağı kinetik enerji 

dolayısıyla tahribat yapmaması için tedbirler alınması gerekir. 
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Resim 1.5: Kanalizasyon sistemine bacaların yerleĢtirilmesi 

 

1.3.2.3. Yıkama Bacaları 
 

Yıkama bacaları; kanalları yıkamaya yarayan bacalardır. Mecraların temizlenmesi 

amacıyla baĢ noktalarına ve diğer gerekli yerlere konur. Yıkama tertibatlı normal muayene 

bacaları, kanal Ģebekelerinin temizlenmesi için her zaman yeterli olmaz. Bu yüzden ayrık 

sistemde pis su kanallarının baĢlangıcında ve yeterli eğim olmayan yerlerde çöken 

maddelerin yıkanması gerekir. Mecraların baĢında yıkama, yıkama bacaları ile yapılır. 

Mecraların son kısımlarında ise yıkama bacalarına özel donanım konulur. Bu donanım,  hem 

suyun toplanmasını hem de bu suyun ani olarak lağım borularına sevki ile borular içinde 

kuvvetli akıntı olmasını sağlayan, boru ağızlarına konan manevra cihazlarından oluĢur. Geri 

tepmeyi önlemek ve belirli hacimde suyun toplanmasını sağlamak maksadıyla her türlü 

yıkama bacalarında dolu savak bulunur. Hızın 0,50 m/sn ve kanaldaki su yüksekliğinin 2 cm 

den az olduğu hallerde yıkama bacası yapılması gerekir. Yıkama bacaları, çapları 50 cm’ye 

kadar olan kanallar için tavsiye edilir. Daha büyük çaplı kanallarda yeterli derecede etkili 

olmaz. 
 

1.3.3. Atık Su Kanallarının En Kesit ġekilleri 
 

Atık suları kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerine ulaĢtırmak için borular, eğimli 

döĢenir. Bu eğim, bazen atık suyun kendi haliyle akıĢını sağlamada yetersiz kalır. Bu 

durumlarda atık suyun akıĢını sağlamak için pompalar (terfi merkezleri)  kullanır ve bu 

sayede atık suyun arıtma tesisine ulaĢması sağlanır. 
 

Seçilecek en kesitler, hidrolik yönden uygun olmalıdır. Su debisi, bu kesitlerin birinin 

veya diğerinin seçilmesinde çok önemli rol oynar. Bundan baĢka inĢaat yüksekliğinin azlığı 

veya çokluğu da kanal en kesit Ģekilleri seçiminde diğer önemli bir husustur.  
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Kanal profilleri yükseklikleri ve geniĢliklerinin oranına göre dörde ayrılır. 

 

 Daire Kesitli Kanallar 

 

En çok kullanılan kanal, dairesel en kesit tipidir. Gerek hidrolik bakımdan, gerekse 

inĢa bakımından en uygun olanıdır. Fakat karıĢık sistemde bilhassa kurak havalarda taban 

eğimi az olan yerlerde çamur ve buna benzer maddeler kolaylıkla dibe çöker ve kalır. 

ElveriĢli olmayan hızlar bu çökelti maddelerini sürükleyemez. Bu nedenle daire kesitli 

kanallar genellikle küçük kesitler için ( 50 cm’e kadar olanlar) tercih edilir.  

 

 Yumurta Kesitli Kanallar 

 
Yumurta kesitli kanallar ile küçük su debilerinde diğer tip profilli kanallara nazaran 

daha büyük su derinlikleri elde edilir. Bu sebeple kendi kendini yıkama özelliği vardır. Buna 

bağlı olarak tabanda yığıntı tehlikesi azdır. Bu tip profiller diğerlerine nazaran daha yüksek 

olduğundan daha büyük kanal derinliğine ihtiyaç vardır. Bu nedenle inĢaatları pahalıya mal 

olur. Bilhassa zemin sularının yüksek olduğu yerlerde yapılması zordur. 

 

 Açık Kesitli Kanallar 

 

Açık kesitli kanallar trapez Ģeklinde yapılır. Yağmur kanalları, bazen de Ģehir 

dıĢındaki ana kanallar, üstü açık olarak inĢa edilir. Bilhassa heyelan bölgelerinde ve maden 

ocaklarının çok olduğu yerlerde zemin kitlelerinin kayması dolayısıyla boruların kırılma 

tehlikesi olan yerlerde açık kanallar; kapalı profillere tercih edilir. 

 

 Basık Profilli Kanallar 

 

Basık profilli kanallar, inĢa yüksekliği az olduğu hallerde tercih edilir. En kesitlerinde 

küçük su yükseklikleri meydana gelmesine rağmen büyük debiler geçirir. Tam dolu 

akmadıklarında, hidrolik bakımdan iyi sonuç vermez. Bu sebeple debilerin çok az değiĢik 

olduğu yerlerde, bir de hidrojeolojik bakımdan veya yeraltı su seviyeleri yüksek olan alçak 

yerlerdeki kanalları zemin seviyesine yakın geçirmek mecburiyeti olan bölgelerde kullanılır. 

Bu bakımdan yağıĢ su kanallarına 20 ile 25 cm den daha büyük daire kesitler vermek 

gerektiğinde, basık profiller tercih edilir.  

 

1.3.4. Atık Su Kanallarında Kullanılan Boru ÇeĢitleri 
 

Atık su kanallarında, teknolojik geliĢmelere bağlı olarak beton veya plastik boru 

çeĢitleri kullanılır. 

 

 Beton Borular 

 
Atık su kanallarında en yaygın olarak beton borular kullanılır. Fakat betonu aĢındırıcı 

endüstri suları mevcutsa veya yeraltı suyu ile zemin agresif özellikte ise beton boru yerine 

plastik boru tercih edilir. Yağmur suyu kanalları için beton borular çok kullanıĢlıdır. 
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Resim 1.6: Beton Boru 

 

Beton borular, parçalar halindeki boruların birbiri ardına eklenmesi ile meydana gelir. 

Eklenerek yapıldığı için iĢçilik ve ek parçaları önemlidir. Kalitesiz malzeme kullanımı ve 

ucuz iĢçilik yüzünden atık suların kanaldan dıĢarı çıkması ihtimali vardır. Ayrıca betonun 

esnekliği fazla olmadığından boruların üzerinden ağır yüklerin geçmesi kırılma ve 

çatlamalara yol açar. Beton boruların ağırlığı fazla olduğu için kanal içinde döĢenmelidir. 

 

 Plastik (Korige-Koruge) Borular 

 

Plastik kanalizasyon boruları, polipropilen (PP) ve polietilen (PE) hammaddelerinden 

45 cm çapa kadar üretilir. Aynı et kalınlığında halkanın mukavemet değeri polipropilende 

daha yüksek çıktığından daha fazla tercih edilir.  

 

Avantajları:  

 

 Polietilen ve polipropilen yapıda olmasından dolayı korozyona yüksek 

dayanım gösterir. 

 DıĢ etkilere karĢı garantili ömrü, 50 ile 100 yıl arasındadır. 

 Plastikler, hidrolik pürüzsüz olduğundan akıĢkana az direnç gösterir ve 

akıĢkan daha fazla doluluk oranı ile akar. Bu ise projede bir alt çap 

grubunun seçilmesi ile proje maliyetlerini düĢürür.  

 Uygulama esnasında ürün zayiatı söz konusu değildir. 

 Beton ve döküme göre yoğunluğu çok düĢük olduğundan iĢ makinesi 

ihtiyacı asgari seviyelere iner. 

 AĢınma dayanımı yüksek olduğundan delinerek yer altı sularının ve 

toprağın kirlenmesine izin vermez. 

 Zemin çakıllı olsa bile aĢırı yükte o bölgeden içeri doğru esneyerek 

kırılmayı önler. 

 Ağaçların kanala sızarak tıkamasına izin vermez. 
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 Her türlü bağlantı parçası, özel ürünün proje için üretilebilmesine imkan 

tanır. 

 Elektrofüzyon ile birleĢtirildiğinden 4 bar basınçta dahi sızdırmaz, 

yerinden çıkarak dağılmaz. 

 Depremdeki sarsıntılarda, esnek olduğundan kırılarak devre dıĢı kalmaz. 

 Nehir, göl ve deniz geçiĢlerinde kullanılır. 

 Arıtma tesislerinden alınan ön arıtılmıĢ suyun, deniz akıntılarına kadar 

tahliyesinde kullanılır. 

    

Resim 1.7: Kanalizasyon Ģebekelerinde kullanılan plastik borular 
 

1.4. Vidanjör  
 

Vidanjör, kanalizasyon olmayan yerlerdeki fosseptiklerin ve kanalların 

temizlenmesinde kullanılan araçtır. Atık sıvıları yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtıran 

yöntemlerden biri de vidanjör kullanımıdır. Vidanjör sayesinde her türlü tıkanıklık açılır, 

fosseptikler temizlenir ve sıvı atıklar uzaklaĢtırılır. Vidanjörün çalıĢma sistemi, su ve vakum 

gücüyle kum, çamur birikintileri, ağaç kökleri ve tüm tıkayıcı atıklar temizlenmesi esasına 

dayanır.  

 

Resim 1.8: Vidanjör 
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Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre alıcı ortama her türlü 

kontrolsüz atık su bırakılması yasaktır. Kanalizasyon olmayan tesislerden çıkan atık suların 

sızdırmasız bir fosseptikte toplanması ve zaman zaman vidanjörler vasıtasıyla boĢaltılması 

gerekir. 

 

1.5. Atık Suların Canlı YaĢamına Etkisi 
 

Atık sular; yeraltı sularında, akarsularda, göllerde ve denizlerde oluĢan çevre 

kirliliğinin en önemli kaynağıdır. Atık sularda kirlenmeyi oluĢturan ve buna bağlı olarak 

çevre kirliliğine neden olan etmenler; organik maddeler, (proteinler, karbonhidratlar, yağ ve 

gres, fenoller, pestisidler, klorlu bileĢikler ve benzeri) ağır metal bileĢikleri (antimon, 

arsenik, bor, bakır, baryum, çinko, kurĢun, nikel, krom, kalay, kobalt, gümüĢ, magnezyum, 

malibda, kalyum ve benzeri), kimyasallar (siyanür, poliklorobifenil, polibrobifenil, aromatik 

ve alifatik hidrokarbonlar, asbest ve benzeri) rafinerizasyon ve distilasyon iĢlemleri sırasında 

oluĢan maddeler, parçalanmaya dirençli deterjanlar olarak özetlenebilir. 

 

Suda yaĢayan canlılar; ortamdaki sıcaklığın, çözünmüĢ oksijen konsantrasyonunun, 

pH değerinin, suyun renginin, askıdaki ve toplam katı madde konsantrasyonunun, toplam 

alkalinitenin, besi maddesi konsantrasyonlarının, metal bileĢiklerinin ve diğer fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerin etkisi altındadır. 

 

Bu parametrelerin üst sınırları ve alt eĢik değerleri, bazı organizmalar için uygun 

olmayan çevre Ģartlarını ortaya çıkarır. Bu özelliklere göre ortamdaki organizmaların türleri 

ve sayıları azalıp çoğalabilir. Herhangi bir kirleticinin belirli bir çevrede meydana getireceği 

etki büyük ölçüde, kirleticinin içinde bulunduğu kullanılmıĢ suyun miktar ve özellikleri ile 

boĢaltıldığı alıcı su ortamının hacim ve diğer karakteristik özelliklerine bağlıdır. 
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ġekil 1.8: Ġnsan ve su çevresi 

 

Kanalizasyon atıkları, kent deniz kıyısına ya da büyük bir ırmağın ağzına yakın 

olduğu zaman, bir arıtma iĢlemi uygulanmadan, ağzı kıyıdan oldukça uzağa açılan bir 

boruyla denize boĢaltılır. Bu boĢaltma iĢlemi, genellikle suların gelgitle çekildiği sırada 

yapılır. Bu yöntem, arıtma tesisine göre çok ucuzdur. 

 

Bazen atık sular, rüzgâr ve gelgitle kıyıya gelir; bütün kumsal ve kıyılar pislikle 

kaplanır. Eğer arıtılmadan göle ya da denize dökülen atık miktarı çok fazla olur ise doğal 

olarak üreyen bakteriler bunları tüketemez ve ciddi bir çevre kirlenmesi ortaya çıkar. 

 

Fabrika, kimyasal artıkları kentin kanalizasyon sistemine boĢaltırsa arıtma tesisinin 

çalıĢması ciddi ölçüde aksar; çünkü kimyasal artıklar arıtmayı sağlayan bakterileri zehirleyip 

öldürür. Bu neden ile kimyasal artıkların kanalizasyon sistemine boĢaltılması yasaktır. 

 

Atık sular, arıtılmadan akarsulara boĢaltıldığında; tifo, dizanteri, kolera ve çocuk felci 

gibi hastalıkların salgın oluĢturmasına neden olur. Ġçme suyu genellikle, hastalık 

mikroplarını taĢıyan atıkların karıĢtığı bu akarsulardan sağlanır.  
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1.6. Atık Su Yönetimi 
 

Atık suların; çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanması, 

uzaklaĢtırılması, arıtılması, mevzuat standartlarına uygun hale getirildikten sonra deĢarj 

edilmesi gibi iĢlemleri kapsayan çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemlerin tümüne, 

atık su yönetimi denir.  

 

Bu amaçla birçok yasal düzenleme yapılmıĢ ve atık suların geliĢigüzel çevreye 

boĢaltılmasını önlemek için yaptırımlar getirilmiĢtir. 

 

1.6.1. Yasal ve Teknik Düzenlemeler 

 
Belediye sınırları dıĢındaki yerleĢim yerleri için kanalizasyon hizmetlerinin 

yürütülmesinde uyulması gereken bazı yasal ve teknik düzenlemeler;  

 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; genel sağlığı korumak amacıyla 

atıkların bertarafı ile ilgili hükümler.  

 2872 Sayılı Çevre Kanunu; atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık 

suların arıtıldığı ve arıtılmıĢ atık suların bertarafının sağlandığı atık su altyapı 

sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve iĢletilmesinden; belediye ve 

mücavir alan sınırları dıĢında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin 

denetiminde bu alanları kullananlar sorumludur.  

 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunu; köy ve bağlı 

yerleĢim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inĢaatı, bakımı, 

onarımı, geliĢtirme ve iĢletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri 

almak, bakım, onarım, iĢletme ve geliĢtirme hizmetlerine ait esasları tespit 

etmek ve yürütmek” köye yönelik hizmetler arasında sayılmıĢtır.  

 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu; belediye sınırları dıĢında kanalizasyon 

hizmetlerini il özel idaresinin görev ve sorumlulukları arasında saymıĢtır.  

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği; su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve 

kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına iliĢkin planlama esaslarını ve 

yasaklarını, atık suların boĢaltım ilkelerini ve boĢaltım izni esaslarını, atık su 

altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak 

izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.  

 Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği; yönetmelik, kanalizasyon 

sistemlerine boĢaltılan kentsel ve belirli endüstriyel atık suların 

toplanması, arıtılması ve deĢarjı; atık su deĢarjının izlenmesi, 

raporlanması ve denetlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsar.  

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hükümler 

Belirleme ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Tebliği; havzanın 

fiziki ve teknik özelliklerinin bilimsel çalıĢmalar ile değerlendirilmesi; 

koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesine yönelik yapılacak 

olan çalıĢmayı ve bu çalıĢmaya iliĢkin usul ve esasları kapsar. 
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 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ġdari Usuller Tebliği; su kirliliği 

kontrolü yönetmeliğinin öngördüğü sorumluluk, izin alma esasları ile 

ilgili idari usul ve uygulamaları düzenlemek amacıyla yayınlanmıĢtır. 

Alıcı ortama her türlü kentsel, evsel ve/veya endüstriyel nitelikli 

atıksuların doğrudan deĢarjı için izin alma esaslarını kapsar. 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları 

Tebliği; numune alma ve saklama ilkelerini, numune koruma 

tekniklerini, numune saklama metotlarını, atık su analizleri için numune 

alma esaslarını, yüzeysel ve yer altı suları ile denizlerden numune alma 

ve gemilerin sebep olduğu kirliliğin tespiti için denizden ve gemilerden 

alınan numunelerin analiz esaslarını kapsar. 

 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği; atık su arıtımı için 

uygulanabilir kabul edilmiĢ metotları, atık su arıtma tesisi kapasitesinin 

belirlenmesi ve projelendirilmesine esas teĢkil edecek bilgileri, atık su 

toplama sistemi bulunmayan yerleĢim yerlerinin atık su uzaklaĢtırmada 

uygulayacağı teknik esasları, atık su toplama sistemi bulunan yerleĢim 

yerlerinde ise değiĢik nüfus aralıklarına göre uygulanabilecek teknik 

esasları, dezenfeksiyon yöntemlerini, derin deniz deĢarj sistemlerini, 

arıtma çamurlarının iĢlenmesi ve bertarafı ile arıtılmıĢ atık suların geri 

kazanımı ve yeniden kullanımı ile ilgili teknik esasları kapsar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların uzaklaĢtırılmasını sağlamaya 

yönelik kontrolleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bina içi sıvı atık toplama ünitelerinin 

teknik özelliklerini kontrol ediniz 

 Bina içi atık su tesisatı ana borusunun 

uygunluğunu incelemelisiniz. 

 Bina içi atık su kolonunun uygunluğunu 

incelemelisiniz. 

 Bina içi atık su kat borusunun 

uygunluğunu incelemelisiniz. 

 Bina içi atık su bağlantı borusunun 

uygunluğunu incelemelisiniz. 

 Bina içi atık su havalık borusunun 

uygunluğunu incelemelisiniz 

 Bina dıĢı sıvı atık toplama ünitelerinin 

teknik özelliklerini kontrol ediniz 

 Atık su rögarının uygunluğunu 

incelemelisiniz. 

 Ana rögarın uygunluğunu 

incelemelisiniz. 

 Kanalizasyon sistemini sınıflandırınız. 

 BirleĢik kanalizasyon sisteminde 

bulunması gereken teknik ve hijyenik 

özellikleri incelemelisiniz. 

 Ayrık kanalizasyon sisteminde 

bulunması gereken teknik ve hijyenik 

özellikleri incelemelisiniz. 

 Kısmen ayrık kanalizasyon sisteminde 

bulunması gereken teknik ve hijyenik 

özellikleri incelemelisiniz. 

 Kanalizasyon baca çeĢitlerini 

sınıflandırınız. 

 Muayene bacalarının teknik ve hijyenik 

özelliklerini incelemelisiniz. 

 ġütlü bacaların (düĢü bacaları) teknik ve 

hijyenik özelliklerini incelemelisiniz. 

 Yıkama bacalarının teknik ve hijyenik 

özelliklerini incelemelisiniz. 

 Atık su kanallarında kullanılan boru 

çeĢitlerini sınıflandırınız. 

 Beton boruların teknik ve hijyenik 

özelliklerini incelemelisiniz. 

 Plastik (Korige-Koruge) boruların teknik 

ve hijyenik özelliklerini incelemelisiniz. 

 Atık suların canlı yaĢamına etkilerini 

tespit ediniz. 

 Atık suların canlı yaĢamına iktisadi 

etkilerini incelemelisiniz. 

 Atık suların canlı yaĢamına biyolojik 

etkilerini incelemelisiniz. 

 Atık suların canlı yaĢamına çevresel 

etkilerini incelemelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Atık sular ile ilgili mevzuat hükümlerini 

tespit ediniz. 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunun atık sular ile ilgili hükümlerini 

incelemelisiniz. 

 2872 Sayılı Çevre Kanunun atık sular ile 

ilgili hükümlerini incelemelisiniz. 

 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler 

Hakkında Kanunun atık sular ile ilgili 

hükümlerini incelemelisiniz. 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 

atık sular ile ilgili hükümlerini 

incelemelisiniz. 

 Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliğinin 

atık sular ile ilgili hükümlerini 

incelemelisiniz. 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Havzalarda Özel Hükümler Belirleme 

ÇalıĢmalarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Tebliğinin atık sular ile ilgili 

hükümlerini incelemelisiniz. 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ġdari 

Usuller Tebliğinin atık sular ile ilgili 

hükümlerini incelemelisiniz. 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Numune Alma ve Analiz Metodları 

Tebliğinin atık sular ile ilgili 

hükümlerini incelemelisiniz. 

 Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller 

Tebliğinin atık sular ile ilgili 

hükümlerini incelemelisiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum 

kuruluĢlara gönderiniz. 

 Sonuçları ilgili kurum ve kuruluĢlara 

eksiksiz, zamanında ve resmi yazıyla 

bildirmelisiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, su kullanma yerlerinde oluĢan kirli ve pis suları toplayarak 

binanın 1 – 1,5 m dıĢında bulunan rögara taĢıyan boru tesisatıdır? 

A) Bina dıĢı atık su tesisatı. 

B) Bina içi atık su tesisatı. 

C) Muayene bacaları. 

D) ġütlü bacalar. 

E) Vidanjör. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, bina içi atık su tesisatı boru bölümünden değildir? 

A) Atık su tesisatı ana borusu. 

B) Atık su kolonu. 

C) Atık su rögarı. 

D) Atık su havalık borusu. 

E) Kanalizasyon bağlantı borusu. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, atık su havalık borusunun görevidir? 

A) Bina içi atık su tesisatında açık hava basıncını sabit tutmak. 

B) Ana boruların atık su akıĢını düzenlemek. 

C) Çatı vb. yüzeylere düĢen suları toplayıp atık su tesisatına akıtmak. 

D) Katlardaki su kullanma yerlerindeki pis ve kirli suları atık su kolonuna akıtmak. 

E) Atık su tesisatındaki boruları birleĢtirmek. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, atık su rögarlarının kullanım amaçlarından değildir? 

A) Atık su borularına dirsek yapılması. 

B) Birden fazla kolun birleĢtirilmesi. 

C) Temizleme bacası olarak kullanılması. 

D) Atık suyu borularının depolanması. 

E) Atık su borularının kanalizasyona bağlanması.  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, atıksuların binalarla kanalizasyon bağlantısını yapar? 

A) Rögar.  

B) Havalandırma boruları.  

C) ġütlü baca. 

D) Atık su kolonu . 

E) Bağlantı kanalı. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların bertarafı ile ilgili kontrolleri 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Atık suların alıcı ortama deĢarj edilme kriterlerini araĢtırınız. 

 Atık suları denize deĢarj etme kriterlerini açıklayınız. 

 Atık suların, suda yaĢayan canlılar üzerindeki etkisini araĢtırınız. 

 Konuyla ilgili olarak topladığınız bilgi ve dokümanlar ile dosya oluĢturarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. ATIK SULARIN ZARARSIZ HALE 

GETĠRĠLMESĠ 
 

Suların, çeĢitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüĢerek yitirdikleri fiziksel, 

kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek 

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

özelliklerini değiĢtirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik arıtma iĢlemlerine, atık su arıtımı denir.   
 

Sıvı atıklar; fosseptik, parsel bacası/rögar aracılığı ile toplanıp vidanjör ve 

kanalizasyon aracılığı ile arıtım tesislerine taĢınır. Sıvı atıkların, insan ve çevre sağlığına 

zarar vermeden uzaklaĢtırılması gerekir. Yürürlükteki mevzuatla atık sıvıların 

zararsızlaĢtırılma yöntemleri; üreticinin sorumluluğu, kirlenmenin önlenmesi, sıvı atıkların 

minimal düzeyde üretilmesi, arıtılarak tekrar kullanımı ve deĢarj olarak belirlenmiĢtir.  

 

ġekil 2.1: Atıkların mevzuata göre zararsızlaĢtırma yöntemleri  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Atık suyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri de farklılık gösterir.  

 

 Atık su içerisinde bulunan çözünmüĢ organik maddelerin bakteriyolojik 

faaliyetler sonucu giderilmesi için biyolojik arıtma tesisi kullanılır,  

 Atık su içerisinde çözünmüĢ veya askıda bulunan ve gravitasyonla (yerçekimi 

etkisi ile) çökelmeyen  maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaĢtırılması için 

kimyasal arıtma tesisi kullanılır, 

 Suyun içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan 

uzaklaĢtırılması için fiziksel arıtma tesisi kullanılır.  

 

Bu prosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, birbiri ardına gelecek Ģekilde de 

kurulabilir.  

 

2.1. Atık Suların Kanalizasyon Sitemine DeĢarj Edilmesi 
 

DeĢarj; arıtılmıĢ olsun ya da olmasın atık suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı 

ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları 

kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir Ģekilde yeraltına boĢaltılmasına 

denir. 

 

Alıcı ortam; atık suların deĢarj edildiği veya dolaylı olarak karıĢtığı göl, akarsu, kıyı 

ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi ifade eder. 

 

Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atık suların kanalizasyon Ģebekesine 

bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir. Ancak bir Ģehir ve/veya sanayi bölgesinde 

parsellerin, kurum, kuruluĢ ve iĢletmelerin atık sularını atık su altyapı tesislerine 

bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atık su bağlantı iznine 

tabidir. 

 

Atık su bağlantı izni; evsel atık suların yazılı bir belge karĢılığında endüstriyel ve 

karıĢık atık suların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koĢulları 

sağlaması halinde, atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir. 

 

Bağlantı kalite kontrol izni; atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından, endüstriyel 

atık suların kanalizasyon sistemine bağlantı Ģartlarını belirleyen izindir. 

 

Atık suların çeĢitli karakteristik değerleri hakkında bilgi sahibi olmak ve genel 

yargılara ulaĢmak için değerlendirilecek ana kütlenin tamamını analiz etmek teknik olarak 

mümkün değildir. Rastlantı olarak seçilmiĢ ve daha az miktardan oluĢan örneği inceleyerek 

kütlenin tamamı hakkında karar verilir. 
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Atık suların kanalizasyon sitemine deĢarjında yapılması zorunlu iĢlemler; 

 

 Evsel kaynaklı atık sular için konuta giren temiz su miktarının atık suya eĢit 

olması,  

 Kıta içi yüzeysel suların, yeraltı sularının ve deniz sularının çeĢitli kullanım 

amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalite kriterleri çerçevesinde 

su kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin saptanması,  

 Su kaynaklarının en uygun kullanımının sağlanması çalıĢmalarını 

yapmak/yaptırmak ve alınacak tedbirlerin önceliklerinin belirlenmesi, 

 Atık su miktarını ve atık sudaki atık konsantrasyonunu  en aza indirerek kirliliği 

kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması, 

 Atık su arıtımında teknik ve ekonomik açıdan  uygun arıtma yöntemlerinin 

seçilmesi, 

 Benzer nitelikte atık su üreten endüstriler ve yerleĢimler için ortak atık su arıtma 

tesisi kurulması, 

 Ötrofikasyon riski olan göl, gölet, koy, körfez gibi hassas alıcı su ortamlarına 

deĢarj yapacak atık su  arıtım tesislerinin, gerektiğinde   azot ve fosfor giderimi 

gerçekleĢtirebilecek Ģekilde tasarımının yapılması,  

 Su ürünleri istihsal alanlarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması, 

 Yönetmelikte verilmiĢ olan su ortamları kalite sınıflandırma listelerinde her 

grup için ayrı olmak üzere en yüksek kaliteli sulara ait kalite parametrelerine 

uyulması ve özel tedbirler alınması zorunludur.  

 

2.1.1. Atık Suların Kanalizasyon Sistemine Verilmesinde Dikkat Edilecek 

Durumlar 
 

 Ayrık kanalizasyon sisteminde, yağmur suları ve kirli olmayan diğer drenaj 

suları kanalizasyona bağlanmaz. 

 BirleĢik ve ayrık kanalizasyon sistemlerinde, izne esas olacak atık su miktarları 

ve özellikleri yağıĢsız havalarda belirlenir. 

 Kesikli çalıĢan iĢletmeler, kanalizasyon sistemine bağlantı yapmadan önce ön 

arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın dengeleme havuzu 

inĢa etmeye mecburdur.  

 ĠĢletmelerin atık su debileri ve kaliteleri dengeleme havuzu çıkıĢında belirlenir. 

Dengeleme havuzu bulunmayan tesislerde izne esas olacak atık su miktarları ve 

kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atık su miktar ve kalitesi dikkate 

alınarak tespit edilir.  

 Kirletici madde içermeyen soğutma sularının, yetkili atık su altyapı tesisleri 

yönetiminin özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır. 

 Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın evsel atık sular 

kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlanır.  
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 Küçük atık su veya tehlikeli madde içermeyen ancak kanalizasyon sisteminin 

taĢıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan endüstriyel atık 

su niteliğindeki atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan 

kanalizasyon sistemine Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standart 

değerleri sağlayarak veya doğrudan bağlanıp bağlanamayacağına  toplam 

kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulu 

tarafından karar verilir.  

 Atık su altyapı tesislerine deĢarj edilmiĢ olan atık sular, atık su altyapı tesisi 

yönetimlerinin yazılı izni olmadıkça herhangi bir amaç için kullanılmaz. 

 

2.1.2. Atık Su Altyapı Tesisi Kullanımında Yönetmelik Ġhlali Sayılan Hususlar 
 

 TaĢınmaz mal sahibi, verilen süre içinde Ģehir atık su sistemine bağlantı 

yapmamıĢsa,   

 Bağlantısı yasaklanan atık sular veya maddeler atık su sistemine boĢaltılıyor 

veya atık su bağlantı kalite kontrol izin belgesinde öngörülen sınır değerler 

aĢılmıĢsa, 

 Atık sular, bağlantı sınırlamalarının aksine, ön arıtmasız olarak atıksu altyapı 

sistemine verilmiĢse,  

 Yeraltı suyu veya arıtılmasında gerek ve mecburiyet olmayan sular, onay 

alınmadan atık su altyapı tesisine verilmiĢse,  

 Kontrol ve belgeleme yükümlülüğünün aksine, atık su miktarları ve özelliklerini 

ölçebilmek amacı ile gerekli ölçüm düzenekleri ve kontrol bacaları tesis 

çıkıĢında kurulmamıĢ, uygun yere konulmamıĢ veya çalıĢtırılamamıĢ, bakımı 

yapılmamıĢ, uygun ve sorumlu bir personel tayin edilmemiĢ veya kayıt defteri 

üç yıl boyunca saklanmamıĢsa ve denetimle görevli kiĢinin talebine rağmen 

göstermemiĢse,  

 Parsel atık su sistemi veya atık suyun incelenmesine müsaade etmemiĢ, gerçek 

ve tüzel kiĢiler hakkında, ilgili atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından 

tanzim edilecek tutanağa göre Çevre Kanunu uyarınca cezai iĢlem uygulanır.  

 

2.1.3. Atık Suların Alıcı Ortamlara DeĢarj Edilmesinin Kontrolü 
 

Atık su yönetiminde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edilir. Öncelikle 

sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verip vermediği ve atık suların deĢarj 

edilebilmesi için kriterlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilir. Bu kriterlere uymayan atık 

sular alıcı ortamlara verilmez.  

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre; kanalizasyon sistemlerine ve alıcı ortamlara 

yapılacak olan her türlü atık su deĢarjı denetimi ve deĢarj izni verilmesinde Çevre Kanunu 

uyarınca Çevre ve ġehircilik Bakanlığı yetkilidir. Ancak  mahallin en büyük mülki amirliği, 

büyükĢehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, atık su alt yapı tesislerini tamamlamıĢ il 

ve ilçe belediye baĢkanlıkları mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim 

yapar.  
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Kıta içi alıcı su ortamına yapılacak her türlü atık su deĢarjı denetiminde; 

 

 BüyükĢehir belediyesi mücavir alan sınırı  içerisinde ve büyükĢehire içme ve 

kullanma suyu sağlayan su havzalarında, büyükĢehir belediyesi su ve 

kanalizasyon idaresi, 

 BüyükĢehir, il ve ilçe belediyesi mücavir alan sınırı dıĢında mahallin en büyük 

mülki amirliği, 

 Ġl ve ilçe belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde belediye baĢkanlığı, 

 BüyükĢehir belediyesi haricindeki yerleĢimlere içme ve kullanma suyu temin 

edilen  su havzalarını mahallin en büyük mülki amirliği, denetlemekle 

yükümlüdür.  

 

Çevre Kanununa ve bu kanuna göre yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara, 

söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere bir defaya mahsus olmak üzere bir yılı aĢmamak 

üzere süre verilebilir.  Bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez, denetim yetkisinin devredildiği 

kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, faaliyeti süreli veya süresiz olarak 

durdurulur. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler, süre verilmeksizin 

durdurulur.  

 

Çevre Kanunu ve yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya standartlara uymayan, 

atık suları; içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, sulama ve drenaj kanallarına, toprağa, 

deniz, göllere verenlere idarî para cezası verilir.  

 

Çevre Kanununa göre kurulması zorunlu arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlara, 

kurup da çalıĢtırmayanlara, atık su altyapı sistemlerini kurma yükümlülüğü olan ve bu 

yükümlülüklerini belirtilen sürelerde yerine getirmeyen kurum ve kuruluĢlara idarî para 

cezası verilir.  

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, atık su üreten kurum ve kiĢiler; 

mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmak ve 

atık sularını deĢarj standartlarını sağlayacak Ģekilde arıtmak zorundadırlar. Arıtma tesisi 

olmayanlar, arızalananlar, çalıĢtığı halde standartları sağlayamayanlar, faaliyetinde kapasite 

artırımına gidenler, faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduranlar ilgili idareye derhal 

haber vermekle yükümlüdür.  

 

Çevrenin kasten veya bilinçsizce kirletenler, kanunlarla belirlenen teknik usullere 

aykırı olarak ve çevreye zarar verecek Ģekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya 

kasten verenler; atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokanlar; insan veya hayvanlar 

açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, 

hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiĢmesine neden olabilecek niteliklere sahip 

atık veya artıkları iĢleyenler hakkında Türk Ceza Kanununa göre iĢlem yapılır. 
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2.2. Atık Suların Alıcı Su Ortamına BoĢaltımı  
 

Endüstriyel atık su kaynaklarının izne bağlanabilmesi için endüstrinin tipi, üretim 

miktarı, kullanılan ham maddeler, çalıĢtırılan iĢçi sayısı, su ve enerji tüketimi, üretim akıĢ 

Ģemaları ve üretim sırasında çıkan atık suların kaynakları, katı ve sıvı atıkların miktarı ve 

özellikleri ve tehlikeli atıkların bulunup bulunmadığı bilgileri endüstri kuruluĢu tarafından 

idareye bildirilir.  

 

Resim 2.1: Atık suların alıcı ortama boĢaltımı 

 

Alıcı su ortamına deĢarj izni baĢvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması ve alınan atık 

su analiz sonuçlarının, (akredite olmuĢ laboratuvar tarafından yapılacak analizler) ilgili 

yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması durumunda, müracaat tarihinden itibaren en 

geç iki ay içerisinde deĢarj izin baĢvurusu sonuçlandırılır.  

 

Ġzin belgeleri, periyodik olarak yenilenir. Bu yenileme iĢlemi sırasında idarece tesisin 

daha önce belirtilen özelliklerinde bir değiĢiklik olup olmadığı, atık su miktar ve kirlilik 

yüklerinin değiĢip değiĢmediği, daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin 

gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediği, yeni tedbirlere gerek olup olmadığı, ölçüm 

programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı araĢtırılır.  Bu hususların herhangi 

birinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, mükellefin, izin iĢlemine yeni baĢtan 

baĢlaması ve yönetmelikte belirtilen ilkelere göre yeniden izin belgesi alması zorunludur. 

 

Atık su üreten kurum ve kiĢiler; gerekli deĢarj standartlarını sağlamak için  arıtma 

tesislerinin çıkıĢ sularında deĢarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm 

ve analiz yaptırmak suretiyle kontrol etmek, atık suların özellikleri ve miktarlarına iliĢkin 

bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdür.  

 

Denetlemek ile yetkili idare; bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, 

gerekiyorsa kendi ölçümleriyle kontrol eder. Ġdare tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı 

kirleten tarafından karĢılanır.  

 

Alıcı su ortamına atık su deĢarj standartları; anlık, iki saatlik ve yirmi dört saatlik 

kompozit çıkıĢ suyu numunelerinden elde edilen konsantrasyonları ifade eder. 
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Denetlemelerde, normal iĢletme Ģartlarına ait iki saatlik kompozit numuneler ve 

bunlara ait sınır değerler esas alınır. 

 

Ġki saatlik kompozit numune alınması mümkün olmayan, arıtılmıĢ atık sularını iki 

saatten daha kısa sürede alıcı ortama deĢarj eden atık su arıtma tesislerinde, arıtılmıĢ atık su 

deĢarjının devam ettiği süre içerisinde alınan kompozit numune değeri iki saatlik kompozit 

numune değeri ile kıyaslanarak denetleme yapılır.  

 

Anlık numune değeri, iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden  % 

20 daha fazla çıkarsa iĢletmeden, takip eden beĢ gün içerisinde iki saatlik kompozit numune 

alınarak cezai iĢleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır. Ġdare, gerekli görürse, yirmi 

dört saatlik kompozit numunelerin sonuçlarının da Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde 

verilen sınır değerleri sağlayıp sağlamadığını denetler. Kirleten, yapacağı çalıĢmalarda her 

iki sınır değeri de izlemek ve belgelemekle yükümlüdür. 

 

2.3. DeĢarj Ġzni  
 

DeĢarj izni; yapılan iĢlerden kaynaklanan atık suların, çevre ve insan sağlığına olan 

olumsuz etkilerini en aza indirecek Ģekilde bertaraf edilmesi amacıyla alınan izindir.  

 

Alıcı ortama, her türlü evsel ve/veya endüstriyel atık su deĢarjında deĢarj izin belgesi 

alınması zorunludur. Her atık su deĢarjı için idarenin istediği çıkıĢ suyu kalitesinin ve diğer 

Ģartların sağlanması gerekir.  

 

Alıcı su ortamına her türlü atık su deĢarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun 

görüĢü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği yetkilidir. Atık su deĢarjı için idare 

tarafından verilen izin, beĢ yıl süre ile geçerlidir. 

 

Alıcı ortama yapılacak deĢarj ile derin deniz deĢarjı konulu çevre izinlerinde; Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı  ve Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü yetkilidir.  

 

ĠĢletmelerin, atık su debi ve kirlilik yüküne göre tespit edilecek uygun bir arıtma tesisi 

kurması gerekir.  

 

Örneğin; yıkama- yağlama ünitesi olan bir benzin istasyonu atık sularını herhangi bir 

alıcı ortama deĢarj ediliyorsa verilen standartları sağlayacak fiziksel arıtma tesisi kurulması 

gerekir. Hiç bir surette açığa çıkan suyun alıcı ortama deĢarj edilmesi uygun ve yasal bir 

durum değildir. Islak yıkama yapılan bir un fabrikasında ise verilen standartları sağlayacak 

biyolojik arıtma tesisi kurulması gerekir. 

 

DeĢarj  izin baĢvurusu, mevzuatta yer alan form doldurulup, bir dilekçeye eklenerek il 

müdürlüğüne sunulması ile yapılır. Bu baĢvuruda, atık suların arıtımı sonucunda oluĢacak 

arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına iliĢkin bilgilere de  yer verilir. 
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2.3.1.DeĢarj Ön Ġzin ĠĢlemi  
 

DeĢarj ön izni, iĢletme faaliyete geçmeden önce alınır. DeĢarj izninin iĢletmenin 

faaliyete geçmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde alınması zorunludur.  

 

Bakanlıkça yapılmıĢ olan çevresel etki değerlendirmesi olumludur kararı veya 

çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı, deĢarj ön izni yerine geçer.  

 

Çevresel etki değerlendirmesi olumludur kararı veya çevresel etki değerlendirmesi 

gerekli değildir kararının iptal edilmesi halinde, deĢarj ön izni de iptal edilmiĢ sayılır.  

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dıĢında kalan faaliyetlerde; 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yapılmıĢ atık su arıtma tesisi proje onayı, deĢarj ön 

izni yerine geçer. 

 

2.3.2. DeĢarj Ġzni Müracaatı Ġçin Gerekli Belgeler  
 

DeĢarj izni almak isteyen iĢletmeler aĢağıda verilen dilekçe örneğini doldurup gerekli 

dilekçe ekleri ile birlikte Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekir. 

 

 

Form 2.1: DeĢarj izni müracaatına esas örnek dilekçe 

 

Dilekçe ekleri: 

 

 Kapasite raporu, 

 Proses özeti, 

 ĠĢ akım Ģeması, 

 Yapı kullanma izin belgesi, 

 Vaziyet planı, (ilgili belediyeden onaylı) 

 Fosseptik projesi varsa, (ilgili belediyeden onaylı) 

 Son aya ait sigorta bildirimi, 

 Çevre Etki Değerlendirilmesi (ÇED) ile ilgili yazı, 

 
 

……… VALĠLĠĞĠNE 
(Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü) 

..….. 
         Ġlimiz, ……. Ġlçesi, ……………………………………adresinde faaliyet 
gösteren iĢletmemizin, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede  
yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince “DeĢarj 
Ġzni” kapsamında değerlendirilmesi hususunda; 
        Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
                                                                                          Tarih 
                                                                                          Ġmza 
                                                                                          ġirket KaĢesi 
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 Resmi makamlardan alınmıĢ izin onay belgeleri, (çalıĢma ruhsatı ve benzeri) 

 Kanalizasyona bağlantı izni ya da kalite ruhsatı, 

 Varsa arıtma tesisi ile ilgili proje, 

 DeĢarj izni baĢvuru formu, 

 Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ laboratuvar tarafından 

alınmıĢ 1 adet 24 saatlik veya 3 adet 2 saatlik kompozit atıksu numunesi analiz 

sonucu. 

 

2.3.3. DeĢarj Ġznine Tabi Olan ĠĢletmeler 
 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince; gerçek veya tüzel kiĢiler, faaliyet 

türlerine göre, alıcı su ortamlarına verdikleri atıksular için deĢarj standartlarını sağlamakla 

yükümlüdür. 

 

DeĢarj iznine tabii olan iĢletmeler aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

 Üretimi sırasında atıksu oluĢumuna neden olan ve bu atıksularını herhangi bir 

alıcı ortama (göl, deniz, akarsu, dere yatağı ve benzeri) veya sistemli bir Ģekilde 

yeraltına boĢaltan iĢletmeler.  

 Üretimi sırasında atıksu oluĢmamasına rağmen, iĢletmede çalıĢan personel 

sayısı 84 kiĢinin üzerinde olan ve çalıĢan personelden kaynaklanan evsel 

nitelikli atıksularını herhangi bir alıcı ortama (göl, deniz,  akarsu, dere yatağı ve 

benzeri) veya sistemli bir Ģekilde yeraltına boĢaltan iĢletmeler.  

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre endüstriler, üretim tesisleri tiplerine göre 

gruplandırılmıĢ ve 16 sektöre ayrılmıĢtır. 

 

 Gıda sanayi sektörü. 

 Ġçki sanayi sektörü. 

 Maden sanayii sektörü. 

 Cam sanayi sektörü.  

 Kömür hazırlama iĢleme ve enerji üretimi sektörü.  

 Tekstil sanayi sektörü.  

 Petrol sanayi sektörü.  

 Selüloz, kâğıt, karton sanayii sektörü.  

 Kimya sanayi sektörü.  

 Metal sanayi sektörü. 

 Ağaç mamulleri ve mobilya sanayii sektörü. 

 Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve teçhizatı, yedek parça sanayii 

sektörü. 

 TaĢıt fabrikaları ve tamirhaneleri sanayi sektörü. 

 KarıĢık endüstri sektörü. 

 Endüstriyel nitelikli atıksu üreten diğer tesisler sektörü. 
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Bu sektörlere giren tesislerden tamamen kuru tipte çalıĢanlar için atıksu standartları 

uygulanmaz. 

 

Ġlgili yönetmelikte yer almayan endüstri tipleri için deĢarj standartları ilgili idarece 

belirlendikten sonra bakanlığın uygun görüĢü  alınarak uygulanır. 

 

DeĢarj izin belgesi alındıktan sonra, ilgili idare tarafından tesiste ne sıklıkta atıksu 

analizleri yapılacağı belirlenir; dolayısıyla izin süreci sonucunda iĢletme belirlenen 

periyotlarda atıksu analizlerini yaptırarak ilgili idareye sunmak zorundadır. 

 

2.3.4. DeĢarj Ġzin Belgesinin Ġptali  
 

Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereği; 

 

 ĠĢletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koĢullarına aykırı iĢ ve 

iĢlemlerinin tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat uyarınca idari yaptırım 

uygulanır.  

 Uygunsuzluğunun düzeltilmesi için iĢletme tarafından iĢ termin planı ve 

taahhütname verilmesi halinde, iĢletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir 

yıla kadar süre verilebilir.  

 ĠĢletme tarafından iĢ termin planı ve taahhütname verilmemesi, çevre ve insan 

sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle iĢletmeye süre 

verilmemesi veya iĢletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun 

giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve 

lisans belgesi iptal edilir ve iĢletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli 

veya süresiz durdurulur.  

 

2.3.5. Alıcı Ortama Atıksu DeĢarjı Konusunda Çevre Ġznine Tabi ĠĢletmeler Ġçin 

Genel Hükümler  
 

ĠĢletmenin çevre izin baĢvurusunda bulunabilmesi için bir adet 24 saatlik kompozit 

atıksu numune sonucunun veya en az üç adet 2 saatlik kompozit atık su numunesi analiz 

sonuçlarının aritmetik ortalamasının ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlaması gerekir.  

 

ĠĢletmeler çevre izni iĢlemlerinde gerekli olan atıksu analizlerini, bakanlıktan çevre 

analizleri ön yeterlilik/yeterlilik belgesi almıĢ laboratuarlarda yaptırması zorunludur.  

 

Alıcı ortamın çok yoğun bir Ģekilde kirletilmiĢ olduğu yörelerde alıcı ortam deĢarj 

standartları, yer ve sınır belirlemeleri, uygulanacak diğer iĢlemler havza koruma planı ile 

tespit edilir.  

 

Alıcı ortamda renk parametresi renk skalasında (Pt-Co) 300 birimden fazla ölçülürse 

ortama deĢarj yapan ilgili iĢletmelerin sektör tablolarındaki analizleri yenilenir. Yapılan 

analiz sonucunda sektör tablosunda belirtilen parametrelerde istenilen limitlerin 

sağlanmaması hâlinde gerekli yasal iĢlem uygulanır.  
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Çevre izninin verildiği Ģekilde kullanımı esnasında alıcı ortamın mevcut veya ileriye 

yönelik kullanım amaçlarına olumsuz etkiler yaptığı tespit edilirse deĢarj limitleri 

sınırlandırılır veya atık suyun arıtıldıktan sonra geri dönüĢümlü olarak kullanılması 

bakanlıkça istenir.  
 

Atık su altyapı tesisleri yönetimleri ile alıcı ortama atık su deĢarjı ve/veya derin deniz 

deĢarjı konularında çevre izni alan kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler, tesislerini kurup iĢletmeye 

baĢladıktan sonra da çevre izin belgesinde öngörülenin üzerinde kirletici atmamakla, alıcı 

ortam ve deĢarj standartlarını aĢmamakla yükümlüdür. 
 

Alıcı ortama atık su deĢarjı olan kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler için çevre izin belgesi 

ile derin deniz deĢarjı olan kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler için çevre izin belgesinde belirtilen 

hükümlere uyulup uyulmadığının denetimi; Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve il Çevre ve 

ġehircilik Müdürlüğü tarafından yapılır. 
 

2.4. Atık Su Bağlantı Ġznine Tabi Olan ĠĢletmeler  
 

Kanalizasyon sistemi bulunan bölgelerde katılımcıların, atık sularını atık su altyapı 

tesislerine bağlayabilmeleri, atık su altyapı tesisleri yönetimince verilecek atık su bağlantı 

iznine tabidir.  
 

Atık su bağlantı izni, evsel atıkların yazılı bir belge karĢılığında, endüstriyel ve karıĢık 

atık suların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koĢulların sağlanması 

ile atık su altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilir.  
 

Bağlantı kalite kontrol izni, endüstriyel atık suların kanalizasyon sistemine bağlantı 

Ģartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir. 
 

Bu izin ve belgeler, ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uyulması Ģartı ile verilir.  
 

2.5. Tehlikeli Madde DeĢarj/Bağlantı Ġzni 
 

Alıcı ortama tehlikeli maddelerin deĢarjı için deĢarj izin baĢvurusunda bulunan gerçek 

ve tüzel kiĢiler ilgili mevzuatta belirtilen tehlikeli madde deĢarj izin baĢvuru formunu 

doldurur. Tehlikeli madde deĢarj izin baĢvuru formuna kirlilik azaltma programları eklenir.  
 

Alıcı ortama tehlikeli madde deĢarj izin baĢvurusunda, dosyasının eksiksiz olarak 

hazırlanması ve alınan en az üç adet atık su numunesi analiz sonuçlarının aritmetik 

ortalamasının ilgili mevzuatta belirtilen standartları sağlaması gerekir. Bu durumda müracaat 

tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde izin baĢvurusu sonuçlandırılır. 
 

2.6. Atık Su Arıtma Tesisi Proje Onayı 
 

Ġlgili mevzuata göre hazırlanan atık su arıtma tesisi proje onay dosyası yetkili merci 

tarafından onaylandıktan sonra iĢletme tarafından inĢa edilerek devreye girer. Daha sonra 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ laboratuvarlar aracılığı ile atık su 

analizleri yaptırılarak gerekli izinler için baĢvuru yapılır. 



 

 37 

2.7. Derin Deniz DeĢarjı  
 

Derin deniz deĢarjı ile ilgili terimler aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Derin deniz deĢarjı; yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik 

çalıĢmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma 

süreçlerinden faydalanmak amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda 

deniz dibine boru ve difüzörlerle deĢarj edilmesine denir.  

 Difüzör; seyreltilebilmesi amacıyla atık su borusunun ucuna eklenen ve çoklu 

bir jet akımı sağlayarak birinci seyrelme (S1) değerinin öngörülen 40-100 veya 

daha büyük değerler almasını ve atık suların alıcı ortama çıkıĢı sırasındaki akım 

özelliklerini kontrollü bir biçimde sağlayan özel bir donanımdır. 

 

Resim 2.2: Derin deniz deĢarjlarında kullanılan difüzör 

 

Deniz araçlarından kaynaklanan kirli balast suyu, slop, slaç, sintine suları gibi 

kirleticiler ve çevreden kaynaklanan fabrika, evsel atık gibi sıvı atıklar denizlere geliĢi güzel 

deĢarj edilemez. 

 

Derin deniz deĢarjı olan kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler için idareden çevre izni alınması 

mecburidir. 

 

 Kirli balast; duran veya seyir halindeki deniz araçlarından su üzerine 

bırakıldığında, su üstünde petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin  görülmesine 

neden olan, suda renk değiĢikliği oluĢturan veya emülsiyon halinde maddelerin 

birikmesine yol açan balast suyuna denir. 

 Slaç; gemilerin makine dairelerinde yakıtın ve yağın ayrıĢtırılması sonucu 

geride kalan, kullanılmayan atık kısmına (yakıt/yağ çamuru) denir. 

 Slop; tankerlerde yükün boĢaltılmasından sonra tanklarda kalan artık 

kısmına(yük çamuru) denir. 

 Sintine suyu; gemilerin sintine bölümünde biriken makine dairelerinde 

olabilecek kaçak ve sızıntı su ve yağlarına denir.  

 Seyrelme; bir alıcı ortama deĢarj edilen atık suyun içerdiği kirletici 

parametrenin atıksudaki konsantrasyonunun deĢarj sonucunda alıcı ortamda 

oluĢan fiziksel, hidrodinamik olaylar veya çeĢitli fiziksel, kimyasal ve 

biyokimsayal reaksiyonlar sonucunda azalması. 
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 TabakalaĢma; haliçler, koy ve körfezler baĢta olmak üzere, kıyı ve açık deniz 

bölümlerinde ve göllerde derinlik boyunca sıcaklık, tuzluluk ve bunlara bağlı 

yoğunluk farklılaĢmasının aniden büyük değerler göstermesi sebebiyle, farklı 

özelliklerde birden fazla su kütlesinin bulunabilmesine denir. 

 Tam karıĢım noktası; atık suyun alıcı ortamda dağılıp homojen bir 

konsantrasyona ulaĢtığı deĢarj noktasına en yakın noktasına denir.   

 Tatlı su sınır noktası; denizle bağlantısı olan kıta içi su kaynaklarında tuzluluk 

derecesinin hissedilir derecede arttığı ve tespitinde klorür iyonları 

konsantrasyonunun 250 mg/L olarak kabul edildiği noktaya denir.   

 T90 – değeri; fekal kaynaklı indikatör mikroorganizmaların, deniz ve kıyı 

sularındaki ortam Ģartlarında, hidrodinamik ve dispersiv seyrelme Ģartları sabit 

tutulmak kaydıyla, ilk konsantrasyonlarının % 10 una düĢünceye kadar geçecek 

süreye denir. 

 Kıyı çizgisi; deniz, tabii veya suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taĢkın 

durumları dıĢında, suyun karayla temas ettiği noktaların birleĢmesinden oluĢan 

çizgiye denir. 

 
ġekil 2.2: Kıyı çizgisi 

 

 Kıyı koruma bölgesi; deniz ve göllerin kıyı sularının, plaj olarak veya benzeri 

bir amaçla kullanılmaları durumunda, kirlenme riski açısından korumaya 

alınması gereken bölümlerine denir.  

 Mansap; Bir ırmağın denize veya baĢka bir ırmağa döküldüğü veya kavĢak 

yerine denir.  
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Derin deniz deĢarjından önce sadece sınırlı düzeyde bir arıtma yapıldığı için deniz 

ortamının korunabilmesi amacıyla, derin deniz deĢarjıyla alıcı ortama verilebilecek atıksu 

özellikleri sınırlandırılmıĢtır.  

 

Alıcı sulara derin deniz deĢarjının yapılabilmesi için atıksuların ilgili mevzuatta 

belirtilen maddelerin sınır değerleri üstünde olamaz. Derin deniz deĢarjına izin verilebilecek 

atık suların özellikleri, ilgili mevzuatta belirtilmiĢtir. Sınır değerlerden fazla kirletici 

özellikler ihtiva eden suların denize boĢaltımına izin verilmez.  

 

2.7.1. Derin Deniz DeĢarj Kriterleri  
 

Atık suların derin deniz deĢarjlarıyla bertaraf edilmesi durumunda, alıcı ortamlar için 

uygulanacak olan derin deniz deĢarj kriterleri, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğin’de 

düzenlenmiĢtir.  

 

DeĢarj sistemlerinin tasarımında aĢağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;  

 

 Atık suların deĢarj edilebilmesi için projedeki ilk seyrelme S1 değeri 40’ ın 

altında bulunmamalı, tercihen S1 100 olmalıdır.  

 Minimum deĢarj derinliği 20 metre olmalı, eğer 20 metre derinliğe inmek 

ekonomik olarak mümkün değilse, difüzör hariç deĢarj boru boyu ortalama kıyı 

çizgisinden itibaren ilgili mevzuatta belirtilenden az olmamalıdır. Ġlgili 

mevzuatta belirtilen nüfus değerlerinden daha büyük yerleĢim ve sanayi 

kuruluĢlarından "önemli kirletici kaynak" sınıfına girenler için deĢarj boru boyu, 

ön veya tam arıtma alternatifleri ile birlikte ele alınmalıdır.  

 Yaz aylarında T-90 değeri Ege ve Akdeniz’de en az 1,5 saat, Karadeniz’de ise 2 

saat alınır. KıĢ aylarında T90 değerlerinin daha yüksek olacağı ve ortalama 3-5 

saat civarında bulunacağı göz önünde tutulur. 

 Belirli bir deniz ortamına deĢarj yapmıĢ olan veya yapabilecek diğer atık su 

kaynaklarının topluca deniz suyu kalitesi üzerinde olumsuz etkileri göz önüne 

alınarak izin için gerektiğinde öngörülenden daha sıkı kriterler ve tedbirlerin 

alınması, bakanlığın görüĢü alınarak Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüĢü ve 

 mahallin en büyük mülki amirinin onayı ile istenir. 

 Derin deniz deĢarjı ile ilgili mevzuattan belirtilen parametrelerin dıĢında, 

kirletici özellikler ihtiva eden suların denize boĢaltımına; yapılacak deĢarjın 

alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ayrıntılı bilimsel çalıĢmalar ile 

kanıtlandığı taktirde izin verilir. 

 Ġlgili mevzuata göre derin denize deĢarj edilebilecek maksimum atık su kalite 

standartlarına ve derin deniz deĢarjında uygulanacak kriterlere uygun olması 

durumunda, baĢvuru formu doldurulur ve bir dilekçe eki ile Ġl Çevre ve 

ġehircilik Müdürlüğüne sunulur.  

 Ġlgili mevzuat uyarınca deĢarj iznine tabi olduğu tespit edilen iĢletmelerin, 

deĢarj yerinin deniz olması halinde, söz konusu izin belgesini alabilmeleri için, 

ilgili mevzuatta belirtilen faaliyetleri ile ilgili standartları sağlayacak uygun 

arıtma tesisi kurmaları gerekir.  
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 Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü derin deniz deĢarjı iznini verdiği takdirde, 

ilgili mevzuatta öngörülen belgeyi tanzim ederek baĢvuru sahibine verir. 

 Derin deniz deĢarjı katmanına, kaynağından denize deĢarj edilen en uç noktaya 

kadar olan hatta ait konumsal veri ve öznitelik bilgilerinin veri giriĢleri ilgili Ġl 

Müdürlüklerince izin aĢamasında yapılır.  

 Verilen izin belgeleri beĢ yıl süre ile geçerlidir. DeĢarj izinlerinin 

sınırlandırılmasında veya iptalinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Derin 

deniz deĢarjı için çevre izni alan kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler Bakanlıkça 

belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izlenir.  

 

2.8. Denizlerin Kirletilmesine KarĢı Alınacak Tedbirler  
 

Ġlgili mevzuatta belirtilen kirleticilerin denize boĢaltımları tamamen yasaklanmıĢ veya 

izne bağlanmıĢtır. Türkiye’nin karasularına doğrudan yapılacak deĢarj ve atık boĢaltımlarının 

izinsiz yapılmasına getirilen yasaklama hükümleri, ülkenin ekonomik kullanım hakkı olan 

sulara dıĢarıdan gelecek dolaylı etkileri de kapsar. Bu tür durumlarda idare, bu etkileri 

yaratan veya yaratma tehdidini oluĢturanlara karĢı gerekli tedbirleri alır.  

  

Buna göre;  

 
 Gerekli izni almadıkça yukarıda belirlenmiĢ sulara veya bu suları 

etkileyebilecek yakın sulara yasaklanmıĢ veya izne tabi kılınmıĢ maddeler, ülke 

ve ülke dıĢından getirilerek boĢaltılamaz ve atılamaz.  

 Ülke sınırları içine giren denizlerde; deniz araçlarından kaynaklanan petrol ve 

petrol türevli katı ve sıvı atıkların ve bu denizler üzerindeki hava sahasında 

seyreden uçakların atıklarının söz konusu denizlere boĢaltılması yasaktır. 

 Kıyı sularının kirlenmesinin önlenmesi için sahillerin kum bandı üzerinde veya 

burayı etkileyecek yakınlıkta inĢa edilen fosseptikler sızdırmasız olmalı ve 

oluĢan atıklar su arıtma tesisi ya da kanalizasyon sistemine verilmelidir. 

 Petrol ve türevlerini iĢleyen, dolduran, boĢaltan ve depolayan iĢletmeler kaza 

sonucu ve istenmeyen özel durumlar nedeniyle su ortamlarına petrol boĢalması 

ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. (gerekli ekipman ve malzemesini her an 

hazır bulundurmakla yükümlüdür.) 

 Kaza nedeniyle yangın tehlikesinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, 

bakanlığın uygun görüĢü alınmadan su ortamına dağılmıĢ petrolün dibe 

çöktürülmesi veya kimyasal maddeler kullanılarak seyreltilmesi yasaktır. 

 Hafriyat artıkları, moloz, arıtma ve proses artığı çamurlar ve benzeri atıkların 

bertaraf amacıyla deniz ve kıyı sularına boĢaltımı yasaktır. 

 Kıyı-açık denizlerde su ürünleri ile ilgili olarak yapılan, iĢlemlerin liman, koy 

ve körfezlerde  bakanlığın uygun  görüĢü alınmadan yapılması yasaktır. 

 Deniz dibi taraması faaliyeti ve deniz dibinden taranan tarama maddesinin cinsi, 

miktarı ve bu maddenin dökülecek yerin özellikleri dikkate alınarak bakanlıktan 

izin alınması zorunludur. 
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2.9. Göllerin Kirletilmesine KarĢı Alınacak Tedbirler  
 

Bu tedbirler; 

 

 Ġçme ve kullanma suyu temini dıĢındaki amaçlarla yapılmıĢ olan rezervuarlar ile 

bu amaçlar dıĢında kullanılan göl ve göletlere, arıtılmamıĢ evsel ve endüstriyel 

nitelikli atıksular verilmez. 

 Göllere atık su deĢarjı ile ilgili olarak ilgili mevzuat uyarınca derin deniz deĢarjı 

kriterleri uygulanamaz.  

 Toplam koliform ile azot ve fosfor elementlerinin, alıcı göl ortamındaki tolere 

edilebilen sınırlara uyması esastır.  

 Kirlilik ve ötrofikasyon kontrolü açısından göllere verilecek  evsel ve 

endüstriyel atık suların, deĢarj standartlarını sağlamak amacıyla yapılacak olan 

bir ileri arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra göllere deĢarj edilmesi gerekir. Bu 

konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması halinde, ekonomik 

kıyaslaması yapılmak kaydıyla atık suların söz konusu gölün su toplama 

havzası dıĢına kollektör veya kapalı kanal sistemleri tahliyesi yapılır.  

 

Alınan bütün bu tedbirlere rağmen, alıcı ortam olarak göl sularının kalitesi ilgili 

mevzuatta istenen düzeylere ulaĢmadığı takdirde, su kalitesinin düzenlenmesi amacıyla bir 

havza koruma planı hazırlanır. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sıvı atıkların bertarafı ile ilgili kontrolleri 

yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Atık suların kanalizasyon sistemine 

deĢarjında yapılması zorunlu iĢlemleri 

tespit ediniz. 

 Atık suların kanalizasyon sistemine 

verilmesinde dikkat edilecek durumlar 

ile ilgili mevzuatı incelemelisiniz. 

 Atık su altyapı tesisi kullanımında 

yönetmelik ihlali sayılan hususlar ile 

ilgili mevzuatı incelemelisiniz. 

 Atık suların alıcı ortamlara deĢarj 

edilmesinin kontrolü ile ilgili mevzuatı 

incelemelisiniz. 

 Atık suların alıcı su ortamına 

boĢaltımındaki iĢlemleri tespit ediniz 

 Atık suların alıcı su ortamına 

boĢaltımındaki iĢlemler ile ilgili 

mevzuatı incelemelisiniz. 

 Atık suların deĢarj izin iĢlemleri tespit 

ediniz. 

 DeĢarj ön izin iĢlemlerini 

incelemelisiniz. 

 DeĢarj izni müracaatında gereken 

belgeleri inceleyerek örnek bir dosya 

hazırlamalısınız. 

 1 adet 24 saatlik veya 3 adet 2 saatlik 

kompozit atık su numunesi analiz 

sonuçlarını mevzuata göre kıyaslamayı 

unutmamalısınız. 

 DeĢarj iznine tabi olan iĢletmeleri 

kontrol ediniz. 

 Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, iĢyeri 

açma ve çalıĢma ruhsatını 

incelemelisiniz. 

 ĠĢletmenin çevresel etki değerlendirmesi 

olumludur kararı veya çevresel etki 

değerlendirmesi gerekli değildir kararına 

varlığını kontrol etmeyi 

unutmamalısınız. 

 ĠĢletmelerin arıtma tesislerinin mevzuata 

uygunluğunu incelemelisiniz. 

 Atık su numunesi analiz sonuçlarının 

mevzuatta belirtilen değerlere 

uygunluğunu incelemelisiniz. 

 Ġzin belgesinde belirtilen hükümlere 

uyulup uyulmadığını incelemelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Derin deniz deĢarjı uygulamalarının 

mevzuata uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Kıyı sularında derin deniz deĢarjının 

uygunluğunu incelemelisiniz. 

 Petrol ve türevlerini iĢleyen iĢletmelerin 

mevzuatta belirlenen tedbirleri alıp 

almadığını incelemelisiniz. 

 Atık suların denize deĢarjının mevzuata 

uygunluğunu incelemelisiniz. 

 Kaza nedeni ile boĢalan petrol ve 

türevleri ve tehlikeli maddelerin su 

ortamından uzaklaĢtırılmasına yönelik 

hazırlık yapılıp yapılmadığını 

incelemelisiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum 

kuruluĢlara gönderiniz. 

 Resmi yazıĢma kurallarına uymalısınız. 

 Sonuçlar mevzuatta belirtilen 

standartlara uygun değilse gerekli yasal 

iĢlemleri baĢlatmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, arıtılmıĢ olsun ya da olmasın atık suların doğrudan, veya 

dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun 

mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir Ģekilde 

yeraltına boĢaltılmasına denir. 

A) Alıcı ortam. 

B) Derin deniz deĢarjı.  

C) DeĢarj. 

D) Mansap. 

E) Savak. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, alıcı ortama yapılacak deĢarj ile derin deniz deĢarjı konulu 

çevre izinlerinde yetkili kurumdur? 

A) Sağlık Bakanlığı. 

B) Gıda ve Tarım Bakanlığı. 

C) Ticaret Bakanlığı. 

D) ĠçiĢleri Bakanlığı. 

E) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, deĢarj izni almak isteyen iĢletmelerin baĢvuru dilekçe ekinde 

sunması gereken bulundurması gereken dökümanlardan değildir? 

A) Varsa fosseptik projesi. 

B) ÇalıĢan sayısı ve nitelikleri. 

C) DeĢarj izni baĢvuru formu. 

D) Son aya ait sigorta bildirimi. 

E) Kanalizasyona bağlantı izni ya da kalite ruhsatı. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, atık suların deĢarj edildiği veya dolaylı olarak karıĢtığı göl, 

akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi ifade eder. 

A) Alıcı ortam. 

B) Havza planı. 

C) DeĢarj. 

D) Mansap. 

E) Derin deniz deĢarjı. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, fekal kaynaklı indikatör mikroorganizmaların, deniz ve kıyı 

sularındaki ortam Ģartlarında, hidrodinamik ve dispersiv seyrelme Ģartları sabit 

tutulmak kaydıyla, ilk konsantrasyonlarının % 10 una düĢünceye kadar geçecek süreye 

denir? 

A) Slaç. 

B) Mansap. 

C) Slop. 

D) T90 – değeri. 

E) Difüzör. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, fosseptik veya yağmur suyunu ev, ticari veya endüstriyel 

binalardan alan ortak kanalizasyon toplayıcısı yapılardır? 

A) KesiĢen kanal. 

B) Gövde kanal. 

C) Yanal kanal. 

D) Kolektör kanallar. 

E) Kanalizasyon. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, evsel atık suları, endüstriyel atıkları ve yağmurlardan 

meydana gelen akımı birlikte bir kanaldan akıtan sistemdir. 

A) KarıĢık kanalizasyon sistemi. 

B) Yanal kanal sistemi. 

C) Ayrık kanal sistemi. 

D) BirleĢik kanalizasyon sistemi.  

E) Kombine kanal sistemi. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, ayrık kanalizasyon sisteminin avantajlarından biri değildir? 

A) Arıtma tesisi her zaman farklı Ģekilde yüklenir. 

B) Pompa istasyonlarının kapasitesi küçük olur. 

C) Endüstriye ait soğutma suları bu sistemle kanallara verilebilir. 

D) Atıksu kanalının boyutu birleĢik sisteme nazaran daha küçüktür.  

E) Küçük olduğu için akıĢ hızı büyük olur ve çökelme az olur. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, en çok kullanılan, inĢa bakımından en uygun olan ve küçük 

kanal kesitleri için tercih edilen atık su kanalı kesitidir? 

A) Daire kesitli kanallar. 

B) Yumurta kesitli kanallar. 

C) Açık kesitli kanallar. 

D) Basık profilli kanallar. 

E) Hiçbiri. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ayrık kanalizasyon sisteminin dezavantajlarındandır? 

A) Yollarda yalnız bir kanal hattı döĢenir. 

B) Evlerden yalnız bir bağlantı hattı gelir. 

C) ĠĢletme ve bakımı kolaydır. 

D) Yağmurla birlikte kanallarda çöken atıklar sık temizlenir. 

E) Ayrık sistemde pis su kanalının bakımı daha zordur, suni olarak temizlenmesi 

gerekir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, sokakların kavĢak yerleri, mecraların istikamet ve eğim 

değiĢtirdiği ve kanalın düz gittiği kısımlarda kanal çapına bağlı olarak 50-150 m 

arasında konan genellikle temizlik ve havalandırma, amacıyla kullanılan kanalizasyon 

bacasıdır? 

A) Rögar. 

B) Muayene bacası. 

C) ġütlü baca. 

D) DüĢümlü baca. 

E) Yıkama bacaları. 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, deĢarj sistemlerinin tasarımında, atık suların deĢarj 

edilebilmesi için projedeki tercihen ilk seyrelme S1 değeridir? 

A) 200 

B) 100 

C) 300 

D) 400 

E) 500 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi, minimum derin deniz deĢarj derinliğidir? 

A) 50 

B) 40 

C) 30 

D) 20 

E) 10 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 
1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 B 

4 A 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 

2 D 

3 A 

4 A 

5 E 

6 B 

7 B 

8 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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