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7.2 – Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlanabilecek Atıksuların 
Özellikleri 

 Önemli kirletici atıksu kaynağı tanımına giren 
endüstri atıksularının atıksu altyapı tesislerine kabul 
edilmesi için Tablo. 6’da belirtilen standartlara uyum 
göstermesi şarttır. 

 Atıksuların özellikleri nedeni ile, atıksu altyapı 
tesisine doğrudan bağlantıları, atıksu altyapı tesisleri 
yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler, 
kuruluş, işletme bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları 
kendilerine ait olmak üzere bu yönetmelikle tanımı 
yapılmış olan bir ön arıtma tesisi kurmak ve işletmek 
yükümlüğündedir. 

 

7.3 – Kanalizasyon Sistemina Bağlantı ve 
Boşaltımların Kontrol Düzeni 

 Atıksu üreten kurum ve işletmelerin kanalizasyon 
sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde veya ön 
arıtma tesisi çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya 
müsait bir konrtol bacası inşaa edilir. Kontrol düzeninin 
tesbit edemeyeceği ani dökülme ve deşarjların olabileceği 
kaynaklar için atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ilave 
tedbirler belirtir. 

 Atıksu altyapı tesisleri kullanım çerçevesinde 
“yönetmeliğin ihlali kapsamına giren davranışların 
görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişiler hakkında iligi 
atıksu altyapı tesisleri yönetimleri tarafından tanzim 
edilecek tutanağa göre 2872 sayılı çevre kanunun 3301 



sayılı kanunla değişik 20, 21, 22 ve 23.maddeleri uyarınca 
cezai işlem yapılır. 

 8 – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 Yönetmeliğin bu bölümünde yeni çıkacak tebliğler 
denetim ve kovuşturma esasları geçici maddeler 
anlatılmaktadır. 

 

 

8.1- Geçici Maddeler 

 a) Çevre Genel Müdürlüğü tarafından bu 
yönetmelik yürürlüğe girmeden önce kurum, kuruluş ve 
işletmelere verilmiş olan deşarj sınırları yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile 
geçerlidir. Bu dönemin sonunda bu yönetmelikteki 
sınırlara uyulması mecburidir. 

 b) Büyükşehir Belediyelerinin yetki bölgesi içinde 
bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce kurum, kuruluş 
ve işletmelere verilmiş olan “deşarj kalite kontrol 
ruhsat”larında belirtiln kriterlerinin geçerliliği bu 
yönetmeliğin yürürlüğünden itibaren 3 (üç) yıl 
uzatılmıştır. 
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Parametre      
İzin Verilebilir 

Maksimum değer   
Boİs 250 mg/1 
KOİ 800 mg/1 
AKM 350 mg/1 
Toplam Azot (N) 30 mg/1 
Toplam Fosfor (P) 8 mg/1 
Yağ ve Gres 50 mg/1 
Anyonik Yüz. Akf. Mad. 5 mg/1 
Arsenik (As) 3 mg/1 
Antimon (Sb) 3 mg/1 
Kalay (Sn) 5 mg/1 
Bor (B) 3 mg/1 
Kadmiyum (Cd) 5 mg/1 
Toplam Krom (Cr) 5 mg/1 
Bakır (Cu) 10 mg/1 
Kurşun (Pb) 3 mg/1 
Nikel (Ni) 10 mg/1 
Civa (Hg) 1 mg/1 
Gümüş (Ag) 5 mg/1 
Toplam Siyanür (CN) 10 mg/1 
Balık Biyodeneyi 100% 
Sülfat (SO-2) 1000 mg/1 
Sıcaklık 40°C 
Fenol 10 mg/1 
Toplam Sülfür 2 mg/1 
pH 5,5-10 

 

9.2 ISKİ Yatırım ve İşletme Giderlerine Katılım 

 Atıksu kaynaklanan her kuruluş Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliğinde atıksu arıtma tesisi yapmakla yükümlüdür.İSKİ 
Yönetmeliğine göre; atıksu kaynağı olan her kuruluş, Yönetmeliğinin 
3. Maddesinin (d) fıkrası uyarınca kullandığı ortak tesisler 



(Kanalizasyon Şebekesi, Arıtma Tesisi, Deniz Deşarjı vs. İçin yatırım ve 
işletme giderlerine İSKİ’ce saptanan oranlar dahilinde katılır. 

Parametreleri, İSKİ limitlerini aşan kuruluşlar İSKİ’nin onayınca 
saptanan değer üzerinden İSKİ Yatırım ve İşletme Giderlerine 
katılırlar. 

 

Yatırım Gideri Y= 10000xVxK(3(  C-Ct   )+17)
Ct
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İşletme Giderleri I=axV ( I ( C-Ct +1 ) 
3 Ct 

 

Yatırım giderlerine katılmayan her endüstriyel atıksu kaynağı 
kanalizasyon ve arıtma tesisleri işletme giderlerine aşağıda belirlenen 
formüle göre saptanacak oranda katılırlar. 

 

I=axV ( C-Ct ) +1 ) 
Ct 

 

İSKİ gerekli gördüğü hallerde kanal yapısını bozan arıtma 
tesisinin çalışmasını engelleyen ve zehirli maddeler içeren atıksu 
kaynakları yatırım ve işletme giderlerine katılmış olsalar bile bir ön 
arıtma isteyebilir. 

 

Not: 1990 yılından itibaren Yatırım ve İşletme Giderlerine katılma 
payları kaldırılmıştır. 

 

KAYNAKLAR 

Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği, Resmi Gazete sayı 19910 Tarih 4 
Eylül 1988 

İSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 

Çevre Kanunu: Kanun No 2872 Resmi Gazete, sayı 18132 Tarih 11 
Ağustos 1983 

Türk Çevre Mevzuatı: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Ankara Aralık 
1988 
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ELEME 

1.Tanım ve İşlev 

Genel olarak atıksu arıtma tesislerinde ilk rastlanan temel işlem 
elemedir. 

Eleme, kaba ve çökebilir katı parçaların engel oluşturma suretiyle 
alıkonma işlemidir. Bu işlem genel olarak uniform boyutta açıklıklara sahip 
olan elekler tarafından gerçekleştirilir. 

Eleme işleminin amacı atıksu içinde bulunan kaba katı maddelerin 
uzaklaştırılması suretiyle, arıtma tesisindeki pompa ve diğer mekanik 
teçhizatı korumak, vana, boru ve benzeri aktarma cihazlarının tıkanmasını 
önlemektir. Kaba katı maddeler bezler, sopalar, tahta parçaları ve atıksuyu ne 
şekilde karıştığı açıklanamayan maddelerdir. Bunun dışında tesise gelecek 
katı atık yükü hafifletilmiş ve yüzücü maddeler tutulmak suretiyle 
dezenfeksiyon işlerinin verimi artırılmış olur. 

2 . Izgaralar 

Uygulamada en fazla kullanılan eleyiciler ızgaralardır. Izgaralar ‘elle 
temizlemeli’ ve ‘mekanik temizlemeli’ olarak sınıflandırılmaya tabi tutulurlar. 
Bu iki tip ızgaranın bazı özellikleri aşağıdaki tablo’da verilmiştir. 

Tablo 1 ‘ Elle temizlemeli’ ve ‘Mekanik temizlemeli’ Izgaraların Tasarım 
Bilgileri Karşılaştırılması 

Tanım        Elle Temizlemeli  Mekanik Temizlemeli 

Çubuk Boyutu 

Genişlik, mm   5 – 15  5 – 15 

Derinlik, mm   25 – 75  25 – 75 

Çubuk aralığı,mm   25 – 50  15 – 75 

Dikeye göre eğim, derece  30 – 45  0 – 30 

Yaklaşma hızı, m/s   0.3 – 0.6  0.6 – 1.0 

Kabul edilebilir yükseklik Kaybı, mm 150  150 

57 







Mekanik – temizlemeli ızgara satın alınacak bir ekipmandır. Ancak 
tasarım mühendisi aşağıdaki gibi bilgileri hazırlamalıdır. 

 -Izgara kanalının boyutları 

 -Kanalda su seviyesinin değişkenliği 

 -Çubuklar arasındaki aralık 

 -Izgaranın hangi yöntemle kontrol edileceği 

 İki ızgara ünitesi paralel kullanıldığı takdirde, biri 
işletmedetken diğeri bakıma alınabilir. Kanalda memba ve mansap 
taraflarında, engelleme kalasları için yarıklar bırakılmalıdır. Bu suretle 
boyama, zincir kablo veya dişli değiştirme, çubuk düzeltme gibi bakım 
işlemleri yapılabilir. Sadece bir ekipman kullanılırsa, elle-temizlenen 
bir ızgarası olan ikinci bir kanal mutlaka by-pass olarak 
öngörülmelidir. Normal işletmede by-pass kanalı engelleme kalasları 
veya kanal kapağı ile kapatılmış olmalıdır. 

 Genellikle tarakların hareketi sonsuz zincir ve zincir dişlileri 
sayesinde sağlanır. Eşdeğer nüfusu 20.000’e kadar olan yerlerde 
makina ile temizlenen epri çubuklu ızgaralar kullanılabilir. Nüfusun 
20.000’i geçtiği yerlerde düz çubuk kullanılması pratiktir. 

 Genel olarak ızgaraların “Kapat“, “Manuel” ve “Otomatik” 
kontrolleri mevcuttur. Manuel’de ızgaralar sürekli çalışırlar. 
Otomatikte, ızgaradaki tıkanma belirli bir düzeye varınca temizleme 
mekanizması otomatik olarak harekete geçer. Bu düzey tıkanma 
sonucu, menba ve mansap taraflarındaki seviye farkının belirli bir 
değere ulaştığı düzeydir. Pratikte bu değer en fazla 0.6 – 0.7 m’dir. 
Temizleme mekanizması 10 – 15 dk. Çalıştıktan sonra memba ve 
mansap taraflarındaki kot farkı rahatlıkla sıfıra inmiştir ve artık 
temizleme mekanizmasının çalışmasına gerek kalmamıştır. 

 Izgara mekanizmaları yer üstünde ise bir metal kılıf içinde 
muhafaza edilir. Mekanizma kanal içerisinde ise, işletme zorluğu 
dikkate alınarak metal muhafaza kullanılmaz. 



 Tutulan maddelerin ızgara eleği üzerinde birikmes, zamanla 
koku ve sinek oluşumuna neden olabilir. Çoğu kez bunların ızgarayı 
izleyen bir öğütücüde parçalanarak, çökeltim havuzundaki çamurla 
çökelmesi sağlanır. Bu tip bir öğütücü ile teçhiz edilmiş bir ızgara 
Şekil. 4’te gösterilmiştir. 

2.3 Tutulan Maddelerin Uzaklaştırılması 

 Tutulan maddelerin uzaklaştırma yöntemleri: 

 a)çöpe karıştırma 

 b)toprağa gömme 

 c)yakma 

 d)öğütülerek parçalandıktan sonra tekrar ızgara önündeki 
suya iade edilmek üzere arıtma tesisinde muameleye tabi tutmalıdır. 
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2.4 Izgara ve Kanal Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar 

Temiz ızgaralarda yükseklik kaybı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. 

h∟=β ( w ) hᵥ   sin ʘ 
b 

 

h∟= yükseklik kaybı, m 

β = Çubuk şekil katsayısı (bknz. Tablo 2) 

w= max. Çubuk genişliği, m 

b= min. Çubuk aralığı, m 

hᵥ = ızgaraya gelen akış hız yüksekliği, m 

ʘ= ızgaranın yatayla açısı 

Yukarıdaki formül temiz ızgaralar için geçerlidir. Izgara tıkandıkça yükseklik kaybı 
artmaktadır. 
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KUM TUTMA 

1-Tanım ve İşlev 

Atıksu arıtma tesislerinde kum tutma tabir edilen işlem kum, 
çakıl, kül hatta yumurta kabuğu, kemik parçası, cam ve metal bazı 
maddeleri atıksudan ayırmak için öngörülmüştür. 

 Kum (grit)’deki maddelerin büyük bir bölümü aşındırıcıdır ve 
pompa ve çamur susuzlaştırma ekipmanları gibi mekanik aksamda 
aşınmaya neden olabilir. Ayrıca kum kalıntıları hidrolik kuvvetin düşük 
olduğu boru, tank, durultucu bölgelerinde yağ absorplar ve 
katılaşabilir. Bunun dışında, kum tabir edilen maddeler biodegradable 
(biyolojik olarak bozunabilir) olmadıklarından, çamur çürütücü-lerde 
lüzumsuz yer işgal edebilirler. Tüm bu nedenlerle kumları, organik 
askıda katı maddeden ayır-mak gerekir. 

 Atıksudaki kum miktarı yöresel, iklimsel koşullar ve evsel 
sanayi atıksu özelliklerine bağlı olarak değişkendir: 4-200 m3/106 m3 
arasında olduğu belirlenmiş ve ortalama bir değerin 15 m3/106 m3 
arasında olduğu belirlenmiş ve ortalama bir değerin 15 m3/106 m3 
atıksu olacağı kabul edilmiştir. 

 Başlıca kum tutucu tipleri yatay – akış ve havalandırmalı 
tiplerdir. Yatay akış tipinde akış kanal şeklindeki kum tutucu boyunca 
yatay yöndedir ve akışın doğrusal hızını ünitenin boyutları veya 
çıkıştaki özel savakın boyutları belirler. Havalandırmalı kum tutucuda 
helezoni akışlı bir havalandırma tankı mevcuttur ve helezoni akış 
ünitenin boyutları ve tanka verilen hava miktarı ile kontrol altında 
tutulur. 

2-Yatay Akışlı Kum Tutucular 

 Yatay akışlı kum tutucular 0.2 mm çaplı 2.65 özgül ağırlığı 
olan parçacıkları çökeltmek üzere tasarlanmıştır. Bu tip kum 
tutucularda yatay akış hızını 0.3m/s civarında tutmak çok önemlidir. 
Bu değerin %25 üzerine çıkıldığı takdirde, bir miktar kum çökelmeye 
tabi olmadan atık su ile sürüklenir. Bu değerin %25 altında kalındığı 
takdirde hedef alınmayan organik parçacıklar da çökebilir. 



Uygulamada akış miktarı değişken olacaktır. Buna karşılık hızı 
sabit tutmak için bazı önlemler almak gerekir. (Şekil1) 

Öncelikle akış kanalının, birbirine paralel iki bölme halinde 
tasarlanması önerilir (Şekil 1a). Böylece normal debide bir bölme 
çalıştırılıp, 

pik debide her iki bölme çalıştırılabileceği gibi; bir bölme çalıştırılırken 
diğer bölmedeki kum tasfiye edilebilir. 
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